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• ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (3Ε)

Μέγα κοινωνικό στοίχημα
η εφαρμογή του 3Ε
Η

Λ

ήγει στις 20 Ιουνίου 2014 η υποβολή αιτή-

σεων για συμμετοχή στις παιδικές κατασκη-

νώσεις της ΣΕΚ στα Καννάβια. Η φετινή κατασκηνωτική περίοδος ξεκινά στις 30 Ιουνίου με
φιλοξενία παιδιών Στ’ Δημοτικού, Α’ και Β’
τάξεων Γυμνασίου.
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της ΣΕΚ να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις για συμμετοχή
των παιδιών τους. Τα φετινά κατασκηνωτικά
προγράμματα είναι αναβαθμισμένα σε όλα τα
επίπεδα.

Σελ. 8, 9

ΣΕΚ θα σταθεί έμπρακτα στο
πλευρό της κυβέρνησης για
επιτυχή εφαρμογή του θεσμού του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (3Ε) που αποσκοπεί στη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης
σ’ όλους τους πολίτες.

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως στην υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου
κατά τη χθεσινή συνάντηση της με
τους Κοινωνικούς Εταίρους στην
οποία τέθηκαν οι τελευταίες πινελιές στο νομοσχέδιο για το 3Ε
προτού κατατεθεί στο υπουργικό
Συμβούλιο.

• Αξιοπρεπής διαβίωση για όλους

Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου η ΣΕΚ υπέβαλε δέσμη εισηγήσεων προκειμένου ο νέος θεσμός
να καταστεί δικαιότερος εξυπηρετώντας τους έχοντες ανάγκη με

ILO: Προτεραιότητα η πάταξη της αδήλωτης εργασίας
Η

καταπολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης και η πάταξη
της αναγκαστικής εργασίας, αποτέλεσαν το απόσταγμα της
103ης Ετήσιας Συνόδου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(ILO), που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 28 Μαϊου έως
12 Ιουνίου.
Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν 4500 αντιπρόσωποι από κυβέρνήσεις κρατών, συνδικάτα και εργοδότες.
Την Κυπριακή κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων της Κύπρου.
Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν διαδοχικά, ο γ.γ. Νίκος Μωϋσέως, ο
αναπληρωτής γ.γ. Ανδρέας Μάτσας και ο γραμματέας διεθνών
σχέσεων Παντελής Σταύρου.
(Σελ. 16)

τον καλύτερο τρόπο σε τούτη την
περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Η ΣΕΚ θα ξανατοποθετηθεί λεπτομερώς κατά τη συζήτηση του
θέματος στην αρμόδια επιτροπή
της Βουλής.
(Σελ. 3)

Νίκος Μωϋσέως, γ.γ. ΣΕΚ
«Είμαστε ευτυχείς γιατί ένας διαχρονικός στόχος της ΣΕΚ για αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών γίνεται πραγματικότητα, ιδιαίτερα στις δύσκολες τούτες ώρες
της οικονομικής δυσπραγίας.
Θέλουμε να καθησυχάσουμε τους
εργαζόμενους ότι το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα δεν συνδέεται
με οιονδήποτε τρόπο με τον κατώτατο μισθό που διέπεται στη
νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις».

Τρίζει τα δόντια ο δημογραφικός εφιάλτης

Ε

πανήλθε πρόσφατα στην πρώτη γραμμή της
καθημερινής επικαιρότητας το θέμα της ανάγκης
εκπόνησης υλοποιήσιμης δημογραφικής πολιτικής
που θα βάζει φρένο στο δημογραφικό εφιάλτη που
βασανίζει την Κύπρο τα τελευταία αρκετά χρόνια.
Λέχθηκε από επίσημα χείλη και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και από αριθμητικά στοιχεία πως, οι
Ελληνοκύπριοι τείνουν να καταστούν μειοψηφία σ’
αυτό τον τόπο.
Δυστυχώς αυτή την ώρα στην Κύπρο παρατηρείται
σταδιακή μείωση της γεννητικότητας. Αυτή είναι
πολύ σοβαρή διαπίστωση, ενώ εξίσου σοβαρή είναι
και η επίσημη διαπίστωση που αναφέρει πως «από
το 1995, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο
χαμηλό από το 2,10%, ποσοστό που χρειάζεται για
να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού».
Δυστυχώς το συμπέρασμα είναι τραγικό και αναφέρει πως, ο δημογραφικός εφιάλτης είναι ήδη εντός
των πυλών και ότι η καταπολέμηση της υπογεννητικότητας αποτελεί εθνική υπόθεση. Ήδη, με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, υπάρχει ο Εθνικός
Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής,

ο οποίος προεδρεύεται από τον εκάστοτε υπουργό
Εργασίας και στον οποίο μετέχουν οι κοινωνικοί
εταίροι. Από το 2009 μέχρι και σήμερα έγιναν κάποια
πράγματα και κάποιοι σχεδιασμοί, τα οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθησαν κυρίως λόγω στενότητας
οικονομικών πόρων.
Τώρα η κυβέρνηση, διά της υπουργού Εργασίας,
ετοίμασε ένα νέο σχέδιο δράσης και πολιτικής που

• Εισηγήσεις της ΣΕΚ
για διορθωτικές κινήσεις

μητρότητας, την παραχώρηση πληρωμένης γονικής
άδειας, την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η πολύτεκνη οικογένεια και ιδιαίτερα η πολύτεκνη εργαζόμενη μητέρα καθώς επίσης
και την παροχή γενναιόδωρων κινήτρων, (πάντα στα
πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους), και τη δημιουργία υποδομών από την πολιτεία
που θα συμβάλουν στην επανένταξη χιλιάδων γυναικών στην αγορά εργασίας, οι οποίες σήμερα βρίσκονται εκτός γιατί έχουν παιδιά σε μικρές και ευαίσθητες ηλικίες που χρειάζονται τη μητρική φροντίδα.

θα αφορά τη διετία 2014 – 2015 και στο οποίο φαίνεται πως, περιλαμβάνονται εφικτοί και υλοποιήσιμοι στόχοι. Το σχέδιο αυτό θα συζητηθεί στο Φορέα
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής σε συνεδρία που είναι καθορισμένη στις 26 Ιουνίου 2014.

Είναι τώρα η ώρα που πρέπει να καταβληθεί μια
ποιοτική προσπάθεια που να στοχεύει στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας μέσα από τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής και μέσα από την έμπρακτη στήριξη της κάθε
μητέρας, η οποία μπορεί και πρέπει να εργασθεί
προς όφελος του συνόλου και του τόπου.

Η ΣΕΚ, όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα, επαναλαμβάνει πως μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα
στοχεύει στην αύξηση των γεννήσεων πρέπει να
περιλαμβάνει: την κατά καιρούς αύξηση της άδειας

Πρέπει λοιπόν, πάση θυσία να βρεθεί τρόπος, να
καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα και να δαμασθεί
ο δημογραφικός εφιάλτης. Σ’ αυτή την εθνική προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Κομματικά δεινοσαυράκια

«Σκέψου το γίνεται»

Σ

ένα μεγάλο βήμα μπροστά

Σ

τις 10 Ιουνίου 2014 μπήκε το τελευταίο καρφί στο
φέρετρο της πάλαι ποτέ κραταιάς «Λαϊκής Τράπεζας». Η μακαρίτισσα ήταν καλή για δεκάδες χρόνια
προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στον τόπο και
το λαό. Αίφνης, στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του
21ου αιώνα, τα πολύχρωμα λαμόγια, ντόπια και
εισαγώμενα, την μετέτρεψαν σε κακή μάγισσα. Μέχρι
να το καταλάβουμε «πάττισε» αφήνοντας πίσω της
χρυσοπληρωμένους τραπεζίτες, φτωχούς, κουρεμένους, εξαθλιωμένους και χρέος ύψους €10δις στον
Κύπριο φορολογούμενο.
Η φανταχτερή εικόνα στο μεγάλο φαγοπότι είχε
φόντο τα θερμά εναγκαλίσματα του τότε ισχυρού
ανδρός Ανδρέα Βγενόπουλου στα σκαλιά του προεδρικού με τον τότε ένοικο Δημήτρη Χριστόφια και
κορνίζα τις επιλεκτικές διαγραφές δανείων και τις
χαριστικές παραχωρήσεις σε ημέτερους όλων των
κομματικών αποχρώσεων.
Στο ίδιο αμαρτωλό μήκος κύματος εξέπεμπε και η
άλλη μεγάλη τράπεζα. Σε 15 μήνες μετά την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος που συνδιάσθηκε
με την κρατική χρεοκοπία, οι νέοι τραπεζικοί τσάροι
διατυμπανίζουν μέσω μεγαλόστομων διαφημίσεων
στον τύπο ότι «έγινε ένα μεγάλο βήμα μπροστά» με
ενοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων «Τράπεζας Κύπρου» και «Λαϊκής» με αποτέλεσμα οι πελάτες
να επωφελούνται άκουσον –άκουσον, ταχύτερης εξυπηρέτησης. Αυτό που αποφεύγουν επιμελώς να μας
πούν είναι, γιατί η αμαρτωλή τράπεζα εξακολουθεί
να συμπεριφέραται σκληρότατα στους πελάτες της
τόσο με τσουχτερά επιτόκια και αδίστακτες υπερχρεώσεις, όσο και με αλαζονικές συμπεριφορές.
Οι δυσπραγούντες πολίτες που παρακολουθούν αμήχανα τα τερτίπια των νέων τραπεζιτών αλλά και τη
αδυναμία της κυβέρνησης να επαναφέρει στην οικονομία τα €6δις που καρπώθηκαν κατά ανορθόδοξο
τρόπο 30 επώνυμοι μεγαλοοφειλέτες, διαμηνύουν
πως δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλο μεθοδεύσεις
που σύρουν τον τόπο βαθύτερα στο λάκκο της εξαθλίωσης. Ούτε θα αποδεχθούν εκποίηση της οικίας
τους λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων
τους αφήνοντας στο απυρόβλητο τους επιτήδειους
εκμεταλλευτές του ευτελούς κράτους.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Οι κατακρεουργημένοι πολίτες μπορεί να δίδουν
πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση για ευόδωση της
τιτάνειας προσπάθειας οικονομικής ανασυγκρότησης, αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν συγχωροχάρτι σε καμουφλαρισμένες
τραπεζικές αλχημείες. Αυτό ας το κατανοήσουν όλοι,
κυβέρνηση και κόμματα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν ότι η κηδεία της «Λαϊκής» θα αποτελέσει την αφετηρία για ξεσηκωμό του λαού με σύνθημα ELA και εσύ
στον αγώνα για τερματισμό της διαπλοκής με παρασύνθημα «σκέψου το γίνεται». Αν παρελπίδα, αυτοί
που βύθισαν μια ολόκληρη χώρα στον όλεθρο και τα
πλείστα νοικοκυριά στην απελπισία δεν συλλάβουν
τα μηνύματα των καιρών, νάναι έτοιμοι να δεχθούν
το βαθύ ξύρισμα της λαϊκής έκρηξης.

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

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

την ΕΔΕΚ μετά την παταγώδη
αποτυχία στις ευρωεκλογές,
βγάζουν μπροστά τη νέα γενιά
στελεχών. Σε μια προσπάθεια να
τονώσει και να εξωραϊσει τη
δημόσια εικόνα της, η ΕΔΕΚ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα φρεσκάρει τα συλλογικά της όργανα με νέα και
άφθαρτα πρόσωπα. Νεαρά στελέχη, θα επιστρατευθούν σε καίριες θέσεις με την ελπίδα να
δώσουν νέα πνοή στο κόμμα. Αυτό
το αστείο επικοινωνιακό παιγνιδάκι το βλέπουμε κατά διαστήματα σε όλα τα κόμματα, ιδίως όταν παρουσιάζουν συρρίκνωση των εκλογικών τους ποσοστών.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι στα Κυπριακά κόμματα, η νέα γενιά είναι αναλώσιμο υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από τις εκάστοτε ηγεσίες για υλοποίηση των κομματικών τους σκοπιμοτήτων. Τα πλείστα κόμματα, αντί να
αξιοποιούν την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες της νεολαίας για αναβάθμιση του πολιτικού πολιτισμού, εκμεταλλέυονται τον ενθουσιασμό και την
ορμή των νέων, παράγοντας δεινοσαυράκια για ασφυκτικό έλεγχο του κομματικού μηχανισμού.
Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Προάγονται στις κομματικές βαθμίδες τα δεινοσαυράκια και τα κομματόσκυλα. Οι … άτακτοι που έχουν ισχυρή άποψη και δεν πειθαρχούν τυφλά στις επιταγές της ηγεσίας και κατεπέκταση της διαπλεκόμενης σχέσης, σφαγιάζονται ή περιθωροποιούνται.
Και μετά κάποιοι διερωτούνται γιατί καταστράφηκε η Κύπρος.

Η Κύπρος κέντρο
πολιτισμού

«Έ

νας από τους στόχους μας είναι να
κάνουμε τη χώρα μας
κέντρο Πολιτισμού και Παιδείας για την ανατολική
Μεσόγειο», διαλάλησε πρόσφατα ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας τελώντας τα
εγκαίνια του Πολιτιστικού
Κέντρου του Δήμου Στροβόλου.
Κουβέντες μεγατόννων σαν
την πιό πάνω, ακούσαμε
πολλές τα τελευταία χρόνια
από τους προκατόχους του
κυρίου Αναστασιάδη οι
οποίες πετάχθηκαν στον
σκουπιτοτενεκέ της ιστορίας.
Ακούσαμε πολλές φορές ότι
η Κύπρος θα μετατραπεί σε
Περιφερειακό Κέντρο Υγείας, αλλά Γενικό Σχέδιο Υγείας δεν κατορθώσαμε να

Ποδοσφαιρική αλλωφροσύνη

Μ

πορεί τα Κυπριακό ποδόσφαιρο
να έφθασε σε έσχατα όρια ανυποληψίας και οικονομικής κατάρρευσης αλλά οι παράγοντες των ομάδων εξακολουθούν να κινούνται στην
σφαίρα του παραλογισμού. Την ώρα
που τα πλείστα σωματεία είναι οικονομικώς γονατισμένα οι πρόεδροι
κινούνται ασυστόλως στον αστερι-

σφαιρο στην Κύπρο βρίσκεται στον
αναπνευστήρα λειτουργώντας σε
βάρος των ευρύτερων κοινωνικών
συμφερόντων. Όπως και η υπόλοιπη
οικονομία έτσι και το ποδόσφαιρο
στηρίζεται σε δανεικά για να αγοραστούν ή καλύτερα να διακινηθούν
εμπορικά παίκτες προκειμένου να
γίνει ο «απαιτούμενος τζίρος» των
υπόγειων ποδοσφαιρικών διαδρομών.
Συνολικά τα Σωματεία χρωστούν
πέραν των €75 εκ. Μεγάλο μέρος του
ποσού αυτού οφείλεται στα κοινωνικά κρατικά ταμεία. Ιστορικά σωματεία βάζουν λουκέτο προκειμένου να
απαλλαγούν από τα τεράστια χρέη,
χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός.

σμό της μεταγραφολογίας ανακοινώνοντας απόκτηση νέων παικτών,
κυρίως από τις ξένες αγορές. Ο κάθε
εχέφρων πολίτης διερωτάται, που
βρίσκουν τα σωματεία τα χρήματα
για νέες μεταγραφές την ώρα που οι
υφιστάμενοι παίκτες είναι απλήρωτοι ενώ τα συνολικά χρέη ανέρχονται
σε αρκετά εκατομμύρια.
Τόπαμε και τα επανατονίζουμε και
τώρα: Το επαγγελματικό ποδό-

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

Σήμανε η ώρα μηδέν για το ποδόσφαιρο μας. Αν δεν παρέμβει η πολιτεία με ριζικό πλάνο εξυγίανσης το
ποδόσφαιρο θα μετατραπεί σε μόνιμη χαίνουσα κοινωνική πληγή.
Και τα σπασμένα θα τα πληρώνει
μονίμως ο λαός με θλιβερή κορωνίδα
τα ντόπια ταλέντα τα οποία εξακολουθούν να είναι θύματα των επιτηδείων που λυμαίνονται ανενόχλητοι
τον πλούτο του δημοφιλέστερου
αθλήματος.
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

κάνουμε με αποτέλεσμα οι
ουρές της ντροπής στα
δημόσια νοσηλευτήρια να
σημαδεύουν με μελανά
γράμματα τον πολιτισμό
μας. Αν δεν μας ανάγκαζε η
τρόικα για εισαγωγή του
ΓΕΣΥ το 2016, ούτε το 2050
δεν θα αποκτούσαμε Γενικό
Σύστημα Υγείας, λόγω των
τεράστιων διαπλεκόμενων
συμφερόντων.
Όσο για την μετατροπή της
Κύπρου σε Κέντρο πολιτισμού τι να πούμε; Αν πρώτα
δεν φτιάξουμε Παιδεία και
αν πρώτα δεν αναβαθμίσουμε θεαματικά τον φτωχότατο πολιτικό μας πολιτισμό, ο προεδρκός στόχος
θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, όπως όνειρο
θερινής νυχτός θα παραμείνει και η πολυδιαφυμιζόμενη προσέλκυση τεράστιων
επενδύσεων.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

• Ο θεσμός του ΕΕΕ αντικαθιστά την μέχρι
τώρα πολιτική των δημοσίων βοηθημάτων
• Η φοιτητική χορηγία, το επίδομα τέκνου,
τα αναπηρικά βοηθήματα και τα προσφυγικά
επιδόματα ΔΕΝ εμπίμπτουν στο νέο θεσμό
ο οποίος τίθεται στις αρμοδιότητες του
υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικής Ασφάλισης

3

ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ
ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σ

ημαντική τομή στα κοινωνικά
πράγματα του τόπου θεωρείται
η εισαγωγή του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που

νικές παροχές, με εξαίρεση αυτές
που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, τη φοιτητική χορηγία και το
επίδομα τέκνου, τις μονογονεϊκές
οικογένειες και τα σχέδια οικονομικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του 3Ε είναι όλοι οι
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, των οποίων τα εισοδήματα
είναι μικρότερα από τις βασικές
ανάγκες της οικογένειας, όπως

τέλη ακίνητης περιουσίας για την
κύρια κατοικία, τέλη αποχέτευσης
και το τέλος αποκομιδής σκυβάλων. Όλα τα τέλη θα καταβάλλονται απευθείας στις δημοτικές
Αρχές. Θα καταβάλλεται επίσης το
εφάπαξ τέλος σύνδεσης με το
αποχετευτικό σύστημα, έπειτα από
αίτηση του δικαιούχου.

Βασικό κριτήριο
η περιουσία
Το ύψος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του αιτητή αποτε-

√ Ο νέος θεσμός μπαίνει στη ζωή μας την 1η Ιουλίου
και αναμένεται να καλύψει 30000 άτομα
που χρήζουν οικονομικής βοήθειας

«Καλάθι Διαβίωσης»
• Διατροφή
• Ένδυση - υπόδηση
• Προσωπική φροντίδα
• Διαμονή
• Μεταφορές
• Έκτακτες ανάγκες (π.χ. τροχοκάθισμα ηλικιωμένων, έξοδα νηπιαγωγείου)

Βασικά κριτήρια δικαιούχου
√ Ύψος εισοδήματος από εργασία
ή άλλη πηγή
√ Αξία ακίνητης περιουσίας
√ Καταθέσεις μέχρι €5000 προσαυξανόμενου ποσού €1000 για
κάθε μέλος της οικογένειας
Η κινητή περιουσία, (εξαιρουμένης
της πρώτης κατοικίας μέχρι
230τ.μ.) και οι καταθέσεις δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τις
€15.000 στις τρέχουσες τιμές της
αγοράς

Προσωρινό μέτρο
√ Τίθενται ασφαλιστικές δικλείδες για να αποτρέπεται αφαίμαξη πόρων
√ Η κυβέρνηση θα δίδει ουσιαστικά κίνητρα για εργασία (η βοήθεια θα θεωρείται προσωρινό
μέτρο για κάποιον). Όποιος
δικαιούχος αρνείται την εργασία θα παραπέμπεται σε Επιτροπή Κοινωνικής παρέμβασης
για τα περαιτέρω.

θα τεθεί σε σταδιακή
την 1η Ιουλίου 2014.

εφαρμογή

Με την εισαγωγή του θεσμού του
ΕΕΕ θα μεταρρυθμισθεί ριζικά το
υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής
πρόνοιας το οποίο κρίνεται διάτρητητο, αναποτελεσματικό και εν
πολλοίς άδικο. Σε γενικές γραμμές
το ΕΕΕ θα αντικατασταστήσει το
μέχρι τώρα καθεστώς του δημόσιου βοηθήματος. Με την υιοθέτηση
του νέου θεσμού, που αποτελεί
απαίτηση της τρόικας, η Κυβέρνηση φιλοδοξεί να παρέχει μέσω του
3Ε ελάχιστο δίχτυ προστασίας σε
όσους πολίτες το έχουν πραγματικά ανάγκη με σκοπό την αξιοπρεπή τους διαβίωση. Η υπουργός
Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου ένα
24ωρο πρίν από την εξέταση του
νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, είχε συνάντηση με τους
κοινωνικούς εταίρους για την
τελική ανταλλαγή απόψεων. Εκτός
συγκλονιστικού απροπόπτου το
νομοσχέδιο θα κατατεθεί αύριο
στην βουλή με την μορφή του κατεπείγοντος.
Το βασικό ποσό του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος καθορίσθηκε στα €480 μηνιαίως για ένα
άτομο και το τελικό ποσό που θα
λαμβάνει μια οικογένεια θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση και το μέγεθος του νοικοκυριού.
Για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας άνω των 14 ετών, περιλαμβανομένου του συζύγου, θα
υπολογίζεται επιπλέον 50% του
βασικού ποσού και για κάθε επιπλέον μέλος ηλικίας 14 ετών και
κάτω θα υπολογίζεται επιπλέον το
30% του βασικού ποσού. Όσον
αφορά τα εξαρτώμενα τέκνα ορίζονται τα άγαμα παιδιά ηλικίας
μέχρι των 28 ετών. Υπό την ομπρέλα του 3Ε θα τεθούν όλες οι κοινω-

αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία που διέπει το 3 Ε. Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες πολιτών
που έχουν ανάγκη ανεξάρτητα αν
εργάζονται ή είναι άνεργοι ή
συνταξιούχοι ή αυτοτελώς εργαζόμενοι ή εγγεγραμμένοι άνεργοι
που παίρνουν ανεργιακό.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης αποκτούν όσοι έχουν νόμιμη διαμονή
στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνια στις περιοχές
που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Καλάθι διαβίωσης
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το
ύψος του 3Ε θα υπολογίζεται,
αφού ληφθούν υπόψη οι ελάχιστες
ανάγκες της οικογένειας για διαβίωση, (διατροφή, ένδυση, υπόδηση κ.λπ.) και για στέγαση, οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση τη μελέτη για το Ελάχιστο Καλάθι Διαβίωσης και τη μελέτη για Παροχή Στέγασης που διενήργησε το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με
εξειδικευμένους οίκους και συνεργάτες. Όσον αφορά τις άλλες ανάγκες των δικαιούχων λαμβάνεται
πρόνοια για σκοπούς στέγασης η
επιχορήγηση του ενοικίου ή και η
καταβολή τόκων για στεγαστικό
δάνειο. Η πληρωμή των ποσών θα
γίνεται κατευθείαν στον ιδιοκτήτη
ή στην τράπεζα για ευνόητους
λόγους. Επίσης, το Υπουργείο
Εργασίας θα καταβάλλει δημοτικά

λεί καθοριστικό παράγοντα όπως
ισχύει στην περίπτωση του δημόσιου βοηθήματος, για την έγκριση
ή όχι αίτησης για το 3Ε. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα λαμβάνουν
υπόψη το συνολικό ύψος της ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει στην
κατοχή της η οικογένεια. Εξαιρείται η πρώτη κατοικία εφόσον
είναι μέχρι 230 τ.μ. Όσον αφορά
την υπόλοιπη περιουσία ενός νοικοκυριού θα τεθεί ανώτατο όριο,
που ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί.
Κριτήρια θα τίθενται και για την
κινητή περιουσία της οικογένειας
(καταθέσεις, μετοχές, κ.λπ.). Σύμφωνα με το προσχέδιο νομοσχεδίου, που ετοίμασε το Υπουργείο
Εργασίας, ένας αιτητής μπορεί να
διατηρεί καταθέσεις που δεν θα
υπερβαίνουν τις €5.000, προσαυξανόμενες κατά €1.000 για κάθε
μέλος της οικογένειας. Όσον
αφορά την υπόλοιπη κινητή ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων και
των καταθέσεων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις €15.000 σε ονομαστικές αξίες ή στις τρέχουσες τιμές
της αγοράς.
Το αυτοκίνητο του αιτητή δεν υπολογίζεται ως κινητή ιδιοκτησία
εκτός και αν αυτό αποκτήθηκε τους
τελευταίους 12 μήνες και είναι
πέραν του ανώτατου ορίου κυβισμού όπως καθορίζεται στη νομοθεσία.

Έφορος επιδομάτων
Την ευθύνη εισαγωγής του νέου θεσμού αναλαμβάνει ο Έφορος Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ο οποίος θα είναι δημόσιος
υπάλληλος και θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από τα
πρώτα καθήκοντα που θα κληθεί να διεκπεραιώσει θα είναι η δημιουργία μητρώου 3Ε ή και άλλης παροχής, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Την πρακτική εφαρμογή του 3Ε θα αναλάβει νέα υπηρεσία υπό την
ομπρέλα του υπουργείου Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία θα στελεχωθεί με αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων.
Σημειώνεται ότι είναι έτοιμο το λογισμικό σύστημα που θα είναι συνδεδεμένο με άλλες Υπηρεσίες (Κτηματολόγιο, Φορολογική Αρχή κ.λπ.)
για σκοπούς αποτελεσματικότερου ελέγχου των στοιχείων των αιτητών
ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση του νέου θεσμού από επιτήδειους.
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Αναπάντητεςκλήσειςπαντού
στηΔημόσιαυπηρεσία
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Μέσι,Μουντιάλ,βιτρίνακαιαπέραντομαύρο
πουπλακώνειτιςψυχές

Τ

ο πολυσυζητημένο θέμα των αναπάντητων κλήσεωνστηΔημόσιαυπηρεσίαδενείναισημερινόούτε
χθεσινό.Κατάκαιρούςβγαίνειστηνεπιφάνειασυζητιέταιμέχριναξεφουσκώσειχωρίςναλαμβάνεταιοποιονδήποτε παρεμβατικό μέτρο για οριστική επίλυση του.
Εναπόκειται ουσιαστικά στην ευσυνειδησία του κάθε
υπαλλήλουανσέβεταιτονπολίτητονοποίοουσιαστικά
υπηρετεί.
Το ακόλουθο άρθρο της υποφαινόμενης δημοσιεύθηκε το 2013 εξ αφορμής
μιας έκθεσης της Επιτρόπου Διοίκησης
για την δυσκαμψία που παρατηρείται
στη δημόσια υπηρεσία. Οποιαδήποτε
άλλα σχόλια περιττεύουν.
Της Δέσποινας
Ξεφυλλίζοντας την Έκθεση της ΕπιΗσαΐατρόπου Διοικήσεως για τη σοβαρότατη
Κοσμά
δυσκαμψία που παρατηρείται καθημερινά στη Δημό• Το κράτος μεθοδευ- σια Διοίκηση, να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον
μένα θα πρέπει να
πολίτη, έχω «προκαλέσει»
βρει τους τρόπους
διαχρονικά τη μνήμη μου
βελτίωσης της υφιστά- να σκεφτεί πόσες φορές
εγώ προσωπικά δυσαναμενης απαξιωτικής
σχέτησα στην προσπάθεια
εικόνας του
μου να επικοινωνήσω με
διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.
Αμέτρητες ήσαν οι περιπτώσεις, που έθετα την τηλεφωνική συσκευή στο σύστημα ανοικτής ακρόασης και ανέμενα υπομονετικά μια απάντηση χωρίς όμως ανταπόκριση.
Υπάρχουν και οι περιπτώσεις, για να μην είμαι άδικη
που υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τους τηλεφωνητές
των διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων , οι οποίοι στο πι
και φι σε συνδέουν με το λειτουργό που θα σε εξυπηρετήσει και εκεί εκ νέου η όλη προσπάθεια σταλώνει.
Δεν παραβλέπει κανείς το φόρτο εργασίας ή την υποστελέχωση των υπηρεσιών που προκαλούν έντονες
δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις, ειδικότερα στον τομέα
της εξυπηρέτησης των πολιτών. Όμως από την αντίπερα
όχθη δεν πρέπει να μην λαμβάνεται υπόψη ο πολύτιμος
χρόνος που χρειάζεται να σπαταλήσει ο πολίτης για να
μπορεί να εξυπηρετηθεί ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, περνώντας από μια πλειάδα γραφειοκρατικών συμπληγάδων. Το φαινόμενο που παρατηρείται,
της μη ανταπόκρισης στις κλήσεις των πολιτών έχει προσλάβει δυστυχώς ανησυχητικές διαστάσεις και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφεθεί να νομιμοποιηθεί και
να παγιωθεί σε βάρος των δικαιωμάτων του κάθε πολίτη. Αποτελεί λοιπόν αδήριτη αναγκαιότητα της σύγχρονης εποχής, η δημόσια υπηρεσία να καταστεί ευέλικτη,
ταχεία και αποτελεσματική μέσα από την καλλιέργεια
«κουλτούρας εξυπηρέτησης». Μιας κουλτούρας που θα
διαμορφώσει στην πορεία του χρόνου μιαν άλλη, διαφορετική εικόνα σαφώς καλύτερη από την υφιστάμενη της
Δημόσιας Διοίκησης.
Εύστοχη η επισήμανση της Επιτρόπου Διοίκησης στην
Έκθεση της ότι «σε καιρούς μάλιστα οικονομικής κρίσης όπου είναι αναμενόμενο ακόμη περισσότεροι πολίτες να στραφούν προς το κράτος, αυτό θα πρέπει να
είναι έτοιμο να τους αντιμετωπίσει με ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ,
ΣΕΒΑΣΜΟ, ΠΡΟΘΥΜΙΑ, αποφεύγοντας αχρείαστη
ταλαιπωρία ή την περαιτέρω θυματοποίηση τους».
Η συγκεκριμένη επισήμανση θα πρέπει να αποτελέσει
την πυξίδα πορείας του κράτους και της συντεταγμένης
πολιτείας, ώστε να στηρίζει με κάθε τρόπο και με κάθε
μέσο τον πολίτη που ζει στην καθημερινότητα του άγχος
και ανασφάλεια τόσο για το εργασιακό του μέλλον, όσο
και για το μέλλον των παιδιών του. Η άμεση ανταπόκριση καθώς και η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες θα δημιουργήσουν ένα νέο προφίλ του
κράτους πρόνοιας, που στόχο θα έχει να στηρίξει τον
πολίτη, όχι μόνο οικονομικά, αλλά προπαντός ηθικά. Το
κράτος μεθοδευμένα θα πρέπει να βρει τους τρόπους
βελτίωσης της υφιστάμενης απαξιωτικής εικόνας του.
Αυτό δεν αποτελεί μόνο ηθική αλλά θεμελιακή του υποχρέωση που πρέπει να τηρείται κατά γράμμα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει η υπηρεσία να κάνει κατανοητό
ότι παρέκκλιση από μια τέτοια αρχή θα έχει συνέπειες
είτε πειθαρχικές ή άλλως πως. Μόνο έτσι θα κατορθώσουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες που στο κάτω-κάτω θα
συμβάλουν στην πρόοδο της χώρας μας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η

μπάλα στήνεται στη σέντρα. Η
μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη αρχίζει. Εκατομμύρια
ποδοσφαιρόφιλοι σε κάθε γωνιά της
υφηλίου για ένα ολόκληρο μήνα θα
είναι καρφωμένοι στις τηλεοπτικές
οθόνες για να θαυμάσουν τους
ζογκλερισμούς του Μέσι, την εκρηκτικότητα του Ρονάλντο και τα μαγικά
του Νεϊμάρ. Η στρογγυλή θεά έχει την
τιμητική της και θα χορέψει στους
ρυθμούς της βραζιλιάνικης σάμπας.
Αυτή είναι η βιτρίνα του υπερθεάμαΤου Γιώργου
Καλλινίκου
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Χιλιάδεςπαιδιάπαραδίδουν
τοκορμίτουςστονκάθε
μαστροπόκαιτηνψυχήτους
στονκάθεδιάβολο
τος. Πίσω από αυτήν, κρύβεται η άλλη
όψη. Ένα ανθρώπινο δράμα. Η
οικτρή πραγματικότητα ενός λαού
που αγωνίζεται να επιβιώσει. Που
πεινά. Που δεν μπορεί να εξασφαλίσει
στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Που παρακολουθεί ανήμπορος να αντιδράσει, χιλιάδες ανήλικα
παιδιά να εκπορνεύονται για να
ζήσουν. «Η μπάλα σημαίνει πολλά για
μένα. Είναι η ζωή μου» δήλωσε ο
μικρός Τιάγκο Εμμανουέλ ντα Σίλβα.
Ο Τιάγκο όμως, είναι από τους λίγους
τυχερούς. Κάποιοι άλλοι στην ηλικία
του, περιμένουν αυτές τις μέρες χιλιάδες παιδεραστές να επισκεφθούν τη
χώρα τους υπό την κάλυψη του Μουντιάλ, για να ισοπεδώσουν, να καταρρακώσουν τις ψυχούλες τους. Με
αντάλλαγμα μερικά χρήματα, τα
οποία βεβαίως, κάποιοι άλλοι θα καρπωθούν. Οι ανήλικοι και οι κοπελίτσες
που κατακλύζουν τα μπαρ και τους
δρόμους της πρωτεύουσας του πορνοτουρισμού, της Φορταλέζα, θα βρεθούν στα χέρια του κάθε ανώμαλου,
απλώς για να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί. «Οι ξένοι δεν πηγαίνουν
πια στα ξενοδοχεία. Δεν συναντούν

εκεί τα παιδιά. Πλέον παίρνουν ένα
πακέτο, που περιλαμβάνει ένα σπίτι σε
μια παραλία, που συνοδεύεται από
σεξουαλική συντροφιά. Το σεξ περιλαμβάνεται στο πακέτο.
Οπότε είναι πολύ δύσκολο να τους
ανακαλύψεις» διάβασα σε σχετικό
ρεπορτάζ.
Το δράμα της Βραζιλίας δεν σταματά
μόνο στην παιδεραστία. Οι αριθμοί
είναι τρομακτικοί. Άκρως δυσανάλογοι με τους αριθμούς της βιτρίνας της
γιορτής. Ένας μήνας, 64 αγώνες, 12
πόλεις, 27 δισεκατομμύρια δολάρια
κόστος διεξαγωγής των αγώνων.
Μόνο για την κατασκευή των γηπέδων δαπανήθηκαν 4 δις. Την ίδια στιγμή 13 εκατομμύρια άνθρωποι δεν
έχουν να φάνε, εκατομμύρια από
αυτούς πεθαίνουν από ασιτία, 1.5
εκατ. άνθρωποι ζούνε στους δρόμους,
οι παιδικές πάνες είναι είδος πολυτελείας, οι αναλφάβητοι φτάνουν το
13%, σε πολλά νοσοκομεία αδυνατούν
να παρέχουν ακόμη και απλές ασπιρίνες, ένα σωρό παιδιά κάνουν μάθημα
σε θερμοκρασίες 45 βαθμών κελσίου.
Οι λάτρεις της στρογγυλής θεάς από
σήμερα θα υποκλίνονται στις ικανότητες του Σουάρεζ, του Καβάνι, του
Τσάβι, του Μίλερ και τόσων άλλων
λαμπερών αστέρων. Κι εδώ η σύγκριση των αριθμών προκαλεί κατάθλιψη.
Τα ετήσια έσοδα του Μέσι ανέρχονται
σε 33 εκατ. ευρώ, του Ρονάλντο στα 29
εκατ. και του Νεϊμάρ στα 10 εκατ. Την
ίδια στιγμή, ο βασικός μισθός στη
Βραζιλία είναι 234 ευρώ!!!
Οι Βραζιλιάνοι είναι γνωστό ότι
λατρεύουν τη στρογγυλή θεά. Δεκαετίες ολόκληρες μεγαλώνουν με ένα

Τον...εκδικούνται!

Ό

ποιος σηκώσει κεφάλι και πάει να πει κάτι
στραβό για τα πολλά στραβά της ΚΟΠ,
θεωρείται ανεπιθύμητος. Αυτό συμβαίνει με
δημοσιογράφους, προέδρους ομάδων, άλλους
παράγοντες του ποδοσφαίρου και διαιτητές. Ο
Λεόντιος Τράτος π.χ. πάει στη δικαστική επειδή
τόλμησε και είπε κάποιες αλήθειες για το ποδόσφαιρο, ενώ προηγουμένως οι «εγκέφαλοι» της
ΚΟΠ προσπάθησαν με τον τρόπο τους να τον
απομακρύνουν από τη θέση του προέδρου των
διαιτητών. Ο στόχος τους είναι να τον εξοντώσουν και αν είναι δυνατόν να του πάρουν και το
σήμα του διαιτητή. Έτσι είναι η κατάσταση.
Επειδή δεν τους κάνει τα χατίρια και δεν συμμετέχει σε αποστολές πρέπει να τον απομακρύνουν
με κάθε δυνατό τρόπο!
«SPORT DAY»

όραμα. Να κλωτσήσουν
αυτή τη θεά, προσδοκώντας ότι θα τους ευλογήσει και θα τους ανοίξει
ένα δρόμο στον οποίο θα
μπορούν να βαδίσουν
χωρίς να χρειάζεται να
παραδίδουν το κορμί
τους στον κάθε μαστροπό και την ψυχή τους
στον κάθε διάβολο. Και
όμως, αυτός ο λαός που
λατρεύει όσο κανένας το
ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να χαρεί, δεν
μπορεί να γιορτάσει αυτό το υπερθέαμα που περίμενε 64 χρόνια να επιστρέψει στη χώρα του. Το μυαλό των
περισσότερων βρίσκεται στα αμέτρητα οικονομικά σκάνδαλα, την πείνα,
την ανεργία, τα ναρκωτικά, την πορνεία, την εγκληματικότητα. Ακόμη και
παγκόσμιας κλάσης πρώην αστέρες
της Βραζιλίας όπως οι Ρομάριο και
Ριβάλντο, οι οποίοι θα είχαν κάθε
λόγο να χαίρονται, στράφηκαν κατά
της κυβέρνησης της χώρας. Τόνισαν
ότι την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ψωμί να φάνε, δεν πετάς
400 εκατ. για να διορθωθεί ο βραζιλιάνικος ναός του ποδοσφαίρου, το
θρυλικό Μαρακανά.
Όποιος πει ότι την ώρα που θα διεξάγονται οι αγώνες, θα σκέφτεται όλα
αυτά τα τραγικά, μάλλον θα ψεύδεται.
Όπως και να το κάνουμε όμως, οι
ντρίμπλες του Μέσι ή το πάθος για την
λατρεμένη ομάδα της Ελλάδας επισκιάζονται από τον πόνο, την οργή
και την αηδία για όλους αυτούς τους
βρωμιάρηδες που μολύνουν τις ψυχές
παιδιών και καταπατούν κάθε ίχνος
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επισκιάζονται από την αδικία και την ανισότητα
που παρουσιάζονται με τόσο εμφαντικό τρόπο. Επισκιάζονται από την
αηδία που προκαλούν τόσοι πολλοί
εγκληματίες μαζεμένοι σε ένα τόπο.
Όλα εκείνα τα φανταχτερά χρώματα
του καρναβαλιού του Ρίο, εξαφανίζονται και απομένει ένα απέραντο
μαύρο. Να πλακώνει τις ψυχές και να
σε αναγκάζει να αναρωτιέσαι: Γιατί
Θεέ μου;
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• Εκατοντάδες παράπονα και καταγγελίες στο υπουργείο Εμπορίου

«Θερίζουν» οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
Τ

α περισσότερα παράπονα
που υποβάλλονται από
καταναλωτές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους
αφορούν αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές των επιχειρήσεων
π.χ. παραπλανητικές διαφημίσεις, διαφορά τιμής από το
ράφι στο ταμείο κ.λ.π.
Το πιο πάνω συμπέρασμα
προκύπτει από επίσημα σταΤου Χρίστου
Καρύδη
Γραμματέα Σωματείου Εργαζομένων
Καταναλωτών
(ΣΕΚ)

τιστικά στοιχεία που έδωσε ο
υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
Γιώργος Λακκοτρύπης στην
πρόσφατη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών που συνήλθε υπό την
προεδρία του.
Συγκεκριμένα καθ’
όλη τη
διάρκεια του 2013 υποβλήθηκαν παγκύπρια στην Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών 1770 παράπονα.
Τα 701 παράπονα αφορούσαν
παραβιάσεις του νόμου «περί
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των Επιχειρήσεων προς
τους καταναλωτές», ενώ 671
παράπονα αφορούσαν τη
νομοθεσία των εγγυήσεων, 134
παράπονα αφορούσαν το νόμο
περί εμπορικών περιγραφών,

87 παραβιάσεις του νόμου
«περί της αναγραφής της
τιμής πώλησης και της μοναδιαίας τιμής προϊόντων», 63
παράπονα για παραβιάσεις
της νομοθεσίας περί οργανωμένων ταξιδιών, διακοπών και
περιηγήσεων.
Επίσης μέσα στο 2013 διερευνήθηκαν 252 παράπονα που
δεν εμπίπτουν σε νομοθεσίες
που χειρίζεται η Υπηρεσία
Ανταγωνισμού, όμως η Υπηρεσία παρενέβη προς όφελος του
καταναλωτή με σημαντικά
αποτελέσματα.
Πέραν των παραπόνων, κατά
την περίοδο Ιανουαρίου –
Δεκεμβρίου 2013, η Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών, προκειμένου να
ελέγξει κατά πόσο η αναγραφόμενη τιμή είναι η «τιμή
πώλησης», σύμφωνα με τις
πρόνοιες του περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και
της Μοναδιαίας Τιμής των
Προϊόντων που προσφέρονται
στους Καταναλωτές Νόμου του
2000, διενήργησε ελέγχους
τιμών μέσω των ηλεκτρονικών
ταμειακών μηχανών σε 103359
προϊόντα από 2069 καταστήματα.
Έγινε έλεγχος σε 353 καταστήματα στη Λευκωσία, 970 στη
Λεμεσό, 264 στη Λάρνακα και
482 στην Πάφο.
Βρέθηκαν 1849 διαφορές
τιμών, εκ των οποίων 996 ήταν
υπέρ του καταναλωτή και 853
που ήταν σε βάρος του. Στάλη-

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 3 Iουνίου 2014
το Οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού η 21η
Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Ε.Ε.Σ.
Οικοδόμων & Γενικών Εργατών ΣΕΚ
Λεμεσού.

σαν 14 προειδοποιητικές επιστολές και έγιναν δύο καταγγελίες.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται και
μέσα στο 2014. Συγκεκριμένα
το πρώτο τρίμηνο του 2014
έγιναν έλεγχοι σε 545 καταστήματα που αφορούσαν
28396 προϊόντα. Βρέθηκαν
480 διαφορές στις τιμές (229
υπέρ του καταναλωτή και 251
εναντίον του).

οριστική και τελική της μορφή
θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους που αποτελούν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών,
όπως υποσχέθηκε.
Πέραν των πιο πάνω το αρμόδιο υπουργείο, με τη σύμφωνη
γνώμη και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών, από τώρα και στο

√ Το 2013 έγινε παγκύπριος έλεγχος τιμών σε 2069
καταστήματα που κάλυψε 103359 προϊόντα
√ Στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων παρανομούν
σε βάρος του καταναλωτικού κοινού
Νέα στρατηγική
για καταναλωτές
Σε μια άλλη εξέλιξη και στα
πλαίσια ενίσχυσης και αναβάθμισης των πολιτικών 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
πραγμάτων μπορούν με τη
δράση και τη συμπεριφορά
τους να συμβάλουν ακόμα και
στην ανάπτυξη της κυπριακής
οικονομίας.
Η στρατηγική πριν λάβει την

των καταναλωτών.
Η θέση αυτή ικανοποιεί διαχρονικό αίτημα του Σωματείου
Εργαζομένων Καταναλωτών
της ΣΕΚ, και ως εκ τούτου χαιρετίζεται.
Στην εποχή της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και της διαφάνειας ο καταναλωτής έχει κάθε
δικαίωμα να γνωρίζει όλες
εκείνες τις επιχειρήσεις στις
οποίες οι αρμόδιες Αρχές υποβάλλουν διοικητικά πρόστιμα
για παραβιάσεις σχετικών
νομοθεσιών.

εξής θα δημοσιοποιεί τα
ονόματα των επιχειρήσεων
στις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο για θέματα
που αφορούν ελλειμματικές ή
άλλες συμπεριφορές σε βάρος

Διεκδικήστε τα δικαιώματα σας
Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών
καλεί όλους τους καταναλωτές όταν διαπιστώσουν
πως θίγονται τα συμφέροντα τους και απειλούνται τα δικαιώματα τους, να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες:
• Στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις επαρχίες στα
τηλέφωνα, Λευκωσία 22849849, Λεμεσός 25861000, Λάρνακα
24727677, Πάφος 26811639, Αμμόχωστος 23821432.
• Στην τηλεφωνική γραμμή 1429 η οποία λειτουργεί υπό την
ευθύνη του υπουργείου Εμπορίου, βιομηχανίας και Τουρισμού.
Η γραμμή αυτή δέχεται παράπονα και καταγγελίες από τους
καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιονδήποτε
κόστος.

Ύψιστη προτεραιότητα της ΣΕΚ
η στήριξη των εργαζομένων
• ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στη Συνδιάσκεψη κατατέθηκε η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου από το Γραμματέα του σωματείου
Πανίκο Καδή (φωτό) καθώς και η
Ταμιακή Έκθεση από το Ταμία του
Σωματείου Σωκράτη Αυγουστή.

ράσταση της Ομοσπονδίας στα άνεργα
μέλη της στους οποίους δοθεί βοήθημα.
Στην Συνδιάσκεψη τιμήθηκαν για την
προσφορά τους ο πρώην Γραμματέας
του Σωματείου Γεώργιος Παναγίωτου
και το πρώην μέλος του Δ.Συμβουλίου
του Σωματείου μας Αντώνης Νικολάου.

Χαιρετισμό στη Συνδιάσκεψη απηύθυναν, ο Επαρχιακός Γραμματέας
της
ΣΕΚ Λεμεσού Σάββας Γεωργίου και ο
γ.γ. της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων
Γιαννάκης Ιωάννου.
Στο χαιρετισμό του ο Επαρχιακός Γραμματέας εξέφρασε την αμέριστη εκτίμηση του, στα μέλη του Σωματείου
Οικοδόμων για την πολύπλευρη και
πολυσήμαντη συνεισφορά τους.
«Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να
οφείλουν πολλά σε σας τους οικοδόμους, τόνισε, γιατί οι οικοδόμοι
είναι εκείνοι που μπαίνουν πάντα
μπροστά και πάνω στις δικές σας
κατακτήσεις βασίζουν τις κατακτήσεις τους οι υπόλοιποι εργαζόμενοι».
Η αυξημένη αλληλοεπίδραση από την
Παγκόσμια οικονομική κρίση, πρόσθεσε, δυστυχώς έχει επηρεάσει την Οικοδομική Βιομηχανία της Κύπρου αφού

τόσο η εγχώρια όσο και η εξωτερική
ζήτηση για νέα οικοδομικά έργα
παρουσιάζουν σημαντική κάμψη.
Μπροστά σ΄ αυτή την δύσκολη κατάσταση κύριο μέλημα της ΣΕΚ είναι η
απάβλυνση των προβλημάτων που
έχουν δημιουργηθεί και η στήριξη των
εργαζομένων στο κλάδο αυτό.
Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Οικοδόμων
Γιαννάκης Ιωάννου αφού αλωσόρισε
τους αντιπροσώπους, τους ευχαρίστησε για την δράση και την βοήθεια
που προσφέρουν από πολύ παλιά στο
Σωματείο.

Αναφέρθηκε στα πολλαπλά λάθη και
παραλείψεις προηγούμενων κυβερνήσεων όπως επίσης και των τραπεζών
με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην
σημερινή οικονομική κρίση και στην
αύξηση της ανεργίας των οικοδόμων
αφού είναι ο πρώτος κλάδος που επηρεάστηκε από αυτή.
Στέλνει επίσης το μήνυμα, ότι με όσα
όπλα μας έχουν απομείνει θα διεκδικήσουμε τη βελτίωση του βιοτικού μας
επιπέδου αλλά κυρίως θα απαιτήσουμε
να μειωθεί η ανεργία.
Τελειώνοντας αναφέρθηκε στη συμπα-

Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ Χ"ΠΕΤΡΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑ
»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΣ
»
ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
»
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
»
ΝΙΚΟΣ ΖΑΚΟΥ
»
ΛΟΥΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
»
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
»
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΕΚ: Επείγει η εκπόνηση
δημογραφικής πολιτικής

Η

εκπόνηση δημογραφικής πολιτικής βρίσκεται τα
τελευταία χρόνια στις προτεραιότητες των διεκδικήσεων της ΣΕΚ. Με υπόμνημα προς την πολιτεία
και τα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΣΕΚ προσπαθεί να
πείσει την πολιτεία ότι το κεφάλαιο «δημογραφία,
γεννητικότητα, γήρανση του πληθυσμού και μετανάστευση» έχει τη
δική του ιδιαιτερότητα και
πρέπει να τύχει
ύ ψ ι σ τ η ς
π[ροτεραιότητας από την
κυβέρνηση.
Ο δημογραφικός εφιάλτης
είναι ήδη εντός των πυλών και ότι η καταπολέμηση
της υπογεννητικότητας αποτελεί εθνική υπόθεση.
Τώρα η κυβέρνηση, διά της υπουργού Εργασίας,
ετοίμασε ένα νέο σχέδιο δράσης και πολιτικής που
θα αφορά τη διετία 2014 – 2015 και στο οποίο φαίνεται πως, περιλαμβάνονται εφικτοί και υλοποιήσιμοι στόχοι. Το σχέδιο αυτό πρέπει να προωθηθεί
τάχιστα, χωρίς κωλισιεργίες και αναστολές.
Η ΣΕΚ, όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα, επαναλαμβάνει πως μια
ολοκληρωμένη πολι• Η ΣΕΚ αξιώνει τάχιστη
τική που θα στοχεύει
υλοποίηση του νέου
στην αύξηση των γενσχεδίου δράσης
νήσεων πρέπει να
περιλαμβάνει:
την
Δημογραφικής και
κατά καιρούς αύξηση
Οικογενειακής Πολιτικής
της άδειας μητρότητας, την παραχώρηση
πληρωμένης γονικής άδειας, την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η πολύτεκνη
οικογένεια και ιδιαίτερα η πολύτεκνη εργαζόμενη
μητέρα καθώς επίσης και την παροχή γενναιόδωρων
κινήτρων, (πάντα στα πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων του κράτους) και τη δημιουργία υποδομών από την πολιτεία που θα συμβάλουν στην επανένταξη χιλιάδων γυναικών στην αγορά εργασίας, οι
οποίες σήμερα βρίσκονται εκτός γιατί έχουν παιδιά
σε μικρές και ευαίσθητες ηλικίες που χρειάζονται τη
μητρική φροντίδα.
Είναι τώρα η ώρα που πρέπει να καταβληθεί μια
ποιοτική προσπάθεια που να στοχεύει στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας μέσα από τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής και μέσα από την έμπρακτη στήριξη της κάθε
μητέρας, η οποία μπορεί και πρέπει να εργασθεί
προς όφελος του συνόλου και του τόπου.
Πρέπει λοιπόν, πάση θυσία να βρεθεί τρόπος, να
καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα και να δαμασθεί
ο δημογραφικός εφιάλτης. Σ’ αυτή την εθνική προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας.

Με βάση την πρόσφατη «απογραφή» πληθυσμού
που έγινε στο ψευδοκράτος, μόνο το 56% του πληθυσμού γεννήθηκε στην Κύπρο και το υπόλοιπο 44%
εκτός του νησιού (Τουρκία). Τέτοια περίπτωση δεν
υπάρχει πουθενά στον κόσμο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο τέως ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από
την «απογραφή», η πλειοψηφία που διαμένουν στην
κατεχόμενη Κύπρο είναι νέοι άνθρωποι και παιδιά.
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Μείζον εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα το δημογραφικό
• Μόνον ένας στους δύο κατοίκους της Κύπρου είναι Ελληνοκύπριος

Τ

ο καμπανάκι του κινδύνου για
την αλλοίωση της εθνοτικής
φυσιογνωμίας του πληθυσμού της
Κύπρου χτύπησε το Ινστιτούτο
Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μόνο ένας στους
δύο κατοίκους στην
Κύπρο είναι Ελληνοκύπριος,
με τραγικές
δημογραφικές, κοινωνικές κι εθνικές προεκτάσεις.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου
Γιαννάκης
Μάτσης
έθεσε
επί
τάπητος την ανάγκη να
γίνει νέα καταγραφή του πληθυσμού τονίζοντας ότι “η αποκάλυψη της πραγματικής σύνθεσης του
πληθυσμού σε ολόκληρη την Κύπρο
είναι αναγκαία προϋπόθεση, για
την αντιμετώπιση της λύσης του
Κυπριακού στις ορθές ευρωπαϊκές
του διαστάσεις”.

επαναπατρισθέντες υπήκοοι (Ε.Υ.)
και το 91% ήταν αλλοδαποί, εκ των
οποίων το 57,1% ήταν Ε.Υ .άλλων
κρατών μελών και το 33.9% ήταν
Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).

μου Πληθυσμού, ανέφερε πως η
Κύπρος κατά το 2011 ήταν η δεύτερη χώρα κράτος μέλος με τον
μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών
ανά κάτοικο και όπως υπολογίζεται από τη Eurostat, αναλογούσαν

“Οι Ευρωπαίοι μελετητές, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που περισυνέλεξαν, αποφάνθηκαν ότι, και
στις δύο πλευρές, η φυσική πληθυσμιακή αύξηση (η οποία βασίζεται
στον αριθμό γεννήσεων και θανάτων) έπρεπε να ήταν περίπου στα
ίδια επίπεδα και εξήγησαν αυτήν
την τρομακτική αύξηση στις κατεχόμενες περιοχές ως εξής: Κατά τα
έτη 1975 & 1977, μια μαζική ροή
εποίκων εγκαταστάθηκε στο νησί,
οι οποίοι αποτελούσαν το 10% του
TK πληθυσμού τη συγκεκριμένη
περίοδο”, είπε η κ. Χριστοφορίδου.

26 μετανάστες ανά 1000 κατοίκους.

Συνέχισε λέγοντας πως “ένα
αριθμός εποίκων συνέχισε
να
εισρέει
κατά διαστήματα,
ενώ
πέραν αυτού,
οι
30,000
στρατιώτες με
τις οικογένειες
τους
που
εγκαταστάθηκαν στο νησί
αποτελούσαν
το 15% του τουρκοκυπριακού πληθυσμού την ίδια περίοδο”.

Σε σχέση με το μέγεθος του Μόνι-

√ Το Ινστιτούτο Δημογραφικής
και Μεταναστευτικής Πολιτικής καλεί την πολιτεία σε
συναγερμό και λήψη μέτρων

ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Αναφερόμενος στην εκροή και
μετανάστευση των νέων επιστημόνων της Κύπρου, όχι μόνο όσων
αποφοίτησαν των Πανεπιστημίων
και δεν βρίσκουν δουλεία, αλλά και
εκείνων που ήταν εγκατεστημένοι
και εργάζονταν στην Κύπρο και οι
οποίοι εγκαταλείπουν οικογενειακώς για να εγκατασταθούν μόνιμα
στο εξωτερικό, ο κ. Μάτσης είπε
πως “καθιστά την τραγωδία μας
απερίγραπτη”.
Η επιστήμονας Πηνελόπη Χριστοφορίδου προέβη σε επιστημονική
ανάλυση της μελέτης όλων των
υπαρχόντων δεδομένων υπογραμμίζοντας ότι “πρέπει να σχεδιαστεί
και υλοποιηθεί μία δημογραφική
και μεταναστευτική πολιτική με
στοχευμένα μέτρα για την προάσπιση και διαφύλαξη της εθνικής
μας ταυτότητας και κουλτούρας
καθώς και της διαφύλαξης της
πληθυσμιακής αναλογίας στην
Κύπρο”. Σημείωσε πως “η πολιτική
αυτή θα πρέπει κατ΄ εξοχήν να
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της
μετανάστευσης Κυπρίων πολιτών
και ιδιαίτερα των νέων μας που
δεδομένης της οικονομικής κρίσης
άρχισαν να μεταναστεύουν σε
άλλες χώρες για εξεύρεση εργασίας και παράλληλα στον περιορισμό της μετανάστευσης μη
Κυπρίων προς την Κύπρο”.
Ανέφερε ότι στην Κύπρο υπάρχει
μεγάλη και ανησυχητική υπογεννητικότητα των Ελληνοκυπρίων,
γήρανση του πληθυσμού, αλλά και
μεγάλο μεταναστευτικό πρόβλημα,
τόσον εισροών όσο και εκροών,
σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ο πληθυσμός στις ελεύθερες
περιοχές από το 1974 έως το 1990
είχε μια πληθυσμιακή αύξηση
13.7%, ενώ σύμφωνα με στοιχεία
από τα κατεχόμενα, η αύξηση πληθυσμού το ίδιο διάστημα ήταν
48.35 % στις κατεχόμενες περιοχές.
Σε σχέση με τη ροή μεταναστών
στην Κύπρο κατά το 2011, η κ. Χριστοφορίδου είπε πως το 8.9% ήταν

ανώμαλη προσγείωση το λαό μας
και την ιστορία μας και προδιαγράφουν δύσκολο το μέλλον για
όλους μας”.

Επιπρόσθετα, είπε πως “η Κύπρος
ήταν η πρώτη από τα 27 τότε
κράτη μέλη σε ποσοστό γυναικών
μεταναστών που αριθμούσε σε
55.2% του συνόλου των μεταναστών, για να προσθέσει ότι κατά
το 2011, το 20% του συνολικού
πληθυσμού ήταν αλλοδαποί, εκ
των οποίων το 12.5% ήταν Ε.Υ,
συνήθως διαμένοντες σε άλλα
κράτη μέλη και το 7.4% ΥΤΧ.
Όπως πρόσθεσε “οι ξένοι εργάτες
, οι οικιακές βοηθοί, οι καλλιτέχνιδες, οι αιτητές ασύλου, οι εικονικοί
γάμοι, οι παρανόμως εργαζόμενοι,
η επιδοματική πολιτική και τα
συνεργαζόμενα κυκλώματα διακίνησης προσώπων στις κατεχόμενες, αλλά και στις ελεύθερες
περιοχές και όλοι οι συναφείς
παράγοντες από τη συνεχιζόμενη
τουρκική κατοχή οδηγούν με την
εξελισσόμενη οικονομική κρίση σε

“Έτσι, ενώ οι ΕΚ χρειάστηκαν 5
χρόνια για να επανέλθει ο πληθυσμός στον αριθμό που ήταν προ
της εισβολής του 1974, στα κατεχόμενα, στο ίδιο χρονικό διάστημα,
ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 28%,
παρ’ ότι η φυσική πληθυσμιακή
αύξηση έπρεπε να ήταν στο 1.2
κατ’ έτος. Επίσης, κατά το 1975 η
τ/κ διοίκηση πέρασε ένα νόμο
όπου οιοσδήποτε αιτείτο την
`υπηκοότητα`, είχε δικαίωμα να
την λάβει, ειδικότερα ο στρατός
και τα μέλη των οικογενειών τους
αλλά και οιοσδήποτε που η διοίκηση θεωρούσε απαραίτητο να την
λάβει. Σήμερα, υπολογίζεται ότι,
και με τους υψηλούς ρυθμούς
φυσικών γεννήσεων των εποίκων
στα κατεχόμενα, αλλά και τα νέα
κύματα εισροών για τα επόμενα
έτη, οι έποικοι αριθμούν από 500
μέχρι 800 χιλιάδες”, είπε.

Υπογεννητικότητα
Σε ό,τι αφορά στις ελεύθερες περιοχές από το 1992 μέχρι το 2012, ο
συνολικός ρυθμός γονιμότητας, ΤFR (Total Fertility Rate) – που είναι οι
ζωντανές γεννήσεις ανά γυναίκα, (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
πληθυσμιακές μετακινήσεις είτε εισροών είτε εκροών), στα κράτη μέλη
της Ευρώπης, κατά τα έτη 1990 – 2011, μειώθηκε κατά 30%”.
Από το 2.41 έφθασε στο 1.57, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση των κρατών
μελών, την είχε η Κύπρος, με μείωση σχεδόν κατά 44%.
Η μείωση έγινε εντονότερη από το 2002 έως το 2011, και τελικώς το
2011 έφθασε στο 1.35 ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 1.57, (παρ’
όλη τη μείωση που υπέστησαν τα κράτη μέλη)”.
Η μέση ηλικία τεκνοποίησης γυναικών, τόσο στα κράτη μέλη όσο και
την Κύπρο είναι η ηλικία των 30 ετών και σημείωσε ότι το TFR πρέπει
να είναι 2.1 για να παραμένει το πληθυσμιακό μέγεθος μιας χώρας
σταθερό. “Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται
στη δημογραφική έκθεση του 2011 τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου”, είπε.
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• Ο Τάκης Ευδόκας σκιαγραφεί το χαραχτήρα του Κύπριου

Η

δουλοπρέπεια και το γλείψιμο των κρατούντων και των κυβερνώντων για να επωφεληθεί ή για να βολευτεί, είναι μέσα στο γονίδιο
(DNA) του Κύπριου. Μέγας συμφεροντολόγος και
ιδιοτελής, βλέπει πρώτα το δικό του, προσωπικό
του όφελος και ύστερα το συμφέρον του συνόλου
και του τόπου. Στην ιστορική διαδρομή του
σημειώθηκαν, ευτυχώς, με κάποιες θετικές

εκλάμψεις: Το 1955-59, με τον ανεπανάληπτο

πούς ψυχίατρου Τάκη Ευδόκα με τίτλο «Ο χαρα-

αγώνα της ΕΟΚΑ, το 2004, με το δημοψήφισμα

κτήρας του Κύπριου». Ο συγγραφέας καταγράφει

και σήμερα με την εκδήλωση κοινωνικής αρωγής

με εύγλωττο και παραστατικό τρόπο τη ψυχο-

και αλληλεγγύης προς όσους υποφέρουν λόγω

σύνθεση και τη συμπεριφορά του Κύπριου στο

της οικονομικής κρίσης.

καθημερινό γίγνεσθαι, στιγματίζοντας τα πολλά

Τα πιο πάνω αποτελούν το απόσταγμα της πρό-

κραυγαλέα μειονεκτήματα του, αναδεικνύοντας

σφατης παρουσίασης του βιβλίου του διαπρε-

ταυτόχρονα τις λίγες αλλά σπάνιες αρετές του.

Δεν υπάρχουν πια λεβέντες
Ο Κύπριος είναι ο μέγας και πιστός
λάτρης του άγιου και αδιαίρετου και
άμωμου «μέσου», δι’ ου τα πάντα επιτυγχάνονται. «Μέσο» σημαίνει: Ρουσφέτι, βόλεμα, τακτοποίηση, ευνοιοκρατική
προαγωγή ή και μετάθεση, εξυπηρέτηση, ή κατά το αιδημόνως κομματικά
εκφερόμενο, διευκόλυνση προς δήθεν
ανήμπορους ή πάσχοντες συνανθρώπους.
Νομίζω ότι ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι
και ψυχίατροι οφείλουν να επιχειρήσουν μιαν επιστημονική προσέγγιση και
εξήγηση του φαινόμενου του «ρουσφετιού», με όλες τις πολιτικές, κομματικές,
κυβερνητικές, οικονομικές, κοινωνιολογικές και ιατρικές προεκτάσεις και επιπτώσεις του στην κυπριακή κοινωνία.
Για δύο κυρίως, λόγους.
Πρώτον, για να μελετηθεί γιατί μια κοινωνία με έναν από τους υψηλότερους

√ Δουλευταράς και

δημιουργικός ο Κύπριος αλλά
και γλείφτης
√ Κατά διαστήματα

εμφανίζεται με ευτυχείς
εξάρσεις όπως το 55 - 59
το 2004 και τώρα με
τα κοινωνικά παντοπωλεία

και της ρουσφετοκρατίας, αειθαλή
προϊόντα της αήττητης ακόμα κομματοκρατίας, τα περισσότερα λαμπρά
μυαλά της Κύπρου διαπρέπουν και
τιμώνται στο εξωτερικό ενώ στην
πατρίδα τους είναι άγνωστα. Γιατί;
Διότι ο Κύπριος δεν ανέχεται τον καλύ-

τολμά να εκφράσει τη γνώμη, την
άποψη ή, προπάντων, τη διαφωνία
του. Οργίζεται με αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης ή του εκάστοτε Προέδρου αλλ’ ως χαζοχαρούμενος, τους
χειροκροτεί επειδή προσμένει ρουσφέτι,
βόλεμα, εξυπηρέτηση. Κάνει το καλό
παιδί, το φρόνιμο και το υπάκουο αλλά
κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά σκέφτε-

ΤΑΚΗ Χ. ΕΥΔΟΚΑ

δείκτες μόρφωσης στον κόσμο βρίσκεται σε τόσο θλιβερά χαμηλό επίπεδο
πολιτικών αντανακλαστικών και αντιδράσεων σε όσα επηρεάζουν τη ζωή
μας, που δεν ξεπερνά τα όρια της δουλόφρονος παραίτησης και της υποτελούς συναίνεσης.
Δεύτερον, εξαιτίας της ανικανοκρατίας,
της ημεροκρατίας, της ευνοιοκρατίας

τερό του, δεν παραδέχεται ότι δεν ξέρει
και αρνείται να ομολογήσει ότι δεν
κατέχει την πάσα σοφία.

Σαλίγκαρος, γλείφτης αλλά και ιδεολόγος
Ο Κύπριος, γενικά, είναι αρκετά εγωιστής. Όμως, προκειμένου να εξυπηρετηθεί,
να γίνει το δικό του, να προωθήσει τα συμφέροντά του, συχνά σε βάρος άλλων,
γίνεται ο γελοιωδέστερος οσφυοκάμπτης και γλείφτης ή κωλογλείφτης, όπως
σημειώνει ο Τάκης Ευδόκας. Και προσθέτει πως ο Κύπριος είναι ακόμα ανώριμος
και δεν έχει σταθερές απόψεις. Ίσως γι’ αυτό, παρατηρεί, γίνεται θύμα λαοπλάνων.
Μια εξήγηση ή ερμηνεία μπορεί να αποδοθεί σε αυτό που ένας πολίτης επισήμανε ως την πεμπτουσία του χαρακτήρα του Κύπριου: «Κρύψε να περάσουμεν»!
Ένας άλλος διαζωγράφισε τον Κύπριο ως εξής: «Ο Κύπριος έγινε οσφυοκάμπτης,
σαλίγκαρος που υποκλίνεται, γλείφει και προχωρεί. Έγινε πονηρός, ψεύτης, εξυπνόβλακας και εγωιστής. Τα χρήματα τον έκαναν περισσότερο αρχοντοχωριάτη.
Μετά το 1974, έχασε τα ιδανικά του, στέγνωσε από πατριωτισμό. Σήμερα, ο
καλός Κύπριος θεωρείται ηλίθιος». Δεν υπάρχουν πια λεβέντες, όπως παρατηρεί
πικρά ένας που ρωτήθηκε από τον Τάκη Ευδόκα. Η λεβεντιά απαιτεί αξιοπρέπεια, φιλότιμο, ήθος, αυτοσεβασμό, ισχυρή αίσθηση ελευθερίας και δύναμη
αγώνα. Τέτοιες αρετές δεν ανευρίσκονται στους περισσότερους σημερινούς
Κύπριους.
Είναι όλα μαύρα για τον Κύπριο και τον χαρακτήρα του; Ο γιατρός, και θα συμφωνήσω μαζί του, δεν τα βλέπει όλα άραχλα όσον αφορά τον χαρακτήρα του
Κύπριου. Φαίνεται να αρχίζει να ωριμάζει, εξαιτίας και των οικονομικών συνθηκών και των χαστουκιών που τρώει απανωτά. Ο Τάκης Ευδόκας θεωρεί πως ο
Κύπριος είναι ιδεολόγος και πως όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν ξυπνά μέσα
του η ιδεολογία. Με την παρούσα κρίση απέδειξε το μεγαλείο της ψυχής του,
όπως με τα κοινωνικά παντοπωλεία.

Δημιουργικός αλλά
και «ξιππασμένος»
Ο Κύπριος είναι δουλευταράς, δημιουργικός, έξυπνος, επιτήδειος αλλά φιλοχρήματος. Το χρήμα είναι ο θεός του.
Επειδή μετά την εισβολή-κατοχή απέκτησε γρήγορα και εύκολα χρήμα, κατάντησε ένας αηδής νεόπλουτος και αρχοντοχωριάτης. Αυτοκίνητα πολυτελείας,
οκέλλες, ως εάν θα μείνει στην… αιωνιότητα, και μάσα ως εάν θα πεθάνει
αύριο. Οι αξίες, οι αρχές, οι αρετές που
τον κράτησαν τόσους αιώνες όρθιο,
παραχώρησαν τη θέση τους στην επίδειξη, στο άππωμα, στην σπατάλη,
στην αλαζονεία, στην αυθάδεια και
στην ξιππασιά.

Δουλικότητα - Κόστος
Ο Τάκης Ευδόκας αναφέρεται σε τρεις
τύπους ανθρώπων, τον συμμορφούμενο, τον επιθετικό και τον απομονωμένο.
Ο Κύπριος έχει ιδιαίτερη σχέση με την
εκάστοτε εξουσία. Κρυψίνους και εν
πολλοίς ιδιοτελής, δεν θέλει ή και δεν

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014

ται ή τι στο τέλος θα αποφασίσει.
Η υποτακτικότητα, η δουλικότητα, η
ανεκτικότητα μέχρι αηδίας, η συμμόρφωση και η συναίνεση του Κύπριου,
που τα σοφά κόμματά μας τα αποδίδουν στη… σοβαρότητα και στην ωριμότητά του, είναι απότοκα αιώνων
δουλείας και εντεύθεν προσπάθειας
επιβίωσης. Αλλά σήμερα; Τι εμποδίζει
τον καθένα από εμάς να εκφράσει δημόσια ή να διατυπώσει προς την εξουσία
την άποψή του, την οργή και το θυμό
του; Το κόστος! Κανείς δεν θέλει να
πληρώσει κόστος για όσα λέγει ή για
όσα δεν πράττει καθηκόντως.

«Η Ευτυχία είναι στο μυαλό»
Tο νέο βιβλίο του Ανδρέα Στυλιανού

«Η

ευτυχία είναι στο μυαλό», είναι ο
τίτλος του νέου βιβλίου του
Ανδρέα Στυλιανού. Το βιβλίο «H ευτυχία
είναι στο μυαλό» είναι μια συλλογή από
15 διηγήματα. Αναφέρεται στο ατέλειωτο κυνήγι της ευτυχίας, στον κάθε καινούργιο έρωτα που έρχεται έτσι απρόσμενα σαν τελειώνει ο παλιός, στη διπλή
ερωτική ζωή, στην φιλία, στον πόθο της
επιστροφής, στα τείχη που χτίσαμε
γύρω μας, στο φλερτ, στην ματαίωση
των προσδοκιών αλλά και στην εμπιστοσύνη, στην αγάπη. Ένα ταξίδι με

μόνο αίτημα την ευτυχία. Τι είναι η ευτυχία; Τελικά, ευτυχία είναι ό,τι κατορθώσουμε να πετύχουμε για ένα συγκροτημένο εσωτερικό εαυτό που να μας στηρίζει,
να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη σε
κάθε μορφή σχέσης. Ο συγγραφέας με τη
γραφή του παρασύρει, ξεκουράζει, δίνει
ώθηση και δύναμη, ανοίγει ορίζοντες.
Η πορεία του Ανδρέα από το 2008, όταν
πρωτοεμφανίστηκε με το βιβλίο «Αναζητώντας τον άλλο Οδυσσέα» στο οποίο
περιέγραφε τον αγώνα της αναζήτησης
του αγνοούμενου πατέρα του, στις αχνές

έως ανύπαρκτες μνήμες των τεσσάρων
χρόνων, εκπληκτική. Ο πόνος που ένιωθες να κατεβαίνει, κόμπο-κόμπο στη
γραφή του, έδωσε, σίγουρα με πολλή
εσωτερική δουλειά, αυτό είναι ολοφάνερο, ένα ρυάκι που αβίαστο, δροσερό,
γάργαρο σεριανά τον αναγνώστη στην
άβυσσο των ανθρώπινων συναισθημάτων. Απλωμένος, τώρα, ο συγγραφέας
σε διαφορετικούς τόπους, δίνει σύγχρονες εικόνες ενός κόσμου που αλλάζει
λεπτό το λεπτό, εξωτερικά και εσωτερικά!
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Για άλλη μια χρονιά μακρυά από
τη ρουτίνα της καθημερινότητας,
τα παιδιά μελών και φίλων της
ΣΕΚ έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν διακοπές στην κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια σε
ένα οργανωμένο χώρο με όλες τις

απαιτούμενες ανέσεις.
Ο Οργανισμός Βελτίωσης και Ποιότητας Ζωής Μελών ΣΕΚ θέτει στις
ύψιστες προτεραιότητες του την
ασφάλεια και υγεία των παιδιών.
Ως εκ τούτου έχει αναβαθμίσει

σημαντικά το πρόγραμμα δραστηριοτήτων ενώ παράλληλα έχει
θέσει τη διατροφή της κατασκήνωσης κάτω από την εποπτεία
διατροφολόγου - διαιτολόγου.
Τα οφέλη που αποκομίζουν είναι

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

πολλαπλά ενισχύοντας σημαντικά
και την αυτοεκτιμήση τους. Παραθέτουμε πιο κάτω τα οφέλη της
κατασκήνωσης και συμβουλές
προς τους γονείς, πως να προετοιμάσουν καλύτερα τα παιδιά
τους.

Η κατασκήνωση διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών
√ Σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του παιδιού στην κατασκήνωση
διαδραματίζουν οι γονείς
Διευρύνονται οι ορίζοντες
Η ζωή στη φύση αποτελεί
σημαντικό κομμάτι της κατασκήνωσης. Ιδιαίτερα για τα
παιδιά της πόλης, η επαφή με
τη φύση, οι δραστηριότητες
στο φυσικό περιβάλλον, εξασφαλίζουν εκτός από ποικιλία
ερεθισμάτων και μια μοναδική
ευκαιρία να ζήσουν την καθημερινότητα με έναν διαφορετικό,
πρωτόγνωρο
τρόπο,
ξεφεύγοντας από τα στενά
όρια του μικρόκοσμου που
εκτείνεται από το σπίτι μέχρι
το σχολείο.

Ισοτιμία

Ομαδικό πνεύμα
Η συνεργασία και το ομαδικό
πνεύμα είναι από τις πιο βασικές αξίες της κατασκήνωσης.
Εκεί το παιδί αποτελεί μέλος
μιας ομάδας όχι για λίγες
ώρες, όπως π.χ. συμβαίνει
όταν παίζει καλαθόσφαιρα,
ποδόσφαιρο ή κάποιο άλλο
ομαδικό παιχνίδι, πολλές
ώρες.

Λειτουργεί σε ένα
πλαίσιο κανόνων
Η κατασκήνωση είναι μια κλειστού τύπου κοινωνία που για
να λειτουργήσει χρειάζεται να
ακολουθούν όλα τα μέλη της,
συγκεκριμένους κανόνες. Το
πρόγραμμα στην κατασκήνωση είναι οργανωμένο και το
παιδί, το οποίο αντιμετωπίζεται από τους ομαδάρχες ως
υπεύθυνο άτομο, μαθαίνει όρια
και κανόνες κυρίως σε θέματα

καθαριότητας, προσωπικής
υγιεινής, σωστής διατροφής
κ.ά.

• Τα οφέλη της
κατασκήνωσης
θα φανούν όταν
το παιδί επιστρέψει
στο σπίτι του

Μαθαίνει να είναι
αυτόνομο
Κάποια παιδιά, αν και ξέρουν
πώς π.χ. να δέσουν τα κορδόνια τους, απλά δεν το κάνουν.
Η κατασκήνωση είναι το καλύτερο μέρος για να αυτονομηθεί
ένα παιδί, αφού καθημερινά
μαθαίνει ότι πρέπει αλλά και
μπορεί να τα καταφέρει μόνο
του χωρίς να χρειάζεται διαρ-

κώς τη βοήθεια ή τη φροντίδα
των άλλων.

Γνωρίζει πώς να κάνει
φίλους
Η κατασκήνωση εξασφαλίζει
την καλύτερη ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, αφού ακόμα
και τα πιο εσωστρεφή παιδιά
καταφέρνουν να κάνουν πολλούς νέους φίλους. Μία από
τις παραμέτρους που ενισχύουν τις παιδικές φιλίες είναι το
γεγονός ότι τα παιδιά μοιράζονται κοινές εμπειρίες.

Η κατασκήνωση είναι το μοναδικό μέρος του κόσμου όπου το
παιδί αφήνει πίσω το «εγώ»
του και μαθαίνει ότι είναι
πραγματικά ισότιμο με τους
άλλους. Και ενώ στο σπίτι
είναι πάντα ο μικρός πρίγκιπας ή η μικρή πριγκίπισσα.
Στην κατασκήνωση ανακαλύπτει ένα σπουδαίο κοινωνικό
μάθημα: ότι είμαστε όλοι ίσοι,
έχουμε ίσα δικαιώματα και

ίσες υποχρεώσεις.

Απεξάρτηση από
την καθημερινή
φροντίδα γονιών
Η κατασκήνωση είναι για το
παιδί ένα ανεξάντλητο παιχνίδι ανακάλυψης καθώς συνειδητοποιεί καθημερινά ότι μπορεί να καταφέρει (σχεδόν) τα
πάντα και μάλιστα μόνο του,
χωρίς τη βοήθεια, την καθοδήγηση ή την προστασία των
γονιών του. Και αυτός είναι ο
πιο αποτελεσματικός τρόπος
για να τονωθεί η αυτοπεποίθησή του.
Η κατασκήνωση μπορεί να έχει
εξαιρετικά οφέλη ακόμα και σε
παιδιά εσωστρεφή, που δεν
κάνουν εύκολα φίλους, παιδιά
με χαμηλή αυτοεκτίμηση,
ακόμα και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει οι γονείς
να ενημερώνουν τους υπεύθυνους για τα ιδιαίτερα θέματα
που αφορούν το παιδί σας
ώστε να μπορέσουν να το
ενθαρρύνουν και να το υποστηρίξουν κατάλληλα.

Ξεκολλάει από
τον καναπέ
Τα περισσότερα προγράμματα
κατασκήνωσης συμπεριλαμβάνουν αθλοπαιδιές, παιχνίδια
δράσης, κολύμπι ή άλλα αθλήματα. Εξασφαλίζουν δηλαδή
στη νέα γενιά την τόσο πολύτιμη, για την υγεία και τη φυσική
ευεξία, άσκηση.

Συμβουλές στους γονείς για καλύτερη προσαρμογή
1. Απαιτείται αρκετή συζήτηση με το παιδί προτού πάει στην κατασκήνωση, έτσι
ώστε να ενημερωθεί λεπτομερώς για τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει εκεί,
αλλά και να αντιληφθεί ότι ναι μεν θα αποκτήσει φίλους, θα παίζει, θα αθλείται, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβει, όπως,
π.χ. να εξυπηρετεί μόνο του τον εαυτό του κ.ά.
2. Το παιδί έχει τη δυνατότητα να πάει με συμμαθητές του ή με γνωστά του παιδιά,που βρίσκονται στην ίδια ηλικία μαζί του.
3. Ξεκινώντας, εφοδιάστε το με άνετα ρούχα, κάποια αγαπημένα παιχνίδια και
βιβλία, χωρίς όμως περιττά πράγματα.
4. Οι επισκέψεις κατά το διάστημα που το παιδί σας θα βρίσκεται στην κατασκήνωση θα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος της κατασκήνωσης.
5. Δεν είναι σπάνιες όμως οι περιπτώσεις που, ενώ το παιδί φαίνεται σίγουρο
για τον εαυτό του ή ζητεί να πάει στην κατασκήνωση με τους φίλους του, μόλις
βρεθεί εκεί και διαπιστώσει ότι η καθημερινότητα απαιτεί και υποχρεώσεις,
δυσφορεί. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται τη στήριξή σας.
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Ανοίγει τις πύλες της η κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια
• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η 20η ΙΟΥΝΙΟΥ

Σ

τις 30 Ιουνίου ανοίγει τις
πύλες της η Κατασκήνωση
της ΣΕΚ στα Καννάβια, έτοιμη
να υποδεχθεί παιδιά μελών και
φίλων του Κινήματος.

θησαυρού, επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφιά προσώπου,
ζαχαροπλαστική, χειροτεχνίες
με πηλό, θέατρο και ψυχαγωγία.

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης έχει για φέτος αναβαθμιστεί σημαντικά με στόχο να
δώσει την ευκαιρία σε όλους
ανεξαίρετα τους κατασκηνωτές να απολαύσουν τη διαμονή
τους, ξεδιπλώνοντας παράλληλα τις δεξιότητες και το

Διατροφή
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη
διατροφή και ως εκ τούτου έχει
ετοιμαστεί πρόγραμμα πλήρους διατροφής από την κλινική διατροφολόγο - διαιτολόγο
Ευανθία Χριστοδούλου και
είναι πλούσιο σε θρεπτικές

• Εφαρμόζεται για πρώτη φορά νέο εμπλουτισμένο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων, ενώ το ημερήσιο πρόγραμμα
διατροφής ετοιμάστηκε από κλινική
διατροφολόγο - διαιτολόγο
ταλέντο τους. Ταυτόχρονα
έχουν την ευκαιρία μέσα από
ομαδικές δράσεις να διδαχθούν
τα οφέλη της αγαστής συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση των στόχων και σκοπών
που θέτουν.

Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες όπως έχουν
δομηθεί περιλαμβάνουν τουρνουά πδοσφαίρου, πετόσφαιρας, καλαθόσφαιρας και υδατοσφαίρισης, περπάτημα στο
χωριό
Καννάβια,
κυνήγι

ουσίες και βιταμίνες. Το ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής
περιλαμβάνει
πρόγευμα,
ενδιάμεσο, μεσημεριανό, ενδιάμεσο και δείπνο.
Η κατασκήνωση της ΣΕΚ βρίσκεται σε ένα ιδανικό περιβάλλον μέσα στα πεύκα και την
άγρια βλάστηση. Το προσωπικό της που είναι άρτια εκπαιδευμένο και είναι έτοιμο να
υποδεκτεί τους κατασκηνωτές,
θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα τους την ασφάλεια και

στις τάξεις Γ,Δ και Ε Δημοτικού.

υγεία των παιδιών.

Κατασκηνωτικές περίοδοι
Από 30 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου
θα φιλοξενηθούν αγόρια που
φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ
Δημοτικού, Α και Β γυμνασίου
την σχολική χρονιά 20132014.
Από 7 Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου
θα φιλοξενηθούν αγόρια και
κορίτσια που φοιτούσαν την
σχολική χρονιά 2013-2014

Την τελευταία κατασκηνωτική
περίοδο από 14 Ιουλίου εως 21
Ιουλίου θα φιλοξενηθούν κορίτσια που φοιτούσαν στις
τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ και Β’
γυμνασίου.
Κόστος
Για τα παιδιά μελών της ΣΕΚ
που έχουν Ταμείο Ευημερίας το
δικαίωμα συμμετοχής είναι 60
ευρώ. Για παιδιά που οι γονείς

τους δεν είναι μέλος σε κανένα
Ταμείο Ευημερίας θα πληρώνουν το ποσό των 90 ευρώ. Για
παιδιά μη μελών ΣΕΚ το δικαίωμα συμμετοχής είναι 100
ευρώ.
Για περισσότερες
πληροφορίες:
Λευκωσία 22849849,
Λεμεσός 25861000,
Λάρνακα, 24633633,
Πάφος 26811639
Παραλίμνι 23821432

• Μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
οι κατασκηνωτές ξεδιπλώνουν το αστείρευτο ταλέντο τους

• Σ’ ένα ιδανικό περιβάλλον μέσα στα πεύκα και την άγρια
βλάστηση, ξεφυτρώνει η κατασκήνωση της ΣΕΚ
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ΙΣΠΑΝΙΑ
Πολιτική ανάπτυξης
Ανεβαίνει η φτώχεια
και κοινωνικής συνοχής
συρρικνώνεται το κοινωνικό κράτος

Ε.Ε.

Σ

ύννεφα φτώχειας άρχισαν να σκεπάζουν τον ουρανό της Ευρωπαικής
Ένωσης. Σε σύγκριση με 2008, η Ευρωπαική Ένωση πλήττεται περισσότερο
από την φτώχεια η οποία απειλεί 123
εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Στο
επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης βρίσκεται η Ελλάδα, πλήττεται σε μεγάλο
βαθμό με το 35% του πληθυσμού της να
ζει σε ένδεια και την ανεργία να έχει
εκτιναχθεί στο 28%, ενώ περιορίζεται η
ευθύνη του κράτους σε ό,τι αφορά τη
διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος αντίστοιχου του 75% μιας ελάχιστης σύνταξης. Την ίδια στιγμή, στο
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ζουν
πλέον 123 εκατομμύρια φτωχοί, που
αντιπροσωπεύουν το 24% του πληθυσμού της.

Η λιτότητα
Αιτία της δυσοίωνης αυτής εξέλιξης δεν
είναι άλλη από τις πολιτικές σκληρής
λιτότητας που εφαρμόστηκαν στο
πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και οδήγησαν σε ραγδαία συρρίκνωση το κοινωνικό κράτος. Η εικόνα
αναδύεται ζοφερή από την έκθεση του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), που
απερίφραστα μιλάει για «διάβρωση του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου»
εξαιτίας των ραγδαίων περικοπών
δαπανών στην Ευρώπη και ειδικότερα
στις υπερχρεωμένες χώρες της περιφέρειας. Κάνει μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά σε Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και
Κύπρο, όπου «εφαρμόστηκαν ορισμένες
από τις τολμηρότερες διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις» και τονίζει ότι «μειώ-

θηκαν τα διαθέσιμα εισοδήματα των
νοικοκυριών συνεπεία της υψηλής
ανεργίας, των μειωμένων μισθών και
των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες».

Στην Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, το
ILO τονίζει πως οι πολιτικές λιτότητας
έχουν εκτινάξει τη φτώχεια σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα «προκαλώντας μεγάλη
δυστυχία στους ανθρώπους, καθώς
πολλές οικογένειες βρίσκονται στην
κατάσταση να μην μπορούν πλέον να
διαθέσουν για την κάλυψη βασικών
αναγκών μιας αξιοπρεπούς ζωής». Δεν
παραλείπει, μάλιστα, να επικαλεσθεί τη
γνώριμη πλέον διατύπωση που χρησιμοποιούν τα εργατικά συνδικάτα περί
«προγραμματισμένης φτωχοποίησης
του πληθυσμού».
Όπως
χαρακτηριστικά
αναφέρει το ILO, στο διάστημα από το 2008 έως το
2013 όχι μόνον έχουν
αυξηθεί σημαντικά οι
φτωχοί στην Ε.Ε., αφού το
2008 ήταν 116 εκατομμύρια, αλλά θύματα της
ραγδαίας περιστολής των
κοινωνικών
δαπανών
είναι τα παιδιά εφόσον
στο ίδιο χρονικό διάστημα
έχει αυξηθεί κατά 800.000
ο αριθμός των ανηλίκων
που ζουν σε ένδεια. Στην
ίδια έκθεση, το ILO επικαλείται επίσης
στοιχεία ανάλογης έκθεσης της Oxfam,
οργάνωσης για την καταπολέμηση της
φτώχειας, που υπολογίζει ότι αν συνεχιστεί η πολιτική λιτότητας στην Ευρώπη άλλα 15 έως 25 εκατομμύρια
άνθρωποι κινδυνεύουν να διολισθήσει
κάτω από τα όρια της φτώχειας μέχρι
το 2025.
Αναφορικά με τις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που υπέστησαν «ισχυρή πίεση
από τις χρηματαγορές» όπως η Ιταλία
και η Ισπανία, το ILO διαπιστώνει ότι
εφήρμοσαν μεταρρυθμίσεις με τις οποίες άλλαζαν τη στάση του κράτους από
την πρόληψη της φτώχειας και της
οικονομικής ανασφάλειας για το σύνολο του πληθυσμού σε μια περιορισμένη
ανακούφιση της φτώχειας.

Δ

έσμη μέτρων για καταπολέμηση της
ανεργίας, στήριξη των νοικοκυριών
και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι τα οποία αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το
δεύτερο εξάμηνο του 2014. Στο νέο
πακέτο μέτρων ύψους 6.3 δίς. ευρώ
συγκαταλέγεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων
από το 30% στο 25% αλλά και η αναβάθμιση των υπηρεσιών στον δημόσιο
τομέα με απώτερο στόχο την ενίσχυση
της εύθραυστης ανάπτυξης στην
τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης.
Η αλλαγή πλεύσης στην οικονομική
πολιτική της χώρας έρχεται μετά τις
ανάλογες συστάσεις του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την
καταπολέμηση της ανεργίας και την
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας
ώστε να αυξηθούν οι προσλήψεις.
Βέβαια παραμένει άγνωστο εάν τα

μέτρα αυτά έχουν τη δυναμική να απορροφήσουν τα έξι εκατομμύρια των
ανέργων στην Ισπανία, και κυρίως το
50% των νέων που παραμένουν εκτός
αγοράς εργασίας την τελευταία τετραετία, τουλάχιστον.
Ο κ. Ραχόι μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και
των καταθέσεων των νοικοκυριών, για
αύξηση της κατανάλωσης, αλλά και την
επίτευξη προόδου στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η Μαδρίτη έχει ήδη
εγκρίνει νωρίτερα φέτος τη μείωση των
εργοδοτικών εισφορών για τις εταιρείες
που προτίθενται να προχωρήσουν σε
προσλήψεις. Προωθεί, επιπροσθέτως,
μια ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση
για την ελάφρυνση των επιβαρύνσεων
στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Ποια είναι τα κίνητρα του κ. Ραχόι και
του οικονομικού επιτελείου του; Πέραν

της πολιτικής διάστασης των πραγμάτων είναι σαφές ότι η Ισπανία, αλλά
και η υπόλοιπη Ευρωζώνη, προσπαθεί
να ανακάμψει σε ένα περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού.
Μόλις την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, η Ισπανία παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε τριμηνιαία
βάση στο 0,4% μετά την πάροδο εξαετίας. Σε ετήσια βάση, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 0,6%, δηλαδή
αναρριχήθηκε στο υψηλό τριετίας. Η
ανάπτυξη, ωστόσο, βαδίζει σε αβέβαιο
έδαφος με την εγχώρια ζήτηση να
παραμένει ασθενική. Τον Μάρτιο, για
παράδειγμα, οι λιανικές πωλήσεις
παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση
από τον Δεκέμβριο του 2013. Η διατήρηση των ρυθμών μιας εύθραυστης
ανάπτυξης είναι πλέον βασικό μέλημα
ακόμη και της συντηρητικής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένου του
αποπληθωριστικού κινδύνου. Εξού και

η σχετικά ψύχραιμη έως και αδιάφορη
αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών εταιρειών για το χρέος και το έλλειμμα της
Ισπανίας. Παρά το γεγονός ότι η
Μαδρίτη εκτιμά πως το χρέος θα ανέλθει στο 99,5% στα τέλη του 2014, ενώ το
δημοσιονομικό έλλειμμα θα παραμείνει
σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας το 5,5%
του ΑΕΠ.
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ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Οι 7 τρόποι για να ζεις και να χαίρεσαι το «τώρα»

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ζήσε το σήμερα. Άσε
το άγχος για αύριο

Σ

τη σημερινή ζωή οι πλείστοι από
εμάς τρέχουμε καθημερινά αγχωμένοι
από δώ κι απεκεί προκειμένου να προλάβουμε τις κοινωνικές, οικονομικές,
οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις μας. Ζούμε μέσα στο άγχος και
στα ακαταλαβίστικα πρέπει που έχουμε
επιβάλλει οι ίδιοι στους εαυτούς μας.
Αγωνιούμε καθημερινά για να καλύψουμε τις υλικές μας ανάγκες ξεχνώντας το πιο βασικό. Το να ζούμε. Έχουμε μετατρέψει την καθημερινότητα μας
σ’ ένα ατελείωτο αγώνα ο οποίος δεν
έχει ούτε αρχή και τέλος.
Τελικά καταλήγουμε αργά το βράδυ
σπίτι, μεσόκοποι κι αποβλακωμένοι
μπροστά από την τηλεόραση που παίζει στους δικούς της ρυθμούς ή καλύτερα στις συχνότητες των κερδοσκόπων
της παραγωγικής διαδικασίας. Δίπλα
μας, αν είμαστε παντρεμένοι,κάθεται ο
σύζυγος μας που ούτε καν περνάει από
το μυαλό μας να ανταλλάξουμε μια κουβέντα μαζί του γιατί πολύ απλά δεν
αντέχουμε άλλο. Τα γέλια και οι φωνές
των παιδιών μας μας προκαλούν εκνευρισμό και βιαζόμαστε να τα βάλουμε για
ύπνο για να έχουμε λίγη ηρεμία επιτέλους. Όλη αυτή η κατάσταση δηλώνει
ότι είμαστε σχεδόν στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί
μετατρέψαμε τους εαυτούς μας σε καλοκουρδισμένα ρομπότ.
Καιρός λοιπόν να μάθουμε να ζούμε την
κάθε στιγμή σαν να ‘ναι η τελευταία
μας. Να μάθουμε να χαμογελάμε από
την αρχή. Να χαιρόμαστε με τα απλά
μικρά καθημερινά πράγματα. Να λέμε
ευχαριστώ για την κάθε μέρα που ξημερώνει και είμαστε ζωντανοί και υγιείς.
Να αφιερώνουμε χρόνο στην οικογένεια
μας να παίζουμε με τα παιδιά μας να
γελάμε μαζί τους. Να λέμε πιο συχνά
σ’αγαπώ. Να βλέπουμε τους φίλους
μας, να συζητάμε περισσότερο. Να
κάνουμε βόλτες στην θάλασσα, να θαυμάζουμε ένα ηλιοβασίλεμα. Να ζούμε
όχι απλά να υπάρχουμε. Να μην είμαστε
οι σκιές του εαυτού μας. Να μην προσπερνάμε την ομορφιά της ζωής της
πραγματικής ζωής. Μόνο αν καλωσορίσουμε την ζωή με χαμόγελο θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της με περισσότερη ευκολία. Αρκεί να είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε αυθεντικά,
μακριά από κίβδηλα οράματα. Αρκεί να
ανοίξουμε μονίμως την πόρτα του
άγχους στο… αύριο.

Τ

ο πρωινό ξύπνημα δεν είναι πάντα
ευχάριστο, αλλά υπάρχουν αρκετοί
τρόποι που θα σε βοηθήσουν να αλλάξεις διάθεση και να ξεκινήσεις τη μέρα
σου με χαρά και αισιοδοξία. Ακόμα κι
αν δεν κοιμήθηκες πολλές ώρες ή δεν
είδες καλό όνειρο, δεν σημαίνει πως δεν
μπορείς να έχεις μία καλή μέρα. Απλώς
είναι στο χέρι σου να αποκτήσεις την
ενέργεια που χρειάζεσαι για να έχεις
μία γεμάτη και ευχάριστη μέρα.
Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεται να
κάνεις μόλις ξυπνήσεις για να έχεις
όρεξη και κέφι απ’ το πρωί.
Βάλε ένα ξυπνητήρι και σήκω από το
κρεβάτι μόλις το ακούσεις. Δεν χρειάζεται να βάλεις πέντε ή δέκα διαφορετικά ξυπνητήρια. Προτίμησε ένα,

Π

ρόσφατα έμαθα ότι ένας γνωστός
μου, ετών 29, έχει καρκίνο. Όταν
μου το είπαν, ήταν πολύ δύσκολο να το
πιστέψω. Κι όμως, το παιδί αυτό φεύγει από τη ζωή… Αυτή η είδηση, όπως
και τα βιβλία που διάβασα την περίοδο
που είχα την μικρή μελαγχολία μετά την
εγκυμοσύνη, μου έδωσαν κίνητρο να
σας γράψω τους τρόπους να ζείτε και
να χαίρεστε το ΤΩΡΑ!...
Ο Eckhart Tolle, συγγραφέας του βιβλίου «Η δύναμη του τώρα» που έγινε best
seller καθώς πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα, άλλαξε τον τρόπο
που σκέφτεται μέσα σε ένα βράδυ.
Στο βιβλίο του αναφέρει ότι μέχρι τα 29
του είχε μια γεμάτη μεν, αλλά κενή ζωή.
Πολλά άγχη, υποχρεώσεις και μεγάλη
καριέρα. Ωστόσο, υπέφερε από
αϋπνίες. Ένα βράδυ λοιπόν, στα 29α
γενέθλιά του, ξύπνησε όπως τις υπόλοιπες ημέρες νωρίς τα χαράματα και
είχε, όπως την περιγράφει, μια επιφώτιση. Σκέφτηκε «τι νόημα έχει να συνεχίσω να ζω μέσα στη μιζέρια;» και
«γιατί δεν αντέχω τον εαυτό μου;»…
Περιγράφει πολύ γλαφυρά την επιφώτιση και λέει ότι άκουγε συνέχεια τις
λέξεις «resist nothing», δηλαδή, «μην
αντιστέκεσαι σε τίποτα». Από εκείνη τη
νύχτα της βαθιάς συνειδητοποίησης,
ένιωσε συμφιλιωμένος με τον εαυτό
του και γαλήνιος. Εκείνη η νύχτα άλλαξε τη ζωή του. Στο βιβλίο του εξηγεί το
πώς…
Αν θέλεις κι εσύ να διώξεις τον φόβο
και να ζεις την κάθε στιγμή, κάνε την
αρχή διαβάζοντας τα σημαντικότερα
που κράτησα και προσπαθώ να θυμάμαι καθημερινά:

1

Απελευθερώσου από τα φαντάσματα του παρελθόντος και τα άγχη
του μέλλοντος
Αν το σκεφτείς, το παρελθόν έρχεται
σαν ανάμνηση στο μυαλό σου στο
παρόν. Επίσης, σκέφτεσαι το μέλλον
πάλι στο τώρα. Το παρόν είναι που έχει
την μεγαλύτερη δύναμη και σημασία.
Στην ουσία, μόνο το παρόν υπάρχει…
Αυτό έχει σημασία και αυτό ζεις... Διαφορετικά, ζεις τη ζωή σου μόνο μέσα
από την ανάμνηση και την αναμονή.

2

Μήπως σε δυσαρεστεί ο τρόπος
που ζεις;
Μήπως κρατάς μια σιωπηλή αγανάκτηση ή στεναχώρια μέσα σου για ένα
κοντινό σου πρόσωπο; Μήπως ένα
κομμάτι σου αντιστέκεται και μετανιώνει για τη δουλειά που κάνει; Συνειδη-

Η Σάντυ Κουτσοσταμάτη
συνειδητοποιεί ότι μόνο
με ένα κακό νέο εκτιμούμε τα
καλά. Δες τις 7 συμβουλές της
για να χαίρεσαι το τώρα!
τοποιείς ότι η αρνητική αυτή ενέργεια
συσσωρεύεται μέσα σου και είναι πολύ
βλαβερή, τόσο για την σωματική όσο
για την ψυχική σου υγεία; Κάνε μια
ενδοσκόπηση και ανακάλυψε το παραμικρό κατάλοιπο δυσαρέσκειας και
απροθυμίας; Νιώσε το συναίσθημα και
παρατήρησε πως επηρεάζει το σώμα
σου. Σταμάτα να κάνεις αυτό που
κάνεις και σε δυσαρεστεί. Τι επιλογές
έχεις;

11

στο μέλλον, απορροφούν τόσο πολύ τη
προσοχή σου και γίνονται πιο σημαντικά από το βήμα που κάνεις τώρα, δεν
θα φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου.

4 Η δύναμη της επιλογής

Η λέξη «επιλογή» είναι πολύ διαδεδομένη αυτή την εποχή. Ωστόσο, για να
είμαστε σε θέση να επιλέξουμε, απαιτείται μεγάλη δόση συνειδητότητας.
Μπορείς να επιλέξεις, όταν είσαι
παρών. Όταν αναγνωρίζεις τα συναισθήματα και τις ανάγκες σου στο
τώρα.

5 Ο αρνητισμός έχει τις ρίζες του στο
πριν και στο μετά

Μίλησε στο άτομο που το αφορά και
εξέφρασε εντελώς αυτά που νιώθεις.

Όλα τα αρνητικά συναισθήματα, όπως
ανησυχία, άγχος, πίεση, ένταση και
νευρικότητα, οφείλονται στην πολλή
ενασχόληση με το μέλλον.

Πέτα τον αρνητισμό που το μυαλό σου
δημιούργησε για την κατάσταση και

Oι ενοχές, η μνησικακία, η δυσαρέσκεια
και η λύπη, έχουν τις ρίζες τους στο

7 Έλα σε επαφή με τη
φύση
Μπορεί να σου ακουστεί
κοινότυπο,
όμως
η
επαφή με τη φύση μπορεί να σου δημιουργήσει
έντονο
συναίσθημα
ασφάλειας και γαλήνης.
Νιώσε τη φύση γύρω
σου και απόλαυσε τη
στιγμή κλείνοντας για
λίγο τα μάτια σου,
καθαρίζοντας το μυαλό
σου από περιττές σκέψεις.
που δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό. Και
το πώς μπορείς να ξεφορτωθείς τον
αρνητισμό; Απλά με το να τον ξεφορτωθείς. Πώς πετάς κάτι που έπιασες
και σου καίει τα χέρια σου; Πώς πετάς
ένα άχρηστο φορτίο;
Το κάνεις απλά και αυτόματα με το που
θα αναγνωρίσεις ότι σε κάνει να υποφέρεις με το να το κουβαλάς. Αυτό που
έχεις να κάνεις είναι να αναγνωρίσεις
και να εμπιστευτείς τα συναισθήματά
σου.

3

Μην ξεχνάς τον προορισμό σου,
όμως μη χάνεις των εσωτερικό σου
σκοπό
Αν σκεφτείς, ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι,
είναι σίγουρα ωφέλιμο να γνωρίζεις
τον προορισμό ή έστω την γενική
κατεύθυνση. Ωστόσο, αν ο προορισμός
ή τα βήματα που σκέφτεσαι να κάνεις

παρελθόν.
Μπορεί να σκεφτείς ότι οι συνθήκες και
τα γεγονότα φταίνε για τα συναισθήματά σου. Σκέψου όμως ότι αυτό δεν
αλλάζει, πάντα θα έρχονται και αναποδιές και κακοτυχίες.
Εσύ μπορείς να επιλέξεις τον τρόπο
που θα ζεις και θα σκέφτεσαι, δηλαδή
τον τρόπο που θα επεξεργάζεσαι και
θα λαμβάνεις τα γεγονότα στη ζωή
σου. Διαφορετικά θα ζεις μέσα από
σκιές.

6

Δώσε στη θρησκεία σου ωφέλιμο
νόημα
Ο Θεός που πιστεύεις δεν χρειάζεται να
είναι τιμωρός ούτε να θέλει να ζεις με
ενοχές. Ο Θεός είναι μέσα σου και εσύ
του δίνεις νόημα και δύναμη στην
ύπαρξή του.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΞΥΠΝΗΜΑ

τοξινώνει άμεσα τον οργανισμό σου και
παράλληλα, σε τονώνει.

Όσα χρειάζεται να κάνεις μόλις ξυπνήσεις για να αρχίσει η μέρα σου
με τον καλύτερο τρόπο

Φάε ένα καλό πρωινό. Ξεκίνησε τη
μέρα σου με τον καλύτερο τρόπο και
γέμισε ενέργεια με ένα καλό πρωινό.
Προτίμησε γάλα με δημητριακά, φρούτα
ή μία ομελέτα με λαχανικά.

καθώς τα πιο πολλά θα σε κουράσουν
αντί να σου προσφέρουν μερικά παραπάνω λεπτά ύπνου και ξεκούρασης.
Οργάνωσε τη μέρα σου. Το πρόγραμμα
που θα βάλεις θα σε βοηθήσει να είσαι
πιο συγκεντρωμένη, ώστε να τελειώσεις εγκαίρως τις υποχρεώσεις σου και
να βρεις λίγο ελεύθερο χρόνο για ‘σένα.
Πιες ένα ποτήρι νερό. Το σώμα σου
μετά από τον ύπνο έχει ανάγκη για ενυδάτωση. Πολλοί ειδικοί προτείνουν ένα
ποτήρι χλιαρό νερό με μερικές σταγόνες
λεμόνι, καθώς το λεμόνι στο νερό απο-

Βάλε μουσική. Η μουσική σου φτιάχνει
τη διάθεση και σε βοηθάει να έχεις κέφι
από το πρωί.
Κάνε γυμναστική. Ένα 30λεπτο γυμναστικής θα σε γεμίσει ενέργεια και θα
επιδράσει θετικά στη διάθεσή σου.
Κάνε θετικές σκέψεις. Θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις καλή διάθεση και
θα μπορείς να κάνεις τα πάντα πιο
ευχάριστα.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Μ

πορεί μία ορχήστρα, που αντί για
μουσικά όργανα χρησιμοποιεί
λαχανικά, να δημιουργήσει όμορφες
μελωδίες; Και όμως, μοναδική στο είδος
της, η «Ορχήστρα των Λαχανικών» από
τη Βιέννη, παίζει μουσική με μουσικά
όργανα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από φρέσκα λαχανικά. Η ορχήστρα
δημιουργήθηκε το1998, έχει κυκλοφορήσει τρεις ψηφιακούς δίσκους (cds)
και οργανώνει συναυλίες σε όλο τον
κόσμο.
Όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστοτόπο
της, βασική αρχή της ορχήστρας είναι ότι δεν
υπάρχουν μουσικά όρια και ότι τους αρέσει να

παίζουν διαφορετικά είδη: σύγχρονη μουσική, house,
πειραματική, ηλεκτρονική, Free Jazz, Noise, Dub. Έχει,
επίσης, ενδιαφέρον ότι μετά από κάθε συναυλία
μαγειρεύουν και να τρώνε τα μουσικά όργανα-λαχανικά.

8 πράγματα που, ίσως, δεν ξέρετε για το καρπούζι

Τ

ο καρπούζι είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πλέον αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού, το
οποίο δικαίως έχει λάβει το χαρακτηρισμό “βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων”. Είναι γλυκό, δροσερό, ζουμερό τρώγεται φρέσκο, τρώγεται ως γλυκό κουταλιού αλλά
ακόμη και... τηγανητό. Μπορεί να
γίνει μια δροσερή γρανίτα, ή να συνδυαστεί με σκέτη φέτα δίπλα σε
κάποια παραλία. Σήμερα θα μάθετε
10 πράγματα για το καρπούζι που
δεν ξέρετε, τι προσφέρει στον οργανισμό και την υγεία μας, πότε εμφανίσθηκε, πως το έλεγαν στην αρχαιότητα και πως καθιερώθηκε το
σημερινό του όνομα.
Το καρπούζι εμφανίζεται σε ιερογλυφικά της Αρχαίας Αιγύπτου και
καλλιεργείται από τον 10ο αιώνα
μ.Χ. στην Κίνα, ενώ μόλις τον 13ο
αιώνα εμφανίζεται στην Ευρώπη. Η
ελληνική λέξη για τον καρπό είναι
«υδροπέπων», αφού η λέξη «καρπούζι» προέρχεται από την αντίστοιχη τουρκική «karpuz».

γιατί τροφές με πολύ νερό χορταίνουν περισσότερο χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό με θερμίδες.
Το καρπούζι έχει, λοιπόν, αυτό που
λέμε χαμηλή θερμιδική πυκνότητα,
αποτελώντας σημαντικό «όπλο» σε
μια ισορροπημένη διατροφή.

συνηθίζουν πολύ στον αραβικό
κόσμο (Watermelon Burgers with
Cheese). Επιπλέον, μια φέτα καρπούζι με προσούτο, λίγο μαλακό
τυρί Brie και μπόλικο λεμόνι αποτελεί μια μοναδική γκουρμέ απόλαυση
για κάθε ουρανίσκο!

• Φρούτο ή λαχανικό

• Κρατήστε τους σπόρους

Το καρπούζι αναγνωρίζεται ευρέως
ως φρούτο και είναι στενά συνδεδεμένο με την κίτρινη κολοκύθα (φρούτο κι αυτή!), με την έννοια ότι ο καρπός του είναι γλυκός και καταναλώνεται ως επιδόρπιο. Το άλλο βασικό
στοιχείο που διαφοροποιεί το καρπούζι από τα λαχανικά είναι η επικονίαση, με την οποία γίνεται ο
πολλαπλασιαμός του φυτού, με τη
βοήθεια των μελισσών, σε αντίθεση
με τα λαχανικά που δεν έχουν καμία
σχέση με επικονίαση, καθώς τα
περισσότερα είναι αυτογονιμοποιούμενα.

Οι σπόροι του καρπουζιού είναι
απόλυτα ασφαλείς και δεν χρειάζετε να ανησυχείτε καθόλου εάν καταπιείται μερικούς! Έχουν απαλή υφή
και είναι σχεδον άγευστοι, ενώ σε
αρκετές χώρες του κόσμου τους
καβουρντίζουν και τους καταναλώνουν ως άριστο συνοδευτικό του
καφέ και του τσαγιού ή απλώς σαν
ένα σνακ για να… περνά η ώρα,
προσθέτοντας λίγο αλάτι. Επιπλέον,
μπορείτε να τους φυτέψετε και με
λίγη φροντίδα και προσοχή στο
πότισμα να έχετε εύκολα και γρήγορα τις δικές σας καρπουζιές.

• Σε συσκευασία δώρου
Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η παράδοση να προσφέρουν στην Κίνα και
την Ιαπωνία το καρπούζι ως δώρο

• Πολύχρωμες ποικιλίες
Κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο, το
καρπούζι καλλιεργείται ανά τον
κόσμο σε περισσότερες από 1.200
ποικιλίες που διαφοροποιούνται
μεταξύ τους όχι μόνο βάσει του
χρώματος αλλά και του σχήματος,
και της υφής και των σπόρων. Επιπλέον μεγάλη διαφορά υπάρχει και
στη γλυκύτητα της σάρκας, που
διαβαθμίζεται ανάλογα με την ποικιλία. Έτσι το κίτρινο καρπούζι
είναι λιγότερο γλυκό και διατηρείται
περισσότερο χρόνο σε σχέση με το
κόκκινο, ενώ το πορτοκαλί έχει
στυφή γεύση και οι σπόροι απουσιάζουν εντελώς από το εσωτερικό
του.
• Χαμηλή θερμιδική πυκνότητα
Πλούσιο με σημαντικές βιταμίνες
όπως Α και C, πολλών ανόργανων
συστατικών και απουσία χοληστερόλης και λιπών, το καρπούζι είναι
ένας απολύτως υγιεινός καρπός
που δροσίζει χωρίς να παχαίνει. Με
λίγα λόγια το καρπούζι όχι μόνο έχει
λιγότερες θερμίδες από τα περισσότερα φρούτα, αλλά περιέχει και
λιγότερα σάκχαρα. Επιπλέον, έχει
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό
από άλλα φρούτα, γεγονός που
αποτελεί σπουδαίο πλεονέκτημα,

έχει τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια, και μάλιστα αποτελούσε ένδειξη αγάπης και φιλίας μεταξύ των
ανθρώπων. Έτσι τα τριαντάφυλλα
και οι ανθοδέσμες είναι ξεπερασμένες, ενώ ένα τετράγωνο καρπούζι,
για παράδειγμα,με τον απαραίτητο
φιόγκο δείχνει και με το παραπάνω
όλα τα… ζουμερά συναισθήματα!
• Παράξενοι γευστικοί συνδυασμοί
Μπορεί όλοι να γωνρίζουμε το καρπούζι ως φρούτο, που καταναλώνεται σκέτο και μας δροσίζει το καλοκαίρι, όμως σε διάφορες κουζίνες
του κόσμου συνδυάζεται άριστα
με… παράδοξα υλικά, δημιουργώντας νέες λαχταριστές γεύσεις. Για
παράδειγμα, το καρπούζι ταιριάζει
απόλυτα με φέτα και μπλε τυρί, ενώ
δεν είναι λίγοι εκείνοι που τολμούν
να βάλουν στο πιάτο τους ένα «μπιφτέκι καρπουζιού με τυρί», το οποίο

• Γιατροσόφια
Το καρπούζι ενδείκνυται να τρώγεται με άδειο στομάχι πριν από το
δείπνο, καθώς καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες και κρατά το
πεπτικό σύστημα σε άριστη κατάσταση. Θεραπευτική επίδραση ασκεί
το καρπούζι στις παθήσεις του
ήπατος, ενώ είναι αποτελεσματικό
ως φρούτο σε κυστίτιδες και γενικά
σε όλες τις φλεγμονές του ουροποιητικού συστήματος. Όσο παράξενο
κι αν φαίνεται, αυτοί που πάσχουν
από διάρροια πρέπει να καταναλώνουν αρκετό καρπούζι, ενώ τρεις
μερίδες καρπουζιού την ημέρα δίνει
λάμψη και διατηρεί το δέρμα σε
άψογη κατάσταση.
• 90% νερό
Το καρπούζι περιέχει περίπου 92%
νερό και μόνο 5% ζάχαρη, γι’ αυτό
και η κατανάλωσή του προκαλεί
έντονη διούρηση. Κι αν αυτό θεωρείται από κάποιους… ενοχλητικό,
σκεφτείτε ότι έτσι καθαρίζονται το
αίμα από τα δηλητήρια και τα
νεφρά από τα άλατα και τους
μικρούς λίθους! Επίσης, η υπερβολική ποσότητα νερού που υπάρχει στο
καρπούζι είναι ο βασικός λόγος για
τον οποίο δεν πρέπει να το καταναλώνουμε αμέσως μετά το γεύμα ή το
δείπνο, επειδή επηρεάζει αρνητικά
την πέψη. Καλύτερα σκέτο κάποια
άλλη ώρα.
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ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ
…. ΚΡΙΣΗΣ

Δ

ιψάσατε και ήπιατε παγωμένο νερό,
από το ψυγείο. Το ήπιατε μονορούφι
και το νερό ήταν πολύ μα πάρα πολύ
παγωμένο. Μετά την τρίτη γουλιά, και
ενώ συνεχίζετε να πίνετε, νιώθετε σαν να
παγώνει ο εγκέφαλος σας. Νιώθετε έναν
περίεργο ξαφνικό πονοκέφαλο. Τι κάνετε;

Αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο εάν πιείτε γρήγορα κάτι παγωμένο, αλλά και
όταν φάτε παγωτό. Φυσικά δεν παγώνει
ο εγκέφαλος, αλλά τα ευαίσθητα νεύρα
του ουρανίσκου. Το κόλπο για να περάσει είναι
απλό. Πιέστε με ολόκληρη την επιφάνεια της,
τη γλώσσα σας στον ουρανίσκο σας, προσπαθώντας να τον καλύψετε ολόκληρο, εάν είναι
δυνατόν. Πιέστε γρήγορα και δυνατά. Τα νεύρα
θα «ζεσταθούν» και ο «πονοκέφαλος του
παγωτού», όπως τον αποκαλούν, θα περάσει
αμέσως.

Η συμβουλή της ημέρας

Η ορχήστρα των λαχανικών: Με όργανα από το μανάβικο

Η συμβουλή της ημέρας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πάρε βιταμίνη D από τον ήλιο

Σε μελέτες που έγιναν πάνω σε αθλητές που
έπαιρναν το συμπλήρωμα με τη βιταμίνη D
παρατηρήθηκαν πολύ καλύτερες επιδόσεις και
μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή κατά τη διάρκεια
της προπόνησής τους ενώ ήταν πολύ σημαντικό
το ότι τραυματίζονταν πολύ πιο σπάνια.
Λόγω του ότι το σώμα δεν μπορεί να παράγει
από μόνο του βιταμίνη D, πρέπει να την πάρει
από κάπου. Το ιδανικότερο θα ήταν να την παίρνει από τον ήλιο (μερικά λεπτά έκθεσης την ημέρα
είναι αυτό που χρειάζεσαι) ή από συγκεκριμένες
τροφές, όπως είναι τα λιπαρά ψάρια και ο χυμός
πορτοκαλιού. Αν δεν παίρνεις αρκετή από αυτές
τις πηγές τότε καλό θα ήταν να προμηθευτείς
κάποιο συμπλήρωμα. Μην πάρεις, όμως, βιταμίνη D αν δεν τη χρειάζεσαι καθώς όχι μόνο δε θα
βελτιώσει τις επιδόσεις σου αλλά μπορεί να σου
κάνει και κακό.

Το γέλιο του ... σήμερα

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

12

Σοβαρά …
αστειάκια
Η αύξηση!
Ρωτάει ο Άγγλος τον Γερμανό:
- Πήρατε αύξηση φέτος;
- Πήραμε!
- Και τι τα έκανες;
- Ε να, αγόρασα ένα σπίτι στις Άλπεις.
- Και τα υπόλοιπα;

- Με τα υπόλοιπα αγόρασα μια Porche 911
Carrera.
Ρωτάει ο Γερμανός τον Γάλλο:
- Πήρατε αύξηση φέτος;
- Πήραμε!
- Και τι τα έκανες;
- Ε να, αγόρασα για την κόρη μου ένα διαμέρισμα
στις Κάννες.
- Και τα υπόλοιπα;
- Με τα υπόλοιπα αγόρασα ένα Audi A6 Avant.
Ρωτάει ο Γάλλος τον Έλληνα:
- Πήρατε αύξηση φέτος;
- Πήραμε!
- Και τι τα έκανες;
- Ε να, αγόρασα ένα παπάκι 125 cc.
- Και τα υπόλοιπα;
- Τα υπόλοιπα τα έβαλε η μάνα μου

ERG_13-13_inn_13 6/17/14 11:32 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η σωστή μάσηση αποτρέπει την παχυσαρκία
Άτομα που τρώνε γρήγορα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν το σωματικό τους βάρος
να αυξάνεται με κίνδυνο τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας, όπως υπέρταση,
σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, καρδιοαγγειακά νοσήματα κ.α.

Π

όσοι από εσάς μασάτε πολύ
καλά το φαγητό σας; Λόγο του
γρήγορων ρυθμών της ζωής οι
περισσότεροι από εμάς τρώμε στο
πόδι και αφιερώνουμε πολύ λίγο
χρόνο στη διαδικασία του γεύματος.
Η διατροφολόγος - διαιτολόγος
Μυρτώ Δημητρίου επισημαίνει ότι
η σωστή μάσηση είναι το πιο
σημαντικό κομμάτι για να έχουμε
μια σωστή πέψη αλλά και να μας
βοηθήσει να διατηρήσουμε το
βάρος μας σταθερό. Περαιτέρω
υπογραμμίζει: Η μάσηση είναι το
πρώτο στάδιο της διαδικασίας της
πέψης των τροφών και γι’ αυτό το
λόγο πρέπει να γίνεται σωστά
αφού επιτρέπει τη σωστή φυσική
προετοιμασία για τη δίοδο της
τροφής στη πεπτική οδό. Κατά τη
διαδικασία αυτή, ο τεμαχισμός της
τροφής γίνεται με τη δράση των
μασητήριων μυών του στόματος
και ταυτόχρονα γίνεται παραγωγή
σιέλου από τους σιελογόνους αδένες και ανάμιξη του με την τροφή.
Η διαδικασία της ανάμιξης της
τροφής με το σάλιο (λίπανση τροφής) είναι πολύ σημαντική καθώς
προστατεύει το βλεννογόνο του
στόματος και τον γαστρικό σωλήνα από τυχόν τραυματισμούς.
Αποστολή του πεπτικού συστήματος είναι η πρόσληψη των διαφόρων θρεπτικών συστατικών ( πρωτεϊνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κα)
από την τροφή και το νερο. Η επεξεργασία τους γίνεται κατά μήκος

του γαστρεντερικού σωλήνα με
χημικές και μηχανικές διεργασίες
ώστε να απορροφηθούν τα θρεπτικά συστατικά από το έντερο
στο αίμα.
Η καλή μάσηση της τροφής είναι
σημαντική γιατί βοηθά στον τεμαχισμό της τροφής σε όσο το δυνατόν μικρότερα σωματίδια. Με αυτό

• Η παρατεταμένη μάσηση
επιμηκύνει το χρόνο του γεύματος με αποτέλεσμα να νιώθουμε
χορτάτοι πιο γρήγορα

τον τρόπο η επιφάνεια της τροφής
που εκτίθεται στον πεπτικό σωλήνα και κατ’ επέκταση στα εντερικά
ένζυμα είναι μεγαλύτερη και έτσι η
απορρόφηση των θρεπτικών
συστατικών και η διαδικασία της
πέψης είναι πιο γρήγορη και πιο
αποτελεσματική.

Η διάρκεια της διαδικασία
Ο χρόνος που διαρκεί η διαδικασία
της μάσησης έχει εξεταστεί πολλές
φορές ως προς το πόσο μπορεί να
επηρεάσει το αίσθημα του κορεσμού όταν τρώμε. Πράγματι, η
παρατεταμένη μάσηση επιμηκύνει
το χρόνο του γεύματος με αποτέλεσμα να επηρεάσει θετικά το αίσθημα του κορεσμού (νιώθουμε χορτάτοι πιο γρήγορα). Έρευνες έδειξαν
ότι η διάρκεια της έκθεσης της
τροφής στο στόμα αλλά και ο
όγκος της τροφής στο στομάχι
επηρέασαν σημαντικά τη μείωση
της ενεργειακής πρόσληψης
αφού όταν τρώμε γρήγορα
παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού από τις ανάγκες μας επειδή το αίσθημα
της πληρότητας έρχεται με
καθυστέρηση. Άτομα που
τρώνε γρήγορα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν το
σωματικό τους βάρος να
αυξάνεται με κίνδυνο τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας
όπως υπέρταση, σακχαρώδη
Διαβήτη τύπου 2, καρδιοαγγειακά νοσήματα κ.α.

Ροφήματα στο γεύμα
Η ποσότητα των ροφημάτων κατά
τη διάρκεια του γεύματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο ποτήρια
καθώς τα υγρά κάνουν τη χώνεψη
πιο αργή και πιο δύσκολη εφόσον
τα ένζυμα δεν μπορούν να επιδράσουν κανονικά.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Πολλά πράγματα
δεν θα ακολουθήσουν το
συνήθη ρυθμό τους. Αντίθετα, από
τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να
βρεθείτε να κάνετε κάτι εντελώς
διαφορετικό από αυτό που μέχρι
πρότινος φαίνονταν στον ορίζοντα.
Αναμφίβολα, οικονομικές υποχρεώσεις, δόσεις, τέλη, χαράτσια σας
απασχολούν και πιθανόν να χρειαστούν το «τρεξιματάκι» τους.
Ταύρος: Οι επαγγελματικές υποθέσεις γίνονται η πρώτη και η τελευταία έννοια σας. Συγχρόνως, ίσως
άτομα που έχουν κάποια εξουσία,
προΐστανται ή είναι σημαντικά για
εσάς σάς εκπλήξουν με κάτι που θα
σας πουν ή θα σας ζητήσουν. Λάθη
του παρελθόντος σας χτυπούν την
πόρτα για να διεκδικήσουν τον
οβολό σας και μάλιστα με τόκο.
Δίδυμοι: Ξαφνικές και απρόβλεπτες
μετακινήσεις και επαφές διεκδικούν
μερίδιο της προσοχής σας. Αποφύγετε να ανοίξετε συζήτηση με το
ταίρι σας για τους κοντινούς συγγενείς και φίλους, εκτός αν έχετε
διάθεση για έντονα καβγαδάκια.
Καρκίνος: Τίποτα δεν θυμίζει το
χτες καθώς η Σελήνη σε σύνοδο με
τον Κρόνο, αλλά και τρίγωνο με τον
Δία είναι ανατρεπτική και από τη
μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν τα
πράγματα τόσο στην οικονομική
όσο και στη συναισθηματική σας
ζωή . Η κινητικότητα του Άρη ίσως

σας κάνει να τρέχετε και να μη φτάνετε για ζητήματα δουλειάς ενώ
κάποιες επισκευές ή επιδιορθώσεις
θα κριθούν απαραίτητες.
Λέων: Αλλαγές και ανασκευές λαμβάνουν χώρα στον τομέα των σχέσεων, καθώς αισθάνεστε ότι δεν
θέλετε να περιορίζεστε από καταστάσεις που δεν σας αντιπροσωπεύουν. Ίσως νιώσετε κάπως μπερδεμένοι για ένα οικονομικό θέμα ενώ
η διαίσθησή σας δεν θα αποτελεί
τον πιο ασφαλή οδηγό.
Παρθένος: Σας αρέσει να ακολουθείτε το πρόγραμμά σας κατά
γράμμα όμως σήμερα ίσως χρειαστεί να το αναπροσαρμόσετε σε νέα
δεδομένα που παρεισφρέουν στην
καθημερινότητά σας, χωρίς να
μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ίσως
απογοητευτείτε από μια συμπεριφορά ή υποτιμήσετε έναν αντίπαλο.
Ζυγός: Η μέρα ευνοεί αισθηματικές
επαφές, ευχάριστες δραστηριότητες και εναλλακτικές ιδέες όσον
αφορά σε θέματα διασκέδασης,
χόμπι και ελεύθερο χρόνο. Ίσως
χρειαστεί να κάνετε κάποιες μετακινήσεις ή να μάθετε κάποιες πληροφορίες σχετικές με οικονομικές
συναλλαγές.
Σκορπιός: Θα δείξετε μια άρνηση
να ακολουθήσετε συνηθισμένες
συνταγές και θα καινοτομήσετε με
νέες και σύγχρονες γεύσεις. Επιπλέον, θα κάνετε κάποιες αλλαγές στο

χώρο σας ενώ η ρομαντική διάθεση
σας κατακλύζει.
Τοξότης: Έχετε την τάση να μη
συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις
των άλλων και με τον τρόπο σας
τελικά να τους τουμπάρετε. Ίσως
χρειαστεί να κάνετε κάποιες μετακινήσεις ή να μεσολαβήσετε για να
βοηθήσετε κάποιον.
Αιγόκερως: Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση σε οικονομικά ζητήματα ενώ
πολύ πιθανόν να αγοράσετε πράγματα ή υπηρεσίες που συνδέονται
με την τεχνολογία ή την μηχανολογία. Έχετε εύνοια σε επαγγελματικά
θέματα και ίσως μια ομαδική εργασία αναθεωρηθεί.
Υδροχόος: Σας δίνεται η ευκαιρία
να ασχοληθείτε με ζητήματα που
άπτονται των προσωπικών σας
φιλοδοξιών. Ίσως κάνετε μια νέα
αρχή ή έχετε κάποιες αναλαμπές
που θα κάνουν το μυαλό σας να
πάρει απίστευτες στροφές. Στον
επαγγελματικό τομέα, υπάρχουν
κάποιες αναπροσαρμογές που, αν
και δεν σας είναι ευχάριστες, είναι
αναγκαίες.
Ιχθύες: Αρχικά, ίσως επιδιώξετε να
κάνετε κάποια πράγματα χωρίς να
το γνωρίζει κανείς και στη συνέχεια
θα παρουσιάσετε τις ιδέες και τις
αποφάσεις σας δυναμικά. Κάποια
χρήματα έρχονται σαν μάννα εξ
ουρανού και σας βοηθούν να μπαλώσετε κάποιες τρύπες.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μυτιληνιοί κεφτέδες με ούζο
Υλικά: 1 kg κιμά μοσχαρίσιο
200 gr κρεμμύδι ψιλοκομμένο
250 gr ψωμί μπαγιάτικο, μουλιασμένο σε γάλα και μετά
στραγγισμένο
2 αυγά, 1/2 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο
2 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί
1 κουταλιά του γλυκού κύμινο, 75 ml ελαιόλαδο
150 ml ούζο, αλάτι, μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα, αλεύρι για το τηγάνισμα
Αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο, 150 gr μουστάρδα
20 gr sweet chili sauce
Εκτέλεση:
Σοτάρουμε το κρεμμύδι
σε ένα τηγάνι σε χαμηλή
φωτιά μαζί με το ελαιόλαδο για 3-4 λεπτά για
να μαλακώσει. Ανακατεύουμε τα υπόλοιπα
υλικά μαζί για τους
κεφτέδες και πλάθουμε
κατά προτίμηση σε οβάλ σχήμα. Αλευρώνουμε τους κεφτέδες και τηγανίζουμε σε βαθύ τηγάνι σε καυτό λάδι (170
βαθμούς κελσίου). Ανακατεύουμε τη μουστάρδα Maille
dijonnaise με τη sweet chili sauce και φτιάχνουμε ένα dip.
Μακαρόνια με τόνο κάπαρη και τριμμένη ντομάτα

Υλικά:
600 gr τόνο Αλοννήσου
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
½ kg ντομάτες τριμμένες
100 gr κάπαρη
50 gr μουστάρδα Maille
Dijonnaise
1 κουταλιά του γλυκού
πάπρικα καυτερή
1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
100 ml ελαιόλαδο
1 κουταλιά της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί
1 κουτί μακαρόνια (σπαγγέτι)
Παρμεζάνα ή ανθότυρο παλαιωμένο ή κεφαλοτύρι (προαιρετικά)
Αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Εκτέλεση:
Σε ένα μεγάλο κατσαρόλι σπάμε το τόνο και προσθέτουμε
τη ντομάτα, τη μουστάρδα Maille, την πάπρικα και την
κάπαρη. Ανακατεύουμε και ζεσταίνουμε τη σάλτσα
απαλά. Ίσα-ίσα να ζεσταθεί. Βράζουμε τα μακαρόνια
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σουρώνουμε
και προσθέτουμε αμέσως στο μπολ με το τόνο. Ανακατεύουμε και συγχρόνως προσθέτουμε το ελαιόλαδο, ξύδι και
μαϊντανό. Αλατοπιπερωνουμε και σερβίρουμε.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 17/2014, 11/6/2014

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 715 - 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1963

Για πληροφορίες:
99647700
www.eliofoscenter.com

Ιαματική εκδρομή

✉
Η

Είσαι έγκυος; Απολύεσαι!!!

μητρότητα στον τόπο μας τιμωρείται ακόμη από εργοδότες με απόλυση της εργαζόμενης. Σε άλλες περιπτώσεις, εργοδότες αρνούνται να παραχωρήσουν σε γονείς το δικαίωμα της γονικής άδειας. Μίλησε κανείς για συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής του εργαζόμενου; οι
νόμοι είναι καλύτεροι όταν πραγματώνονται στην καθημερινότητα. Ας το

θυμούνται αυτό οι κοινωνικοί εταίροι,
και πρώτιστα το υπουργείο Εργασίας,
που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίσει στον έλεγχο εφαρμογής των
νόμων....

Κυριάκος Πολυκάρπου, Πέρα Ορεινής
Υ.Γ. Γιατί η κ. Ζέτα δεν εκδίδει ένα διάταγμα που να απαγορεύει στις εργαζόμενες
κοπελλες να εγκυμονούν;

Το Ινστιτούτο Ελληνικού
Πολιτισμού διοργανώνει
12ήμερο ιαματικό ταξίδι
στα πανέμορφα Λουτρά
Πόζαρ στο Νομό Πέλλας
στις 27 Ιουλίου - 7
Αυγούστου και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να
δηλώσουν συμμετοχή στο
99 373000. Τιμή ανά άτομο
690 ευρώ. Περιλαμβάνεται,
αεροπορικό με φόρους,
μεταφορικά στην Ελλάδα,
διαμονή 11 νύχτες με ημιδιατροφή σε δίκλινο σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3* και
τρείς ολοήμερες εκδρομές σε
Έδεσσα, Παλαιό Άγιο
Αθανάσιο, Νάουσα, Υδάτινο
Πάρκο Αγ. Νικολάου,
Παναγία Σουμελά, Βεργίνα,
Καστοριά, Αμύνταιο, Λίμνη
Βεγορίτιδα, Νυμφαίο, Μονή
Μαυριώτισσας, Σπηλιά του
Δράκου, Ντολτσό, Διαπηλιό,
Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά,
όλες οι εκδρομές υπάρχουν
στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου,
www. iep.org.cy

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε
στο γάμο μας που θα γίνει
το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 και
ώρα 5.00μ.μ. στο Μητροπολιτικό Ναό
Παναγίας Παντανάσσης (Καθολική)
στη Λεμεσό

Σας προσκαλούμε στο γάμο μας,
το Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014
και ώρα 6.00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ
στον Αρχάγγελο

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

Περικλής & Γαλάτεια
Γονείς:

+ Κώστας - Αθηνούλα Θεοδοσίου
από Λεμεσό και τώρα Στρόβολο

Σάββας (ΣΕΚ) - Νίκη Γεωργίου
από Καλό Χωριό και Λεμεσό
Θα ακολουθήσει δεξίωση
στο Χαρουπόμυλο λανίτη
(Carob Mill) στη Λεμεσό
η ώρα 7.00μ.μ. - 9.00 μ.μ.

Ανδρέας & Μαρία
Γονείς:

Χαράλαμπος και Σωτήρα
Κουμμουρή
από Μαθιάτη και Βιτσάδα
και τώρα στον Μαθιάτη

Θέμης και Δώρα Στυλιανού

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

50.000 .............. 24396

100 .................. 46298

TZAKPOT

100 .................. 53543

1.000................
400...................
400 ..................
400 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
100 ..................
100 ..................
100 ..................

23745
24197
33097
47749
27279
21249
25740
52280
10731
59703
10282
51687
20001
46510
43782
53917
58791

100 .................. 26261
100 .................. 30987
100 .................. 42672
100 .................. 21708
100 .................. 41892
100 .................. 21456
100 .................. 39893
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
6096, 1062
Από €20 οι λήγοντες σε
936
Από €10 οι λήγοντες σε
342, 843
Από €4 οι λήγοντες σε
06, 57
ΓΝΩΜΙΚΟ

ΛΥΣΗ SUDOCU

«Ο πλούτος των
Εθνών είναι η
ποιότητα των
θεσμών του»
Adams Smiths 1776

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Κωνσταντίνος - Δέσπω
Γονείς:

Μιχαλάκης και Ναυσικά
Μασιαούτα
από Κοιλάνι

Σοφοκλής και Μαρίκα
Σοφοκλέους

από Διόριος και Νικητάρι
και τώρα στον Αρχάγγελο

από Πάχνα και Άγιο Αθανάσιο

Συγχαρητήρια και Δεξίωση στο
στο προαύλιο της εκκλησίας
στις 7.00μ.μ. - 8.45 μ.μ.

Συγχαρητήρια και Δεξίωση
Πλατεία Δημαρχείου Αγίου
Αθανασίου από 7.00μ.μ. - 8.30 μ.μ.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ - ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

Βραζιλία: «Μουντιάλ» με φόντο τη φτώχεια και τις κραυγαλέες ανισότητες

Τ

ην ώρα που γινόταν το εναρκτήριο
λάκτισμα του «ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2014»
μαινόταν η ένταση στο κοινωνικό επίπεδο με απεργίες των εργαζόμενων
στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η απόφαση της τοπικής κυβέρνησης του Σάο
Πάολο να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του Μετρό και την απόλυση
μεγάλου αριθμού εργαζόμενων αποτέλεσε την σπίθα πολυήμερης απεργίας
που παρ' ολίγο να τινάξει στον αέρα
την έναρξη του «Μουντιάλ». Οι εργαζόμενοι απάντησαν δυναμικά με πενθήμερη απεργία που παρέλυσε τη Βραζιλιάνικη μεγαλούπολη ενώ η κυβέρνηση, σε
μια κίνηση αυταρχισμού και επίδειξης
δύναμης, προχώρησε στην απόλυση 42
ατόμων που εργαζόνταν στο μετρό.
Έπειτα από διαπραγματεύσεις του
σωματείου εργαζόμενων και της κυβέρνησης της Ντίλμα Ρούσσεφ, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της
απεργίας και επαναπρόσληψη των

απολυθέντων. Η ολοένα και μεγαλύτερη
φτωχοποίηση πλατιών λαϊκών στρωμάτων συνδιάζεται με το υπέρογκο,
πάνω από 11,5 δισεκατομμύρια δολά-

ρια, κόστος της διοργάνωσης του
«Μουντιάλ» ενώ σε κοντινή απόσταση
από τα υπερπολυτελή στάδια που
φιλοξενούν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες απλώνονται παραγκουπόλεις
πλημμυρισμένες εξαθλιωμένους βραζιλιάνους. Στις ογκώδεις διαδηλώσεις
που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστη-

μα απ' άκρη σ'άκρη της χώρας, η
κυβέρνηση απάντησε χρησιμοποιώντας
βία και καταστολή, ενώ δεν έλλειψαν
και οι αστυνομικές επιχειρήσεις “εκκαθάρισης” στις πάμπτωχες
φαβέλες. Τους προηγούμενους μήνες, για τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, περίπου 170.000
οικογένειες ξεσπιτώθηκαν
ενώ την εγκατάσταση δρακόντιων μέτρων ασφαλείας
για τις ποδοσφαιρικές αποστολές και τους ξένους επισκέπτες ο βραζιλιάνικος
λαός θα πληρώσει 860 εκατομμυρία
δολάρια.

ΚΑΙΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Το μέγα ερώτημα που πλανάται πάνω
απ' τη χώρα της Λατινικής Αμερικής
είναι ως εκ τούτου το εξής: Παγκόσμιο
Κύπελλο για ποιόν; Με την πλειοψηφία

του λαού να ζει με λιγότερα από 215
δολάρια το μήνα, τα εισιτήρια των
λαμπερών αγώνων (που κοστίζουν από
300 έως 6.000 δολάρια) αποτελούν
μάλλον άπιαστο όνειρο για το μέσο
βραζιλιάνο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση
του Pew Research Centre, 61% των βραζιλιάνων πιστεύουν πως η διοργάνωση
του Μουντιάλ ήταν μια “κακή ιδέα” που
εν τέλει αποσπά μεγάλους πόρους από
κοινωνικές παροχές (υγεία, παιδεία,
κοινωνική πολιτική κλπ.) ενώ 72% των
ερωτηθέντων δήλωσαν δυσαρεστημένοι
από την κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα.Το περίφημο "οικονομικό θαύμα"
της Βραζιλίας αποδείχθηκε εφιάλτης
για τα λαϊκά στρώματα της μεγάλης
λατινοαμερικάνικης χώρας. Η ανάπτυξη του 7,5% το 2010 αποτελεί παρελθόν, η ανεργία ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία ενώ η κυβέρνηση προχωρά
σε ολοένα και πιο φιλελεύθερες μορφές
οικονομικής διαχείρισης.
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Συνέντευξη

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 103η ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ILO ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με τον γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ

1 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι
ψηλοί μισθοί επηρεάζουν την απασχόληση και
την ανάπτυξη. Σχολιάστε. Οι έρευνες διαψεύδουν
την ΕΕ και επιβεβαιώνουν ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν
δημιουργούν απασχόληση. Τουναντίον, οι χαμηλοί
μισθοί δημιουργούν μεγαλύτερα κέρδη για τις επιχειρήσεις. Τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και τα οποία
έχουν ως κύριο άξονα τις μειώσεις των μισθών,
έχουν αποδεδειγμένα οδηγήσει σε αύξηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι συνεχείς επίσης μειώσεις μισθών αυξάνουν
τα προβλήματα στο χρηματοοικονομικό σύστημα και
ιδιαίτερα την αποπληρωμή των χρεών και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
2

Ποια η θέση σας για την αποκέντρωση των
συλλογικών συμβάσεων. Η αποκέντρωση των συλλογικών συμβάσεων αποσκοπεί στην αποδυνάμωση
της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων
και οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων στην αγορά
εργασίας αυξάνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό
ανάμεσα στις επιχειρήσεις σε βάρος της παραγωγικότητας και των επενδύσεων. Η προσπάθεια επίσης
που επιχειρείται από την ΕΕ για να προχωρήσουν τα
κράτη σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας
πλήττουν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τον
κοινωνικό διάλογο.

3 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την
κατάργηση του θεσμού του κατώτατου μισθού σε
κάποιους τομείς. Πως απαντάτε. Ο ελάχιστος
εθνικός μισθός στοχεύει στην εξασφάλιση ενός
αξιοπρεπούς εισοδήματος διαβίωσης για τους
εργαζομένους, ιδιαίτερα για όσους δεν καλύπτονται
από συλλογικές συμβάσεις, και στον περιορισμό της
εκμετάλλευσης εργαζομένων από επιτήδειους εργοδότες. Το ίδιο το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO)
επιμένει ότι οι κατώτατοι μισθοί σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση.
Τυχόν υποβάθμιση ή κατηγοριοποίηση του κατώτατου μισθού, θα επιφέρει περισσότερες ανισότητες
και κοινωνικό αποκλεισμό.
4 Οι παρεμβάσεις της Ε.Ε στα θέματα της συλλογικής διαπραγμάτευσης μπορούν να διευκολύνουν
την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. H ΕΕ
με την στρατηγική της να καθορίζει πολιτικές στα
θέματα των μισθών έχει ξεπεράσει τα όρια της αφού
εισέρχεται σε ένα τομέα που αποτελεί αρμοδιότητα
των κοινωνικών εταίρων. Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί
την αυτονομία της συλλογικής διαπραγμάτευσης γιατί η οποιαδήποτε μονομερής και έξωθεν διαφοροποίηση των συστημάτων
εργασιακών σχέσεων αποτελούν σαφή παραβίαση
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
του ΕΕΚ ΣΕΚ Λάρνακας

Τ

ην Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 στις 6μ.μ. θα
πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λάρνακα η 7η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου (ΕΕΚ) ΣΕΚ Λάρνακας.
Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης θα αναλυθούν τα
οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα ενώ ο γ.γ.
της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως θα αναλύσει φλέγοντα
εργατικά θέματα. Παρόντες στη συνδιάσκεψη θα
είναι τα μέλη της γραμματείας και της εκτελεστικής
επιτροπής της ΣΕΚ.

«Κόκκινο» στα σκλαβοπάζαρα και την αδήλωτη εργασία

Σ

ημαντικές αποφάσεις για
προστασία των εργαζομένων
και πάταξη της παράνομης
απασχόλησης ενέκρινε η 103η
Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της
Ελβετίας στις 28 Μαίου - 12 Ιουνίου 2014.
Κύρια θέματα που απασχόλησαν
την Συνδιάσκεψη ήταν η αναγκαστική εργασία, η παράνομη απασχόληση, η μετανάστευση και η
επένδυση σε ποιοτικές θέσεις
απασχόλησης.

σημείωσε ότι στο πλαίσιο της
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης,
της ανεργίας και της μειωμένης
οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει τα εργασιακά θέματα γενικότερα να προστατεύονται τόσο με το
κατάλληλο νομικό πλαίσιο όσο και
με τις αναγκαίες διαδικασίες, έτσι
ώστε να διαφυλάσσονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως όσων εργάζονται στην
Κύπρο και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, των ασυνόδευτων

ανηλίκων, των θυμάτων εμπορίας
και των παιδιών.
Στην αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία
στη Σύνοδο συμμετείχαν η ΟΕΒ, το
ΚΕΒΕ, η ΣΕΚ, η ΠΕΟ και η ΔΕΟΚ.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ (ILO)
Gug Ryder (φωτό) κλείνοντας τις
εργασίες της Συνδιάσκεψης δήλωσε ότι η υιοθέτηση της Σύμβασης
29 για την αναγκαστική εργασία
είναι σημαντική και αποτυπώνει
τη κοινή απόφαση για τερματισμό
ενός απεχθούς φαινομένου, απελευθερώνοντας 21 εκατομμύρια
θύματα.
Οι 4500 αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων, των εργατικών συνδικάτων των εργοδοτών διατρανώνουν
τη θέληση τους για ενδυνάμωση
της κοινής προσπάθειας με σκοπό
την καταπολέμηση του σύγχρονου
σκλαβοπάζαρου που παρατηρείται σε διάφορες χώρες.
Αλγεινή αίσθηση προκάλεσε η
δημοσιοποίηση των επίσημων
στατιστικών στοιχείων σύμφωνα
με τα οποία η αδήλωτη - παράνομη εργασία παγκοσμίως ξεπερνά
το 40%.

Ναυτικοί
Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε πρωτόκολο για προστασία των εγκαταλελειμμένων ναυτικών και παροχής
οικονομικής ασφάλισης στις περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας
στη βάση της Εργατικής Ναυτιλιακής Σύμβασης 2001.
Ο κ. Ryder κάλεσε τους αντιπροσώπους να ενώσουν τη φωνή τους
με την έκκληση του Πάπα για ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια στην
παιδική δουλεία μέχρι την εξαφάνηση της.

Η Κυπριακή αποστολή
Η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου στο χαιρετισμό της

Άσχημες συνθήκες
Συνθήκες Μπαγκλαντές στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ILO), για τις οποίες η χώρα βρέθηκε -μαζί με την
προαναφερόμενη ασιατική χώρα και άλλες τέσσερις - απολογούμενη
για την παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, στις εργασίες της Συνόδου.
Η Ελλάδα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για σοβαρότατες παραβιάσεις της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102 για τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας, ενώ τέθηκε υπόψη και η έκθεση της επιτροπής
εμπειρογνωμόνων της ILO, η οποία ρίχνει επτά ηχηρά «χαστούκια»
στην κυβέρνηση για την υποχώρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς
και για την ανυπαρξία βασικού συστήματος κοινωνικής αρωγής.
Η Ελλάδα εντάσσεται για 3η φορά στο μαύρο κατάλογο των χωρών με
σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών/ασφαλιστικών δικαιωμάτων
και παραπέμθηκε απ' ευθείας προς έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή
Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων της φετινής Διεθνούς Συνδιάσκεψης
Εργασίας της ΔΟΕ.
Με την ίδια απ' ευθείας διαδικασία παραπέμθηκαν για σοβαρότατες
παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων το Μπαγκλαντές, η Λευκορωσία, η Δομινικανή Δημοκρατία, ο Νίγηρας και η Υεμένη.
Η έκθεση της επιτροπής της ILO για την Ελλάδα, που επισημαίνει την
τραγικότητα της εσωτερικής κατάστασης, διαπιστώνοντας ότι η συνεχιζόμενη συρρίκνωση της οικονομίας, της απασχόλησης και των
δημόσιων οικονομικών, εξαιτίας της πολιτικής συνεχούς λιτότητας
που επιβλήθηκε, απειλεί τη βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ενώ έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη φτωχοποίηση
του πληθυσμού, παραβιάζοντας σοβαρά την εφαρμογή της Σύμβασης.

Στο μικροσκόπιο ημερίδας το σύστημα επιβατικών μεταφορών

Τ

ο Κυπριακό σύστημα επιβατικών μεταφορών τίθεται στο
μικροσκόπιο ημερίδας που διοργανώνει τη Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014
στις 8.30π.μ. η Ομοσπονδία Μεταφορών ΣΕΚ (ΟΜΕΠΕΓΕ). Σκοπός της
ημερίδας είναι ο απολογισμός του
συστήματος που συμπληρώνει
στις 5 Ιουλίου τέσσερα χρόνια
ζωής και η εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα προωθηθούν
στην αρμόδια αρχή.
Χαιρετισμούς στην Ημερίδα θα
απευθύνουν ο υπουργός Συγκοι-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

√ Διοργανώνεται από την
ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ την Τετάρτη
25 Ιουνίου 2014

√ Θα απευθύνει χαιρετισμό
ο υπουργός Συγκοινωνιών
Μάριος Δημητιράδης
νωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης και ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως. Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ Παντελής Σταύρου θα προβεί

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

σε ανάλυση της εργασιακής πτυχής του συστήματος ενώ τη λειτουργία του θα παρουσιάσει ο
ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Γιάννης
Νικολαϊδης.
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