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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ΕΞΟΧΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΕΚ

Όαση δροσιάς και ιδανικό θερι-

νό καταφύγιο για ξεκούρση

των εργαζομένων και των οικογε-

νειών τους.                       Σελ. 8, 9

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ημελαγχολία δεν ανθεί μόνον το

χειμώνα. «Χρυσός 10λογος»

πρόληψης - καταπολέμησης της

θερινής μελαγχολίας.            Σελ. 10

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1964:
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΗΝ ΤΗΛΛΥΡΙΑ

Σε γενοκτονία παρολίγον να εξε-

λιχθεί ο βομβαρδισμός της Τηλ-

λυρίας από Τουρκικά αεροπλάνα

τον Αύγουστο του 1964.       Σελ. 10

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η ΣΕΚ εύχεται σε όλους

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

με όμορφες και ασφαλείς

διακοπές.

Λόγω των θερινών διακοπών

η «Εργατική Φωνή» θα είναι

πάλι μαζί σας την Τετάρτη

3 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΗKυπριακή οικονομία βρίσκεται σε αναπτυξιακό

αδιέξοδο. Για πάρα πολλά χρόνια, καλώς ή

κακώς, στήριξε την ανάπτυξη και την πρόοδο της

στον χρηματοοικονομικό τομέα, τον τουρισμό  και

γενικότερα τις υπηρεσίες.

Δυστυχώς, την τελευταία εικοσαετία αφήσαμε τη

γεωργία να μαραίνεται και την ύπαιθρο να μαραζώ-

νει, βάζοντας όλα τα αυγά μας στο καλάθι του του-

ρισμού και των χρηματοοικονομικών προϊόντων τα

οποία αδίστακτοι τραπεζίτες  έσπρωξαν  προς την

καταστροφή με την ανοχή της προηγούμενης κυβέρ-

νησης η οποία απέτυχε να διαχειριστεί τα πράγματα

μεσούσης της κρίσης.

Σήμερα που η οικονομία βρίσκεται στον αναπνευ-

στήρα, το τουριστικό προϊόν θα πρέπει να αναβαθ-

μίσει την ποιότητα του, να αποκτήσει ευκρινή ταυτό-

τητα και να εμπλουτισθεί με την ίδρυση καζίνων, την

προσέλκυση ιατρικού, αθλητικού, θρησκευτικού,

ναυτικού και άλλων μορφών τουρισμού 

Το τέλος του 2011 ο Τριτογενής Τομέας της οικονο-

μίας που καλύπτει τις υπηρεσίας αποτελούσε το

80,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ο

Δευτερογενής Τομέας (βιομηχανία, μεταποίηση κ.λ.π)

ήταν στο 16,9% και ο Πρωτογενής (γεωργικός τομέας)

ήταν μόλις στο 2.3% του ΑΕΠ.  Η Κυπριακή ύπαιθρος

και η ενδοχώρα έχουν τεράστιες δυνατότητες και

πρέπει να τύχουν καινοτόμου σχεδιασμού και ουσια-

στικής  κρατικής στήριξης για να ξαναζωντανέψουν

και να αποτελέσουν ξανά πνεύμονα οικονομικής

ανάπτυξης. Είναι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είδα-

με πρόσφατα να πραγματοποιείται στο προεδρικό

μέγαρο σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων  με διευ-

ρυμένο κλιμάκιο της Τρόικα όπου αποφασίστηκε η

ανάγκη προώθησης νέου αναπτυξιακού προτύπου το

οποίο θα δίδει βαρύτητα στη ναυτιλία, την ενέργεια

και τη γεωργία. Προς την κατεύθυνση αυτή παρά-

δειγμα προς μίμηση αποτελεί η τεχνολογική και

γεωργική ανάπτυξη του γείτονος Ισραήλ.

Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει μπροστά

χαράσσοντας μια νέα πορεία  αξιοποιώντας όλες τις

δυνατότητες της οικονομίας με στόχο να δημιουργη-

θούν ευοίωνες προοπτικές για το αύριο.

• Να δοθεί έμφαση στην προγραμματισμένη

αγροτική ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό

και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος

Η Κύπρος χρειάζεται νέο αναπτυξιακό πρότυπο 

Εν μέσω έντονων
π ο λ ι τ ι κ ώ ν

συγκρούσεων και
κοινωνικών αντι-
δράσεων οδηγείται
αύριο στη Βουλή το
νομοσχέδιο για τις
εκποιήσεις και την
αφερεγγυότητα η
ψήφιση του οποίου
είναι προαπαιτού-
μενο της Τρόϊκα για
αποδέσμευση της έκτης δόσης του
δανείου.

Η κυβέρνηση θέλοντας να καθυσυχάσει

τους πολίτες διατείνεται ότι θα υπάρ-

ξουν πρόνοιες που θα επενεργήσουν ως

δίχτυ προστασίας των περιουσιών. Τα

κόμματα δεν φαίνεται να πείθονται

από τις κυβερνητικές «εγγυήσεις»

αξιώνοντας σαφείς ασφαλιστικές

δικλείδες, ειδικότερα για προστασία

της ιδιοκατοίκησης.

Η ΣΕΚ από την πλευρά της θεωρεί εκ

των ων ουκ άνευ την προστασία της

πρώτης κατοικίας.

Ο γενικός γραματέας Νίκος Μωϋσέως

ξεκαθαρίζει ότι το Κίνημα δεν πρόκει-

ται να συναινέσει σε εκποιήσεις ακινή-

των και δη της πρώτης κατοικίας πολι-

τών που λόγω της άσχημης οικονομι-

κής  κατάστασης δεν μπορούν να αντα-

ποκριθούν στις υποχρέωσεις τους προς

τις τράπεζες. Ο κ. Μωϋσέως στέλλει

ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία:

1 Οι μεγαλοοφειλέτες δεν μπορεί να

είναι στην ίδια μοίρα με τους ανυπο-

ψίαστους πολίτες που έπεσαν θύματα

των τραπεζών.

2 Πρέπει να προστατευθεί έναντι

οποιουδήποτε τιμήματος η πρώτη

κατοικία και η επαγγελματική στέγη

των μικρομεσαίων.

3 Η τραπεζική ανασυγκρότηση και η

αναπτυξιακή τροχιά της χώρας δεν

πρέπει σε καμμιά περίπτωση να γίνει

σε βάρος των δυσπραγούντων νοικοκυ-

ριών και των αδύναμων ομάδων του

λαού. Προσδοκούμεν, κατέληξε, ότι η

κυβέρνηση και γενικότερα η πολιτεία θα

επιδείξουν την ύψιστη κοινωνική ευαι-

σθησία για θωράκιση των μη προνομι-

ούχων ομάδων του πληθυσμού και την

αποφυγή οδυνηρών συγκρούσεων και

κοινωνικής αναταραχής.           Σελ. 3

• Να πληρώσουν πρώτα
οι μεγαλοοφειλέτες

• Να προστατευθεί η πρώτη
κατοικία και η επαγγελματική

στέγη των μικρομεσαίων

4 Τις έντονες ανησυχίες της

για πρόκληση κοινωνικού χάους

από τυχόν αλόγιστες εκποιήσεις,

διατύπωσε προς την Τρόϊκα και

την κυβέρνηση η ηγεσία

της ΣΕΚ στις πρόσφατες

συναντήσεις τους

• Η ΣΕΚ δεν θα δεχτεί θυματοποίηση των αδύνατων ομάδων του λαού

Υπέρτατη ανάγκη η έμπρα-

κτη επίδειξη ύψιστης κοινω-

νικής ευαισθησίας για τα μη

προνομιούχα νοικοκυριά

Σαφές μήνυμα ΣΕΚ προς την κυβέρνηση:
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Μαθήματα πολιτικής ηθικής

για τους πολιτικούς

Την ώρα που λαός φλέγεται για την έκβαση του
νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις, ο αντιπρόεδρος

του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης  με την πατάτα που
εκτόξευσε αίφνης στον αέρα, για την ανάγκη εξειδι-
κευμένης διδασκαλίας της Ομοσπονδίας  στα σχο-
λεία, άναψε φυτιλιές στο πολιτικό σκηνικό, ακόμη και
μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Λίγες ώρες αργότερα ο
ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Τάκης Χατζηγεωργίου
ευλόγησε δημοσίως την πατάτα Τορναρίτη μέσω
δημόσιας τοποθέτησης του με τίτλο, «η Ομοσπονδία
πάει σχολείο». Μέσα σε μερικές ώρες το πολιτικό
σκηνικό πήρε  φωτιά εκπλήσσοντας  τους κατακρε-
ουργημένους πολίτες οι οποίοι με κομμένη την ανάσα
αναμένουν να ακούσουν την ετυμηγορία της Τρόϊκα
για την εκποίηση των περιουσιών τους.

Έχοντας αυτά κατά νούν, έχουμε την ισχυρή άποψη
ότι δεν  είναι η Ομοσπονδία που πρέπει να πάει σχο-
λείο αλλά οι πολιτικοί ταγοί και οι δημόσιοι άρχοντες
με σκοπό να παρακολουθήσουν  εξειδικευμένα μαθή-
ματα πολιτικής ηθικής, ισοπολιτείας και χρηστής
διοίκησης, με απώτερο στόχο να συγκροτηθεί ένα
σύγχρονο ευρωπαικό κράτος  προς αντικατάσταση
του υφιστάμενου  «κράτους  μη κράτους» όπως πολύ
εύστοχα ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Θεσμών  Δημήτρης Συλλού-
ρης. 

Δυστυχώς, εν έτη 2014 ζούμε στα πρόθυρα της δημι-
ουργίας  κράτους  «μαϊμού» όπου οι θεσμοί είναι ανύ-
παρκτοι με τα κλεφτρόνια του δημόσιου πλούτου να
συναγελάζονται με τους έχοντες εξουσία σε ένα σικέ
παιγνίδι με μονίμως ηττημένο το λαό και τα μη προ-
νομιούχα στρώματα του πληθυσμού. Μερικοί τίτλοι
και επίτιτλοι των εφημερίδων των τελευταίων ημε-
ρών αποτυπώνουν του λόγου το αληθές.

- Καίνε τα δάνεια Χλωρακιώτη

- Η αστυνομία ζητά τη σύλληψη  ARISTO

- Ξεδοντιάζουν το νομοσχέδιο για πάταξη της βίας
στα γήπεδα.

- Μεταγραφές ξένων παικτών  με τη σέσουλα, την
ώρα που τα πλείστα σωματεία χρωστούν εκατομμύ-
ρια σε δεδουλευμένα και σε ταμεία του κράτους ενώ
οι κόκκινοι φάκελλοι της ΟΥΕΦΑ για στημένους αγώ-
νες αραχνιάζουν στα συρτάρια 

- Εκατομμύρια δαπανώνται σε φρουρές πολιτικών
και δημοσίων προσώπων, εν ενεργεία ή συνταξιού-
χων, τη στιγμή που το 20% του λαού σεργιανίζει
καθημερινά στα κοινωνικά παντοπωλεία ενώ ένας
στους δύο νέους σύρεται στο ανεργιακό περιθώριο.

Είναι βέβαιον ότι αν συνεχισθεί το υπάρχον σχιζο-
φρενικό σκηνικό στο δημόσιο βίο, με τους πολιτικούς
περιορισμένης ευθύνης να αλωνίζουν και το λαό να
παραμένει απαθής μπροστά στο συνεχιζόμενο  σού-
βλισμα του, η πλειοψηφία των πολιτών θα αναζητεί
εναγωνίως έντυπα αιτήσεων για  το Ελάχιστο Εγγυη-
μένο Εισόδημα,  τα οποία όμως την ώρα της κρίσεως
θα είναι είδος προς εξαφάνιση.

Είναι υπέρτατο χρέος, λοιπόν, του προέδρου της
δημοκρατίας και του γενικού εισαγγελέα να προλά-
βουν τη δημιουργία  κράτους «μαϊμού» αφήνοντας
την πρωτοκαθεδρία  στο  υπό δημιουργία νησί μαι-
μού  στη Γεροσκήπου  του οποίου το κόστος  θα αγγί-
ξει τα επτά δίς ευρώ σύμφωνα με «θεικές» εκτιμήσεις. 

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΚΑΥΤΑ &@ ΠΙΠΕΡΑΤΑ
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Το ότι η Κύπρος έχει μετα-

τραπεί εδώ και μερικά χρό-

νια ελκυστικός προορισμός

εκμετάλλευσης λευκής σαρκός

το γνωρίζουμε. Το ότι η υπο-

κρισία των σύγχρονων

Κυπρίων σε θέματα πορνείας

μεγαλουργεί το ξέρουμε. Το ότι

όλοι μας κάνουμε τα στραβά

μάτια μπροστά στην ανθοφορούσα σεξουαλική εκμετάλλευση γυναι-

κών είναι κοινό μυστικό. Όμως, το ότι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή,

σε χωριό μάλιστα, λειτουργούσε ο μεγαλύτερος οίκος ανοχής δεν το

γνωρίζαμε. Τώρα που το πληροφορηθήκαμε ας μη επαναπαυθούμε

στις δάφνες των λαγωνικών της αστυνομίας. Ας αλλάξουμε τρόπο

σκέψης, ας αλλάξουμε νοοτροπία, ας αλλάξουμε στάση ζωής σ’ ένα

θέμα που μπορεί να καταστεί «μπούμεραγκ» για τη μικρή - κλειστή

κοινωνία της Κύπρου. Μην το ξεχνάτε ούτε δευτερόλεπτο: όπου μεγα-

λώνει η φτώχεια αυξάνεται θεαματικά η πορνεία καμουφλαρισμένη ή

μη.

Την ώρα που ο κόσμος καίγεται

εν μέσω της δυσπραγίας και

της αγωνίας του για τη τύχη των

επαφών τρόϊκας - κυβέρνησης για

τις εκποιήσεις περιουσιών, κάποι-

οι πολιτικάντηδες έθεσαν θέμα

διδασκαλίας της Ομοσπονδίας

στα σχολεία. Αμέσως το πολιτικό

σκηνικό πήρε φωτιά. Η σύγκρουση

ήταν μετωπική ακόμη και μέσα

στα ίδια τα κόμματα. Φαίνεται ότι

κάποιοι  που το παίζουν εκ του

ασφαλούς πολιτικοί μάγκες δεν

μαθαίνουν από τα παθήματα

τους. Κάποτε μας ταλαιπώρησαν

με το θέμα των GCE σε σχέση με

την εισδοχή στο κρατικό πανεπι-

στήμιο. Τώρα μας φλόμωσαν με

τις δήθεν ανησυχίες τους ότι οι

μαθητές δεν γνωρίζουν τι εστί

Ομοσπονδία. Εμείς το μόνο που

μπορούμε να πούμε στην περί-

πτωση αυτή είναι ότι κάποιοι νεο-

φανείς εκσυγχρονιστές πολιτικοί,

νομίζουν ότι ψιλοβρέχει όταν ο

κόσμος τους φτύνει.

Σημ. Γράφοντας αυτές τις γραμμές

έρχονται στο μυαλό μου οι χαρα-

χτηριστική φράση του α. προέ-

δρου Σπύρου Κυπριανού την οποία

εκστόμιζε συχνά - πυκνά κι έντονα

θέλοντας να στείλει ισχυρά μηνύ-

ματα προς κάθε κατεύθυνση. Έλεγε

λοιπόν ο Σπύρος Κυπριανού:

«Ομοσπονδία ίσον Ομοπονδία. Κι

όταν λέμε Ομοσπονδία, εννοούμε

πραγματική Ομοσπονδία». Περαι-

τέρω σχόλια περιττεύουν.

Κάποιοι προετοιμάζουν εντέ-

χνως το λαό για νέες αιματηρές

θυσίες μέσω των εκποιήσεων

περιουσιών.

Προειδοποιούμεν τους έχοντες

εξουσία, πολιτική, οικονομική ή

άλλη, ότι δεν δικαιούνται να παί-

ζουν με τον πόνο του λαού. Αν

σύντομα δεν αλλάξουν μυαλά, αν

δεν συνηδειτοποιήσουν ότι η

κοροϊδία δεν μπορεί να συνεχισθεί

άλλο, οι ασκοί του Αιόλου θ’ ανοί-

ξουν σύντομα και θα τους κονιορ-

τοποιήσουν. Ας αφήσουν λοιπόν

τον φτωχό κοσμάκη που εξαιτίας

τους έχασε τις δουλειές του κι ας

αναζητήσουν τα πολλά δις από

τους κάθε λογής απατεώνες και

κλεπτοκράτες.

Οι μεγαλοοφειλέτες έχουν όνομα

και διεύθυνση. Η κυβέρνηση και η

εισαγγελεία ας κινηθούν τάχιστα

εναντίον τους. Τα χρονικά περι-

θώρια χάριτος οποιασδήποτε

μορφής έχουν στενέψει επικίνδυ-

να! Ο λαός δεν σηκώνει, ούτε άλλα

οικονομικά βάρη, ούτε άλλες

κοροϊδίες!!!
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Υποκρισία και πορνεία

Ζήτω η Ομοσπονδία!

Εκποιήσεις και κοροϊδία

Θέλουμε πράγματι
να πατάξουμε τη βία

στα γήπεδα;

Θα βρεθεί κάποιος με περισ-

σότερη λογική από τη δική

μου να μου αιτιολογήσει γιατί το

νομοσχέδιο για την πάταξη της

βίας στα γήπεδα κουτσουρεύτη-

κε; Γιατί για παράδειγμα να

εισαχθεί η κάρτα φιλάθλου από

1/1/15 και όχι από την έναρξη

του πρωταθλήματος.

Επιθυμούμε ως πολιτεία και ως

κοινωνία πράγματι να πατάξου-

με τη βία στα γήπεδα ή να την

θεμελιώσουμε.

Τι αναμένουμε να συμβεί. Να

θρηνήσουμε θύματα στο γήπεδο

και μετά να λάβουμε δραστικές

αποφάσεις;

Αυτή η αναβλητικότητα μου

θυμίζει κάτι από Μαρί και τρέμω

στην ιδέα τι μπορεί να συμβεί.

Μέχρι τότε ο καθένας ας λάβει

τα δικά του προληπτικά  μέτρα. 

Αποχή από τα γήπεδα μέχρι οι

αρμόδιοι να αντιληφθούν τις

ευθύνες τους. Όχι γιατί θα τις

συνειδητοποιήσουν, αλλά γιατί

η αποχή θα κοστίσει σε κάποι-

ους ακριβά.

Δέσποινα Ησαια

Ποδοσφαιρικό σικέ

Στημένο πρωτάθλημα με 31

κόκκινους φακέλους κατά

την περίοδο 2013-14. Μάλι-

στα στους στημένους αγώνες

εμπλέκονται και πέντε ποδο-

σφαιριστές Α’ κατηγορίας

μεταξύ των 22  υπόπτων

προσώπων.

Οι φάκελοι σκονίζονται στα

ράφια ενώ η Βουλή διαμαρτύ-

ρεται γιατί δεν παραπέμφθη-

καν στο δικαστήριο. Ένα

σωματείο εμφανίζεται επα-

νειλημμένως στους κόκκινους

φακέλλους της ΟΥΕΦΑ αλλά

το αφτί δεν δρώνει κανενός.

Μήπως σας λέει τίποτα το

γεγονός ότι 3-4 ατζέντηδες

ελέγχουν το Κυπριακό ποδό-

σφαιρο; Θα τολμήσει η πολι-

τεία ν’ ανοίξει τον μαύρο

φάκελλο «ΑΜΑΡΤΩΛΟ

ΚΥΠΡΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ»;
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Αναταράξεις στο πολιτικό σκη-
νικό και στο κοινωνικό πεδίο

προκαλεί το νομοσχέδιο για τις
εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα
το οποίο αναμένεται να εγκριθεί
σήμερα από το υπουργικό Συμβού-
λιο.

Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης καταβάλλει ύστατη
προσπάθεια να πείσει τα κόμματα
να το ψηφίσουν προκειμένου η
Τρόϊκα να αποδεσμεύσει την επό-
μενη δόση του Δανείου προς το

κράτος. Προς την κατεύθυνση αυτή
ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι
στο νομοσχέδιο υπάρχει σαφής
πρόνοια οριζόντιας και γενικής
εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας.
Ταυτόχρονα, σημείωσε, ότι θα
υπάρξει θεσμικό πλαίσιο και θα
ρυθμίζει δια νόμου τη διαφορετική
περίπτωση που το υποθηκευμένο
ακίνητο αφορά πρώτη κατοικία
(οικογενειακή εστία).

«Δεν θα μπορούν οι τράπεζες,
μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, να
προχωρήσουν σε εκποίηση οικογε-
νειακών εστιών, έως ότου ψηφι-
σθεί το εκσυγχρονισμένο θεσμικό
πλαίσιο για την αφερεγγυότητα»,
υπογράμμισε.

Επί της ουσίας ο Υπουργός Οικο-
νομικών μετατόπισε το βάρος των
εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο
αφερεγγυότητας -το οποίο ως

μνημονιακή υποχρέωση θα πρέπει
να εγκριθεί μέχρι τον Δεκέμβριο-
αναγάγοντας το νομοσχέδιο για τις
εκποιήσεις σε απλό εκσυγχρονισμό
του υφιστάμενου νόμου, ώστε η
νομοθεσία περί εκποιήσεων να
αντιμετωπισθεί ως πακέτο με το
πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Μέσα σε αυτό το πρίσμα, η Κυβέρ-
νηση θα κάνει πράξη, όπως είπε,
τη δέσμευσή της για προστασία
της κύριας κατοικίας, η οποία δεν
τίθεται εν αμφιβόλω με την υπό

έγκριση νομοθεσία. «Σκοπός μας
είναι μέσα από το θεσμικό πλαί-
σιο, που δεν είναι τόσο απλό αφού
θα είναι 5-6 νομοθεσίες μαζί, να
διασφαλίσουμε ότι οι πραγματικές
οικογενειακές εστίες δανειοληπτών
που λόγω οικονομικών εξελίξεων
βρέθηκαν στην ανάγκη, δεν θα
εκποιηθούν. Βεβαίως σε περίπτώ-
σεις υπερβολών με σπίτια αξίας
εκατομμυρίων δεν θα υπάρξει η
ίδια ευαισθησία», εξήγησε ο κ.
Γεωργιάδης.

Μηνύματα προς Τράπεζες

Το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις
αποτελεί ίσως το πιο αποτελεσμα-
τικό εργαλείο στα χέρια των Τρα-
πεζών για να διεκδικήσουν και να
πάρουν το λαβείν τους από δανει-
ολήπτες που κυρίως εσκεμμένα
αποφεύγουν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους. Την ίδια
ώρα και συμφωνώντας με την πιο
πάνω άποψη, ο Υπουργός Οικονο-
μικών συμφώνησε ότι και οι Τρά-

πεζες θα πρέπει πλέον να ανταπο-

κριθούν πιο φρόνιμα στις ανάγκες

των καιρών και να υλοποιήσουν

δεσμεύσεις και οδηγίες για τις

αναδιαρθρώσεις δανειών.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε ελέυθερη πτώση κινήθηκε τα
τελευταία χρόνια ο μέσος

μισθός στην Ελλάδα που έχει υπο-
χωρήσει στα 817 ευρώ, αν υπολο-
γιστούν οι φόροι εισοδήματος και
οι ασφαλιστικές εισφορές, ενώ
τέσσερις στους 10 στο ιδιωτικό
τομέα αμείβονται με λιγότερα από
750 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου
630 ευρώ «καθαρά». 

Συγκεκριμένα, το 39,3% των εργα-
ζομένων στον ιδιωτικό τομέα
(629.895 εργαζόμενοι) αμείβονται
με λιγότερα από 750 ευρώ τον
μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για
το 2012 ήταν 31,1% (440.423 εργα-
ζόμενοι) και για το 2011 μόλις
20,5% (306.861 εργαζόμενοι). Οι
απολαβές αυτές είναι μεικτές.

Αν υπολογιστούν οι φόροι και οι
ασφαλιστικές εισφορές, προκύ-
πτει ότι οι τέσσερις στους δέκα
εισέπρατταν καθαρά στην τσέπη
τους στο τέλος του 2013 λιγότερα
από 630 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η συγκεκριμένη κατανομή
αφορά μόνο τις κοινές επιχειρή-

σεις και όχι τον κλάδο της οικοδο-
μής όπου οι μέσες μηνιαίες αμοι-
βές είναι ακόμη χαμηλότερες επη-
ρεάζοντας τις κατανομές αναλό-
γως, όπως μπορεί κανείς εύλογα
να αντιληφθεί. Παράλληλα, εκτο-
ξεύτηκε στο 33% το ποσοστό των
εργαζομένων που έχουν απολαβές

χαμηλότερες από εκείνες του ανει-
δίκευτου εργάτη. 

Ακόμη, οι μέσες αποδοχές των
εργαζομένων από 1.267 ευρώ στο
τέλος του 2009 έπεσαν στο τέλος
του 2013 στα 1.037 ευρώ. Οι
καθαρές αποδοχές υποχώρησαν
από τα 1.014 στα 817 ευρώ. Από
την άλλη, αυξήθηκαν σημαντικά
μέσα στο 2013, τα στελέχη με μει-
κτές αμοιβές άνω των 4.000 ευρώ
τον μήνα και πλέον είναι 47.656
άτομα.

‘Οσο για τους έχοντες απολαβές
άνω των 10.000 ευρώ, αυξήθηκαν
και αυτοί από 4.747 άτομα στο
τέλος του 2012 στα 6.277 άτομα
στο τέλος του 2013. 

Προβληματισμό όμως προκαλεί και

το στοιχείο για τη μερική απασχό-
ληση, καθώς με αυτό το καθεστώς
εργάζονται ένας στους τέσσερις
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Μέσα σε
μόλις δύο χρόνια, ο αριθμός των
μερικώς απασχολουμένων –και
αμειβομένων με λιγότερα από 440
ευρώ μεικτά κατά μέσον όρο (ή 370
ευρώ καθαρά)– αυξήθηκε κατά
41,76%, όπως προκύπτει από τα
επίσημα στοιχεία του Ιδρύματος
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατρακύλησε ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

√ Τέσσερις στους δέκα
αμείβονται  κάτω από €750

μεικτά μηνιαίως

√ Δεν πείσθηκαν τα κόμματα
παρά τις κυβερνητικές

διαβεβαιώσεις για προστασία
της πρώτης κατοικίας

ΔΝΤ: Αστοχήσαμε
στην Ελλάδα

Νέα παραδοχή αστοχίας έρχεται από το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο αναφορικά με τα δημοσιο-

νομικά μέτρα και την περικοπή μισθών που επιβλή-

θηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης.

Στην τελευταία του έκθεση με θέμα: «Η προσαρμογή

στις ελλειμματικές χώρες της ευρωζώνης: Πρόοδος,

Προκλήσεις και Πολιτικές» αναφέρεται ότι η δημο-

σιονομική προσαρμογή και οι μεγάλες περικοπές

μισθών που ακολούθησε η Ελλάδα δεν βελτίωσαν

την ανταγωνιστικότητα και -πολύ περισσότερο-

οδήγησαν σε πτώση την παραγωγικότητα.

Οι αναλυτές του ΔΝΤ

υπογραμμίζουν πως

αν και το ισοζύγιο

τρεχουσών συναλλα-

γών της ζώνης του

ευρώ έχει γίνει πλεο-

νασματικό η εσωτε-

ρική εξισορρόπηση

σε ελλειμματικές

οικονομίες όπως της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της

Πορτογαλίας και της Ισπανίας συνοδεύεται από

υποτονική δραστηριότητα και πολύ υψηλή ανεργία,

κάτι που καθιστά οδυνηρή την προσαρμογή.

Οι στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας σημαίνουν, ότι

τα ποσοστά εργασίας στις ελλειμματικές οικονομίες

παραμένουν υψηλά, με εξαίρεση την Ιρλανδία, όπου

αυξήθηκε το κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο. Το

ΔΝΤ αναφέρει για την Ελλάδα πως η μείωση του

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος προήλθε

από τις περικοπές μισθών , αλλά και ότι η πτώση

της παραγωγής ήταν πολύ μεγάλη μετά το 2010

γεγονός που σε δεύτερο χρόνο επέδρασε αρνητικά.

Υπογραμμίζει δε πως στο διάστημα 2010 -2013 η

εξαγωγική επίδοση της Ελλάδος ήταν σημαντικά

χαμηλότερη από την προβλεπόμενη εξωτερική ζήτη-

ση και τις προσαρμογές των τιμών, κάτι που το ΔΝΤ

υποστηρίζει πως συνδέεται με δομικά προβλήματα,

αλλά και με τη φυγή κεφαλαίων στο διάστημα 2011-

2012.

Το Ταμείο ξεκαθαρίζει πως η Ελλάδα θα χρειαστεί

πολλά χρόνια για να μειώσει τις καθαρές υποχρεώ-

σεις της και να βελτιώσει την καθαρή εξωτερική της

θέση και πως απαιτούνται πρόσθετες προσαρμογές

για την επίτευξη του διττού στόχου της αποκατά-

στασης της εξωτερικής ισορροπίας, μέσω βιώσιμου

χρέους και διατηρήσιμης ανάπτυξης που θα περιο-

ρίσει την ανεργία σε αποδεκτά επίπεδα

Επίσης, η πρόοδος ως προς τις διαρθρωτικές αλλα-

γές ήταν περιορισμένη, με τις εξαγωγές να ανακά-

μπτουν, αλλά με το μεταποιητικό τομέα να παραμέ-

νει χαμηλότερα από τα προ της κρίσης επίπεδα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΔΝΤ υπογραμμίζει ξανά

την ανάγκη υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσε-

ων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για τη βελτίω-

ση της παραγωγικότητας και την ανακατανομή των

πόρων στους εμπορεύσιμους τομείς.

• Οι περικοπές στους

μισθούς δεν βελτίωσαν

την ανταγωνιστικότητα

ομολογούν τώρα

οι διεθνείς δανειστές

Τι προνοεί η συμφωνία
με την Τρόϊκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δια-
δικασία των εκποιήσεων θα απο-
τελείται από τρία στάδια. Τα
στάδια αυτά είναι:

1 Το ακίνητο προς εκποίηση θα
διατίθεται προς πώληση στο 80%
της εκτιμημένης αξίας του. Το
στάδιο αυτό θα διαρκεί έως και
τρεις μήνες.

2 Εάν δεν υπάρξει συμφωνία,
τότε για 9 μήνες ο πλειστηρια-
σμός θα επαναλαμβάνεται. Η
κατώτερη τιμή εκποίησης θα
είναι στο 50% της εκτιμημένης
αξίας.

3 Εάν δεν υπάρξει συμφωνία,
ούτε κατά το δεύτερο στάδιο
εκποίησης, τότε το ακίνητο θα
επανεκτιμηθεί και θα ακολουθη-
θεί η ίδια διαδικασία.

Βάσει ίδιων πληροφοριών, το
θέμα της εκποίησης θ’ αφορά
καθαρά την τράπεζα και τον
οφειλέτη. Σε περίπτωση που γίνει
γνωστή είτε η εκτιμημένη αξία
του ακινήτου είτε η επιφυλασσό-
μενη τιμή, τότε κάτι τέτοιο θα
συνιστά ποινικό αδίκημα. Ανα-
φορικά δε με την πρώτη / κύρια
κατοικία, δεν θα υπάρξει οποια-
δήποτε διαδικασία εκποίησης
πριν από το τέλος του 2014,
καθώς σχετικές πρόνοιες θα
ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο
περί αφερεγγυότητας που θα
πρέπει να ψηφιστεί σε νόμο τέλος
του έτους.
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Στεγάστε καλού
κακού τα όνειρα σας

σε ένα αντίσκηνο
Κτυπούν   δυνατά τα τύμπανα  για το

φλέγον ζήτημα των εκποιήσεων περι-
ουσιών με στόχο την εξόφληση μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων των λεγόμενων κόκ-
κινων. Η κλεψύδρα σταμάτησε και τώρα η
Τρόικα φέρεται αποφασισμένη να επιβά-
λει το δικό της παιγνίδι.

Αρθρογραφώντας και στο άμεσο παρελ-
θόν για το συγκεκριμένο ζήτημα κατέγρα-
φα την αναγκαιότητα πως θα πρέπει να

κόκκινα δάνεια να χωρι-
σθούν σε δυο κατηγορίες.

Αυτά που μπορούν να
εξοφληθούν αλλά οι χρε-
ώστες παίζουν, κατά την
κυπριακή διάλεκτον, πελ-
λόν, εκμεταλλευόμενοι τη
δεινή οικονομική κατά-
σταση  και σε αυτά τα
οποία πράγματι υπάρ-

χουν σοβαρές  αντικειμενικές δυσκολίες
για εξόφληση τους λαμβανομένου υπόψη
ότι αρκετές χιλιάδες οικογένειες βιώνουν
στο πετσί τους την ανεργία.

Μέσα σε αυτή τη λαίλαπα των επιπτώσεων
της οικονομικής κρίσης θα  πρέπει πάση
θυσία το κράτος θα διαφυλάξει όλους
τους συμπολίτες μας που για ουσιαστικούς
λόγους και όχι αιτιολογίες  δεν αποπληρώ-
νουν τα δάνεια τους. 

Για ηθικούς έστω  λόγους δεν μπορούν  να
μπαίνουν  στο ίδιο καλάθι για παράδειγμα
μια οικογένεια με δυο γονείς άνεργους
που δεν μπορούν να  αποπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους, με αυτούς που κωλυ-
σιεργούν ενθαρρυμένοι από τις σοβαρές
αδυναμίες του συστήματος.

Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα κατάλληλο
νομικό πλαίσιο το οποίο θα εξυπηρετεί
όλες τις πλευρές δανειστές, τράπεζες αλλά
και την  ευρύτερη οικονομία. Οι λύσεις  θα
πρέπει να είναι μεν ριζικές αλλά αφετέρου
να μην δημιουργούν παράπλευρες απώλει-
ες. Αν για παράδειγμα αποφασιστεί η
εκποίηση μιας περιουσίας αξίας  300.000
ευρώ και το μη εξυπηρετούμενο δάνειο
είναι 30.000 ποια θα είναι η διαδικασία.
Θα βγει σε πλειστηριασμό το 50% της
αξίας, δηλαδή 150.000. Οι υπόλοιπες
120.000 θα επιστραφούν άμεσα στο δικαι-
ούχο τους; Αν πάλι με την εκποίηση δεν
εξοφληθεί το δάνειο τι θα γίνει. Θα χάσει
και το σπίτι του και θα χρωστάει και από
πάνω. Καλού κακού ετοιμάστε ένα αντί-
σκηνο για να στεγάσει τα εναπομείναντα
όνειρα σας.

Εκτιμάται ότι η αναδιάρθρωση των δανεί-
ων των νοικοκυριών εξελίσσεται σε ένα
μεγάλο κοινωνικό ευαίσθητο θέμα, που
χρειάζεται προσεκτικό και κατάλληλο χει-
ρισμό ώστε να αποδώσει. Πάντως οι
κατασχέσεις κατοικιών στην Ισπανία
δημιούργησαν μεγάλες αναταράξεις και
προβλήματα στα νοικοκυριά, που αναγκά-
στηκαν σε έξωση από τα σπίτια που κατα-
σχέθηκαν.

Ευελπιστώ πως δεν θα έλθει ο καιρός να
βλέπουμε στις ειδήσεις να διώκεται ο
κόσμος από τα σπίτια του γιατί τότε ο κίν-
δυνος σοβαρής  κοινωνικής αναταραχής
θα είναι πλέον ορατός και επικίνδυνος.

ΥΣ.Η τεράστια ευθύνη των τραπεζών  για
τα ανεξέλεγκτα δάνεια που παραχωρού-
σαν  και για τα εκατομμύρια δάνεια που
με μια μονοκονδυλιά διέγραφαν δεν ξεχνι-
ούνται.  
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Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

Νέο πρόβλημα μας προέκυψε στα καλά
καθούμενα. Αν θα διδάσκονται οι

μαθητές το πολίτευμα της ομοσπονδίας,
που ούτως ή άλλως το διδάσκονται.
Θέλουν, λέει, να ενταχθεί το μάθημα της
ομοσπονδίας στην Αγωγή του Πολίτη
(όπου είναι ήδη ενταγμένο) για να μάθουν
οι μαθητές μας πόσο ωραία ζουν στις
άλλες χώρες, που έχουν το πολίτευμα και
να ξέρουν πόσο ωραία θα ζούμε κι εμείς αν

το εφαρμόσουμε. Ο Τορναρίτης που πέτα-
ξε την ιδέα και ο υπουργός που την υιοθέ-
τησε εν μέρει, ίσως να έχουν κάτι άλλο στο
μυαλό τους. Ο Τορναρίτης, βέβαια, συνη-
θίζει να πετάει ιδέες κρότου κενώσεων. (Η
προηγούμενη ήταν που ήθελε να ονομά-
σουμε το αεροδρόμιο Λάρνακας, που δεν
μας ανήκει, το πουλήσαμε σε γαλλική εται-
ρεία, «αεροδρόμιο Γλαύκος Κληρίδης»,
πριν ακόμα κηδευθεί ο Κληρίδης και φυσι-

κά μετά την κηδεία δεν ξανακούσαμε τον

κρότο). Ο υπουργός όμως γιατί βιάστηκε

χωρίς να συζητήσει και μ΄ αυτούς που

έχουν λόγο στην Παιδεία; Ή μήπως μόνο

οι πολιτικοί έχουν πλέον λόγο και χειρίζο-

νται την Παιδεία, όπως χειρίστηκαν όλα τα

άλλα και τραβάει ο κόσμος τα μαλλιά του;

Η ουσία όμως είναι αλλού: Αυτή η κυβέρ-

νηση, όπως και η προηγούμενη (που είχε

εκδώσει και βιβλιαράκι για να μας μορφώ-

σει περί ομοσπονδίας) παρουσιάζουν το

ζήτημα ως να αφορά μόνο τους Ελληνοκύ-

πριους. Ότι δηλαδή, αν αγαπήσουν οι

μαθητές μας αυτό το πολίτευμα κι αν πει-

σθούν όλοι οι Ελληνοκύπριοι ότι είναι ένα

καλό σύστημα, τότε θα ξεπεραστεί κάθε

εμπόδιο και θα οδεύσουμε ολοταχώς προς

τη λύση. Αφήνουν στην άκρη τα πιο σημα-

ντικά ζητήματα και ασχολούνται με τις

επικεφαλίδες. Για παράδειγμα, ενώ μας

λένε ότι η ομοσπονδιακή λύση είναι η διευ-

θέτηση που υιοθέτησαν όλες οι πολιτικές

ηγεσίες μας, ξεχνούν ότι το άλλο μέρος της

επιδιωκόμενης ομοσπονδίας, δεν υιοθετεί

την ίδια διευθέτηση. Οι ίδιοι καταγγέλλουν

με κάθε ευκαιρία την τουρκική πλευρά ότι

επιδιώκει συνομοσπονδία και διχοτόμηση.

Δηλαδή, τι θα διδάσκονται οι μαθητές; Ότι

πρέπει πλέον στις διαδηλώσεις τους να

διεκδικούν από την κατοχική Τουρκία

ομοσπονδία, αντί απελευθέρωση; Το άλλο,

που αφήνουν στην άκρη, είναι το περιεχό-

μενο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-

σπονδίας. Ενοχλούνται διότι ο Τάσσος

Παπαδόπουλος (που τον βλέπουν ακόμα

στον ύπνο τους) πρώτος και στη συνέχεια

άλλοι, μίλησε για ΔΔΟ «με το σωστό περιε-

χόμενο». Όμως, οι ίδιοι θεωρούν «σωστό

περιεχόμενο» όσα περιελάμβανε το σχέδιο

Ανάν κι ας το απέρριψε ο λαός. Ή, στη χει-

ρότερη περίπτωση, δεν θέλουν να ασχο-

λούνται με το περιεχόμενο, μένουν στην

επικεφαλίδα και στήνουν ολόκληρα παρα-

μύθια για μια ομοσπονδιακή λύση, που δεν

έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότη-

τα. Η μπερδεμένη πολιτική μας εκφράστη-

κε χθες με δυο χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα: Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, βουλευ-

τής του ΔΗΣΥ, ανακοίνωσε ότι η πρόταση

του Νίκου Τορναρίτη, κοινοβουλευτικού

εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, δεν είναι τίποτε

άλλο παρά πρόταση για πλύση εγκεφάλου

στους μαθητές. Επίσης, ο πρόεδρος των

καθηγητών, Δημήτρης Ταλιαδώρος, επί-

σης στέλεχος του ΔΗΣΥ, τοποθετήθηκε

έντονα ενάντια στην «ιδέα». Από την άλλη,

όμως, ο Τάκης Χατζηγεωργίου, ευρωβου-

λευτής του ΑΚΕΛ, ανακοίνωσε ότι συγ-

χαίρει τον Τορναρίτη και τον υπουργό

Παδείας για την ιδέα… Διερωτώμαστε αν

η ιδέα, τελικά, είναι να μεταφέρουν τη σύγ-

χυση της ηγεσίας και μέσα στα σχολεία.

Ό,τι θυμούνται χαίρονται

Οεκτελεστικός διευθυντής της Συνερ-
γατικής Κεντρικής Τράπεζας,

Μάριος Κληρίδης, πρόσφατα επέκρινε
τους πολιτικούς ότι δίνουν διαβεβαιώ-
σεις στους πολίτες, οι οποίοι αναμένουν
ότι θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση
της καταβολής των δανείων τους. Και
διερωτήθηκε: «Ποιος θα πληρώσει αυτά
τα δάνεια; Οι εγγυητές, οι κουρεμένοι
καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου ή θα
κάνουμε και άλλο κούρεμα;». Ο κ. Κλη-
ρίδης έχει παραθέσει όλες τις λογικές επι-
λογές, εκτός από μία! Ένα πλούσιο κρά-
τος!... Αλήθεια, τι από όλα αυτά θα συμ-
βεί; Παράλληλα, σε μία άλλη σχετική εξέ-

λιξη, πριν από 3-4 μήνες το Υπουργικό
Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για την
επέκταση των αρμοδιοτήτων του μεσο-
λαβητή-Επιτρόπου μέσα από το επικαι-
ροποιημένο μνημόνιο. Το εν λόγω νομο-
σχέδιο προβλέπει ότι, οφειλέτες μπορούν
να υποβάλουν αίτηση προς τον Χρημα-
τοοικονομικό Επίτροπο για διορισμό δια-
μεσολαβητή, προκειμένου να υποβοηθή-
σει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των
πιστωτικών διευκολύνσεων του οφειλέτη
μέχρι του ποσού των €350.000, που εξα-
σφαλίζονται με υποθήκη την κύρια
κατοικία του, όπως επίσης και σε περι-
πτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακι-
νήτου αξίας μέχρι €350.000, το οποίο
χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Τα
ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται...
Στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζε-

ται κανένα νομοσχέδιο και κανένας δια-

μεσολαβητής για κάτι που ήδη υφίστα-

ται, εφόσον και όταν υπάρχουν τα περι-

θώρια αναδιάρθρωσης ενός δανείου,

διαφορετικά τα σενάρια που παραθέτει

πιο πάνω ο κ. Κληρίδης είναι οι πιο πιθα-

νές επιλογές. Το μήνυμα είναι σαφές. Τα

δανεικά δεν είναι αγύριστα.

Τα περί δικτύου προστασίας της πρώτης

κατοικίας και τα φύκια για μεταξωτές

κορδέλες που μας πουλούν, περιέχονται

στον πολιτικό λόγο για να κατευνάσουν

την κάθε ανησυχία του «αφελούς» λαού.

Έτσι τουλάχιστον πιστεύουν κάποιοι.

Δυστυχώς, η λογική για άλλη μια φορά

κρύβει δυσάρεστες εξελίξεις. Τα μη εξυ-

πηρετούμενα θα πρέπει να εξυπηρετη-

θούν. Ίσως με μόνο σκόντο την παράτα-

ση εύλογου χρόνου.

Δεν θα γίνουν μαζικές εκποιήσεις ούτε

και θα βρεθεί κόσμος στον δρόμο, διαβε-

βαιώνει η Κυβέρνηση, αλλά από την

άλλη επισημαίνει και τον σεβασμό στα

δικαιώματα του δανειστή. Αυτό που

απομένει για να γίνει το «deal» είναι οι

τιμές των ακινήτων που θα βγουν στο

σφυρί. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν.

Οι εκποιήσεις είναι δεδομένες, εκεί όπου

υπάρχει αδυναμία και εξαντλούνται όλα

τα άλλα περιθώρια εξόφλησης του δανεί-

ου. Θα φερθεί ανθρώπινα, λέει η Κυβέρ-

νηση. Όσο βέβαια περνά από το χέρι της.

Γιατί εκεί που οδήγησαν τα πράγματα οι

κυβερνήσεις μας, το πάνω χέρι πλέον το

έχει η Τρόικα, που αποφασίζει με ψυχρό-

τητα και χωρίς ενδοιασμούς.

Ποιος θα πληρώσει τα μη εξυπηρετούμενα

Του Άριστου
Μιχαηλίδη

Αρχισυντάκτης

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Θα διδάσκουν στα σχολεία και το

σωστό περιεχόμενο της ομοσπον-

δίας ή θα είναι χωρίς περιεχόμενο;

Του Μάριου
Χριστοδούλου
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Για ποιαν Ομοσπονδία
να μάθουν;

«Έναν καιρό που μ’ έστελλε η μάνα

μου σχολείο... ομοσπονδία δεν

είχαμε στης γνώσης το βιβλίο». Σήμερα,

όμως, η Ομοσπονδία μπαίνει στα σχολεία

μας. Όπως δημοσίευσε η «Σ», την πρώτη

τους επαφή με τη λέξη «Ομοσπονδία» και τι

αυτό σημαίνει θα έχουν πλέον οι μαθητές

των λυκείων, στο πλαίσιο του μαθήματος της

Αγωγής του Πολίτη, όπου θα ενταχθούν τα

διάφορα πολιτεύματα που ισχύουν στον

κόσμο. Μα, κύριε Καδή μου και κύριε Τορ-

ναρίτη μου. Για να μάθουν σωστά οι μαθητές

το συγκεκριμένο μάθημα, πρέπει να τους

λεχθεί και η αλήθεια. Για παράδειγμα, οι

μαθητές θα μπορούσαν να διδαχθούν τα

εξής: «Η Ομοσπονδία είναι ένα πολιτειακό

σύστημα, που λειτουργεί σε όλον τον πλανή-

τη.

Η διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία είναι

ένα σύστημα που δεν ανευρίσκεται πουθενά

αλλού στον πλανήτη. Η Κύπρος, που έγινε

πειραματόζωο στην οικονομία με το πρωτο-

φανές παγκοσμίως κούρεμα καταθέσεων, θα

γίνει πειραματόζωο και σε ένα καινοφανές

είδος Ομοσπονδίας, με κουρεμένα τα δικαι-

ώματα της πλειοψηφίας». Αυτά, λοιπόν, θα

πρέπει να διδάσκονται στα λύκεια. Προτού,

όμως, προχωρήσουμε σ’ αυτό το στάδιο, ίσως

θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας με ανακοί-

νωσή του να πληροφορεί τους μαθητές:

«Αγαπητά μας παιδιά, είμαστε υποχρεωμέ-

νοι να αναβάλουμε τη διδασκαλία του μαθή-

ματος της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον για

φέτος, μέχρις ότου συμφωνήσουν τα πολιτι-

κά κόμματα στο τι ακριβώς είναι η διζωνική,

δικοινοτική Ομοσπονδία, ώστε να μπορέσου-

με να σας τη διδάξουμε κι εσάς...».

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
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ΗΣυνομοσπονδία Ευρωπαϊκών

Συνδικάτων ETUC και το

Ευρωπαϊκό Λόμπυ γυναικών

εκφράζουν την έντονη ανησυχία

τους για το ενδεχόμενο η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή να αποσύρει την

αρχική της πρόταση για την ενί-

σχυση της άδειας μητρότητας

καθώς και  άλλων δικαιωμάτων

των  γυναικών που βρίσκονται

στην περίοδο της γαλουχίας.

Η ΣΕΚ ενώνει τη φωνή της με τις

δύο ευρωπαϊκές οργανώσεις που

αντιπροσωπεύουν πέραν των

2000 γυναικείων οργανώσεων οι

οποίες   με επιστολή τους προς

τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβου-

λίου Μάρτιν Σούλτς και τους

ευρωβουλευτές τους καλούν να

αντιταχθούν σε μια τέτοια προο-

πτική επισημαίνοντας πως τυχόν

απόσυρση της αρχικής πρότασης

θα υπονομεύσει σοβαρά  την

αξιοπιστία της ΕΕ όσον αφορά

την ισότητα των φύλων και την

προώθηση της ενεργότερης συμ-

μετοχής των γυναικών στην

αγορά εργασίας.

Τονίζεται δε πως η υιοθέτηση

μιας ισχυρότερης οδηγίας για τη

μητρότητα θα στείλει θετικό

μήνυμα προς τους ευρωπαίους

πολίτες ότι τα Ευρωπαϊκά

Θεσμικά Όργανα είναι σε θέση να

επιτύχουν συναινετικές λύσεις

για θέματα που αφορούν την

καθημερινή τους ζωή.

Επισημαίνεται  παράλληλα ότι

αποτελεί  κοντόφθαλμη προσέγ-

γιση η άποψη πως τυχόν αναθε-

ώρηση της οδηγίας θα επιβάλει

υψηλή οικονομική επιβάρυνση

στους εργοδότες.

Τα επόμενα πέντε χρόνια  διανοί-

γεται  μια μεγάλη  ευκαιρία για

τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

να δείξουν ότι  δεν είναι μόνο σε

θέση να ανταποκριθούν  στις

απαιτήσεις των μεγάλων επιχει-

ρήσεων και της βιομηχανίας,

αλλά ότι η Ευρώπη  μπορεί επι-

φέρει συγκεκριμένες βελτιώσεις

στις συνθήκες εργασίας των

ευρωπαίων πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα

πρέπει να διαδραματίσει βασικό

ρόλο προς την κατεύθυνση της

βελτίωσης των δικαιωμάτων των

εγκύων εργαζομένων μητέρων.

Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών

ΣΕΚ επισημαίνει πως η προώθη-

ση των θεμάτων αυτών αποτελεί

διαχρονική επένδυση και καλεί

τους Κύπριους ευρωβουλευτές να

συνδράμουν προς αυτήν την

κατεύθυνση.

• Επιστολή ETUC και Ευρωπαϊκού λόμπυ γυναικών προς το Ευρωκοινοβούλιο

Όχι στην απόσυρση της πρότασης
για ενίσχυση της άδειας μητρότητας

Οι εργαζόμενοι στην οικοδομική βιο-

μηχανία τίθενται στο στόχαστρο

μερίδας εργοδοτών και πληρώνουν

ακριβά το τίμημα της οικονομικής ύφε-

σης.

Το κίνημα της ΣΕΚ αντιστέκεται σθενα-

ρά σε  λογικές εκμετάλλευσης Κυπρίων

εργαζομένων που απολύονται  καθώς

και κοινοτικών που προσλαμβάνονται

με μισθούς πείνας.

Η θέση αυτή διατυπώθηκε στο πλαίσιο

της 26ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του

Σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ Αμμοχώστου

που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου

2014 στο οίκημα της ΣΕΚ στο Παραλίμνι

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, αναλύ-

θηκε η δράση του σωματείου  για τη

διετία 2012-1013 από τον γραμματέα

του Σωματείου Δημήτρη Μαούρη

(φωτό). Αντηλάγησαν απόψεις για

φλέγοντα εργατικά και κοινωνικά ζητή-

ματα ενώ συζητήθηκαν τα προβλήματα

που αντιμετωπίζει η οικοδομική βιομη-

χανία. Επισημάνθηκε παράλληλα πως η

συνεχιζόμενη περίοδος οικονομικής

ύφεσης, εξακολουθεί να επηρεάζει κατά

κύριο λόγο τον κλάδο της Οικοδομικής

Βιομηχανίας ενώ δεκάδες εργαζόμενοι

που απολύονται γεύονται την ανεργία

για  μεγάλη χρονική διάρκεια.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπον-

δίας Οικοδόμων Γιαννάκης Ιωάννου

στον χαιρετισμό του επεσήμανε πως η

ΣΕΚ θα αντισταθεί σθεναρά σε κάθε

ενέργεια εργοδότη που αποσκοπεί να

εκμεταλλευτεί τους εργαζόμενους χωρίς

φραγμούς. Είναι αδιανόητο αυτή την

κρίσιμη οικονομική περίοδο με ελαφριά

τη καρδία να απολύονται κύπριοι εργα-

ζόμενοι και από την άλλη να προσλαμ-

βάνονται κοινοτικοί με εξευτελιστικούς

μισθούς κατέληξε.

26η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ Αμμοχώστου

Παράδοση των αιτήσεων
για το ΕΕΕ

Με στόχο τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης του κοι-

νού και την ταχύτερη έναρξη της καταβολής του

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), το Υπουργείο

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί

τους αιτητές για παροχή ΕΕΕ να παραδίδουν τις αιτήσεις

τους ως ακολούθως:

1. Οι υφιστάμενοι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος (αρ.

αίτησης ΕΕΕ 4 – ρόζ χρώμα) μέχρι τις 11 Αυγούστου, στα

επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημε-

ρίας ή στα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία.

2. Οι υπόλοιποι αιτητές (αρ. αιτήσεων ΕΕΕ 1 – γαλάζιο

χρώμα, ΕΕΕ 2 – πράσινο χρώμα, ΕΕΕ 3 – πορτοκαλί χρώμα

και ΕΕΕ 5 – γκρίζο χρώμα) μόνο στα κατά τόπους Ταχυ-

δρομικά Γραφεία με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύ-

μου τους κατά τις ημερομηνίες που φαίνονται πιο κάτω:

(i) Αρχικό επωνύμου Α-Θ: από 11 μέχρι 18 Αυγούστου

(ii) Αρχικό επωνύμου Ι-Π:  από 19 μέχρι 27 Αυγούστου

(iii) Αρχικό επωνύμου Ρ-Ω: από 28 Αυγούστου μέχρι 8

Σεπτεμβρίου

Νέος τηλεφωνικός αριθμός για
τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Μετά το σάλο που προκλήθηκε για υπερχρεώσεις

στις κλήσεις πολιτών προς το τηλεφωνικό κέντρο

εξυπηρέτησης των υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων, ο αριθμός άλλαξε,  με το τέλος κλήσεων να

είναι ίδιο με άλλες κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα

Ο νέος αριθμός είναι 22464100

Τον εργασιακό μεσαίωνα βιώνουν
οι εργαζόμενοι στην οικοδομική βιομηχανία

Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτρη Μαούρη Γραμματέα

Αβραάμ Πιερή Ταμία

Δημήτρης Χαρίτου Εισπράκτωρ

Γιώργος Γεωργίου Μέλος

Φανούριος Καμπόυρης »

Κυριάκος Δημοσθένους »

Χρίστος Χρίστου »

Αδάμος Φεσά »

Κωστάκης Στυλιανού »

Χρυσόστομος Παπακυριακού »

Μάριος Στάυρου »

• Ο αγώνας για θωράκιση των

δικαιωμάτων των εργαζομένων θα

είναι συνεχής και ακατάπαυστος
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Πρακτορείο, απόδοση, ταμείο, κου-
βάς, ανατροπή, στήλη, πέφτει, ανε-

βαίνει, τυρί, ρίσκο, «κλείνω δελτίο»,
ειδικός, πληροφορία. Είναι λέξεις που
φαινομενικά δεν έχουν καμιά σχέση
μεταξύ τους, ωστόσο κάτω από τη
στοιχηματική «στέγη» ενώνονται και
γίνονται ένα, ώστε να συμπληρωθεί το
παζλ των ανθρώπων που επιλέγουν να
συνδυάσουν τη θέαση ενός αγώνα με το
ποντάρισμα σε αυτόν.

Και αν κάποτε ένα στοιχηματικό ποντά-

ρισμα προϋπέθετε τη χρήση αυτοκινή-

του ή ποδαρόδρομο για τη διαδρομή

προς το πρακτορείο στοιχημάτων, με τη

σύγχρονη τεχνολογία είναι πιο εύκολο

από ποτέ, βάζοντας στο... παιχνίδι

ανθρώπους κάθε ηλικίας και τάξης,

αρκεί να έχουν ένα (σεβαστό) ποσό στην

άκρη.

Από τον υπολογιστή, το κινητό τηλέ-
φωνο ή την ταμπλέτα, κάθε άνθρωπος

μπορεί να στοιχηματίσει για οτιδήποτε,
οποτεδήποτε και από οπουδήποτε…

Στην Ελλάδα, εδώ και αρκετά χρόνια
λειτουργούσε στο Διαδίκτυο η συντρι-
πτική πλειονότητα των ξένων στοιχη-
ματικών εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνταν ανά τον κόσμο, καθώς το μη
ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο γύρω από τον
διαδικτυακό στοιχηματισμό έδινε τη
δυνατότητα λειτουργίας σε όλες. Την
τελευταία τριετία, οπότε ορίστηκε
συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, κάποιες
εταιρείες εναρμονίστηκαν και λειτουρ-
γούν και στην Ελλάδα νόμιμα, ενώ
άλλες απλώς διέκοψαν τη σύνδεσή τους
με τους υπολογιστές που προέρχονται
από τη χώρα μας.

Το στοίχημα και ο αθλητισμός είναι μια
ιστορία που μπορεί να έχει πάμπολλες
διαφορετικές εκφάνσεις, δημιουργώ-
ντας χιουμοριστικές, ευχάριστες, αλλά
και τραγικές ιστορίες. Οπως αυτή του
Βιετναμέζου Ντοάν Μινχ Τουάν, που
βλέποντας την Κόστα Ρίκα να αποκλεί-
εται στα πέναλτι από την Ολλανδία
έχασε τα πάντα...

Σε συνέντευξή του, έβγαλε ένα χαρτονό-
μισμα από την τσέπη του και ανέφερε
πως «μου έχει μείνει μόνο αυτό, έχασα
τα πάντα, το μηχανάκι μου, την τηλεό-
ραση, το σπίτι μου. Θα μείνω στον
δρόμο σήμερα». Το Βιετνάμ είναι η χώρα
με τις περισσότερες μορφές στοιχημά-
των, από ποδόσφαιρο και ομαδικά
αθλήματα μέχρι αγώνες σκύλων και
κοκορομαχίες.

Ενας Κινέζος φοιτητής, σύμφωνα με
τον Τύπο της Κίνας, αυτοκτόνησε όταν
έχασε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου, καθώς χρωστούσε πάρα πολλά
χρήματα και αδυνατούσε να τα ξεπλη-

ρώσει. Αλλά και ο παλιός σταρ του ΝΒΑ,
Τσαρλς Μπάρκλεϊ, αποκάλυψε πως είχε
τεράστιο πρόβλημα με τον τζόγο, που
μακροπρόθεσμα του στοίχισε 10 εκα-
τομμύρια δολάρια.

Οι άνθρωποι που ποντάρουν στο στοί-
χημα χωρίζονται σε κατηγορίες: Υπάρ-
χουν οι παίκτες που παίζουν περιστα-
σιακά, με την έμπνευση και το συναί-
σθημά τους, υπάρχουν αυτοί που παί-
ζουν μεθοδικά «μελετώντας» τον
αγώνα, εκτιμώντας τις δυνατότητες του
κάθε αντιπάλου, υπάρχουν και αυτοί
που παίζουν αποκλειστικά για να τζο-
γάρουν.

Το γεγονός ότι τα χρήματα στο Διαδί-
κτυο είναι εκεί με ηλεκτρονική μορφή,
στην αρχή γίνεται πλήρως κατανοητό
ως οικονομικό μέγεθος για τον παίκτη.
Με την πάροδο του χρόνου, όμως, αυτή
η ηλεκτρονική μορφή ενδέχεται να θυμί-
ζει περισσότερο ένα παιχνίδι και λιγό-

τερο ένα πραγματικό ποσό, τουλάχι-
στον όσον αφορά τους παίκτες «μακράς
διαρκείας».

Παγκοσμίως, ο τζίρος από το στοίχημα
στον αθλητισμό ανέρχεται περίπου στα
520 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και
αφορά τόσο τον νόμιμο στοιχηματισμό,
όσο και κατ’ εκτίμηση τον παράνομο.
Από αυτό το ποσό, το 70% ποντάρεται
στο ποδόσφαιρο. Γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό πως πρόκειται για μια βιομηχα-
νία εξαιρετικά προσοδοφόρα.

Η εξέλιξη αυτής της βιομηχανίας έχει
ως αποτέλεσμα και τη διαφοροποίηση
των συνθηκών σε ό,τι αφορά τους
«στημένους» αγώνες. Ο εποπτικός
μηχανισμός της UEFA σε σχέση με τα
πονταρίσματα είναι συγκεκριμένος.
Οταν αυτά είναι ασυνήθιστα υψηλά σε
συγκεκριμένα παιχνίδια, ο αγώνας
κατηγοριοποιείται ως ύποπτος ή χει-
ραγωγημένος. Πριν από 20 ή 30 χρόνια,
όσα παιχνίδια κρίνονταν χειραγωγημέ-
να, ή κατά το κοινώς λεγόμενο «στημέ-
να», αφορούσαν περιπτώσεις που ένας
πρόεδρος μιας ομάδας «έστηνε» το παι-
χνίδι προκειμένου να κατακτήσει έναν
τίτλο, μια πρόκριση ή παραμονή στην
κατηγορία.

Πλέον, το μόνο κίνητρο για χειραγωγη-
μένους αγώνες μοιάζει να είναι το κέρ-
δος από παράνομο τις περισσότερες
φορές στοίχημα και μοιάζει φυσιολογι-
κή εξέλιξη μιας τέτοιας επικερδούς βιο-
μηχανίας. Είτε με τη διαμόρφωση ενός
αποτελέσματος από ποδοσφαιριστές
που συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο είτε με
την πρόβλεψη, π.χ., του αριθμού των
κόρνερ σε έναν αγώνα, όπως έγινε
πέρυσι στην Ελλάδα, με πρωταγωνι-
στές τέσσερις παίκτες.

Ανθρώπινα δράματα
στο «Μουντιάλ» του τζόγου

Οι 40άρηδες επιστρέφουν
στο χωράφι λόγω κρίσης

√ Για πρώτη

φορά αντι-

στρέφεται

η τάση

συρρίκνω-

σης των

αγροτών

Μια μικρή αλλά ευδιάκριτη πλέον
στροφή στον γεωργικό τομέα

καταγράφεται στην Ελλάδα, ως απότο-
κο φαινόμενο της κρίσης που κτύπησε
ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά κέντρα και
πρωτίστως την Αθήνα. Υπάρχει μια
σαφής «εισαγωγή» νέων αγροτών στο
γεωργικό επάγγελμα, παρά τις μεγάλες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και με
ανοικτό βέβαια το ερώτημα εάν πρόκει-
ται για σταθερή επιλογή.

Μετά δεκαετίες υποχώρησης του αριθ-
μού των απασχολουμένων στη γεωργία,
στα τέλη του 2013 καταγράφηκε (για
δεύτερη φορά ύστερα από το 2010) μια
μικρή αύξηση. Συγκεκριμένα, από
485.500 απασχολούμενους στα τέλη
του 2012, το 2013 οι αγρότες ήταν
493.900. Θα πείτε, ανεπαίσθητη η άνο-
δος, κι έτσι είναι, αλλά πρέπει να
λάβουμε υπόψη ότι η αύξηση του συνο-
λικού αριθμού εκφράζει πολύ μεγαλύτε-
ρη είσοδο νέων αγροτών, καθώς βεβαί-
ως υπάρχουν και αποχωρήσεις από το
επάγγελμα των παλαιοτέρων, οι οποίοι
έχουν και αρκετά υψηλό ηλικιακό μέσο
όρο.

Είναι η πρώτη φορά που αντιστρέφεται
η τάση μεγάλης συρρίκνωσης του αριθ-
μού των αγροτών. Από τους 1.083.000
το 1981 έπεσαν στους 724.000 το 1998
κι από εκεί στους 520.000 το 2008. Η
κρίση ωστόσο οδήγησε αρκετό κόσμο
προς τη γεωργία, με αποτέλεσμα το
2010 οι απασχολούμενοι στον τομέα να
φτάσουν τις 533.000. Ομως, η υφεσια-
κή βουτιά του 2011 και η συνολική
κατάρρευση της απασχόλησης στην

Ελλάδα εκφράστηκε και στον γεωργικό
τομέα με μείωση το 2011 και το 2012,
για να καταγραφεί ξανά το 2013 μια
μικρή άνοδος, που μένει να δούμε εάν
έχει στοιχεία μονιμότητας. Πάντως, η
συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στο
σύνολο της απασχόλησης ανέβηκε στο
13,2% από 11%, καθώς οι άλλοι τομείς
υποχωρούν.

«Υπάρχει μια μικρή στροφή προς τον
πρωτογενή τομέα και ειδικά τη γεωργία,
χωρίς να είμαστε σίγουροι εάν θα στα-
θεροποιηθεί. Προέρχεται από τις πόλεις
αλλά και από αγροτικές περιοχές, οι
οποίες είχαν απογεωργικοποιηθεί», λέει
στην «Κ» ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης,
πρόεδρος του τμήματος Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου. «Στη νέα ιδέα της
“αγροτικότητας” υπάρχει και η νοσταλ-
γία της “επιστροφής στη γη και στις
ρίζες”. Αλλά πλέον, λόγω της οικονομι-
κής κρίσης, η γεωργία αποκαθίσταται
και προσεγγίζεται για πρώτη φορά από
νέους κατοίκους των αστικών κέντρων,
οι οποίοι προσδοκούν μια ζωή στις
αγροτικές περιοχές, με απασχόληση,
ποιότητα ζωής και περιβαλλοντική
αξία», σημειώνει ο κ. Κασίμης. «Στην
Ελλάδα υπάρχουν δεσμοί υπαίθρου-
πόλης, η αστικοποίηση είναι πρόσφατο
φαινόμενο. Στην ύπαιθρο υπάρχουν
σπίτι, περιουσία (χωράφια), συχνά
συγγενείς», συμπληρώνει στην «Κ» ο
καθηγητής του Γεωπονικού.

Από πού προέρχονται όμως οι νεοει-
σερχόμενοι στον αγροτικό τομέα; Μια
απάντηση μας δίνει η επεξεργασία
στοιχείων της Ερευνας Εργατικού Δυνα-
μικού από τον κ. Κασίμη και τον κ.
Σταύρο Ζωγραφάκη, επίσης καθηγητή
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Καταρ-
χήν γεωγραφικά προέρχονται από την
Αθήνα (37%) και 8% από την υπόλοιπη
Αττική, 9% από τη Θεσσαλονίκη, 9% από
την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, 7%
από τη Θεσσαλία και 7% από τη Στερεά
Ελλάδα. Τι έκαναν προτού στραφούν
στον αγροτικό τομέα; Το 54% απασχο-
λούνταν στο εμπόριο, στην αναψυχή,
στον ιδιωτικό τομέα, το 29% στο Δημό-
σιο, το 4% στις κατασκευές, ενώ το 28%
δεν είχε εργαστεί την προηγούμενη χρο-
νιά, γιατί ήταν άνεργοι, μαθητές-σπου-
δαστές, στρατιώτες, νοικοκυρές.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ηλικιακή
ανανέωση, καθώς η μέση ηλικία νεοει-
σερχομένων είναι 41,7 έτη έναντι του
47,3 των παλαιότερων αγροτών. Τέλος,
ο νέος αγρότης είναι σε μεγάλο βαθμό
μορφωμένος, καθώς ο ένας στους τρεις
έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ένας
στους δέκα έχει και μεταπτυχιακό τίτλο,
ενώ ένας στους δύο είναι απόφοιτος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (47%).

Δυνατότητες υπάρχουν, αλλά...

Η τάση επιστροφής στη γεωργία
υπάρχει και είναι ελπιδοφόρα. «Το
ζητούμενο είναι εάν θα υπάρξει ανθε-
κτικότητα σε αυτήν την επιλογή. Κι
ακόμα, εάν απλά θα επιστρέψουμε
στην πρότερη κατάσταση ή θα έχουμε
ένα τίναγμα προς τα εμπρός, με αλλα-
γή του παραγωγικού και αναπτυξια-
κού μοντέλου», αναρωτιέται ο καθη-
γητής Χαράλαμπος Κασίμης.

Δυνατότητες υπάρχουν. Είναι σημα-
ντικό πως έξι στα πρώτα δέκα εξαγω-
γικά προϊόντα είναι αγροτικά. Είναι
χαρακτηριστικό ότι, στην περίοδο
2009 - 2013 οι εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων παρουσίασαν αύξηση
κατά 22,5%, έναντι αντίστοιχης ανό-
δου 19,1% του συνόλου των εξαγωγών
της χώρας (χωρίς καύσιμα). Από την
άλλη, όμως, καταγράφεται από την
Eurostat μια σειρά προϊόντων που η
παραγωγή έπεσε το 2013 (νωπά
φρούτα, ελαιόλαδο - ελιές, αυγά, γάλα
κ.ά.)

• Στα 520 δισ. ευρώ

ανέρχεται

ο παγκόσμιος τζίρος

από το παράνομο

και νόμιμο στοίχημα

ΕΛΛΑΔΑ
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Στις  8 Αυγούστου  1964 η τουρκική

αεροπορία βομβάρδισε με βόμβες

«Ναπάλμ» την περιοχή Τηλλυρίας. Οι

Τουρκοκύπριοι μπορεί να γιορτάζουν

την δήθεν αντίσταση τους, αλλά οι

Έλληνες της  Κύπρου δεν μπορούν και

δεν δικαιούνται  να ξεγράψουν από τη

μνήμη τους μια από τις τραγικότερες

στιγμές της ιστορίας του μαρτυρικού

νησιού, που αποτέλεσε τον προάγγελο

της τουρκικής εισβολής δέκα χρόνια

αργότερα. 

Το πρωϊνό της 8ης Αυγούστου του 1964

τουρκικά αεροπλάνα άρχισαν να βομ-

βαρδίζουν ανηλεώς κατοικημένες

περιοχές σκοτώνοντας δεκάδες αμά-

χους πλήττοντας με βόμβες ναπάλμ

ακόμα και το νοσοκομείο του Παχύαμ-

μου.

Στόχος των Τούρκων ήταν να ωθήσουν

τους Τουρκοκύπριους σε ένοπλη σύρρα-

ξη με τους Έλληνες της  μεγαλονήσου. Η

αρχή έγινε με τα γεγονότα του Δεκεμβρί-

ου του 1963 όταν η τηλεκατευθυνόμενη

τουρκοκυπριακή ηγεσία αποσύρθηκε

από τις δομές του νεοσύστατου κρά-

τους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με

αφορμή τη πρόταση του Μακαρίου για

αλλαγή 13 σημείων του  Συντάγματος

της Ζυρίχης.

Με τους βομβαρδισμούς του Αυγούστου

του 1964 δημιουργήθηκαν τουρκικοί

θύλακες στα χωριά Κόκκινα και Μαν-

σούρα, κάτι που επέτρεπε την μεταφο-

ρά στρατιωτικού υλικού και προσωπι-

κού διά θαλάσσης. Ήταν το πρώτο

μήνυμα για την επερχόμενη εισβολή του

1974.

Ο κίνδυνος για επέκταση του θύλακα

ήταν ορατός και ως εκ τούτου  τέθηκε

επιτακτικά θέμα ασφάλειας των Ελλη-

νοκυπρίων κατοίκων της περιοχής Τηλ-

λυρίας. 

Η νεοσύστατη Εθνοφρουρά  μαζί με εθε-

λοντές, προσπάθησαν να εξουδετερώ-

σουν τον ισχυρό θύλακα Μανσούρας-

Κοκκίνων. 

Η Τουρκία επενέβη στρατιωτικά, μέσω

της πολεμικής της αεροπορίας βομβαρ-

δίζοντας ανελέητα ολόκληρη την περιο-

χή, από τον Ξερό μέχρι τον Πύργο. 

Παρά τη σθεναρή αντίσταση των κατοί-

κων και των στρατιωτών, περισσότεροι

από 50 Ελληνοκύπριοι, ανάμεσα στους

οποίους και αρκετοί άμαχοι, βρήκαν

τραγικό θάνατο, κτυπημένοι από τις

βόμβες ναπάλμ και τα τούρκικα πολυ-

βόλα, ενώ εκατοντάδες ήταν οι τραυμα-

τίες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διέ-

ταξε κατάπαυση του πυρός που έγινε

κατορθωτή στις 10 Αυγούστου.

Το τραγικό οδοιπορικό 

Στις 6 Ιανουαρίου του 1964 γίνεται

αντιληπτή η πρώτη άφιξη Τούρκων

στρατιωτικών από την Τουρκία στο

λιμανάκι της Μανσούρας. Αυτό επανα-

λαμβάνεται κάθε βράδυ με δύο ταχύ-

πλοα σκάφη, που ξεφορτώνουν υλικό

και άντρες μέχρι τη 18η Ιανουαρίου. Οι

δραστηριότητες των Τούρκων παρακο-

λουθούνται και καταγράφονται, αλλά

δεν μπορούν να ανακοπούν με τις λιγο-

στές τοπικές δυνάμεις εθελοντών. Παρά

τη σποραδική παρενόχλησή τους οι

πρώτοι «εισβολείς» από τους μαχητές

Μοσφιλίου συνεχίζουν να αποβιβάζο-

νται και να δημιουργούν θέσεις μάχης

στην ευρύτερη περιοχή.

Έρχονται με διατεταγμένη εντολή να

οργανώσουν τους Τουρκοκυπρίους, να

τους φέρουν όπλα και στρατιωτική

γνώση, ώστε να μπορούν να εξυπηρε-

τήσουν τα σχέδια της Άγκυρας.

Το Μοσφίλι στο στόχαστρο

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 1964, το

Μοσφίλι, το μικρό αυτό χωριό της Τηλ-

λυρίας, ανταλλάσσει πυρά κάθε βράδυ

με τους στασιαστές.

Στις 18 Ιουνίου, οι εισβολείς επιχειρούν

διεύρυνση του προγεφυρώματος και

επιτίθενται στους εγκλωβισμένους

Ελληνοκύπριους μαχητές στο Μοσφίλι.

Στην επίθεση χρησιμοποιούν για πρώτη

φορά όλμους και μπαζούκες. Ο γενναί-

ος λαός της Τηλλυρίας μάχεται σκληρά.

Ακόμη και οι ηλικιωμένοι πολέμησαν

τότε και, σύμφωνα με τις περιγραφές,

στάθηκαν παλληκαρίσια. 

Η  σποραδική ανταλλαγή πυρών συνε-

χίζεται συχνά-πυκνά. Οι προσπάθειες

των Ηνωμένων Εθνών για ανακοπή των

εχθροπραξιών δεν αποδίδουν τα αναμε-

νόμενα.

Την 5η Αυγούστου οι Τούρκοι, αντιλη-

φθέντες την άφιξη στην περιοχή ισχυ-

ρών Ελληνικών στρατιωτικών δυνάμε-

ων, αρχίζουν να βάλλουν με καταιγιστι-

κά πυρά μέχρι την έλευση του σκότους.

Την 6η Αυγούστου αρχίζει η ελληνική

επίθεση προς τρεις κατευθύνσεις, για

καταστροφή του τουρκικού προγεφυ-

ρώματος. Επιχειρούν τμήματα προς το

Πέζεμα των Νυμφών, το Λωρόβουνο και

την Αλεύκα.

Από τα χωριά Κάτω Πύργος - Πηγένεια

- Μοσφίλι εκδηλώνεται επίθεση προς τη

Μανσούρα, για κατάληψη των υψωμά-

των «Μάλης» και «Βούππου».

Η τρίτη επίθεση εκδηλώνεται από τον

Παχύαμμο προς τα Κόκκινα.

Τα απειροπόλεμα παιδιά της Κύπρου

εισέρχονται στην κόλαση του πυρός.

Ακολουθούν σκληρές μάχες εκ του

συστάδην με τη συνεχή παρουσία του

Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Γεωργίου

Γρίβα Διγενή.

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1964

√ Ο ανηλεής βομβαρδισμός της Τηλλυρίας τον Αύγουστο του 1964,

προάγγελος των διχοτομικών σχεδίων της Άγκυρας  και

πρόδρομος της Τουρκικής εισβολής του 1974

Η 7η Αυγούστου 1964: Οι

πιο σκληρές μάχες 
Η 7η Αυγούστου είναι μέρα Παρα-

σκευή. Η πιο σκληρή και αιματοβαμμέ-

νη μέρα των μαχών. Η 31η μοίρα

καταδρομών κινείται δυτικά του

Λωρόβουνου, ενισχύει το 206 και μαζί

πατούν την κορυφή. Το απόγευμα  διε-

ξάγεται η πλέον αιματηρή μάχη για

την κατάληψη του υψώματος «Μάλη».

Η επίθεση συνεχίζεται το Σάββατο της

8ης Αυγούστου και είναι θέμα ωρών η

πλήρης καταστροφή του προγεφυρώ-

ματος Κοκκίνων Μανσούρας και η

καθαρή ελληνική νίκη.

Τότε ακριβώς η τουρκική πολεμική

αεροπορία κάνει την εμφάνισή της και

βάλλει δι' όλων των μέσων εναντίον

των τμημάτων που προελαύνουν.

Χρησιμοποιεί κατά παράβασιν του

δικαίου του πολέμου βόμβες ναπάλμ

και άλλα απαγορευμένα εκρηκτικά.

Βομβαρδίζει αδιακρίτως στρατιώτες

και αμάχους, και σκορπά τον όλεθρο

και το θάνατο. Οι ναπάλμ καίνε τα

παλληκάρια της Κύπρου, που μεταφέ-

ρονται καψαλισμένα κατά δεκάδες στα

νοσοκομεία. Η θέα της καμένης σάρ-

κας σε νέα παιδιά είναι ό,τι πιο μακά-

βριο.

Η τουρκική αεροπορία συνεχίζει σπο-

ραδικά τη δράση της και τη 10η

Αυγούστου επήλθε κατάπαυση του

πυρός με πολλά θύματα μεταξύ των

αμάχων.
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Όαση δροσιάς και ξεγνοιασιάς
για τους εργαζόμενους

Τα εξοχικά συγκροτήματα της
ΣΕΚ σε βουνό και θάλασσα

σφύζουν αυτόν τον καιρό από ζωή
προσφέροντας την ευκαιρία στους
εργαζόμενους μέλη του Κινήματος
με τις οικογένειες τους να απολαύ-
σουν ποιοτικές και φθηνές διακο-
πές μακριά από το άγχος και τη
ρουτίνα της καθημερινότητας.

Οι παραθαλάσσιες εξοχικές κατοι-
κίες της ΣΕΚ στον Πρωταρά  και
της Ομοσπονδίας Κυβερνητικών
ΣΕΚ διαθέτουν ευρύχωρα διαμερί-
σματα με όλες τις απαιτούμενες

ανέσεις ενώ οι υπερσύγχρονες
πισίνες που διαθέτουν αποτελούν
πηγή όασης και δροσιάς. 

Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα
καθημερινών εξορμήσεων στις
παραλίες του Πρωταρά για τους
λάτρεις της θάλασσας και της
φυσικής ομορφιάς της περιοχής.

Η ψυχή των δυο παραθαλάσσιων
συγκροτημάτων  που είναι εφάμιλ-
λα ξενοδοχειακών συγκροτημάτων,
ο Θανάσης και ο Όθωνας, πάντοτε
βρίσκονται  σε ετοιμότητα, όλο το
24ωρο, να εξυπηρετήσουν τους

εργαζομένους και να επιλύσουν

οποιανδήποτε πρόβλημα προκύ-

ψει.

Ειδικότερα αυτή την εποχή όπου οι

επιπτώσεις της οικονομικής ύφε-

σης βαραίνουν σημαντικά τη

τσέπη των πολιτών η ζήτηση για

διακοπές στις εξοχικές κατοικίες

του Κινήματος  έχει πολλαπλασια-

στεί και ως εκ τούτου η ΣΕΚ βρί-

σκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να

εξυπηρετήσει όσο το δυνατό μεγα-

λύτερο αριθμό ενδιαφερομένων.

• Μόνιμη έγνοια της ΣΕΚ είναι

η εξυπηρέτηση όλο και

περισσότερων εργαζομένων

να απολαύσουν φθηνές και

προπαντός ποιοτικές διακοπές

• Η κρίση πολλαπλασίασε τη ζήτηση για διακοπές στις εξοχικές
κατοικίες της ΣΕΚ σε βουνό και θάλασσα

Εξυπηρέτηση με χαμόγελο από το προσωπικό
του κυλικείου - εστιατορίου

Όμορφες στιγμές χαλάρωσης και υδάτινης δράσης
για μικρούς και μεγάλους

Το προσωπικό της υποδοχής πάντοτε σε ετοιμότητα για
να προσφέρει άψογη εξυπηρέτηση και να επιληφθεί κάθε

προβλήματος που θα προκύψει

Μόνιμη έγνοια του Όθωνα η όσο το δυνατόν καλύτε-
ρη συντήρηση του συγκροτήματος και η καλαισθησία

του περιβάλλοντος χώρου
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• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των μελών και των οικογενειών τους

είναι μονίμως στις πρωταρχικές
προτεραιότητες της ΣΕΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Ποιοτικές διακοπές στα εξοχικά
διαμερίσματα της ΣΕΚ

• Σε τούτη τη δύσκολη ώρα

της οικονομικής κρίσης, τα εξοχικά

συγκροτήματα της ΣΕΚ αποτελούν

μοναδική επιλογή για τις διακοπές

μας, μας είπαν με ικανοποίηση

οι παραθεριστές με τους οποίους

ανταλλάξαμε ευχάριστες κουβέντες

κατά την εκεί επίσκεψη μας

Οι διακοπές για τον κάθε εργαζόμενο και την
οικογένεια του  δεν είναι πολυτελής επιλογή

αλλά αποτελεί  ανάγκη για διατήρηση της ψυχι-
κής ισορροπίας κάθε ανθρώπου  μετά από μια
κοπιαστική και κουραστική χρονιά.

Ως εκ τούτου το Κίνημα της ΣΕΚ προσπαθεί κάθε
χρόνο να δώσει την ευκαιρία σε όλο και περισ-
σότερους εργαζόμενους να χαίρονται ποιοτικές
διακοπές σε πολύ λογικές τιμές.  

Εκτός από τον Πρωταρά η ΣΕΚ διαθέτει εξοχικές
κατοικίες σε ειδυλλιακό τοπίο στον Κάτω Αμία-
ντο για αυτούς που λατρεύουν τη μυρωδιά του

πεύκου  και τις καθημερινές εξορμήσεις στα
μονοπάτια της φύσης και στα γύρω χωριά της
περιοχής.

Στα Καννάβια σε πευκόφυτη πλαγιά δίπλα στο
χωριό, υπάρχουν οι εξοχικές κατοικίες της Ομο-
σπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ. Κατά τον μήνα Ιούλιο
στον ίδιο χώρο λειτουργούν οι παιδικές κατα-
σκηνώσεις ΣΕΚ. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων επί-
σης, διαθέτει εξοχικά διαμερίσματα στην Κάτω
Πάφο.

Όλα ανεξαίρετα τα συγκροτήματα διαθέτουν
εστιατόρια με ελεγχόμενες τιμές. 

Στον «Κάππαρη» Παραλιμνίου στο εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ,
οι οικογένειες των μελών του Κινήματος απολαμβάνουν 

τις διακοπές τους μέσα σε όμορφο περιβάλλον, φορτίζοντας
τις μπαταρίες τους για επάνοδο στην εργασία

Ο Θανάσης και το προσωπικό του συγκροτήματος
βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση για παροχή κάθε

δυνατής διευκόλυνσης στους παραθεριστές

Με περισσή προθυμία και μέσα σε άριστες συνθήκες
υγιεινής το προσωπικό του καφεστιατορίου κάνει

το παν για άψογη εξυπηρέτηση

Αφοσιωμένοι στο παιγνίδι τους οι δύο νεαροί φαίνε-
ται να μην συγκινούνται από την παρουσία του

φωτογραφικού φακού της «Ε.Φ.»

Μπορεί η Εθνική Ελλάδας να ατύχησε στο
«ΜΟΥΝΤΙΑΛ» της Βραζιλίας όμως οι εντυπωσιακή

παρουσία της θα μας θυμίζει πάντοτε ότι μπορούμε
να πετύχουμε υψηλούς στόχους σε όλες τις φάσεις
της ζωής μας αρκεί να εργασθούμε πειθαρχημένα,

προγραμματισμένα και με ενότητα

Στιγμές ανεμελιάς και χαλάρωσης για μικρούς και μεγάλους

√ Σφύζουν από ζωή τα ιδιόκτητα εξοχικά
συγκροτήματα της ΣΕΚ

√ Τα ιδιόκτητα εξοχικά

συγκροτήματα της ΣΕΚ σε βουνό

και θάλασσα αποτελούν

ένα από τους πυλώνες ανάπτυξης

της ευημερίας των οικογενειών

των μελών

ΕΞΟΧΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΣΕΚ ΣΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΑ

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕΚ ΣΤΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙ
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Οι εποχές έχουν διαφορετι-

κές επιδράσεις πάνω μας

και ακόμα και ο ήλιος που όλα

τα γιατρεύει, μπορεί να είναι η

αφορμή για μια όχι τόσο καλή

διάθεση.  Διαβάστε 10 από τις

αιτίες που μας ρίχνουν την

ψυχολογία και θεωρήστε από-

λυτα φυσιολογικό να έχετε

βιώσει στο παρελθόν ή να βιώ-

νετε φέτος, μια ή περισσότερες

από τις ακόλουθες καταστά-

σεις.

Το σημαντικό, πάντα, είναι να

ξεπερνώνται οι δυσκολίες, που

είναι πάντα μέσα στο πρό-

γραμμα και να απολαμβάνουμε

τη ζωή όπως μας αξίζει.

1. Υψηλές θερμοκρασίες.  Αν

και ο χειμώνας είναι η εποχή

που έχει συνδυαστεί με αρνητι-

κές επιδράσεις στην ψυχολογι-

κή μας διάθεση, δεν σημαίνει

ότι είναι και η μοναδική εποχή.

Το κρύο του χειμώνα μπορεί να

ρίχνει τη ενεργητικότητά μας,

αλλά η ζέστη του καλοκαιριού

προκαλεί ευερεθιστότητα και

εκνευρισμό, δυσκολεύοντας

μας να ακολουθήσουμε την

καθημερινότητά μας και προ-

καλώντας ακόμα περισσότε-

ρο...εκνευρισμό.

2. Οι προσδοκίες  Η συννεφιά

και οι υποχρεώσεις του χειμώ-

να, ανεβάζουν κατακόρυφα τις

προσδοκίες για το ερχόμενο

καλοκαίρι, τις διακοπές και τα

παγωτά που θα φέρει αυτό.

Τυχόν αναποδιές όμως, όπως

να μην έχουμε την οικονομική

άνεση για τις ιδανικές διακο-

πές ή αν αρρωστήσουμε και

καθυστερήσει η απόλαυση του

παγωτού, είναι μέσα στο πρό-

γραμμα και όπως πρέπει να

συμβαίνει σε κάθε φάση της

ζωής μας, πρέπει να παραμέ-

νουμε ρεαλιστές, για δυο βασι-

κούς λόγους. Όταν όλα όντως

πάνε βάσει προγράμματος να

τα ευχαριστηθούμε διπλά και

όταν δεν πάνε όλα όπως τα

περιμέναμε, να μην απογητευ-

τούμε –επίσης- διπλά.

3. Καλοκαιρινός μαξιμαλι-

σμός  Το καλοκαίρι όλα μοιά-

ζουν πιο μεγενθυμένα και πιο

«φωναχτά» κάτω από το φως

του ήλιου. Τα παιδιά παίζουν

μπάλα στις γειτονιές, τα ρούχα

είναι φωσφοριζέ και τα πλήθη

κατακλύζουν τις παραλίες.

Πολλοί όμως, αποζητούν στις

διακοπές την ησυχία που τους

λείπει στην καθημερινότητά

τους, γι’ αυτό στις προανα-

φερθείσες καλοκαιρινές συν-

θήκες, όχι απλά δεν καταφέρ-

νουν να ηρεμήσουν, αλλά

ταράζονται και αγχόνοντε

ακόμα περισσότερο.  Για όλους

όμως υπάρχει ένας μέρος και

ένα είδος διακοπών, που θα

βρούν αυτό που ψάχνουν. Είτε

αυτό είναι η ησυχία τους, είτε

ακόμα περισσότερη φασαρία.

4. Η κακή ποιότητα του ύπνου

 Οι μεγάλες καλοκαιρινές μέρες,

που καταλήγουν σε μεγάλες

καλοκαιρινές νύχτες, διατα-

ράσσουν την κανονικότητα του

ύπνου. Οι δε ζεστές καλοκαιρι-

νές νύχτες, συμβάλουν ακόμα

περισσότερο στην κακή ποιό-

τητα του ύπνου. Συνέπεια

όλων αυτών των παραμέτρων

είναι η αυξημένη παραγωγή

της ορμόνης του στρες (κορτι-

ζόλης) η οποία με τη σειρά της

συνεισφέρει στις καταθλιπτι-

κές τάσεις του καλοκαιριού και

τη συναισθηματική ευαισθη-

σία. Βρείτε τρόπο ώστε να δια-

ταραχθεί το λιγότερο δυνατό ο

ύπνος σας, είτε αυτός είναι το

air condition, ένας ανεμιστήρας

ή έστω να κοιμάστε γυμνοί.

5. Η έλλειψη προσωπικού

χρόνου  Το χειμώνα που τηρεί-

ται η κανονικότητα της ρουτί-

νας, όσοι έχετε εντάξει στο

καθημερινό σας πρόγραμμα

κάποια λεπτά προσωπικού

χρόνου, καταφέρνετε και είστε

συνεπείς σε αυτά. Το καλοκαί-

ρι όμως, που η καθημερινότητα

αλλάζει, τα παιδιά δεν έχουν

σχολείο και οι προτάσεις δια-

σκέδασης σας κατακλύζουν

είναι δύσκολο να βρείτε λίγο

χρόνο για να αποσυμφορηθείτε

από το άγχος, που ποτέ δεν-

σταματά.  Αυτή η έλλειψη ιδιω-

τικότητας είναι που προκαλεί

κι άλλο άγχος, περισσότερη

αναστάτωση και αισθήματα

δυσφορίας. Μην ξεχνάτε όμως

και αυτό το πρόβλημα είναι

θέμα διαχείρισης καιπρογραμ-

ματισμού και τίποτα παραπά-

νω.

6. Οι ράθυμοι συνάδελφοι  Το

καλοκαίρι οι ρυθμοί πέφτουν,

το μισό γραφείο πάει διακοπές

και αν δεν ανήκετε εσείς σε

αυτό το μισό, καλείστε να βγά-

λετε όλη τη δουλειά μόνοι σας

ή –ακόμα χειρότερα- με κάποι-

ον που δεν έχει τη διάθεση να

δουλέψει καλοκαιριάτικα και

περιμένει κι αυτός τη δική του

άδεια να έρθει. Πριν απελπι-

στείτε σιγουρευτείτε ότι έχετε

εξασφαλίσει κι εσείς τις ημέρες

αδείας σας και θυμηθείτε ότι

σε μερικές εβδομάδες κάποιος

άλλος θα φορτωθεί και τη δική

σας δουλειά.  Σε καμία περί-

πτωση μην μπείτε σε μοιρολα-

τρική διάθεση και δεν πάτε καν

διακοπές στο όνομα του φόρ-

του εργασίας. Οι διακοπές δεν

είναι πολυτέλεια, αλλά βασική

ανάγκη.

7. Η ζήλια των κοινωνικών

δικτύων  Μέσα από το προφίλ

ενός κοινωνικού δικτύου ο

καθένας παρουσιάζει την ιδα-

νική εκδοχή του εαυτού του και

κανείς δεν θα αναφέρει τις

φοβίες και τα κουσούρια του.

Το ίδιο συμβαίνει και με την

περίπτωση των διακοπών.

Στις ιστοσελίδες κοινωνικής

διχτύωσης, (facebook και το

instagram), όλοι περνούν

φανταστικά, πάνε διακοπές 30

μέρες το χρόνο και δεν τσακώ-

νονται ποτέ με τους φίλους

τους στις διακοπές. Αλλά όλα

αυτά είναι μονάχα το ψηφιακό

τους προφίλ.  Μην νιώθετε

ζήλια λοιπόν για κάτι μάλλον

πλαστό. Αν δεν μπορείτε να

μείνετε ανεπηρέαστοι, δείτε

όλες αυτές τις αναρτήσεις σαν

έμπνευση για να φτιάξετε κι

εσείς τις δικές σας, αληθινές,

ζηλευτές διακοπές.

8. Χαμηλή αυτοπεποίθηση

 Εάν ανήκετε στο μεγαλύτερο

ποσοστό του πληθυσμού που

δεν νιώθει άνετα με το σώμα

του, τότε το καλοκαίρι δεν είναι

η αγαπημένη σας εποχή, για

τον ένα και μοναδικό λόγο, ότι

τα ρούχα λιγοστεύουν και οι

ατέλειες κρύβονται πιο δύσκο-

λα. Προσπαθήστε φέτος, να

μην αφήσετε τα στερεότυπα

των media να σας ρίξουν τη

διάθεση και στοχεύστε κυρίως

στο να είστε η καλύτερη εκδοχή

του εαυτού σας. Πόδια μοντέ-

λου δεν θα αποκτήσετε ποτέ,

αν δεν είστε ιδιαίτερη ψηλή,

τους κοιλιακούς τους όμως,

μπορείτε να τους αποκτήσε-

τε. Δε χρειάζεται και δεν πρέπει

να κρυφτείτε μέσα στο σπίτι

και πίσω από πετσέτες και

φαρδιά ρούχα. Όλοι έχουν

ωραία και λιγότερο ωραία

σημεία στο σώμα τους, απλά

κάποιοι ξέρουν πως να τονί-

ζουν τα πρώτα και να καλύ-

πτουν τα δεύτερα.

10. Δεν είστε λάτρης της

φύσης  Το καλοκαίρι για τους

περισσότερους σημαίνει την

επιστροφή στη φύση, ενώ το

camping, που πολλοί προτι-

μούν, συνδυάζει οικονομικές

διακοπές και τον αρχικό στόχο,

που είναι το φυσικό περιβάλ-

λον. Κάποιοι όμως είναι παι-

διά της πόλης και δεν τους

αρέσει  ούτε η φύση, ούτε τα

δέντρα, ούτε η κατασκήνωση. 

Οι φοβίες για τα μολυσμένα

κουνούπια και τα φίδια τους

δάσους, προκαλούν άγχος σε

πολλούς, περιορίζοντάς τους

από την καλοκαιρινή διασκέ-

δαση, ακόμα και αν αντιλαμ-

βάνονται οι ίδιοι την υπερβολή

ενός τέτοιου φόβου.  Προσπα-

θήστε να ξεπεράσετε τέτοιου

είδους φοβίες με τη βοήθεια

ενός ειδικού, αλλιώς φροντίστε

να κάνετε διακοπές σε πιο

αστικά περιβάλλοντα και αφή-

στε το φαράγγι της Σαμαριάς

για του χρόνου. Δεν υπάρχει

κανένας λόγος να ζοριστείτε

στις διακοπές σας.

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΑΝΘΕΙ

ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
• Οι 10 βασικές αιτίες της θερινής μελαγχολίας

Μπορεί για κάποιους η καλοκαιρινή κατάθλιψη να είναι σχήμα οξύμωρο, αλλά για

κάποιους άλλους, που δεν είναι λίγοι, είναι μια πραγματικότητα. Ακόμα και το άγχος

των καλοκαιρινών διακοπών και η πίεση να περάσουμε καλά, είναι στρεσογόνοι

παράγοντες που έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα, από αυτά που αρχικά προτείνουν

9. Οικονομική στενότητα

 Οι διακοπές κοστίζουν, είτε

κάνετε οι ίδιοι, είτε πρέπει να

βρείτε τρόπο να κάνουν τα

παιδιά, όσο εσείς είστε στο

γραφείο. Το στρες για το πως

θα ανταπεξέλθετε στις οικο-

νομικές σας υποχρεώσεις

σαςαπασχολεί όλες τις επο-

χές του χρόνου, ενώ το καλο-

καίρι γίνεται ακόμα πιο βαρύ

για τους προφανείς

λόγους. Βρείτε και φέτος,

όπως πιθανότατα κάνατε και

πέρυσι, τις εναλλακτικές δια-

κοπές που ταιριάζουν στο

πορτοφόλι σας, χαρείτε με

όσα μπορείτε να έχετε και μην

αναλώνεστε στις ονειρεμένες,

αλλάάπιαστες διακοπές.
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Πρόσφατα η βρετανική Αρχή Ασφά-

λειας των Τροφίμων (FSA) εξέδωσε

συστάσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν

πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο πριν

το μαγειρέψουμε, διότι υπάρχει κίνδυ-

νος διασποράς σε όλη την κουζίνα των

μικροβίων που περιέχει. 

Ο κ. Γεώργιος - Ιωάννης Νυχάς, καθη-

γητής Μικροβιολογίας Τροφίμων στο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, εξη-

γεί ποιες άλλες συνήθειές μας ευνοούν

τις τροφικές δηλητηριάσεις και τι πρέ-

πει να κάνουμε.

Πόσο συχνές είναι οι τροφικές δηλη-

τηριάσεις;

Ακριβή στοιχεία για τη χώρα μας δεν

υπάρχουν, αλλά στην Ευρώπη υπολογί-

ζεται ότι σχεδόν 330.000 άνθρωποι

αρρωσταίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της

κατανάλωσης τροφίμων μολυσμένων με

μικρόβια όπως η σαλμονέλα, το E.coli,

το καμπυλοβακτηρίδιο (είναι αυτό για

το οποίο βγήκε η νέα σύσταση της FSA),

η λιστέρια, τα βακτήρια της οικογένειας

Bacillus αλλά και ο εξαιρετικά επικίνδυ-

νος χρυσίζων σταφυλόκοκκος. 

Απ’ όλα αυτά τα βακτήρια, τις περισ-

σότερες τροφικές δηλητηριάσεις προ-

καλεί το καμπυλοβακτηρίδιο, που

υπάρχει εκ φύσεως στα φτερά και το

δέρμα της κότας και μπορεί να δια-

σπαρθεί σε απόσταση έως και 1 μέτρο

με τα σταγονίδια εάν πλύνουμε το που-

λερικό πριν το μαγειρέψουμε.

Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες της;

Η κύρια αιτία των τροφικών δηλητη-

ριάσεων είναι ότι δεν συντηρούμε καλά

τα τρόφιμα, παρότι έχουμε καλά

ψυγεία. Σε ευρωπαϊκή μελέτη στην

οποία συμμετείχαμε και στην οποία

είχαμε εξετάσει τυχαία επιλεγμένα

ψυγεία σε σπίτια και σουπερμάρκετ,

είχαμε βρει ότι σε ελάχιστα ελληνικά

ψυγεία η θερμοκρασία υπερέβαινε τους

12 βαθμούς, όταν σε άλλες χώρες υπήρ-

χαν ψυγεία που έφταναν τους... 21. Τα

πιο συχνά λάθη με τα ψυγεία είναι η

κακή κατανομή των τροφίμων (π.χ. τα

ωμά κρέατα στα πάνω ράφια), το συνε-

χές ανοιγοκλείσιμο της πόρτας, η τοπο-

θέτηση τροφίμων στην πόρτα ή/και η

υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 6 βαθ-

μούς) ιδίως το καλοκαίρι. 

Αλλες συχνές αιτίες τροφικής δηλητη-

ρίασης είναι η κατανάλωση πολυκαι-

ριασμένων ή μισομαγειρεμένων τροφί-

μων, ο ελλιπής καθαρισμός των ειδών

μαγειρικής και κουζίνας (τα σφουγγα-

ράκια της κουζίνας λ.χ. είναι τα πιο

μολυσμένα αντικείμενα μέσα στο σπίτι,

σύμφωνα με αναλύσεις που έχουμε

πραγματοποιήσει) και η επιμόλυνση

των τροφίμων.

Ποια τρόφιμα είναι τα πιο επικίνδυνα;

Αν και κατά το παρελθόν ενοχοποιού-

νταν κυρίως τα ζωικής προελεύσεως

τρόφιμα (π.χ. κιμάδες, αβγά, πουλερι-

κά), πλέον ξέρουμε καλά ότι και τα

φυτικά τρόφιμα μπορεί να προκαλέ-

σουν επιδημίες (το 2011 λ.χ. καταγρά-

φηκαν στην Ευρώπη επιδημίες από

φύτρα και πεπόνι). 

Επειδή, λοιπόν, όλα τα φυτικά και

ζωικά τρόφιμα φέρουν μικρόβια, είναι

καθοριστικής σημασίας η σωστή

συντήρηση, διαχείριση και μαγείρεμα.

Πώς μπορούμε να προστατευθούμε;

Ο κύριος παράγοντας με τον οποίο

κατορθώνουμε να ελέγξουμε τους

παθογόνους μικροοργανισμούς είναι η

θερμοκρασία.

Η σωστή φύλαξη σε χαμηλές θερμοκρα-

σίες (κάτω από 6 βαθμούς

Κελσίου) και το καλό

μαγείρεμα ώστε να φτάσει

στο εσωτερικό των τροφί-

μων η θερμοκρασία τους

70-75 βαθμούς Κελσίου

μπορούν να μας προφυ-

λάξουν αποτελεσματικά.

Η ημερομηνία λήξης

είναι δεσμευτική;

Τα περισσότερα τρόφιμα

αναγράφουν μια ενδεικτι-

κή ημερομηνία λήξεως και αν τηρηθούν

οι συμβουλές σωστής φύλαξης και

συντήρησης (στο σουπερμάρκετ και το

σπίτι) μπορεί να συντηρηθούν περισσό-

τερο. 

Επειδή, ωστόσο, οι περισσότεροι

κάνουν λάθη (π.χ. αγοράζουν ένα τρό-

φιμο που θέλει ψυγείο και το βάζουν

στο ψυγείο έπειτα από 3 ώρες), καλό

είναι να τις τηρούμε.

Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι

ένα τρόφιμο είναι χαλασμένο;

Είναι δύσκολο. Στο κρέας λ.χ. προφα-

νώς η περίεργη μυρωδιά, η εμφάνιση

μούχλας, η αλλοίωση της γεύσης και η

«γλίτσα» είναι ύποπτες ενδείξεις, αλλά

όχι αποδείξεις ότι θα μας αρρωστήσει. 

Από την άλλη, υπάρχουν βακτήρια που,

παρότι ενέχουν κίνδυνο τροφικής δηλη-

τηρίασης, δεν επηρεάζουν τη μυρωδιά

ούτε τη γεύση των τροφίμων. Γι’ αυτό

πρέπει να προσέχουμε τόσο πολύ τη

συντήρηση, την προετοιμασία και το

μαγείρεμα.

Τροφικές δηλητηριάσεις
• Οι ψηλές θερμοκρασίες τις ευνοούν

Για σωστή συντήρηση
στο ψυγείο

• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στη

συντήρηση είναι 4-6 βαθμοί και στην

κατάψυξη -18 βαθμοί Κελσίου

• Να το καθαρίζετε 1-2 φορές τον

μήνα, με ήπιο απολυμαντικό καθαρι-

στικό και νερό

• Να φυλάτε άπλυτα τα φρούτα και τα

λαχανικά στις ειδικές θήκες (το πλύσι-

μο δημιουργεί υγρασία και η υγρασία

ευνοεί την επιβίωση των μικροβίων),

τις οποίες θα πλένετε κάθε εβδομάδα

με σαπούνι και νερό.

• Μην τοποθετείτε τρόφιμα στην

πόρτα (έχει μεγάλες διακυμάνσεις της

θερμοκρασίας)

• Να βάζετε τα ωμά κρέατα (ακόμα κι

αν είναι μέσα σε δισκάκι) στο χαμηλό-

τερο ράφι, μέσα σε ταψί ή τάπερ, για

να μην στάξουν οι χυμοί τους πάνω

στα άλλα τρόφιμα. Αν το ψυγείο έχει

ειδική θέση για κρέας, να την πλένετε

κάθε 2-3 μέρες

• Αν σταλάξει οτιδήποτε, καθαρίστε το

αμέσως

• Να βάζετε αμέσως στο ψυγείο τα

ψώνια

• Μην αφήνετε ούτε για ένα δευτερόλε-

πτο ανοιχτή την πόρτα του.

• Μην βάζετε το φαγητό καυτό στο

ψυγείο.

• Αν το γεμίσετε ασφυκτικά, χαμηλώ-

στε τη θερμοκρασία

Αριθμοί

• 330.000 Ευρωπαίοι χρειάζο-
νται ετησίως ιατρική φροντί-
δα εξαιτίας τροφικής δηλητη-
ρίασης

• 200 ασθένειες μπορούν να
μεταδοθούν με τα τρόφιμα

• 70% των τροφικών δηλητηριά-
σεων συμβαίνουν στο σπίτι

Επιδημίες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

• 5.648 επιδημίες τροφικών
δηλητηριάσεων καταγράφη-
καν το 2011

• 69.553 Ευρωπαίοι αρρώστη-
σαν

• 7.125 χρειάσθηκαν νοσηλεία
στο νοσοκομείο

• 93 έχασαν τη ζωή τους

Για ασφάλεια στο μαγείρεμα

• Να χρησιμοποιείτε διαφορετικά σκεύη για τα ωμά ζωικά προϊόντα, για τα φυτικά

και για τα μαγειρεμένα φαγητά

• Μην πλένετε τα ωμά ζωικά προϊόντα, όπως το κοτόπουλο

• Πριν φάτε τα φρούτα και τα λαχανικά, ξεπλύνετέ τα με άφθονο τρεχούμενο νερό

(όχι σε λεκάνη, ούτε με σαπούνι)

• Μετά τη διαχείριση ωμών ζωικών προϊόντων να πλένετε με ζεστό σαπούνι και νερό

ή να βάζετε στο πλυντήριο πιάτων όσα σκεύη χρησιμοποιήσατε και να καθαρίζετε

όλες τις επιφάνειες (νιπτήρα, πάγκους, πλακάκια) με πολύ ζεστό νερό και ισχυρό

απολυμαντικό, όπως το χλώριο

• Να μαγειρεύετε πολύ καλά το φαγητό (κρέατα, πουλερικά και ψάρια δεν πρέπει να

έχουν ίχνος αίματος ή χυμών)

• Να απολυμαίνετε συχνά τα σφουγγαράκια της κουζίνας (λ.χ. βάλτε τα σε ένα μπωλ

με καυτό νερό και απολυμαντικό για λίγη ώρα ή να τα πλένετε μαζί με τα πιάτα στο

πλυντήριο) και να τα αλλάζετε συχνά

• Να τοποθετείτε τα τρόφιμα στο ψυγείο μέσα σε 2 ώρες από τη στιγμή που τελει-

ώνει το μαγείρεμά τους.

• ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ

με τα ψυγεία είναι η κακή κατανομή

των τροφίμων (π.χ. τα ωμά

κρέατα στα πάνω ράφια),

το συνεχές ανοιγοκλείσιμο

της πόρτας, η τοποθέτηση

τροφίμων στην πόρτα ή / και

η υψηλή θερμοκρασία ιδίως

το καλοκαίρι
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Λάδι και λεμόνι θέλουν
τα νύχια σου…

Τα νύχια σου έχουν την τάση να σπάνε

εύκολα, είναι θαμπά και ξεφλουδί-

ζουν; Δοκίμασε την παρακάτω συνταγή

με ελαιόλαδο και λεμόνι που θα δυναμώ-

σει τα νύχια σου ενώ ταυτόχρονα θα τους

χαρίσει απίστευτη λάμψη.

Υλικά: Ελαιόλαδο, Λεμόνι

Εκτέλεση: Σε ένα μπολ αναμειγνύεις ίση

ποσότητα από τα δύο υλικά. Έπειτα βού-

τηξε τα χέρια σου μέσα στο μπολ και

άφησε τα περίπου για 15 λεπτά. Ξέβγαλε τα με

χλιαρό νερό, και επανέλαβε την ίδια διαδικασία

2-3 φορές την εβδομάδα για ακόμη πιο εντυ-

πωσιακά αποτελέσματα.

• Ένας Σκωτσέζος με μακριά μαλλιά μπαί-

νει σ’ ένα κουρείο:

- Πόσο κάνει το κόψιμο των μαλλιών;

- εννιά πένες.

- Και το ξύρισμα;

- Τρεις

- Τότε ξύρισέ μου το κεφάλι!

• Ένας τύπος πηγαίνει στο δρόμο με το

αυτοκίνητό του. Εκεί που πηγαίνει βλέπει

στην άκρη του δρόμου ένα σκύλο με έναν άνθρω-

πο να παίζουν τάβλι. Έκπληκτος σταματάει και

κατεβαίνει από το αμάξι και ρωτάει τον τύπο:

- Καλά ρε φίλε, ξέρει ο σκύλος τάβλι;

- Τι ξέρει μωρέ; χάνει 5-2!

Σοβαρά …
αστειάκια
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Ηδύναμη της θέλησης για ζωή τον έκανε να χαμογε-

λά, να τρώει και σε λίγο θα μιλάει.

Μία ιστορία ανθρώπινης δύναμης και θέλησης για

ζωή, μας διδάσκει μέσα από το περιστατικό που

συνέβη πριν ένα χρόνο στον 18χρονο Παναγιώτη, ο

οποίος τράκαρε με μηχανάκι.

Δεν φορούσε κράνος και χτύπησε πολύ σοβαρά αφού

μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάστα-

ση.

Οι ελπίδες έσβηναν για τον Παναγιώτη. Μέχρι που

μεταφέρθηκε στη νευροχειρουργική μονάδα του Ευαγ-

γελισμού και εντάχθηκε σε ένα πειραματικό πρόγραμ-

μα που τρέχουν Έλληνες γιατροί.

Ένα χρόνο μετά ο Παναγιώτης έχει επανέλθει, χαμογε-

λά, αντιδρά στα ερεθίσματα, τρώει τα αγαπημένα του

σουβλάκια και σύντομα θα μιλάει.

Ο πατέρας του Παναγιώτη, ο Ανδρέας Καρράς αλλά

και γιατροί μιλούν σήμερα για πρώτη φορά στα Νέα

και τον Γιάννη Δεβετζόγλου.

Ο Παναγιώτης είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και

βλάβη στην περιοχή που ονομάζεται στέλεχος, την

περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τις

λειτουργίες επιβίωσης.

Έμεινε διασωληνωμένος, όμως όσο του μιλούσαν

έβλεπαν να αλλάζουν οι ζωτικές λειτουργίες του: οι

παλμοί αυξάνονταν, η καρδιά λειτουργούσε πιο γρή-

γορα. Έμοιαζε να τους ακούει και να τους δείχνει πως

τους χρειάζεται δίπλα του.

35 μέρες μετά άνοιξε για πρώτη φορά τα μάτια του.

Ένα βλέμμα απλανές, άδειο, Αντιδρούσε μόνο στα τσι-

μπήματα.

Άρχισαν πολύωρες συνεδρίες φυσιοθεραπείας από

τον γιατρό Νίκο Χόντο ο οποίος λέει πως όσο έδινε

αγώνα για τον Παναγιώτη, άκουγε γιατρούς να περ-

νάνε και να λένε «άσ’το, είναι τελειωμένο αυτό. Πάμε

να δούμε άλλους ασθενείς».

Ακολούθησε νοσηλεία για τρεις μήνες σε κέντρο απο-

κατάστασης στη Λάρισα, ενώ οι γονείς του έψαχναν

κάθε έρευνα και τρόπο για να σώσουν το παιδί τους.

Έτσι έμαθαν για το πρόγραμμα του καθηγητή Νευρο-

χειρουργικής του Ευαγγελισμού Δαμιανού Σακκά και ο

Παναγιώτης εντάχθηκε σε αυτό. Κάθε μέρα για μισή

ώρα φορούσε ένα ειδικό καπέλο που στέλνει ηλεκτρι-

κό ρεύμα εξωτερικά στον εγκέφαλο.

Σε συνδυασμό με ειδικές ασκήσεις ο Παναγιώτης έχει

επανέλθει σχεδόν πλήρως. Σύμφωνα με τα Νέα, τις

τελευταίες 15 μέρες ο Παναγιώτης τρώει μπισκότα,

τυρόπιτα τα αγαπημένα του σουβλάκια, χαμογελά και

σύντομα θα αποκατασταθεί και η ομιλία του.

18χρονος ξύπνησε από κώμα μετά από ένα χρόνο!
Μία ιστορία ανθρώπινης δύναμης και θέλησης για ζωή

Μια “έξυπνη” ζώνη αυτο-

κινήτου, η οποία παρα-

κολουθεί συνεχώς τους παλ-

μούς της καρδιάς και την

αναπνοή του οδηγού και τον

ειδοποιεί με ηχητικό σήμα,

όταν “καταλαβαίνει” ότι

αυτός πάει να αποκοιμηθεί

στο τιμόνι, δημιούργησαν

ισπανοί ερευνητές.

Η ζώνη διαθέτει ειδικούς

ηλεκτρονικούς αισθητήρες

που καταγράφουν τους ρυθ-

μούς της αναπνοής και των

χτύπων της καρδιάς. Όταν

αυτοί πέφτουν πολύ, μία ένδειξη

ότι ο οδηγός κινδυνεύει να τον

πάρει ο ύπνος, τότε η ζώνη “κου-

δουνίζει” για να τον ξυπνήσει

έγκαιρα.

Οι ερευνητές του Εμβιομηχανικού

Ινστιτούτου της Βαλένθια, με επι-

κεφαλής τον Χοσέ Σόλαθ, σύμφωνα

με τις βρετανικές «Ντέιλι Μέιλ» και

«Τέλεγκραφ», δήλωσαν ότι το

σύστημα παρακολούθησης – αφύ-

πνισης με την ονομασία HARKEN

μπορεί να σώσει τη ζωή του οδη-

γού, αν είναι κουρασμένος ή μεθυ-

σμένος.

Το σύστημα βασίζεται σε “έξυπνα”

υφάσματα που έχουν ενσωματω-

μένους τους ηλεκτρονικούς αισθη-

τήρες και τα οποία τοποθετούνται

τόσο στη ζώνη, όσο και στο

κάλυμμα της θέσης του οδηγού.

Αυτά τα υλικά είναι κατασκευα-

σμένα από ίνες και νήματα με ηλε-

κτρικές ιδιότητες και αναμιγνύο-

νται με τα συνήθη υλικά από τα

οποία φτιάχνονται οι ζώνες και τα

καθίσματα.

Προς το παρόν, το νέο σύστημα

έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε κλει-

στές πίστες αγώνων, ενώ σύντομα

θα ακολουθήσουν δοκιμές σε

πραγματικές συνθήκες στους

ισπανικούς δρόμους. Εκτός από

τον προειδοποιητικό ήχο, μια πιο

βελτιωμένη εκδοχή θα επιτρέπει

στο σύστημα να αναλαμβάνει τον

έλεγχο του οχήματος και να το οδη-

γεί στην άκρη του δρόμου.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα τρο-

χαία που οφείλονται σε κόπωση

του οδηγού, είναι περίπου 50%

πιθανότερο να οδηγήσουν σε

θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Η

υπνηλία μειώνει τον χρόνο αντί-

δρασης ενός οδηγού, τη συγκέ-

ντρωση και την εγρήγορσή του,

πράγμα που μπορεί να αποβεί μοι-

ραίο.

Τέτοια δυστυχήματα είναι πιο

πιθανό να συμβούν σε εθνικές

οδούς ή σε μονότονους επαρχια-

κούς δρόμους, στη διάρκεια μακρι-

νών ταξιδιών, ιδίως τα βράδια

(από τις 2 έως τις 6 τα χαράματα),

καθώς και τις μεσημεριανές ώρες

μετά το φαγητό και το ποτό.

Οι νεαροί άνδρες οδηγοί, οι οδηγοί

φορτηγών και οι εργαζόμενοι σε

νυχτερινές βάρδιες ανήκουν κατ’

εξοχήν στην ομάδα υψηλού κινδύ-

νου να αποκοιμηθούν ενόσω οδη-

γούν.

Η κόπωση του οδηγού ευθύνεται

για το 20% έως 35% των σοβαρών

τροχαίων. Σε πάνω από 6.000

υπολογίζονται οι θάνατοι στην

Ευρώπη κάθε χρόνο εξαιτίας της

κόπωσης.

«Έξυπνη» ζώνη προειδοποιεί τον οδηγό
όταν αποκοιμιέται στο τιμόνι
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Υποχρεωτική η κλειτοριδεκτομή

Μετά τις εντολές του στους σουνίτες τζιχα-
ντιστές ακόλουθούς του για προέλαση σε

άλλες πόλεις του Ιράκ, ο επικεφαλής του
ISIL, ο «χαλίφης» Αμπού Μπακρ αλ-Μπα-
γκνταντί, δήλωσε πως ο ακρωτηριασμός
των γεννητικών οργάνων των γυναικών
είναι υποχρεωτικός στο χαλιφάτο του γιατί
έτσι είναι το θέλημα του Αλάχ. Αυτό υπο-
στηρίζει ο ‘Αμπντουλάχ’ ,πρέπει να υπο-
βληθούν σε κλειτοριδεκτομή όλες οι γυναί-
κες σύμφωνα με το ιερό βιβλίο, όπως ανα-
φέρει το πρακτορείο ειδήσεων Αki-
Adnkronos International. Με αυτό τον τρόπο
αποκλείεται η σεξουαλική απόλαυση στις
γυναίκες. Τ’ακούσατε οι ‘διεθνίστριες’; Την
ίδια ώρα ο αραβικός Τύπος αναφέρει ότι
τουλάχιστον 28 κορίτσια και δύο ενήλικες
υπέστησαν ακρωτηριασμό τις τελευταίες
ημέρες. Την ίδια στιγμή, το ISIL απαίτησε
από όλους τους εμπόρους της Μοσούλης να

καλύπτουν με μαύρη μαντίλα τα πρόσωπα
ακόμη στις κούκλες που έχουν στις βιτρίνες
των μαγαζιών τους. Η σαρία απαγορεύει την
τέχνη ή τα γλυπτά να έχουν ανθρώπινη μορφή,
επομένως, γυναικείες και ανδρικές φιγούρες
στις βιτρίνες των καταστημάτων θα καλυ-
φθούν με μαύρο ύφσμα.

Στο μεταξύ, χιλιάδες Χριστιανοί έχουν εγκατα-
λείψει την περιοχή, καθώς οι τζιχαντιστές του
ISIL τους εκβιάζουν είτε να αλλαξοπιστήσουν,
είτε να πληρώσουν ειδικό φόρο. Βέβαια, σύμ-
φωνα με τελευταίο τελεσίγραφο απαιτούν από
όλους να φύγουν από την περιοχή, με τον ΟΗΕ
απλώς παρατηρητή να ‘καταδικάζει’ δήθεν τον
συστηματικό αποδεκατισμό των θρησκευτικών
μειονοτήτων από το Ισλαμικό Κράτος.
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Ηκαρδιά, ο μεγαλύτερος μυς του

ανθρώπινου σώματος, έρχεται

καθημερινά αντιμέτωπος με αντί-

ξοες συνθήκες, από το άγχος και το

κάπνισμα μέχρι το αλκοόλ και τις

διατροφικές επιλογές του καθενός.

Ιδιαίτερα δε, τους καλοκαιρινούς

μήνες, οι υψηλές θερμοκρασίες

κάνουν την καρδιά ακόμη πιο ευά-

λωτη σε προβλήματα. Πώς μπο-

ρούμε να την προστατεύσουμε;

Συμβουλές για όλους

Μπορεί να θεωρείτε ότι «ζέστη

είναι θα περάσει» αλλά σε

καμία περίπτωση δεν

πρέπει να «παίζετε» με

τις υψηλές θερμοκρα-

σίες, καθώς μπορούν να

αποβούν ακόμα και μοιραί-

ες για την υγεία της καρδιάς

σας. Βασική αρχή για να προ-

στατευθείτε είναι να αποφεύγετε

τους εξωτερικούς χώρους από

νωρίς το μεσημέρι μέχρι τουλάχι-

στον τις 4 το απόγευμα, επειδή

τότε ο ήλιος είναι συνήθως πιο

δυνατός.

Εάν θέλετε να ασκηθείτε, κάντε το

με έναν φίλο καθώς είναι πιο

ασφαλές, ενώ προτιμότερο θα

ήταν να προπονηθείτε μετά τις

7.30 μ.μ. οπότε ο ήλιος είναι ασθε-

νέστερος. Κάποιες ακόμα σημαντι-

κές συμβουλές είναι:

• Να φοράτε ελαφριά, ανοιχτό-

χρωμα ρούχα και υφάσματα που

«αναπνέουν», όπως το βαμβάκι,

ενώ μη ξεχνάτε ποτέ το καπέλο και

τα γυαλιά ηλίου.

• Πριν ξεκινήσετε, εφαρμόστε ένα

αδιάβροχο αντηλιακό με δείκτη

προστασίας τουλάχιστον SPF 15

και επαναλάβατε κάθε δύο ώρες.

Μείνετε ενυδατωμένοι, πίνοντας

αρκετό νερό πριν, κατά τη διάρκεια

και μετά την άσκηση σας. Αποφύ-

γετε την καφεΐνη και τα αλκοολού-

χα ποτά.

• Κάντε τακτικά διαλείμματα. Βρεί-

τε κάποια σκιά ή ένα δροσερό

μέρος και σταματήστε για λίγα

λεπτά, προκειμένου να ξεκουρα-

στεί η καρδιά σας και συνεχίστε

στους ίδι-

ο υ ς

ρ υ θ -

μούς και με την ίδια τακτική.

Eχθροί του καλοκαιριού;

Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ο

βασικός εχθρός της καρδιάς και

γενικότερα της υγείας του ανθρώ-

που. Πρωταρχικές ενδείξεις των

επιπτώσεών τους στον άνθρωπο

αποτελούν η θερμική εξάντληση

και η θερμοπληξία. Στα συμπτώ-

ματα της πρώτης περιλαμβάνο-

νται:

• πονοκέφαλοι

• έντονη εφίδρωση

• κρύο, υγρό δέρμα, ρίγος

• ζάλη ή λιποθυμία

• αδυναμία και ταχυκαρδία

• μυϊκές κράμπες

• γρήγορη, ρηχή αναπνοή

• ναυτία, έμετος ή και τα δύο

Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώ-

ματα, μετακινηθείτε σε ένα δροσε-

ρό μέρος, σταματήσει την όποια

δραστηριότητα κάνετε και προ-

σπαθήστε να δροσιστείτε, προκει-

μένου να ανακτήσετε τη σωστή

θερμοκρασία σώματος. Εάν χρεια-

στεί αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Στην πιο σοβαρή περίπτωση της

θερμοπληξίας, τα συμπτώματα

είναι τα εξής:

• ζεστό, ξηρό δέρμα χωρίς εφί-

δρωση

• ισχυρή ταχυκαρδία

• σύγχυση ή / και απώλεια των

αισθήσεων

• υψηλός πυρετός

• έντονος πονοκεφάλους

• ναυτία, έμετος ή και τα δύο

Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώ-

ματα, ζητήστε αμέσως ιατρική

βοήθεια.

Κριός: Στον επαγγελματικό
τομέα, θα υπάρξουν πρόσωπα

που ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να
σας περιορίσουν σε κάποια πλαίσια
που δεν θα σας αρέσουν. Θα αντιδράσε-
τε κι εκεί και θα επιδιώξετε να επιβάλ-
λετε τους δικούς σας κανόνες. Αντί να
οδηγηθείτε στη σύγκρουση, προσπαθή-
στε να συγκεράσετε τις διαφορές σας.
Ταύρος: Κάποιες εντάσεις που ενδεχο-
μένως θα έχετε στις διαπροσωπικές σας
σχέσεις, μπορεί να εξελιχθούν με ευερ-
γετικό τρόπο για σας, καθώς αν κινη-
θείτε με διπλωματικότητα και κατανόη-
ση για την άποψη του άλλου έχετε τη
δυνατότητα να ανατρέψετε το κλίμα και
να επέλθει η πλήρης συνεννόηση. Και
ως συνήθως, μετά την καταιγίδα επι-
κρατεί η απόλυτη ηρεμία.
Δίδυμοι: Ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο
από το παρελθόν που θα σας μεταδώσει
την αισιοδοξία και τη θετική του διάθε-
ση. Μία μικρή ώθηση μόνο χρειάζεστε
για να ξεκινήσετε για κάποιο ταξίδι ή
για μία μακρινή περιπέτεια. Θα έχετε
μία έντονη διάθεση να σπάσετε τα όρια
της ρουτίνας σας και να κάνετε πράγ-
ματα πέρα από τα καθιερωμένα. Κρατή-
στε χαμηλό προφίλ στα επαγγελματικά
σας.
Καρκίνος: Το μόνο που δεν πρέπει να
κάνετε σε περίπτωση που μια ερωτική
ιστορία δεν είχε την εξέλιξη που προσ-
δοκούσατε είναι να κλείνεστε στον εαυτό
σας και να ασχολείστε διαρκώς με ό, τι
την αφορά. Βγείτε έξω, βρεθείτε με τους
φίλους σας, γνωρίστε καινούρια πρό-
σωπα και σύντομα θα διαπιστώσετε
πως τα καλύτερα είναι εκεί έξω και σας
περιμένουν.
Λέων: Για το μόνο που δεν θα έχετε
όρεξη είναι για τη …δουλειά σας, καθώς

μία πολύ ξένοιαστη και ενθουσιώδη
διάθεση να κάνετε πράγματα μόνο για
τον εαυτό σας και να εμπλουτίσετε τη
μέρα σας με δημιουργικές και ψυχαγω-
γικές δραστηριότητες. Μην υποτιμάτε
πρόσωπα στην εργασία σας που μπορεί
να είναι εντελώς διαφορετικά από σας
αλλά που μαζί τους μπορείτε να πετύ-
χετε τα αποτελέσματα που ζητάτε.
Έφτασε η στιγμή να κάνετε πράξη μία
έντονη επιθυμία σας.
Παρθένος: Προσέξτε να μην μπλέκετε τα
προσωπικά σας με τα επαγγελματικά
σας γιατί υπάρχει η πιθανότητα να
επηρεαστούν αρνητικά και οι δύο
τομείς. Προσπαθήστε να κρατηθείτε
μακριά από εντάσεις και κόντρες στις
οποίες οι άλλοι θα προσπαθήσουν να
σας εμπλέξουν και μην ασχοληθείτε με
κουτσομπολιά.
Ζυγός: Ένα πρόσωπο εμφανίζεται από
το πουθενά για να σας κάνει να νιώσετε
συναισθήματα πρωτόγνωρα για σας και
να πετάξετε στα σύννεφα από χαρά.
Πάρτε ένα διάλειμμα από τον εαυτό σας
και από καταστάσεις που ίσως έχουν
αρχίσει να σας πιέζουν. Μπορείτε και
πρέπει να αποβάλλετε από τη ζωή σας
ιδίως ανθρώπους που δεν μπορούν να
σταθούν στο πλάι σας.
Σκορπιός: Επιδιώξετε να βρεθείτε κοντά
σε περιπετειώδεις και αντισυμβατικούς
ανθρώπους που μπορούν να σας ιντρι-
γκάρουν και να σας κάνουν να περάσετε
ευχάριστες διαφορετικές στιγμές μακριά
απ’ τις σκοτούρες. Το καλύτερο, λένε,
είναι εχθρός του καλού…  γι’ αυτό προ-
σέξτε μήπως στην προσπάθειά σας να
κυνηγήσετε κάποια προνόμια για τον
εαυτό σας σε επαγγελματικό επίπεδο,
χάσετε κάποια από τα κεκτημένα σας.
Τοξότης: Μην επιτρέψετε σε αδικαιολό-

γητους θυμούς και αναίτιες αψιμαχίες
να επικρατήσουν στις διαπροσωπικές
σας σχέσεις και να επιβάλλουν αυτές το
κλίμα ανάμεσά σας. Αφήστε τη λογική
να πρυτανεύσει και μην είστε απότομοι
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Αιγόκερως: Μη φοβηθείτε να αναλάβετε
πρωτοβουλίες και να πειραματιστείτε
στα επαγγελματικά σας, καθώς οι
παρακινδυνευμένες ενέργειες θα σας
ευνοούν ενώ αν μείνετε στα κεκτημένα
σας, όχι μόνο δεν έχετε να κερδίσετε κάτι
αλλά μπορεί και να χάσετε χρόνο και
χρήμα. Η προσωπική σας ζωή θα
εμπλακεί με έναν περίεργο τρόπο με την
επαγγελματική και τα όρια ανάμεσα
στις δύο δεν θα είναι τόσο ευδιάκριτα. 
Υδροχόος: Θα αισθανθείτε κάτι λες και
σας πνίγει, κάτι που επιθυμείτε να απο-
βάλλετε από τη ζωή σας, όπως και κάθε
τι άλλο που σας περιορίζει. Δώστε ένα
διάλειμμα στον εαυτό σας, χαλαρώστε
με δραστηριότητες που σας ευχαρι-
στούν και σύντομα θα νιώσετε πολύ
καλύτερα και πιο ανακουφισμένοι. Μην
απογοητεύεστε στο πρώτο όχι που θα
ακούσετε σε συναισθηματικό επίπεδο.
Ιχθύες: Μία ευχάριστη συναισθηματική
αναστάτωση, τέτοια που δεν θα έχετε
υπομονή για να περιμένετε να γίνουν τα
πράγματα όπως οι άλλοι επιθυμούν
αλλά θα θέλετε να επιβάλλετε το δικό
σας ρυθμό. Μία ερωτική ιστορία από το
παρελθόν που δεν έληξε με τον τρόπο
που προσδοκούσατε κάποτε, τώρα επι-
στρέφει με νέα δεδομένα στο προσκήνιο,
θέτοντας σας έτσι ένα δίλημμα. Στο χέρι
σας είναι η απόφαση αλλά φροντίστε
να συνυπολογίσετε όλους τους παράγο-
ντες .

Θωρακίστε την καρδιά σας
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού Μελιτζανόπιτα με Μπεσαμέλ

Υλικά:
3 μεγάλες (ή 4 μέτριες) μελι-
τζάνες φλάσκες
1 πακέτο φύλλο κρούστας
2/3 φλ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. φρέσκο βούτυρο
3 κ.σ. κοινό αλεύρι
1,5 φλ. γάλα πλήρες (ζεστό)
250 γρ. κασέρι (χονδροτριμ-
μένο)
αλάτι κι άσπρο πιπέρι
2 κ.σ. γάλα (για την επιφάνεια της πίτας)

Εκτέλεση:
Τρυπίστε και ψήστε τις μελιτζάνες στο grill του φούρνου
για 45’ περίπου στην μέγιστη θερμοκρασία, μέχρι να μαυρί-
σει και να ζαρώσει η φλούδα τους αλλά να μαλακώσει κι η
σάρκα τους. Κατόπιν να χαράξετε την φλούδα, αφαιρέστε
την ψίχα κάθε μελιτζάνας και τοποθετίστε σε σουρωτήρι να
αφήσουν τα υγρά τους για 1 ώρα τουλάχιστον, ενώ ενδια-
μέσως ανακατεύετε. Παράλληλα ετοιμάστε την μπεσαμέλ
για την γέμιση. Σε ένα σκεύος βάζετε το βούτυρο να ζεστα-
θεί σε μέτρια φωτιά (5/9) και μόλις λειώσει προσθέστε το
αλεύρι. Ανακατεύετε με τον αυγοδάρτη μέχρι να σχηματισθεί
μία όχι πολύ σφιχτή ζύμη. Προσθέστε σταδιακά και το
ζεστό γάλα. Στο τέλος, κι αφού έχει ομογενοποιηθεί η μπε-
σαμέλ, προσθέστε το τριμμένο κασέρι, λίγο αλάτι, το άσπρο
πιπέρι κι ανακατεύετε ξανά. Αφού στραγγίξει καλά κι η
μελιτζάνα την προσθέτετε κι αυτήν στην μπεσαμέλ κι ανα-
κατεύετε. Αν χρειάζεται προσθέστε λίγο αλατοπίπερο
ακόμα. Έχετε λαδώσει ελαφρά ένα pyrex ή ένα ταψί και στη
συνέχεια ξεκινάτε με το στρώσιμο των φύλλων, τα οποία
τοποθετήτε διπλωμένα και λαδωμένα ένα προς ένα. Αφού
στρώσετε τα μισά (6 φύλλα δηλ.), απλώστε ομοιόμορφα
από πάνω την κρέμα μελιτζάνας. Συνεχίστε με τα υπόλοι-
πα φύλλα, πάντα διπλωμένα, μέχρι και το τελευταίο χωρίς
όμως να το λαδώσετε. Κόβετε την πίτα σε φέτες και αλεί-
φετε την επιφάνεια της με τις 2 κ.σ. γάλακτος, για να πάρει
όμορφο ροδοκόκκινο χρώμα. Ψήστε την μελιτζανόπιτα για
50-55’ στους 190°C (αντίσταση).

Βιδοσαλάτα

Υλικά: 1 πακέτο μακαρόνια βίδες
1 μεγάλο τόνο λαδιού
5-6 μεγάλα καρότα τριμμένα σε λεπτό τρίφτη
1 κρεμμύδι ξερό μικρό τριμ-
μένο
1 μάτσο άνιθο
5-6 φέτες τυρί για τοστ σε
τετράγωνα
2-3 χούφτες τυρί τριμμένο
1 μεγάλο βάζο μαγιονέζα

Εκτέλεση:
Βράστε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες βρασμού, τα
σουρώνετε και τα ανακατεύετε με λίγο λάδι από τον τόνο
για να πάρουν γεύση και να μην κολλήσουν. Αφού κρυώ-
σουν τα ανακατεύετε με τα υπόλοιπα υλικά. Αφήστε λίγη
μαγιονέζα για τη διακόσμηση της επιφάνειας. Εκεί βάλτε τη
φαντασία σας να δουλέψει. Αφήστε στο ψυγείο πριν το
σερβίρισμα για 3-4 ώρες.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

SUDOKU

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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ΛΥΣΗ SUDOCU

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Λευκωσία 90901402

Αμμόχωστος 90901403

Λάρνακα 90901404

Λεμεσός 90901405

Πάφος 90901406

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26, 22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα

φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21, 25861000

Λεωφ. Ομονοίας 68Α 25562444

ΠΑΦΟΣ:    Ελευθ. Βενιζέλου 24, 26933820

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16 23820422

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):

Λευκωσία:  22446686  Λεμεσός: 25829129

Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

ΓΝΩΜΙΚΟ

Ο πιο ευτυχισμένος -

είτε βασιλιάς είτε

χωριάτης- είναι

αυτός που βρίσκει

γαλήνη στο σπίτι του.

Βόλφγκανγκ Γκαίτε,
1749-1832, Γερμανός
ποιητής & φιλόσοφος

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 771 - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το  Ινστιτούτο Ελληνικού  Πολιτισμού  διοργανώνει

εκδρομές στην Ελλάδα  σε προσιτές τιμές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμε-

τοχή  στο 99 373000.

Α. Μαγεία Ν.Α. Πελοποννήσου  21-26

Αυγούστου. Ναύπλιο, Παναγία  Μαλεβής, Μονή

Ελώνας, Γύθειο, Σπήλαια  Δυρού, Μονεμβασιά,

Μονή Ευαγγελίστριας, Μυστράς , Σπάρτη, Αθήνα.

Τιμή € 550 με πρόγευμα  

Β. 12 ήμερo ιαματικό ταξίδι στα Λουτρά  Πόζαρ

στο νομό Πέλλας στις 27/10-7/11 με τρείς ημε-

ρήσιες εκδρομές. Θεσσαλονίκη, Βεργίνα, Έδεσσα,

Νάουσα, Παναγία Σουμελά, Καιμακτσαλάν, Λίμνη

Βεγορίτιδα, Νυμφαίο, Καστοριά, Μονή

Μαυριώτισσας,, Σπηλιά του Δράκου, Τιμή €690 με

ημιδιατροφή. 

Περιλαμβάνεται αεροπορικό με φόρους, μεταφο-

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

εκδρομές βάσει του αναλυτικού προγράμματος

που  δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα

www.iep.org.cy

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ

Μοναδική προσφορά

για καλοκαιρινές δια-

κοπές σε μικρές οικογε-

νειακές κατοικίες για

(2 ενήλικες+3 παιδιά)

πλήρως επιπλωμένες

με A/C και 100 μέτρα

από την θάλασσα.

Για το μήνα Ιούλιο

€55 μόνο

Για πληροφορίες:

99647700

www.eliofoscenter.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Πωλείται διαμέρισμα

τεσσάρων ετών σε

άριστη κατάσταση

στη Λακατάμια  σε

μοντέρνα και λει-

τουργική πολυκατοι-

κία σε ήσυχη

γειτονιά, πίσω από

το φούρνο «Ζορπά».

Δύο υπνοδωμάτια,

κουζίνα,

κλιματιστικά

στα δωμάτια, μεγάλη

βεράντα, δύο μπάνια

Τιμή  συζητήσιμη

99 444000

Σούβλα - Μπουφέ
στην εξοχή μόνο
με €6 το άτομο
Το εστιατόριο του

εξοχικού συγκροτή-

ματος της ΣΕΚ στον

Κάτω Αμίαντο προ-

σφέρει κάθε Κυριακή

μπουφέ - σούβλα

από τις 1-3μ.μ. προς

€6 το άτομο.

Το συγκρότημα βρί-
σκεται μέσα σε

μαγευτική δασώδη
περιοχή πάνω από το

χωριό.

Κρατήσεις μέχρι το
Σάββατο

Τηλ. 99628772

Η ΣΕΚ διά τάς ανάνδρους Τουρκικάς αεροπορικάς επιδρομάς

ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Τα γραφεία θα είναι

κλειστά από τις 2

Αυγούστου έως και τις

24 Αυγούστου 2014.
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Του Ξενή Ξενοφώντος

αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Άλλο ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα
ξεκινά με τα πλείστα σωματεία να

ακολουθούν τη πεπατημένη των τελευ-
ταίων χρόνων. Ποιά είναι η πεπατημέ-
νη; Μα ασφαλώς η ριζική αλλαγή του
ρόστερ με την έναρξη κάθε νέας περιό-
δου. Αυτό δείχνει ότι τα σωματεία ενερ-
γούν χωρίς προγραμματισμό με ορίζο-
ντα τριετίας ή πενταετίας όπως αρμό-

ζει σε ομάδες με όραμα. 

Παρά την οικονομική κατάρρευση τους,
η πλειοψηφία των σωματείων αρέσκο-
νται να κινούνται στον αστερισμό των
εντυπώσεων σε βάρος της ουσίας.
Παρατηρείται και φέτος το φαινόμενο
της μεταγραφής ξένων παικτών με τη
«σέσουλα» που δείχνει πως τα οδυνηρά
παθήματα του παρελθόντος δεν έγιναν
μαθήματα για το σήμερα και το αύριο.

Με θλίψη βλέπουμε ομάδες μικρομεσαί-
ου βεληνεκούς που οικονομικά ψυχομα-
χούν να εμπλουτίζουν το ρόστερ τους
με 15 ξένους, όσους δικαιούνται δηλα-
δή, βάσει των υφιστάμενων κανονι-
σμών προκήρυξη του προωταθλήμα-
τος. Και αυτό σε βάρος των ντόπιων
ταλέντων τα οποία διψούν για διάκριση

και τα οποία δυστυχώς τίθενται στο
περιθώριο των ιδιοτελών συμφερόντων
ατζέντηδων - παραγόντων. Τόπαμε
πολλές φορές και το ξανατονίζουμε: Οι
ομάδες που δεν έχουν την ίδια ραχοκοκ-
καλιά παικτών για μια τριετία τουλάχι-
στον, κτίζουν στην άμμο. Όσοι νομί-
ζουν ότι θα φτιάξουν ομάδα με την
προσθήκη 15 - 20 νέων ποδοσφαιρι-
στών κάθε περίοδο, πλανώνται πλάνην
οικτράν καθώς είναι αδύνατον να δημι-
ουργηθεί ομοιογενές σύνολο. Οι παρά-
γοντες των σωματείων πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι οι ομάδες χτί-
ζονται με επιστημονικό αρχιτεκτονικό
σχέδιο, γερούς θεμελιούς και στατιστι-
κούς υπολογισμούς για επιτυχή αποπε-
ράτωση του νέου οικοδομήματος. Όσοι
επιχείρησαν να κτίσουν ομάδα εν μια
νυχτί απέτυχαν παταγωδώς όσον ακρι-
βά υλικά και εάν χρησιμοποίησαν.
«Λαμπρό» παράδειγμα προς αποφυγήν
αποτελεί η ΟΜΟΝΟΙΑ του εργολάβου
Μιλτιάδη Νεοφύτου που αν και είχε στη
διάθεση του πανάκριβα υλικά, έμψυχα
και άψυχα, εν τούτοις απέτυχε οικτρά
γιατί ξεκίνησε την οικοδόμηση της ομά-
δας από την στέγη αντί από τη βάση με
αποτέλεσμα να καταγρημνισθεί εν μια
νυχτί.

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου
πρωταθλήματος καλούμεν την πολιτεία
να παρέμβει αποφασιστικά ώστε το
ποδόσφαιρο ύστερα από 10 χρόνια
ανυποληψίας να μπει σε πορεία εξυ-
γίανησης και ανασυγκρότησης.

• Παράγοντες ανεπίδεκτοι μαθήσεως παρά τη θλιβερή κατάντια

Εξακολουθεί να κτίζεται στην άμμο
το Κυπριακό ποδόσφαιρο

√ Το Κυπριακό ποδόσφαιρο θύμα
της άκρατης ξενομανίας

και των ιδιοτελών συμφερόντων

ΗΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας για τις
εκδηλώσεις TELETHON 2014 εισέ-

φερε το ποσό των €500 στο Ινστιτούτο
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.
Την επιταγή παρέδωσε στον Αναπλη-

ρωτή Γενικό Εκτελεστικό και Ιατρικό
Διευθυντή Λεωνίδα Φυλακτού, ο Ανα-
πληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ
Λευκωσίας - Κερύνειας Παντελής Κού-

μας.

Εισφορά στο TELETHON 2014
από τη ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

Μια εικοσάχρονη λαμπρή στα-
διοδρομία έκλεισε για τον

αρχηγό του ΑΠΟΕΛ Μαρίνο

Σατσιά.

Οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων
είπαν με την ψυχή τους
ένα θερμό αντίο στον
μεγάλο αρχηγό που
συνέβαλε αποφασι-
στικά στην κατάκτη-
ση 22 τροπαίων.

Αποχώρησε από την

ενεργό δράση στο φιλικό
της περασμένης εβδομάδας
με τον «Εργοτέλη». Στο 18 ’
σείσθηκε το ΓΣΠ όταν απο-
χώρησε ο αγαπητός αρχηγός
που πανηγύρισε με την
γαλαζοκίτρινη φανέλλα
οκτώ πρωταθλήματα, έξι
κύπελλα, οκτώ ασπίδες.
Στο πλούσιο ενεργητικό
του καταγράφονται δύο
παρουσίες σε ομίλους «ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ
ΛΗΓΚ» και μια σε όμιλους «Γιουρό-
πα Λήγκ».

ΣΑΤΣΙΑΣ

Όλα με την αξία μου

«Ευελπιστούσα ότι θα σταματού-
σα στα 40, αλλά τα πράγματα δεν

έρχονται όπως τα θέλεις
πάντα. Αποχωρώ όμως

νταμπλούχος, όπως άρχι-
σα την καριέρα μου το

1996. Έμαθα να
παλεύω στη ζωή μου
και ό,τι κέρδισα, το
πέτυχα με τη μαχητι-
κότητα και την αξία

μου», δήλωσε κατά την
ιστορική ώρα της αποχώρη-
σης του.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΤΣΙΑΣ

20χρονη λαμπρή σταδιοδρομία

• 22 τρόπαια

• Ποδοσφαιρικό πρότυπο

Γιατί  διακοπές σημαίνει Ευτυχία και
ευτυχία είναι να βρίσκεσαι στη

σωστή παραλία τη σωστή στιγμή και με
τα σωστά άτομα.

Γιατί διακοπές σημαίνει Έρωτα και ο
έρωτας θέλει διακοπές για να φορτιστεί
ξανά με  θετική ενέργεια και να εκφρα-
στεί μεγαλόψυχα και ανεπιφύλακτα.

Γιατί διακοπές σημαίνει Επαφή, επαφή
με τη φύση, με τον εαυτό μας με τους
φίλους, με τους αγαπημένους  ακόμα
και με αγνώστους (κυρίως μ΄αυτούς),
επαφή με άλλους μικρόκοσμους, με
τόπους διαφορετικούς και γιατί όχι;
Ονειρεμένους…

Γιατί διακοπές σημαίνει Εξερεύνηση

και οι εξερευνήσεις, μας προσφέρουν
απλόχερα γνώσεις, πριπέτεια, χαρά,
ξεγνοιασιά και απρόβλεπτες απολαύ-
σεις.

Γιατί διακοπές σημαίνει Ελπίδα και η
ελπίδα είναι αυτή που τις κάνει ακόμα
πιο ελκυστικές, η ελπίδα πως κάθε
χρόνο θα είναι ωραιότερες…

Γιατί διαποπές σημαίνει Ελλάδα και
Κύπρος μαζί. Κι εμείς οι Έλληνες έχου-
με τους καλύτερους τόπους  για διακο-
πές, με τις πιο μαγικές παραλίες, με τα
πιο όμορφα βουνά, με τα πιο φιλόξενα
χωριά και με τον πιο λαμπρό ήλιο στον
κόσμο.

Οι διακοπές αρχίζουν με   Ε…

Ναυάγιο:  Η ωραιότερη παραλία
της Ελλάδας και του κόσμου

Το Ναυάγιο της Ζακύνθου «πήρε τα μυαλά» και των συντακτών της ηλεκτρονικής
εφημερίδας «The Huffington Post», που δεν δίστασαν να την χαρακτηρίσουν ως την
γοητευτικότερη  παραλία της Ελλάδας και του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια στις
πρώτες πέντε θέσεις των οργανωτών ταξιδίων διεθνώς, συμπεριλήφθηκαν οι
παραλίες, Μύρτος Κεφαλλονιάς και Κουκουναριές Σκιάθου ενώ δεκάδες άλλες Ελλη-
νικές παραλίες φιγουράρουν στον χρυσό παγκόσμιο κατάλογο.
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ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ: www.sek.org.cy, ΟΗΟ - ΣΕΚ: www.oho-sek.org.cy

Με τον Άγγελο Λοϊζου

Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΤ

1 Έχουμε τουριστική κουλτούρα ως Κύπρος; Η δημι-
ουργία τουριστικής κουλτούρας αποτελεί μια συνεχή
προσπάθεια. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οφεί-
λουμε να κατανοήσουμε ότι ο τουρισμός είναι αυτός
που θα στηρίξει την Κύπρο για να εξέλθει της οικονο-
μικής κατάστασης και να δημιουργήσουμε αειφόρο
ανάπτυξη.

2 Γιατί δεν στήσαμε την τουριστική βιομηχανία με

σχέδιο; Παλιότερα υπήρχε αταξία, βεβιασμένη και μη
ορθολογιστική ανάπτυξη, κυρίως λόγω των τραγικών
γεγονότων του 74. Η τουριστική μας βιομηχανία τώρα
έχει σχέδιο. H νέα στρατηγική του ΚΟΤ κινείται σε
συγκεκριμένες παραμέτρους και είναι πιο στοχευμένη,
εστιάζεται στο προϊόν, στην ποιότητα και στην προβο-
λή. Έχει τεθεί ως κύριος στόχος η επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου και δίνεται έμφαση σε ειδικές μορ-
φές τουρισμού. Η προσέγγιση στην κατάρτιση του προ-
ϋπολογισμού του ΚΟΤ αλλάζει ριζικά με τριετές ορίζο-
ντα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη στόχευση, ευελιξία
και διαφάνεια. Η κατανομή των πιστώσεων θα είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τους στόχους της στρατηγικής,
που καθορίζονται πλέον με ποσοστικά και ποιοτικά
κριτήρια.

3 Πώς διαγράφεται η φετινή τουριστική χρονιά;

Ενθαρρυντική. Όσον αφορά στις αρχικές μας ανησυχίες
για τη ρωσική και ουκρανική αγορά, οι ενδείξεις είναι
σχετικά θετικές και φαίνεται ότι θα έχουμε αύξηση από
τις αγορές αυτές.

4 Χάσαμε τουρίστες από παροδοσιακές χώρες. Τι

κινήσεις θα κάνετε; Πράγματι οι πολύχρονες πτωτικές
τάσεις στις αφίξεις από παραδοσιακές χώρες μας
έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα. Θα τις αντιμετωπίσουμε
με στοχευμένες ενέργειες. Έχουμε πετύχει νέες αξιόλο-
γες συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές
ταξιδιών. Επαναπροσεγγίζουμε τις βόρειες χώρες και
χώρες της κεντρικής Ευρώπης και με αυτά τα βήματα
αισιοδοξούμε ότι θα επιτευχθεί η ανάκαμψη.

5 Πώς αντιμετωπίζετε τα αρνητικά μηνύματα για

οχληρία, ρύπανση και αισχροκέρδεια; Είμαστε απο-
φασισμένοι να βοηθήσουμε στην πάταξη

τους και ευελπιστούμε στη συνεργα-
σία με τους αρμόδιους φορείς, τις
τοπικές αρχές και την αστυνομία.
Επιβάλλεται όπως λειτουργήσουν
οι εμπλεκόμενοι φορείς συντονι-
σμένα και μεθοδικά για την πάτα-

ξη αυτών των φαινομένων
που επηρεάζουν την

εικόνα της Κύπρου
ως τουριστικού
προορισμού.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη • Κατέβασε τα ρολά η Παγκύπρια Eταιρεία Αρτοποιών

Στην ανεργία άλλοι 250 εργαζόμενοι

250εργαζόμενοι στην

Παγκύπρια Εταιρεία

Αρτοποιών (ΠΕΑ) πληρώνουν

από προχθές Δευτέρα βαρύ το

τίμημα των επιπτώσεων της

οικονομικής κρίσης και της

απουσίας οικονομικού προγραμ-

ματισμού.

Η ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ εκφράζει τη θλίψη
και την αγανάκτηση της για την
οδυνηρή αυτή εξέλιξη που στέλνει
στην ανεργία δεκάδες εργαζόμε-

νους οι οποίοι πολλές φορές μαζί
με τις συντεχνίες τους αποδεχτή-
καν μειώσεις μισθών και ωφελη-
μάτων για να μπορέσουν να δια-
σώσουν την εταιρεία.

Την περασμένη Δευτέρα 28 Ιουλίου
σε συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε  στα γραφεία της εταιρείας
στην παρουσία του γενικού  διευ-
θυντή Κώστα Μιχαηλίδη, η Ομο-
σπονδία Μεταφορών ενημερώθηκε
επίσημα πως ότι η Τράπεζα έχει
ήδη  ορίσει διαχειριστή/παραλή-
πτη για την εταιρεία  και ως εκ
τούτου επιδόθηκαν σε όλους τους
εργαζόμενους επιστολές απόλυ-
σης.

Όπως δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» ο γενικός γραμματέας της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής Σταύρου

οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες
τους, κατανοώντας διαχρονικά  τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε η
εταιρεία προέβησαν σε παραχω-
ρήσεις και διευκολύνσεις με στόχο
να κρατηθεί στη ζωή η εταιρεία και

κατεπέκταση η απασχόληση τους
αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέστη
δυνατό.

Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ εκφράζει την αμέ-
ριστη αλληλεγγύη της τους προς
τους εργαζόμενους και τους διαβε-

βαιώνει πως θα συνεχίσει εντατικά
τις διαβουλεύσεις με στόχο να δια-
σφαλιστούν τα δικαιώματα των
μελών της και τα οποία  συνοψί-
ζονται στα ακόλουθα:

1 Προειδοποιήσεις ανάλογα με την
υπηρεσία ενός έκαστου μέλους του
προσωπικού

2 Δεδουλευμένα και καθυστερημέ-

να μεροκάματα, χωρίς τις μονομε-
ρείς αποκοπές που έκανε η Εται-
ρεία

3 Αναλογίες 13ου και 14ου μισθού

4 Ετήσιες Άδειες

5 Ταμεία Προνοίας

6 Συνδρομές και ιατρεία των
Συντεχνιών και οτιδήποτε άλλο
έχει αποκοπεί μονομερώς και δεν
κατέστη δυνατό να έλθει σε γνώση
της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ , λόγω της από-
τομης διακοπής της εργασίας του
προσωπικού.

Στο μεταξύ η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ με επι-
στολή της προς τον Κρις Ιακωβίδη

Διαχειριστή / Παραλήπτη της
Παγκύπριας Εταιρείας Αρτοποιών,
διατυπώνει την έντονη διαφωνία
της Ομοσπονδίας  για το γεγονός
ότι δόθηκαν  επιστολές απόλυσης
στο σύνολο σχεδόν του προσωπι-
κού χωρίς καμιά ενημέρωση  και
χωρίς καμιά διαβούλευση όπως
προβλέπει ο Κώδικας Βιομηχανι-
κών Σχέσεων και η Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας και χωρίς την προ-
βλεπόμενη από τη νομοθεσία προ-
ειδοποίηση.

Τέλος ζητείται από τον διαχειρι-
στή όπως εκδοθεί για κάθε μέλος
του προσωπικού ονομαστική
κατάσταση με τα οφειλόμενα
ποσά.

Στην κλήρωση του Ετήσιου Λαχείου ΣΕΚ που έγινε

την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 στην αίθουσα κλη-

ρώσεων του Κρατικού Λαχείου κέρδισαν οι ακόλου-

θοι αριθμοί:-

78588 Αυτοκίνητο ΝΕΟ FORD FOCUS 1.6 TREND

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

83854 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Θεσσαλο-
νίκη 

(Δωρεά D Travel N Outlet Ltd)

27197 Τηλεόραση 32΄ TCL LED (Ηλεκτραγορές
ΘΗΤΑ)

86122 Τηλεόραση 23΄ LG LED (SOFRONIOU
ELECTRONICS)

74298 Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή TOSHIBA
SATELLITE C50 (Δωρεά της εταιρείας CP
COMPUCENTER LTD)

82545 Πλυντήριο ρούχων BEKO 5KG (SOFRONIOU
ELECTRONICS)

46359 Πλυντήριο πιάτων BALAY (Ηλεκτραγορές
ΘΗΤΑ)

20267 Σιδερόπρεσα MORPHY RICHARDS (Ηλεκτρα-
γορές ΘΗΤΑ)

87557 Τοστιέρα MORPHY RICHARDS (Δωρεά Ηλε-
κτραγορών ΘΗΤΑ)

46506 Φριτέζα RUSSEL HOBBS (Δωρεά Ηλεκτραγο-
ρών ΘΗΤΑ)

50786 Καφετιέρα VIVY TASSIMO BOSH (Δωρεά
SOFRONIOU ELECTRONICS)

86956 Tablet VIRGO 7

48254 Κουπόνι αξίας €50 για αγορά αεροπορικού
εισιτηρίου (Δωρεά ΛΟΥΗΣ)

Οι τυχεροί μπορούν να ζητήσουν τα δώρα τους από
τη Γεωργία Λοϊζιά στο τηλέφωνο 22849849, με την
παρουσίαση του λαχνού μέχρι και έξι μήνες μετά την
κλήρωση.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΕΚ 2014

√ Επιδόθηκαν επιστολές
απόλυσης στους εργαζόμενους

κατά παράβαση του Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων

Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ  εκφράζει θλίψη και απαγοήτευση για
την οδυνηρή αυτή εξέλιξη.

Αποδεικνύεται περίτρανα  πως τα μεγαλύτερα θύμα-
τα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και της
έλλειψης σωστού οικονομικού προγραμματισμού
είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι οικογένει-
ες τους.

Οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες τους ανα-
γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμε-
τώπιζε η εταιρεία αποδέχτηκαν μειώσεις μισθών και ωφελημάτων με
στόχο η ΠΕΑ να κρατηθεί στη ζωή και να διασωθεί η απασχόληση τους.
Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ διαβεβαιώνει τους εργαζόμενους ότι θα συνεχίσει εντα-
τικά τις διαβουλεύσεις με στόχο να διασφαλιστούν πλήρως  τα δικαιώ-
ματα τους. 
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