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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

Προχωρεί η υλοποίηση του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Ελάχι-

στο Εγγυημένο Εισόδημα. Για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση του κοινού συστάθηκε και λειτουργεί

τηλεφωνικό κέντρο το οποίο εργάζεται από τις

7.30 το πρωί έως 7.30 το βράδυ Δευτέρα - Σάββα-

το, στον αριθμό 22460460.

Το υπουργείο Εργασίας καλεί το κοινό να αξιοποι-

ήσει και τις απογευματινές ώρες και το Σάββατο

για την επικοινωνία του σε μια προσπάθεια

περιορισμού της ταλαιπωρίας μακράς αναμονής

κατά τις πρωϊνές ώρες.  

Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου κάλεσε

όσους δεν δικαιούνται να μην υποβάλλουν αιτή-

σεις για να αποφεύγεται άσκοπη ταλαιπωρία .

Σελ. 9

Η Οργάνωση Παραπληγικών, πάντως υποστηρίζει

ότι ο νόμος για το ΕΕΕ έχει πολλά κενά και καλεί τα

μέλη της να μην συμπληρώσουν αίτηση, προειδο-

ποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» δεν ξεθωριάζει

Δεν ξεθωριάζει το «δεν ξεχνώ» τα κατεχόμενα

εδάφη μας που στενάζουν εδώ και 40 χρόνια

κάτω από την μπότα του αιμοσταγούς «Αττίλα».

Ο αδούλωτος Κυπριακός Ελληνισμός απέτισε

φόρο τιμής στους νεκρούς μας και διατράνωσε

την αποφασιστικότητα να συνεχίσει τον αγώνα

μέχρι τη Δικαίωση. Από το προεδρικό όπου πραγ-

ματοποιήθηκε για πρώτη φορά διακομματική

εκδήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης έστειλε μήνμα ενότητας. Από την

πλευρά του ο πρέσβης της Ελλάδας Βασίλης

Παπαϊώννου τόνισε πως το μέτωπο Eλλάδας -

Κύπρου είναι αρραγές.                           Σελ. 16

Στήριξη της πραγματικής οικονομίας
Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Το θέμα των εκποιήσεων που συζητείται τις τελευ-

ταίες μέρες μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικα είναι

πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να αφήνει κανένα αδιά-

φορο.

Η ΣΕΚ όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα, προει-

δοποιεί πως, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να

δεκτεί εκποιήσεις ακινήτων – και ιδιαίτερα της πρώ-

της κατοικίας – που ανήκουν σε ανθρώπους που

σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρε-

ώσεις τους προς τις τράπεζες, οι οποίες βέβαια

φέρουν τεράστιες και ασήκωτες ευθύνες για τη σημε-

ρινή οικονομική δυσπραγία της Κύπρου.

Χρειάζεται προσοχή στις διαβουλεύσεις και πρέπει

να βρεθεί η χρυσή τομή που θα προστατεύει το ύψι-

στο αγαθό της ιδιοκατοίκησης.

Το συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ καλεί την πολιτεία

στο σύνολο της, (κυβέρνηση και βουλή), να μην αφή-

σουν στο έλεος του Θεού φτωχούς ή άνεργους

συμπολίτες μας, οι οποίοι με κόπο και ιδρώτα δια-

σφάλισαν τη δική τους στέγη, αλλά σήμερα δυσκο-

λεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Το μήνυμα είναι καθαρόν.  Πρώτα οι μεγαλοοφειλέτες

και ύστερα οι απλοί ανυποψίαστοι πολίτες.

Λέγοντας βέβαια όλα τα πιο πάνω δεν αγνοούμε πως

η Κύπρος πρέπει τάχιστα να αποκτήσει ένα εύρωστο,

υγιές και αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα.  Όμως – και

αυτό έχει μεγάλη σημασία – αυτή η ευρωστία και η

οποιαδήποτε νέα τραπεζική κερδοφορία δεν μπορεί

να προκύψει μέσα από την εκποίηση των περιουσιών

ανυποψίαστων πολιτών που δεν φέρουν καμία απο-

λύτως ευθύνη ούτε για τους κακούς κρατικούς δημο-

σιονομικούς χειρισμούς ούτε για τα σκάνδαλα των

τραπεζών.

Ύψιστη προτεραιότητα λοιπόν, η προστασία της

πρώτης κατοικίας.

• Προέχουν οι εκποιήσεις των μεγαλοοφειλε-

τών και όχι των απλών πολιτών

Προτεραιότητα η προστασία της πρώτης κατοικίας

Τα καυτά ζητήματα που κατα-
δυναστεύουν την Κυπριακή

Κοινωνία τον τελευταίο καιρό
έθεσε ενώπιον της Τρόϊκα η ηγεσία
της ΣΕΚ. Με τεκμηριωμένα επιχει-
ρήματα και πραγματιστικές προ-
σεγγίσεις ο γ.γ. Νίκος Μωϋσέως
και ο αναπληρωτής γ.γ. Ανδρέας
Μάτσας εξήγησαν ότι αν δεν στη-
ριχθεί η πραγματική οικονομία με
ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής, εγκυμονούνται

σοβαρότατοι κίνδυνοι για το
σήμερα και το αύριο.

Στη συνάντηση τονίσθηκε η ανα-
γκαιότητα απλούστευσης των
διαδικασιών παροχής δανείων
από το Συνεργατισμό για σκοπούς
στέγασης, παιδείας και υγείας
αλλά και δραστηριοποίησης των

αγροτών και των μικρομεσαίων
επαγγελματιών.

Ζητήθηκε όπως προστατευθεί η
πρώτη κατοικία δίδοντας ευκαι-
ρίες αποπληρωμής των δανείων
σε όσους πραγματικά αδυνατούν
να καταβάλουν τις δόσεις τους
λόγω της οικονομικής κρίσης. Επι-

σημάνθηκε ότι θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να εισακουσθεί η συμφω-
νία συντεχνιών - κυβέρνησης για
αποζημίωση των ποσών των
Ταμείων Προνοίας των εργαζομέ-
νων που ήταν κατατεθειμένα στην
πρώην «Λαϊκή» και την Τράπεζα
Κύπρου.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως

ανακίνησε επίσης θέμα μείωσης

των επιτοκίων και στήριξης της

πραγματικής οικονομίας για δημι-

ουργία ανάπτυξης και θέσεων

απασχόλησης, ενισχύοντας την

κοινωνική συνοχή κι αποτρέπο-

ντας επιδείνωση της κατάστασης.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο

γ.γ. της ΔΕΟΚ Δ. Διομήδους ενώ

απείχε η ΠΕΟ.                     Σελ. 6

• Ελπίδες για μείωση
των επιτοκίων από

τον προσεχή Νοέμβριο

• Οι Τροϊκανοί άκουσαν με προσοχή τις θέσεις της ΣΕΚ

1Ο Συνεργατισμός να στα-

θεί αρωγός στα νοικοκυριά

και στους μικρομεσαίους

επαγγελματίες

2Να επιδειχθεί η μέγιστη

ευαισθησία στο θέμα της

προστασίας της πρώτης

κατοικίας

3Να αποζημιωθούν τα

Ταμεία Προνοίας που ήταν

κατατεθειμένα στην πρώην

«Λαϊκή» και την Τράπεζα

Κύπρου

Ησχεδόν ομόφωνη εκλογή του Ζαν

Κλον Γιούνγκερ στην προεδρία της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηματοδοτεί

μια νέα ελπιδοφόρα εποχή για την

Ευρώπη η οποία βρίσκεται εγκλωβισμέ-

νη σε βαθύ τέλμα τα τελευταία χρόνια.

Πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές εκτι-

μούν ότι οι πρώτες δηλώσεις του νέου

αφεντικού της ΕΕ εκπέμπουν αισιόδοξα

μηνύματα, τονίζοντας ωστόσο την επι-

φύλαξη ότι υπάρχει τεράστια απόσταση

μεταξύ θεωρίας και πράξης.  Σελ. 10
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H 40  ΧΡΟΝΗ ΑΝΗΜΠΟΡΙΑ

Με πολλή θλίψη βλέπουμε τα κόμματα κάθε Ιούλιο
να βγάζουν από τα θηκάρια τους τα φαρμακερά

ξίφη της σκληρής αντιπαράθεσης και της αλληλοε-
ξόντωσης, πυροδοτώντας εμφυλιοπολεμκό κλίμα. 

Η υποκριτικη στάση των πολιτικών ταγών πάνω από
τους τάφους των νεκρών μας και η απροθυμία τους
για κοινή εκδήλωση απότισης φόρου τιμής στους
πεσόντες,  μας προσβάλλει ως χώρα, ως  κοινωνία
και ως λαό.

40 χρόνια από το φρικτό καλοκαίρι του 1974 το
οποίο «διανθίσθηκε» την 11η Ιουλίου 2011 με την
δολοφονική έκρηξη στο Μαρί, οι κομματάρχες εξακο-
λουθούν να κινούνται αμέριμνα στον αστερισμό του
κομματικού φανατισμού και της ανάξεσης των πλη-

γών του παρελθόντος.
Και αυτό σε μια ύστα-
τη προσπάθεια απο-
προσανατολ ισμού
των «κουρεμένων»
νοικοκυριών και των
δ υ σ π ρ α γ ο ύ ν τ ω ν
πολιτών από τα
υπάρχοντα μείζονα
κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα.

Ιδιαίτερο δέος προκα-
λεί η στάση του ΑΚΕΛ
που κάθε χρόνο τέτοι-
ες μέρες ζητεί την

κεφαλή των «προδοτών» επί πίνακι, ξεχνώντας ότι
κυβέρνησε πέντε χρόνια και συγκυβέρνησε  μερικές
πενταετίες,  οπότε θα μπορούσε, αν πράγματι  το
ήθελε,  να  τιμωρήσει παραδειγματικά τους αίτιους
της συμφοράς. Ξεχνά φαίνεται  το ΑΚΕΛ ότι  εν μέσω
του χάους και τα ερείπια του 1974 χαραχτήρισε  τον
τότε προεδρεύοντα της  Δημοκρατίας  Γλαύκο Κληρί-
δη ως  «καλό καραβοκύρη». Ξεχνά επιλεκτικά το ΑΚΕΛ
ότι εδώ και τρία χρόνια στο μαύρο Ιουλιανό επετειο-
λόγιο έχει  προστεθεί και 11η  Ιουλίου ως μνημείο της
κομματικής ανευθυνότητας και της πολιτικής  ανικα-
νότητας.

Έχοντας αυτά κατά νουν, φρονούμεν ότι, παρά τα
δεινά της κατοχής και της οικονομικής χρεοκοπίας, ο
στόχος της εθνικής ενότητας φαντάζει ουτοπικός. Τα
κάθε κόμμα λειτουργεί στις δικές του συχνότητες
θέτοντας το στενό του συμφέρον υπεράνω του εθνι-
κού. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα  από το καθημε-
ρινό  γίγνεσθαι που μαρτυρεί την συνεχιζόμενη δια-
πλεκόμενη σχέση οικονομίας και πολιτικής. Και όπως
δείχνουν τα πράγματα,  κανένας δεν ενδιαφέρεται να
απαλλάξει τον τόπο από τις κομματικές αναθυμιά-
σεις που δηλητηριάζουν  μονίμως το δημόσιο βίο με
πρώτο θύμα το λαό και τα μη προνομιούχα στρώμα-
τα του πληθυσμού.

Ήρθε ή ώρα, ο κατακρεουργημένος και προδομένος
λαός να αφήσει κατά μέρος της απάθεια και την
ηττοπάθεια αναλαμβάνοντας δράση για απαλλαγή
από τους οικονομικούς κερδοσκόπους και τους πολι-
τικούς καιροσκόπους που του ρουφούν το αίμα δια-
χρονικά. Έχει υπέρτατο χρέος να αναγκάσει τους
πολιτικούς ηγέτες να απαλλαγούν επιτέλους από το
σύνδρομο της  ανημποριάς τους να συνεννοηθούν σε
μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα, χαράσσο-
ντας ένα ελπιδοφόρο αύριο. Διαφορετικά  θα συνεχί-
σει να ζεί γονατιστός με το φόβο να  μην χάσει το
μικρόκοσμο του, επιτρέποντας  στους επιτήδειους να
συνεχίσουν να  λυμαίνονται τον πλούτο της χώρας.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy
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• Η όξυνση των παθών
σε μια ημικατεχόμενη και

δυσπραγούσα χώρα
θεωρείται  μέγα πολιτικό
ατόπημα που υποσκά-

πτει την λαική ομοψυχία
και την εθνική ενότητα

που αποτελούν τη λυδία
λίθο για ευόδωση

του  αγώνα Δικαίωσης
της Κύπρου Κάποιοι δεν σέβονται την ιστο-

ρία η οποία διδάσκει τα

πάντα, τόνισε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ

αναφερόμενος στις μαύρες επε-

τείους του Ιουλίου του 1974. Συμ-

φωνούμε και επαυξάνουμε, επι-

σημαίνοντας ότι το ΑΚΕΛ αποκά-

λεσε το Γλαύκο Κληρίδη καλό

καραβοκύρι εκείνο το φρικτό

καλοκαίρι του 1974, κάτι που

παρασιωπά σήμερα η ηγεσία του κομμουνιστικού κόμματος.  Όπως

εντέχνως παρασιωπά το γεγονός ότι στο μαύρο Ιούλιο προστέθηκε

εδώ και τρία χρόνια η τραγωδία του Μαρί με 13 νεκρούς, τραυματίες

και σημαντική καταστροφή των ενεργειακών υποδομών με παράλλη-

λες ζημιές που φθάνουν τα €2 δις.

Το «Σωματείο μας είναι άρρω-

στο» αποφάνθηκε ο πρόεδρος

της Ανόρθωσης Χρίστος Πουλ-

λαϊδης, χαρακτηρίζοντας χυδαία

τα συντελεσθέντα γεγονότα που

οδήγησαν στη διακοπή της πρώ-

της προπόνησης της ομάδας.

Άρρωστο και μάλιστα βαρύτατα

είναι ολόκληρο το Κυπριακό Ποδό-

σφαιρο κύριε Πουλλαϊδη και όχι

μόνον η Ανόρθωση. Η ασθένεια

πήρε βαριά μορφή το 2004 και

εντεύθεν με τη διείσδυση στο χώρο

του ποδοσφαίρου νονών της

νύχτας επηρεάζοντας μάλιστα

πολιτικές αποφάσεις, όως πολύ

εύστοχα δήλωσε δημοσίως ο

πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και

Δημόσιας Τάξης Σοφοκλής Σοφο-

κλέους.

Το μέγα ζητούμενο είναι κατά

πόσον η πολιτεία και η ΚΟΠ

θέλουν να πάρουν αποφάσεις για

ριζική εξυγίανση του ποδοσφαί-

ρου, που ως το δημοφιλέστερο

άθλημα μπορεί να προσφέρει

πολύτιμες υπηρεσίες στην οικονο-

μία, την κοινωνία και τον πολιτι-

σμό.

Πολύ αμφιβάλλουμε, γιατί στο

χώρο του Κυπριακού ποδοσφαί-

ρου οι υπόγειες διαδρομές του

χρήματος εντάσσονται στην σφαί-

ρα των διαπλεκόμενων συμφερό-

ντων που ουδείς τολμά να πλήξει.

Επανήλθε δριμύτερα στο προ-

σκήνιο το θέμα των εκποιήσεων

υποθηκευμένων περιουσιών οι

ιδιοκτήτες των  οποίων για τον

ένα ή άλλο λόγο, δεν εξυπηρετούν

τα δάνεια τους.

Συμφωνούμεν με την τοποθέτηση

της Τρόϊκα ότι δεν πρόκειται να

χαρισθούν δάνεια σε κανένα.

Ωστόσο, θα πρέπει η κυβέρνηση

και η βουλή προτού πάρουν τελι-

κές αποφάσεις για θέσπιση της

σχετικής νομοθεσίας να ξεχωρί-

σουν τα πρόβατα από τα ερίφια.

Δηλαδή αυτούς που μπορούν και

δεν πληρώνουν και αυτούς που

δεν μπορούν γιατί είναι άνεργοι ή

χαμηλοεισοδηματίες. Σε αντίθετη

περίπτωση θα ανοίξουν οι ασκοί

του Αιόλου της λαϊκής οργής με

όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα.

Στο κάτω κάτω, αυτοί που λεηλά-

τησαν το κράτος και όσοι πήραν

δάνεια «μαμούθ» χωρίς τις απα-

ραίτητες εξασφαλίσεις έχουν

όνομα και διεύθυνση. Και σ’

αυτούς να απευθυνθούν πρώτα οι

έχοντες την ευθύνη διακυβέρνησης

του τόπου. Αν παρελπίδα ενοχλη-

θούν τα τίμια νοικοκυριά που

δύσκολα τα βγάζουν πέρα, ο

εμφύλιος σπαραγμός θα φαντάζει

βέβαιος.
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Η μισή αλήθεια

«Άρρωστο Σωματείο» - Βαρειά άρρωστο ποδόσφαιρο

Έχουν όνομα και διεύθυνση αυτοί που λεηλάτησαν την οικονομία

ΑΚΕΛ και 3Ε

Βολές διαμαρτυρίας εξαπέλυ-

σαν ΑΚΕΛ και «Χαραυγή» για την

γραφειοκρατία που απαιτείται

στη συμπλήρωση της αίτησης

για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-

δημα.

Μήπως το ΑΚΕΛ θέλει διάτρητο

σύστημα για να επωφελούνται

άτομα μη δικαιούχα; Γιατί το

ΑΚΕΛ τάσσεται εναντίον της

δημιουργίας Μητρώου μέσω του

οποίου ανά πάσα στιγμή θα

γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρε-

σίες ποιοί παίρνουν δημόσια

βοηθήματα κι επιδόματα; 

Ας συνειδητοποιήσουν επιτέ-

λους οι σύντροφοι και όχι μόνον,

ότι αν δεν σταματήσουν αυτές οι

νοοτροπίες δεν θα δούμε άσπρη

μέρα. Τα πράγματα στο κοινω-

νικοοικονομικό μέτωπο είναι

αδυσώπητα και αυτό οφείλεται

εν πολλοίς στην καταθλιπτική

διακυβέρνηση ΑΚΕΛ - Χριστόφια

που υποχρεώθηκε υπό το βάρος

των αμαρτιών της να καλέσει

την Τρόϊκα να σώσει τον τόπο

από την καταστροφή. Η αριστε-

ρές μαγκιές δεν χωράνε στη δια-

λυμένη Κύπρο.
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Τις αιτήσεις πλεονασμού
που υποβλήθηκαν την

περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτω-
βρίου 2013 εξετάζουν οι αρμό-
διες υπηρεσίες του κράτους.
Για την παροχή ανεργιακού
επιδόματος εξετάζονται οι
αιτήσεις όσων μπήκαν στην
ανεργία στις 30 Μαϊου και
εντεύθεν.

Αναλυτικότερα, με βάση τα
στοιχεία που ανακοινώνουν σε
εβδομαδιαία βάση οι Υπηρε-
σίες κοινωνικών Ασφαλίσεων
και αφορούν στην ημερομηνία
εξέτασης των αιτήσεων για
διάφορες παροχές, η εικόνα
έχει ως εξής:

• Επίδομα ασθενείας: εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες
αιτήσεις μέχρι 24/4/2014.

• Σύνταξη αναπηρίας: εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες
αιτήσεις Απριλίου 2014, νοου-
μένου ότι έχουν σταλεί σε
ιατρικό συμβούλιο.

• Σύνταξη ανικανότητας: εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες
αιτήσεις Μαρτίου 2014.

• Σύνταξη γήρατος: εξετάζο-

νται οι παραληφθείσες αιτή-

σεις των οποίων οι αιτητές

αποκτούν δικαίωμα τον Απρί-

λιο - Μάιο του 2014.

• Κοινωνικής σύνταξη: εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες

αιτήσεις των οποίων οι αιτη-

τές αποκτούν δικαίωμα τον

Μάϊο του 2014.

• Σύνταξη χηρείας: για τις

περιπτώσεις όπου ο/η απο-

βιώσας/σα σύζυγος δεν λάμ-

βανε σύνταξη γήρατος, εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες
αιτήσεις Μαϊου - Ιουνίου 2014.
Για τις περιπτώσεις όπου ο/η
αποβιώσας/σα σύζυγος λάμ-
βανε σύνταξη γήρατος εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες
αιτήσεις Φεβρουαρίου - Μαρ-
τίου 2014.

• Επίδομα τοκετού: εξετάζο-

νται οι παραληφθείσες αιτή-

σεις του Ιουνίου.

• Επίδομα μητρότητας: εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες

αιτήσεις του περασμένου

Μαϊου.

• Επίδομα ορφάνιας: εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες

αιτήσεις του περασμένου Ιου-

νίου.

• Επίδομα τοκετού: εξετάζο-

νται οι παραληφθείσες αιτή-

σεις Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες

Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι

τον περασμένο Μάιο (τελευ-

ταία στοιχεία) εκκρεμούσαν

5.737 ποινικές υποθέσεις εκ

των οποίων οι 3.263 αφορούν

εργοδότες και οι 2.474 αφο-

ρούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Οι υποθέσεις αφορούν στη

τήρηση εργατικής νομοθεσίας

για καταβολή εισφορών σε

ασφαλιστικά ταμεία).

Εξετάζονται αιτήσεις πλεονασμού
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2013

Ουπουργός Υγείας, Φίλιπ-

πος Πατσαλής, χαρακτή-

ρισε ως «πάρα πολύ σημαντι-

κές», τις  δύο αποφάσεις του

υπουργικού συμβουλίου της

περασμένης εβδομάδας . Η

πρώτη αφορά στην Εφαρμογή

του Γενικού Σχεδίου Υγείας και

την Μεταρρύθμιση του Συστή-

ματος Υγείας και η δεύτερη την

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος

Υγείας (ΟΠΣΥ) σε όλα τα κρατι-

κά νοσοκομεία και Κέντρα

Υγείας.

Όπως, εξήγησε ο υπουργός

Υγείας σε δηλώσεις μετά τη

συνεδρία του Υπουργικού Συμ-

βουλίου, η μετάβαση στην ηλε-

κτρονική εποχή του τομέα της

υγείας  «ξεκινά με την εφαρμο-

γή ηλεκτρονικών συστημάτων

σε όλα τα δημόσια νοσηλευτή-

ρια και ιατρικά κέντρα, μέσα

από τα οποία θα διεκπεραιώ-

νονται όλες οι ιατρικές υπηρε-

σίες: Ο ηλεκτρονικός φάκελος,

η ηλεκτρονική συνταγογράφη-

ση, η ηλεκτρονική απεικόνιση

εξετάσεων, όπως το MRI, οι

κλινικές εξετάσεις και όλα τα

άλλα».

Για την επίτευξη του στόχου

της μεταρρύθμισης του τομέα

της υγείας και της αναδιάρ-

θρωσης του υπουργείου Υγείας

και των τμημάτων του, η

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου

πληροφοριακού συστήματος

θεωρείται επιβαλλομένη ενέρ-

γεια, πέραν του γεγονότος ότι

απορρέει μέσα από το μνημό-

νιο συναντίληψης με την Τρόι-

κα και την εφαρμογή της πρώ-

της φάσης του ΓεΣΥ. Αυτή τη

στιγμή υπάρχει ολοκληρωμένο

μηχανογραφημένο σύστημα

μόνο σε δύο νοσοκομεία (από

το Μάιο του 2008), στο Γενικό

Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο

Νοσοκομείο Αμμοχώστου και

μερικώς στα άλλα κρατικά

νοσηλευτήρια, καλύπτοντας

–όπως αναφέρεται στην από-

φαση του Υπουργικού Συμβου-

λίου– περίπου το 38% όλων

των ιατρικών πράξεων παγκύ-

πρια.

Εκτός από την αναβάθμιση

των παρεχόμενων υπηρεσιών,

η λειτουργία του συστήματος

συμβάλλει  σε σημαντική εξοι-

κονόμηση δαπανών αλλά και

ποιοτικά οφέλη, όπως η βελ-

τίωση της εξυπηρέτησης του

κοινού, η ομοιογένεια στον

τρόπο λειτουργίας και διαδι-

κασιών των νοσηλευτηρίων

κ.ά. Για την επέκταση της

μηχανογράφησης, το υπουρ-

γείο Υγείας προτείνει τη μέθο-

δο αγοράς υπηρεσιών με μηνι-

αίο μίσθωμα

(εξωπορισμό/outsourcing),

αντί της διαδικασίας αγοράς

εξοπλισμού, εφαρμογών, υπη-

ρεσιών υλοποίησης, εκπαίδευ-

σης και συντήρησης (όπως

έγινε για το υφιστάμενο έργο).

Με τη μέθοδο αυτή, το κόστος

υλοποίησης, υποστήριξης και

συντήρησης θα πληρώνεται

στον ανάδοχο ανά μήνα, με

ισόποσες περίπου δόσεις και

για διάστημα  πέντε χρόνων.

Μετά τα πέντε χρόνια θα υπο-

γράφονται συμβάσεις αγοράς

υπηρεσιών με διαπραγμάτευ-

ση.

Οδικοί χάρτες

Στην πορεία υλοποίησης περι-

λαμβάνονται τρεις οδικοί χάρ-

τες που αφορούν: α) εφαρμογή

του ΓεΣΥ, β) εφαρμογή όλων

των ηλεκτρονικών συστημά-

των στα νοσηλευτήρια και

ιατρικά κέντρα και γ) όλες τις

μεταρρυθμίσεις. Περιλαμβά-

νουν, σύμφωνα με τον υπουργό

Υγείας, όλες τις δράσεις και

ενέργειες που πρέπει να

γίνουν, «για να καταλήξουμε

στην πλήρη υλοποίηση του

ΓεΣΥ».

Μεταρρύθμιση

του συστήματος υγείας

Στην απόφαση που αφορά στο

ΓεΣΥ και τη μεταρρύθμιση του

συστήματος υγείας, σύμφωνα

με τον υπουργό Υγείας, περι-

γράφεται ο οδικός χάρτης

εφαρμογής του ΓεΣΥ και ο χάρ-

της με όλες τις αλλαγές στο

σύστημα υγείας, γύρω στις

200, «οι οποίες με σαφή χρο-

νοδιαγράμματα μέσα στα επό-

μενα τρία χρόνια θα αλλάξουν

ριζικά το σύστημα υγείας και

μέσω αυτών θα εφαρμοστεί το

ΓεΣΥ».

Η πρόταση περιλαμβάνει την

αυτονόμηση και αναδιάρθρω-

ση των δημόσιων νοσηλευτη-

ρίων-ιατρικών κέντρων, την

αναδιοργάνωση του υπουργεί-

ου Υγείας, την αναδιοργάνωση

του Οργανισμού Ασφάλισης

Υγείας (ΟΑΥ) και την αναδιορ-

γάνωση συνδεδεμένων οργανι-

σμών (Ογκολογικό Τράπεζας

Κύπρου, Ινστιτούτου Νευρολο-

γίας κ.α.).

Με την εφαρμογή του Σχεδίου

Δράσης το υπουργείο Υγείας, ο

ΟΑΥ και άλλοι εμπλεκόμενοι

φορείς θα μπορέσουν να υλο-

ποιήσουν τις δράσεις που

καταγράφονται, μέσα σε

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμ-

ματα. Μεταξύ αυτών των δρά-

σεων, είναι η ολοκλήρωση της

τροποποίησης της νομοθεσίας

για το ΓεΣΥ, η παροχή υπηρε-

σιών υγείας που αφορά στους

οικογενειακούς και ειδικούς

γιατρούς, άλλους επαγγελμα-

τίες υγείας, τα φάρμακα και

την ενδονοσοκομειακή φροντί-

δα υγείας.

Για σκοπούς υλοποίησης των

εισηγήσεων που περιλαμβάνο-

νται στο σχέδιο μεταρρύθμισης

και το σχέδιο δράσης για υλο-

ποίηση του ΓεΣΥ, έχει συσταθεί

βασική ομάδα υλοποίησης των

μεταρρυθμίσεων εντός του

υπουργείου, υπό την εποπτεία

του υπουργού. Επίσης, για την

προώθηση των επιμέρους

εισηγήσεων του Σχεδίου Δρά-

σης συστάθηκε μία ευρύτερη

ομάδα υλοποίησης των μεταρ-

ρυθμίσεων. Στην ομάδα αυτή,

συμμετέχουν και εκπρόσωποι

των υπόλοιπων εμπλεκόμενων

υπουργείων, τμημάτων, υπη-

ρεσιών και οργανισμών.

Νοείται ότι με την υπουργικά

απόφαση, το ΓΕΣΥ δεν εμπίπτει

πλέον στον Οργανισμό Ασφά-

λισης Υγείας. Την εφαρμογή

και τον έλεγχο του ΓΕΣΥ αναλ-

μβάνει πλήρως το υπουργείο

Υγείας. 

Μπήκε  στις ράγες το Γενικό Σύστημα Υγείας
• Με απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου ξεκινά τον Ιούλιο του 2015 η ουσιαστική φάση εφαρμογής

η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2016

√ Η ευθύνη εφαρμογής και ελέγχου στο υπουργείο 
Υγείας και όχι στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
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Το αιματοκύλισμα στους δρόμους
συνεχίζεται ακάθεκτο

Ημικρή μας Κύπρος δυστυχώς εξακολουθεί να κρα-
τεί τα σκήπτρα των οδικών ατυχημάτων με αποτέ-

λεσμα εν καιρώ ειρήνης το τέρας της ασφάλτου να θερι-
εύει όλο και πιο πολύ, διαλύοντας σχεδόν καθημερινά
τα  όνειρα νέων ανθρώπων και ντύνοντας  στα μαύρα
δεκάδες οικογένειες.

Τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες αρκετά νέα παιδιά έχα-
σαν τη ζωή τους γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη λήψης
δραστικότερων μέτρων για να μπορέσουμε να δαμάσου-
με τους αριθμούς που τείνουν αυτή την χρονιά να ξεπε-
ράσουν κατά πολύ τα περσινά δεδομένα.

Δυστυχώς φαίνεται πως υστερούμε σημαντικά στα θέμα-
τα οδικής συνείδησης και συμπεριφο-
ράς γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά
τις όποιες  οργανωμένες προσπάθειες
της αστυνομίας να πατάξει τα οδικά
δυστυχήματα. 

Οι πεζοί για παράδειγμα οφείλουν να
χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο και όχι το
οδόστρωμα. Οι οδηγοί να μην τρέχουν
και να φέρουν απαραίτητα ζώνη ασφα-
λείας και οι ποδηλάτες και μοτοσικλετι-

στές να φορούν κράνος και να αποφεύγουν να ανα-
πτύσσουν ψηλές ταχύτητες. Εκεί όμως που θα πρέπει να
εγκύψουμε είναι η ηθική υποχρέωση κάθε πολίτη να
καταγγείλει άμεσα μια σοβαρή παραβατική συμπεριφο-
ρά οποιουδήποτε βρίσκεται στο δρόμο του, αποτρέπο-
ντας ενδεχομένως ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με
σοβαρές προεκτάσεις.

Είναι σίγουρα αδύνατο ο
κάθε πολίτης να θέλει και
έναν αστυνομικό να τον
επιβλέπει στους δρόμους 24
ώρες το 24ωρο. Συνεπώς η
προνοητική παρέμβαση
ενός πολίτη με ένα απλό
τηλεφώνημα μπορεί να
σώσει στα επόμενα λεπτά
μια ζωή και να διαφυλάξει
μια ολόκληρη οικογένεια
από μια ενδεχόμενη τραγω-
δία.

Δεν θα  πρέπει λοιπόν να τα
ρίχνουμε πάντοτε στο σύστημα ή στην αστυνομία. Θα
πρέπει όλοι να είμαστε διατεθειμένοι συμβάλουμε  με
στόχο την αποτροπή σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Και εξηγούμε. Βρισκόμαστε καθοδόν με το αυτοκίνητο
μας και βλέπουμε για παράδειγμα ένα αυτοκίνητό η μια
μοτοσικλέτα να μας προσπερνά επικίνδυνα. Τι μας
κοστίζει να πάρουμε τους αριθμούς εγγραφής και με ένα
τηλεφώνημα στην αστυνομία να ενημερώσουμε για το
συγκεκριμένο συμβάν. Αυτό κατά την άποψη μου δεν
είναι καταγγελία. Αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης για
προστασία αφενός αυτού που παρανομεί και αφετέρου
άλλων  συμπολιτών μας που ενδεχομένως θα κινδυνέ-
ψουν σοβαρά από το αμελές οδήγημα του παρανομού-
ντα. Υπάρχει και μια άλλη σοβαρή παρανομία την οποία
ως οδηγός σχεδόν καθημερινά αντικρίζω στους δρόμους
και πραγματικά απορώ και εξίσταμαι είτε με γονείς ή με
παππούδες. Μικρά παιδιά στα πίσω καθίσματα  να στέ-
κονται χωρίς να φορούν ζώνες ασφαλείας ,χωρίς καμιά
σκέψη πως σε ένα αναπάντεχο φρενάρισμα, τα παιδιά
θα καρφωθούν στον μπροστινό ανεμοθώρακα του αυτο-
κινήτου. Εγκληματικά αμελούν σε βάρος των παιδιών
τους χωρίς ίχνος σεβασμού της ανθρώπινης τους ζωής. 

Όταν συμπεριφερόμαστε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο,
ευθύνεται η πολιτεία; η αστυνομία; ή το μαυλό μας που
επιεικώς δεν μας βοηθά καθόλου. Σχεδόν ανύπαρκτη η
οδική συνείδηση. Το αντικρύζουμε καθημερινά στις δια-
κινήσεις μας. Ας μη μεμφόμαστε λοιπόν την  αστυνομία
και ως οδηγοί ας κάνουμε την αυτοκριτική μας.

Και μια εισήγηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημο-
σίας Τάξης. Καταρτίστε κύριε Υπουργέ ένα μακρύ
κατάλογο από εθελοντές οδηγούς που θέλουν να συμβά-
λουν στην πάταξη των τροχαίων δυστυχημάτων. Να
τύχουν εκπαίδευσης και να επιλεγούν με γνώμονα το
ήθος και το ποινικό τους μητρώο  και δώστε τους τη
δυνατότητα στην καθημερινή τους διακίνηση να μπο-
ρούν να καταγγέλλουν  επικίνδυνες οδικές  συμπεριφο-
ρές με στόχο να υποβοηθήσουν το έργο της τροχαίας.

Αυτοσκοπός φυσικά δεν είναι η καταγγελία αλλά φαίνε-
ται πως οδική συνείδηση αποκτούμε μόνο υπό τον φόβο
της πληρωμής προστίμου που να καίει.

AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 20144

Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

Κάθε χρόνο, από το 2007, που ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο

ιερωμένος που το 1974 πολέμησε με
όπλο στο χέρι εναντίον του πραξικο-
πήματος, τέλεσε για πρώτη φορά τρι-
σάγιο στους τάφους των 22 κληρωτών
καταδρομέων, που σκοτώθηκαν στην
επίθεση εναντίον του Προεδρικού, η
υποκρισία της πολιτικής παίρνει τη
χειρότερη μορφή της. Γιατί εκδηλώνε-
ται πάνω σε παιδιά που έχασαν τη ζωή
τους χωρίς καλά-καλά να έχουν συνεί-

δηση όσων συνέβαιναν και όσων
μάθαμε εμείς πολύ αργότερα. Σαρά-
ντα χρόνια μετά, δεν είναι υγιές να
φορτώνουμε το πραξικόπημα σε 22
παιδιά. Όταν μάλιστα, ανάμεσα τους
ήταν θαμμένοι και στρατιώτες, που
σκοτώθηκαν υπερασπίζοντας τη
Δημοκρατία. Ήδη αποδείχτηκε για
δύο, τον Σωτήρη Κωνσταντίνου και
τον Ματθαίο Ματθαίου, που ήταν
θαμμένοι ως πραξικοπηματίες.

Το 2007, σ΄ αυτή τη στήλη δημοσιεύ-
σαμε μια μαρτυρία από έναν άνθρω-
πο, που ήθελε να μιλήσει όταν είδε τις

αντιδράσεις για το τρισάγιο. Την επα-

ναλαμβάνω: «Είμαι αριστερός. Στις 15

Ιουλίου 1974 υπηρετούσα τη θητεία

μου στο ναυτικό, στο Πογάζι. Θέλω

να σας δώσω τη μαρτυρία μου, γιατί

ήμουν κι εγώ στο πραξικόπημα. Το

πρωί της 15ης Ιουλίου, μας ξύπνησαν

και διάλεξαν τριάντα στρατιώτες,

τυχαία, όπως διάλεγαν για τις αγγα-

ρείες. Μας έβαλαν σε φορτηγά και μας

μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο

Λευκωσίας, όπου γινόταν μάχη. Υπό

τις διαταγές του περιβόητου Ντάνου

εμπλακήκαμε στη γνωστή μάχη του

νοσοκομείου, χωρίς καλά-καλά να

ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ πυροβολούσα

ψηλά για να μην χτυπήσω κανένα.

Κάποιος με κάρφωσε και ο Ντάνος

ήρθε και μου έβαλε το καλασνίκοφ

στο κεφάλι, απειλώντας να με εκτελέ-

σει. Ποιος ξέρει αν άλλοι δεν έμειναν

στην απειλή… Είναι αδικία να φωνά-

ζουν σήμερα ότι αυτοί οι στρατιώτες

ήταν προδότες και ούτε τρισάγιο δεν

πρέπει να τους κάνει η Εκκλησία…».

Είναι η μαρτυρία ενός στρατιώτη, που

επέζησε. Αν αυτός σκοτωνόταν στη

μάχη του νοσοκομείου ή ακόμα και αν

τον εκτελούσε ο διοικητής του επειδή

πυροβολούσε ψηλά, σήμερα η πολιτι-

κή μας ηγεσία θα τον θεωρούσε πρα-

ξικοπηματία και η οικογένεια του θα

κατάπινε επί 40 χρόνια την πίκρα της

απόρριψης, της ρετσινιάς και του

μίσους, που συντηρεί άσκοπα τόσα

χρόνια η πολιτική ηγεσία για να κτίζει

επί πτωμάτων, αγωνιστικό κομματικό

προφίλ. Ακόμα όμως κι αν πολλοί

αισθάνονται ότι αυτά τα 18χρονα παι-

διά όφειλαν να ωριμάσουν μέσα σε

λίγα λεπτά και να παρακούσουν τις

διαταγές των αξιωματικών (μιλάμε για

το 1974, μην ξεχνάτε!) και θεωρούνται

ένοχοι που δεν το έκαναν, εμείς σήμε-

ρα ως πολίτες αυτής της κοινωνίας

αισθανόμαστε ήσυχοι με τη συνείδηση

μας για το γεγονός ότι τους φορτώ-

νουμε το πραξικόπημα; Όταν μάλι-

στα, οι συνειδητοί πραξικοπηματίες,

όχι μόνο δεν δικάστηκαν ποτέ, αλλά

πολλοί διέπρεψαν ως πολιτικοί, επιχει-

ρηματίες, σπουδαία στελέχη της κοι-

νωνίας μας; Δηλαδή, περιμέναμε από

22 δεκαοκτάχρονους να αντισταθούν

στο πραξικόπημα; Και να αρνούμαστε

σήμερα ακόμα και την προσευχή

στους τάφους αυτών των παιδιών ως

να είναι αυτοί οι μεγαλύτεροι εγκλη-

ματίες; Και το χειρότερο είναι η ομα-

δική καταδίκη. Αυτό κι αν είναι πολι-

τική υποκρισία! Όλοι είναι πραξικο-

πηματίες και ξεμπερδέψαμε. Αλλά, αν

πράγματι ήθελε η πολιτική ηγεσία να

αποδοθεί δικαιοσύνη θα είχε διατάξει

να ερευνηθεί μία προς μία η κάθε περί-

πτωση. Βολεύει όμως να τους έχουν

όλους σε ομαδική καταδίκη. Έτσι,

ηρωοποιούνται ομαδικά και οι υπό-

λοιποι, μαζί τους κι αυτοί που κρύφτη-

καν την ώρα της μάχης κι αυτοί που

έστελναν συγχαρητήρια τηλεγραφή-

ματα στον Σαμψών και στην χούντα,

για να παριστάνουν σήμερα τους αντι-

στασιακούς.

Όλο το πραξικόπημα στους ώμους 22 φαντάρων

Οι πιο πολλοί από περιέργεια, και
κάποιοι ίσως από επενδυτικό

ενδιαφέρον, πληκτρολογήσαμε την
ιστοσελίδα «Ακίνητα προς πώληση»
της Τράπεζας Κύπρου. Υπάρχει η
ψυχρή λογική. Οι άνθρωποι δεν πλη-
ρώνουν τα δάνεια που πήραν για να
κτίσουν το σπίτι τους, να στήσουν
εργοστάσιο, να κάνουν επιχείρηση…
Δεν μπορούν να τους χαριστούν τα
λεφτά που πήραν. Οι τράπεζες πρέπει

να πάρουν πίσω τα λεφτά τους ώστε
να μη βουλιάξουν συμπαρασύροντας
στο βυθό όλους τους πελάτες τους.
Από την άλλη, πέρα από την ψυχρή
λογική, δεν μπορείς να μη σκεφτείς
τους ανθρώπους που κάποτε έστησαν
όλο το σκηνικό της ζωής του γύρω
από εκείνο το σπίτι. Οι επιχειρήσεις
έχουν ένα ρίσκο και κάθε επιχειρημα-
τίας που ξανοίγεται ξέρει το βαθμό
ρίσκου που παίρνει. Κάθε ένας που
κτίζει ένα σπίτι όμως, ονειρεύεται πως
εκεί θα ζήσει μαζί με τα παιδιά του κι
έπειτα με τα εγγόνια του, όλη τη ζωή
τους. Θα στήνουν φουσκωτά στην
αυλή και θα κάνουν τα γενέθλια των
παιδιών, θα έρχονται οι φίλοι τους και
το σπίτι θα γεμίζει χαρούμενες φωνές.

Θα καλούν τους συγγενείς Χριστού-
γεννα και Πάσχα, θα στολίζουν το
σπίτι όμορφα και όπως και στις ταινίες
θα ανταλλάσσουν δώρα και ευχές, θα
μοσχοβολά το σπίτι φαγητά και
γλυκά, θα φωταγωγούν το σπίτι και
θα υποδέχονται τον καινούργιο χρόνο
με φίλους αγαπημένους. Αφέλειά τους
ίσως που δεν σκέφτηκαν πως τα επει-
σόδια της ζωής δεν έχουν πάντα happy
end. Απερισκεψία τους ίσως που δεν
βασίστηκαν στις πραγματικές δυνατό-
τητές τους και θεώρησαν πως πάντοτε
θα έχουν ένα καλό εισόδημα για να
μπορέσουν να ξοφλήσουν εκατοντά-
δες χιλιάδες ευρώ. Λάθος τους που
δεν σκέφτηκαν το ρίσκο.

Κοιτάς τις φωτογραφίες του άδειου
σπιτιού και σκέφτεσαι πόσο έζησαν
άραγε μέσα οι ιδιοκτήτες του; Πώς

ήταν άραγε η ζωή τους μέχρι το σπίτι
να αδειάσει; Πώς είναι η ζωή τους
σήμερα; Περνάνε καμιά φορά από τη
γειτονιά το βλέπουν και το νοσταλ-
γούν ή το έχουν αφήσει πίσω τους και
ζουν ευτυχισμένοι και συνειδητοποιη-
μένοι για τις πραγματικές τους ανά-
γκες και τις χαρές της ζωής που μπορεί
να βρίσκονται σε πολλά ή λίγα τετρα-
γωνικά, σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα
σπίτια;

Αυτή η ιστοσελίδα προκαλεί θλίψη,
όση λογική κι αν επιστρατεύσει κανείς.
Απεικονίζει διαψεύσεις ονείρων,
ματαιώσεις επιθυμιών, λάθος υπολογι-
σμούς, βίαιους αποχωρισμούς. Πίσω
από τις φωτογραφίες των απογυμνω-
μένων από κάθε ίχνος ανθρώπινης
ζωής, δεν μπορείς να μη διακρίνεις τις
σκιές των ανθρώπων.

Η ιστοσελίδα των ονείρων που διαψεύστηκαν

Της Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Του Άριστου
Μιχαηλίδη

Αρχισυντάκτης

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Το τρισάγιο για τους 18χρονους
που ξυπνά την πολιτική
υποκρισία

• Σχεδόν ανύπαρκτη η

οδική συνείδηση. Το

συνειδητοποιούμε

καθημερινά στις

διακινήσεις μας. 

Ας μη μεμφόμαστε την

αστυνομία και ως

οδηγοί ας κάνουμε

την αυτοκριτική μας
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Σταδιακά και σιγά – σιγά άρχι-

σαν να εμφανίζονται στον ορί-

ζοντα κάποια θετικά στοιχεία στην

οικονομία που δημιουργούν μια

σχετικά αισιόδοξη εικόνα.  Υπάρ-

χουν βέβαια και αρνητικά στοιχεία

η ύπαρξη των οποίων δεν δικαιο-

λογεί κανένα εφησυχασμό.

Μια σύντομη αποτύπωση των

πραγμάτων καταγράφει τα εξής

θετικά στοιχεία:

• Στις 18 Ιουνίου 2014 η Κυπριακή

Δημοκρατία επέστρεψε στις διε-

θνείς αγορές αντλώντας 750 εκ.

ευρώ.   Η Κύπρος ήταν εκτός αγο-

ρών από το 2011. 

• Υπάρχει βελτίωση ως προς τη

συρρίκνωση του ΑΕΠ.  Συγκεκριμέ-

να το 2014 το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί

στο -4% από -4.2% που ήταν η

προηγούμενη εκτίμηση, ενώ το

2015 θα πάμε σε θετικό ρυθμό

ανάπτυξης 0.4% - 0.5%.            

• Υπάρχουν θετικές ενδείξεις για

μια καλή τουριστική χρονιά.

Υπάρχει αύξηση στις αφίξεις του-

ριστών και αύξηση στα έσοδα από

τον τουρισμό.  Συγκεκριμένα οι

αφίξεις τουριστών τον Μάιο του

2014 ανήλθαν σε 293181 άτομα σε

σύγκριση με 276244 το Μάιο του

2013, σημειώνοντας αύξηση 6.1%.

Αύξηση της τάξης του 11% σημει-

ώθηκε και στις αφίξεις τουριστών

τον Ιούνιο του 2014 (342221

άτομα) σε σύγκριση με τον Ιούνιο

του 2013 (308219 άτομα).

Όσον αφορά τα έσοδα από τον

τουρισμό το μήνα Απρίλιο 2014

αυτά ανήλθαν στα €132.9 εκ. σε

σύγκριση με €110.4 εκ τον αντί-

στοιχο μήνα του προηγούμενου

έτους, σημειώνοντας αύξηση

20.4%.

• Μετά από 70 συνεχείς μήνες που

υπήρχε αύξηση της ανεργίας, τον

Ιούνιο του 2014 ο αριθμός των

ανέργων μειώθηκε κατά 1938 πρό-

σωπα ή 4.1% σε σύγκριση με τον

Ιούνιο του 2013.   

Αρνητικά στοιχεία

Στον κατάλογο των αρνητικών

στοιχείων καταγράφονται τα εξής:

• Η κατασκευαστική βιομηχανία

εξακολουθεί να βρίσκεται σε

δύσκολη θέση.  Την περίοδο Ιανου-

αρίου – Απριλίου 2014 οι άδειες

οικοδομής παρουσίασαν μείωση

14.1% έναντι της αντίστοιχης

περιόδου του προηγούμενου έτους. 

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν

σημαντική ένδειξη για τη μελλοντι-

κή δραστηριότητα στον κατασκευ-

αστικό τομέα. 

• Η κυπριακή οικονομία παρουσιά-

ζει διαχρονικά χαμηλή παραγωγι-

κότητα.  Η ευθύνη για τη βελτίωση

της ανήκει στην εκάστοτε κυβέρνη-

ση και τους εργοδότες.  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότη-

τας της οικονομίας δεν μπορεί να

επέλθει μόνο μέσω της μείωσης

των μισθών και των ωφελημάτων

που απολαμβάνουν οι μισθωτοί

πολίτες.

Πέραν τούτου τα υψηλά επιτόκια

και ο ακριβός ηλεκτρισμός δια-

βρώνουν την ανταγωνιστικότητα.

Χρειάζεται πολιτική μείωσης και

των δύο, καθώς επίσης και αύξηση

της παραγωγικότητας.   

Για το θέμα της παραγωγικότητας

παρατηρείται δυστυχώς σοβαρή

αναβλητικότητα ως προς τη λήψη

συγκεκριμένων πολιτικών που θα

οδηγούν στη βελτίωση της κατά-

στασης.

Του Χρίστου Καρύδη

Τμήμα Οικονομικών

Μελετών ΣΕΚ

Εμφανίζονται σημάδια συγκρατημένης

αισιοδοξίας στον οικονομικό ορίζοντα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ζήτησε τη λήψη πιο αποτε-

λεσματικών μέτρων για την

καταπολέμηση της ανεργίας

των νέων, συμπεριλαμβάνο-

ντας τα κοινά ελάχιστα πρότυ-

πα για μαθητείες (πρακτικές

ασκήσεις) και αξιοπρεπείς

μισθούς, σε ψήφισμα που ενέ-

κρινε την περασμένη Πέμπτη

17 Ιουλίου . 

Σε  ψήφισμα το οποίο εγκρίθη-

κε με 502 ψήφους υπέρ, 112

κατά και 22 αποχές επισημαί-

νεται πως δεν  είναι δυνατόν

να επιτευχθεί αειφόρος οικο-

νομική ανάπτυξη χωρίς να μει-

ωθούν οι ανισότητες. Το ΕΚ

προειδοποιεί ότι η ανεργία των

νέων έχει φτάσει σε πρωτοφα-

νή επίπεδα - 23% κατά μέσο

όρο σε όλη την ΕΕ αγγίζοντας

ακόμα και το 50% σε ορισμένα

κράτη μέλη. Συνολικά 5,3 εκα-

τομμύρια ευρωπαίοι κάτω των

25 ετών είναι άνεργοι.

Η Επιτροπή θα πρέπει να

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς

την εφαρμογή των «συστημά-

των παροχής Εγγυήσεων για τη

Νεολαία» που ξεκίνησε το

προηγούμενο έτος και να προ-

τείνει ελάχιστα πρότυπα για

την ποιότητα των μαθητειών,

το επίπεδο των μισθών και την

πρόσβαση σε υπηρεσίες απα-

σχόλησης. Η χρηματοδότηση

της ΕΕ για την Πρωτοβουλία

για την απασχόληση των νέων,

η οποία σήμερα ανέρχεται στα

€ 6.000.000.000, θα πρέπει

επίσης να αυξηθεί, αναφέρεται

στο ψήφισμα.

Πρόσθετα μέτρα σε εθνικό επί-

πεδο θα μπορούσαν να περι-

λαμβάνουν μέτρα που να απο-

τρέπουν τους νέους να εγκατα-

λείπουν το σχολείο, προωθώ-

ντας την κατάρτιση και τις

μαθητείες, καθώς και ολοκλη-

ρωμένες στρατηγικές για εκεί-

νους που δεν έχουν πρόσβαση

σε εργασία, σπουδές και

κατάρτιση. Τα κράτη μέλη της

ΕΕ θα πρέπει επίσης να χρησι-

μοποιήσουν το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο ή το πρό-

γραμμα ERASMUS + για να χρη-

ματοδοτηθούν έργα που προά-

γουν την επιχειρηματικότητα

και συμβάλλουν στην εξάλειψη

της φτώχειας και του κοινωνι-

κού αποκλεισμού, τονίζει το

ΕΚ.

Προσαρμόζοντας την

εκπαίδευση στις ανάγκες

της αγοράς εργασίας

Είναι σημαντικό οι νέοι να

αποκτήσουν πολυδύναμες

δεξιότητες, όπως γνώση των

τεχνολογιών της πληροφορίας,

ηγετικές ικανότητες, κριτική

σκέψη και εκμάθηση ξένων

γλωσσών, μεταξύ άλλων,

σπουδάζοντας

στο εξωτερικό.

Τα κράτη μέλη,

λ α μ β ά ν ο ν τ α ς

υπόψη τις πιθα-

νές μελλοντικές

οικονομικές τους

δομές, θα πρέπει

να προσαρμό-

σουν το περιεχό-

μενο των εκπαι-

δευτικών τους προγραμμάτων

με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνε-

ται προτεραιότητα στις επι-

στήμες, την τεχνολογία, τη

μηχανική και τα μαθηματικά,

δεδομένου ότι αυτοί οι τομείς

θα έχουν πιθανώς μεγαλύτερη

ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα

κράτη μέλη να εξασφαλίσουν

για τους νέους ανθρώπους

πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις

εργασίας που προσφέρουν

σταθερότητα και ασφάλεια και

πληρούν τους βασικούς κανό-

νες εργασίας. Για να ενθαρρυν-

θεί η δημιουργία θέσεων εργα-

σίας, οι εθνικές κυβερνήσεις θα

πρέπει να μειώσουν το διοικη-

τικό κόστος για τους αυτοα-

πασχολούμενους, τις μικροε-

πιχειρήσεις και τις μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις, να εισά-

γουν ευνοϊκές φορολογικές

πολιτικές και να δημιουργή-

σουν ένα ευνοϊκότερο κλίμα για

ιδιωτικές επενδύσεις.

• Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ασκεί πιέσεις  για καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Η εκπαίδευση να προσαρμοστεί
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

• Θετικά και αρνητικά
της οικονομίας κατά το

πρώτο εξάμηνο του 2014

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα απορρίψει
μια ανδροκρατούμενη «Κομισιόν»

Αυστηρή γλώσσα χρησιμοποίησε  ο πρόεδρος του

ΕΚ Μάρτιν Σουλτς προειδοποιώντας  τους αρχη-

γούς των κρατών και των κυβερνήσεων στην έκτακτη

Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης, την Τετάρτη 16 Ιουλί-

ου ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει μια Επι-

τροπή στην οποία οι γυναίκες δεν θα  εκπροσωπού-

νται δεόντως, "το ΕΚ δεν θα δεχθεί μία "Επιτροπή -

λέσχη", τόνισε.

Ο κ. Σουλτς παράλληλα  χαρακτήρισε την εκλογή του

Ζάν Κλόντ Γιουνκερ στη θέση του προέδρου της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, "ορόσημο", λέγοντας ότι ο

πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ήταν

πλέον σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει τις

σοβαρές προκλήσεις που έρχονται.

Μία από τις προκλήσεις είναι να ανακτήσουμε την

εμπιστοσύνη των

πολιτών. «Θα ακού-

σουμε τον πολίτη, θα

λάβουμε σοβαρά

υπόψη μας τις ανη-

συχίες του και θα

παλέψουμε να βελτιώσουμε τη ζωή του", δήλωσε ο

πρόεδρος του ΕΚ. "Αυτό ακριβώς είναι η πολιτική: να

κάνεις τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη" και πρό-

σθεσε ότι βασική προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να

είναι αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΚ ζήτησε την αντιμετώπιση

της φοροδιαφυγής. "Κάθε χρόνο χάνουμε δισεκατομ-

μύρια. Αυτά είναι χρήματα που χρειαζόμαστε για τα

παιδιά μας και τους ηλικιωμένους, τα χρήματα που

θέλουμε να επενδύσουμε σε υποδομές και έρευνα, στα

σχολεία και στα νοσοκομεία. Οι ίδιες αρχές πρέπει

να εφαρμόζονται σε μεγάλες πολυεθνικές, σε εργατι-

κές οικογένειες αλλά και σε μικρές επιχειρήσεις που

πληρώνουν τους φόρους τους με ειλικρίνεια".

• Ο Μάρτιν Σούλτς έκανε

ιδιαίτερη αναφορά στην

πάταξη της φοροδιαφυγής

Πολύ δύσκολες ώρες για την Οικοδομική βιομηχανία
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Η αντιπροσωπεία της Τρόικα που

βρίσκεται στην Κύπρο γιά την

πέμπτη αξιολόγηση  της εφαρμογής

του  προγράμματος προσαρμογής,

είχε την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

συνάντηση με τις ηγεσίες των

συντεχνιών  ΣΕΚ και ΔΕΟΚ  όπου εξε-

τάσθηκαν καίρια κοινωνικοοικονο-

μικά ζητήματα. 

Σε ανακοίνωση της ΣΕΚ αναφέρο-

νται τα εξής.

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Όπως διαπιστώθηκε, η Τρόικα είναι

διατεθειμένη να συζητήσει το

συντεχνιακό αίτημα για αποπληρω-

μή του 75% του Ταμείου Προνοίας

των εργαζομένων, το οποίο ήταν

κατατεθειμένο στις τράπεζες Λαική

και Κύπρου, σε κάθε δικαιούχο με τη

συμπλήρωση του 65ου έτους της

ηλικίας του. Για διευθέτηση  του

ζητήματος, ο υπουργός Οικονομι-

κών Χάρης  Γεωργιάδης σε πρόσφα-

τη συνάντηση του με τις συντεχνίες

δεσμεύθηκε να αποστείλει σχετικό

αίτημα προς την Τρόικα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Η ΣΕΚ ζήτησε  από την Τρὀικα τρο-

ποποίηση των σχετικών κανονι-

σμών και διαδικασιών που ακολου-

θεί  ο Συνεργατισμός ώστε να διευ-

κολυνθεί η δανειοδότηση τόσο των

νοικοκυριών  για θέματα στέγασης ,

παιδείας και υγείας, όσο και των

αγροτών, των αυτοεργοδοτουμένων

και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

για σκοπούς ανάπτυξης της πραγ-

ματικής οικονομίας και τη δημιουρ-

γία θέσεων απασχόλησης. Η Τρόικα

τόνισε  ότι ο Συνεργατισμός είχε

τεράστια προβλήματα, οι πολίτες

έχουν συμβάλει με 1.5 δίς για διά-

σωση του και ως εκ τούτου  η δανει-

δοτική πολιτική θα  χαράσσεται με

πολλή προσοχή ώστε να αποτρέπο-

νται  ολέθριες καταστάσεις του

παρελθόντος. Σύντομα ο Συνεργατι-

σμός και οι τράπεζες θα τεθούν  υπό

τον έλεγχο  της Ευρωπαικής Κεντρι-

κής Τράπεζας και  σύμφωνα με την

Τρόικα τα πράγματα θα αρχίσουν

να ομαλοποιούνται.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Στο πρωταρχικής σημασίας αίτημα

της ΣΕΚ για προστασία της πρώτης

κατοικίας, η Τρόικα διαβεβαίωσε ότι

θα δοθούν  ουσιαστικές ευκαιρίες σε

όσους δυσκολεύονται  στην παρού-

σα χρονική συγκυρία να αποπληρώ-

νουν τα δάνεια τους. Ωστόσο,  κατέ-

στησε σαφές ότι απορρίπτει τη

λογική, οι χρεώστες  να μην πληρώ-

νουν τα  στεγαστικά τους δάνεια. 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

Στην έντονη ανησυχία της ΣΕΚ ότι τα

επιτόκια δανεισμού είναι στραγγα-

λιστικά κι εμποδίζουν την ανάπτυ-

ξη, η Τρόκια εξέφρασε την εκτίμηση

ότι το ύψος των επιτοκίων θα αρχί-

σει να πέφτει με τη λειτουργία τον

προσεχή Νοέμβριο του Ενιαίου

Ευρωπαικού Εποπτικού Μηχανισμού

και την προσδοκώμενη αποκατά-

σταση της εμπιστοσύνης

των πολιτών προς την

Κυπριακή οικονομία.  

Για τη ΣΕΚ,  οι συναντήσεις

με την  Τρόικα είναι χρήσι-

μες γιατί δίδουν την ευκαι-

ρία στους δανειστές της

Κυπριακής Δημοκρατίας

να ακούσουν από πρώτο

χέρι τις απόψεις και τα

επιχειρήματα του συνδι-

καλιστικού κινήματος

στην προσπάθεια προώ-

θησης των εργατικών

θέσεων σε καίρια ζητήμα-

τα.

Τρόϊκα προς συνδικάτα

Τα επιτόκια θα αρχίσουν να πέφτουν το Νοέμβριο

Στη «μάχη» για διερεύνηση του

οικονομικού εγκλήματος μπαί-

νουν σύντομα οκτώ εμπειρογνώμο-

νες ύστερα από απόφαση του προ-

έδρου της Δημοκρατίας. Μετά το

πράσινο φως του Προεδρικού, η

Γενική Εισαγγελία συζητά αυτή τη

στιγμή τους όρους εργοδότησης

ομάδας πέντε Βρετανών ειδικών για

τραπεζικές απάτες του ίδιου οίκου

που εργοδοτείτο ο Μπεν Τζόνσον, ο

οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με τους όρους, δύο από

τους πέντε ειδικούς θα βρίσκονται

επί κυπριακού εδάφους ανελλιπώς

και θα βοηθούν στις έρευνες.

Εκτός από τους Βρετανούς, ήδη

έχουν επιλεγεί δύο πρώην τραπεζί-

τες, γνώστες του τρόπου λειτουρ-

γίας του τραπεζικού συστήματος

στην Κύπρο, η εργοδότηση των

οποίων έχει εγκριθεί. Ο όγδοος είναι

ο Κύπριος ειδικός που είχε χρησιμο-

ποιήσει και η Βουλή στην έρευνά της

για το σκάνδαλο της οικονομίας.

Επίσης, η αγορά του «σέρβερ» για

επεξεργασία εγγράφων προχωρεί

και με επιστολή του ο Γενικός Εισαγ-

γελέας, Κώστας Κληρίδης, προς τον

Αρχηγό Αστυνομίας, του ζητεί να

τον πληροφορήσει για τον χώρο

εγκατάστασής του.

Στο μεταξύ, πληροφορίες του «Φ»

αναφέρουν ότι καθοριστική θα είναι

η ερχόμενη εβδομάδα για τις έρευ-

νες, αφού φαίνεται να βρίσκονται σε

προχωρημένο στάδιο κάποιες υπο-

θέσεις και ενδεχομένως ο Γενικός

Εισαγγελέας να κληθεί να λάβει

αποφάσεις για πρόσωπα που θα

οδηγηθούν στο εδώλιο. Σε πρόσφα-

τη σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία,

Εισαγγελία και Αστυνομία ξεκαθάρι-

σαν τους τομείς ενεργείας τους και

αποφασίστηκε η στενότερη επο-

πτεία που θα ασκεί η πρώτη στις

έρευνες. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο, μετά

και την παρεξήγηση που δημιουργή-

θηκε για το ποιος έχει την ευθύνη

για την καθυστέρηση των ερευνών.

Ο Κώστας Κληρίδης ήταν έντονος

κατά τη συνάντηση πως τις ανακρί-

σεις τις διενεργεί η Αστυνομία και

πως ο ρόλος της Εισαγγελίας περιο-

ρίζεται στο να καθοδηγεί και να

εποπτεύει.

«8» εμπειρογνώμονες στις έρευνες για την οικονομία

7 λογος εξόδου από την

κρίση με μέτρα ανάπτυξης
• Μεγάλη πρόκληση τα

μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Επτά εισηγήσεις που κινούνται στην κατεύθυν-

ση της εξόδου από την ύφεση και της ταχείας

ανάκαμψης παρουσίασε ο Καθηγητής Πολιτικής

Οικονομίας και πρόεδρος του τμήματος Ευρω-

παϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων του

Πανεπιστημίου Λευκωσίας Ανδρέας Θεοφάνους. 

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά δεδομένα της

χώρας μας ο κ. Θεοφάνους τόνισε ότι η πιστή

εφαρμογή του μνημονίου και η αυστηρή λιτότη-

τα δεν θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Κατέθεσε δε συγκεκριμένες προτάσεις με τις

οποίες θα οδηγηθούμε από την ύφεση στην ανά-

πτυξη.

Όπως επεσήμανε

ο κ. Θεοφάνους,

για τη αποτελε-

σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η

α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η

της οικονομικής

κρίσης χρειάζεται

ένας ολοκληρω-

μένος σχεδιασμός

δημοσιονομικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής

πολιτικής που θα προσανατολίζεται σε  μια νέα

φορολογική μεταρρύθμιση που θα περιλαμβάνει

και το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Στις προτά-

σεις γίνεται αναφορά για μείωση του ανώτατου

συντελεστή στο φόρο εισοδήματος από 35% στο

30%, μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα

από καταθέσεις από 30% στο 9,5%, μείωση του

εταιρικού φόρου από 12,5% στο 10%, μείωση της

φορολογίας/συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων και επαναφορά του στο προη-

γούμενο επίπεδο (6,8%) και μείωση και εξορθολο-

γισμός του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αναφορικά με την επιπρόσθετη μείωση μισθών

στον ευρύτερο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα,

υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε νέα αλυσιδωτή

μείωση μισθών σε όλη την οικονομία θα εμβαθύ-

νει την κρίση.

Όσον αφορά τη μείωση δημόσιων δαπανών,

σημειώνει ότι θα πρέπει μακροπρόθεσμα να μει-

ωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω του 40%, ενώ

όπως επισημαίνει ένα επίσης σημαντικό ζήτημα

είναι οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον τραπεζικό

τομέα τονίζει ότι η σημαντικότερη πρόκληση της

κυπριακής οικονομίας είναι η αντιμετώπιση των

μη εξυπηρετούμενων δανείων και προσθέτει ότι

θα πρέπει να καταρτισθούν διάφορα σχέδια

αποπληρωμής χρεών τα οποία να περιλαμβά-

νουν μεταξύ άλλων συγκεκριμένα κίνητρα όπως

μια σχετική μείωση των επιτοκίων.

Αναφερόμενος στο κούρεμα καταθέσεων υποδει-

κνύει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει

προσπάθειες να πείσει τους εταίρους ότι οι

αποφάσεις τους ήταν υπερβολικές και θα πρέπει

να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα στην Κύπρο με

τη μορφή Marshall Plan αλλά και να προχωρήσει

σε ουσιαστική χαλάρωση του Μνημονίου.

Καταλήγοντας αναφέρει μεταξύ άλλων  ότι οι

εισηγήσεις αυτές κατατίθενται λαμβάνοντας

υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιστορικό

προηγούμενο χώρας που να έχει εξέλθει από μια

τέτοια βαθιά κρίση χωρίς δραστικά αναπτυξια-

κά μέτρα. 

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκών

και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευ-

κωσίας σε συνεργασία με Επιστημονικό Συνεργά-

τη  σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέ-

σεων του Πανεπιστημίου Κυριάκο Αντωνίου.

• Εισηγήσεις για ταχεία

ανάκαμψη από το

Κέντρο Ευρωπαϊκών

και Διεθνών Υποθέσε-

ων του Πανεπιστημίου

Λευκωσίας

• Μετά τη λειτουργία

του Ενιαίου  Ευρωπαϊκού

Εποπτικού Μηχανισμού 
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Υπό το βάρος της τραγωδίας της
Κύπρου ο αυτοεξόριστος στο Παρί-

σι Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέλαβε
την εξουσία τη νύχτα της 23ης προς
24η Ιουλίου 1974 ενεργοποιώντας τη
διαδικασία που αποκλήθηκε «Μεταπο-
λίτευση», όρος που περιγράφει τη
μετάβαση από τη δικτατορία σε ένα
σύγχρονο, ευρωπαϊκό δημοκρατικό
καθεστώς. Το εγχείρημα παρουσίαζε
μεγάλες δυσκολίες: στο εσωτερικό ο
στρατός ελεγχόταν σε μεγάλο βαθμό
από τους νοσταλγούς της δικτατορίας,

έτοιμους να ανατρέψουν τη
νέα κυβέρνηση. Παράλληλα,
στο εξωτερικό, ο Καραμαν-
λής έπρεπε να αντιμετωπί-
σει την τεράστια κρίση που
είχε προκληθεί από την
τουρκική εισβολή στην
Κύπρο και από τη διατύπω-
ση τουρκικών διεκδικήσεων
στον χώρο του Αιγαίου και
κυρίως στο ζήτημα της υφα-
λοκρηπίδας* (δηλαδή του
βυθού της θάλασσας και του
υπεδάφους του, πέραν των
χωρικών υδάτων). Μάλιστα,
μετά τη δεύτερη φάση της
τουρκικής εισβολής στην
Κύπρο, τον Αύγουστο του
1974, ο Καραμανλής ανακοί-
νωσε την αποχώρηση της
Ελλάδας από το στρατιωτι-

κό σκέλος του NATO λόγω της στάσης
του στην προδοσία της Κύπρου. Ταυ-
τόχονα δήλωσε στο διάγγελμα του ότι
υπό τις δοσμένες συνθήκες είναι αδύ-
νατη η παροχή ουσιστικής στρατιωτι-
κής βοήθειας στην Κύπρο.

Ο Καραμανλής σχημάτισε κυβέρνηση
εθνικής ενότητας, με υπουργό Εξωτερι-
κών τον κεντρώο ηγέτη Γεώργιο
Μαύρο, και με ταχύτητα προχώρησε
στην αποκατάσταση της δημοκρατικής
ομαλότητας: αποκατέστησε τον πολι-
τικό έλεγχο στον στρατό και στη διοί-
κηση, νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας,ΚΚΕ, και προετοίμασε
εκλογές. Σύντομα ιδρύθηκαν νέα κόμ-
ματα.

Η συνταγματική τάξη αποκαταστάθηκε
με την επάνοδο του Προέδρου Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου που ανατράπηκε
από την Χούντα τως Αθηνών με το
στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης
Ιουλίου 1974, που αποτέλεσε τον προ-
θάλαμο για την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο πέντε μέρες αργότερα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, ιδίως
μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην

εξουσία το 1981, το δικομματικό
σύστημα δημιουργούσε την ψευδαίσθη-
ση της αλλαγής. Ο εναλλασσόμενος
δικομματισμός παρείχε τη βαλβίδα
εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας. Το
ένα κόμμα ερχόταν στην εξουσία αλλά-
ζοντας τη εικόνα του, προωθώντας νέα
πρόσωπα και δημιουργώντας τεχνιέ-
ντως συναισθήματα αλλαγής, ανακού-
φισης και ελπίδας. Τα δυο κόμματα
κέρδιζαν εκλογές βασιζόμενα στη λήθη
και σε μια ρητορική του τύπου «μάθαμε
από τα λάθη μας» και «κάναμε την
αυτοκριτική μας» με πολιτικούς ηγέτες
χαρισματικούς στο λόγο, με άξιους
δημαγωγούς που επένδυαν στο συναι-
σθηματισμό  των Ελλήνων.

Στις συνθήκες της μεταπολίτευσης, η

βιωσιμότητα του συστήματος της δια-
φθοράς στην Ελλάδα απαιτούσε δημο-
κρατική νομιμοποίηση. Καλλιέργησε
έτσι τη λαϊκή ανοχή και κέρδισε έως
πρόσφατα μια σιωπηλή συναίνεση.
Κομματικοί παράγοντες εξαγόραζαν
μικροαπατεώνες και κουτοπόνηρους
υποστηρικτές με ρουσφέτια. Τους έδι-
ναν ένα κόκκαλο για να σκύψουν το
κεφάλι και να κλείσουν τα μάτια σε όσα
βρώμικα συνέβαιναν. Με μέσο χειραγώ-
γησης ένα τεράστιο πελατειακό σύστη-
μα, το σύστημα διαφοράς στην Ελλάδα
μπορεί να ονομαστεί ως «συμμετοχική
διαφθορά». τύπου Λατινικής Αμερικής.

Η συμμετοχική διαφθορά, επομένως,
εξοικονομούσε στα μέσα καταστολής
δημιουργώντας εθελοδουλία αντί της
καταστολής. Έδινε μια ψευδαίσθηση
επιλογής ενώ στην ουσία στερούσε την
ελεύθερη επιλογή, καθώς καταδίκαζε
τους αντιπάλους του με αποκλεισμό
από τη λεία και με οικονομική απομό-
νωση και καταστροφή στα γρανάζια
της γραφειοκρατίας για όποιους πολί-
τες και επιχειρηματίες δεν θέλησαν να
προσεγγίσουν το πελατειακό δίκτυο για
να βρουν γρήγορη «λύση». Η ρητορεία
της κοινωνικής ευαισθησίας, του
σοσιαλισμού, του πατριωτισμού κάλυ-
πτε την τακτική της εξαγοράς συνειδή-
σεων. Έτσι ο κομματικός ραγιάς γινό-
ταν, για παράδειγμα, υπάλληλος της
ΔΕΗ με προνόμια και μισθό πολλαπλά-
σιο από έναν εργάτη ή άνεργο στο
Πέραμα που δεν έγινε μέλος ή φίλος του
κόμματος.

Οι πολιτικοί προστάτες

Σε μια οικονομία όπου αν δε δώσεις γη
και ύδωρ στους πολιτικούς προστάτες
σου, είσαι καταδικασμένος στην οικο-
νομική απομόνωση, άρνηση συναίνεσης
και συμμετοχής σημαίνει ότι θα βλέπεις
τους άλλους να διορίζονται, να παίρ-
νουν δημόσια έργα, να έχουν καλύτερες
μεταθέσεις, δάνεια και άλλα πλεονεκτή-

ματα. Ομοίως, η πολυνομία και η γρα-
φειοκρατία δεν ήταν αποτέλεσμα ανί-
κανων πολιτικών και αδύναμου κρά-
τους, όπως επιφανειακές αναλύσεις
τονίζουν συνεχώς επί δεκαετίες, αλλά
ήταν και είναι μια συνειδητή στρέβλωση
ώστε να σπρώχνονται πολίτες πιασμέ-
νοι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας
στην άτυπη διαμεσολάβηση του πολιτι-
κού προστάτη.

Σε επίπεδο ανάλυσης,  το πρόβλημα της

Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε κατά τη
μεταπολίτευση στα πλαίσια της «συμ-
μετοχικής διαφθοράς» είναι παρόμοιο
με τις χώρες που βιώνουν έναν συγκε-
κριμένο τύπο καπιταλισμού, το ληστρι-
κό πολιτικό καπιταλισμό όπου η πολι-
τική εξουσία και όχι μια «ελεύθερη
αγορά» έχει το πάνω χέρι στη διανομή
των οικονομικών ευκαιριών. Ίχνη του
συστήματος αυτού ανιχνεύονται
παντού, αλλά είναι το κυρίαρχο σύστη-
μα στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική
και στις περισσότερες Ασιατικές χώρες.

Το τρίπτυχο «εκτεταμένη διαφθορά,
γραφειοκρατία και πελατειακές σχέ-
σεις» οδηγούσε το σύστημα στην κρίση
του. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα και οι επιχειρηματίες εκτός
συστήματος χρηματοδοτούσαν το διε-
φθαρμένο σύστημα. με το φόρο τους.
Για να αποφύγουν τη αντίδραση τους, η
ελληνική πολιτεία επέτρεψε ένα υψηλό
επίπεδο φοροδιαφυγής. Καθώς η φορο-
λογία δεν έφτανε για να χρηματοδοτή-
σει το κύκλωμα διαφθοράς και το πελα-
τειακό σύστημα, χρειάστηκε τεράστιος
δημόσιος δανεισμός υποθήκευσε το
μέλλον της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας με ένα γιγάντιο δημόσιο
χρέος που από τη δεκαετία του 80.

Παράλληλα, λόγω της πολυνομίας και
τις διαφθοράς, ξένοι επενδυτές απέ-
φευγαν την Ελλάδα εκτός αν συμμετεί-
χαν κι αυτοί στο κύκλωμα αυτό με μίζες
(Π.Χ Siemens). Τα δημόσια έργα χρημα-
τοδοτούμενα από την ΕΕ επέτρεπαν ως
μάννα εξ ουρανού στο πολιτικό σύστη-

μα την αναπαραγωγή του αρρωστημέ-
νου μοντέλου. Ταυτόχρονα οι «δημόσιες
επενδύσεις» εξέτρεψαν ιδιωτικές επεν-
δύσεις από παραγωγικούς τομείς προς
στο καιροσκοπικό σύστημα εργολάβων
που άφησαν πίσω τους μια χώρα με
λίγες υποδομές αλλά χωρίς παραγωγή
καταστρέφοντας με τις έξαλλες πολιτι-
κές τους τον πρωτογενή τομέα της οικο-
νομίας. Η ανέυθυνη πολιτική ηγεσία
δημιούργησε μια χώρα με εκατομμύρια

ανέργους και με εργαζόμενους να νοιώ-
θουν κατά κάποιο τρόπο ευτυχείς για το
μισθό των 400 ευρώ.

Η κρίση που περνάει η χώρα  είναι, εν
ολίγοις, αποτέλεσμα του διαπλεκόμενου
οικονομικού συστήματος όπως διαμορ-
φώθηκε στη μεταπολίτευση και εκτρά-
φηκε από τα δύο κόμματα που κυβέρνη-
σαν τη χώρα, με το ΠΑΣΟΚ να φέρει την
μεγαλύτερη ευθύνη γιατί ανήγαγε  την
κλεπτοκρατία σε προσφιλές άθλημα και
την ημετεροκρατία σε προσφιλή καθη-
μερινή πρακτική.Πρωτο θύμα η νεά
γενιά που βλέπει το παρόν ζοφερό και
το μέλλον αβέβαιο προτιμώντας το
μονόδρόμο της μετανάστευσης, θυμίζο-
ντας τραγικές σκηνές της δεκαετίας το
1960.

Η  χειραψία του Κωνσταντίου Καραμανλη με τον πρόεδρο  τη Ελληνικής Χούντας
Φαίδω Γκιζίκη στις 24 Ιουλίου 1974 σηματοδότησε την διαδιακασία μετάβασης

από την επτάχρονη δικτατορία στην Δημοκρατική νομιμότητα. Ωστόσο 40 χρόνια
μετά, οι Έλληνες τελούν υπό τον Τροικανό ζυγό τον οποίον έφεραν ασύδοτοι κομ-
ματάρχες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας με θλιβερό πρωταγωνιστή το Πανελλήνιο

Σοσιαλιστικό Κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου που άλωσε οικονομικά την χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Από την Μεταπολίτευση στην Οικονομική κρίση
• Το σαθρό δικομματικό σύστημα έσυρε τη χώρα στην άβυσσο

√ Η διαπλοκή και η
κλεπτοκρατία μεγαλούργησαν

οδηγώντας το λαό
στην φτωχοποίηση και τη
νέα γενιά στην απελπισία
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Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού
παραμονεύουν

Κολύμπι στην πισίνα: κάντε
το με ασφάλεια

Το κολύμπι αποτελεί την καλύ-
τερη λύση στην προσπάθεια να
δροσιστούμε τις ζεστές καλο-
καιρινές ημέρες, το νερό της
πισίνας, όμως, αν δεν είναι
καθαρό μπορεί να μας δημι-
ουργήσει διάφορα προβλήμα-
τα. Προσπαθήστε να μην το
καταπίνετε και να μην κολυ-
μπάτε σε αυτό αν έχετε πληγή,
όπως επίσης και να κάνετε
πάντα ντους μετά την έξοδό
σας από την πισίνα. Οι γυναί-
κες, καλό είναι να πλένονται
και να αλλάζουν μαγιό μετά το
κολύμπι, για να αποφύγουν τις
μυκητιάσεις.

Θερμοπληξία: οι πρώτες
βοήθειες σώζουν ζωές

Πρόκειται για έναν από τους
πιο κοινούς, αλλά σοβαρούς
καλοκαιρινούς κινδύνους,
όπου το σώμα αντιμετωπίζει
δυσκολία στο να ρίξει τη θερ-
μοκρασία του. Κατά τη διάρ-
κεια της θερμοπληξίας σταμα-
τάμε να ιδρώνουμε και ενδέχε-
ται να χάσουμε τις αισθήσεις
μας, να λιποθυμήσουμε ή να
βρεθούμε σε παραλήρημα.
Άλλα συμπτώματα είναι η

υψηλή θερμοκρασία του σώμα-

τος που ξεπερνά τους 40 βαθ-

μού Κελσίου και δεν πέφτει,

όπως και οι κοφτές και γρήγο-

ρες ανάσες. Αν δεν αντιμετω-

πιστεί έγκαιρα, μπορεί να

υπάρξουν σοβαρές επιπλοκές

που ενδέχεται να οδηγήσουν

ακόμη και στο θάνατο, γι’ αυτό

απαιτείται άμεση ιατρική

παρακολούθηση και μέχρι αυτή

να έρθει, το άτομο που πάσχει

πρέπει να μεταφερθεί σε ένα

δροσερό σκιερό μέρος, να του

αφαιρεθούν τα πολλά ρούχα

και να ψεκαστεί με δροσερό

νερό, ενώ η χρήση ανεμιστήρα

μπορεί να βοηθήσει. Για να μην

βρεθείτε εσείς ή οι δικοί σας σε

τέτοια θέση, φοράτε πάντα

καπέλο και ελαφριά ρούχα,

πίνετε πολύ νερό και αποφύγε-

τε τις δραστηριότητες στον

ήλιο.

Ποτέ χωρίς αντηλιακή

προστασία

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτι-

νοβολία UV, αποτελεί την

κύρια αιτία πρόκλησης καρκί-

νου του δέρματος, ενώ μπορεί

ακόμη να προκαλέσει εγκαύμα-

τα, πρόωση γήρανση του δέρ-

ματος και πτώση του ανοσο-

ποιητικού μας. Αυτοί που δια-
τρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυ-
νο είναι όσοι έχουν ανοιχτό-
χρωμο δέρμα και μαλλιά ή
είναι άνω των 50 ετών, ή περ-
νούν πολλές ώρες στον ήλιο.
Για να προστατευτείτε, απο-
φύγετε να βρίσκεστε στον ήλιο
τις ώρες μέγιστης ηλιοφάνει-
ας, από τις 12.00 έως και τις
16.00, να φοράτε αντηλιακό με
δείκτη προστασίας τουλάχι-
στον 30 και να μην ξεχνάτε
ποτέ τα γυαλιά ηλίου και το
καπέλο σας.

Τα μάτια σας 14!

Αν και οι απόψεις διίστανται

για το αν η έκθεση στο φως
του ήλιου συμβάλλει στην ανά-
πτυξη της εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας, ωστόσο υπάρ-
χουν έρευνες που το αποδει-
κνύουν. Η πάθηση αυτή αφορά
κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες και
μπορεί να οδηγήσει ακόμη και
σε τύφλωση, ενώ γενικότερα
τα μάτια χρειάζονται προστα-
σία από το έντονο και συνεχές
φως του ήλιου. Μην ξεχνάτε
ποτέ τα γυαλιά ηλίου σας και
να επιλέγετε αυτά με την ένδει-
ξη «UV 400 protection» ή 100%
UV protection, έτσι ώστε να
φιλτράρετε το 100% των UV
ακτίνων και να προστατεύετε
τα μάτια σας όσο το δυνατόν
περισσότερο.

όταν ο ήλιος μας «χτυπάει»…
κατακέφαλα

Η έντονη ηλιοφάνεια και η
υπερβολική ζέστη μπορεί να

μας προκαλέσουν πονοκέφαλο,
ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώ-
σεις υπάρχει περίπτωση να
νιώσουμε ζαλάδα, ναυτία,
τάση για εμετό και μυϊκή
κόπωση ή να πάθουμε ηλίαση
και να αισθανθούμε ίλιγγο,
ναυτία και τάση για εμετό,
κοκκίνισμα στο πρόσωπο,
αύξηση των παλμών και των
αναπνοών, πυρετό κ.ο.κ. Για να
προστατευτείτε, φροντίστε να
παραμένετε ενυδατωμένοι, ενώ
αν παρουσιάσετε συμπτώματα
πέρα από έναν απλό πονοκέ-
φαλο που μπορείτε να αντιμε-
τωπίσετε με παυσίπονα, επι-
σκεφτείτε το γιατρό σας.

Τσιμπήματα μελισσών και
κουνουπιών: πώς
να προστατευτείτε

Το καλοκαίρι δεχόμαστε επιθέ-
σεις από πάσης φύσεως έντο-
μα, με τα τσιμπήματά τους,
εκτός από ενοχλητικά, πολλές
φορές να είναι επίπονα, αλλά
και επικίνδυνα, ειδικά σε περι-
πτώσεις αλλεργίας που μπορεί
να οδηγήσουν σε πονοκεφά-
λους, σε ζάλη, ναυτία ή κοι-
λιακούς πόνους. Για να προ-
στατευτείτε, αποφύγετε τις
περιοχές με πολλά άνθη όσο
είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε
τα κατάλληλα εντομοαπωθη-
τικά και αποφύγετε τα αρώμα-
τα με έντονη μυρωδιά, όπως
και τις απότομες κινήσεις όταν
βρίσκεστε σε μέρη με πολλά
έντομα. Προτιμήστε σκουρό-
χρωμα ρούχα και αν η θερμο-

κρασία το επιτρέπει, επιλέξτε

μακριά μανίκια. Σε περίπτωση

αλλεργικής αντίδρασης η αντι-

μετώπιση εξαρτάται από την

μορφή της αντίδρασης και

ποικίλλει από χρήση αντιιστα-

μινικών, μέχρι λήψη κορτιζό-

νης ή αδρεναλίνης. Συμβουλευ-

τείτε το γιατρό για αυτές τις

περιπτώσεις.

• Προτού ξεχυθείτε στις παραλίες και τις πισίνες ενημερωθείτε για τους δημοφι-

λέστερους καλοκαιρινούς κινδύνους για να αποφύγετε δυσάρεστες περιπέτειες

Φράξτε το δρόμο στους κλέφτες
• Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας

είναι καλά ασφαλισμένα.

• Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και φιλικά

σας πρόσωπα ή τους γείτονές

που εμπιστεύεστε, για να επι-

βλέπουν την οικία σας και αν

υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί

λόγοι και το Αστυνομικό Τμήμα

της περιοχής σας.

• Μην αφήνετε σημειώματα για

το πότε πρόκειται να επιστρέ-

ψετε ή για το πόσο καιρό θα

απουσιάζετε.

• Μην αφήνετε μεγάλα χρημα-

τικά ποσά ή αντικείμενα αξίας

στο σπίτι σας.

Μην κάνετε εκπτώσεις
στο νερό

Όταν υπάρχει απώλεια υγρών
στο σώμα μας, τότε αυτό δεν
μπορεί να πραγματοποιήσει
τις καθιερωμένες λειτουργίες
του και αυτό ονομάζεται αφυ-
δάτωση. Το καλοκαίρι υπάρχει
μεγαλύτερη πιθανότητα να
μας συμβεί λόγω της υπερβο-
λικής εφίδρωσης, ειδικά όταν
είστε ιδιαιτέρως δραστήριοι
και γυμνάζεστε. Για να μένετε
ενυδατωμένοι, πίνετε 8-10
ποτήρια την ημέρα, ακόμη κι
αν δεν νιώθετε δίψα και σε
περιπτώσεις έντονου ιδρώτα,
προτιμήστε κάποιο ρόφημα με
ηλεκτρολύτες. Αποφύγετε το
αλκοόλ, τη σόδα και τον καφέ,
καθώς δρουν ως διουρητικά.

Προσέξτε τι τρώτε

Την καλοκαιρινή περίοδο
πάντα τα περιστατικά τροφι-
κής δηλητηρίασης σημειώνουν
αύξηση, λόγω του ότι οι υψη-
λές θερμοκρασίες δημιουργούν
τις κατάλληλες συνθήκες για
τον πολλαπλασιασμό των
βακτηρίων στις τροφές που
βρίσκονται εκτός ψυγείου. Η
τροφική δηλητηρίαση προκα-
λεί ναυτία, κράμπες, εμετό,
ακόμη και διάρροια και σίγου-
ρα δεν είναι μια ευχάριστη
κατάληξη διακοπών. Για να
μην περάσετε καλοκαιρινές
μέρες στην… τουαλέτα, φρο-
ντίστε να καταναλώνετε
φαγητό που έχει μαγειρευτεί
υγιεινά, με προϊόντα σωστά
διατηρημένα και πλένετε
πάντα τα χέρια σας πριν
καταναλώσετε οτιδήποτε.
Όσο είναι δυνατό, αποφύγετε
να τρώτε έξω και μην αφήνετε
τροφές εκτεθειμένες σε υψηλές
θερμοκρασίες για μεγάλα δια-
στήματα.

Οι καλοκαιρινές διακοπές έφθασαν και όλοι ετοιμάζονται να
αποδράσουν από τις πόλεις αναζητώντας τη δροσιά της

θάλασσας ή του βουνού.

Το καλοκαίρι όμως κρύβει δυστυχώς και πολλούς κινδύνους άλλοι
προβλεπτοί και άλλοι απρόβλεπτοι. Προτού λοιπόν αναχωρήσετε
είναι καλό να ενημερωθείτε για τους δημοφιλέστερους καλοκαιρι-
νούς κινδύνους με στόχο να αποφύγετε δυσάρεστς καταστάσεις
που θα σας χαλάσουν τις διακοπές και το κέφι σας.

Στο άκουσμα της λέξης «καλοκαίρι» το 99% του πληθυσμού σκέ-
φτεται θάλασσα, ξεκούραση, νησιά και απέραντο μπλε κι όχι
«θερμοπληξία», «ηλίαση» και διάφορα άλλα τέτοια απαισιόδοξα.
Επειδή όμως κι αυτά είναι μέσα στη ζωή, ειδικά αυτή την εποχή
που όλοι έχουμε το μυαλό μας μακριά από τέτοιου είδους κατα-
στάσεις, καλό είναι να το επαναφέρουμε στην πραγματικότητα,
έτσι ώστε να προφυλαχτούμε και να περάσουμε καλύτερα από
κάθε χρονιά, χωρίς απρόοπτα.

Προστατέψε τα παιδιά
από την θερμοπληξία
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Ξεκίνησε την περασμένη

Πέμπτη 17 Ιουλίου η διαδι-

κασία υποβολής αιτήσεων για

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδη-

μα (ΕΕΕ). Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να προμηθετούν τα

έντυπα αιτήσεων από τα κατά

τόπους ταχυδρομικά γραφεία.

Οι αιτήσεις για το ΕΕΕ είναι

χωρισμένες σε πέντε χρώματα

και κάθε ένα από αυτά αφορά

και μια ομάδα του πληθυσμού.

Με γκρίζο χρώμα είναι οι αιτή-

σεις για τους χαμηλοσυνταξι-

ούχους, με ροζ για τους λήπτες

δημοσίου βοηθήματος, με μπλε

για τους πολίτες της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας που δεν ανή-

κουν στις προηγούμενες κατη-

γορίες, με πράσινο για τους

πολίτες της ΕΕ, με πορτοκαλί

για υπηκόους τρίτης χώρας με

καθεστώς επί μακρόν διαμένο-

ντος ή διεθνούς προστασίας ή

συμπληρωματικής προστα-

σίας, ενώ σε άσπρο χρώμα έχει

εκτυπωθεί το έντυπο εξουσιο-

δότησης. Σημειώνεται, ακόμη,

πως οι χαμηλοσυνταξιούχοι

θα πρέπει να υποβάλουν την

αίτησή τους μέχρι τις 8

Σεπτεμβρίου, ενώ οι λήπτες

δημοσίου βοηθήματος, μπο-

ρούν να υποβάλουν τις αιτή-

σεις τους στα κατά τόπους

γραφεία των Υπηρεσιών Κοι-

νωνικής Ευημερίας, μέχρι τις

11 Αυγούστου. Για τις υπόλοι-

πες κατηγορίες δεν υπάρχει

κανένας χρονικός περιορισμός

και μπορούν να υποβάλουν τις

αιτήσεις τους όποτε το επιθυ-

μούν.

Τηλεφωνικό κέντρο

Για επεξήγηση κάθε απορίας

του κοινού αναφορικά με τους

όρους και τις προϋποθέσεις

τις οποίες πρέπει κάποιος να

πληρεί για να είναι δικαιούχος

του ΕΕΕ, καθώς και για υπο-

βοήθηση του κοινού στο πώς

να συμπληρώσουν τις αιτήσεις

τους, στο Υπουργείο Εργασίας

έχει συσταθεί ειδικό τηλεφωνι-

κό κέντρο, το οποίο θα εργάζε-

ται από τις 7.30 το πρωί έως

τις 7.30 το βράδυ, από Δευτέ-

ρα μέχρι Σάββατο. Καθόλη την

διάρκεια της χθεσινής μέρας το

22460460 (παγκύπριος αριθ-

μός) ήταν συνεχώς απασχολη-

μένο, αφού δέχθηκε εκατοντά-

δες τηλεφωνήματα από ενδια-

φερομένους. Ένεκα τούτου,

αλλά και του αναμενόμενου

βομβαρδισμού του τηλεφωνι-

κού κέντρου από κλήσεις, το

Υπουργείο Εργασίας σε ανα-

κοίνωσή του αναφέρει: «Δεδο-

μένου ότι το Τηλεφωνικό

Κέντρο είναι στη διάθεση του

κοινού μέχρι τις 7.30 το από-

γευμα, από Δευτέρα μέχρι Σάβ-

βατο, το κοινό παρακαλείται

όπως αξιοποιήσει και τις

απογευματινές ώρες και το

Σάββατο για να καλέσει το

Τηλεφωνικό Κέντρο, ώστε να

εξυπηρετηθεί άνετα και άμεσα,

αποφεύγοντας την όποια

ταλαιπωρία μακράς αναμονής

ή μη εξυπηρέτησης της κλήσης

κατά τις πρωινές ώρες, οπότε

συσσωρεύονται οι περισσότε-

ρες κλήσεις».

Η υπηρεσία που θα διαχειρι-

σθεί το ΕΕΕ αποτελείται από 50

άνεργους οι οποίοι κατέχουν

τουλάχιστον απολυτήριο

Λυκείου και έχουν επιλεγεί

κατόπιν κλήρωσης προχθές

Δευτέρα. Θα τοποθετηθούν

στις επαρχίες ως εξής: Λευκω-

σία 31, Λεμεσός 8, Λάρνακα και

ελεύθερη Αμμόχωστο 7 και

Πάφος 4.

• Παραλαβή αιτήσεων από τα ταχυδρομεία

• Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 11 Αυγούστου 2014

• Πληροφορίες 22460460 Δευτέρα - Σάββατο 7.30 - 19.30

Πληροφορίες
Πληροφορίες για την εφαρμο-
γή του ΕΕΕ και έντυπα αιτήσε-
ων σε ηλεκτρονική μορφή είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του υπουργείου Εργασίας,
www.mlsi.gov.cy και την ιστο-
σελίδα του Τμήματος Ταχυ-
δρομικών Υπηρεσιών

www.cypruspost.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τις συμπληρωμέ-
νες αιτήσεις στα κατά τόπους
Ταχυδρομικά Γραφεία, όπου
θα γίνεται έλεγχος των βασι-
κών προαπαιτούμενων, με
εξαίρεση τους λήπτες δημοσί-
ου βοηθήματος.

Την εφαρμογή του ΕΕΕ ανέλαβε
η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρό-
νοιας, υπό το υπουργείο
Εργασίας, που παράλληλα
έχει την ευθύνη υλοποίησης
και ελέγχου του συνόλου των
κοινωνικών παροχών.

Το  σχέδιο απλοποίησης των εσωτε-

ρικών διαδικασιών λειτουργίας του

Συνεργατισμού, το οποίο κινείται μέσα

στο πλαίσιο εποπτείας της Κεντρικής

Τράπεζας και έχει ως στόχο την καλύ-

τερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των

πελατών του συνεργατικού κινήματος,

παρουσίασε στους επικεφαλής της

Τρόικας η ηγεσία της Συνεργατικής

Κεντρικής Τράπεζας,  ΣΚΤ.

Με το έργο αυτό απλοποιούνται όλες

“οι εσωτερικές διαδικασίες του Συνερ-

γατισμού μέσα στο εποπτικό πλαίσιο

έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε

με τους ρυθμούς που θέλουμε και να

εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, τόνισε

ο  πρόεδρος της ΣΚΤ Νικόλας Χατζη-

γιάννης, (φωτο) ύστερα από συνάντη-

ση με τους επικεφαλής της Τρόικας,

στο κτίριο της ΣΚΤ, κατά την οποία

συζητήθηκαν σε “καλό κλίμα” όλα τα

θέματα που αφορούν τον Συνεργατισμό

και το κυπριακό χρηματοπιστωτικό

σύστημα, μεταξύ των οποίων η πορεία

υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρω-

σης και τι καλύτερο μπορεί να γίνει στο

δυναμικό περιβάλλον που επικρατεί.

Ανταλλάγησαν πολλές απόψεις, συζη-

τήθηκαν πολλά θέματα και πάρθηκαν

κάποιες αποφάσεις”, ανέφερε χαρα-

κτηριστικά σε σχέση με τη συνάντηση

με την Τρόικα.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι η απλοποί-

ηση των διαδικασιών είναι κάτι που

ανέφεραν και στην Τρόικα η οποία “το

βρήκε μια εξαιρετική προσπάθεια και

ιδέα με σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση

του πελάτη και την καλή πρακτική”.

“Ως συνεργατισμός, αναγνωρίζοντας

ότι είμαστε ο μεγαλύτερος εγχώριος

χρηματοπιστωτικός οργανισμός

θέλουμε να απλοποιήσουμε όσο γίνεται

τις διαδικασίες μας έτσι ώστε να μπο-

ρούμε να εξυπηρετούμε το μισό εκα-

τομμύριο μέλη και πελάτες που έχου-

με”, επισήμανε.

Σε σχέση με το χρόνο ολοκλήρωσης του

έργου, ο κ. Χατζηγιάννης περιορίστηκε

να πει ότι “αναμένουμε να ετοιμαστούν

οι διαδικασίες”, που στόχο θα έχουν,

όπως σημείωσε, “να λειτουργούμε όσο

πιο απλά γίνεται” σε όλες τις λειτουρ-

γίες του Συνεργατισμού.

Αυτή, συνέχισε, είναι μια συνεχής προ-

σπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθούμε

στις ανάγκες των πελατών και των

μελών μας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΣΚΤ, “ο

συνεργατισμός είναι πολύ σημαντικός

για την ανάκαμψη της κυπριακής οικο-

νομίας, για την κοινωνία και για το

κυπριακό νοικοκυριό.

Επί τάπητος το σχέδιο εσωτερικής λειτουργίας  του Συνεργατισμού
• Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κεφαλαιακές ανάγκες στο επίκεντρο  συνάντησης ΣΚΤ και Τρόικα

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια
Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι “τα ΜΕΔ είναι μια τεράστια πρόκληση”, προσθέ-

τοντας ότι ο Συνεργατισμός έχει “πιάσει δουλειά από την 1η Ιουνίου”.

Αναφέροντας ότι “ο ρυθμός αύξησης των ΜΕΔ έχει επιβραδυνθεί”, ο Πρόεδρος

της ΣΚΤ είπε ότι “υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να κάνουμε και τα γνω-

ρίζουμε”.

“Κάνουμε διάφορες ενέργειες και θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, αποφα-

σιστικά, έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, αλλά χρει-

άζεται χρόνος”, επισήμανε.

Κληθείς να αναφέρει τις επιλογές άντλησης κεφαλαίων που έχει ο Συνεργα-

τισμός σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανάγκη, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι

“ο Συνεργατισμός, για πέντε χρόνια, δεν μπορεί αντλήσει κεφάλαια από

κάπου αλλού”, προσθέτοντας ότι αυτό το θέμα “δεν είναι με την Τρόικα που

θα πρέπει να συζητηθεί”, αλλά αφορά “τον μέτοχο που είναι το κράτος”.
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Για μία νέα αρχή στην Ευρώπη
έκανε λόγο ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

στην ομιλία του ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
οποίο επικύρωσε την εκλογή του
στην  προεδρία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

«Ελπίζω να μην χρειαστεί ξανά να
μπει κάποια χώρα σε καθεστώς
δημοσιονομικής προσαρμογής στο
μέλλον, αλλά θα ήθελα, σ' αυτή την
περίπτωση, να ξέρω εκ των προ-

τέρων, τι επιπτώσεις θα έχουν
στις ζωές των ανθρώπων, οι
εφαρμογές των προγραμμάτων
προσαρμογής»

Να ξανασκεφτούμε το μέσον τρόι-
κα λέει ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κάνο-
ντας δεύτερες σκέψεις για τη λει-
τουργία της ενώπιον του Ευρωκοι-
νοβουλίου. Θα πρέπει να αναμορ-
φώσουμε τη λειτουργία της «τρόι-
κας» στις χώρες που βρίσκονται σε
καθεστώς δημοσιονομικής προ-
σαρμογής, για να καταστεί η λει-
τουργία της πιο δημοκρατική, είπε
στην εισαγωγική ομιλία του στην
Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

«Ελπίζω να μην χρειασθεί ξανά να
μπει κάποια χώρα σε καθεστώς
δημοσιονομικής προσαρμογής στο
μέλλον, αλλά θα ήθελα, σ' αυτή την
περίπτωση, να ξέρω εκ των προ-
τέρων, τι επιπτώσεις θα έχουν
στις ζωές των ανθρώπων, οι
εφαρμογές των προγραμμάτων
προσαρμογής», τόνισε.

«Είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα,
αυτό το μεγάλο έθνος, αυτός ο
θαυμάσιος λαός, εξακολουθεί να
είναι μέλος της ευρωζώνης»,
δήλωσε ο υποψήφιος για τη θέση
του προέδρου της Κομισιόν Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, στην Ολομέλεια
του Ευρωκοινοβουλίου.

Παρουσιάζοντας τις θέσεις του
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στις
«κασσάνδρες» και στους κερδο-
σκόπους που είχαν στοιχηματίσει
στη διάλυση της ευρωζώνης, μετά
το ξέσπασμα της κρίσης χρέους
στην Ευρώπη. «Καταφέραμε να
επιδιορθώσουμε εν πτήσει, ένα
φλεγόμενο αεροσκάφος» είπε
χαρακτηριστικά ο Γιούνκερ, τονί-
ζοντας, μ' αυτό τον τρόπο, την
επιτυχή, κατά την εκτίμησή του,
αντιμετώπιση της κρίσης. 

Γιούνκερ: Αναγκαία η θέσπιση

κατώτατου μισθού

Την ανάγκη να θεσπιστεί κατώτα-
τος μισθός στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τόνισε ο Ζαν Κλοντ Γιούν-
κερ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. «Ολες οι χώρες πρέπει
να θεσπίσουν έναν κατώτατο
μισθό, ένα κατώτατο εισόδημα,
ένα κατώτατο εγγυημένο εισόδη-
μα».

Στο παρελθόν έχει πει ότι είναι
υπέρ κάθε χώρας της Ε.Ε. που ορί-
ζει έναν κατώτατο μισθό ως
ποσοστό του δικού της μέσου

εισοδήματος. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός του Λουξεμβούργου υπο-
σχέθηκε επίσης την προστασία
των δημόσιων υπηρεσιών στην
Ευρώπη.

Να γίνουν επενδύσεις 300 δισ.

ευρώ στην Ε.Ε.

Παράλληλα ζήτησε την εφαρμογή
ενός προγράμματος δημόσιων-
ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 300
δισ. ευρώ, για την αναζωογόνηση
της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας για
τους νέους και την τόνωση της
ανάπτυξης για τα επόμενα τρία
χρόνια. Τα χρήματα θα αντληθούν
από τους υπάρχοντες πόρους του
προϋπολογισμού, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και τον
ιδιωτικό τομέα, χωρίς να αλλά-
ξουν οι αυστηροί κανόνες του
μπλοκ για τα ελλείμματα του προ-
ϋπολογισμού και τη μείωση του
χρέους, τόνισε ο Γιούνκερ στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη
διάρκεια συζήτησης για την επιβε-
βαίωση του στο τιμόνι της Κομι-
σιόν. Οπως τόνισε, «χρειαζόμαστε
μια εκ νέου βιομηχανοποίηση της
Ευρώπης», υποσχόμενος ένα πρό-
γραμμα εργασίας το Φεβρουάριο
του 2015 για επενδύσεις στον
τομέα της ενέργειας, των μεταφο-
ρών και των ευρυζωνικών
δικτύων.

Το Κυπριακό «κούρεμα» ενώπιον

του Δικαστηρίου της ΕΕ

• Διορία δύο μηνών έχει Eurogroup, ΕΚΤ, Ευρω-

παϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Διορία δύο μηνών δίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

στο Eurogroup και στους άλλους ευρωπαϊκούς

θεσμούς (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή

Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) προκειμένου να

καταθέσουν την υπεράσπισή τους σε σχέση με προ-

σφυγή που κατατέθηκε εναντίον τους από 51 κατα-

θέτες, μετόχους και ομολογιούχους των κυπριακών

τραπεζών σε σχέση με την επιβολή του «κουρέματος»

ως προϋπόθεση της παροχής οικονομικής βοήθειας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του δικηγορικού γρα-

φείου Κύπρου Χρυσοστομίδη, η αίτηση για ζημιές για

αποζημιώσεις έναντι της επιβολής του κουρέματος

δόθηκε στους εναγόμενους, οι οποίοι έχουν τώρα δύο

μήνες διορία να καταθέσουν την υπεράσπισή τους,

εκτός και να παραχωρηθεί παράταση από το Δικα-

στήριο.

Οι αιτητές αξιώνουν αποζημίωση για τη ζημιά που

υπέστησαν ως αποτέλεσμα του «κουρέματος» κατα-

θέσεων, καθώς επίσης και της υποτίμησης (τόσο σε

αξία όσο και σε αριθμό) ή / και εξάλειψη των μετο-

χών τους.

Ζον Κλόντ Γιούνκερ:

Θέτει θέμα νομιμοποίησης της Τρόικας

√ Αναγκαιότητα
η θέσπιση κατώτατου
μισθού σε κάθε χώρα

Αναφορές στη νέα Ευρώπη των πολιτών

ΗΕυρώπη έχασε την αξιοπιστία της και απομακρύνθηκε από τους
πολίτες της και σημείωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα θεματολό-

γιο ευρέων μεταρρυθμίσεων. Τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της ανταγω-
νιστικότητας της Ευρώπης, λέγοντας ότι η ΕΕ έχασε δυστυχώς την διε-
θνή της ανταγωνιστικότητα. Χαρακτήρισε την ανεργία ως το 29ο κρά-
τος της Ευρώπης και είπε ότι οι επενδύσεις θα είναι ο καλύτερος σύμ-
μαχος των ανέργων. Αναφερόμενος στο ευρώ, είπε ότι ο κοινό νόμισμα
δεν διαιρεί αλλά προστατεύει την Ευρώπη.

Ο κ. Γιούνκερ μίλησε για την ιδέα δημιουργίας μιας Ενεργειακής Ένω-
σης. «Να ενώσουμε μαζί τους πόρους που έχουμε και να επωφεληθού-
με από τους ενεργειακούς πόρους που διαθέτουμε για ενεργειακή αυτο-
νομία των χωρών μελών μας», είπε. Μιλώντας για τη λαθρομετανά-
στευση, ο κ. Γιούνκερ είπε ότι η ΕΕ πρέπει να προστατεύσει τα εξωτε-
ρικά της σύνορα και να καταπολεμήσει «τις συμμορίες που βγάζουν
χρήματα από τις ζωές των άλλων». Πρέπει, είπε, να σκεφτούμε αυτούς
τους ανθρώπους προτού πάρουν τα σκάφη για χώρες της ΕΕ. Έκανε
επίσης αναφορά και στην Κύπρο «Η παράνομη μετανάστευση δεν είναι
πρόβλημα της Μάλτας ή της Κύπρου, είναι ολόκληρης της Ευρώπης»
είπε, προκαλώντας το χειροκρότημα ευρωβουλευτών. Σε ό,τι αφορά
στη διεύρυνση, είπε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια δεν διαφαίνεται ότι
θα ενταχθεί κάποιο νέο κράτος, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα συνεχι-
στούν. Χωρίς να κάνει αναφορά στην Τουρκία, ο κ. Γιούνκερ μίλησε για
τις χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια, λέγοντας ότι χρειάζονται μια ευρω-
παϊκή προοπτική. Την ίδια ώρα, είπε ότι ο λαός της Ουκρανίας είναι
ευρωπαϊκός και έχει θέση στην Ευρώπη. Ο κ. Γιούνκερ υπηρέτησε ως
πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου (μεταξύ 1995-2013) ως Πρόεδρος
του Eurogroup (2005-2013).

ΓΑΛΛΙΑ

ΒΟΛΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΟΛΑΝΤ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Διήμερο συνέδριο με επικεφαλής επιχειρήσεων
πραγματοποίησε πρόσφατα ο Γάλλος Πρόεδρος

Φρανσουά Ολάντ με στόχο τη δημιουργία 500.000
ζωτικής σημασίας θέσεων εργασίας σε αντάλλαγμα
τη μείωση των φορολογιών.

Στόχος του Ολάντ που βλέπει την δημορικότητα του
να καταρρέει είναι η αναχαίτιση της πρωτόγνωρης
ανεργίας, η οποία ανέρχεται στα 3,38 εκατομμύρια
άτομα και αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την
ταπεινωτική εκλογική ήττα των Σοσιαλιστών κατά
το τρέχον έτος.

Η Κυβέρνηση Ολάντ έχει δεσμευθεί να μειώσει τις
κρατικές δαπάνες μεταξύ των ετών 2015-2017 για
να χρηματοδοτήσει πακέτο μισθοδοσίας και να μει-
ώσει το φόρο εισοδήματος με στόχο την ενδυνάμωση
της καταναλωτικής ζήτησης, έτσι ώστε οι επιχειρή-
σεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να προσελκύ-
σουν επενδύσεις.

Το επίκεντρο της στρατηγικής είναι το αποκαλούμε-
νο Σύμφωνο Ευθύνης, το οποίο προσφέρει στις επι-
χειρήσεις περικοπές φόρων και εισφορές κοινωνι-
κών ασφαλίσεων, συνολικού ύψους €40 δισεκατομ-
μυρίων, σε αντάλλαγμα τη δέσμευση τους για τη
δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απείλησαν
με μποϊκοτάζ των συζητήσεων στρογγυλής τραπέ-
ζας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, κατηγορώ-
ντας την γαλλική Κυβέρνηση για αποτυχία της να
αναγκάσει τους εργοδότες να τερματίσουν το παζά-
ρεμα. Γενικά, οι ηγέτες των συντεχνιών υποστηρί-
ζουν ότι οι συζητήσεις για επίτευξη του στόχου
αύξησης των θέσεων εργασίας δεν έχουν επιτύχει
πραγματική πρόοδο.

Ειδικότερα, οι συντεχνίες τα έχουν ιδιαίτερα με τον
πρωθυπουργό Manuel Valls ο οποίος δεν εφαρμόζει
την υπόσχεση του για πρόωρη συνταξιοδότηση των
εργαζομένων σε σκληρές σωματικά θέσεις εργασίας
λόγω των πιέσεων που δέχεται από τη βασική οργά-
νωση των εργοδοτών Medef.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι εργαζόμενοι που
απασχολούνται σε απαιτητικές εργασίες - νυκτερινή
εργασία, που εκτίθενται σε δυνατούς θορύβους ή
βαριά φορτία ή εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργα-
σίες - θα έχουν επιπλέον επαγγελματική κατάρτιση ή
πρόωρη συνταξιοδότηση ως αποζημίωση.

• Δηλώνει υπερήφανος

για την Ελλάδα, που

εξακολουθεί να είναι μέλος

της ευρωζώνης» λέει

ο Γιούνκερ, που εξελέγη

και επίσημα πλέον

πρόεδρος της «Κομισιόν»
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Αναμφίβολα, στη σημερινή εποχή της

τεχνολογικής έκρηξης, της παγκο-

σμιοποίησης της πληροφόρησης αλλά

και της εξατομίκευσης των ανθρώπινων

σχέσεων, η ανατροφή των παιδιών γίνε-

ται ολοένα και δυσκολότερη. Οι γονείς

για να κατορθώσουν να μεγαλώσουν

σωστά τα παιδιά τους και να τους

προσδώσουν τα απαραίτητα ψυχικά

όπλα προκειμένου  να αντιμετωπίσουν

αποτελεσματικά τις αυξανόμενες δυσκο-

λίες της ζωής χρειάζεται να εξοπλι-

σθούν με τις αναγκαίες γνώσεις.

Ο διάσημος ψυχολόγος δόκτωρ Lawrence

Steinberg, μετά από πολυετή έρευνα στο

βιβλίο του 10 βασικές αρχές της σωστής

ανατροφής (The Ten Basic Principles of

Good Parenting) μας δίνει μερικές απλές

συμβουλές και αποτελεσματικούς τρό-

πους για να μεγαλώσουμε ψυχικά υγιή

και ευτυχισμένα παιδιά

1. Αυτό που κάνετε (και όχι αυτό που

λέτε) είναι το σημαντικό

Η πρώτη και βασική αρχή της ανατρο-

φής των παιδιών σύμφωνα με τον

δόκτωρ Steinberg είναι η εξής: Οι πρά-

ξεις σας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γι’

αυτό, μην επαφίεστε στις αντιδράσεις

της στιγμής. Ρωτήστε τον εαυτό σας: «Τι

προσπαθώ να πετύχω στο θέμα της

ανατροφής των παιδιών μια και αυτό

που θα κάνω κατά πόσο θα έχει το επι-

θυμητό αποτέλεσμα;»

2. Είναι αδύνατο να το παρακάνετε στο

θέμα της αγάπης. «Είναι απλώς αδύνα-

το να «χαλάσετε» ένα παιδί με την πολλή

αγάπη», γράφει ο Steinberg. Αυτό που

συχνά έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλά-

με για πράγματα που «χαλάνε» το παιδί

δεν είναι ποτέ αποτέλεσμα της έκφρασης

υπερβολικής μας αγάπης προς το παιδί.

Συνήθως πρόκειται για τις συνέπειες

τακτικών που ακολουθούμε ή πραγμά-

των που δίνουμε στο παιδί αντί για την

αγάπη που θα έπρεπε να του δίνουμε.

Μιλάμε δηλαδή για πράγματα όπως

υπερβολική ανεκτικότητα στις ανεπιθύ-

μητες συμπεριφορές του παιδιού, χαμη-

λές προσδοκίες (το να χαμηλώνουμε τον

πήχη για τα παιδιά), και το να τα πλημ-

μυρίζουμε κυριολεκτικά με υλικά πράγ-

ματα. Μόνο με τέτοια μπορούμε να

«χαλάσουμε» και να κακομάθουμε το

παιδί μας και ποτέ με τις αγκαλιές, τα

φιλιά, τα γλυκά λογάκια, την κατανόηση,

τη συμπαράσταση και κάθε άλλη τέτοιας

μορφής έκφραση αγάπης και στοργής.

3. Να έχετε πάντα ενεργή ανάμιξη στη

ζωή του παιδιού σας. Και η ενεργή ανά-

μιξη στη ζωή του παιδιού σημαίνει ότι

αφιερώνετε γι’ αυτό σημαντικό χρόνο και

σκληρή δουλειά. Συχνά σημαίνει επανε-

ξέταση και επαναπρογραμματισμό των

προτεραιοτήτων σας. Σημαίνει επίσης

ότι θυσιάζετε πράγματα που θα θέλατε

εσείς να κάνετε για χάρη πραγμάτων που

πρέπει να κάνει το παιδί σας. Φροντίστε

να είσαστε εκεί τόσο διανοητικά όσο και

σωματικά. Αλλά προσοχή: Ενεργή ανάμι-

ξη δεν σημαίνει βέβαια να κάνετε εσείς

τις σχολικές εργασίες του παιδιού σας, ή

να μην το αφήνετε να παίρνει πρωτο-

βουλίες. Αλλά να είστε πάντα πλάι του,

παρατηρώντας το και όχι παρακολου-

θώντας του.

4. Προσαρμόστε τη μέθοδο ανατροφής

σας, ανάλογα με την ηλικία του

Προσαρμόστε το «βηματισμό» σας, ανά-

λογα  με την ανάπτυξη του παιδιού. Η

ηλικία είναι εκείνη που επηρεάζει τη

συμπεριφορά του παιδιού. Η ίδια ροπή

προς ανεξαρτητοποίηση που κάνει το

παιδάκι των 3 χρόνων να λέει συνεχώς

«όχι» είναι η ίδια που του δίνει το κίνη-

τρο μάθει να χρησιμοποιεί την τουαλέ-

τα”, γράφει ο Steinberg. Η ίδια «έκρηξη»

διανοητικής ανάπτυξης που δίνει σ’ έναν

13χρονο την περιέργεια και τη ανεξά-

ντλητη διάθεση για ερωτήσεις και για

μάθηση στην τάξη είναι η ίδια που τον

κάνει να αντιμιλάει και να είναι έτοιμος

να καβγαδίσει με την παραμικρή αφορμή

5. Θεσπίστε κανόνες και εφαρμόστε

τους. Αν δεν είστε σε θέση να ελέγχετε τη

συμπεριφορά του παιδιού όταν είναι

ακόμη σχετικά μικρό, τότε εκείνο θα

δυσκολευτεί να μάθει να κουμαντάρει τον

εαυτό του όταν θα μεγαλώσει και δεν θα

είναι κάτω απ’ τη δική σας ευθύνη και

επίβλεψη. Ανά πάσα στιγμή, μέρα ή

νύχτα, θα πρέπει πάντα να είσαστε σε

θέση να απαντήσετε στις τρεις παρακά-

τω ερωτήσεις: 1. Πού βρίσκεται το παιδί

μου; 2. Με ποιόν είναι το παιδί μου; 3. Τι

κάνει το παιδί μου; Οι κανόνες που το

παιδί σας έχει μάθει από σας θα διαμορ-

φώσουν τους κανόνες που το ίδιο θα

εφαρμόσει αργότερα στη δική του ζωή.

«Δεν μπορείτε όμως να συνεχίσετε να

ελέγχετε τη ζωή του παιδιού σας απ’

αόριστον», προσθέτει ο Steinberg. «Από

την στιγμή που το παιδί τελειώσει το

Δημοτικό, οφείλετε να αφήνετε το παιδί

να κάνει μόνο του τα μαθήματά του και

να κάνει τις δικές του επιλογές χωρίς τις

δικές σας παρεμβάσεις».

6. Ενθαρρύνετε και ενισχύστε την ανε-

ξαρτητοποίηση του παιδιού σας. Τα

όρια είναι απαραίτητα για να αποκτήσει

το παιδί την αίσθηση του αυτοελέγχου.

Αν το ενθαρρύνετε να γίνει ανεξάρτητο,

τότε θα το βοηθήσετε να αναπτύξει ένα

σωστό «προσανατολισμό» προς τη ζωή.

Χρειάζεται και τα δύο αυτά για να πετύ-

χει στη ζωή. Είναι φυσιολογικό για τα

παιδιά να αποζητούν την ανεξαρτητο-

ποίηση και την αυτονομία, λέει ο

Steinberg. Πολλοί γονείς κάνουν το λάθος

να εξισώνουν την ανεξαρτησία του παι-

διού τους με την ανταρσία και την ανυ-

πακοή. Όμως τα παιδιά επιδιώκουν την

ανεξαρτητοποίηση γιατί είναι στην φύση

του ανθρώπου να θέλει να αισθάνεται

ότι αυτός ελέγχει τη ζωή του και όχι

κάποιος άλλος.

7. Να είστε συνεπείς. Αν οι κανόνες σας

αλλάζουν από μέρα σε μέρα και έχουν το

στοιχείο του απρόβλεπτου ή αν επιμένε-

τε στην εφαρμογή τους κατά διαλείμμα-

τα, τότε η κακή συμπεριφορά του παιδι-

ού σας είναι δικό σας λάθος και όχι δικό

του. Η συνέπεια αποτελεί το σημαντικό-

τερο παιδαγωγικό σας εργαλείο. Τονίστε

και αποσαφηνίστε τα πράγματα εκείνα

που θεωρείτε ξεκάθαρα και αδιαπραγ-

μάτευτα. Όσο περισσότερο η εξουσία

σας στηρίζεται στη σύνεσή σας παρά

στη δύναμή σας, τόσο λιγότερες πιθανό-

τητες υπάρχουν να την αμφισβητήσει το

παιδί σας”.

8. Αποφύγετε τις σκληρές μορφές πει-

θαρχίας. Η βία, σωματική ή λεκτική,

απαγορεύεται κάτω από οποιαδήποτε

συνθήκη. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι

να πειθαρχήσει ένα παιδί, οι οποίοι

έχουν μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα.

9. Δώστε εξηγήσεις για τους κανόνες

και τις αποφάσεις σας. «Οι σωστοί

γονείς έχουν κάποιες προσδοκίες για τα

παιδιά τους και περιμένουν απ’ αυτά να

υλοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες»,

γράφει ο Steinberg. «Κατά κανόνα οι

γονείς αφιερώνουν πολύ χρόνο για εξη-

γήσεις όταν πρόκειται για μικρά παιδιά

και δυσανάλογα μικρότερο όταν πρόκει-

ται για εφήβους. Όμως αυτό που για σας

μπορεί να είναι ξεκάθαρο και αυτονόητο

δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρο και αυτονόητο

για ένα δωδεκάχρονο παιδί, το οποίο δεν

έχει τις ίδιες με σας προτεραιότητες, την

ίδια κρίση, ή τις ίδιες εμπειρίες.»

10 βασικοί κανόνες για να μεγαλώσουμε
ψυχικά υγιή παιδιά!

Το άγχος μεταδίδεται

σαν το κρυολόγημα!

• Σύμφωνα με νέες επιστημο-

νικές  έρευνες στις ΗΠΑ

Τ
ο άγχος όχι μόνο είναι μετα-

δοτικό, αλλά μπορούμε να το

«κολλήσουμε» εξίσου εύκολα με το

κοινό κρυολόγημα. Ερευνητές του

Πανεπιστημίου του Σεντ σε πρό-

σφατη έρευνα τους σημειώνουν

ότι το άγχος μπορεί να μεταδοθεί

ακόμη και μεταξύ αγνώστων

μέσω του τόνου της φωνής,

εκφράσεων του προσώπου, της

στάσης του σώματος, ακόμη και

της μυρωδιάς που αναδίδει το

σώμα. «Δείξαμε ότι το άγχος

μπορεί να μεταδοθεί όπως ένα

μολυσματικό νόσημα από τους

στόχους στους παρατηρητές»

ανέφεραν οι ερευνητές. Ο επικε-

φαλής τους Τόνι Μπιουκάναν,

αναπληρωτής καθηγητής στο

Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπι-

στημίου του Σεντ Λούις, μιλώντας

στο αμερικανικό τηλεοπτικό

δίκτυο ABC σημείωσε: «Εκπλαγή-

καμε ανακαλύπτοντας πως το

άγχος μπορεί να μεταδοθεί σε

κάποιον μόνο με το να κάθεται και

να παρακολουθεί κάποιον άλλον

ο οποίος βρίσκεται υπό το καθε-

στώς άγχους. Πρόκειται για το

αποκαλούμενο «παθητικό άγχος».

Πάντως οι ερευνητές σημειώνουν

πως παρότι το άγχος μπορεί

εύκολα να μεταδοθεί μεταξύ

αγνώστων, η οικειότητα που

πιθανώς έχουν δύο άτομα μεταξύ

τους φαίνεται να παίζει σημαντι-

κό αγχωτικό  ρόλο. Σε κάθε περί-

πτωση οι μελέτες αυτές που δεί-

χνουν τη μεταδοτικότητα των

συναισθημάτων μπορεί να έχουν

σημαντική επίδραση στις επιστή-

μες υγείας – κυρίως σε ό,τι αφορά

το άγχος , αφού αυτό θεωρείται

«ένοχο» για πολλά σοβαρά προ-

βλήματα όπως τα εγκεφαλικά

επεισόδια, τα εμφράγματα και η

κατάθλιψη. Σύμφωνα με τη Σάρα

Γουότερς, επικεφαλής της μελέτης

των ειδικών του Πανεπιστημίου

της Καλιφόρνιας, «είναι σημαντι-

κό να ξέρουμε πώς οι άνθρωποι

γύρω μας, ακόμη και όσοι δεν

γνωρίζουμε, μας επηρεάζουν. Και

ένα πολύ καλό πρώτο βήμα είναι

να διαχειριστούμε σωστά το

«μεταδοτικό»  άγχος.

10. Φερθείτε στο παιδί σας με σεβασμό

Ο καλύτερος τρόπος  για να «εισπράξετε» απ’ το παιδί σας σεβασμό είναι να του

φερθείτε πρώτα εσείς με σεβασμό, μας λέει ο Steinberg. « Μιλήστε του ευγενικά.

Δείξτε σεβασμό στις απόψεις του. Δείξτε του προσοχή όταν σας μιλάει. Να του

φέρεστε καλοσυνάτα. Επιδιώξτε όποτε μπορείτε να του κάνετε πράγματα που το

ευχαριστούν. Τα παιδιά φέρονται προς τους άλλους με τον ίδιο τρόπο που οι γονείς

τους φέρονται προς αυτά. Και θυμηθείτε ότι η σχέση σας με το παιδί σας αποτελεί

το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται οι σχέσεις του με τους άλλους.
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Για να έχει διάρκεια
το άρωμά σου…

Οι επιστήμονες συστήνουν ο σωστός

τρόπος να έχει διάρκεια το άρωμά σου

είναι να το ψεκάσεις στους καρπούς σου,

στο πίσω μέρος του λαιμού σου ή στον

αέρα και να περπατήσεις ανάμεσα στις

σταγόνες. Αν το τρίβεις πάνω σου το

μόνο που καταφέρνεις είναι να εξαφανί-

ζεις το βασικό του συστατικό.

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΜΑ

Όταν ο Θεός δημιούργησε τα έθνη, έδωσε

στο κάθε έθνος από δύο αρετές. Έτσι,

έκανε τους Αμερικάνους τακτικούς και

νομοταγείς, τους Γερμανούς αποφασιστι-

κούς και μελετηρούς, τους Ιάπωνες εργατι-

κούς κι υπομονετικούς.

Για τους Έλληνες είπε:

- Θα είναι έξυπνοι, τίμιοι και θα ψηφίζουν

ΠΑΣΟΚ.

Όταν τελείωσε τη δημιουργία του Κόσμου τον

πλησίασε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του είπε:

- Κύριε, έδωσες σε όλα τα έθνη από δύο αρετές

αλλά στους Έλληνες έδωσες τρεις. Αυτό θα τους

κάνει πολύ ισχυρούς και θα διαταράξει τις ισορ-

ροπίες πάνω στη γη.

- Έχεις δίκιο Γαβρίλε, είπε ο Κύριος. Στάθηκα

απρόσεχτος κι αυτή μου η απροσεξία θα κάνει

τους Έλληνες να κυριαρχήσουν σε όλο τον κόσμο.

Κάτι πρέπει να κάνω αλλά δεν μπορώ να ανακα-

λέσω τις αρετές που τους έδωσα.

Το βρήκα. Θα παραμείνουν και οι τρεις αρετές

αλλά κάθε Έλληνας θα μπορεί να κάνει χρήση

μόνο των δύο. Κι έτσι κι έγινε. Αν ένας Έλληνας

τίμιος και ψηφίζει ΠΑΣΟΚ δεν είναι έξυπνος, αν

είναι έξυπνος και ψηφίζει ΠΑΣΟΚ δεν είναι τίμιος

κι αν είναι έξυπνος και τίμιος δεν ψηφίζει

ΠΑΣΟΚ.

Σοβαρά …
αστειάκια
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Ηέκρηξη στο Μαρί «μαρτυρά τη μικρότητα του

τόπου». Απόσταγμα συνέντευξης Αλκίνοου Ιωαν-

νίδη στην «Ελευθεροτυπία» των Αθηνών λίγους μήνες

μετά την έκρηξη της 11ης  Ιουλίου.

Ερωτώμενος για το τι μαρτυρεί για την κυπριακή

πολιτική και κοινωνική ζωή η εγκληματική ανευθυνό-

τητα που οδήγησε στο δυστύχημα στη ναυτική βάση, ο

Αλκίνοος Ιωαννίδης απάντησε: «Μαρτυρά τη μικρότη-

τα του τόπου, υπενθυμίζει την ανημποριά του να

συνεννοηθεί για σοβαρά θέματα με τις εγχώριες και

τις ξένες δυνάμεις, επιβεβαιώνει πως η ευμάρεια των

τελευταίων χρόνων ήταν σε μεγάλο βαθμό θέμα τύχης

και προοιωνίζεται ένα θολό και αβέβαιο μέλλον».

Και τι σκέφτεστε όταν βλέπετε στις ειδήσεις όλο και

συχνότερα να ξεσηκώνονται οι άνθρωποι -από τις

εξεγέρσεις στην Αίγυπτο και τη Λιβύη έως τα επεισό-

δια στη Βρετανία και τις διαδηλώσεις στην Ελλάδα και

την Ισπανία; Εχουν κάτι κοινό όλα αυτά;

«Σίγουρα. Υπάρχει γενικευμένη σύγχυση, οργή και

απελπισία σε όλες τις χώρες. Μια αίσθηση πως θα

έπρεπε να τα έχει καταφέρει κάπως καλύτερα η

ανθρωπότητα μέσα στους αιώνες. Παρ’ όλο που το

ξεχνάμε, δεν είμαστε μόνοι μας οι Ελληνες σ’ αυτό τον

πλανήτη. Κλειστήκαμε πολύ, από κοσμοπολίτες που

ήμασταν καταντήσαμε αρχοντοχωριάτες, φοβικοί και

μίζεροι. Φεύγουν τα παιδιά μας για σπουδές στο εξω-

τερικό, επιστρέφουν μετά από μερικά χρόνια, έρχονται

Χριστούγεννα και δεν έχουν στην ατζέντα τους το

τηλέφωνο ενός ξένου να του ευχηθούν. Κάνουν παρέα

εκεί μόνο με Ελληνες. Θυμόμαστε πως υπάρχουν κι

άλλες χώρες μόνο όταν «τα παίρνουμε» από τους

πολίτες τους, που έρχονται σαν τουρίστες, όταν μας

κατακλύζουν πεινασμένοι τριτοκοσμικοί, ή όταν θεω-

ρούμε πως όλοι θέλουν να μας καταστρέψουν, επειδή

βέβαια «είμαστε οι

καλύτεροι». Κατά

τα άλλα, σκεφτό-

μαστε και συμπερι-

φερόμαστε σαν να

είμαστε μόνοι. Κι

όλα αυτά από τον

φόβο μην αλλο-

τριωθούμε, μη

χάσουμε τον κόσμο

όπως τον ξέρουμε,

μη δούμε τη μικρότητά μας, μην αναγκαστούμε να χτί-

σουμε ωραία τα σπίτια, τα χωριά και τις πόλεις μας,

ή να σταματήσουμε να πετάμε σκουπίδια απ’ το

παράθυρο, μην υποχρεωθούμε να σεβαστούμε τη

φύση, τα τοπία και την ψυχή του διπλανού. Με λίγα

λόγια, μην σταματήσει ο κόσμος να υπάρχει αποκλει-

στικά για να υπηρετεί τη μεγαλειότητά μας. Δικαίως

φοβόμαστε. Κι εγώ φοβάμαι. Μόνο που, δυστυχώς,

φοβάται όποιος δεν γνωρίζει τίποτα για τον εαυτό

του, τα όνειρα και την παράδοσή του, προσωπική και

συλλογική. Αυτός, δηλαδή, που δεν εμπιστεύεται το

βήμα του».

Σ’ ένα τραγούδι σας, την «Πατρίδα», εξομολογείστε:

«Με τρομάζεις ακόμα, οπαδέ της ομάδας/ του κόμμα-

τος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα/ διερμηνέα του

Θεού, ρασοφόρε γκουρού». Σήμερα όλοι αυτοί σας

φαίνονται το ίδιο απειλητικοί;

«Μα αυτή είναι η μεγάλη απειλή, ο τύπος, μέσα και

έξω μας, που νομίζει πως κρατά την απόλυτη αλή-

θεια. Που τη μικραίνει, τη φέρνει στα μέτρα του, τη

μετατρέπει σε μίσος και βλακεία και τη χρησιμοποιεί

για να καταστρέφει τους άλλους, καταστρέφοντας και

τον εαυτό του».

Κύπρος – Ελλάδα ζουν φοβισμένες στο μικρόκοσμο τους

Ένα γηροκομείο της Βρα-

ζιλίας πιστεύει ότι

φιλοξενεί τον μεγαλύτερο σε

ηλικία άνθρωπο του πλανή-

τη, έναν πρώην εργάτη γης,

γιο μιας φυγάδας σκλάβας,

ο οποίος αναφέρεται σε

δικαστικά έγγραφα ως γεν-

νημένος πριν από 126 χρό-

νια, την εποχή της αυτοκρα-

τορικής περιόδου.

Το πιστοποιητικό γέννησης

και η ταυτότητα που εξέδω-

σε ένας δικαστής το 2001

δείχνουν ότι ο Ζοζέ Αγκουι-

νέλο ντος Σάντος, ο οποίος σήμερα

ζει στον οίκο ευγηρίας Βίλα Βισε-

ντίνα στο Μπαούρου της Βραζι-

λίας, γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου

1888, περίπου δύο μήνες μετά την

κατάργηση της δουλείας στη χώρα,

ανέφερε ο υποδιευθυντής του

γηροκομείου, Σέζαρ Σικέιρα.

Ο ντος Σάντος δεν έχει κανένα από

τα πρωτότυπα έγγραφα που να

αποδεικνύουν την ηλικία του, όμως

το ενδιαφέρον γύρω από το πρό-

σωπό του έχει αυξηθεί μετά τον

θάνατο, στις 8 Ιουνίου, του Αλεξά-

ντερ Ίμιτς στη Νέα Υόρκη.

Ο Ίμιτς ήταν 111 ετών και θεωρεί-

το ο γεροντότερος άνδρας του

κόσμου. Σύμφωνα με τον Σικέιρα,

τα έγγραφα του ντος Σάντος εκδό-

θηκαν από τον δικαστή ο οποίος

πήρε μια σειρά από καταθέσεις

από τον υπεραιωνόβιο άνδρα πριν

από 13 χρόνια.

“Λέμε μονάχα ότι αυτή είναι η υπο-

τιθέμενη ηλικία του”, πρόσθεσε ο

Σικέιρα ο οποίος εργάζεται στο

γηροκομείο εδώ και 31 χρόνια.

“Είναι διαυγής, μιλάει καλά και

αυτοεξυπηρετείται, τα κάνει όλα

μόνος του καθημερινά, εκτός από

μπάνιο”, διευκρίνισε.

Ο ντος Σάντος ζει στη Βίλα Βισεντί-

να, ένα γηροκομείο που φροντίζει

τους φτωχούς και τους άπορους,

από το 1973. Γεννήθηκε από μια

πρώην σκλάβα σε ένα “κιλόμπο”,

μια κοινότητα φυγάδων σκλάβων

και έζησε στην πολιτεία του Σάο

Πάουλο όπου εργαζόταν σε χωρά-

φια και φυτείες καφέ. Σύμφωνα με

την Ομάδα Έρευνας Γεροντολογίας,

στις 25 Ιουνίου ο γηραιότερος

άνδρας του πλανήτη ήταν ο Σακά-

ρι Μομόι, ένας Ιάπωνας 111 ετών

και 140 ημερών.

Η γηραιότερη γυναίκα είναι η

Μισάο Οκάβα, επίσης από την

Ιαπωνία, που είναι ηλικίας 116 και

112 ημερών.

Εκτός από τον δικαστή, κανείς

άλλος δεν έχει πιστοποιήσει την

ηλικία του ντος Σάντος.

Η Βίλα Βισεντίνα προσπαθεί να

βρει στοιχεία από τα αρχεία της

πολιτείας Σεαρά όμως αυτό είναι

πολύ δύσκολο καθώς μέχρι και

σχετικά πρόσφατα πολλοί Βραζι-

λιάνοι που είχαν γεννηθεί σε απο-

μονωμένες αγροτικές περιοχές δεν

είχαν κανένα επίσημο έγγραφο.

Το γηροκομείο έχει έρθει επίσης σε

επαφή με γιατρούς και άλλους επι-

στήμονες ζητώντας διευκρινίσεις

για το αν υπάρχει κάποια μέθοδος

με την οποία θα μπορούσε να δια-

πιστωθεί η ηλικία του παππού. “Το

μόνο πράγμα που δεν θα επιτρέψω

θα είναι κάτι που θα έβλαπτε τον

Ζοζέ Αγκουινέλο. Εμείς πάντως,

όπως και ο ίδιος, είμαστε σίγουροι

ότι είναι πολύ μεγάλος”, πρόσθεσε

ο Σικέιρα.

Φωτογραφίες του ντος Σάντος και

των εγγράφων του δημοσιεύτηκαν

την Κυριακή στον ιστότοπο G1 της

Βραζιλίας, αφού τον επισκέφθηκαν

δημοσιογράφοι στο γηροκομείο.

Εάν επιβεβαιωθεί η ηλικία του αυτό

θα σημαίνει ότι ο ντος Σάντος γεν-

νήθηκε περίπου ένα χρόνο πριν

από την καθαίρεση του αυτοκρά-

τορα της Βραζιλίας Ντομ Πέντρο Β΄

και την ανακήρυξη της σύγχρονης

δημοκρατίας.

Την εποχή εκείνη η βασίλισσα

Βικτωρία κυβερνούσε τη Βρετανική

Αυτοκρατορία και πρόεδρος των

ΗΠΑ ήταν ο Γκρόβερ Κλίβελαντ.

Iδού ο πιο ηλικιωμένος άνθρωπος του πλανήτη
Ο 126χρονος γιος φυγάδας σκλάβας που ζει σε γηροκομείο της Βραζιλίας
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Πουλάει λουβί και παττίχες με
τη στολή του δεσμοφύλακα

Δεσμοφύλακας που αναζητείται συχνά

στις πτέρυγες στις οποίες θα έπρεπε

να βρίσκεται στο πλαίσιο του καθήκοντός

του, συνελήφθη να κατοικοεδρεύει στους

χώρους στάθμευσης πουλώντας λουβί και

καρπούζια! Χαρακτηριστικά είναι τα σχό-

λια του τύπου. Παλαιότερα πουλούσε

πατάτες. Η υπόθεση τείνει να γίνει ανέκ-

δοτο στις φυλακές, καθώς πολλές πτέρυ-

γες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχω-

σης. Προσφάτως εστάλη κατάλογος τριά-

ντα μελών του προσωπικού των φυλακών

στον υπ. Δικαιουσύνης, με την επισήμαν-

ση ότι δεν μπορούν να εκτελούν υπηρεσία

στις πτέρυγες λόγω διαφόρων προβλημά-

των. Αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί βρίσκο-

νται και σε μόνιμες άδειες ασθενείας, η

κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη.
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Ηκουζίνα είναι η καρδιά του

σπιτιού, αλλά και το μέρος που

σε οδηγεί σε ατασθαλίες. Αν

δυσκολεύεσαι να χάσεις βάρος και

κάνεις συχνές επιδρομές στην κου-

ζίνα, διάβασε τις παρακάτω συμ-

βουλές που θα σε βοηθήσουν να

τρως πιο υγιεινά, πιο σωστά και

πιο λίγο. Με λίγα λόγια, θα σε βοη-

θήσουν να χάσεις τα κιλάκια που

σε ταλαιπωρούν...

1. Έχε πρόχειρα φρούτα

Πλύνε φρούτα, κόψ' τα και αποθή-

κευσέ τα σε ταπεράκια στο ψυγείο

σου, προκειμένου να είναι εύκολο

να τα φας ανά πάσα στιγμή. Φρό-

ντισε να τα βάλεις σε σημείο που

να φαίνεται κατευθείαν με το που

ανοίγεις το ψυγείο, έτσι ώστε να

αποτελούν την πρώτη σου επιλο-

γή.

2. Φτιάξε μία τεράστια
σαλάτα

Το να φας μία σαλάτα πριν από το

βραδινό φαγητό θα σε γεμίσει και

θα είσαι λιγότερο πεινασμένη κατά

τη διάρκεια του φαγητού. Επειδή,

όμως, η προετοιμασία της σαλά-

τας κάθε βράδυ είναι δύσκολη

υπόθεση και μπορεί να την παρα-

λείψεις πολύ εύκολα, φρόντισε να

προετοιμάζεις τα λαχανικά σου

από την αρχή της εβδομάδας, έτσι

ώστε η διαδικασία να είναι πιο

εύκολη.

3. Έχε μπολάκια - μετρητές
στον πάγκο σου

Το να μετράς το φαγητό σου θα σε

βοηθήσει να ξέρεις τι τρως και να

μην καταναλώνεις περισσότερη

τροφή απ' όσο πρέπει. Πολλές

φορές ο λόγος που δεν μπορείς να

χάσεις βάρος έχει να κάνει με το ότι

νομίζεις ότι τρως μικρές ποσότη-

τες φαγητού, ενώ στην πραγματι-

κότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι

δεν ζυγίζεις ποτέ το φαγητό σου.

Βλέποντας τα μπολ-μετρητές

μπροστά σου συνέχεια, δεν θα

ξεχνάς να τα χρησιμοποιείς.

4. Φτιάξε μικρά σνακ των

100-150 θερμίδων

Ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει όταν

ανοίγεις ένα κουτί κρακεράκια ή

πατατάκια. Καταλήγεις να το φας

όλο χωρίς να το καταλάβεις. Πάρε

το αγαπημένο σου σνακ και χώρισέ

το σε σακουλάκια των 100-150

θερμίδων. Φύλαξέ τα σε κάποιο

ντουλάπι ή στο ψυγείο, και παίρνε

ένα σακουλάκι κάθε φορά που

νώθεις ότι χρειάζεσαι ένα σνακ.

5. Πέτα το ανθυγιεινό
φαγητό

Μπορεί ο άντρας σου ή τα παιδιά

σου να λατρεύουν το junk food,

αλλά καλό είναι να μην έχεις στο

σπίτι σου τέτοιου είδους τροφές.

Πέτα το junk food. Αν δεν υπάρχει

στην κουζίνα σου, δεν πρόκειται να

παρασυρθείς.

6. Χρησιμοποίησε μικρότερα
πιάτα

Όταν ετοιμάζεις ένα γεύμα, νιώ-

θεις την ανάγκη να γεμίσεις το

πιάτο που έχεις μπροστά σου. Αν

έχεις εξαρχής ένα μικρότερο πιάτο

μπροστά σου, όσο και να το γεμί-

σεις θα φας λιγότερο απ' ό,τι αν

είχες ένα κανονικό πιάτο.

7. Φτιάξε φαγητό για
περισσότερες από μία
φορές

Είτε φτιάχνεις σούπα είτε ψητά

λαχανικά είτε όσπρια είτε κρέας,

φτιάξε για περισσότερες από μία

φορές. Αποθήκευσε ό,τι περισσέψει

σε ταπεράκια έτσι, ώστε να τα

έχεις έτοιμα για επόμενες μέρες. Αν

έχεις έτοιμο το μεσημεριανό ή το

βραδινό σου, δεν θα σκεφτείς να

φας κάτι ανθυγιεινό επειδή πεινάς

και δεν έχεις κάτι έτοιμο να φας.

8. Κρύψε το φαγητό που
περίσσεψε

Αφού μαγειρέψεις ένα φαγητό που

λατρεύεις, σέρβιρε τον εαυτό σου

και αποθήκευσε το υπόλοιπο

φαγητό έτσι, ώστε να μην μπεις

στον πειρασμό να φας περισσότε-

ρο. Αν το αφήσεις έξω, το πιο

πιθανό είναι ότι θα ξαναγεμίσεις

το πιάτο σου.

• Κάντε μικροαλλαγές

και χάστε βάρος

Κριός: Οι συνθήκες θα

κάνουν τη ζωή σου πιο διασκε-

δαστική και χαρούμενη από κάθε άλλη

φορά και σ’ αυτό θα συντελέσει φυσικά

ο έρωτας. Ο διάχυτος ρομαντισμός σου

θα προσελκύσει άτομα απόλυτα κατάλ-

ληλα για σένα, που θα δώσουν νέα διά-

σταση στη ζωή σου. Αν διατηρείς ήδη

μια σχέση, τώρα υπάρχει η προοπτική

της επισημοποίησης.

Ταύρος: Θα μπορέσεις να αντεπεξέλθεις

πιο εύκολα στις καθημερινές υποχρεώ-

σεις σου αλλά και να δημιουργήσεις

καλύτερες συνθήκες στις σχέσεις σου. Η

αρμονία στο επαγγελματικό σου περι-

βάλλον, θα είναι αισθητή και αν είσαι

ελεύθερος, θα νιώσεις το ερωτικό ενδια-

φέρον ενός συναδέλφου σου.

Δίδυμοι: Το διάστημα αυτό, θα μπορέ-

σεις να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο

στον αγαπημένο σου και να δημιουργή-

σεις μια νέα αρμονία στη σχέση σας. Αν

μάλιστα διατηρείς μια μακρόχρονη

σχέση, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή

να σκεφτείς τον γάμο και την δημιουρ-

γία οικογένειας. Αν πάλι είσαι ελεύθε-

ρος, ένας νέος έρωτας θα σου δημιουρ-

γήσει εξ αρχής την αίσθηση της ασφά-

λειας.

Καρκίνος: Θα δεις θετικές εξελίξεις,

κυρίως σε θέματα του παρελθόντος,

που παρέμεναν στάσιμα για πολύ

καιρό. Εκεί που είχες αποδεχθεί πως

τίποτα δεν μπορεί να γίνει, τώρα όλα

αρχίζουν να κινούνται και μάλιστα

προς όφελός σου. Φυσικά, αυτό δε

σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσπα-

θήσεις κι εσύ για το καλύτερο, γι’ αυτό

μην επαναπαύεσαι ούτε στιγμή.

Λέων: Θα έχεις την ευκαιρία να ξεφύγεις

για λίγο από τη ρουτίνα της καθημερι-

νότητας και να κάνεις εντελώς διαφορε-

τικά πράγματα. Ένα ταξίδι στο εξωτε-

ρικό, για ψυχαγωγικούς κυρίως λόγους,

θα έχει ως αποτέλεσμα να δεις έναν

διαφορετικό τρόπο ζωής, τον οποίο

μπορείς και να υιοθετήσεις. Δεν απο-

κλείεται μάλιστα να βρεις ένα νέο έρωτα

που θα αλλάξει εντελώς τη ζωή σου.

Παρθένος: Οι κοινωνικές εκδηλώσεις

στις οποίες θα παρευρεθείς αυτό το

διάστημα μπορούν να σου εξασφαλί-

σουν νέες προοπτικές όχι μόνο στα

επαγγελματικά σου, αλλά και στην ερω-

τική σου ζωή. Ειδικά αν είσαι ελεύθερος,

θα λάμψεις με την γοητεία σου και την

ευφράδειά σου και θα μαγνητίσεις

πολλά βλέμματα, ενώ δεν αποκλείεται

να υπάρξει και ένα ενδιαφέρον μέσα

από τον χώρο της δουλειάς σου.

Ζυγός: Το πλανητικό σκηνικό θα έχει

ένα θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία

σου και στη σχέση σου με τον σύντροφό

σου ή και τον φιλικό σου κύκλο. Παρά το

γεγονός ότι ο Ποσειδώνας εδώ και καιρό

σου δημιουργεί αρκετά διλήμματα, τώρα

θα μπορέσεις να δεις πιο καθαρά και να

πάρεις σημαντικές αποφάσεις.

Σκορπιός: Μεγάλη προσοχή στον τομέα

των σχέσεων, η ημέρα σχετίζεται περισ-

σότερο με κρυφές ή παράνομες σχέσεις,

οι οποίες σου προσφέρουν σημαντικές

εμπειρίες και σε βοηθούν να αντιμετω-

πίσεις τα όποια προβλήματά σου με τον

καλύτερο τρόπο.

Τοξότης: Η ημέρα εγκαινιάζει μια νέα

περίοδο επιτυχίας τόσο στην κοινωνική

σου ζωή όσο και στα οικονομικά σου,

ενώ δεν θα λείψουν και οι ευκαιρίες στην

ερωτική σου ζωή. Αν μάλιστα είσαι

ελεύθερος, ο αυξημένος αισθησιασμός

σου και ο ρομαντισμός σου θα σε παρο-

τρύνουν να φλερτάρεις περισσότερο και

να βρεις τον τέλειο σύντροφο.

Αιγόκερως: Η ημέρα σου προσφέρει μια

μεγαλύτερη οικονομική άνεση, παράλ-

ληλα όμως σε «μαθαίνει» και να διαχει-

ρίζεσαι καλύτερα τα χρήματά σου, ώστε

να μην αντιμετωπίσεις προβλήματα.

Επιπλέον, εγγυάται επιτυχία στις σχέ-

σεις σου με το αντίθετο φύλο, γεγονός

που θα σε φέρει ακόμα πιο κοντά με τον

σύντροφό σου. 

Υδροχόος: Πρόκειται για μια ευχάριστη

ημέρα που σηματοδοτεί θετικά γεγονότα

μέσα από το συγγενικό σου περιβάλλον,

τα αδέλφια του ή και από καινούργιες

γνωριμίες που θα σου ανοίξουν το

δρόμο για μια νέα οικονομική ασφάλεια.

Στον επαγγελματικό τομέα μπορεί τώρα

να καταφέρεις να αναρριχηθείς σε ένα

καλύτερο πόστο, ενώ και η υγεία σου θα

είναι καλύτερη από κάθε άλλη φορά.

Ιχθύες: Θα διοχετεύσεις την ενέργειά

σου στην βελτίωση του σπιτιού σου,

καθώς ο αυξημένος ρομαντισμός σου θα

σε παροτρύνει να δημιουργήσεις μια

μοναδική ατμόσφαιρα για σένα και τον

αγαπημένο σου ή ακόμα και για κάποια

οικεία σου πρόσωπα.

Οι διατροφικές ατασθαλίες ξεκινούν από την κουζίνα
Γεμιστό κοτόπουλο με μους μανιταριών

Υλικά:
4 φιλέτα κοτόπουλο, 1 ποτηράκι κρασί, 1 κρεμμύδι

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣ
400 γρ μανιτάρια, 150 γρ

κρέμα γάλακτος, 2 αυγά

ΣΑΛΤΣΑ
2 σκελίδες σκόρδο, 1 ποτη-

ράκι κρασί, χυμό από 1

λεμόνι, 1 κρεμμύδι, λίγο

λάδι, λίγη κρέμα γάλακτος, ρίγανι, αλατοπίπερο

Εκτέλεση:
Ανοίξτε τα φιλέτα στα δύο και αλατοπιπερώστε. Για να

φιάξτε τη μους ανακατεύετε την κρέμα γάλακτος, τα αυγά,

αλατοπίπερο και το κρασί. Σωτάρετε τα μανιτάρια με το

κρεμμύδι και το προσθέτετε στο μίγμα. Γεμίστε τα φιλέτα

και σωτάρετε για λίγο και μετά ψήστε τα για 15 λεπτά στο

τηγάνι.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
Τσιγαρίστε σκόρδο, κρεμμύδι και ρίχτε τη ρίγανη, σβήστε με

το κρασί, προσθέστε την κρέμα γάλακτος και το χυμό του

λεμονιού. Αφήστε τη να βράσει μέχρι να δέσει η κρέμα και

περιχείστε τη στο κοτόπουλο.

Για να μην ανοίξει το κοτόπουλο βάλτε οδοντογλυφίδες για

να το δέσετε. Σερβίρετε με ρίζι.

Τούρτα κακάο

Υλικά: Για το κέικ:
3 κπ αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 6 κ.σ. κακάο άγλυκο

1/2 κ.γλ. αλάτι, 2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ, 2 κ.γλ. σόδα

1/4 κπ ελαιόλαδο, 1,5 κπ ζεστό νερό και 2 γεμάτα κ.γλ.

καφέ στιγμιαίο, 2 κ.σ. ξύδι λευκό, 2 βανίλιες, 1 κπ ζάχαρη

λευκή, 4 κ.σ. ρούμι

Για το σιρόπι
5 κ.γ. κακάο, 8 κ.γ. ζάχαρη, 1 ποτήρια

νερό, 5 κ.γ. κονιάκ

Για την κρέμα:
1/4 κπ βούτυρο ανάλατο, 1/2 κπ

ζάχαρη άχνη, 3 κ.σ. γάλα ή νερό, 

1 βανίλια

Εκτέλεση:
Για το κέικ: Ανακατεύουμε το λάδι με τη ζάχαρη, προσθέ-

τουμε το ρούμι, τις βανίλιες, το αλάτι, το ξύδι και ανακα-

τεύουμε καλά. Ρίχνουμε τη σόδα και το μπέικιν. Διαλύουμε

τον καφέ στο ζεστό νερό. Προσθέτουμε το κακάο (αφού το

έχουμε κοσκινίσει!) και εναλλάξ το αλέυρι με τον καφέ. Μοι-

ράζουμε το μείγμα σε δυο αλευρωμένες φόρμες με διάμετρο

18 εκ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθ-

μούς, στον αέρα για 45-50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν

καλά και με ενα σπάγκο κόβουμε το ένα στη μέση και το

άλλο κόβουμε οριζόντια το πάνω-πάνω μέρος του ώστε να

τα ισιώσουμε από το φούσκωμα.

Για το σιρόπι: Tα βάζουμε όλα σε σε μια κατσαρόλα και τα

βράζουμε. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσει και ραντίζουμε

στο κρύο κέικ.

Για την κρέμα: Ανακατεύουμε το λιωμένο βούτυρο με την

ζάχαρη άχνη. Προσθέτουμε τη βανίλια και το γάλα / νερό.

Αφού φτιαξουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα αλείφουμε ανάμε-

σα από τις στρώσεις.

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

Η πραγματική ζωή

αρχίζει εκεί που

σταματά η βολεμένη

καθημερινότητα.

Μανώλης�Δουκίδης,

συγγραφέας

Το εστιατόριο του εξοχικού συγκροτήματος

της ΣΕΚ στον Κάτω Αμίαντο προσφέρει κάθε

Κυριακή μπουφέ - σούβλα από

τις 1-3μ.μ. προς €6 το άτομο.

Το συγκρότημα βρίσκεται μέσα σε μαγευτική

δασώδη περιοχή πάνω από το χωριό.

Κρατήσεις μέχρι το Σάββατο

Τηλ.�99628777

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 711 - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1963

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας που

θα γίνει το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

και ώρα 6.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου

στην Αραδίππου

Πρόδρομος & Χριστίνα
Οι γονείς

Πανίκκος & Ελένη Αλαμπρίτη

από Αραδίππου

Ευάγγελος & Πόπη Ευαγγελίδη

(Δήμαρχος Αραδίππου)

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο «Acropolis Palace»

στα Κελιά στις 7.45μ.μ.

Ντύσιμο γαμπρού: 3.30μ.μ.           Ντύσιμο Νύφης: 4.45μ.μ.

Σας προσκαλούμε στο γάμο μας

που θα γίνει το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014 στις 5.00μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή

στο Πελένδρι

Γιώργος & Δήμητρα
Οι γονείς

Νίκος και Κωνσταντία Παναγιώτου

από Κυπερούντα

Τάκης Χριστοφόρου (Πιρικκής) και

+Ελένη Χριστοφόρου (Ζαντή)

από Πελένδρι

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο κοινοτικό στάδιο

Πελενδριού η ώρα 7.30μ.μ.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ�ΣΤΗΝ�ΕΛΛΑΔΑ
Το  Ινστιτούτο Ελληνικού  Πολιτισμού  διοργανώνει

θερινές 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�με� τρείς�ημερήσιες� 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

Σούβλα -�Μπουφέ στην εξοχή�μόνο με €6�το άτομο

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
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Αναμφισβήτητα η Γερμανία
ήταν η πληρέστερη ομάδα

στα γήπεδα της Βραζιλίας και
δικαίως ανακηρύχθηκε πρωτα-
θλήτρια κόσμου.Υπερείχε σχε-
δόν σε όλα τα σημεία των
κυριωτέρων αντιπάλων της.
Άλλοι μιλούν για ομάδα με
σιδηρά πειθαρχία, τέλεια
οργάνωση και άψογο προ-
γραμματισμό. Κάποιοι άλλοι
αναφέρονται σε  καλοκουρδι-
σμένη μηχανή η οποία δούλευε
πλήρεις στροφές σε όλους
τους αγώνες. Το βέβαιον είναι
ότι η Εθνική Γερμανίας είχε
υπεροπλία σε όλα τα επίπεδα,
ενώ ήταν ομάδα αστεράτη
χωρίς αστέρια που να ξεχωρί-
ζουν ή να εκπέμπουν φώς που
να τυφλώνει. Τουναντίον η
βασική αντίπαλος της η Αργε-
ντινή αιχμαλωτίσθηκε  στο
φώς των αστεριών της, με
πρώτο  τον Μέσι που δεν έλαμ-
ψε στον τελικό. Ένα άλλο πλε-
ονέκτημα των Γερμανών που
ίσως λίγοι το αντιλήφθηκαν
είναι η προπονητική δεινότητα
του Ιωακεί Λέβ αλλά και το
δεκαετές πλάνο δημιουργίας
ισχυρής ομάδας από το φυτώ-
ριο  το οποίο ακολουθείται
όπως φαίνεται  χωρίς παρεκ-
κλίσεις.

10ΕΤΕΣ ΠΛΑΝΟ

Έστειλε μια σειρά από καλά
αθλητικά μηνύματα αυτό το
«Μουντιάλ», που ήταν στο
μεγαλύτερο μέρος του το πιο
ψυχαγωγικό και θεαματικό στη
σύγχρονη ιστορία του θεσμού.
Και το τελευταίο του μήνυμα
ήταν πολύ θετικό. Η δικαίωση
ενός 10ετούς πλάνου, το οποίο
η γερμανική ποδοσφαιρική
ομοσπονδία επινόησε, χάραξε
και στήριξε σθεναρά όταν αυτό
δοκιμάστηκε από αποτυχίες
είναι ένα αθλητικό μήνυμα με
διαφορετικές και το ίδιο σημα-
ντικές προεκτάσεις. Η Γερμανία
δεν κατέκτησε το Παγκόσμιο
Κύπελλο επειδή ήταν πλουσιό-
τερη, δηλαδή επειδή έχτισε το
δικό της προπονητικό κέντρο
στη Βραζιλία προκειμένου να
έχει τις πιο καλά σχεδιασμένες
και ακριβοφτιαγμένες ανέσεις.
Το κατέκτησε επειδή έκανε
επανεκκίνηση με σαφέστατες
ποδοσφαιρικές προδιαγραφές,

επειδή διάλεξε ταλέντα από
όλη τη χώρα και επένδυσε σε
δουλειά και χρόνο πάνω τους,
επειδή τα μεγάλωσε σωστά και
τα ξεχώρισε όταν τα είδε το
2009 να φτάνουν στον τελικό
του U-21 ευρωπαϊκού πρωτα-
θλήματος και επειδή έδωσε
χρόνο σε έναν προπονητή που
δεν είχε βαρύ «brand name» και
δεν έφερε θεαματικά αποτελέ-
σματα και τρόπαια στις πρώ-
τες του φορές, ακριβώς επειδή
είχε συνειδητά επιλέξει να στη-
ρίξει σε βάθος χρόνου, με υπο-
μονή και επιμονή, το σχέδιο και
τους στρατηγικούς υπηρέτες
του σχεδίου.

2+1 Γερμανικά
πλεονεκτήματα

1.  Οι αντοχές των Γερμανών
θυμίζουν εκείνες των γερμανι-
κών αυτοκινήτων. Ασταμάτητο
τρέξιμο και... πνευμόνια που
μπορούσαν να φτάσουν έως το
τέλος της διαδρομής και να
αρπάξουν πρώτοι το τρόπαιο
της FIFA.

2. Γιοακίμ Λεβ. Η επιτυχία έχει
πατέρα. Ο προπονητής τους
διαχειρίστηκε ιδανικά το πολύ
πλούσιο υλικό. Εδώ θα πρέπει
να καταγραφεί το γεγονός ότι ο
Λεβ ήταν από τους προπονητές
που δεν κατακρίθηκε για τις
αρχικές επιλογές του, όπως
έγινε με Σκολάρι, Σαμπέγια,

Ντελ Μπόσκε και άλλους.
Ακόμη και με τις ατυχίες της
τελευταίας στιγμής με Κεντίρα
και Κράμερ τα έβγαλε πέρα.
Plus, ότι τράβηξε από τον
πάγκο τον άσο που κατάφερε
να πάρει την παρτίδα, Μάριο
Γκέτσε. .

3. Η Αργεντινή δεν εκμεταλλεύ-
τηκε τις ευκαιρίες και τα...
δώρα που της δόθηκαν από τη
γερμανική άμυνα. Ιγκουαϊν,
Παλάσιο, αλλά και Μέσι δεν
κατάφεραν να εκμεταλλευτούν
τις κλασικές ευκαιρίες όταν
βρέθηκαν απέναντι από το
θωρηκτό που λέγεται Νόιερ και
η μπάλα τους τιμώρησε, όπως
γίνεται κατά κόρον στο ποδό-
σφαιρο.. Ο Λιονέλ Μέσι ήταν
για άλλη μια φορά έξω από τα
νερά του. Μάλιστα, λίγο μετά
την έναρξη του δευτέρου ημι-
χρόνου υπολειτουργούσε μέσα
στο γήπεδο και κάποια στιγμή
τον έπιασε η κάμερα να κάνει
εμετό.

Η προνονητική δεινότητα
του Λέβ

HΓερμανία και στον τελικό
και στο τουρνουά γενικότε-

ρα είχε προπονητή στον πάγκο
της που ήξερε από ερχόταν και
που πήγαινε. Που την ετοιμά-
ζει μεν όλα αυτά τα χρόνια για
να τη φτάσει σε αυτό το επίπε-
δο και αυτό το σκαλοπάτι,

αλλά που δεν την παράτησε
στην τύχη της κατά τη διάρκεια
των αγώνων, δεν άναψε τον
αυτόματο πιλότο και στη
συνέχεια απλά κάθισε στον
πάγκο κι έξυνε το κεφάλι του (ή
σκάλιζε τη μύτη του...). Αλλαξε
δίδυμο κεντρικών αμυντικών σε
κάποιο σημείο του «Μουντιάλ»,
όταν τραυματίστηκε ο Μου-
στάφι, έφερε δεξί αμυντικό τον
Λαμ, ψάχτηκε στην επίθεση
παίζοντας άλλοτε μόνο με
Μίλερ μπροστά κι άλλοτε με

Κλόζε και Μίλερ, είχε ως χρυσή
εφεδρεία τον καλό Σίρλε, ξεκί-
νησε με Γκέτσε και στην πορεία
τον άφησε στον πάγκο, φρέ-
σκαρε το κέντρο του χρησιμο-
ποιώντας εκεί παίκτες όπως ο
Κρόος, ο Λαμ, ο Κεντίρα, ο
Σβαϊνστάιγκερ, ο Κράμερ. Ανα-
κάτεψε την τράπουλα χωρίς να
φοβηθεί μη χαλάσει τη χημεία
της ομάδας, δεν πήγε με οδηγό
την επετηρίδα ή τις δάφνες του
παρελθόντος, εξ ου και δεν
επέμεινε στον Ποντόλσκι που
παραδοσιακά κάνει καλά παι-
χνίδια με την Εθνική, πλην
όμως δεν ήταν σε καλή κατά-
σταση. Επέμεινε στο πλάνο και
τις αρχές του ο Λεβ και δικαιώ-
θηκε. Πρώτα με το εμφατικό 7-
1 κόντρα στη Βραζιλία στον
ημιτελικό και μετά με τη νίκη

στον τελικό.

Από την άλλη ο Σαμπέγια, με
μια ομάδα που έδειχνε να έχει
περισσότερο ταλέντο από όλες
ίσως τις ομάδες του «Μου-
ντιάλ», εγκλωβίστηκε στο
«θέλω» όλου του ποδοσφαιρι-
κού πλανήτη να πάρει ο Μέσι
ως νέος Ντιέγκο αυτό το Μου-
ντιάλ. Κανένα σχέδιο B, καμία
ποικιλία, καμία εναλλακτική.
Εβαζε τέρμα ο Μέσι στη φάση
των ομίλων; Η Αργεντινή κέρ-
διζε έστω και δύσκολα και
προχωρούσε. Δεν έβαζε; Αλλο-
τε ο Ιγκουαΐν κι άλλοτε τα χέρια
του Ρομέρο έδωσαν πρόκριση
στα νοκ-άουτ κι έφεραν την
Αργεντινή στον τελικό, με την
προσδοκία ότι τουλάχιστον
εκεί ο Μέσι θα κάνει το ένα και
πραγματικά σπουδαίο παιχνί-
δι και θα γείρει την πλάστιγγα.

Δεν έγινε κάτι τέτοιο, διότι ο
Μέσι δεν είναι Ντιέγκο, διότι
και να ήταν που λέει ο λόγος,
το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει
πολύ σε σχέση με το 1986,
διότι έλειψε πολύ ο Ντι Μαρία,
ο μόνος που θα μπορούσε να
κάνει κάτι απρόβλεπτο, εκτός
συστήματος και εκτός λογικής
και διότι κανείς από τους υπό-
λοιπους δεν έχει το ειδικό
βάρος σ' αυτή την ομάδα να
είναι πρωταγωνιστής. Αυτός ο
Παλάσιο για παράδειγμα, ήταν
η θλίψη η ίδια σε ημιτελικό και
τελικό με αυτά που έχασε σε
ανεπανάληπτα «τετ α τετ».
Όπως θλίψη προφανώς θεω-
ρείται και το βραβείο που έδω-
σαν στον Μέσι, ως καλύτερο
παίκτη του τουρνουά.

ΔΙΚΑΙΑ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

√ Αστεράτη  ομάδα χωρίς αστέρια     √ Ήταν η πληρέστερη ομάδα

√ Ήξερε τι ηθελε στο γήπεδο         √ Έίχε  έξυπνο προπονήτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείσθε όπως τιμήσετε με την παρουσία σας το
ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα,

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ (ΖΕΝΙΟΥ)
λοχία πυροβολικού (187 ΜΠΠ) που έπεσε κατά την τουρ-
κική εισβολή του 1974 και τα οστά του ταυτοποιήθηκαν
με τη μέθοδο DNA. Το μνημόσυνο θα τελεστεί τη Κυριακή
27 Ιουλίου 2014 από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ιαματικής

στον Αρακαπά Λεμεσού.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Κοινο-
βουλευτικής επιτροπής Άμυνας κ. Γιώργος Βαρνάβας

Θα ακολουθήσει τρισάγιο, κατάθεση στεφάνων
στην προτομή του ήρωα

Κοινοτικό Συμβούλιο και οργανωμένα σύνολα Αρακαπά

Η οικογένεια του ήρωα

Μετά το νικηφόρο 0-2 στο
Μαυροβούνιο με την Μπού-

ντουτσνυστ, η ΟΜΟΝΟΙΑ θέλει να
ολοκληρώσει την πρόκριση της
στον επόμενο γύρο όχι μόνον με
νικηφόρο αποτέλεσμα αλλά και
με καλή εμφάνιση.
Η νέα ομάδα της Ομόνοιας κέρ-
δισε τις εντυπώσεις, ωστόσο ο
Κώστας Καϊάφας κρατεί τους
παίκτες προσγειωμένους. Το
βλέμμα τώρα στρέφεται προς τη
Ζεγέντσα ή Μέταγλουργκ, μια
από τις οποίες θα είναι ο αντί-
παλος του «Τριφυλιού» στο β’
προκριματικό γύρο, με δεδομένο
ότι θα αποκλείσει αύριο Πέμπτη
στο ΓΣΠ την αδύνατη ομάδα του

Μαυροβουνίου.

Η ΑΕΛ
Η κληρωτίδα της ΟΥΕΦΑ ανέδειξε
την ισχυρή Ζενίτ Αγίας Πετρού-
πολης ως αντίπαλο της ΑΕΛ
στον Γ’ προκριματικό γύρο του
«ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ». Η πρώτη
αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 29
ή 30 Ιουλίου στο «Α. Παπαδό-
πουλος» και στις 5 ή 6 Αυγού-
στου ο επαναληπτικός στο
«Πετρόφσκι».

Ο ΑΠΟΕΛ
Η πρωταθλήτρια ομάδα του
ΑΠΟΕΛ πιθανότατα να αντιμε-
τωπίσει τη Φινλανδική Ζενίτ
στον 3ο προκριματικό γύρο του

«Τσάμπιος Λήγκ». Η ομάδα του
Ελσίνκι θεωρείται φαβορί στο 0-
0 εκτός έδρας με τα Σκόπια. Στο
στρατόπεδο του ΑΠΟΕΛ επικρα-
τεί συγκρατημένη αισιοδοξία για
την έκβαση του αγώνα με τη
Ζενίτ ανοίγοντας το δρόμο για
νέα ονειρεμένη Ευρωπαϊκή
πορεία στους γαλαζοκίτρινους.

Ο ΕΡΜΗΣ
Στην παρθενική του Ευρωπαϊκή
παρουσία ο ΕΡΜΗΣ θα βρει στο
δρόμο του την Ελβετική Γιάνγκ
Μποϊς. Ο πρώτος αγώνας θα
γίνει στις 31 Ιουλίου στην Ελβε-
τία και ο επαναληπτικός στις 7
Αυγούστου στο «Α Παπαδόπου-
λος»

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
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Με τον  Ανδρέα Θεοφάνους

Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας και

Πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

1 Πως μεταφράζεται η επιστροφή της Κύπρου
στις διεθνείς αγορές; Αποτελεί βήμα προς την ορθή

κατεύθυνση αλλά οποιεσδήποτε τυμπανοκρουσίες

είναι άνευ αντικειμένου.  Όπως αναφέρουν διάφο-

ροι οίκοι δεν είναι βέβαιο ότι η πρόσβαση στην

αγορά θα είναι μόνιμη.  Το ζητούμενο είναι η έξοδος

από την κρίση και η ανάκαμψη. Σύμφωνα με την

ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε-

ρότητας η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας

υπολογίζεται για το 2016 αντί για το 2015 όπως

ανέμενε η Τρόικα και η κυβέρνηση.  

2 Ποιο θεωρείται ως το κατεξοχήν μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος αυτή τη
στιγμή; Η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ απο-

τελεί τεράστιο πρόβλημα.    Η διαιώνιση της ύφεσης

οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο: μεταξύ άλλων, αύξηση

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αύξηση της

ανεργίας, της δημογραφικής αιμορραγίας, του

δημόσιου χρέους και ούτω καθ’ εξής.  Η κατάσταση

αυτή τείνει να δημιουργήσει σοβαρούς κοινωνικούς

τριγμούς.  Απαιτείται νέα προσέγγιση για έξοδο

από την κρίση.

3 Πρακτικά πως επιλύεται το πρόβλημα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων; Πέραν της αναγκαιό-

τητας μιας αναπτυξιακής πολιτικής το ζητούμενο

είναι να καταρτισθούν διάφορα σχέδια αποπληρω-

μής χρεών τα οποία να περιλαμβάνουν συγκεκριμέ-

να κίνητρα όπως μια σχετική μείωση των επιτοκίων

καθώς και ανασυγκρότηση και επιμήκυνση των

δανείων.  Θα ήταν επίσης σημαντικό να γίνει μια

κατηγοριοποίηση των δανείων και να καταβληθούν

προσπάθειες για συνεννόηση και συμβιβασμό με

την κάθε περίπτωση ξεχωριστά στα πλαίσια του

θεσμού του τραπεζικού διαμεσολαβητή. Η επανα-

ξιολόγηση της επιβολής τόκων υπερημερίας καθώς

και τόκων που υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο

πρέπει επίσης να εξεταστούν σοβαρά.

4 Με ποιο τρόπο θα επανακτηθεί η εμπιστοσύνη
του κόσμου στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου;
Παρά την έξοδο στις διεθνείς αγορές, οι κυπριακές

τράπεζες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες

με σοβαρές προκλήσεις οι οποίες συνδέονται με τα

αυξανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την

ανάγκη εύρεσης νέου κεφαλαίου. Ο τραπεζικός

τομέας παραμένει ακόμα ευάλωτος μη έχοντας

καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη καταθετών

και επενδυτών. Η επιστροφή της εμπιστοσύνης

απαιτεί χρόνο, τον τερματισμό της κρίσης, αποτε-

λεσματικές διαδικασίες, ρευστότητα για την οικο-

νομία καθώς και την εξεύρεση τρόπων αποζημίω-

σης των καταθετών που έχουν υποστεί απομείωση

καταθέσεων.

5 Τι προτείνετε για έξοδο από την κρίση; Για την

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οικονομικής

κρίσης χρειάζεται χαλάρωση των προνοιών του

Μνημονίου καθώς και ένας ολοκληρωμένος σχεδια-

σμός δημοσιονομικής, αναπτυξιακής και κοινωνι-

κής πολιτικής. Προκρίνονται, μεταξύ άλλων, μια

νέα φορολογική μεταρρύθμιση η οποία θα ενσωμα-

τώνει την αρχή «χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές

και ψηλές ποινές μη συμμόρφωσης».  Ταυτόχρονα

θα λαμβάνει υπ’ όψιν την κοινωνική διάσταση

καθώς και ένα πλέγμα κινήτρων για επενδύσεις,

καταθέσεις και ενθάρρυνση

συγκεκριμένων δραστηριο-

τήτων.  Απαιτούνται επί-

σης στοχευμένες δαπάνες

για ενίσχυση νέων μοχλών

οικονομικής μεγέθυνσης. Η

Κύπρος νομιμοποιείται επί-

σης να απαιτήσει πολυδιά-

στατη στήριξη από

την ΕΕ - ακόμα και

ένα Σχέδιο Marshall.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη Στην κόψη του ξυραφιού το θέμα των εκποιήσεων
• ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΘΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ

Σε αγώνα δρόμου αποδύεται το

υπουργείο Οικονομικών και οι

συναρμόδιες υπηρεσίες του κράτους

για εκποίηση νομοσχεδίου που

αφορά τις εκποιήσεις περιουσιών.

Η Τρόϊκα προτού αναχωρήσει από

την Κύπρο στις 25 Ιουλίου ξεκαθά-

ρισε ότι θα πρέπει να τεθεί ενώπιον

του υπουργικού συμβουλίου νομο-

σχέδιο για έγκριση και στη συνέχεια

να κατατεθεί στη Βουλή με τη μορφή

του κατεπείγοντος.

Σε αντίθετη περίπτωση διαμήνυσαν

στην κυβέρνηση ότι δεν θα απελευ-

θερωθεί η νέα δόση της Δανειακής

Σύμβασης.

Με αιχμή τη Νομική Υπηρεσία η

Κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τη

χρυσή συνταγή για ικανοποίηση

των τροϊκανών απαιτήσεων αλλά

και κατοχύρωση των επαγγελματι-

κών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

των οφειλετών.

Πρώτιστος στόχος της κυβέρνησης

είναι να αποτραπούν μαζικές

εκποιήσεις περιουσιών και θωράκι-

ση των δικαιωμάτων των δανειζο-

μένων.

Η Κυβέρνηση ζήτησε να δίνεται το

δικαίωμα στον οφειλέτη να αμφι-

σβητήσει δικαστικώς τη διαδικασία,

κάτι το οποίο δεν αποδέχεται η

Τρόικα γιατί θα επεκταθεί ο χρόνος

των εκποιήσεων μέσα από ατέρμο-

νες διαδικασίες. Η κυπριακή πλευρά

εκτιμά ότι το νομοσχέδιο θα δώσει

την ευχέρεια στον οφειλέτη, προ-

βάλλοντας ως επίχείρημα ότι είναι

μέσα στο πλαίσιο των συνταγματι-

κών του δικαιωμάτων. Οι κυπριακές

αρχές προσπαθούν μέσω του νομο-

σχεδίου να δώσουν βήμα στους

οφειλέτες να έχουν ρόλο στον καθο-

ρισμό της αγοραίας αξίας του ακι-

νήτου με το διορισμό δικού τους

εκτιμητή.

Η Κυβέρνηση δια του υπουργού

Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου, δια-

μηνύει ότι πρωτίστως θα συμπερι-

φερθεί ανθρώπινα και στοχεύει στο

νομοσχέδιο να διαμορφωθούν πρό-

νοιες που να διασφαλίζουν ανθρώ-

πινες συνθήκες. Επεσήμανε, ωστό-

σο, ότι «από την άλλη θα πρέπει να

σεβαστούμε και το δικαίωμα του

δανειστή να εισπράξει αυτά που

πρέπει να εισπράξει από τους οφει-

λέτες και επειδή στην Κύπρο επί

δεκαετίες φροντίζαμε να ξοδεύουμε

πολύ περισσότερα απ’ όσα κερδίζα-

με ή είχαμε ως εισόδημα, φτάσαμε

δυστυχώς σε αυτό το σημείο σήμε-

ρα, όπου τίθεται το θέμα των εκποι-

ήσεων». «Θα προσπαθήσουμε κατά

τον πλέον ανώδυνο τρόπο να το

ξεπεράσουμε και αυτό», κατέληξε ο

υπουργός Εσωτερικών.

Με βάση την τέταρτη επικαιροποίη-

ση του  μνημονίου, οι εκποιήσεις θα

αφορούν ενυπόθηκα ακίνητα, με

εξαίρεση την πρώτη κατοικία η

οποία προστατεύεται μέχρι την

έγκριση του νέου πλαισίου για την

αφερεγγυότητα φυσικών και νομι-

κών προσώπων το Δεκέμβριο. Το

νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα τεθεί

ενώπιον της Βουλής για ψήφιση

πριν από το τέλος του Αυγούστου,

με δεδομένο ότι μέχρι τις 30 Αυγού-

στου θα συνταχθεί η έκθεση από την

ομάδα εργασίας του Eurogroup. Στις

12 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματι-

σμένη συνεδρίαση του Εurogroup για

να δοθεί η έγκριση για την εκταμίευ-

ση της έκτης δόσης.

√ Προς το παρόν εξαιρείται  η
πρώτη κατοικία που επανέρχεται

στο τέλος του έτους

Τρισάγιο στον Τύμβο για τους πεσόντες της εισβολής
Με τρισάγιο στον Τύμβο της

Μακεδονίτισσας παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη και του Πρέ-
σβη της Ελλάδας στην Κύπρο
Βασίλη Παπαϊωάννου, η κυπριακή
πολιτεία τίμησε την περασμένη
Παρασκευή τη μνήμη των Κυπρίων
και Ελλαδιτών αξιωματικών και
οπλιτών και όλων των πεσόντων

της τουρκικής εισβολής του 1974.

Του τρισάγιου προέστη ο Μητροπο-

λίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικη-

φόρος, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν

ο Πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνι-

στών ΕΟΚΑ Θάσος Σοφοκλέους ο

οποίος εξήρε τη θυσία των πεσό-

ντων υπέρ βωμών και εστιών

Στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,

εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου

ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυ-

ρίας Νικηφόρος, ο Πρέσβης της

Ελλάδας  και εκπρόσωποι πολιτι-

κών κομμάτων και οργανώσεων.

Εκ μέρους της ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνι

ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας

της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας (φωτό).

Ακολούθως τελέστηκε μονόλεπτη

σιγή στη μνήμη των πεσόντων της

τουρκικής εισβολής. Η εκδήλωση

ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.
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