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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

Μαστίγιο και καρότο από την «Κομισιόν»

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά με

κολακευτικά σχόλια για την πορεία της

οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου, κρούει

τον κώδωνα κινδύνου για «5» πιθανούς κινδύ-

νους με σημείο αιχμής τα μη εξυπηρετούμενα

δάνεια. Σελ. 5

Πλήττεται η γυναικεία απασχόληση

Οι Παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης στις

γυναίκες τέθηκαν στο μικροσκόπιο έρευνας

της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Όπως

διαπιστώνεται η οικονομική κρίση οδηγεί σε

κοινωνική υποχώρηση της γυναίκας υποβαθμί-

ζοντας παράλληλα σημαντικά το ρόλο της στην

αγορά εργασίας. Σελ. 8

Εκστρατεία για τους καταναλωτές

Με στόχο την

ενημέρωση

των Κυπρίων

καταναλωτών

για τα δικαιώ-

ματα τους η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε εκστρατεία που

περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και στα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη από τις 13

Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα Ευρωπαϊκή

οδηγία που ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα

τους. Σελ. 6

Διασφαλίζεται για όλους
αξιοπρεπής διαβίωση

Σε εποχή έντονης οικονομικής κρίσης που κυριαρ-

χεί η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα, οι πολιτικές

προστασίας των καταναλωτών πρέπει να βρίσκο-

νται μόνιμα και καθημερινά στην πρώτη γραμμή των

προτεραιοτήτων τόσο της κυβέρνησης όσο και των

κοινωνικών εταίρων. 

Σήμερα στην αγορά παρατηρούνται αρκετά κρού-

σματα εκμετάλλευσης των καταναλωτών, ενώ κυκλο-

φορούν κατά καιρούς χαλασμένα και επικίνδυνα

προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και

την υγεία των ανυποψίαστων πολιτών. 

Στα πλαίσια ενίσχυσης και αναβάθμισης των πολιτι-

κών το υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου

και Τουρισμού, αποφάσισε να καθορίσει μια νέα

στρατηγική για τους καταναλωτές που θα στοχεύει

ανάμεσα σ’  άλλα στη βελτίωση της ασφάλειας του

καταναλωτικού κοινού, στη βελτίωση των γνώσεων

των καταναλωτών οι οποίοι στη νέα τάξη πραγμά-

των μπορούν με τη δράση και τη συμπεριφορά τους

να συμβάλουν ακόμα και στην ανάπτυξη της

Κυπριακής οικονομίας. 

Η στρατηγική πριν λάβει την οριστική και τελική της

μορφή θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης ανά-

μεσα στους κοινωνικούς εταίρους που αποτελούν τα

μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών,

όπως υποσχέθηκε σε πρόσφατη συνεδρία της Επι-

τροπής ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης. 

Πέραν των πιο πάνω το αρμόδιο υπουργείο, με τη

σύμφωνη γνώμη και των μελών της Συμβουλευτικής

Επιτροπής Καταναλωτών, από τώρα και στο εξής θα

δημοσιοποιεί τα ονόματα των επιχειρήσεων στις

οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο για θέματα

που αφορούν ελλειμματικές ή άλλες συμπεριφορές σε

βάρος των καταναλωτών. 

Όλες οι πιο πάνω αποφάσεις είναι προς τη σωστή

κατεύθυνση, είναι ορθές και ως εκ τούτου χαιρετίζο-

νται. 

Η ΣΕΚ αναμένει από την Κυβέρνηση στο σύνολο της,

αλλά ιδιαίτερα από το υπουργείο Εμπορίου και τον

αρμόδιο υπουργό να εντατικοποιήσουν ακόμα περισ-

σότερο τις πολιτικές προστασίας των καταναλωτών,

γιατί αυτά τα θέματα είναι ζωντανά και καθημερινά

και δεν έχουν ημερομηνία λήξης. 

• Στη δημοσιότητα τα ονόματα
όσων παρανομούν σε βάρος
του καταναλωτικού κοινού

Προς νέα στρατηγική για τους καταναλωτές 

Τίθεται σε σταδιακή εφαρμογή

την 1η Ιουλίου 2014 ο νέος

θεσμός με την ονομασία Ελάχιστο

Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) που

φιλοδοξεί να προσφέρει συνθήκες

αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους

ανεξαιρέτως τους μόνιμους κατοί-

κους των ελεύθερων περιοχών της

Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την εισαγωγή του θεσμού του

ΕΕΕ μεταρρυθμίζεται εκ βάθρων το

υφιστάμενο σύστημα επιδομάτων

και κοινωνικών παροχών το οποίο

είναι αναποτελεσματικό, διάτρητο

και εν πολλοίς μη δίκαιο.

Η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα

Αιμιλιανίδου που συνεχίζει τον

Κοινωνικό Διάλογο με τους εμπλε-

κόμενους φορείς, δηλώνει έτοιμη

να θέσει το σχετικό νομοσχέδιο

ενώπιον του Υπουργικού Συμβου-

λίου στις 18 Ιουνίου για έγκριση

και άμεση κατάθεση του στη

Βουλή.

Οι πτυχές του νομοσχεδίου είναι

ισορροπημένες, τεκμηριωμένες και

επιστημονικά μελετημένες προκει-

μένου ο σημαντικός και καινοτό-

μος θεσμός του ΕΕΕ να πετύχει,

διαβεβαίωσε τα μέλη της Εκτελε-

στικής Επιτροπής της ΣΕΚ την

περασμένη Παρασκευή η κ. Αιμι-

λιανίδου (φωτό).

Η εφαρμογή ΕΕΕ βασίζεται στο

«ελάχιστο καλάθι διαβίωσης» που

χρειάζεται το δικαιούχο άτομο ή

νοικοκυριό για να ζήσει αξιοπρε-

πώς, τόνισε η υπουργός.

Με το ΕΕΕ θα αποτρέπεται η κατα-

σπατάληση δημοσίων εσόδων ενώ

θα δίδονται ουσιαστικά κίνητρα

στους δικαιούχους για ένταξη

τους στην αγορά εργασίας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η κ. Αιμιλιανίδου απαντώτας σε

ερωτήσεις των αξιωματούχων της

ΣΕΚ, διαβεβαίωσε ρητώς ότι τίθε-

νται οι αναγκαίες ασφαλιστικές

δικλείδες για να αποφεύγεται η

κατάχρηση πόρων του δημοσίου.

Οι δικαιούχοι υπολογίζονται στις

30.000. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι

θα πρέπει απαραιτήτως να υπο-

βάλουν αίτηση η οποία θα κυκλο-

φορήσει στις επόμενες μέρες.

(Σελ. 3)

• Σταδιακή εφαρμογή του ΕΕΕ από 1η Ιουλίου 2014

• Βαρόμετρο το «ελάχιστο

καλάθι διαβίωσης»

• Μεταρρυθμίζεται ριζικά το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας
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ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΦΕΡΕΤΡΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 

Αναντίλεγκτα,  η βία και ο «χουλιγκανισμός» δεν

είναι οι μοναδικές πληγές του Κυπριακού ποδο-

σφαίρου το οποίο τον τελευταίο καιρό πνέει τα λοί-

σθια. H πισώπλατη μαχαιριά που δέχθηκε το

Κυπριακό ποδόσφαιρο με την «φονική»  κροτίδα στον

καθοριστικό  αγώνα ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ και τα επακολουθή-

σαντα  θλιβερά γεγονότα  με κορύφωση την  αναζω-

πύρωση του φανατισμού και την παραίτηση του

Εφετείου, έκαναν την Κύπρο ρεζίλι διεθνώς. 

Η δήλωση του αντιπροέδρου της ΟΥΕΦΑ  Μάριου Λευ-

καρίτη ότι η εικόνα που παρουσιάζει το Κυπριακό

Ποδόσφαιρο είναι κάκιστη, μιλά αφεαυτής. Το

Κυπριακό ποδόσφαιρο έφθασε σε έσχατα όρια σήψης

και η εκδηλωθείσα

αποφασιστικότητα

του προέδρου  Ανα-

στασιάδη για πάταξη

του φαινομένου της

βίας με «Θατσερικές

μεθόδους»  είναι κίνη-

ση ορθή αλλά από

μόνη της δεν επιλύει

το πρόβλημα. 

Θέλουμε να υποδείξουμε στον πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας ότι  η βία δεν είναι η μοναδική πληγή του ποδο-

σφαίρου μας.  Οι χαίνουσες πληγές του ετοιμόρρο-

που ποδοσφαιρικού οικοδομήματος είναι πολλές.

1 Η εκτροφή του φανατισμού, η πολιτικοποίηση και

η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας για πάταξη

της βίας.

2 Η συγκροτημένη διείσδυση ανθρώπων του υποκό-

σμου στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι.

3 Η αδιαφανής και  απολυταρχική διακυβέρνηση της

ΚΟΠ.

4 Η διαφαινόμενη χειραγώγηση της διαιτησίας.

5 Η απροκάλυπτη εμπλοκή αγώνων  στο στοίχημα.

6 Η αδυναμία εξέτασης των κόκκινων φακέλων για

ύποπτους αγώνες.

7 Η οικονομικές οφειλές  στα Κοινωνικά Ταμεία και

τον Φόρο Εισοδήματος.

Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης,  είναι σκληρό-

τατες  για τον τόπο με κοινωνικές , οικονομικές και

εθνικές διαστάσεις. Τα ντόπια ταλέντα χάνονται στα

υπόγεια κυκλώματα των ατζέντηδων, πολύτιμο

συνάλλαγμα κάνει φτερά, τα κοινωνικά ταμεία αφαι-

μάσσονται και η Εθνική ομάδα παραμένει φτωχός

συγγενής στην Ευρώπη.

Έχοντας αυτά κατά νούν θέλουμε να στείλουμε ισχυ-

ρό μήνυμα προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας  ότι οι

αποσπασματικές  ενέργειες όσο φιλόδοξες  κι αν

είναι  δεν θα φέρουν τα ποθητά αποτελέσματα. Αδή-

ριτη προβάλλει η ανάγκη εφαρμογής  ολοκληρωμένου

σχεδίου αναστήλωσης του ποδοσφαιρικού οικοδομή-

ματος χωρίς ιδιοτελή συμφέροντα,  με μοναδικό κρι-

τήριο το όφελος του αθλητισμού, του λαού  και τις

αιμάσουσας πατρίδας. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν

θα αργήσει η ώρα που οι επιτήδειοι δεν θα διστάσουν

να βάλουν το  τελευταίο καρφί στο φέρετρο του

δημοφιλέστερου αθλήματος.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Προέδρου Ινστιτούτου

Ελληνικού Πολιτισμού

Διπλωματούχου π ροπ ονητή

π οδοσφαίρου UEFA

xenis.xenofontos@sek.org.cy
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Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ επέβαλε η Επι-

τροπή Κεφαλαιαγοράς σε 22 τραπεζίτες την περίοδο 2010-11.

Τα τότε αφεντικά του τραπεζικού συστήματος καλούνται να πληρώσουν το

«μερίδιο» τους για τον τρόπο με τον

οποίο διαχειρίσθηκαν το θέμα των

Ελληνικών ομολόγων. Η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς επέβαλε επίσης διοι-

κητικά πρόστιμα €2εκ. στη Λαϊκή

Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου. Οι

επηρεαζόμενοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και με ανακοίνωση τους κατη-

γορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για προσπάθεια δημιουργίας εντυ-

πώσεων στη κοινή γνώμη. Η Επιτροπή στην απόφαση της διαπίστωσε

παραβιάσεις τριών νόμων από μέρους των τραπεζών.

Οι κατακρεουργημένοι πολίτες που παρακολουθούν αμήχανα τις εξελίξεις

στο σχιζοφρενικό πολιτικό - οικονομικό σκηνικό, νοιώθουν μερική ικανο-

ποίηση για τις τιμωρητικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ωστόσο, θέλουν να πιστεύουν ότι οι ένοχοι και οι συνένοχοι της οικονομι-

κής τραγωδίας θα τιμωρηθούν αμείλικτα. Τότε μόνον το περί δικαίου

αίσθημα θα αποκατασταθεί και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη πολίτη -

κράτους η οποία σήμερα βρίσκεται στο ναδίρ.

«Φταίνε όλοι οι άλλοι για την

τραπεζική κατάρρευση, όχι

εγώ» διαλαλεί με στόμφο ο κ. Βγενό-

πουλος. Πιο επιθετικός από το Βγε-

νόπουλο εμφανίσθηκε ο τέως πρόε-

δρος Δημήτρης Χριστόφιας που

επέρριψε ευθύνες για την οικονομική

καταστροφή σε όλους τους άλλους

εκτός από τον ίδιο. Κατονόμασε ως

πρωταίτιους τον Αθανάσιο Ορφανί-

δη, τον Πανίκο Δημητριάδη, την

κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, την

Τρόϊκα κλπ. Στον μόνο που δεν επέρ-

ριψε ευθύνες είναι στον εαυτό του,

στο ΑΚΕΛ και στους τρείς τραπεζίτες

- υπουργούς Οικονομικών της ολέ-

θριας πενταετούς διακυβέρνησης

του. Ξεχνά ο κ. Χριστόφιας τους θερ-

μούς εναγκαλισμούς του με τον Βγε-

νόπουλο στα σκαλιά του προεδρικού

που τον θερμοπαρακαλούσε να μην

μεταφέρει τη έδρα της «Λαϊκής Τρά-

πεζας» στην Αθήνα; Ξεχνά ότι αυτός

προσκάλεσε την Τρόϊκα; Ξεχνά ότι ο

ίδιος και ο υπουργός του Χ. Σταυρά-

κης μας διαβεβαίωναν μερονυχτίς ότι

η Κυπριακή οικονομία είναι αλώβητη;

Ξεχνά ότι ο έτερος υπουργός του των

Οικονομικών Βάσος Σιαρλή μας δια-

βεβαίωνε ότι η Τρόϊκα είναι καλή σαν

το Συνεργατισμό που θα  μας στηρί-

ξει τώρα στις δύσκολες ώρες; Τώρα

γιατί καταριέται την Τρόϊκα ο κ. Χρι-

στόφιας; Τώρα, πως τολμά ο τέως

πρόεδρος να βγαίνει στα τηλεοπτικά

κανάλια και να δουλεύει το λαό, μόνο

ο ίδιος ή καλύτερα μόνο ο ... Γκαίμπελ

μπορεί να απαντήσει.
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Βαριά πρόστιμα σε τραπεζίτες

Χριστόφιας - Βγενόπουλος

Πολιτική - ποδόσφαιρο

Οδικηγόρος Χρίστος

Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς

πρώην πρόεδρος του

ΑΠΟΕΛ, σε εύστοχο άρθρο

του θέτει επί τάπητος δύο

καίρια ερωτήματα:

- Υπό ποία ιδιότητα συνό-

δευσαν την Εθνική Κύπρου

στην Ιαπωνία στο πρόσφα-

το φιλικό παιχνίδι, δύο

Τουρκοκύπριοι συνοδοί;

- Υπό ποίαν ιδιότητα ο

πρόεδρος της ΚΟΠ μετέβη

στα κατεχόμενα για να συμ-

μετάσχει στις βραβεύσεις

της Τουρκικής Ποδοσφαιρι-

κής Ομοσπονδίας;

Τα δύο αυτά ερωτήματα

είναι πολύ σοβαρά και χρή-

ζουν πειστικών απαντήσε-

ων. Το θέμα είναι λιγότερο

ποδοσφαιρικό και περισ-

σότερο πολιτικό. Συνεπώς,

η κυβέρνηση και η Βουλή

οφείλουν να ζητήσουν εξη-

γήσεις. Εκτός κι αν θα αφή-

σουν, σκόπιμα ή όχι, την

ΚΟΠ να παρεμβαίνει τεχνιέ-

ντως στην πολιτική ζωή.

Αυτοί που υποστήριξαν

διαχρονικά ότι πολιτική -

ποδόσφαιρο είναι συγκοι-

νωνούντα δοχεία φαίνεται

να δικαιώνονται. Τα σημεία

και τέρατα που συμβαίνουν

στο ποδόσφαιρο, μας

παραπέμπουν, ειρήσθω εν

παρόδω, στις δηλώσεις του

τότε υπουργού Δικαιοσύ-

νης και Δημόσιας Τάξης

Σοφοκλή Σοφοκλέους που

αποκάλυψε δημοσίως ότι

«άνθρωποι του υποκό-

σμου έχουν διεισδύσει στο

χώρο του ποδοσφαίρου

επηρεάζοντας πολιτικές

αποφάσεις».

Εμείς τι να πούμε; Το μόνο

βέβαιο είναι ότι στην

Κύπρο, ποδόσφαιρο και

πολιτική πάνε πακέτο και

συνέβαλαν καταλυτικά στην

καταστροφή του τόπου.
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Στην τελική ευθεία εισήλθαν
οι διεργασίες για εφαρμογή

του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Ο νέος θεσμός   θα τεθεί στα-
διακά σε εφαρμογή   την 1η
Ιουλίου 2014. Με όπλο το ΕΕΕ
θα μεταρρυθμισθεί ριζικά το
υφιστάμενο σύστημα  κοινωνι-
κής πρόνοιας ώστε να  αντα-
ποκριθεί  στις ανάγκες της
νέας εποχής προσφέροντας
αξιοπρεπή διαβίωση σε όλους
ανεξαιρέτως τους μόνιμους
κατοίκους της Κύπρου.

Το σύστημα κοινωνικής πρό-
νοιας όπως λειτουργεί σήμερα
δεν εξυπηρετεί τις ευάλωτες
ομάδες και όσους έχουν πραγ-
ματική ανάγκη, δήλωσε η
υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα Αιμιλιανίδου, τονίζοντας
ότι στόχος  είναι η συνολική
μεταρρύθμιση της κοινωνικής
πολιτικής, «ώστε να βοηθή-
σουμε αυτούς που έχουν πραγ-
ματική ανάγκη».  

Εξήγησε ότι πρώτο συστατικό
του ΕΕΕ αποτελούν οι ανάγκες
αξιοπρεπούς διαβίωσης με
μέτρο το καλάθι του κατανα-
λωτή.

«Το καλάθι περιλαμβάνει είδη
διατροφής, είδη ένδυσης, υπό-
δησης, κόστος μεταφοράς,
κοινωνικοποίηση, ηλεκτρισμό,
θέρμανση», συνέχισε υπογραμ-
μίζοντας ότι «έχουμε καταλή-
ξει σε ένα συνολικό ποσό που
απαιτείται για να μπορεί
κάποιος να ζει αξιοπρεπώς
στην κυπριακή κοινωνία.

Διευκρίνισε περαιτέρω ότι
ανάλογα με τη σύνθεση της
οικογένειας το καλάθι διαφο-
ροποιείται καθώς λαμβάνεται
υπόψη ο αριθμός των τέκνων,

προσθέτοντας ότι οι ανάγκες
έχουν κοστολογηθεί. Τα ποσά
θα ανακοινωθούν μετά την
κατάληξη του κοινωνικού δια-
λόγου.

Διαβεβαίωσε ακόμα ότι το
καλάθι του καταναλωτή έχει
ολοκληρωθεί και έχουν ληφθεί
υπόψη οι επιστημονικές από-
ψεις και  τεκμηριωμένες μελέ-
τες για τις ανάγκες αξιοπρε-
πούς διαβίωσης.

Σύμφωνα με την Υπουργό

Εργασίας, το δεύτερο συστατι-

κό του ΕΕΕ είναι το κόστος

ενοικίου για όσους δεν έχουν

ιδιόκτητη κατοικία που διαφο-

ροποιείται ανάλογα με τη σύν-

θεση της οικογένειας και εξή-

γησε ότι με επιστημονικό

τρόπο έχει ολοκληρωθεί η

έρευνα για το ύψος των ενοι-

κίων στις διάφορες επαρχίες.

Είπε ακόμα ότι ανάλογα θα

υπολογίζεται και το κόστος
αποπληρωμής δανείων για
κύρια κατοικία.

Το τρίτο συστατικό υπολογι-
σμού του ΕΕΕ είναι οι δημοτικοί
φόροι και άλλα παρόμοια τέλη.
Τέταρτο συστατικό είνα η
κάλυψη εκτάκτων αναγκών
όπως ζημιές οικίας, τροχοκά-
θισμα ηλικιωμένων, έξοδα
νηπιαγωγίου.

«Ουσιαστικά, θα εμπίπτουν
στους δικαιούχους ομάδες
πληθυσμού που σήμερα δεν
έχουν καμιά προστασία από το
κράτος, όπως αυτοεργοδοτού-
μενοι, εκείνοι που παίρνουν
έναν πολύ μικρό μισθό, οι
μακροχρόνια άνεργοι,» ανέφερε
η κ. Αιμιλιανίδου.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

• Αποσκοπεί στη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωση για όλους ανεξαιρέτως
τους μονίμους κατοίκους των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στην αντεπίθεση βγαίνουν οι κλαδι-
κές συντεχνίες κυβερνητικών ΣΕΚ και

ΠΕΟ αξιώνοντας από το υπουργείο
Παδείας δικαίωση των  καθηγητών που
εργάζονταν στο ΙΔΑΒΕΠ και οι οποίοι
καρατομήθηκαν από τη βίαιη αλλαγή
του εργασιακού τους καθεστώτος.
Μετά την πρόσφατη διάγνωση της
Επιτρόπου Διοίκησης ότι το καθεστώς
αγοράς υπηρεσιών που επέβαλε το
υπουργείο Παιδείας στους αδιόριστους
καθηγητές είναι παράνομη, οι συντε-
χνίες ζητούν αποκατάσταση της τάξης
και δίκαιη μεταχείριση των επηρεαζο-
μένων. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ , ΠΑΣΕΥ- ΠΕΟ καθώς και οι
εκπαιδευτικοί των  απογευματινών και
βραδινών εκπαιδευτικών προγραμμά-
των του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού χαιρέτισαν με ιδιαίτερη
ικανοποίηση την έκθεση της Επιτρόπου
Διοικήσεως ημερομηνίας 22 Μαΐου
2014 για τις καταγγελίες για δυσμενή
διάκριση λόγω φύλου σε σχέση με τις
εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς στα
προαιρετικά ολοήμερα σχολεία.  

Σε κοινή ανακοίνωση του οι δύο συντε-
χνίες τονίζουν.

«Η έκθεση της Επιτρόπου Διοίκησης
δικαιώνει τις θέσεις μας ότι η κατάρ-
γηση του ΙΔΑΒΕΠ και η μετατροπή του
καθεστώς απασχόλησης από μισθωτό
σε αυτοεργοδοτούμενο ήταν άκυρη,
άκαιρη, κοινωνικά άδικη και παράνο-

μη. 

Αναμένουμε από τον Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού να σεβαστεί τις εισηγή-
σεις και αποφάσεις της Επιτρόπου
Διοικήσεως και να επαναφέρει την
εργοδότηση των εν λόγω εκπαιδευτι-
κών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που
καθορίζει ο νόμος περί Κοινωνικών

Ασφαλίσεων ο οποίος ξεκαθαρίζει με
πλήρη σαφήνεια ότι δεν μπορεί να
υπάρξει αγορά υπηρεσιών σε αυτό τον
τομέα της εκπαίδευσης. 

Οικονομικη εξόντωση 
Οι οργανώσεις μας στήριζαν από την
αρχή και συνεχίζουν να στηρίζουν με
κάθε τρόπο της προσπάθειες των
αδιόριστων εκπαιδευτικών για μια κοι-
νωνική και δίκαιη μεταχείριση.

Απόδειξη των προσπαθειών μας είναι

οι αγωγές που έχουμε καταχωρήσει
στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της
εφαρμογής της αγοράς υπηρεσιών από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Η αγορά υπηρεσιών εξόντωσε οικονο-
μικά τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς
γιατί τα εισοδήματα τους έχουν κου-
ρευτεί κατά 40% και αντιμετωπίζουν
σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Το
Υπουργείο τους έχει στερήσει το δικαί-
ωμα στο ανεργιακό επίδομα και την
κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτοί. 

Με την μοριοδότηση που ανακοίνωσε
το Υπουργείο για την νέα χρονιά στα
επιμορφωτικά προγράμματα στερεί το
δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς να
συμπληρώνουν το εισόδημα τους με
άλλη εργασία και μειώνει τις πιθανό-
τητες πρόσληψης των εκπαιδευτικών
που απασχολήθηκαν την φετινή χρο-
νιά.   

Η επιμονή του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού να αρνείται να συναντηθεί
με τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτι-
κούς και τις οργανώσεις που τους
εκπροσωπούν για να συζητήσει το όλο
θέμα, (πάρα τις πολλές εκκλήσεις προς
τον Υπουργό εδώ και 3 μήνες) αποτελεί
περιφρόνηση προς τους εκπαιδευτι-
κούς, την δημοκρατία και τον κοινωνι-
κό διάλογο.»

Παράνομο το καθεστώς της αγοράς
υπηρεσιών που ισχύει για τους

αδιόριστους εκπαιδευτικούς 

• Καταπελτική η Έκθεση
της  Επιτρόπου Διοίκησης

κατά της απόφασης
του υπουργείου Παιδείας

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το νομοσχέδιο για το ΕΕΕ αναμένεται να εγκριθεί από το υπουργικό Συμβούλιο στις 18  Ιουνίου
κι αμέσως θα κατατεθεί στη βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος  ενώ την επομένη προ-

γραμματίζεται συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής. 

Η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, θα ζητήσει επείγουσα έγκριση, καθώς αποτελεί μνημο-
νιακή υποχρέωση η εφαρμογή του συστήματος από την πρώτη Ιουλίου. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα καλύπτει άνεργους, συμπεριλαμβανομένων των ληπτών
ανεργιακού επιδόματος, αν το ύψος του δεν καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες, συνταξιούχους
με σύνταξη κάτω του ορίου των βασικών αναγκών, εργαζόμενους και αυτοεργοδοτούμενους με
εισοδήματα που δεν είναι ικανά να τους εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση, κατηγορία η οποία
σήμερα δεν καλύπτεται από το δημόσιο βοήθημα. 

Για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ως
προς το ύψος της κινητής, ακίνητης αλλά και χρηματικής περιουσίας των αιτητών και θα διε-
νεργούνται αυστηροί έλεγχοι για εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων εκμετάλλευσης του συστήματος. 

Στο νομοσχέδιο περιέχεται επίσης πρόνοια για κάλυψη των αναγκών στέγασης, εάν ο αιτητής
ενοικιάζει ή πληρώνει τόκους στεγαστικού δανείου, καθώς και για εξόφληση δημοτικών και
άλλων παρόμοιων φόρων, ή για να καλυφθούν επείγουσες επιδιορθώσεις. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών, όταν οι ίδιοι
αδυνατούν να παρέχουν στον εαυτό τους και στην οικογένεια τους τα απαραίτητα ενώ θα υπάρ-
χει πρόνοια ότι όποιος δικαιούχος δεν αποδεχθεί εργασία που θα του προσφερθεί, αυτόματα θα
αφαιρείται από τον κατάλογο.

Άρση της συντελεσθείσας αδικίας σε βάρος των αδιόριστων
καθηγητών αξιώνουν οι συντεχνίες
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Θα έρθει μήπως η στιγμή
που να υμνούμε την
άφιξη της ΤΡΟΙΚΑ

Φαίνεται πως η χρεοκοπία της Πατρίδας μας και το

μεγάλο σοκ που υπεστήκαμε ως λαός από το κού-

ρεμα καταθέσεων δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Αντίθετα η

πορεία με τέτοια διεφθαρμένα  μυαλά που διαθέτουν

κάποιοι  ήταν προδιαγεγραμμένη.

Κάθε λίγο και λιγάκι ξεπηδούν  στην

επιφάνεια λογής, λογής  σκάνδαλα που

αποδεικνύουν πόσο εύκολο για όσους

γνωρίζουν να διαβαίνουν συγκεκριμένα

μονοπάτια να λυμαίνονται το δημόσιο

χρήμα σε βάρος των Κυπρίων συμπολι-

τών τους και της ίδιας τους της χώρας

που βρέθηκε ένα βήμα πριν τον ολοκλη-

ρωτικό οικονομικό ξεπε-

σμό. 

Δυστυχώς είναι ξεκάθαρο

πλέον  για κάθε πολίτη ότι

το διαπλεκόμενο  σύστημα

είναι τόσο ισχυρά εδραιω-

μένο  που δεν μπορεί εύκο-

λα να εξουδετερωθεί.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις

για συγκάλυψη ατασθα-

λιών για υποθέσεις διασπά-

θισης δημοσίου χρήματος στον νευραλγικό τομέα της

υγείας, που δεν είναι η πρώτη φορά,  αποδεικνύει αφε-

νός  πως το σύστημα υγείας είναι διάτρητο από παντού

και αφετέρου πως τα  οικονομικά συμφέροντα προεκτεί-

νονται σε όλες  βαθμίδες της υγείας που εύκολα κατανο-

εί κάποιος για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα

το Γενικό Σχέδιο Υγείας που τόσο το έχει ανάγκη η

Κύπρος.

Εν έτη 2014 η Κύπρος να μη διαθέτει Γενικό Σύστημα

Υγείας. Και  αν οι δανειστές δεν έβαζαν αυστηρά χρο-

νοδιαγράμματα εφαρμογής του ούτε το 2024 δεν θα

έμπαινε το νερό στο αυλάκι.

Το έχω ξαναγράψει και το λέω για άλλη μια φορά εν

πλήρη συνείδηση ότι δεν είναι η Τρόικα που εξαθλιώνει

τον πολίτη με τους σκληρούς όρους λιτότητας που επι-

βάλλει.

Τον κοσμάκη τον έχουν εξαθλιώσει όλοι όσοι λυμαίνο-

νται διαχρονικά το δημόσιο χρήμα σε βάρος της κυπρια-

κής οικονομίας. Τους πολίτες ,παράλληλα τους  αφαιμά-

σουν  όσοι ενέχονται σε σκάνδαλα αλλά και όσοι τα

συγκαλύπτουν ανοίγοντας όλο και περισσότερο τον

κύκλο της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Είναι καιρός όλα τα αποστήματα που βρίσκονται στο

σώμα της κοινωνίας μας να σπάσουν το συντομότερο

δυνατό και είναι σίγουρο, ότι  οι δανειστές μας, που τους

καλέσαμε εμείς για να βγάλουν τα κάστανα από τη

φωτιά  είναι οι πρώτοι που επιθυμούν και επιδιώκουν να

βάλουν τάξη στα του οίκου μας. Όχι γιατί μας αγαπούν

αλλά  για να μπορέσουμε  κάποια στιγμή να επιστρέ-

ψουμε τα δανεικά ώστε να μην  γίνουν αγύριστα 

Είναι σοκαριστικό  να συνειδητοποιείς ότι οι σκληροί

διαπραγματευτές της Τρόικας, προσπαθούν να βάλουν

τάξη στα του οίκου μας γιατί εμείς παταγωδώς   αποτύ-

χαμε να το πράξουμε

Τελικά μήπως θα έρθει η στιγμή που θα αναθεωρήσουμε

την στάση μας και θα υμνούμε τους δανειστές μας;

Έστω και αργά το κράτος ας αφουγκραστεί όλα αυτά

τα ερωτήματα, όχι τα δικά μου, αλλά του κάθε πολίτη

και ας δώσει χαστούκι σε όσους είναι μακρυχέρηδες και

καταδέχονται να βάλουν στη τσέπη τους έστω και ένα

ευρώ που ανήκει στον φορολογούμενο πολίτη. Και για

όσους το έχουν πράξει ας τιμωρηθούν παραδειγματικά

θέτοντας φραγμό σε όσους κοιμούνται και ονειρεύονται

να χρυσώσουν τα αυγά τους.

Αχ Τρόικα μου δυστυχώς οι αθώοι πολίτες πληρώνουν

ακριβά την νύμφη, αλλά αν κατορθώσεις ΕΣΥ να θέσεις

φρένο στα λαμόγια, χαλάλι. 
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Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

• Είναι σοκαριστικό  να

συνειδητοποιείς ότι

οι σκληροί

διαπραγματευτές

της Τρόικας, προσπα-

θούν να βάλουν τάξη

στα του οίκου μας γιατί

εμείς παταγωδώς   απο-

τύχαμε να το πράξουμε

Τα φαινόμενα του κοινωνικού
ξεπεσμού και του ιστορικού απο-

προσανατολισμού άρχισαν από τον
Μάρτιο του 1959, όταν σημειώθηκαν
αφ’ ενός μεν η εγκατάλειψη των σκο-
πών του απελευθερωτικού αγώνα και
αφ’ ετέρου η αντικατάσταση της ιδεο-
λογικής συνέπειας με τον ατομισμό,
που καλλιεργήθηκε από τα προσωπικά
συμφέροντα και την πολιτική συνείδη-
ση που επιχειρήθηκε να επιβληθεί από
τη νεοπαγή εξουσία και τους κομματι-
κούς συνεργάτες της ευκαιρίας, θεω-
ρητικούς του αφελληνισμού, που άρχι-

σαν να παρουσιάζονται σαν απόγονοι
των Φοινίκων!..

Ήταν μια προέκταση της αποικιακής
εκστρατείας των Άγγλων, με επικεφα-
λής τον Μάλκομ Στίβενσον, διοικητή
της Κύπρου κατά την πενταετία 1920-
25, με διάδοχο τον Ρ. Στορς, κυβερνή-
τη κατά την παγκύπρια ενωτική αιμα-
τηρή εξέγερση των Οκτωβριανών του
1931. Η επιχείρηση των Άγγλων απο-
σκοπούσε στη δημιουργία «κυπριακής
συνείδησης» με αφελληνισμό του
Κυπριακού Ελληνισμού. Όργανο της
συνωμοσίας, γιατί περί συνωμοσίας
επρόκειτο, και οι «Τάϊμς» που αμφι-
σβήτησαν την ελληνική καταγωγή μας
με άρθρο της 1ης Αυγούστου 1928.

Και η μεν προσπάθεια των Άγγλων
ναυάγησε στο αίμα των 18 θυμάτων
τους που σκότωσαν κατά την έναρξη
του ξεσηκωμού και καταπνίγηκε στα
κύματα της οργής του λαού και στις
φυλακές όπου έκλεισαν εκατοντάδες
Ελλήνων. Αλλά η συνωμοσία συνεχί-
στηκε σιωπηρά με υποβολή σε κομμα-
τικά όργανα και σε κομματική νεο-
λαία της αμφισβήτησης της εθνικής
καταγωγής του λαού μας, με τον επαί-
σχυντο ισχυρισμό ότι «είμαστε απόγο-
νοι των Φοινίκων» και προσφάτως και
των Αράβων, αφού τα περί Φοινίκων
αποδεικνύονταν γελοιότητες. Ακού-

στηκε μάλιστα και η νευρική δήλωση
κάποιου ότι το χρώμα του φανερώνει
την… αραβική του προέλευση, ενώ
φανατισμένος μαθητής δήλωνε Τούρ-
κος, τότε που καθ’ υπόδειξιν πυρπο-
λούσαν τα εθνικά μας σύμβολα.

Και ναι μεν ουδείς εδικαιούτο να
αντείπει στον πρώτο ότι δεν είναι
Άραβας και στον δεύτερο ότι δεν είναι
Τούρκος, αφού οι ίδιοι διατείνονταν
ότι γνώριζαν τους γεννήτορές τους.
Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία του

κόσμου, με προαιώνια γλώσσα την
ελληνική, ήθη, έθιμα, ονόματα και
παράδοση ελληνικά, οι ισχυρισμοί της
προπαγάνδας του «μπάσταρδου»
συνιστούσαν ύβριν. Και είναι προκλη-
τική η παράταση της προπαγάνδας
που διοχετεύεται στις κομματικές
οικογένειες, με στόχο την ασχημάτι-
στη νεότητα, ότι οι Έλληνες της
Κύπρου είναι «νόθοι» φοινικικής και
οιασδήποτε άλλης πανσπερμίας.

Συμπλήρωμα της ύβρεως είναι η από-
πειρα εγκατακρήμνισης των εθνικών
συμβόλων, η απογύμνωση της ψυχής
από τα ιδεώδη και τα ινδάλματα των
ελληνικών καταβολών και, βέβαια, η
ελαστικοποίηση των πεποιθήσεων της
Ορθοδοξίας, που πρωταγωνιστούσε
στις αντιστάσεις αιώνων, σε κάθε επι-
χείρηση ατονίας των θρησκευτικών
αισθημάτων και αυτομόλησης σε
ξενόφερτα δόγματα ή σε ανεξιθρη-

σκιακά κελεύσματα. Συμπλήρωμα και

η εκστρατεία «παγκοσμιοποίησης»,

που κατά παράδοξη αντίφαση αποτε-

λεί δυτικό εφεύρημα της σταλινικής

κυρίως προπαγάνδας της κομμουνι-

στικής προώθησης ότι «όλοι είμαστε

αδέλφια και μητέρα μας η γη», που

ισοπέδωνε κάθε εθνική νομιμότητα

και συνοριακή θέση εκτός της πρώην

σοβιετικής επικράτειας!

Η αφελληνιστική προπαγάνδα εκμε-

ταλλεύτηκε έντεχνα το πραξικόπημα

της καταπτύστου Χούντας, κατά τον

αείμνηστο Πολύκαρπο Ιωαννίδη, για

να υποστηρίξει τους σκοπούς της.

Παρ’ όλον όμως ότι η Χούντα εξέ-

πνευσε στον Κορυδαλλό και οι σιωπη-

ρές έναντι τής συνωμοσίας εξουσίες

παρήλθαν, η επιδίωξη δεν έχει εγκατα-

λειφθεί. Οι επίγονοι των θεωρητικών

του «φοινικισμού» και της ανθρώπι-

νης νοθείας δεν διαλύθηκαν. Τώρα

δρουν υπό την ομβρέλα της παγκο-

σμιοποίησης, της ανεξιθρησκίας, της

ηθικής αποχαλίνωσης, της απόλυτης

ελευθεριοποίησης της κοινωνίας και

προπαντός της απομάκρυνσης από

κάθε εθνική αξία και παραδοσιακή

αρετή και αποξένωση από τις ιδέες και

τις αρχές που κράτησαν όρθιο τον

κόσμο μας στις αντιξοότητες του χρό-

νου. Επιδιώκουν τον ολοκληρωτικό

ξεπεσμό του Έλληνα ανθρώπου και

την καταβαράθρωσή του στην ηθική

και νοητική αναρχία. Ευρισκόμεθα

ενώπιον της απόλυτης αηδίας της βλα-

κείας, κατά τη διαπίστωση του Καρλ

Γιουνγκ.

Υπ’ αυτήν την έννοια μπορούμε να

αναμένουμε ότι ο γνωστών καταβο-

λών νέος Υπουργός Παιδείας, υπό την

πλήρη υποστήριξη του Προέδρου της

Κύπρου, θα προβληματιστεί και θα

εφαρμόσει τρόπους επανόρθωσης των

κακών από την υπονόμευση και ανα-

στήλωση των ιδεών και των αξιών

εναντίον των οποίων βυσσοδομούν

από το 1923 τα όργανα της μαύρης

προπαγάνδας της άρνησης της ηθικής

και εθνικής ταυτότητας του κόσμου

μας.

Να ανακοπεί ο ξεπεσμός

Μετά από χίλιες δύο περιπέτειες,

άλλες φαιδρές κι άλλες σοβα-

ρές, τέλειωσε το φετινό πρωτάθλημα

ποδοσφαίρου. Οι αντιοχλαγωγικές

διμοιρίες της αστυνομίας είχαν πολλή

δουλειά φέτος.

Η αναστάτωση, οι βιαιότητες, οι τρα-

μπουκισμοί, οι τραυματισμοί, οι κατα-

στροφές θα παραμεριστούν και πάλι

μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλή-

ματος.

Το μεγαλύτερο φάλτσο του φετινού

«πρωταθλήματος» ήταν η αφιέρωσή

του στον αείμνηστο πρώην πρόεδρο

της Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη

από το πιο άσχημο και φαιδρό κυπρια-

κό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που

παρακολουθήσαμε φέτος.

Όποιος ευθύνεται για τη... σπουδαία

ιδέα που είχε να... βαφτίσει μια αμαρ-

τωλή υπόθεση διαπλεκόμενων συμφε-

ρόντων και παραγόντων με το όνομα

του πιο καθαρού κι έντιμου Προέδρου

της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέ-

πει να βρει τρόπο να απολογηθεί για

τη λανθασμένη πέρα για πέρα «ιδέα»

του. Ζήσαμε ένα ταραγμένο πρωτά-

θλημα που παρολίγον να μην τελειώ-

σει. Και τέλειωσε με τον τρόπο που

ξέρουμε και δεν εννοούμε τον προχθε-

σινό αγώνα στο «Αντώνης Παπαδό-

πουλος».

Η μόνιμη επωδός των ποδοσφαιροπα-

τέρων, αλλά και των πολικτικών μας,

είναι να μένει η πολιτική έξω από τα

γήπεδα. Το λένε όλοι και δεν το εννοεί

κανένας. Γι’ αυτό επιμένουμε πως το

φετινό πρωτάθλημα δεν πρέπει να

φέρει άλλο τον τίτλο τιμής του πρώην

προέδρου Γλαύκου Κληρίδη.

Ας βρουν τρόπο να το αφαιρέσουν εις
ένδειξη πραγματικής τιμής στον μακα-
ριστόν πρώην Πρόεδρο. Θα είναι το
ελάχιστο που μπορούν να κάνουν αν
εννοούν τα παραμύθια για εξυγίανση
του πδοσφαίρου μας.

Ζητάμε την αφαίρεση του τίτλου τιμής
που δόθηκε σε ένα σαθρό θεσμό. Είναι
πολύ απλό για ν αμην είναι κατα-
νοη0τό.

«ΠΟΛΙΤΗΣ»

Πρωτάθλημα «Γλαύκος Κληρίδης»;

• Επιδιώκουν τον ολοκληρωτικό
ξεπεσμό του Έλληνα ανθρώπου

και την καταβαράθρωσή του
στην ηθική και νοητική αναρχία.
Ευρισκόμεθα ενώπιον της από-

λυτης αηδίας της βλακείας

Του Γιάννη

Σπανού
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Στο 16,4% του ενεργού πληθυσμού και
σε απόλυτους αριθμούς στα 72.000

άτομα, υποχώρησε η ανεργία στην Κύπρο
τον περασμένο Απρίλιο από 16,9% τον
Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Eurostat. Υποχώρηση
καταγράφηκε στην Ελλάδα, στην Ευρω-
ζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως
προκύπτει από τα εποχικά προσαρμο-
σμένα στοιχεία της Eurostat, η μέση ανερ-
γία στην Ευρωζώνη τον περασμένο
Απρίλιο κυμάνθηκε στο 11,7% του ενερ-
γού πληθυσμού και στο σύνολο της Ε.Ε.
στο 10,4%.

Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις
της Κύπρου, το ποσοστό ανεργίας στους
άνδρες ήταν 17,4%, στις γυναίκες 15,3%
και στους νέους κάτω των 25 ετών 42,3%
ή 18.000 άτομα. Ο μέσος όρος ανεργίας
στην Ευρωζώνη, στους άνδρες ήταν
11,7%, στις γυναίκες 11,8% και στους
νέους κάτω των 25 ετών 23,5%.

Πέραν των 25 εκ. οι άνεργοι

Σύμφωνα δε με τα ίδια στοιχεία, τον
Απρίλιο η Ε.Ε. είχε 25,471 εκατομμύρια
ανέργους, εκ των οποίων 18.751 εκ.
αφορούσαν την Ευρωζώνη. Σε ένα έτος η
ανεργία μειώθηκε κατά 78.000 άτομα
στην Ευρωζώνη. Τον ίδιο μήνα, ο αριθ-
μός των ανέργων ηλικίας κάτω των 25
ετών έφτασε στο σύνολο της Ε.Ε. τα
5.259 εκατ. άτομα, εκ των οποίων 3.381
εκατομμύρια αφορούσαν τις χώρες της
Ευρωζώνης. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι
αυτής της κατηγορίας μειώθηκαν κατά
202.000 στην Ευρωζώνη. Τα ψηλότερα
ποσοστά ανεργίας στους νέους κατέγρα-
ψαν η Ελλάδα (56,9%) και η Ισπανία

(53,5%) και τα χαμηλότερα η Γερμανία
(7,9%) και η Αυστρία (9,5%).

Ακριβό τίμημα για τους νέους

Εξάλλου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νιλς
Μουΐζνιεκς τόνισε πως οι νέοι πληρώ-
νουν περισσότερο απ’ όλες τις άλλες κοι-
νωνικές ομάδες, τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. «Δεν
είναι μόνο ότι εξαιτίας της κρίσης, υπο-
νομεύονται τα κοινωνικά και οικονομικά
δικαιώματα των νέων, αλλά και το δικαί-
ωμά τους στην ίση μεταχείριση, το δικαί-
ωμά τους για συμμετοχή και τη θέση τους
στην κοινωνία και, γενικότερα, στην
Ευρώπη», υπογραμμίζει ο Επίτροπος.

Επικαλούμενος και σχετικά στοιχεία που
αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήμα-
τος, ο κ. Μουΐζνιεκς εστιάστηκε ειδικότε-
ρα σε πρόσφατα στοιχεία του Ευρωβα-
ρομέτρου.

«Μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, που
δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2014, δια-
πίστωσε ότι περισσότερο από το ήμισυ
των νέων Ευρωπαίων απάντησαν ότι
πιστεύουν πως έχουν περιθωριοποιηθεί
και αποκλεισθεί από την κοινωνική και
οικονομική ζωή εξαιτίας της κρίσης»,
αναφέρει ο Επίτροπος και κατέληξε: «Τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι
κατά τη μετάβασή τους από την εκπαί-
δευση στην εργασία μπορεί να έχουν
μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες και
στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων τους. Κινδυνεύουμε να δημιουρ-
γήσουμε μια "χαμένη γενιά" των απογοη-
τευμένων νέων ανθρώπων με σοβαρές
συνέπειες για την αλληλεγγύη μεταξύ
των γενεών, την κοινωνική συνοχή και
την πολιτική σταθερότητα».

Άνεργοι 4 στους 10 νέους τον Απρίλιο στην Κύπρο

√ Περιθωροποιημένη αισθάνεται

η νέα γενιά

√ 72.000 άνεργοι, ποσοστό 16,4%

Θετικά αποτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή την πορεία της οικονομικής προ-

σαρμογής της Κύπρου ένα έτος μετά τη
συνομολόγηση του Μνημονίου, αλλά την
ίδια ώρα καταγράφουν και πέντε πιθα-
νούς κινδύνους, με σημεία αιχμής τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και την
ενδεχόμενη όξυνση της έντασης Μόσχας -
Κιέβου, κάτι που εκτιμάται ότι θα έχει
επιπτώσεις στο τουριστικό ρεύμα προς
την Κύπρο.

Όπως επισημαίνει έγγραφο των υπηρε-
σιών της Κομισιόν, 

• «Οι κίνδυνοι απορρέουν κυρίως από τη
βραδύτερη από την προβλεπόμενη εξυ-
γίανση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων». 

• Από «μια πιθανή παρατεταμένη περίο-
δο αυστηρών όρων χορήγησης δανείων»

• Από «ενδεχόμενη βραδύτερη από την
προβλεπόμενη διαδικασία απομόχλευσης
των νοικοκυριών»

• Από «περαιτέρω επιδείνωση των συν-
θηκών στην αγορά εργασίας»

• «Από την περαιτέρω αύξηση των γεω-
πολιτικών εντάσεων στη Ρωσία και την
Ουκρανία».

Το έγγραφο των υπηρεσιών της Κομισιόν
κυκλοφόρησε ως μια αποτίμηση της
οικονομικής κατάστασης στη νήσο,
χωρίς όμως να περιλαμβάνει συστάσεις
(όπως συμβαίνει με άλλα κράτη-μέλη),

αφού «πυξίδα» για την Κύπρο (αλλά και
την Ελλάδα) αποτελεί το μνημονιακό
πρόγραμμα. Όπως επισημαίνεται, «το
πρόγραμμα της Κύπρου παραμένει σε
σωστή πορεία υλοποίησης» και «έχει
επιτευχθεί πρόοδος σε όλους τους βασι-
κούς στόχους». Οι βασικές προκλήσεις
για την προσεχή περίοδο συνίστανται
στα εξής:

Τραπεζικός τομέας: διαφαίνονται
σημάδια σταθεροποίησης, αν και εξακο-
λουθούν να υπάρχουν σημαντικές προ-
κλήσεις. Αυτές αφορούν κυρίως την ανά-
γκη για εξυγίανση των ισολογισμών των
τραπεζών από το υψηλό επίπεδο μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων και για μείωση
του χρέους του ιδιωτικού τομέα, ώστε να
αποκατασταθούν οι πιστώσεις και η
βιώσιμη ανάπτυξη. Βασικό στοιχείο για
τον σκοπό αυτό αποτελεί η διαμόφωση
ενός κατάλληλου πλαισίου αναδιάρθρω-
σης του χρέους. Χρειάζεται ακόμη να

συνεχιστούν οι εργασίες σχετικά με το
πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομι-
μοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες.

Δημόσια οικονομικά: Ζητείται από τις
Αρχές να συνεχίσουν τη συνετή εκτέλεση
του προϋπολογισμού, ενώ επισημαίνεται
ότι «όπως συμφωνήθηκε από την έναρξη
του προγράμματος, θα είναι αναγκαία
μια πρόσθετη προσαρμογή κατά τα
τελευταία έτη, προκειμένου να επιτευχθεί
ο μακροπρόθεσμος στόχος για σταθερό
πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ, το
οποίο είναι αναγκαίο για να τεθεί το
δημόσιο χρέος σε διατηρήσιμη πτωτική
τροχιά».

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Παρατη-
ρήθηκε πρόοδος, κυρίως, στους τομείς
της φορολογικής διοίκησης -όπου σκο-
πός είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματι-
κότητα της είσπραξης. Βασική προτεραι-
ότητα είναι η έγκριση της μεταρρύθμισης
της κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να
παρασχεθεί επαρκής κοινωνική προστα-
σία για ευάλωτα νοικοκυριά κατά την
παρούσα φάση οικονομικής κάμψης.
Επίσης, θα πρέπει να τεθεί ταχέως σε
εφαρμογή το σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Η
καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος
υγείας αποτελεί μια άλλη σημαντική
προτεραιότητα. Η πρώτη φάση της ανα-
μένεται να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα
του 2015, σημειώνεται.

Θετική αποτιμάται η οικονομική προσαρμογή
Συνδιάσκεψη Σωματείου

Κυβερνητικών Αμμοχώστου

ΗΕπαρχιακή  Συνδιάσκεψη του

Ελεύθερου Εργατικού Σωμα-

τείου Εργατοϋπαλλήλων Κυβερ-

νητικών και Δημοσίων Υπηρε-

σιών, ΣΕΚ Αμμοχώστου, θα πραγ-

ματοποιηθεί τη Πέμπτη 19 Ιουνί-

ου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ.στο

οίκημα της ΣΕΚ Αμμοχώστου στο

Παραλίμνι.

Η Συνδιάσκεψη θα ασχοληθεί με

την Έκθεση Δράσης του Σωματεί-

ου. Την έναρξη των εργασιών της

Συνδιάσκεψης θα κηρύξει ο Οργα-

νωτικός γραμματέας του σωμα-

τείου 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.

Ευκαιρία Πρακτικής Άσκησης
για αποφοίτους στο CEDEFOP

Το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο

για την Ανάπτυξη της Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης) που

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη παρέχει

τη δυνατότητα πρακτικής άσκη-

σης σε αποφοίτους Πανεπιστημί-

ου και κατόχους διδακτορικού

τίτλου σε δέκα διαφορετικούς

τομείς. 

Τα πρόγραμμα πρακτικής άσκη-

σης του CEDEFOP είναι κυρίως για

νέους πτυχιούχους πανεπιστημί-

ου, καθώς και διδακτορικούς φοι-

τητές, χωρίς να αποκλείονται

εκείνοι που - στο πλαίσιο της δια

βίου μάθησης - έλαβαν πρόσφα-

τα 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 αιτήσε-

ων λήγει στις 2 Ιουνίου 2014. Για

περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσε-

λίδα του Cedefop.

(http://www.cedefop.europa.eu/EN/w

orking-with-us/Traineeships.aspx).

• Η «ΚΟΜΙΣΙΟΝ» ΜΙΛΑ ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ «5» ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Ελλάδα 26.5%

Ισπανία 25.1%

Κύπρος 16.4%

Πορτογαλία 14.6%

Σλοβακία 14.0%

Ιταλία 12.6%

Ιρλανδία 11.9%

Λετονία 11.2%

Γαλλία 10.4%

Σλοβενία 9.6%

Φινλανδία 8.5%

Βέλγιο 8.5%

Εσθονία 7.7%

Ολλανδία 7.2%

Μάλτα 6.8%

Λουξεμβούργο 6.1%

Γερμανία 5.2%

Αυστρία 4.9%

* Τα στοιχεία για την
Ελλάδα αφορούν το
Φεβρουάριο και για την
Εσθονία τον Μάρτιο.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ERG_5-5_inn_4  6/10/14  10:43 AM  Page 1



ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 20146

Εκστρατεία με στόχο την ενημέρωση

των Κύπριων καταναλωτών για τα

δικαιώματά τους ξεκινά η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

Η εκστρατεία, η οποία γίνεται σε 8

Ευρωπαϊκές χώρες, θα διαρκέσει τέσ-

σερις εβδομάδες και στην Κύπρο

περιλαμβάνει ενημερωτικές παρεμβά-

σεις στα μέσα ενημέρωσης και στα

δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης καθώς

και εκδηλώσεις στα εμπορικά κέντρα

της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της

Πάφου.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο

Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία η

Δέσποινα Σπανού, Διευθύντρια Πολι-

τικής για τους Καταναλωτές, στη

Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κατανα-

λωτών στην Ε.Ε, η οποία συντονίζει

την εκστρατεία πανευρωπαϊκά, είπε

ότι οι Κύπριοι καταναλωτές απολαμ-

βάνουν τα ίδια δικαιώματα με όλους

τους Ευρωπαίους πολίτες. Προκειμέ-

νου να τα αξιοποιήσουν καλύτερα θα

πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς ποια

είναι αυτά και από πού μπορούν να

λάβουν πληροφορίες και σχετικές

συμβουλές.

Από τις 13 Ιουνίου 2014, συνέχισε η

κυρία Σπανού, η νέα Ευρωπαϊκή οδη-

γία για τα δικαιώματα των κατανα-

λωτών θα ενισχύσει ακόμα παραπά-

νω τα δικαιώματα αυτά.  Οι κατανα-

λωτές θα μπορούν να έχουν περισσό-

τερο αυτοπεποίθηση όταν πραγματο-

ποιούν αγορές, συμπεριλαμβανομέ-

νων των διαδικτυακών αγορών,

οπουδήποτε στην ΕΕ.

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Η νέα οδηγία προβλέπει μεταξύ

άλλων και ότι:

• Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα

να αλλάξουν γνώμη σχετικά με ένα

προϊόν το οποίο έχουν αγοράσει ηλε-

κτρονικά από οποιοδήποτε μέρος της

Ε.Ε - μπορούν να το επιστρέψουν και

να πάρουν πίσω τα χρήματά τους

εντός 14 ημερών από την ημέρα που

παρέλαβαν το  προϊόν και το μόνο

που πρέπει να καταβάλουν είναι η

δαπάνη  για την επιστροφή του

• Απαγορεύονται οι προσαυξήσεις

για ηλεκτρονικές πληρωμές πιστωτι-

κών καρτών - από τώρα και στο εξής

οι έμποροι θα επιτρέπεται να χρεώ-

νουν μόνο αυτό που τους κοστίζει

πραγματικά.

• Απαγορεύονται τα προσημειωμένα

εικονίδια επιλογής σε διαδικτυακούς

τόπους, από τα οποία προκύπτει

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για

τους καταναλωτές, για παράδειγμα

όταν πραγματοποιούνται κρατήσεις

αεροπορικών εισιτηρίων μέσω του

Διαδικτύου.

Η κυρία Σπανού σημείωσε επίσης ότι

μόνο το 21 % των Κυπρίων πραγμα-

τοποίησαν αγορές  μέσω του διαδι-

κτύου το 2012, σε αντίθεση με το 45 %

που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ, οπότε

υπάρχει πραγματικά δυνατότητα

περαιτέρω ανάπτυξης.

Στη δική του παρέμβαση, ο επικεφα-

λής της Αντιπροσωπείας της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Γιώρ-

γος Μαρκοπουλιώτης τόνισε ότι η

πολιτική για την προστασία των

καταναλωτών είναι ένας χαρακτηρι-

στικός τομέας όπου η Ευρώπη έχει

άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολι-

τών και βελτιώνει πρακτικά την

καθημερινότητά τους. Για παράδειγ-

μα, είπε, κάθε χρόνο πάνω από 2.000

επικίνδυνα προϊόντα απομακρύνο-

νται από τα ράφια των καταστημά-

των της Ευρώπης χάρη στο RAPEX, το

ειδικό πανευρωπαϊκό σύστημα παρα-

κολούθησης επικίνδυνων προϊόντων.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, είπε ο κ.

Μαρκοπουλιώτης, απολαμβάνουν

σημαντικά δικαιώματα. Το ζήτημα

είναι να τα ασκήσουν. Αυτό έχει ιδιαί-

τερη σημασία για την Κύπρο, καθώς

μόλις το 9% των Κυπρίων καταναλω-

τών δηλώνει πως γνωρίζει τα δικαι-

ώματά του - και αν δεν τα γνωρίζουν,

δε θα τα ασκήσουν.

Ευρωπαική εκστρατεία ενημέρωσης
των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης:

Ο στυλοβάτης
της απόκτησης

ιδιόκτητης κατοικίας

ΟΟργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

έχει συμπληρώσει 34 χρόνια παρουσίας

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της

Κύπρου. Είναι εξειδικευμένο τραπεζικό

ίδρυμα και λειτουργεί κάτω από την επο-

πτεία της Κεντρικής Τράπεζας και τον έλεγ-

χο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

Βασικός σκοπός του είναι η παραχώρηση

μακροπρόθεσμων δανείων σε οικογένειες

που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη

τους ιδιόκτητη στέγη. Προτεραιότητα δίνει

πάντοτε σε οικογένειες χαμηλών και μεσαί-

ων εισοδηματικών στρωμάτων. Για εξεύρε-

ση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης

των δανειοδοτικών του προγραμμάτων

δέχεται καταθέσεις όλων των τύπων με

πολύ ευνοϊκά επιτόκια. Σε Λογαριασμούς

Όψεως παραχωρεί επιτόκιο 0,75% πάνω

στο ελάχιστο υπόλοιπο του μήνα και σε

καταθέσεις Προθεσμίας (Γραμμάτια) τα πιο

κάτω:  

12 μήνες  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   3,50%  

9 μήνες  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   3,30%

6 μήνες  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   3,00%

3 μήνες  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   1,75%

1 μήνα   .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   1,00%  

Ο Οργανισμός διαδραματίζει επίσης σημα-

ντικό ρόλο στην υλοποίηση της γενικότερης

πολιτικής του κράτους στον στεγαστικό

τομέα, εφαρμόζοντας διάφορα κυβερνητικά

στεγαστικά προγράμματα. Παραχωρεί επί-

σης διάφορες κατηγορίες στεγαστικών και

άλλων κοινωνικών δανείων, που εγκρίνο-

νται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης

Κατανομής Βαρών. 

Στα 34 χρόνια λειτουργίας του, ο Οργανι-

σμός σημείωσε μεγάλη πρόοδο και κατάφε-

ρε να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο

στην κυπριακή αγορά χρηματοδοτήσεως

στέγης. Απέδειξε ότι έχει την ικανότητα να

ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, να προ-

σαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλο-

ντος και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις

προκλήσεις.

Το κοινωνικό πρόσωπο του Οργανισμού, η

προσφορά φιλικής εξυπηρέτησης στο

κοινό, η ελκυστικότητα των δανειοδοτικών

και καταθετικών του προϊόντων, μαζί με

τον ορθό στρατηγικό σχεδιασμό, προοιωνί-

ζουν συνέχιση της επιτυχημένης πορείας

του και μεγιστοποίηση της προσφοράς του

προς το κοινωνικό σύνολο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ο

Οργανισμός λειτουργεί 5 καταστήματα, ανά

ένα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο

και Παραλίμνι.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : hfc@hfc.com.cy

Ιστοσελίδα:: www.hfc.com.cy

Τηλέφωνο: 22 503333

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Εάν η πτήση σας έχει ματαιωθεί, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να σας δώσει

την επιλογή μεταξύ επιστροφής αντίτιμου του εισιτήριου ή εξασφάλιση

εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Μπορεί επίσης να

έχετε δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση (€125-€600) κάτω

υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

[!] Δεν έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε αποζημίωση εάν η αεροπορική εται-

ρεία αποδείξει ότι η ματαίωση πτήσης προκλήθηκε από έκτακτες περιστά-

σεις (π.χ. κλείσιμο εναέριου χώρου) ή εάν η εταιρεία σας έχει ενημερώσει 14

ημέρες πριν την προγραμματισμένη πτήση ή αν η πτήση έχει προγραμματι-

σθεί κοντά στην αρχική πτήση. 

Έχετε το δικαίωμα σε βοήθεια (όπως αναψυκτικά, γεύματα, τηλεφώνημα και

μια διανυκτέρευση) αν χρειαστεί κατά την αναμονή για την εκ νέου δρομολό-

γηση.

[!] Αν ζητήσετε επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου σας, έχετε το δικαί-

ωμα και σε οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια ή αλλαγή του δρομολογίου.

Για μεγάλες καθυστερήσεις, μπορεί να έχετε δικαίωμα για βοήθεια και απο-

ζημίωση, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της

πτήσης.

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, έχετε το δικαίωμα για επιστροφή του

αντίτιμου του εισιτήριου ή εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης

στον τελικό προορισμό. Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα για χρηματική

αποζημίωση. Εάν επιλέξετε τον εναλλακτικό τρόπο μετάβασης στον τελικό

προορισμό σας, έχετε δικαίωμα για περαιτέρω βοήθεια, εάν χρειαστεί.

Η αεροπορική εταιρεία πάντα πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες για τα

δικαιώματα τους. 

Εάν η αποσκευή σας έχει χαθεί, καταστραφεί ή καθυστερήσει, έχετε δικαίω-

μα σε αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία μέχρι €1200.

[!] Η αεροπορική εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν μπορεί να αποδείξει ότι

είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει ή ότι ήταν αδύνατο να απο-

φευχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποσκευή. 

Εάν η αποσκευή έχει καταστραφεί ή φθαρεί, θα πρέπει να υποβάλετε το

παράπονό σας μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή της αποσκευής σας και

μέσα σε 21 ημέρες για την καθυστέρηση των αποσκευών.
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YouRock: Προβολή των δεξιοτήτων
με στόχο την εργοδότηση

Εξοικείωση με το
εργασιακό άγχος

Ηεξοικείωσή μας με το φαινόμενο της
συμβίωσης «άγχους και εργασίας» έχει

φτάσει σε σημείο, όχι μόνο να μη μας ξαφ-
νιάζει η αναφορά του, αλλά να γνωρίζουμε
και σε ποιο «μοντέλο εργασιακού άγχους» θα
κατατάξουμε το βλαβερό αυτό φαινόμενο.
Για το οποίο, όπως λένε οι ειδικοί, το μεγα-
λύτερο ποσοστό ευθύνης το φέρει ο ανθρώ-
πινος παράγοντας και η συμπεριφορά. Είναι
φανερό ότι ύστερα από τη μακροχρόνια
παρατήρηση του εργασιακού στρες, πολύ
λίγα φαίνεται να παραμένουν ακόμη άγνω-
στα. Οι ερευνητές ανάλογα με τις αιτίες που
το προκαλούν, έχουν ήδη καταχωρήσει το
εργασιακό άγχος σε διάφορα «μοντέλα».
Όπως, το άγχος που προκαλείται από τη
σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια που κατα-
βάλλει ο εργαζόμενος και στην αναγνώριση
είτε στην ανταμοιβή του γι’ αυτήν. Επίσης,
ανάμεσα στις απαιτήσεις που θέτει η εργα-
σία και στην εμβέλεια του ελέγχου που δια-
θέτει ο εργαζόμενος.

Αισθήματα συμπάθειας

και αντιπάθειας

Υπάρχει ακόμη το άγχος που δημιουργείται
όταν ο εργαζόμενος πρέπει να κρύβει τα
αισθήματα συμπάθειας είτε αντιπάθειας
που του προκαλεί η εκτέλεση της εργασίας
του. Όπως επίσης το άγχος που πλήττει
τους εργαζόμενους, ανάλογα με την τάξη
στην οποία ανήκουν – μορφωτικά και ιεραρ-
χικά. Η δεύτερη μάλιστα έχει και τα περισσό-
τερα θύματα όπως διαπιστώνεται. Άγχος
προκαλεί και η αναδιοργάνωση της εργα-
σίας, όταν δεν ευνοεί τον εργαζόμενο και
επαυξάνει τον χρόνο και τον φόρτο της
εργασίας του. Στο «μοντέλο» αυτό, ιδιαιτέ-
ρως πλήττονται οι γυναίκες, οι οποίες,
παράλληλα, επωμίζονται το μεγαλύτερο
μέρος των οικογενειακών υποχρεώσεων, ενώ
τους άνδρες τους ωθεί σε υπερωριακή απα-
σχόληση. Σημαντικό στοιχείο είναι η διαπί-
στωση ότι το εργασιακό άγχος πλήττει με
την ίδια ένταση τους νέους εργαζόμενους
όσο και τους ηλικιωμένους εκείνους, που
βρίσκονται κοντά σε μιαν αβέβαιη συνταξιο-
δότηση. Το στοιχείο αυτό έχει προκύψει από
ερευνητικό πρόγραμμα στον ασφαλιστικό
τομέα. Κλειδί στη μείωση της έντασης του
άγχους των εργαζομένων θεωρείται η νοο-
τροπία και η συμπεριφορά των μάνατζερ.
Ενα συμπέρασμα, που προκύπτει ύστερα
από το εξής πείραμα που έγινε σε επιχείρη-
ση. Σε ορισμένους διευθυντές έγινε ειδική
κατάρτιση ψυχολογίας για τον αποδοτικό
συνδυασμό των ικανοτήτων των εργαζομέ-
νων.

Ψυχολογική κατάρτιση

Η κατάρτισή τους ήταν αρκετές ώρες την
εβδομάδα και για διάστημα μεγαλύτερο του
ενός έτους. Ενα έτος αργότερα, οι αιματολο-
γικές μετρήσεις στους εργαζόμενους των
τμημάτων που οι διευθυντές είχαν υποβληθεί
στην εν λόγω ψυχολογική κατάρτιση, έδειξαν
σημαντική μείωση της ορμόνης που ευθύνε-
ται για το άγχος. Αντίθετα, οι μετρήσεις
στους άλλους εργαζόμενους έδειξαν σημα-
ντική αύξηση αυτής της ορμόνης, κάτι που
στους νέους συνέπιπτε και με την έναρξη της
εργασιακής ζωής τους.

Ένα νέο δίκτυο κοινωνικής δικτύω-
σης, έρχεται να ενισχύσει την

απασχολησιμότητα των νέων της
Ευρώπης, να τους βοηθήσει να
παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους
και, βάσει αυτών, να δημιουργήσουν
την επαγγελματική εικόνα τους και να
γίνουν ελκυστικοί στους εργοδότες.
Κυρίως, όμως, έρχεται να καλύψει το
χάσμα όπως το παρουσιάζουν οι
έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες ένα
μικρό μόνο ποσοστό των νέων χρησι-
μοποιούν το Linkedin και ακόμη λιγό-
τεροι προτίθενται να δημιουργήσουν
λογαριασμό. Είναι το δίκτυο YouRock
που ιδρύθηκε από τον Ιαν Κλίφορντ
και «βγήκε στον αέρα» τον Μάρτιο
2014 (www.Yourock.jobs και
http://yourock.jobs/el).

Δύο καίρια προβλήματα

Το δίκτυο υποστηρίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάχθηκε
στην πρωτοβουλία «Μεγάλος Συνα-

σπισμός για την Ψηφιακή Απασχόλη-
ση», που υλοποιείται σε συνεργασία
με φορείς, οργανισμούς και εταιρείες
του κλάδου των ΤΠΕ από όλη την
Ευρώπη, με στόχο την επίλυση του
συγκεκριμένου προβλήματος. Δημι-
ουργήθηκε για να απαντήσει σε δύο
καίρια προβλήματα που σχετίζονται
με την ανεργία των νέων και την
οικονομική κρίση της Ευρώπης.
Δηλαδή, ενώ το 94% των Ευρωπαίων
κάτω των 25 ετών επισκέπτεται
καθημερινά το internet, ωστόσο μόνο
το 17% χρησιμοποιούν το Linkedin
–που είναι το μεγαλύτερο site για
θέματα καριέρας και επαγγελματικής
δικτύωσης– «γιατί πιστεύουν ότι δεν
είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες
τους και ότι δεν διαθέτουν τις αντί-
στοιχες δεξιότητες και την κατάλληλη
εργασιακή εμπειρία». Με άλλα λόγια
δηλαδή, το παράδοξο που αντιμετω-
πίζουν οι νέοι σήμερα είναι «πώς να
βρω δουλειά, αφού δεν έχω εργασια-
κή εμπειρία, αλλά και το αντίστροφο:
πώς να αποκτήσω εργασιακή εμπει-
ρία, αφού δεν μου δίνουν δουλειά».

Ωστόσο «εμείς στο YouRock δεν
πιστεύουμε ότι οι νέοι έχουν έλλειψη
επαγγελματικών δεξιοτήτων. Αντιθέ-
τως, οι νέοι έχουν τις κατάλληλες
δεξιότητες αλλά πολλές φορές, δεν

τις γνωρίζουν είτε δεν μπορούν να τις
παρουσιάσουν κατάλληλα σε έναν
εργοδότη. Πιστεύουμε επίσης ότι δια-
θέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες
Πληροφορικής και μπορούν εύκολα
να καλύψουν τις κενές θέσεις εργα-

σίας του κλάδου, αν οι εργοδότες
μάθουν πώς μπορούν να τους
βρουν». Είναι η απάντηση και το σκε-
πτικό για τη δημιουργία του δικτύου,
η οποία δίνει επίσης απάντηση στο
ρητορικό ερώτημα «γιατί το επόμενο
μεγάλο δικτυακό γεγονός να μην προ-
κύψει στην Ευρώπη» που έθεσε η
αντιπρόεδρος της Eυρωπαϊκής Επι-

τροπής κ. Νίλι Κρόες, όταν συμμετεί-
χε στις εργασίες του Συνεδρίου
«ICT2013» στο Βίλνιους, κατά τη
διάρκεια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας
της Λιθουανίας τον Νοέμβριο 2013,
εκεί όπου έγινε και η αρχική ανάπτυ-
ξη του site του YouRock.

Στη διοικητική ομάδα του
YouRock.jobs, από τη χώρα μας συμ-
μετέχει ο κ. Μανόλης Λαμπόβας, στέ-
λεχος του Ελληνικού Δικτύου Επαγ-
γελματιών Πληροφορικής
(www.hepis.gr), ο οποίος διαθέτει
μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα
που ενισχύουν τη νεανική απασχολη-
σιμότητα. Οπως είναι γνωστό, έχει
συντονίσει με μεγάλη επιτυχία προ-
γράμματα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της Microsoft Getbusy.gr,
όπως και Microsoft Unlimited
Potential, μέσα από τα οποία χιλιάδες
νέοι επωφελήθηκαν με την απόκτηση
των δεξιοτήτων του αύριο.

Το Linkedin θεωρείται από σημαντικό
ποσοστό νέων ως μη ευέλικτο και ότι
δεν αποτελεί το κατάλληλο μέρος για
να εκφραστούν επαγγελματικά, γιατί
προβάλλει κατά προτεραιότητα την
επαγγελματική εμπειρία και τα
qualifications και δεν συμβάλλει στην
ανάδειξη των δεξιοτήτων τους. «Το
YouRock καλύπτει αυτό το χάσμα
γιατί παρουσιάζει ένα online εργα-
λείο, το οποίο ενισχύει την απασχο-
λησιμότητά τους όχι μέσα από την
εργασιακή εμπειρία τους, αλλά βοη-
θώντας τους να δημιουργήσουν ένα
δυναμικό προφίλ» λέει στην «Κ» ο κ.
Λαμπόβας. Και μας εξηγεί ότι είναι
διαθέσιμο σε 14 διαφορετικές γλώσ-
σες –και στην ελληνική– και τα προ-
φίλ των νέων είναι διαθέσιμα σε
καθεμιά από αυτές τις γλώσσες. «Για
παράδειγμα, συμπληρώνω το προφίλ
μου στα ελληνικά και μπορεί να το δει
ένας Ισπανός στη γλώσσα του. Υπο-
στηρίζει δηλαδή σε μεγάλο βαθμό την
κινητικότητα και το cross border
recruitment. Επιπλέον, βοηθά τους
νέους να ανακαλύψουν τις δεξιότητες
που κρύβονται στις καθημερινές
εργασίες τους. Για παράδειγμα, αν
κάποιος είναι αρχηγός σε μια ποδο-
σφαιρική ομάδα, αυτό αναδεικνύει
ότι είναι καλός στην οργάνωση είτε
στη λήψη αποφάσεων. Αν κάποιος
πουλάει προϊόντα μέσω e-bay, αυτό
αναδεικνύει τη δεξιότητά του να επι-
μελείται διαφημιστικό υλικό»
συμπληρώνει ο κ. Λαμπόβας.

√ Στόχος του YouRock είναι
ως το 2015 να βοηθήσει ένα
εκατομμύριο νέους από όλη

την Ευρώπη να χτίσουν
το επαγγελματικό προφίλ που
θα τους κάνει ανταγωνιστι-
κούς στην αγορά εργασίας

Στιγμιότυπο από την έναρξη του YouRock στο Βερολίνο. Στο μέσον από τα
δεξιά διακρίνεται ο Ιαν Κλίφορντ, ιδρυτής του YouRock.jobs, ενώ στη μέση

αριστερά διακρίνεται ο πρώην Γερμανός Ολυμπιονίκης Κρίστιαν Σενκ

Το YouRock βοηθάει τους νέους να προσδιορίζουν τις δεξιότητες που ήδη
έχουν, να τις παρουσιάσουν κατάλληλα στους μελλοντικούς εργοδότες

τους, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Φιλοδο-
ξεί να αλλάξει τις ευκαιρίες και τις ζωές των νέων ανθρώπων στην

Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Επαγγελματική εικόνα

Στόχος του YouRock είναι ώς το 2015 να βοηθήσει ένα εκατομμύριο νέους
από όλη την Ευρώπη να χτίσουν το επαγγελματικό προφίλ που θα τους
κάνει ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Η αρχική ανάπτυξή του χρη-
ματοδοτήθηκε από τον πάροχο διαδικτύου Liberty Global και, πέρα από την
ένταξή του στον Μεγάλο Συνασπισμό για την ψηφιακή απασχόληση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζεται από το Telecentre Europe – ένα
δίκτυο που συνδέει 30.000 τεχνολογικές κοινότητες από όλη την Ευρώπη και
βοηθά τους ανθρώπους να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους και
να αποκτήσουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, διοργανώ-
νει κάθε χρόνο την πανευρωπαϊκή καμπάνια Get Online Week
(www.getonlineweek.eu).

Το YouRock, με ιδιαίτερη εστίαση στη διευκόλυνση των εργοδοτών χρηστών
του, έχει εκδώσει mini οδηγό για εργοδότες, ενώ με τη γραφική απεικόνιση
των δεξιοτήτων των νέων διευκολύνει την πλοήγηση στο δίκτυο και την
καθιστά αποτελεσματική.
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Οδυνηρές οι επιπτώσεις της κρίσης στη γυναικεία απασχόληση

• Οι παγκόσμιες  επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες στο μικροσκόπιο έρευνας της Επιτροπής Ισότητας

«Πριν από την κρίση, η ανεργία, η ανασφάλεια,
η μερική απασχόληση, οι μικρές αμοιβές, η

βραδύτερη πρόοδος, έπλητταν περισσότερο τις
γυναίκες. Η λιτότητα έρχεται τώρα να προστε-

θεί σαν διπλή τιμωρία που οδηγεί στην κοινω-
νική υποχώρηση  της γυναίκας 

Η κρίση έχει υπονομεύσει χρό-
νια προόδου στην ένταξη των
γυναικών στην αγορά εργασίας
και στην ισότητα στην αμειβό-
μενη εργασία. Οι μειώσεις στο
ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών μπορεί να είναι
δύσκολο να ξεπεραστούν, γιατί
πολλές γυναίκες αναγκάστη-
καν να στραφούν από την
αμειβόμενη σε μη αμειβόμενη
εργασία λόγω της διάβρωσης
των δημόσιων υπηρεσιών και
της μείωσης των εισοδημάτων
των νοικοκυριών, και επειδή
σήμερα οι πολιτικές της αγο-
ράς εργασίας επικεντρώνονται
στη μείωση της ανεργίας των
ανδρών, παρά στην αύξηση
της προσφοράς εργασίας στις
γυναίκες. Από το 2010 οι
γυναίκες πλήττονται  παρό-
μοια από την ανεργία όπως
και οι άνδρες. Ωστόσο, τα στα-
τιστικά στοιχεία κρύβουν το
γεγονός ότι όταν οι γυναίκες
είναι άνεργες, είναι πιο πιθανό
να επηρεαστούν από τη φτώ-
χεια.

Οι παροχές σε γονικές άδεια
και η  φροντίδα της οικογένει-
ας σχετίζονται με τη μείωση
των εισοδημάτων . Η οικονομι-
κή ανεξαρτησία των γυναικών
τίθεται σε κίνδυνο και η φτώ-
χεια τους ενισχύεται, επειδή τα
ωφελήματα αποτελούν σημα-
ντική πηγή εισοδήματος των
γυναικών και επειδή βασίζο-
νται στις δημόσιες υπηρεσίες
περισσότερο από τους άνδρες. 

Οι υπηρεσίες ευημερίας έχουν
μειωθεί σε πολλές χώρες, και η
κρίση έχει χρησιμοποιηθεί ως
δικαιολογία για τη μη αύξη-
ση/βελτίωση των ανεπαρκών
υπηρεσιών.

Η σμίκρυνση των διαφορών
στα ποσοστά απασχόλησης
γυναικών και ανδρών δεν είναι
σημάδια αναβάθμισης της ισό-
τητας των φύλων. Δεν αντα-
νακλούν βελτιώσεις για τις
γυναίκες, αλλά μάλλον την
επιδείνωση της κατάστασης
της απασχόλησης τόσο των
γυναικών όσο και των ανδρών.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας
στο δημόσιο τομέα είχαν μια
δραστική επίδραση στην απα-
σχόληση των γυναικών, όπου
οι γυναίκες αποτελούν κατά
μέσο όρο το 69,2% των εργαζο-
μένων στο δημόσιο τομέα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το
2010 οι γυναίκες εξίσου πλήτ-
τονται από την ανεργία όσο
και οι άνδρες.

Οι σημαντικές περικοπές των
μισθών στο δημόσιο τομέα
απειλούν με οπισθοδρόμηση
του χάσματος αμοιβών.

Στα πρώτα χρόνια της κρίσης
ο διαχωρισμός στην αγορά
εργασίας στέγασε αποτελε-
σματικά την απασχόληση των
γυναικών. Αυτός ο διαχωρι-

σμός περιλαμβάνει υπερ-
εκπροσώπηση των γυναικών
στην απασχόληση στις υπηρε-
σίες (συμπεριλαμβανομένων
των θέσεων εργασίας στο
δημόσιο τομέα) και υπό-
εκπροσώπηση στον τομέα της
μεταποίησης, των κατασκευών
που κυριαρχείται από άνδρες
και ο ανδροκρατούμενος κλά-
δος του χρηματοπιστωτικού

τομέα. Το συνολικό ύψος του
διαχωρισμού έχει διαφορά σε
απώλειες θέσεων απασχόλη-
σης για τους άνδρες και τις
γυναίκες στα διάφορα κράτη
μέλη. Οι άνδρες παρουσίασαν
συγκριτικά μεγαλύτερες απώ-
λειες από τις γυναίκες στην
απασχόληση στις χώρες όπου
αυτός ο διαχωρισμός είναι
μεγαλύτερος. Επιπλέον, ο δια-
χωρισμός της αγοράς εργα-
σίας μπορεί να εκθέσει τελικά
τις γυναίκες σε μεγαλύτερο
βαθμό, αφού κατά τη δημοσιο-
νομική εξυγίανση περιορίζο-
νται σημαντικά οι θέσεις εργα-
σίας στο δημόσιο τομέα .

Υπάρχει αποθάρρυνση στην
αναζήτηση εργασίας από τους
άντρες περισσότερο από τις
γυναίκες, σε ποσοστιαίες
μονάδες. Υπάρχει περαιτέρω
απόδειξη ότι άντρες και γυναί-
κες αποδέχονται τη μερική
απασχόληση «ακούσια». Η
επιδείνωση των συνθηκών
εργασίας επηρεάζει γυναίκες
και οι άνδρες με διαφορετικό
τρόπο και όχι «περισσότερο» ή
«λιγότερο». 

Μείωση των δαπανών για κοι-
νωνικές και υγειονομικές υπη-
ρεσίες αυξάνει την απλήρωτη
εργασία των γυναικών και των
κοριτσιών και μειώνει τον
αριθμό των κοριτσιών που
φοιτούν στο σχολείο, οι οποίες
καλούνται όλο και περισσότε-
ρο να μείνουν στο σπίτι για να
βοηθήσουν σε δουλειές του
σπιτιού ή να παρέχουν φρο-
ντίδα

Αυτό που προκύπτει από τα
στοιχεία, είναι η ανάγκη να
αξιολογηθούν οι έμφυλες
συνέπειες των μέτρων που
τίθενται σε εφαρμογή για την
αντιμετώπιση της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Αν δεν
γίνονται εκτιμήσεις των δύο
φύλων, τα πακέτα στήριξης
και τα μέτρα λιτότητας μπορεί
να μεγεθύνουν τις επιπτώσεις
της κρίσης στις γυναίκες. Δίνε-
ται έμφαση  στις έμφυλες ανι-
σότητες όταν πακέτα στήριξης
επικεντρώνονται σε ανδροκρα-
τούμενες βιομηχανίες ή όταν τα
μέτρα λιτότητας περιλαμβά-
νουν δραστικές περικοπές στις
κοινωνικές και υγειονομικές
υπηρεσίες. Αυτό με τη σειρά
του έχει αρνητικές συνέπειες
για τη μακροπρόθεσμη σταθε-
ρότητα των οικογενειών, και
της οικονομίας γενικότερα,
καθώς οι ανάγκες των γυναι-
κών μένουν έξω από τις οικο-
νομικές αποφάσεις σε όλα τα
επίπεδα.

Ηοικονομική κρίση προκαλεί δραματικές,

καταλυτικές και άμεσες κοινωνικές αλλα-

γές στις χώρες που πλήττονται από αυτήν.

Ιστορικά, καταγράφονται αρνητικές επιπτώ-

σεις οι οποίες ανατρέπουν τις πολιτικές, τις

προτεραιότητες και τις καθιερωμένες πρακτι-

κές προώθησης της ισότητας των φύλων των

κρατών. Οι συνέπειες της κρίσης για τα δύο

φύλα διαφέρουν τόσο ως προς το είδος τους

όσο και ως προς τη χρονική περίοδο που

εκδηλώνονται και γι’ αυτό είναι δύσκολο να

αναλυθούν στο πρώιμο στάδιο μιας κρίσης,

παρά το γεγονός πως σε περιόδους κρίσης η

προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών

είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ. 

Τα πακέτα δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν μειώσει
σημαντικά σε πολλά κράτη μέλη τα κονδύλια για προαγω-

γή της Ισότητας, ελάχιστες χώρες έχουν λάβει μέτρα
για να καταστήσουν την υπάρχουσα υποδομή

πιο αποτελεσματική, όπως ορισμένες χώρες της Ανατολι-
κής Ευρώπης που έχουν εισάξει θεσμικές καινοτομίες

στον τομέα της ισότητας των φύλων

Μετά από αρκετές δεκαε-

τίες από την αύξηση της

γυναικείας συμμετοχής

στην αγορά εργασίας, θα

βλέπουμε σταδιακά  μια

μείωση του ρόλου των

γυναικών στο εργατικό

δυναμικό, η οποία συνο-

δεύεται από την απώλεια

των δικαιωμάτων, η οποία

θα οδηγήσει σε μείωση της

επιρροής των γυναικών σε

ένα ευρύ φάσμα ζητημά-

των.

Οι γυναίκες εξωθούνται να εγκαταλείψουν την εργασία τους

Οι περικοπές στην περίθαλψη και τις υπηρεσίες υγείας μπορεί
να οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση της περίθαλψης και την
επιστροφή στους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων,
καθώς μεταφέρει την ευθύνη για τη φροντίδα από την κοινω-
νία προς τα νοικοκυριά, δηλαδή τις γυναίκες. Οι άνθρωποι με
ευθύνες φροντίδας - κυρίως οι γυναίκες - αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν/μειώσουν τη μισθωτή απασχόληση, προκειμέ-
νου να αναλάβουν τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται πλέον
από το κράτος, ή που δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονο-
μικά.
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Γύρισαν την πλάτη οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι
• Καίριο ερώτημα: μπορούν οι νέοι σχηματισμοί να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών;

Το 57% των Ευρωπαίων
ψηφοφόρων έδειξαν την

πλάτη στο πολιτικό σύστημα
απέχοντας από τις πρόσφατες
Ευρωεκλογές. Η μεγάλη άνοδος
των ακραίων - Ευρωσκεπτικι-
στών σχηματισμών σε συνδυα-
σμό με την μεγάλη αποχή στέλ-
λουν ισχυρά μηνύματα στους
ηγέτες των «28» ότι η Ευρώπη
κινείται σε λάθος πορεία.

Πολιτικοί παρατηρητές εκτι-
μούν ότι η απαξιωτική συμπε-
ριφορά των ψηφοφόρων οφεί-
λεται κυρίς στην οικονομική
δυσπραγία, στην ανεργία,
αλλά και στο ξεθώριασμα του
Ευρωπαϊκού οράματος.

Η καγκελάριος της Γερμανίας
Άγγελα Μέρκερ που θεωρείται
από τους κερδισμένους των
εκλογών αναγνώρισε την ανά-
γκη να αντιστραφεί το αρνητι-
κό κλίμα μέσω «οικονομικής
ανάπτυξης και νέων θέσεων
εργασίας. Στο ίδιο μήκος κύμα-
τος εκπέμπει και ο Ιταλός
πρωθυπουργός Ματέο Ρεντσι ο
οποίος πήρε ψήφο εμπιστοσύ-
νης. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις
του με την κ. Μέργκελ διαφέ-
ρουν στον τρόπο με τον οποίο
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη. Το
Βερολίνο επιμένει στη δημο-
σιονομική πειθαρχία ενώ η
Ιταλία και ο Νότος επιμένουν
στη δημοσιονομική νομισματι-
κή χαλάρωση και στη μείωση
των επιτοκίων.

Ο ηττημένος Ντέϊβιν Κάμερον
πρωθυπουργός της Βρετανίας
τα έχει βάλει με την υπερμεγέ-
θη γραφειοκρατία των Βρυξε-
λών. Για λιγότερη Ευρώπη
μίλησε ο Γάλλος πρόεδρος Φ.
Ολάν που έφαγε ηχηρό
χαστούκι από την ακροδεξιά Μ.
Λεπέν.

Όταν η θριαμβεύτρια των
ευρωεκλογών στη Γαλλία
Μαρίν Λεπέν ρωτήθηκε ποιο θα
είναι το πρώτο πράγμα που θα
κάνει αν ποτέ αναλάβει την
προεδρία της χώρας, απάντη-
σε ότι θα δώσει άμεση εντολή
για επιστροφή στο φράγκο.
Στην Ισπανία, ένα από τα
βασικά αιτήματα του
Podemos!, του νεοεμφανιζόμε-
νου αριστερού κόμματος που
απέσπασε 8% των ψήφων,
είναι ο λογιστικός έλεγχος του
δημοσίου χρέους της χώρας.
Στην Ιταλία, το κεντροαριστερό
δημοκρατικό κόμμα που βρι-
σκόταν σε φθίνουσα πορεία,
πέτυχε θεαματική αντιστροφή,
κερδίζοντας ποσοστό 40%,
όταν τα ηνία ανέλαβε ο Ματέο
Ρέντσι, υποσχόμενος να σπά-
σει τα δημοσιονομικά δεσμά
που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες
στη χώρα.

Η δομική ανικανότητα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης να αντι-
μετωπίσει την παρατεταμένη
ύφεση άφησε βαθύ αποτύπω-
μα στο εκλογικό αποτέλεσμα

της 25ης Μαΐου. Η δυσφορία
εκδηλώθηκε με διαφορετικές
μορφές σε κάθε χώρα – είτε με
δεξιό εθνικιστικό πρόσημο
στην περίπτωση της Γαλλίας,
της Αυστρίας και της Δανίας
είτε με αριστερό ριζοσπαστικό
πρόσημο στην περίπτωση της
Ισπανίας, της Ιρλανδίας και
της Πορτογαλίας. (Στην Ελλάδα
εκφράστηκε και με τους δύο
τρόπους). Η κοινή διαπίστωση
των αδιεξόδων της κεντρικής
πολιτικής σκηνής, όπως απο-
τυπώθηκε στο ισπανικό σύν-
θημα «que no nos representan»
(δεν μας εκπροσωπούν) και στο
λεπενικό κάλεσμα για «σάρω-
μα» του πολιτικού σκηνικού
δεν συνεπάγεται και κοινές

πολιτικές απαντήσεις.

Κόμματα όπως το ισπανικό
Podemos!, που ξεπήδησε από
το κίνημα των αγανακτισμένων
και το ιταλικό Κίνημα 5 Αστέ-

ρων, που είναι το μεγαλύτερο
κόμμα της ιταλικής αντιπολί-
τευσης με ποσοστό 21%, επι-
χειρούν δημοκρατική υπέρβαση
της αντιπροσωπευτικής δημο-
κρατίας, προωθώντας μια τρι-

γωνική σχέση ανάμεσα στην
ενεργή συμμετοχή των πολι-
τών, τους κοινωνικούς αγώνες
και τη θεσμική εκπροσώπηση.
Είναι άλλο να εκφράζει ένα

κόμμα ριζοσπαστικό λόγο
κατά της διαφθοράς, προτάσ-
σοντας την ανάγκη απόλυτης
διαφάνειας στις κρατικές υπο-
θέσεις και ανακλητότητας των
αιρετών αξιωματούχων και

άλλο να υπόσχεται ότι ένας
στρατός «τιμίων» θα εισβάλει,
θα τρίξει τα δόντια και θα
«καθαρίσει». Υπάρχει σημαντι-
κή διαφορά ανάμεσα σε κόμ-
ματα που υποστηρίζουν ότι η
ανάκαμψη των εθνικών οικο-
νομιών προς όφελος των
εργαζομένων προϋποθέτει
έξοδο από την Ευρωζώνη, και
σε κόμματα που εκλαμβάνουν
τον οικονομικό πατριωτισμό
ως φροντίδα μόνο για όσους
μοιράζονται το «σωστό» αίμα.
Το βέβαιον είναι ότι η Ευρώπη
κινείται μετέωρα μετά τις
Ευρωεκλογές. κι αν δεν ανα-
σχεθεί το αρνητικό κλίμα, οι
πολίτες ολοένα και θ’ απομα-
κρύνονται από την πορεία.

• Η κετροδεξιά (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και η κεντροαρι-
στερά (Σοσιαλιστές) παραμένουν οι δύο μεγάλοι πολιτικοί
πόλοι. Ωστόσο, δημιουργείται ένας ισχυρός τρίτος πόλος

ετερόκλητος, με κοινά χαρακτηριστικά που 
μπορούν να συγκροτήσουν ένα νέο συνασπισμό

Ακραία, ριζοσπαστικά, λαϊκίστικα

κόμματα απ’ όλες σχεδόν τις

χώρες της Ευρώπης καταλαμβά-

νουν περίπου το 1/4 των 751

εδρών του Ευρωκοινοβουλίου,

εγείροντας σοβαρά ερωτηματικά

για το αύριο της Ε.Ε.
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Σουηδία: Ασφαλιστικό

σύστημα

Το 1998 η Σουηδία αναδιάρ-

θρωσε το σύστημα ασφάλισης

και ανέπτυξε ένα υγιές, σταθε-

ρό και, σε πολύ μεγάλο βαθμό,

ανταποδοτικό ασφαλιστικό

σύστημα. Η μεικτή συνεισφορά

των εργαζομένων - εργοδοτών

θεσπίστηκε στο 18,5% των

αποδοχών των εργαζομένων,

από το οποίο το 16% είναι

ανταποδοτικό (pay-as-you-go)

και το 2,5% κατατίθεται σε

προ-κεφαλαιοποιητικό συντα-

ξιοδοτικό ταμείο (prefunded

pension).

Η κυβέρνηση διαπραγματεύε-

ται τις αμοιβές με ιδιωτικά

αμοιβαία κεφάλαια στα οποία

θα επενδυθούν οι συνεισφορές,

αλλά οι εργαζόμενοι έχουν την

ελευθερία να επιλέξουν σε ποιο

αμοιβαίο προτιμούν να επεν-

δύσουν τα χρήματά τους.

Έτσι, όλες οι συνεισφορές

επενδύονται από την κυβέρνη-

ση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτε-

ρη διαπραγματευτική ισχύ και

οικονομίες κλίμακας, μειώνο-

ντας το διοικητικό κόστος.

Ταυτόχρονα, οι ασφαλισμένοι

μπορούν να αλλάξουν αμοι-

βαίο όποτε θελήσουν, με την

προϋπόθεση ότι θα επωμι-

στούν οι ίδιοι το κόστος.

Ιαπωνία: Διαφάνεια

στις δαπάνες

Η Ιαπωνία ανέπτυξε ένα πρό-

τυπο σύστημα δημοσίων προ-

μηθειών, βασισμένο στη δια-

φάνεια, το οποίο είναι παράλ-

ληλα φιλικό προς τους υποψή-

φιους προμηθευτές.

Συγκεκριμένα, στις αρχές του

2000 η ιαπωνική κυβέρνηση

ανανέωσε το νομικό πλαίσιο

για τις προμήθειες του Δημο-

σίου, θέτοντας αυστηρότατες

ποινές στους παραβάτες και

παρέχοντας κίνητρα στις εται-

ρείες να απέχουν από την υπο-

βολή προσυμφωνημένων προ-

σφορών (leniency program).

Ισραήλ: Έρευνα και

καινοτομία

Το 1984 η κυβέρνηση αποφά-

σισε να θέσει ως βασική προ-

τεραιότητα την ανάπτυξη της

έρευνας και της καινοτομίας.

Το σχέδιό της βασίστηκε σε

τρεις πυλώνες. Πρώτον, στην

εκτίναξη της δαπάνης για

έρευνα και καινοτομία που

φτάνει περίπου το 5% του ΑΕΠ

ετησίως. Δεύτερον, στην ίδρυ-

ση ανεξάρτητων υπηρεσιών

για την υποστήριξη της έρευ-

νας και της καινοτομίας, όπως

το «Γραφείο του Επιστήμονα»

και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευ-

νας & Ανάπτυξης, τα οποία

παρέχουν χρηματική και συμ-

βουλευτική υποστήριξη, βοη-

θώντας νέους επιχειρηματίες

να χτίσουν το επιχειρηματικό

τους σχέδιο. Τρίτον, στην προ-

ώθηση συνεργασιών μεταξύ

πανεπιστημίων, τα οποία

διοικούν τεχνολογικές εταιρείες

και βιομηχανίας. Η στρατηγική

αυτή οδήγησε σε εξαγωγές

τεχνολογικών προϊόντων αξίας

περίπου 40 δισ. ευρώ ετησίως.

Σιγκαπούρη: Πάταξη

γραφειοκρατίας

Στη Σιγκαπούρη σημαντικό

ρόλο στη μείωση της γραφειο-

κρατίας και της διαφθοράς

διαδραμάτισε η προώθηση της

διακυβέρνησης. Η Κυβέρνηση

ίδρυσε το Bizfile και την πλατ-

φόρμα eService24 για 284 ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες με δυνα-

τότητα απευθείας σύνδεσης

για την κατάθεση εγγραφής και

με σύστημα ανάκτησης πληρο-

φοριών. Πέρα από τη μείωση

του φόρτου εργασίας, παρα-

τηρήθηκε πολύ σημαντική επι-

τάχυνση των διαδικασιών,

καθώς υπήρχε η δυνατότητα

επικαιροποίησης του συστή-

ματος μόλις εντός 30 λεπτών

αντί για 2-3 εβδομάδες που

απαιτούνταν προηγουμένως.

Επίσης, είναι εφικτή η κατα-

χώριση εταιρείας ή ακόμη και

ενσωμάτωση μίας εταιρείας σε

15 λεπτά, με παράλληλη δρα-

στική μείωση και του κόστους

για τους ενδιαφερόμενους

επενδυτές.

Ολλανδία: Γρήγορη

απονομή δικαιοσύνη

Η κυβέρνηση προώθησε ριζικές

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της

ταχύτητας και της αποτελε-

σματικότητας της απονομής

της δικαιοσύνης. Επιτυγχάνο-

ντας απτά αποτελέσματα σε

σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιτεύχθηκε η ψηφιοποίηση

των δικαστηρίων, η οποία

έδωσε τη δυνατότητα οπτικοα-

κουστικής καταγραφής της

δίκης, δυνατότητες απομακρυ-

σμένης ανάκρισης και ηλε-

κτρονικής σύνδεσης με υπηρε-

σίες (π.χ. αστυνομία, φορολο-

γικά, γραφείο μετανάστευσης).

Ετσι μειώθηκε δραστικά το

κόστος, ενώ υποθέσεις επιλύο-

νται εντός μερικών ημερών.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση

απλοποίησε τις διαδικασίες,

ειδικά σε αστικές υποθέσεις.

Φινλανδία: Μυστικό

επιτυχίας η εκπαίδευση

Στην εκπαίδευση εναποθέτει

της ελπίδες της για ευημερία η

Φιλλανδία. Ο ρόλος της εκπαί-

δευσης είναι διττός: Αφενός να

συμβάλει στη δημιουργία ατό-

μων που θα αποτελούν ενερ-

γούς πολίτες, με ευρεία μόρ-

φωση, ικανότητες συνεργα-

σίας και κριτική σκέψη. Αφετέ-

ρου να εφοδιάσει τα άτομα με

τις απαραίτητες δεξιότητες,

ούτως ώστε να ενταχθούν

ομαλά στην αγορά εργασίας

και να συμβάλλουν στην οικο-

νομική πρόοδο μέσω της

παραγωγικότητας τους και της

δημιουργίας νέων ιδεών, και-

νοτομιών και γνώσεων. Το

φινλανδικό εκπαιδευτικό

σύστημα θεωρείται ως ένα

από τα πιο επιτυχημένα στον

κόσμο.

Βασικό χαρακτηριστικό του

είναι η αυτονομία που παρέχε-

ται τόσο στο σχολείο όσο και

στον εκπαιδευτικό να διαμορ-

φώσουν ελεύθερα το πρόγραμ-

μα σπουδών και τις μεθόδους

διδασκαλίας που επιθυμούν.

Επιπλέον, οι φορείς παροχής

εκπαίδευσης (σχολεία) είναι

υπεύθυνοι για την αξιολόγηση

του εκπαιδευτικού έργου.

Παράλληλα, βασική αρχή του

εκπαιδευτικού συστήματος

είναι τα παιδιά να ενθαρρύνο-

νται να αποφεύγουν την παθη-

τική απομνημόνευση, αφού

στόχος είναι κυρίως η εκμάθη-

ση της διαδικασίας απόκτησης

της γνώσης (έρευνα σε πηγές

και αξιολόγηση αυτών) και

λιγότερο η ίδια η γνώση.

Κορέα: Ανεργία των νέων

Η ασιατική κρίση στα τέλη της

δεκαετίας του '90 άφησε την

Κορέα πολλαπλά τραυματι-

σμένη. Πάρα ταύτα η κυβέρνη-

ση ενεργώντας με ταχύτητα και

αποτελεσματικότητα κατάφερε

να αναδιατάξει την οικονομία

και να επιτύχει σημαντική μεί-

ωση της ανεργίας (σήμερα η

ανεργία βρίσκεται στο 3,5%), με

στοχευμένες πολιτικές κυρίως

για την ενίσχυση της απασχό-

λησης των νέων. Ετσι θέσπισε

φοροαπαλλαγές για εταιρείες

που προσλαμβάνουν εργαζό-

μενους από τεχνικά η ειδικά

λύκεια, επιδότησε μικρομεσαί-

ες επιχειρήσεις που προσέλα-

βαν νέους εργαζόμενους κ.ά.

Επιπλέον, προώθησε συγκεκρι-

μένα προγράμματα ενίσχυσης

της δημιουργίας θέσεων εργα-

σίας, όπως το πρόγραμμα κοι-

νωνικής επιχειρηματικότητας,

το πρόγραμμα παροχής βοή-

θειας (π.χ. χρηματοδότηση,

εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) σε

νεοφυείς επιχειρήσεις (star-

tups) κ.ά. Επίσης ενδυνάμωσε

το δίκτυο εργασιακής πληρο-

φόρησης μέσω Διαδικτύου (Job

Young Service), παρέχοντας

ενημέρωση για τις θέσεις

εργασίας στον δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα και συμβουλευ-

τικές υπηρεσίες πάνω στην

επαγγελματική πορεία των

νέων.

Βρετανία: Φορολογία

«Μπόνους» στους επενδυτές,

«ματ» στη φοροδιαφυγή

Το 2010 το Ηνωμένο Βασίλειο

προχώρησε σε μια μεγάλη

μεταρρύθμιση του φορολογι-

κού πλαισίου με έμφαση στη

δημιουργία φιλικού περιβάλ-

λοντος προς τις επιχειρήσεις

και την καταπολέμηση της

φοροδιαφυγής.

Σε αυτή τη βάση μειώθηκε ο

εταιρικός φόρος στο 23%, μει-

ώθηκε η γραφειοκρατία, απλο-

ποιήθηκε η νομοθεσία, ενώ

παράλληλα, η κυβέρνηση

δαπάνησε περισσότερο από 1

δισ. ευρώ για να ενδυναμώσει

τους φοροεισπρακτικούς

μηχανισμούς και να προωθή-

σει καμπάνιες κατά της φορο-

διαφυγής. Επιπλέον, ενίσχυσε

τους πόρους για να υπάρξει

ταχεία νομική αντιμετώπιση

της φοροδιαφυγής με αποτέ-

λεσμα την κατακόρυφη άνοδο

των διώξεων. Ταυτόχρονα,

ενδυνάμωσε τα ηλεκτρονικά

συστήματα (π.χ. Connect) και

κατάφερε, σε σύντομο χρονικό

διάστημα, να φέρει περίπου 2

δισ. ευρώ στα ταμεία της.

Τέλος, η κυβέρνηση προώθησε

διακρατικές συμφωνίες για

αυτόματη ανταλλαγή πληρο-

φοριών μεταξύ των φορολογι-

κών υπηρεσιών.

Αυστραλία: Εξαγωγές

Επιδοτήσεις με ρήτρα 

αποτελεσματικότητας

Η Αυστραλία έχει αναπτύξει

ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο

προώθησης εξαγωγών, το

οποίο βασίζεται σε δύο βασι-

κούς πυλώνες. Πρώτον, στην

Επιτροπή Εξαγωγών

(Austrade), μια ανεξάρτητη

κυβερνητική υπηρεσία με 94

γραφεία σε 60 χώρες ανά τον

κόσμο. Η Επιτροπή προωθεί τη

συμμετοχή εξαγωγέων σε

εμπορικές εκθέσεις, διοργανώ-

νει καμπάνιες ενημέρωσης,

διεξάγει έρευνες ξένων αγορών

κ.ά. Δεύτερον, η κυβέρνηση

χρηματοδοτεί τους εξαγωγείς

στη βάση συγκεκριμένων κρι-

τηρίων, αλλά παράλληλα κάνει

και αξιολόγηση της επίδοσης

τους σε προκαθορισμένο διά-

στημα μετά την έναρξη της

χρηματοδότησης (export per-

formance test). Ετσι, ανάλογα

με τα αποτελέσματα μειώνει ή

αυξάνει τη χρηματοδότηση.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το δίκτυο στήριξης των εξαγωγών της Αυστρα-

λίας, η προσήλωση του Ισραήλ στην έρευνα, το

φορολογικό των Βρετανών και ο τρόπος που αντι-

μετώπισαν οι Κορεάτες την ανεργία των νέων, μπο-

ρούν να αποτελέσουν υποδείγματα για  κάθε οικο-

νομία. Ιδιαίτερα στο σημερινό ασταθές περιβάλλον,

οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν εννέα

χώρες  μπορεί να αποτελέσουν οδηγό στην χάραξη

της οικονομικής πολιτικής κάθε χώρας, λαμβάνο-

ντας φυσικά υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και τα βασι-

κά χαραχτηριστικά  της κάθε μιάς .  Ιδού λοιπόν το

απόσταγμα των βέλτιστων πρακτικών που ακολού-

θησαν τα τελευταία χρόνια , η Σουηδία, η Βρετανία,

ο Ισραήλ,η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία,η Κορέα, η

Ιαπωνία, η Ολλανδία και η  Φινλανδία.

Τα μυστικά επιτυχίας
• Ανταποδοτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

• Διαφάνεια στις δαπάνες του δημοσίου

• Επένδυση στην έρευνα και καινοτομία

• Χαστούκι στη γραφειοκρατία

• Γρήγορη απονομή δικαιοσύνης

• Εκπαίδευση με όπλο την κριτική σκέψη

• Γενναία κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας

• «Ματ» στη φοροδιαφυγή, φιλοδωρήματα σε
επενδυτές

• Προώθηση εξαγωγών με σοβαρά οικονομικά
κίνητρα
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7 δυναμωτικές τροφές για πολλή ενέργειαΠόνοι στη μέση
Απλές κινήσεις και συμβουλές

για αντιμετώπιση τους

Ηγυμναστική δεν σε βοηθά απλώς να αποκτήσεις
το κορμί που πάντα ονειρευόσουν. Είναι ένας τρό-

πος να αποφύγεις τους ενοχλητικούς πόνους στη
μέση!

Η εργοφυσιολόγος Έφη Τσεκούρα δίνει βασικές συμ-
βουλές και εξηγεί ποιες ασκήσεις θα φέρουν τα επι-
θυμητά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει
να κάνεις τις ασκήσεις αυτές την ώρα που σε έχει
πιάσει πόνος. Η άσκηση λειτουργεί προληπτικά

ΕΙΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

- Επιλογή αντικραδασμικού εδάφους για τρέξιμο.
Πριν από κάθε άσκηση ή ακόμη και ως αερόβια
γυμναστική σε τακτά χρονικά διαστήματα, το τρέξιμο
είναι μια εξαιρετική επιλογή. Φρόντισε όμως να επι-
λέγεις χώρους, όπως γήπεδα ή πάρκα όπου μπορείς
να κάνεις jogging στο χώμα ή το χόρτο κι όχι στην
άσφαλτο. Έτσι δεν επιβαρύνεις την μέση, αλλά και τα
γόνατα.

- Ενίσχυση όλων των μυικών ομάδων που περιβάλ-
λουν τη λεκάνη και όχι μόνο των κοιλιακών. Οι απλοί
κοιλιακοί, βοηθούν βέβαια αλλά δεν επαρκούν. Καλό
είναι να τους συνδυάσεις με σειρά ασκήσεων που θα
δυναμώσουν όλες τις μυικές ομάδες γύρω από την
λεκάνη και τη μέση. 

- Ένα πρόγραμμα ασκήσεων για ανακούφιση της
οσφυαλγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Διατατικές ασκησείς των καμπτήρων μυών του
ισχίου και των μυών που εκτείνουν την ράχη.

• Ασκήσεις ενδυνάμωσης των κοιλιακών

• Ασκήσεις των οπίσθιων μηριαίων και των γλουτιαί-
ων μυών

- Επαρκής προθέρμανση πριν την εφαρμογή οποια-
δήποτε προγράμματος άσκησης

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΜΕ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Εκτός από τις ασκήσεις αυτές καθεαυτές φρόντισε να
τηρείς τα παρακάτω για να μην αισθανθείς ξανά τις
ενοχλητικές αυτές σουβλιές στη μέση:

- Διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος:  Φρό-
ντισε όταν κάθεσαι στο γραφείο να κρατάς την πλάτη
σε ευθεία θέση. Καλό είναι η καρέκλα του γραφείου να
έχει χειρολαβές για να στηρίζεις τα χέρια. Ακόμη κι
όταν κάνεις την άσκηση είναι πολύ σημαντικό το
σώμα σου να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Αλλιώς
δεν θα έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά αντί-
θετα, ανάλογα με την άσκηση, μπορεί να επιβαρύνεις
αντί να βοηθήσεις την κατάσταση. 

- Αποφυγή παχυσαρκίας. Αντιλαμβάνεσαι πως τα
περιττά κιλά λειτουργούν επιβαρυντικά κατά της
μέσης. Όσο πιο βαρύς είναι κάποιος, τόσο πιο
δύσκολο είναι η κίνηση για την μέση, με αποτέλεσμα
να καταπονείται. 

- Επιλογή κατάλληλου παπουτσιού. Το παπούτσι
στηρίζει ολόκληρο το σώμα! Οπότε αντιλαμβάνεσαι
πως θα πρέπει να είναι κατάλληλο και ανατομικό.
Πόσω μάλλον αν πρόκειται για το αθλητικό, με το
οποίο θα κάνεις γυμναστική. Είναι το Α και το Ω για
την σωστή εκτέλεση της γυμναστικής, αλλά βέβαια
και για να έχει το σώμα την σωστή στάση, ώστε να
ελαχιστοποιείται η καταπόνηση της μέσης.

Ημόνη φυσική λύση για να υπερ-
νικήσουμε την κόπωση, βρί-

σκεται σε τροφές που συνδυάζουν
φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, περιέ-
χοντας λίγες θερμίδες, λίπη και
ζάχαρη.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας δεν
είναι ιδιαίτερα υγιής και αυτό
συχνά επηρεάζει το σώμα και τον
οργανισμό μας. Λίγο η κούραση
στη δουλειά, λίγο η έλλειψη ενός
καλού ύπνου, φτάνει ένα σημείο
της ημέρας που νιώθουμε τις
δυνάμεις μας να μας εγκαταλεί-
πουν και αδυνατούμε να προβούμε
σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Συνήθως το πρωινό είναι ένα
γεύμα που προσπερνάμε και έπειτα
ή τρώμε ένα γεύμα γεμάτο από
κορεσμένους υδατάνθρακες ή επι-
λέγουμε κάποιο σνακ με ζάχαρη
που απλά μας ανοίγει περισσότερο
την όρεξη. Η μόνη λύση για να
υπερνικήσουμε την κόπωση, βρί-
σκεται ωστόσο σε τροφές που
συνδυάζουν φυτικές ίνες και πρω-
τεΐνες, περιέχοντας λιγότερες από
200 θερμίδες και χωρίς λίπη και
ζάχαρη.

Καρύδια και αμύγδαλα

Τίποτα δε βοηθάει περισσότερο
στη σταθεροποίηση των επιπέδων
σακχάρου στο αίμα, όσο λίγα αμύ-
γδαλα. Πιο συγκεκριμένα, περίπου
23 αμύγδαλα το πρωί συνδράμουν
στη σταθεροποίηση του σακχάρου
για την υπόλοιπη ημέρα, γι’ αυτό
να μην αποφεύγετε αυτό το γεύμα.

Αν πάλι έχετε περιορισμένο χρόνο ή
νιώθετε το άγχος να σας καταβάλ-
λει, φάτε 12-14 καρύδια. Τα ω-3
λιπαρά που περιέχουν, θα βελτιώ-
σουν τη διάθεσή σας και θα τονώ-
σουν το μυαλό σας.

Για κάτι πιο… πικάντικο, μπορείτε
να ψήσετε 2 μπολ καρύδια σε 2
κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο,
1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα και
1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι
καγιέν στους 190 βαθμούς κελσίου.
Να σημειωθεί ότι το πιπέρι καγιέν
έχει και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Χαμηλά σε λιπαρά
γαλακτοκομικά προϊόντα

Η λακτόζη που βρίσκεται στα
γαλακτοκομικά προϊόντα με λίγα
λιπαρά, είναι ένας πολύ καλός
τρόπος να μειώσετε την αίσθηση
της πείνας, λόγω των υψηλών επί-
πεδων πρωτεΐνης που διαθέτει,
δίνοντας άμεσα ενέργεια στον
οργανισμό.

Για ένα υγιές και δυναμικό πρωινό,
μπορείτε να προσθέσετε μια κου-
ταλιά γιαουρτιού σε ένα μπολ με
πλιγούρι βρώμης. Τα προβιοτικά
συμβάλλουν στην υγιή πέψη και
την ανοσία του οργανισμού, ενώ
αποτρέπουν το φούσκωμα.

Μπορείτε επίσης να προσθέτετε
γάλα στον καφέ σας ή ακόμη καλύ-
τερα να καταναλώνετε στο πρωινό
σας, γιαούρτι χαμηλών λιπαρών,
γιατί όσο και αν η καφεΐνη μας
ωθεί να ξεκινήσουμε δυναμικά τη
μέρα μας, η τακτική κατανάλωση
μπορεί σε βάθος χρόνου να επηρε-

άσει την υγεία. Σύμφωνα με έρευ-
νες, η καφεΐνη αυξάνει την ποσό-
τητα ασβεστίου που χάνεται στα
ούρα.

Αβοκάντο και ελαιόλαδο

Ένα αβοκάντο την ημέρα την…
πείνα κάνει πέρα και μάλιστα είναι
ιδιαίτερα δυναμωτικό το μεσημέρι.
Τα μονοακόρεστα λίπη στο αβοκά-
ντο και το ελαιόλαδο, κάνουν καλό
στην καρδιά και επιβραδύνουν την
κένωση του στομάχου ώστε να
νιώθουμε χορτάτοι για μεγαλύτερο
διάστημα. Επιπλέον, το ελαϊκό οξύ
στο ελαιόλαδο, βοηθά στην κατα-
πολέμηση της πείνας, ενεργοποιώ-
ντας μια περιοχή στον εγκέφαλο
που ενημερώνει το σώμα ότι είναι
χορτάτο.

Το αβοκάντο είναι επίσης πλούσιο
σε κάλιο, το οποίο ρυθμίζει τη λει-
τουργία των νεφρών και της πίε-
σης, καθώς και σε φυλλικό οξύ, μια
βιταμίνη Β που βοηθά το σώμα να
παράγει και να διατηρήσει νέα
κύτταρα.

Αν λοιπόν έχετε όρεξη για ένα
μεσημεριανό σνακ, επιλέξτε ένα
μικρό αβοκάντο, βγάλτε το κουκού-
τσι, κόψτε το σε κομμάτια και στη
συνέχεια περιχύστε το με ελαιόλα-
δο και πασπαλίστε το με αλάτι και
πιπέρι.

Καλά βρασμένο αυγό

Με 80 περίπου θερμίδες, ένα καλά
βρασμένο αυγό, περιέχει πολλές
πρωτεΐνες και μπορεί να συγκρα-
τήσει την όρεξή σας για ώρες. Ένα
πρωινό πλήρες σε πρωτεΐνες και
χαμηλό σε υδατάνθρακες έχει απο-
δειχτεί πως μπορεί να διατηρήσει
τα επίπεδα κορεσμού ακόμη και για
τρεις και τέσσερις ώρες αργότερα,
περισσότερο δηλαδή από ένα
πρωινό χαμηλό σε πρωτεΐνες αλλά
πλούσιο σε υδατάνθρακες. Αυτό
συμβαίνει γιατί η πρωτεΐνη χρειά-
ζεται περισσότερο χρόνο για να
χωνευτεί σε σχέση με τους υδατάν-
θρακες και για αυτό παρέχει
αίσθηση κορεσμού και υψηλά επί-
πεδα ενέργειας.

Ένα βραστό αυγό είναι το πιο απλό
γεύμα και χρειάζεται περίπου 10
λεπτά για να ετοιμαστεί. Βράστε
μερικά όταν έχετε χρόνο και τοπο-
θετήστε τα στο ψυγείο για να έχετε

ένα έτοιμο γεύμα όλη την εβδομά-
δα. Όταν έρθει η ώρα να τα κατα-
ναλώσετε, πασπαλίστε τα με
πάπρικα, πιπέρι και αλάτι και
στύψτε λίγο χυμό λεμονιού για ένα
δυναμωτικό σνακ.

Blueberries (Μύρτιλλα)

Μετά το γεύμα δεν υπάρχει καλύτε-
ρη επιλογή για επιδόρπιο, από ένα
μπολ με blueberries και γιαούρτι
λίγων λιπαρών. Κάθε μπολ περιέ-
χει λίγες θερμίδες χωρίς λιπαρά
και θα οξύνει τη συγκέντρωσή σας
για το υπόλοιπο της ημέρας.

Τα blueberries είναι από τις πιο
πλούσιες αντιοξειδωτικές τροφές,
με τις ενώσεις τους να προκαλούν
ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυτ-
τάρων. Μια πολύ καλή λύση λοι-
πόν θα ήταν να αντικαταστήσετε
τον απογευματινό καφέ με ένα
ποτήρι χυμού από blueberries.
Ειδικά τα άτομα με προβλήματα
μνήμης λόγω ηλικίας, έχει αποδει-
χτεί πως λειτουργούν καλύτερα αν
πίνουν ένα ποτήρι χυμού από
blueberries καθημερινά.

Μαύρη σοκολάτα

Πολλές φορές η δουλειά μπορεί να
δημιουργήσει άγχος, το οποίο μει-
ώνει την ενέργειά μας για το υπό-
λοιπο της ημέρας. Το πιο απλό
που μπορείτε να κάνετε σε τέτοιες
περιπτώσεις, είναι να καταναλώ-
σετε ένα κομμάτι μαύρης σοκολά-
τας. Όχι μόνο απελευθερώνει τις
ενδορφίνες που θα βελτιώσουν
αμέσως τη διάθεσή σας, αλλά επη-
ρεάζει και τη σεροτονίνη, η οποία
κατευνάζει τα νεύρα.

Πλούσια σε φλαβονοειδή, η μαύρη
σοκολάτα έχει αντιοξειδωτική
δύναμη που εμποδίζει τη βλάβη
των κυττάρων, ενώ συμβάλλει και
στη μείωση της αρτηριακής πίε-
σης. Βέβαια αυτό δε σημαίνει πως
πρέπει να το παρακάνουμε, αφού
ένα με δύο κομμάτια είναι αρκετά.

Εσπεριδοειδή

Αν θέλετε να τονώσετε την ενέργειά
σας, δεν είναι ανάγκη να φάτε κάτι,
αφού μπορείτε… να το μυρίσετε.
Τα αρώματα των εσπεριδοειδών
έχει αποδειχτεί ότι δημιουργούν
εγρήγορση, οπότε μπορείτε να
δοκιμάσετε να μυρίσετε ένα πορτο-
κάλι. Μετά μπορείτε να το φάτε, με
τα φυσικά σάκχαρά του να χωνεύ-
ονται μέσα σε 30 λεπτά, προσφέ-
ροντας γρήγορη ενέργεια.

Τα φρούτα περιέχουν φυτικές ίνες
και διάφορους υδατάνθρακες που
προσφέρουν ενέργεια για περισσό-
τερη ώρα από κάποιο γλυκό. Εννο-
είται φυσικά ότι τρώγοντας για
παράδειγμα ένα γκρέιπφρουτ πριν
από το γεύμα, μπορείτε να χάσετε
και βάρος, οπότε κόψτε το στη
μέση, βγάλτε τη φλούδα και
πασπαλίστε το με μισό φλιτζάνι
τριμμένο τυρί.
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Ταλαιπωρήθηκε οχτώ

ημέρες από «φίδι στον

κόρφο» του 

Αυτό που ενοχλούσε μέσα από το

μπατζάκι του παντελονιού του

έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο όταν

κάθισε σε μια πέτρα στην ορεινή

πλευρά της Ξάνθης, δεν ήταν κάποιο

έντομο αλλά μια… οχιά που λίγο έλει-

ψε να τον στείλει στον τάφο!

Ευτυχώς, ο ηλικιωμένος άνδρας κρά-

τησε την ψυχραιμία του και, εγκατα-

λείποντας το κοπάδι με τα αιγοπρό-

βατα στο μαντρί τους, πήγε τρέχοντας στο

μοναστήρι της Παναγιάς Καλαμούς όπου

ζήτησε βοήθεια. Ένας περαστικός οδηγός

τον πήγε στο Γενικό νοσοκομείο Ξάνθης,

όπου οι γιατροί άρχισαν αμέσως να του

χορηγούν φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, το δηλητήριο είχε προχωρήσει

αρκετά και χρειάστηκε να μείνει οκτώ ημέ-

ρες για νοσηλεία, ώσπου έφυγε με δική του

ευθύνη για να φροντίσει τα ζώα του, αν και

οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει

ακόμη λίγες ημέρες για να ελέγξουν τις

πιθανές επιπτώσεις στον οργανισμό του.

Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά, αλλά τα σημά-

δια από το τσίμπημα του ερπετού παραμέ-

νουν ακόμη στο πόδι του.

Οι συνήθεις αιτίες διαζυγίου είναι η ασυμ-

φωνία χαρακτήρων, η απιστία, η εγκατά-

λειψη συζυγικής στέγης και άλλα παρόμοια.

Όμως υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις ζευ-

γαριών που χωρίζουν για λόγους που προκα-

λούν γέλια και σίγουρα σύγχυση σε δικαστές

και δικηγόρους!

Μια Γερμανίδα κατέφυγε στον δικηγόρο της

επειδή δεν άντεχε άλλο την εμμονή του άνδρα

της με την καθαριότητα. Ο υποχόνδριος σύζυ-

γος έφθασε το σημείο να... γκρεμίσει έναν τοίχο

του σπιτιού, επειδή... ήταν βρώμικος!

Μια Αμερικανίδα, ετών 30, αποφάσισε να πει

ψέματα στον μέλλοντα συζυγό της, ισχυριζό-

μενη ότι ήταν μόνο 24. Χρειάστηκε να περά-

σουν επτά χρόνια για να ανακαλύψει ο σύζυ-

γος την απάτη. Όταν συνέβη αυτό, το επόμενο

βήμα ήταν το διαζύγιο.

Το κλασικό άσμα «Το ‘πε, το ‘πε ο παπαγάλος» είναι

βγαλμένο από τη ζωή και δη τη ζωή ενός ζευγαριού

από την Κίνα. Η σύζυγος κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαι-

νε καλά, όταν ο παπαγάλος που είχε στο σπίτι άρχισε

να εκστομίζει τις λέξεις «διαζύγιο», «αγάπη μου» και

«κάνε υπομονή». Και βέβαια η γυναίκα έδωσε διαζύγιο

στον άντρα της...

Μια Ελληνίδα απεφάσισε να δώσει ένα τέλος στο γάμο

της γιατί στις 12 τα μεσάνυχτα αντιλήφθηκε ότι

κάποιος άγνωστος επιχειρούσε να μπει στο σπίτι

της... μέχρι που διαπίσρτωσε ότι η πεθερά της είχε

κλειδί. Τι έψαχνε να βρει τα μεσάνυχτα; Μόνο η ίδια το

γνωρίζει.

Ένας 99χρονος Ιταλός βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα, όταν

αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από την 96χρονη

γυναίκα του, επειδή ανακάλυψε ερωτικές επιστολές

που έστελνε εκείνη στον εραστή της, τη δεκαετία του

’40!

Η αδυναμία που έχουν οι άνδρες στη μαμά τους είναι

παροιμιώδης, αλλά ένας Ιταλός ξεπέρασε τα όρια,

παίρνοντας τη μητέρα του μαζί στο ταξίδι του μέλι-

τος! Όταν ολοκληρώθηκε το ταξίδι, έληξε και ο γάμος

του.

Τέλος, μια Νιγηριανή ζήτησε και πήρε διαζύγιο από

τον άνδρα της επειδή δεν άντεχε άλλο την πολυλογία

του! Καλά έκανε, αλλά αν αρχίσουν οι άνδρες να

ζητούν διαζύγιο γι' αυτό το λόγο... ο θεσμός του γάμου

θα περάσει μεγάλη κρίση!
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Οκαρπός της ελιάς είναι μια τροφή πλούσια σε φυτικές

ίνες και μέταλλα και μια πολύ καλή πηγή βιταμίνης Ε,

που έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορεί να καθυ-

στερήσει τη γήρανση των κυττάρων. Είναι εξαιρετική πηγή

μονοακόρεστων λιπαρών οξέων και βιταμίνης Α, ενώ η

περιεκτικότητά της σε ασβέστιο είναι ίση με το αγελαδινό

γάλα.

Οι μαύρες ελιές είναι οι πιο ώριμες και για τον λόγο αυτό

είναι συνήθως λίγο πιο πλούσιες σε θρεπτική αξία σε

σχέση με τις πράσινες.

Μπορείς να απολαύσεις τις ελιές είτε σκέτες, είτε με λίγο

ψωμί ολικής άλεσης. Ένας ακόμη τρόπος είναι να αλείψεις

στο ψωμί σου πατέ ελιάς.

Παράξενες αιτίες διαζυγίου

• Το φως ταξιδεύει πιο γρήγορα από τον

ήχο. Γι’ αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται

φωτεινοί, μέχρι να τους ακούσεις να μιλά-

νε.

• Οι πολιτικοί και οι πάνες έχουν ένα

πράγμα κοινό. Πρέπει να αλλάζονται και

οι δυο συχνά, και για τον ίδιο ακριβώς

λόγο 

• Αν πιστεύεις ότι κανείς δεν νοιάζεται αν

είσαι ζωντανός, δοκίμασε να ξεχάσεις να

πληρώσεις κάτι. 

• Πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα κρύβεται μια

γυναίκα. Πίσω από την κατάρρευση κάθε επιτυ-

χημένου άνδρα κρύβεται μια άλλη γυναίκα. 

• Προσφορά είναι κάτι που δεν χρειάζεσαι σε μια

τιμή που δεν μπορείς να αντισταθείς.

• Τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την

ευτυχία, αλλά σίγουρα κάνουν πιο εύκολη τη δια-

βίωση με την δυστυχία.

• Οι γυναίκες μπορεί να μην χτυπάνε πιο δυνατά,

αλλά χτυπάνε χαμηλά.

Η
 σ

υ
μ

β
ο
υ
λ
ή
 τ

η
ς
 η

μ
έ
ρ
α

ς Πάρε πολύτιμα συστατικά από τις ελιές 

Σοβαρά …
αστειάκια

Τ
ο

γ
έ
λ
ιο

τ
ο
υ

...
 σ

ή
μ

ερ
α

Κύπρος... το μεγαλείο σου

• «Κάνε ό,τι νομίζεις, εν τζαι να με

σπασεις εμέναν.

• «Δεν θα σηκωθείς από το τραπέζι, αν

δεν τελειώσεις το φαγητό σου»

• «Όλα τα χούγια του πατέρα σου

πήρες»

• «Όταν κάνεις παιδιά, θα καταλάβεις»

• «Πώς γυρνάς έξω έτσι;»

• «Βάλε το μπουφάν σου»

• «Εγώ φταίω, που ασχολούμαι μαζί

σου»

• «Ένα τηλέφωνο να δεις αν ζει η μάνα

σου δεν έκανες»

• «Εγώ παραιτούμαι, δεν βάζεις μυαλό»

• «Εύχομαι να σου κάνουν τα παιδιά

σου όσα κάνεις σε μένα»

10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ ΑΤΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
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Το καλοκαίρι αλλάζει ο τρόπος

ζωής μας. Το δέρμα μας είναι

περισσότερο εκτεθειμένο στον

ήλιο, το «χαϊδεύει» η άμμος και το

«αγκαλιάζει» η θάλασσα. Καθώς

χαλαρώνουν οι συνήθειές μας ως

προς τους κανόνες υγιεινής οι

μολύνσεις είναι συχνότερες. Σύμ-

φωνα με τη δερματολόγο-αφροδι-

σιολόγο Κατερίνα Λαμπρινοπού-

λου, οι μολύνσεις που εμφανίζο-

νται συχνότερα στο δέρμα τη θερι-

νή περίοδο είναι το μολυσματικό

κηρίο, η μολυσματική τέρμινθος, οι

μυρμηγκιές και οι μυκητιάσεις. 

Το μολυσματικό κηρίο είναι λοίμω-

ξη του δέρματος που προκαλείται

συχνότερα από τον χρυσίζοντα

σταφυλόκοκκο ή πιο σπάνια από

τον πυογόνο στρεπτόκοκκο. Συνη-

θέστερα, το μολυσματικό κηρίο

εμφανίζεται στο πρόσωπο, μπορεί

όμως να εμφανιστεί σε οποιαδή-

ποτε περιοχή του σώματος. Αρχικά

η βλάβη έχει τη μορφή φυσαλίδας

η οποία εξαπλώνεται και μετατρέ-

πεται σε εφελκίδα (σκληρή μελανή

κρούστα πάνω στην πληγή). 

Η μολυσματική τέρμινθος αποτελεί

μια βλατιδώδη βλάβη του δέρμα-

τος που οφείλεται στον ιό της

μολυσματικής τερμίνθου (ΙΜΤ). Ο

ΙΜΤ ανήκει στην οικογένεια των Pox

βιριδίων.

Η μολυσματική τέρμινθος μπορεί

να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε

σημείο του σώματος και χαρακτη-

ρίζεται από ομάδες ροδόχροων

βλατίδων (σαν σπυράκια). Παιδιά

με ατοπική δερματίτιδα είναι επιρ-

ρεπή στη λοίμωξη από τον ιό και

σε αυτές τις περιπτώσεις η μολυ-

σματική τέρμινθος ενδέχεται να

επιδεινώσει την ατοπική δερματί-

τιδα. Η μετάδοση  είναι συχνή μέσω

του νερού (χρήση πισίνας) και

αυξάνεται σημαντικά έπειτα από

τραυματισμό.

Οι μυρμηγκιές οφείλονται στον ιό

των ανθρωπίνων θηλωμάτων.

Εμφανίζονται στα γυμνά μέρη του

σώματος, κυρίως στα πέλματα και

στις παλάμες, συνήθως χωρίς

πόνο εκτός από αυτές των πελμά-

των. Στην περίπτωση αυτή ο ασθε-

νής νιώθει σαν να έχει πατήσει

ξένο σώμα.

Μυκητιάσεις

Υπάρχουν τρεις ομάδες μυκήτων

που προσβάλλουν τον άνθρωπο: οι

ανθρωπόφιλοι, οι ζωόφιλοι και οι

γεώφιλοι. Η εικόνα στο δέρμα είναι

πλάκα, συνήθως ρόδινη, με περι-

φερειακή απολέπιση. Η νόσος

συχνά συνοδεύεται από κνησμό

(φαγούρα).

Η ονυχομυκητίαση προσβάλλει

συνήθως τις γυναίκες. Οφείλεται

σε υπερβολικό λιμάρισμα των

νυχιών και κόψιμο του δέρματος

γύρω από αυτά σε συνδυασμό με

τα ανοιχτά παπούτσια. Η βλάβη

φαίνεται σαν κηλίδα κιτρινωπή ως

μελανή συνήθως στις άκρες των

νυχιών.

• Το καλοκαίρι το δέρμα μας

είναι περισσότερο

εκτεθειμένο στον ήλιο,

στην άμμο και στη θάλασσα,

με αποτέλεσμα οι μολύνσεις

να είναι συχνότερες

Κριός: Αυτή η εβδομάδα

φαίνεται να ξεκαθαρίζει

υποθέσεις που σας ταλαιπωρού-

σαν από παλιά τόσο με συνεργάτες

όσο και με το σύντροφό σας. Αυτή

την περίοδο θα νιώθετε περισσότε-

ρο ώριμοι και σταθεροί με αποτέλε-

σμα να κατακτήσετε τους στόχους

που είχατε θέσει.

Ταύρος: Αν και τα μικρά προβλημα-

τάκια δεν θα λείψουν, ωστόσο εσείς

θα καταφέρετε να τα ξεπεράσετε

και θα βρείτε τις ιδανικές λύσεις.

Από τα μέσα του μήνα και μετά το

κλίμα γίνεται ιδιαίτερα θετικό και

εσείς απίστευτα επικοινωνιακοί.

Δίδυμοι: Πίεση και άγχος σας

χαρακτηρίζει αλλά ευτυχώς μετά το

κλίμα αλλάζει κι εσείς ξαναβρίσκε-

τε το κέφι και τη ζωντάνια σας. Να

είστε προσεκτικοί στον ερωτικό σας

τομέα γιατί κάποια σύννεφα είναι

πιθανόν να παρουσιαστούν και

μάλιστα από το πουθενά.

Καρκίνος: Η διάθεσή σας δεν θα

είναι και στα καλύτερά της αφού θα

έχετε μια τάση να κλείνεστε στον

εαυτό σας. Προκαλείτε κάποια ανα-

στάτωση στο τομέα των διαπρο-

σωπικών σας σχέσεων. Καλό θα

είναι σε κάθε περίπτωση να ελέγχε-

τε τα νεύρα σας και να μην προκα-

λείτε με τη συμπεριφορά σας.

Λέων: Ο επαγγελματικός τομέας

είναι αυτός που κυρίως σας απα-

σχολεί και σας προβληματίζει. Η

ψυχολογία σας ανεβαίνει βοηθώ-

ντας σας να βρείτε τις κατάλληλες

λύσεις στα προβλήματά σας. Ανώ-

μαλη προσγίωση στην πραγματικό-

τητα κυρίως σε θέματα που αφο-

ρούν την αισθηματική σας ζωή.

Παρθένος: Ο έντονος ρεαλισμός

που σας διακρίνει σας κάνει να

αποφεύγετε αριστοτεχνικά τις

κακοτοπιές. Φυσικά θέματα καριέ-

ρας και κοινωνικής καταξίωσης

βρίσκονται πάντα ψηλά στην ατζέ-

ντα σας και απασχολούν το...

πολυμήχανο μυαλό σας. Επιρρεπείς

σε εξαπατήσεις... γι' αυτό προσοχή!

Ζυγός: Θα έρθουν στην επιφάνεια

προβλήματα που προσπαθείτε να

κρύψετε εδώ και πολύ καιρό αλλά

και λάθη που μέχρι τώρα δεν είχατε

διαπιστώσει. Η διάθεσή σας αλλά-

ζει κι εσείς βρίσκετε τη δύναμη να

μηδενίσετε το κοντέρ και να ξεκινή-

σετε από την αρχή. 

Σκορπιός: Μια δοκιμαστική περίο-

δος για τους περισσότερους από

εσάς που ή θα την ξεπεράσετε

βγαίνοντας πιο δυνατοί από ποτέ ή

θα ταλαιπωρηθείτε και δεν θα έχει η

ταλαιπωρία σας κανένα αποτέλε-

σμα. Κλείστε τυχόν εκκρεμότητές

σας ενώ γιατί θα έχετε παραπάνω

εμπόδια σε πράγματα που θέλετε

να πραγματοποιήσετε.

Τοξότης: Θα πρέπει τώρα να συνει-

δητοποιήσετε πως ή θα αλλάξετε ή

θα βουλιάξετε στους περισσότε-

ρους τομείς της ζωής σας. Επαγ-

γελματικά  και συναισθηματικά

μπερδέματα που αν δεν προσπαθή-

σετε να τα λύσετε άμεσα θα σας

φέρουν αργότερα μεγαλύτερους

μπελάδες.

Αιγόκερως: Ένταση και ενέργεια

και αισιοδοξία και άγχος. Διαλέγετε

και παίρνετε. Ούτως ή άλλως ανή-

κετε σ' ένα ζώδιο που δεν παίρνετε

αποφάσεις χωρίς να τις έχετε σκε-

φτεί, οπότε τώρα είστε έτοιμοι να

κάνετε τις σωστές επιλογές..

Υδροχόος: Μια σειρά από άλυτα

προβλήματα και από σημαντικές

εκκρεμότητες σας αγχώνουν και

φορτίζουν δυσάρεστα την καθημε-

ρινότητά σας. Ίσως όμως αν δεν

υπήρχε αυτή η πίεση να μην το

παίρνατε απόφαση να λύσετε ορι-

στικά κάποια θέματα που αποτε-

λούν τροχοπέδη για την ομαλή

πορεία της ζωής σας.

Ιχθύες: Αυξάνετε η ενεργητικότητά

σας και σας χαρίζει έντονη κοινω-

νική ζωή. Αυτόν τον μήνα όλα τα

θέματα που προκύπτουν τα αντιμε-

τωπίζετε με αισιοδοξία και γι' αυτό

βρίσκουν πιο εύκολα τη λύση τους.

Κάποια αναστάτωση στη ζωή σας

γι' αυτό θα πρέπει να είστε λίγο

προσεκτικοί το τι λέτε αλλά και στο

τι κάνετε.

Οι μολύνσεις «λατρεύουν» το καλοκαίρι
Τι να προσέξετε και πώς να προφυλαχθείτε

Τσιζκέικ με φραμπουάζ σε ποτήρι

Υλικά: (2 ποτήρια))

150 γρ. φραμπουάζ (κόκκινα

βατόμουρα), 3 κοφτές κουταλιές

μαγιονέζα με χαμηλά λιπαρά,

125 γρ. στραγγιστό γιαούρτι με

χαμηλά λιπαρά, 4 μπισκότα

(π.χ. digestives με χαμηλά λιπα-

ρά), 2 κουταλιές κρυσταλλική

ζάχαρη, 1 κουταλιά ζάχαρη

άχνη, 15 γρ. μαργαρίνη.

Εκτέλεση:

Τοποθετείτε τα φραμπουάζ, τη ζάχαρη και 1 κουταλιά

χυμό λεμονιού μέσα σε μια μικρή κατσαρόλα. Βράζετε ελα-

φρά για 3-4 λεπτά ώσπου να αρχίσουν μόλις να μαλακώ-

νουν. Αφήνετε το μίγμα να κρυώσει. Εν τω μεταξύ, αναμι-

γνύετε τα θρυμματισμένα μπισκότα με 1 κοφτή κουταλιά

μαγιονέζα και τα τοποθετείτε μέσα σε 2 ποτήρια. Ανακα-

τεύετε το ξύσμα και την κρυσταλλική ζάχαρη μέσα σε ένα

δοχείο μαζί με το γιαούρτι και 2 κοφτές κουταλιές μαγιο-

νέζα και μοιράζετε το μίγμα στα δύο ποτήρια. Περιχύνετε

με το μίγμα των φρούτων. Σερβίρετε τα τσιζκέικ ζεστά ή

μπορείτε να τα βάλετε στο ψυγείο για μερικές ώρες.

Σαλάτα με μακαρονάκι κοφτό και αλλαντικά

Υλικά:

180 γρ. μαγιονέζα, 500 γρ μακαρονάκι κοφτό έτοιμο βρα-

σμένο, 100 γρμ Σαλάμι αέρος κομμένο σε λουρίδες ψιλές,

100 γρ. Ζαμπόν κομμένο σε λουρίδες ψιλές, 150 γρ. Τριμ-

μένο κεφαλοτύρι, 100 γρμ Τριμμένο Γκούντα, 1 πιπεριά

πράσινη κομμένη σε μικρούς κύβους, 1 πιπεριά κόκκινη

κομμένη σε μικρούς κύβους, 1 κρεμμύδι ξερό μέτριο ψιλο-

κομμένο, 1 κουτ. γλυκού δυόσμο φρέσκο ή ξερό, 1/2

ματσάκι μαϊντανού ψιλοκομμένο, 1 καρότο μέτριο χονδρό

τριμμένο, 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο, ανάλογο αλατοπίπε-

ρο.

Εκτέλεση:

Βράστε το μακαρονάκι κοφτό και παγώστε το σε τρεχού-

μενο κρύο νερό. Ψιλοκόψτε τα αλλαντικά τρίψτε τα τυριά

και κρατήστε τα στην άκρη. 3- Ψιλοκόψτε όλα τα λαχανι-

κά και τρίψτε το καρότο. 4- Σε μία λεκάνη ρίξτε όλα τα

υλικά, το ελαιόλαδο και το ντρέσινγκ και ανακατέψτε ελα-

φρά. Σερβίρετε σε μπολ και γαρνίρετε με το ψιλοκομμένο

μαϊντανό.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 16/2014, 4/6/2014

50.000 .............. 21084

1.000................ 57176

400................... 16558

400 .................. 56665

400 .................. 19671

200 .................. 51451

200 .................. 23916

200 .................. 53441

200 .................. 38605

200 .................. 51571

200 .................. 51487

200 .................. 26091

200 .................. 23107

200 .................. 36170

200 .................. 41673

100 .................. 11930

100 .................. 56746

100 .................. 15277

100 .................. 50014

100 .................. 32555

100 .................. 34775

100 .................. 42435

100 .................. 14050

100 .................. 28212

100 .................. 31286

100 .................. 38332

100 .................. 13048

Άλλα ποσά

Από €40 οι λήγοντες σε

8894, 0057

Από €20 οι λήγοντες σε

581

Από €10 οι λήγοντες σε

779, 616

Από €4 οι λήγοντες σε

92, 40

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 201414

ΛΥΣΗ SUDOCU

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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Σας προσκαλούμε στο γάμο μας,

το Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

και ώρα 6.00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ

στον Αρχάγγελο

Ανδρέας & Μαρία
Γονείς:

Χαράλαμπος και Σωτήρα

Κουμμουρή

από Μαθιάτη και Βιτσάδα

και τώρα στον Μαθιάτη

Θέμης και Δώρα Στυλιανού

από Διόριος και Νικητάρι

και τώρα στον Αρχάγγελο

Συγχαρητήρια και Δεξίωση στο

στο προαύλιο της εκκλησίας

στις 7.00μ.μ. - 8.45 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που

θα γίνει το Σάββατο

21 Ιουνίου 2014 και ώρα 5.00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά

στον Άγιο Αθανάσιο

Κωνσταντίνος - Δέσπω

Γονείς:

Μιχαλάκης και Ναυσικά

Μασιαούτα

από Κοιλάνι

Σοφοκλής και Μαρίκα

Σοφοκλέους

από Πάχνα και Άγιο Αθανάσιο

Συγχαρητήρια και Δεξίωση

Πλατεία Δημαρχείου Αγίου

Αθανασίου από 7.00μ.μ. - 8.30 μ.μ.

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 711 - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1963

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Λευκωσία 90901402

Αμμόχωστος 90901403

Λάρνακα 90901404

Λεμεσός 90901405

Πάφος 90901406

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26, 22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα

φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21, 25861000

Λεωφ. Ομονοίας 68Α 25562444

ΠΑΦΟΣ:    Ελευθ. Βενιζέλου 24, 26933820

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16 23820422

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):

Λευκωσία:  22446686  Λεμεσός: 25829129

Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

ΓΝΩΜΙΚΟ

Όποιος δεν θυμά-

ται το παρελθόν

του, είναι καταδι-

κασμένος να το

ξαναζήσει.

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ
ΛΑΤΣΙ

Μοναδική προσφορά

για καλοκαιρινές δια-

κοπές σε μικρές οικο-

γενειακές 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

ΕΝΩΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου εκφράζει τη βαθύτατη

θλίψη της για τον χαμό του αγαπημένου μας συνα-

δέλφου Γιάννη Μεντώνη.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Η Οργάνωση

Πρεσβυτέρων Πολιτών

Κερύνειας διοργανώνει

εξαήμερη εκδρομή στην

Ελλάδα στις 29

Σεπτεμβρίου έως 4

Οκτωβρίου 2014 και

καλεί τους ενδιαφερόμε-

νους να δηλώσουν συμ-

μετοχή στην Ανδρούλλα

Γρηγορίου στο τηλέ-

φωνο 99 466265. 

Θεσσαλονίκη, Βελβεντό,
Λίμνη Πολυφύτου, Μονή

Οσίου Νικάνωρα,
Γρεβενά, Τοξωτά γεφύ-

ρια, Βασιλίτσα, Περιβόλι,
Βοβούσα, Σαμαρίνα,

Πηγές Αώου, Μέτσοβο,
Ζαγοροχώρια, Φαράγγι

Βίκου, Ιωάννινα,
Καλπάκι, Πάργα, Σύβοτα,

Μετέωρα, Λίμνη
Πλαστήρα, Τέμπη,

Λιτόχωρο.

Τιμή €550 το άτομο σε
δίκλινο. Περιλαμβάνει

αεροπορικό με φόρους,
μεταφορικά στην

Ελλάδα, διαμονή σε ξενο-
δοχεία 4* με πλήρη δια-

τροφή και ολοήμερες
εκδρομές καθημερινά
βάσει του αναλυτικού

προγράμματος.
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Με τις ευχές ολόκληρου του Ελληνι-

σμού  για επιτυχή πορεία και τις

θετικές εκτιμήσεις του Μουρίνιο ότι η

Ελλάδα θα προκριθεί στο Β γύρο, η

Εθνική αρχίζει τους αγώνες με αισιοδο-

ξία.

Ο  Πορτογάλος τεχνικός της Τσέλσι

θεωρεί πως το αντιπροσωπευτικό μας

συγκρότημα θα καταλάβει την δεύτερη

θέση του Γ' Ομίλου πίσω από την Ακτή

Ελεφαντοστού και θα αναμετρηθεί στη

συνέχεια της διοργάνωσης με την Ιτα-

λία.

• Η Ελλάδα ξεκινά με αισιοδοξία το  παγκόσμιο οδοιπορικό της Βραζιλίας

ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ 2004

ΓΙΑ ΝΕΟ ΘΡΙΑΜΒΟ Τ0 2014

Πέμπτη 12/6 

23:00 Βραζιλία-Κροατία 

Παρασκευή 13/6 

19:00 Μεξικό-Καμερούν 

22:00 Ισπανία-Ολλανδία 

01:00 Χιλή-Αυστραλία 

Σάββατο 14/6 

19:00 Κολομβία-Ελλάδα 

22:00 Ουρουγουάη-Κόστα Ρίκα 

01:00 Ακτή Ελεφαντοστού-Ιαπωνία 

04:00 Ιταλία-Αγγλία 

Κυριακή 15/6 

19:00 Ελβετία-Ισημερινός 

22:00 Ονδούρα-Γαλλία 

01:00 Αργεντινή-Βοσνία 

Δευτέρα 16/6 

19:00 Γερμανία-Πορτογαλία 

22:00 Ιράν-Νιγηρία 

01:00 Γκάνα-ΗΠΑ 

Τρίτη 17/6 

19:00 Βέλγιο-Αλγερία 

22:00 Βραζιλία-Μεξικό 

01:00 Κορέα-Ρωσία 

Τετάρτη 18/6

19:00 Αυστραλία-Ολλανδία 

22:00 Καμερούν-Κροατία 

01:00 Ισπανία-Χιλή 

Πέμπτη 19/6 

19:00 Κολομβία-Ακτή Ελεφαντοστού 

22:00 Ουρουγουάη-Αγγλία 

01:00 Ιαπωνία-Ελλάδα 

Παρασκευή 20/6 

19:00 Ιταλία-Κόστα Ρίκα 

22:00 Ελβετία-Γαλλία 

01:00 Ονδούρα-Ισημερινός 

Σάββατο 21/6

19:00 Αργεντινή-Ιράν 

22:00 Γερμανία-Γκάνα 

01:00 Νιγηρία-Βοσνία 

Κυριακή 22/6

19:00 Κορέα-Αλγερία 

22:00 ΗΠΑ-Πορτογαλία 

01:00 Βέλγιο-Ρωσία 

Δευτέρα 23/6

19:00 Αυστραλία-Ισπανία 

19:00 Ολλανδία-Χιλή 

23:00 Καμερούν-Βραζιλία 

23:00 Κροατία-Μεξικό 

Τρίτη 24/6 

19:00 Κόστα Ρίκα-Αγγλία 

19:00 Ιταλία-Ουρουγουάη 

23:00 Ιαπωνία-Κολομβία 

23:00 Ελλάδα-Ακτή Ελεφαντοστού 

Τετάρτη 25/6 

19:00 Νιγηρία-Αργεντινή 

19:00 Βοσνία-Ιράν 

23:00 Ονδούρα-Ελβετία 

23:00 Ισημερινός-Γαλλία 

Πέμπτη 26/6

19:00 Πορτογαλία-Γκάνα 

19:00 ΗΠΑ-Γερμανία 

23:00 Αλγερία-Ρωσία 

23:00 Κορέα-Βέλγιο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ – MUNDIAL 2014 BRASIL

ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΕΝΟ

Το κρυφό όνειρο κάθε Έλληνα σε τούτη την περίοδο της κρίσης και της ψυχο-
λογικής καθίζησης, είναι να ζήσει ξανά τις θεϊκές στιγμές του ΓΙΟΥΡΟ 2004

Την πίστη του πως η Ελλάδα μπορεί

να προκριθεί στην επόμενη φάση

του Μουντιάλ της Βραζιλίας εξέφρασε ο

Φερνάντο Σάντος.

Ο ομοσπονδιακός προ-

πονητής, μιλώντας στη

διάρκεια συνέντευξης

Τύπου ενόψει του φιλι-

κού με την Πορτογαλία

τόνισε: «Ξέρουμε πως

είμαστε σε ένα ισορρο-

πημένο όμιλο. Θέλουμε

να προκριθούμε και

πιστεύουμε σε αυτό το

όνειρο. Τα όνειρά μας δεν

έχουν όρια».

Ο κ. Σάντος κλήθηκε να

σχολιάσει και την

παρουσία του Κώστα

Κατσουράνη και του

Γιώργου Καραγκούνη στην Εθνική

σημειώνοντας: «Οι Κώστας Κατσου-

ράνης και Γιώργος Καραγκούνης,

συνεχίζουν να είναι πολύ σημαντικοί

στην ομάδα. Είναι μία εντελώς δια-

φορετική ομάδα από αυτή του 2004.

Το στυλ της ομάδας είναι διαφορετι-

κό, ωστόσο υπάρχουν και κοινά στοι-

χεία. Η ομάδα είναι όπως οι Έλληνες.

Απαιτεί το σεβασμό όλων».

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί
την επόμενη φάση του ΜΟΥΝΤΙΑΛ εξέφρασε

ο Ομοσπονδιακός προπονητής Φερνάντο Σάντος

ΟΙ 23 ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΣΑΝΤΟΣ
Τερματοφύλακες: Ορέ-

στης Καρνέζης (Γρα-

νάδα), Παναγιώτης

Γλύκος (ΠΑΟΚ), Στέφα-

νος Καπίνο (Παναθη-

ναϊκός).

Αμυντικοί: Κώστας

Μανωλάς, Χοσέ Χολέ-

μπας (Ολυμπιακός),

Σωκράτης Παπαστα-

θόπουλος (Ντόρτμου-

ντ), Βαγγέλης Μόρας

(Βερόνα), Γιώργος Τζαβέλλας (ΠΑΟΚ), Λουκάς Βύντρα (Λεβάντε), Βασίλης Τοροσίδης

(Ρόμα).

Μέσοι: Αλέξανδρος Τζιόλης (Καϊσερίσπορ), Ανδρέας Σάμαρης, Γιάννης Μανιάτης

(Ολυμπιακός), Κώστας Κατσουράνης (ΠΑΟΚ), Γιώργος Καραγκούνης (Φούλαμ),

Παναγιώτης Ταχτσίδης (Τορίνο), Γιάννης Φετφατζίδης (Τζένοα), Λάζαρος Χριστο-

δουλόπουλος, Παναγιώτης Κονέ (Μπολόνια).

Επιθετικοί: Δημήτρης Σαλπιγγίδης (ΠΑΟΚ), Γιώργος Σαμαράς (Σέλτικ), Κώστας

Μήτρογλου (Φούλαμ), Φάνης Γκέκας (Κόνιασπορ).

ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16

28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου

Προημιτελικά

4 - 5 Ιουλίου

Ημιτελικά

8 και 9 Ιουλίου

Μικρός τελικός

12 Ιουλίου

Τελικός

13 Ιουλίου 22.00

Γιώργος Καραγκούνης
η σημαία της ομάδας 

Για ένα μήνα, τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας θα εστιασθούν στη Βραζιλία

όπου αύριο αρχίζουν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το εναρκτήριο λάκτι-

σμα  θα γίνει με τον αγώνα  Βραζιλία-Κροατία την Πέμπτη, 12 Ιουνίου, στις 23:00

ώρα Κύπρου.

Το πρόγραμμα
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ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ: www.sek.org.cy, ΟΗΟ - ΣΕΚ: www.oho-sek.org.cy

Με το πρόεδρο του Συνδέσμου Ασφάλειας
και Υγείας Σταύρο Λάμπρου

1 Πείτε μας τι είναι ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και
Υγείας Κύπρου. Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας
Κύπρου (ΣΑΥΚ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός
και ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό ‘την ενεργό συμβολή
και συμμετοχή στις προσπάθειες για προστασία και
προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στην εργασία
και την πρόληψη κινδύνων για το κοινό γενικότερα’.

Μέλη του είναι οι επαγγελματίες στον τομέα αυτό
δηλαδή οι σύμβουλοι και οι λειτουργοί ασφάλειας
και υγείας, οι επιθεωρητές εργασίας και όσοι έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενασχόληση με το θέμα.

2 Με ποιούς τρόπους υλοποιεί τους σκοπούς και
στόχους του. Με την έκδοση και δωρεάν διανομή του
εξαμηνιαίου περιοδικού του ‘Ασφάλεια και Υγεία’, με
σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια και με την ενεργό
συμμετοχή του σε θεσμούς όπως το Παγκύπριο Συμ-
βούλιο Ασφάλειας. 

3 Τι είναι το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας.
Είναι συμβουλευτικός θεσμός προς την/τον Υπουργό
Εργασίας. Λειτουργεί από το 1965 και οι εισηγήσεις
του λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τον εκάστοτε
Υπουργό. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το
Συμβούλιο τελεί υπό την προεδρία του Αρχιεπιθεω-
ρητή. Σ’ αυτό συμμετέχουν αρμόδιες αρχές, οι συνδι-
καλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις το ΕΤΕΚ και
ο ΣΑΥΚ. Συμβουλεύει την Υπουργό σε θέματα διαφώ-
τισης, πρόληψης, διαμόρφωσης καλύτερων συνθη-
κών και μεθόδων εργασίας και σύνταξη νομοθεσίας.

4 Εισακούονται οι εισηγήσεις του Συμβουλίου;
Όπως συνάγεται από τα πιο πάνω, η λειτουργία του
Συμβουλίου διεξάγεται σε τεχνοκρατικό και επαγγελ-
ματικό επίπεδο με την συμμετοχή όλων των εμπλε-
κομένων και οι εισηγήσεις του είναι κατά κανόνα
αντικειμενικές και χωρίς πολιτικό επηρεασμό. Γι’
αυτό είναι πολύ δύσκολο στην συνέχεια να αλλάξουν
οι αποφάσεις.

5 Τι θα συμβουλεύεται τους εργαζόμενους σχετι-
κά με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία; Οι
νομοθεσίες και οι θεσμοί που προάγουν την ασφά-
λεια και υγεία στην εργασία είναι κατάκτηση των
εργαζομένων. Φτάσαμε ως εδώ με συνδικαλιστικούς
αγώνες και την συνεισφορά πεφωτισμένων επαγ-
γελματιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεσμικά, η κύρια
ευθύνη πρόληψης βαραίνει τον εργοδότη. Οι εργαζό-

μενοι έχουν θεσμικό δικαίωμα συμμετο-
χής στην πρόληψη μέσω των επιτρο-
πών ασφάλειας. Επειδή το ατύχημα
ή η ασθένεια θα πλήξει τους εργα-
ζόμενους, αυτοί έχουν κάθε λόγο να

συμμετέχουν.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η

εγγεγραμμένη ανεργία το Μάϊο

παρά τη μικρή πτώση που κατέ-

γραψε, σε σύγκριση με τον ίδιο

μήνα του περασμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στα-

τιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των

ανέργων το Μάϊο του 2014 ανήλθε

στους 43768 άνεργους σε σύγκριση

με 44424 το Μάϊο του 2013.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι

μεσούσης της καλοκαιρινής περιό-

δου η ανεργία στην τουριστική -

ξενοδοχειακή βιομηχανία εξακο-

λουθεί να παραμένει σε υψηλό επί-

πεδο, στα 4.246 άτομα, σε σύγκρι-

ση με 5.735 τον Απρίλιο. Η μεγαλύ-

τερη τρύπα ανέργων παραμένει ο

τομέας του χοντρικού και του λια-

νικού εμπορίου με 8.169 (από

8.513 άτομα τον Απρίλη). Η κατα-

σκευαστική βιομηχανία παραμένει

στην τρίτη θέση με 6.691 ανέργους

από 6.677 τον Απρίλη. Οι νεοει-

σερχόμενοι στην αγορά ήταν 4.804

σε σύγκριση με 4.934 τον Απρίλιο.

Φαίνεται πλέον πως παγιώνεται

το πρόβλημα της μακροχρόνιας

ανεργίας. Η πλειονότητα των εγγε-

γραμμένων ανέργων 22.275 ήταν

εκτός παραγωγής για περίοδο

πέραν των έξι μηνών.

• ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ 515 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2013

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ανεργία

Αιτήσεις επιχορηγημένων διακοπών μελών ΣΕΚ

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων

για συμμετοχή στις επιχορηγη-

μένες θερινές διακοπές των μελών

της ΣΕΚ στα ιδιόκτητα εξοχικά

συγκροτήματα του Κινήματος 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 εργα-

τικά 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.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Εξ’ άλλου, η ΣΕΚ προτρέπει τα μέλη

της να υποβάλουν εγκαίρως τις

αιτήσεις για συμμετοχή των παι-

διών τους στις ιδιόκτητες κατα-

σκηνώσεις στα Καννάβια. Τελευ-

ταία ημερομηνία υποβολής αιτή-

σεων η 30η Ιουνίου 2014.

Κατασκηνωτικές περίοδοι

Από 30 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου θα

φιλοξενηθούν αγόρια που φοιτού-

σαν στις τάξεις ΣΤ Δημοτικού, Α

και Β γυμνασίου την σχολική χρο-

νιά 2013-2014.

Από 7 Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου θα

φιλοξενηθούν αγόρια και κορίτσια

που φοιτούσαν την σχολική χρονιά

2013-2014 στις τάξεις Γ,Δ και Ε

Δημοτικού.

Την τελευταία κατασκηνωτική

περίοδο από 14 Ιουλίου εως 21

Ιουλίου θα φιλοξενηθούν κορίτσια

που φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ’

Δημοτικού, Α’ και Β’ γυμνασίου.

Κόστος

Για τα παιδιά μελών της ΣΕΚ που

έχουν Ταμείο Ευημερίας το δικαίω-

μα συμμετοχής είναι 60 ευρώ. Για

παιδιά που οι γονείς τους δεν είναι

μέλος σε κανένα Ταμείο Ευημερίας

θα πληρώνουν το ποσό των 90

ευρώ. Για παιδιά μη μελών ΣΕΚ το

δικαίωμα συμμετοχής είναι 120

ευρώ.

Για περισσότερες 
πληροφορίες:

Λευκωσία 22849849, 
Λεμεσός 25861000,
Λάρνακα, 24633633,

Πάφος 26811639
Παραλίμνι 23821432

ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΪΟΥ 2014

Ελληνοκύπριοι 35.312

Κοινοτικοί 6.444

Αλλοδαποί 1.746

Τουρκοκύπριοι 279

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοι-

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων έχει προκηρύξει  «Σχέδιο Παρο-

χής Κινήτρων για την Εργοδότηση

Ανέργων».

Το Σχέδιο αφορά την παροχή

χορηγίας σε εργοδότες που θα

προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγε-

γραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία

Απασχόλησης - ΔΥΑ ) που ανήκουν

στην Ομάδα Στόχου όπως αυτή

ορίζεται στο Σχέδιο, ως εξής:

α) Ύψους 50% του μισθολογικού

κόστους του εργοδοτουμένου με

μέγιστο ύψος €5.000 στην περί-

πτωση που θα προσλάβουν άνερ-

γα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημό-

σια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ)

κάτω των (6) μηνών κατά την ημε-

ρομηνία υποβολής της Αίτησης για

συμμετοχή στο Σχέδιο.

β) Ύψους 60% του μισθολογικού

κόστους του εργοδοτουμένου με

μέγιστο ύψος €6.000 στην περί-

πτωση που θα προσλάβουν άνερ-

γα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημό-

σια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ)

πέραν των έξι (6) μηνών κατά την

ημερομηνία υποβολής της Αίτησης

για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο

για τους πρώτους δέκα (10) μήνες

απασχόλησης και με υποχρέωση

του εργοδότη για πρόσθετη εργο-

δότηση του εργοδοτούμενου για

δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Δεν μπορούν να ενταχθούν στο

Σχέδιο:

α) Άτομα που είναι μέτοχοι της

επιχείρησης/οργανισμού (εξαιρού-

νται οι Δημόσιες Εταιρείες).

β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχο-

ρήγηση του εαυτού τους.

γ) Άτομα που συνδέονται με α΄ ή

β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή

εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετά-

σχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργο-

δότη-εργαζόμενου, άτομα που

συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυ-

γοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαι-

ρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες).

Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως

εργοδότης θεωρείται ο μέτοχος /

ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην

ιστοσελίδα του Τμήματος Εργα-

σίας www.mlsi.gov.cy/dl

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν

στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται

στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Εργασίας, και να παραδοθούν το

αργότερον τη Δευτέρα 30 Ιουνίου

2014, με απευθείας κατάθεση στα

κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπι-

κά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια

Υπηρεσία Απασχόλησης).

Πρόγραμμα εργοδότησης ανέργων

√ Υποβολή αιτήσεων μέχρι

30 Ιουνίου 2014
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