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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ:
Άσβεστος φάρος του Ελληνισμού

Ο απανταχού Ελληνισμός αντλεί δύναμη από
τη θυσία του ήρωα - συνδικαλιστή Μάρκου

Δράκου για να δαμα-
σθεί η κρίση και να
απαλλαγεί η Κύπρος
από τον «Αττίλα».
Καμάρι των Ελλήνων ο
Μ. Δράκος τονίζει ο
υπουργός Άμυνας Φ.
Φωτίου.      (Σελ. 8, 9)

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΤΟΥΡΚΙΑ: Ορατός ο κίνδυνος
«ξεσπάσματος» κατά του Ελληνισμού

Η βαθιά κρίση στην Τουρκία με αιχμή τη δια-

φθορά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενδέχεται

να οδηγήσει τον

Ταγίπ Ερντογάν σε

«ξέσπασμα» κατά

της Κύπρου ή και

της Ελλάδος. Ανά-

λυση των γεω-

στρατηγικών και

πολιτικών δεδο-

μένων από τη Δρ.

Ελένη Σταύρου.

(Σελ. 10)

ΝΑΙ στην κοινωνικη στόχευση
ΟΧΙ στις παγίδες φτώχειας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Οι «3» τιτάνες του πνεύματος
και της κοινωνικής ανόρθωσης

Το πεφωτισμένο έργο των τριών Ιεραρχών αποτελεί

μόνιμη πυξίδα για τη δική μας πορεία. Ο βίος και η

πολιτεία τους είναι συνώνυμο της αλήθειας και της

κοινωνικής προσφοράς.                           (Σελ. 7)

Νέα συλλογική συμφωνία στο Σύνδεσμο
Εισαγωγέων Αυτοκινήτων

Ανανεώθηκε η συλλογική σύμβαση του Συνδέσμου

Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων μέχρι

τέλους του 2014.

Η προσοχή επικεντρώνεται τώρα στην ανάγκη απο-

τροπής των απολύσεων.                          (Σελ. 5)

Άστοχα και αχρείαστα η Ομοσπονδία Εργοδοτών

και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε δημόσια ανακοίνωση

της διατυπώνει την άποψη πως «είναι απαράδεκτη

και προκλητική η τάση που διαμορφώνεται για

νομοθέτηση σχεδίων πρόωρης αφυπηρέτησης σε

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για άτομα που

στην ουσία αποτελούν πλεονασμούς και ως εκ τού-

του δεν θα έπρεπε να τους καταβάλλεται πρόσθετο

οικονομικό κίνητρο για να αποχωρήσουν από την

εργασία τους».

Προχωρώντας ένα βήμα πιο κάτω η ΟΕΒ καλεί τη

βουλή να αρνηθεί να συντελέσει στην υλοποίηση

αυτών των σχεδίων με τροποποίηση των σχετικών

νομοθεσιών.

Η ΣΕΚ διαφωνεί κάθετα με τη συγκεκριμένη εισήγηση

του εργοδοτικού κόσμου, υπενθυμίζοντας πως απο-

τελεί πάγια κατοχυρωμένη πολιτική, (σε δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα), να διεκδικείται καταβολή αποζη-

μιώσεων πέραν του πλεονασμού.

Αυτή η πολιτική εφαρμόσθηκε δεκάδες φορές ακόμα

και τώρα που η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, π.χ.

στα τσιμεντοποιϊα, στην βιομηχανία ποτών κλπ.

Αυτή η διευθέτηση, που προσπαθεί τώρα η ΟΕΒ να

καταργήσει, υπό το πρόσχημα της δήθεν οικονομικής

σωτηρίας των Ημικρατικών Οργανισμών και της

ιδιωτικής οικονομίας ευρύτερα, εγίνετο για να απο-

τρέπεται η κοινωνική αναστάτωση από την απώλεια

της εργασίας και να ελαχιστοποιείται το κοινωνικό

κόστος στις οικογένειες των απολυομένων.

Η ΣΕΚ προσεγγίζει αυτά τα θέματα με ιδιαίτερη

υπευθυνότητα, όπως με ιδιαίτερη υπευθυνότητα

συνέβαλε εδώ και αρκετά χρόνια στην εκπόνηση σχε-

δίων εθελούσιας εξόδου εργαζομένων, προκειμένου

μέσα από ένα γενικό σχέδιο αναδιάρθρωσης των

Ημικρατικών Οργανισμών, να υπάρξουν τέτοιες

διευθετήσεις ώστε αυτοί να λειτουργούν αποτελε-

σματικά και ορθά προς όφελος του συνόλου της κοι-

νωνίας.

Τυχόν υιοθέτηση της θέσης της ΟΕΒ θα δημιουργήσει

οπισθοδρόμηση και αποδόμηση υφιστάμενων πρα-

κτικών που συνειδητά συνέβαλαν στην εργατική

ειρήνη και στην εργασιακή ομαλότητα.  

Πέραν τούτου θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους

πως, η σωτηρία της κυπριακής οικονομίας, (που την

μεγαλύτερη ζημιά την έπαθε από επώνυμους τραπε-

ζίτες, που είναι μέλη της ΟΕΒ και υψηλά ιστάμενα

στελέχη του εργοδοτικού κόσμου), δεν θα προέλθει

μέσα από την συρρίκνωση των μισθών και την

κατάργηση ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι

εργαζόμενοι.

• Η οικονομία δεν θα σωθεί με
την κατάργηση των ωφελημάτων

της εργατικής τάξης

Άστοχη επίθεση ΟΕΒ κατά της πολιτικής του πλεονασμού

4 Όχι στο «κούρεμα» της κοινωνικής πολιτικής ως μέτρου επίλυσης του δημοσιονομικού προβλήματος

4 «Κόκκινο» άναψαν οι συντεχνίες στην κυβερνητική πρόταση για μείωση των δικαιούχων κοινωνικής σύνταξης

ΗΣΕΚ επικροτεί τη στοχευμένη

κοινωνική πολιτική για στή-

ριξη των ευάλωτων ομάδων

αλλά αντιτίθεται στην πρόταση

της κυβέρνησης, ως έχει, για

μείωση των δικαιούχων Κοινω-

νικής Σύνταξης. Η ΣΕΚ αξιώνει

κοινωνικό διάλογο για βελτίωση

της κυβερνητικής πρότασης με

άρση των εμπεριεχομένων αδι-

κιών και στρεβλώσεων. 

(Σελ. 3)
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Κύπρος, ένα  απέραντο  «Μαρί»

Τον τελευταίο καιρό, ο Κυπριακός λαός γίνεται
μάρτυρας  της φρικτής πραγματικότητας που

επικρατούσε  για δεκαετίες στο Κυπριακό κράτος, η
οποία όμως εκρύβετο συστηματικά κάτω από το χαλί
από τους  εκάστοτε κρατούντες  και τους έχοντες
εξουσία. Τώρα  που το χαλί ξίφτισε και η βρώμα
μοσχοβολά  απάκρη σάκρη της νήσου, οι πολίτες
άρχισαν να αντιλαμβάνονται  ότι πολύ δύσκολα θα
αποφύγουν την oλοκληρωτική ταπείνωση και την
συντριβή. Ειδικότερα μετά τις φρικαλεότητες που
αποκαλύφθηκαν προσφάτως στο σωφρονιστικό μας
ίδρυμα, οι πολίτες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η
μακαρία Κύπρος μοιάζει σαν ένα απέραντο  Μαρί
γεμάτο με γκαστρωμένα εμπορευματοκιβώτια της
πολιτικής αναξιοπιστίας και της κοινωνικοοικονομι-
κής ασυδοσίας.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι ο τόπος  με την εκδηλούμε-
νη θλιβερή κατάντια της πολιτικής και δημόσιας
ζωής  είναι σχεδόν αδύνατον να σωθεί. Τα κόμματα

από φορείς της δημοκρα-
τίας μετετράπηκαν σε
ρυπογόνα οχήματα της
κομματοκρατίας  που
καταστρέφει τους άρι-
στους και επιβραβεύει
τους αρεστούς, οδηγώ-
ντας την κοινωνία στον
κρημνό. Αυτό επιβεβαιώ-
νεται πανηγυρικά  όταν
κάποιος κοιτάξει γύρω
του και συνειδητοποίησε

πως ενεργούν αυτοί που κρατούν καίρια πόστα της
δημόσιας ζωής σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς, παρά
τα  αδυσώπητα παθήματα της κρατικής χρεοκοπίας
και της οικονομικής κατάρρευσης, οι πολιτικοί ταγοί
εξακολουθούν να συμπεριφέρονται σαν φεουδάρχες
προς  δουλοπάροικος, αγνοώντας πλήρως τον πόνο
και τη δυστυχία των ανυπεράσπιστων πολιτών τους
οποίους έσυραν στην φτωχοποίηση και τη δυσπρα-
γία. Ο λαός που ακούει τους κομματάρχες καθημερι-
νά να κοκορομαχούν πάνω από το πτώμα της οικο-
νομίας άρχισε να διακατέχεται από εμετικές διαθέ-
σεις οι οποίες αν παρελπίδα οξυνθούν θα πνίξουν
την ελάχιστη εναπομείνασα εκτίμηση των πολιτών
προς τους πολιτικούς και δυστυχώς προς την πολι-
τική. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα φέρει καίρια πλήγμα-
τα στην έννοια της δημοκρατίας με θανάσιμος κινδύ-
νους για το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Ήδη, βάσει
πρόσφατης δημοσκόπησης , οι πολίτες αποστρέφο-
νται τους πολιτικούς, με το 92 % των ερωτηθέντων να
θεωρούν ότι τα κόμματα είναι οι κατεξοχήν φορείς
διαπλοκής και διαφθοράς.  

Σήμανε λοιπόν  η ώρα μηδέν για την δημοκρατία

καθώς η χώρα είναι στραγγαλισμένη εθνικά, οικονο-

μικά και πολιτιστικά με το Κυπριακό να τυγχάνει επι-

πόλαιης μεταχείρισης, την οικονομία να συνεχίζει να

συνθλίβεται στη μέγγενη των διαπλεκομένων συμφε-

ρόντων και τον πολιτικό πολιτισμό να κινείται μετα-

ξύ φθοράς και αφθαρσίας. Μέσα σ’ αυτό το σκοτεινό

πέπλο, έχουν υπέρτατο καθήκον οι πολιτικοί να επι-

δείξουν τον δέοντα σεβασμό προς τους πολίτες και

την ίδια τη δημοκρατία. Από την πλευρά τους οι

πολίτες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους

αναλογούν εξαποστέλλοντας στο πύρ το εξώτερο

τους κάθε λογής πολιτικάντηδες  που μολύνουν την

δημόσια ζωή.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΚΑΥΤΑ &@ ΠΙΠΕΡΑΤΑ

ΚΟΠ: «Με πολύ
σεβασμό»...

«Με σεβασμό και αλλη-

λοσεβασμό να κάνουμε

περισσότερες τομές το

2014 στο Κυπριακό

ποδόσφαιρο» είπε ο

πρόεδρος της ΚΟΠ απο-

τιμώντας το έργο του

2013. Μα για ποιες

τομές μιλάτε κ. Κουτσο-

κούμνη. Για το ότι το

Κυπριακό ποδόσφαιρο

είναι χωμένο στο βούρ-

κο ή γιατί είναι αιχμά-

λωτο στα γρανάζια της

διαπλοκής των πολύ-

χρωμων νονών, του

στοιχήματος και των

κόκκινων φακέλλων;

Που είναι ο δικός σας

σεβασμός στα ντόπια

ταλέντα που χάνονται

στις υπόγειες διαδρομές

των συμφερόντων των

κάθε λογής αντζέντη-

δων με επιζήμιες επι-

πτώτεις στην Κυπριακή

οικονομία και την εθνι-

κή μας ομάδα;
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Ένα απέραντο «Μαρί»
Η Κύπρος μετετράπη σ’ ένα απέραντο «Μαρί»

χάρις στη διαχρονική διαπλοκή των πολιτικών

καιροσκόπων με τους οικονομικούς κερδοσκό-

πους. Δυστυχώς, οι πολίτες ή αλλοιώς οι

απλοί πολίτες, όλα αυτά τα χρόνια δεν κατά-

φεραν να αντισταθούν στο κομματικό σύστημα

πελατειακών σχέσεων με αποτέλεσμα να πληρώσουν τη νύμφη. Οι φρικα-

λεότητες στις Κεντρικές φυλακές αποτυπώνουν του λόγου το αληθές για

την κορύφωση της τραγικής κατάστασης της Κυπριακής κοινωνίας. Ήρθε

η ώρα, οι πολίτες να προτάξουν σθεναρές αντιστάσεις στους πολιτι-

κούς ταγούς. Διαφορετικά χανόμαστε!!!

Ούτε ίχνος
πολιτικής ευθιξίας

Πρόσφατα σε χώρα

της Βόρειας Ευρώπης ο

πρωθυπουργός υπέβα-

λε την παραίτηση του

για λόγους πολιτικής

ευθιξίας επειδή κατέρ-

ρευσε πολυκατοικία

σκοτώνοντας ενοίκους.

Στην Κυπριακή «Μπα-

νανία» που μέχρι πρό-

σφατα ζούσαμε στη

χλιδή και την ευμάρεια,

«ΟΥΔΕΙΣ» πολιτικός ή

πολιτειακός αξιωμα-

τούχος είχε την ευαι-

σθησία να παραιτηθεί

λόγω μιας σειράς

πελώριων εγκλημάτων,

όπως το ΧΑΚ, η

«ΗΛΙΟΣ», τα Αξιόγρα-

φα, το «Μαρί», η τρα-

πεζική κατάρρευση, η

κρατική χρεοκοπία, το

τραπεζικό κούρεμα.

Αν θέλουμε ως λαός

και ως χώρα να

σωθούμε, ας αφυπνι-

σθούμε κι ας αντιστα-

θούμε στους κάθε

λογής τυχοδιώκτες.

Τι τους θέλουμε
τους εχθρούς;

Βγαίνουν οι ΑΚΕΛικοί ειδήμονες και κατακε-

ραυνώνουν τον υπουργό Δικαιοσύνης γιατί δεν επέ-

δειξε πολιτική ευθιξία για την απάνθρωπη κατάσταση

στις Κεντρικές φυλακές. Ως αξιωματική αντιπολίτευση

καλώς έπραξαν να θέσουν τον υπουργό ενώπιον των ευθυνών

του. Αλλά τους ρωτούμεν ευθέως: Τι έκαναν όταν ο πρόεδρος Χρι-

στόφιας δεν έδειξε το παραμικρό ίχνος πολιτικής ευθιξίας μετά την

τραγωδία του Μαρί; Τι έκαναν όταν το πόρισμα της Ερευνητικής Επι-

τροπής που διόρισε η κυβέρνηση Χριστόφια - ΑΚΕΛ, κατονόμασε ευθέως

τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χρι-

στόφια ως υπεύθυνο για την τραγωδία; Τι έκαναν

όταν ως συγκυβέρνηση 2003 - 2008, ο εκλεκτός

τους υπουργός Χάρης Θράσου, δεν έδειξε παρα-

μικρό ίχνος ευθιξίας μετά την πτώση του αερο-

πλάνου της «ΗΛΙΟΣ» που έσυρε στο θάνατο 121

συνανθρώπους μας; Ιδού τι έκαναν όταν πήραν

την εξουσία με το Δ. Χριστόφια στο πηδάλιο: Επιβράβευσαν τον Χάρη

Θράσου διορίζοντας τον πρόεδρο της ΑΗΚ, ο οποίος δεν παραιτήθηκε

όταν τα γκαστρωμένα εμπορευματοκιβώτια εκράγηκαν δίπλα στον

ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους

επιβαρύνοντας ταυτόχρονα την οικονομία με ζημιές €2δις.

Αυτή είναι η εικόνα της Κυπριακής πολιτικής πραγματικό-

τητας στην οποία το ΑΚΕΛ διαδραματίζει πρωταγωνι-

στικό ρόλο είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολί-

τευση. Με τέτοιους πολιτικούς και τέτοια

κόμματα τι τους θέλουμε τους

εχθρούς;

• Προκαλεί οίκτο και

οργή η ανευθυνότητα

των πολιτικών ταγών

οι οποίοι μεσούσης

της κρίσης εξακολου-

θούν να παίζουν

με την νοημοσύνη

των πολιτών

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ

Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, 

T.K. 25018, 1306 Λευκωσία

Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851

ΣEK ΛEMEΣOY

Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός

Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567

ΣEK ΛAPNAKAΣ

Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα

Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

ΣEK AMMOXΩΣTOY

Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι

Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438

ΣEK ΠAΦOY

Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος 

Tηλ. 26-811639, 26-932293

Tηλεομοιότυπο: 26-946356, 

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

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK

Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως

Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος

Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:  Mέγαρον ΣEK

Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία 

1306 Λευκωσία, T.K. 25018   Tηλ. 22-849849

Tηλεομοιότυπο: 22-849850  (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο
ergatikifsek@cytanet.com.cy

(Γραφείο Τύπου)
sek@sek.org.cy

Iστοσελίδα ΣEKIστοσελίδα ΣEK

«
Ε

Ρ
Γ

Α
Τ

Ι
Κ

Η
 Φ

Ω
Ν

Η
»

«Σκούπα» στην Κοινωνική πρόνοια

«Ηκυβέρνηση Αναστασιάδη φαίνεται ότι βάλθηκε να μην αφήσει τίποτε

από το κράτος πρόνοιας που απολάμβανε τα τελευταία χρόνια η

Κυπριακή κοινωνία» γράφει πρωτοσέλιδα η «Χαραυγή» με πηχιαίο τίτλο,

«Σκούπα στην κοινωνική πρόνοια». Φαίνεται ότι σ’ αυτό τον τόπο εχάθηκεν

η αντροπή από τα κόμματα και τους πολιτικούς ταγούς καθώς, πως είναι

δυνατόν αυτοί που φέρουν τη μέγιστη ευθύνη για

την κατακρεούργηση του κοινωνικού κράτους

να επιρρίπτουν αλλού ευθύνες; Αυτό που απο-

μένει τώρα, είναι να δούμε το Δημήτρη Χριστό-

φια στους δρόμους επικεφαλής της συντροφι-

κής παρέας να διαμαρτύρεται για την εξαφα-

νισθείσα ΑΤΑ, υλοποιώντας τη σχετική του

υπόσχεση όταν ήταν πρόεδρος.
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Η κυβέρνηση από την πλευρά της

απορρίπτει τις επικρίσεις τονίζοντας

ότι η στόχευση στη παροχή κοινωνι-

κής σύνταξης μέσω εισοδηματικών

κριτηρίων είναι επιβεβλημένη για

εξοικονομήσεις. Σε παρέμβαση του ο

αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρό-

σωπος υπογράμμισε ότι η κοινωνική

ευαισθησία της Κυβέρνησης για τους

συνταξιούχους και για τα χαμηλά

εισοδηματικά στρώματα είναι δεδο-

μένη και θέλει να διαχειριστεί τους

ελάχιστους πόρους που διαθέτει,

ώστε να ωφεληθούν εκείνοι που

πραγματικά έχουν ανάγκη, δηλαδή να

γίνει στόχευση» είπε.

Ο ΔΗΣΥ τάσσεται υπέρ της στόχευσης

της κοινωνικής σύνταξης «χωρίς να

αποκόπτεται από τις οικοκυρές που

την έχουν ανάγκη», δήλωσε ο πρόε-

δρος του ΔΗΣΥ.

Επιφυλάξεις και προβληματισμό
στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς
καταθέτει και η ΟΕΒ, που συμφωνεί με
τη στόχευση της παροχής, «ωστόσο
θεωρούμε ότι η προσέγγιση με τις
συντάξεις πρέπει να είναι ολιστική,
αφού διαφορετικά θα ενταθούν οι
αδικίες και οι ανισότητες σε βάρος
των χαμηλοσυνταξιούχων του ιδιωτι-
κού τομέα.

Έντονα επικριτικό παρουσιάσθηκε το
ΑΚΕΛ να καταγγέλλει ότι οι κυβερνώ-
ντες «ενεργούν ως τροϊκανότεροι των
τροϊκανών και η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ -

ΔΗΚΟ βαδίζει στο δρόμο μιας άδικης
και ισοπεδωτικής φιλοσοφίας και
στοχοποιούνται οι ευάλωτες ομάδες».

Πυρά κατά της Κυβέρνησης εξαπέλυ-
σε και η ΕΔΕΚ, δηλώνοντας ότι «η
πρόθεση της αποτελεί κραυγαλέο
δείγμα κοινωνικής αναλγησίας και
ακύρωσης μιας κοινωνικής κατάκτη-
σης».

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κόμμα δηλώνει
ότι «δεν θα αποδεχτεί να χάσει την
κοινωνική σύνταξη κανένας πολίτης
που την έχει πραγματική ανάγκη».

ΣΕΚ: ΟΧΙ ΣΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Το θέμα εξέτασε προχθές Δευτέρα το
Επαγγελματικό Γραφείο της ΣΕΚ.
Τάχθηκε υπέρ της στοχευμένης κοι-
νωνικής πολιτικής τονίζοντας όμως
ότι η συγκεκριμένη κυβερνητική πρό-
ταση έχει σοβαρές αδυναμίες εμπε-
ριέχοντας παγίδες φτώχειας και δια-
στρεβλέωσεων (ολόκληρη η ανακοί-
νωση της ΣΕΚ δημοσιεύεται παρα-
πλεύρως).

TΟ ΘΕΜΑ
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• Η ΣΕΚ ζητά επειγόντως διάλογο για βελτίωση της κυβερνητικής πρότασης και άρση των αδικιών

Κοινωνική στόχευση χωρίς παγίδες φτώχειας

• ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις η κυβερνητική πρόταση για μείωση των

δικαιούχων Κοινωνικής Σύνταξης. Συντεχνίες και κόμματα της αντιπο-

λίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά εναντίον τω σχεδιασμών του υπουργεί-

ου Εργασίας προειδοποιώντας ότι συρρικνώνεται περαιτέρω το κοινωνικό

κράτος.

Στην Κύπρο ο Γ. Χατζημαρκάκης
για την παρουσίαση του βιβλίου του

Ο Ελληνικής καταγωγής  ευρωβουλευτής Γερ-

μανίας Γιώργος Χατζημαρκάκης βρίσκεται

στην Κύπρο για την παρουσίαση του βιβλίου

του ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΛΛΑΣ –ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ.

Η Παρουσίαση θα γίνει  την Τετάρτη 22

Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ στη

Λευκωσία στις 7 το βράδυ. Το βιβλίο θα

παρουσιάσουν οι,  Σάββας Κόκκινος,  Διδά-

κτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του

Πανεπιστημίου της Σορβώνης  και Μαίρη

Κουτσελίνη, Πανεπιστημιακός, Πρόε-

δρος του Τμήματος  Επιστημών   της

Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Την εκδήλωση  θα συντονίσει η δημοσιο-

γράφος Πετρούλα Αργυρού. Χαιρετισμό

θα απευθύνει εκπρόσωπος του Ινστιτού-

του Ελληνικού Πολιτισμού το οποίο

διοργανώνει την εκδήλωση. 

Στα πρώτα τριακόσια άτομα που θα

παρευρεθούν στην Παρουσίαση, θα

παραχωρηθεί  δωρεάν το βιβλίο και η

φανέλα που φορούσε ο κ. Χατζημαρκά-

κης κατά την παρέμβαση του στο Ευρω-

κοινοβούλιο τον περασμένο Μάρτιο με το

συμβολικό μήνυμα «Σεβαστείτε την

Κύπρο εάν θέλετε να σώσουμε την Ευρώ-

πη».

Επικοινωνία: 99 444000, 99 337782,
99 778332,

in.el.politismou@gmail.com
ιστοσελίδα  www.iep.org.cy

• 300 βιβλία του θα δοθούν δωρεάν

μαζί με την ιστορική φανέλλα του

Αυτές τις  μέρες ο

Κυπριακός Ελληνι-

σμός τιμά με την προσή-

κουσα τιμή τους ηγέτες

του Εθνικοαπελευθερω-

τικού αγώνα της ΕΟΚΑ

Μακάριο και Διγενή.

Κλείνοντας ευλαβικά το

γόνυ σ’ αυτούς που

τέθηκαν επικεφαλής του

Αγώνα για απελευθέρω-

ση από τα αποικιοκρατι-

κά δεσμά οφείλουμε να

αντλήσουμε διδάγματα

από τη μνήμη τους ώστε

να συνεχίσουμε ομόψυχοι

την προσπάθεια για

απαλλαγή από τον

«Αττίλα» και επανένωση

της μοιρασμένης μας

πατρίδας.

Με ομονοούντες τον

Μακάριο και τον Διγενή

και το λαό ενωμένο, η

Κύπρος εθριάμβευσε. Με

τους δύο αρχηγούς σε

μετωπική σύγκρουση και

την Ελλάδα στο γύψο της

δικτατορίας η Κύπρος

επλήγη ανεπανόρθωτα

καθώς οι καραδοκούντες

στρατοκράτες της Άγκυ-

ρας με ανυπόστατα προ-

σχήματα εισέβαλαν στο

ανυπεράσπιστο νησί

κατέχοντας το 37% του

εδάφους.

40 χρόνια από το θάνατο

του Διγενή και 37 από το

χαμό του Μακαρίου, ο

Κυπριακός Ελληνισμός

καλείται να απεξαρτηθεί

ολοκληρωτικά από τα

μίση και τα πάθη του

παρελθόντος υψώνοντας

ανάχωμα σε ντόπιους

και ξένους που επιβου-

λεύονται την Κυπριακή

Δημοκρατία.

Το καλύτερο μνημόσυνο

για το Διγενή και το

Μακάριο, είναι η συνεχής

σφυρηλάτηση της λαϊ-

κής ομοψυχίας και της

εθνικής ενότητας. Προς

την κατεύθυνση αυτή το

μεγαλύτερο βάρος της

ευθύνης πέφτει στους

ώμους των πολιτικών

ταγών σε Κύπρο και

Ελλάδα οι οποίοι οφεί-

λουν να δώσουν πρώτοι

το καλό παράδειγμα. Σε

διαφορετική περίπτωση

ούτε την κρίση θα κατα-

φέρουμε να αντιμετωπί-

σουμε ούτε τον «Αττίλα»

να εκδιώξουμε από τα

κατεχόμενα εδάφη μας.

Μνήμη Μακαρίου  και Διγενή

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ

Το Επαγγελματικό Γραφείο της ΣΕΚ σε σημε-

ρινή του συνεδρία μελέτησε τις εξελίξεις που

αφορούν στο θέμα της πρότασης του υπουρ-

γείου Εργασίας για στόχευση της κοινωνικής

σύνταξης και αποφάσισε τα πιο κάτω:

Συμφωνούμε ότι η πολιτική του κράτους,

όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές πρέπει

να είναι στοχευμένη για στήριξη των ευάλω-

των ομάδων του πληθυσμού και ως μέτρο

κοινωνικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, στη συγκε-

κριμένη πρόταση του υπουργείου Εργασίας

έχουμε τις πιο κάτω σημαντικές διαφωνίες:

1. Η πρόταση του υπουργείου εμπεριέχει

παγίδες φτώχειας και τυχόν εφαρμογή

της θα αυξήσει τον αριθμό των πολιτών

που θα βρίσκονται στο όριο ή πιο κάτω

από το όριο της φτώχειας.

2. Η ΣΕΚ ευθυγραμμιζόμενη με την πολι-

τική της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών

Συνδικάτων εκφράζει τη διαφωνία της

στη συρρίκνωση της κοινωνικής πολιτι-

κής, τόσο στην Κύπρο όσο και σε όλες

τις χώρες του μνημονίου, σαν μέτρο

αντιμετώπισης των τεραστίων προβλη-

μάτων των δημοσίων οικονομικών και γενι-

κότερα της κυπριακής οικονομίας. 

3. Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να ακολουθήσει την

πολιτική της απόρριψης αλλά θα διεκδικήσει

την αναγκαία διαβούλευση με στόχο να υπο-

βάλει προς τις αρμόδιες αρχές βελτιωμένη

πρόταση που θα ελαχιστοποιεί τις αδικίες

και τις στρεβλώσεις που δημιουργεί η συγκε-

κριμένη πρόταση της κυβέρνησης. 

ΣΕΚ: 

Η Κυβέρνηση μέσω της εφαρμογής εισοδηματικών κριτηρίων επιδιώκει

για το 2014 να εξοικονομήσει από την κοινωνική σύνταξη το ποσό των

€10 εκατ. και το 2015 €13 εκατ. Η κοινωνική σύνταξη ισούται με €336

μηνιαίως και παραχωρείται σε 15.522 άτομα, με την Κυβέρνηση να επι-

διώκει τη μείωση τους κατά 3.000 λήπτες. Στο σενάριο που έθεσε το

υπουργείο Εργασίας για τις περικοπές της κοινωνικής σύνταξης θα

συνυπολογίζονται όλα τα εισοδήματα ενός νοικοκυριού (συντάξεις,

απασχόληση, ενοίκια κλπ.) στο ύψος του ορίου της φτώχειας, που ισού-

ται με €798 μηνιαίως για ένα άτομο και €1.191 για δύο.
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Στην ειδησεογραφία του Φιλελεύ-

θερου διαβάζαμε στη μια σελί-

δα για μια βομβιστική επίθεση σε

πρακτορείο στοιχημάτων στη

Λεμεσό και στην άλλη για εμπρη-

σμούς δυο αυτοκινήτων, το ένα

ανήκει σε αναβάτη και το άλλο σε

εφέτη του Ιππόδρομου. Συνηθισμέ-

νες ειδήσεις, σχεδόν καθημερινές.

Δεν μας ξενίζουν πια. Αλλά, αυτό

δεν σημαίνει ότι είναι και αποδε-

κτές, ότι είναι δηλαδή κάτι το

φυσιολογικό, που δεν πειράζει αν

συνεχίζεται, χρόνια τώρα, χωρίς

κανένας σχεδόν να συλλαμβάνεται

και προπάντων, χωρίς η Αστυνο-

μία να καταφέρνει να ελέγξει αυτή

την κατάσταση, που πολλές φορές

στρέφεται και σε βάρος αθώων

ανθρώπων που απλώς κάνουν τη

δουλειά τους. Όπως ένας πολίτης

που δουλεύει πρακτορείο του

ΟΠΑΠ ή ένας λειτουργός της Υπη-

ρεσίας Θήρας ή και ένας αστυνο-

μικός, όπως η βόμβα που έπεσε

μια νύκτα στην αυλή του Μιχάλη

Κατσουνωτού, υπεύθυνου Τροχαί-

ας Λεμεσού και τέως εκπροσώπου

Τύπου της Αστυνομίας. Αυτή η

ειδησεογραφία λοιπόν, που άρχισε

πλέον να περνά στα «μικρά» της

επικαιρότητας είναι η πραγματική

εικόνα μιας σαπίλας, που ξεκινά

από τη βάση της κοινωνίας μας

και φτάνει μέχρι τα ανώτερα

δώματα της Πολιτείας, μέχρι τα

υπουργεία και την ηγεσία των

Αρχών Ασφαλείας. Και έχει απόλυ-

τη σχέση με όσα αποκαλύπτονται

τις τελευταίες μέρες για το

σωφρονιστικό ίδρυμα, που η χρό-

νια ανοχή, η ανικανότητα και ο

χρηματισμός, το μετέτρεψε σε ζού-

γκλα. Αν δεχθούμε ότι οι τελευταί-

ες αυτοκτονίες και βιασμοί ταρα-

κούνησαν και τους αρμοδίους,

εκτός από τους πολίτες και δημι-

ούργησαν κάποιες πιεστικές συν-

θήκες για να βελτιωθεί η κατάστα-

ση των Φυλακών, είναι αδύνατο να

πούμε το ίδιο για τη σαπίλα εκτός

Φυλακών. Γιατί εδώ και χρόνια

ακούμε παλληκαρίστικες δηλώσεις

πότε από τον ένα υπουργό και

πότε από τον άλλο, πότε από τον

ένα αρχηγό Αστυνομίας και πότε

από τον άλλο, ότι θα βάλουν τάξη,

ότι θα πατάξουν τους δωσίλογους,

ότι οι νονοί της νύκτας πρέπει να

αρχίσουν να τρέμουν, αλλά από

λόγια μπουχτίσαμε. Όπως είχαμε

παρομοίως μπουχτίσει και για τις

Φυλακές, μέχρι που ξέσπασε το

ηφαίστειο.

Είναι δυνατόν να γνωρίζει όλος ο

κόσμος ότι υπάρχουν δυο-τρεις

εγκληματικές συμμορίες, που ελέγ-

χουν τη νύχτα, αλλά ούτε οι

υπουργοί, ούτε οι αστυνομικοί να

είναι σε θέση να τις αντιμετωπί-

σουν; Μα, πού ζούμε; Σε μια χώρα

του μισού εκατομμυρίου όπου όλοι

γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι

αδιανόητο να μην γνωρίζουν οι

αστυνομικοί ποιοι βάζουν βόμβες

στα πρακτορεία στοιχημάτων και

ποιοι καίνε αυτοκίνητα ανθρώπων

του Ιππόδρομου. Όπως είναι

αδιανόητο να μην γνωρίζει ο

αρχηγός Αστυνομίας και ο αρμό-

διος υπουργός ποιοι αστυνομικοί

έχουν συναλλαγές με τους νονούς

και ποιοι χρηματίζονται. Αφού

είναι τόσο εξοργισμένος ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας, ας μην

ρίξει όλη την οργή του στις Φυλα-

κές. Η σαπίλα είναι πολύ πιο εκτε-

ταμένη έξω από τα συρματοπλέγ-

ματα των καταδίκων και των

σάπιων δεσμοφυλάκων. Μπορεί να

ξεκινήσει από αυτήν της Αστυνο-

μίας.

Ο αναμάρτητος πρώτος
το λίθον βαλέτω!

Όταν ο κουρνιαχτός καταλαγιάσει από το μείζον

θέμα που προκλήθηκε στο κυπριακό σωφρονι-

στήριο οφείλουν όσοι πραγματικά  κατέχουν το όλο

ζήτημα να καθήσουν ήρεμα και αφού αγγίξουν τις

πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και

συνειδητοποιήσουν πρώτιστα ότι υπάρχει πρόβλη-

μα να  επιχειρήσουν να βρουν ριζική θεραπεία.

Είναι η νοοτροπία μας; είναι η ιδιοσυγκρασία μας;

Δεν ξέρω τι ευθύνεται αλλά κάθε φορά που προκύ-

πτει σε αυτό το νησί ένα σοβαρό ζήτημα όλοι χωρί-

ζονται σε δύο ή πολλές ομάδες και αρχίζουν να

τραβάνε το σχοινί προσπαθώντας η μια ομάδα να

επικρατήσει της άλλης. Θυμίζοντας

εκείνο το  παιχνίδι που παίζαμε το

Πάσχα στο προαύλιο των εκκλη-

σιών.

Δεν μπορούν άραγε, οι πολιτικοί να

βρουν μια φορά τον τρόπο να συνεν-

νοηθούν ώστε γρήγορα και αποτελε-

σματικά να εξεύρουν  λύσεις χωρίς

να παρελαύνουν ομαδικά στα Μέσα

Μαζικής Επικοινωνίας

και να προσπαθούν δια

της μεθόδου της κοκορο-

μαχίας  να επικρατήσουν

με πολιτικά, πρώτιστα,

και έπειτα με  λογικά

επιχειρήματα.

Μα πως είναι δυνατόν η

μια πολιτική παράταξη

να προσπαθεί να πείσει

την άλλη ότι κάποιοι θα

πρέπει να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους λόγω

ευθιξίας  όταν η ίδια όταν βρισκόταν στην εξουσία

αγνοούσε την ύπαρξη  αυτής της λέξης. Ο αναμάρ-

τητος πρώτος το λίθον βαλέτω!

Πόσα πολιτικά σκάνδαλα ξεφύτρωσαν τις τελευ-

ταίες δεκαετίες.  Κάθε χρόνο η γενική ελέγκτρια σε

πολυσέλιδους τόμους καταγράφει την σήψη και τη

διαφθορά επι παντός επιστητού. Είδατε κάποιον

να παραιτείται ή να ζητά ένα απλό συγνώμη από

τη ψυχή του. 

Κανείς δεν ευθύνεται. Όλοι σε αυτό το δύσμοιρο

νησί είναι αλάνθαστοι. Ευθύνονται όμως πάντοτε

κάποιοι άλλοι εκτός από τους ίδιους.

Σκάνδαλα τεραστίων διαστάσεων. Χάσαμε το

μέτρημα.  Χρηματιστήριο που καταβρόχθισε τα

λεφτά του κόσμου, αεροπλάνα να πέφτουν σφραγί-

ζοντας ολόκληρα σπίτια, ηλεκτροπαραγωγικοί

σταθμοί να ανατινάζονται και 13 άνθρωποι να

χάνονται τόσο άδικα για εγκληματικά λάθη και

παραλείψεις, ολόκληρη Kυπριακή οικονομία να

θρυμματίζεται συνθλίβοντας χιλιάδες οικογένειες,

κατάδικοι να φιλοξενούνται σε ιδιωτικά νοσοκο-

μεία, τραπεζίτες να ξεφεύγουν από τα όρια και να

τσεπώνουν εκατομμύρια αφήνοντας πίσω τους

στάχτη  και μετά αναμένουμε σε αυτόν τον τόπο να

λάμψει η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Οι  πολίτες έχουν σιχαθεί να βλέπουν να επανα-

λαμβάνονται οι ίδιες έγχρωμες ταινίες. Επιθυμούν

να δουν το πολιτικό σύστημα να εκσυγχρονίζεται,

και αυτούς που το υπηρετούν να δίδουν μάχες για

να λύνουν προβλήματα και όχι για να τα επιδεινώ-

νουν.

Τα σοβαρά προβλήματα που επισυμβαίνουν σε

αυτόν τον τόπο δεν νοείται να χρωματίζονται

πολιτικά. Χρειάζεται ομόνοια σύνεση και συναίνε-

ση για να τροχιοδρομούνται οριστικές λύσεις χωρίς

αντεγκλήσεις και συγκρούσεις.

Δυστυχώς εδώ που έφτασε η οικονομία μας θα

πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συστρατευ-

θούν ώστε οποιαδήποτε προβλήματα που αναφύο-

νται να ξεπέρνιουνται χωρίς να αφήνουν επιπρό-

σθετες  πληγές. 

Η αιροραγούσα οικονομία δεν σηκώνει ανοικτά

μέτωπα. Ας το συνειδητοποιήσουν όλοι προτού να

είναι πολύ αργά.

Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

Η άλλη σαπίλα πότε θα καθαρίσει;

• Αντί να υπάρχει

ενότητα, όλοι

χωρίζονται σε

ομάδες και τραβάνε

το σχοινί μέχρι

να αποκοπεί

Μαθημένοι οι κυβερνώντες, νυν και πρώην, να χαϊ-

δεύουν τα αυτιά των ψηφοφόρων καλλιεργώντας

μια πελατειακή σχέση, δεν τολμούν να πουν τα πράγ-

ματα με το όνομα τους και κάθε φορά που θέλουν να

επιβάλουν μια αλλαγή, συνήθως οδυνηρή αλλά μακρο-

πρόθεσμα ίσως ωφέλιμη, κρύβο-

νται πίσω από την τρόικα. Για

όλα φταίει η κακιά η τρόικα, λες

και έχει υπεισέλθει σε τέτοιες

λεπτομέρειες που είναι πια σε

θέση να ξέρει τα πάντα και να

έχει άποψη ακόμα και για το

τελευταίο σεντ που βγαίνει από

τα δημόσια ταμεία. Ότι πρέπει να

περικοπεί και έχει κόστος σε

ψήφους ή προκαλεί δημόσια

αντίδραση, περιλαμβάνεται στο

μνημόνιο. Είναι διαταγή της τρόι-

κας και τα σκυλιά δεμένα. Οι

υπουργοί νίπτουν τα χείρας τους

ή υψώνουν τα χέρια. «Το είπε η

τρόικα». «Είναι μνημονιακή υποχρέωση». Κι αν είναι

έτσι, αν λειτουργούμε βάση άνωθεν εντολών, τι χρεια-

ζόμαστε τους υπουργούς και τους βουλευτές; Για να

επιτηρούν την εφαρμογή των εντολών; 

Κι ενώ η τρόικα επιμένει πως οι μαθητές, όλοι οι

μαθητές ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατά-

σταση, πρέπει να πληρώνουν ένα αντίτιμο για να

μεταβούν στο σχολείο, επιτρέπει στους πρώην προέ-

δρους να εργοδοτούν γραμματέα με μισθό τρεις χιλιά-

δες ευρώ πληρωμένο από τα δημόσια ταμεία, να έχουν

φρούρηση μέχρι και από 15 αστυνομικούς, να διακι-

νούνται με έξοδα του κράτους. Ακόμα και δύο γραμμα-

τείς έχει κάποιος αξιωματούχος, που δεν κατονομάζε-

ται αλλά φωτογραφίζεται. Για αυτά τα θέματα η τρόι-

κα δεν έχει άποψη; Δεν αναρωτήθηκε η τρόικα τι γρά-

φουν, τι εργασίες διεκπεραιώνουν οι πρώην πρόεδροι

της κυπριακής Δημοκρατίας και της Βουλής ώστε να

χρειάζονται γραμματέα σε όλη τους τη ζωή; Δεν ανα-

ρωτήθηκε από ποιους κινδυνεύουν οι πρώην πρόεδροι

της Κύπρου; Ένας λαός που δέχτηκε να του πάρουν τις

οικονομίες του χωρίς να υψώσει καν τον τόνο της

φωνής του, μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για ένα πρώην

πρόεδρο; Η τρόικα θεωρεί πως ένας ανώτερος δημό-

σιος υπάλληλος χρειάζεται λιμουζίνα για να μεταβεί

στη δουλειά του; Η τρόικα πιστεύει πως ένας υπουρ-

γός μπορεί να μοιράζει επιταγές σε κοινότητες για να

είναι αρεστός; 

Ή η τρόικα δεν ξέρει τι της γίνεται ή κάποιοι την έχουν

μετατρέψει στον μπαμπούλα στον οποίο πρέπει να

κατευθύνεται όλος ο θυμός του λαού.

Διαταγή της τρόικα και τα σκυλιά δεμένα

Του Άριστου
Μιχαηλίδη

Αρχισυντάκτης
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Είναι δυνατόν κάθε μέρα να
έχουμε βόμβες και εμπρη-
σμούς αλλά η Αστυνομία να
μην ξέρει τίποτε; Όπως δεν
ήξεραν οι δεσμοφύλακες...

Της Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Οι καλοί, οι
κακοί και οι

ανόητοι
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Οι πιο συχνοί χρήστες

του Διαδικτύου είναι

νέοι ηλικίας  16 – 24 ετών

(94,7%) και οι μαθητές /

φοιτητές (99,0%). 

Το ποσοστό αυτό μειώνεται σημαντι-

κά καθώς αυξάνεται η ηλικία. Μόλις

14,7% των ατόμων ηλικίας 65 – 74

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Οι

άντρες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο

πιο συχνά από τις γυναίκες με ποσο-

στό 63,3% και 60,3% αντίστοιχα.

Το πιο πάνω συμπέρασμα εξάγεται από

την στατιστική υπηρεσία στο πλαίσιο

των αποτελεσμάτων έρευνας για Χρήση

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών στα Νοικοκυριά 2013. Η συλλο-

γή των στοιχείων έγινε με προσωπικές

συνεντεύξεις και η κάλυψη ήταν παγκύ-

πρια. Η περίοδος αναφοράς της έρευ-

νας ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η

έρευνα κάλυψε 1.664 νοικοκυριά και

3.633 άτομα ηλικίας 16 – 74 ετών.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευ-

νας είναι τα ακόλουθα:

(α) Το ποσοστό των νοικοκυριών που

διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή

κατά το 2013 έφτασε στο 70,3%. Παρα-

τηρήθηκε μείωση στο ποσοστό των νοι-

κοκυριών που διαθέτουν υπολογιστή

γραφείου (27,3% το 2013 σε σχέση με

28,8% το 2012) ενώ το ποσοστό των

νοικοκυριών που διαθέτουν φορητό

υπολογιστή παρέμεινε στα ίδια επίπεδα

(62,0% το 2013 σε σχέση με 62,4% το

2012). Είναι αξιοσημείωτο ότι 18,7%

των νοικοκυριών διαθέτουν υπολογιστή

με οθόνη αφής (tablet).

(β) Το 91,1% των νοικοκυριών με εξαρ-

τώμενα παιδιά διαθέτουν ηλεκτρονικό

υπολογιστή, ενώ στα νοικοκυριά όπου

δεν υπάρχει εξαρτώμενο παιδί, το

ποσοστό είναι μόνο 60,7%.

(γ) Κατά το 2013 συνεχίστηκε η αύξηση

της πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τα

νοικοκυριά όπου έφτασε το 64,7% σε

σχέση με 61,8% το 2012. Ταυτόχρονα,

αύξηση παρατηρήθηκε και στο ποσοστό

των ατόμων που χρησιμοποίησαν το

Διαδίκτυο, από 60,7% το 2012 σε 65,5%

το 2013.

(δ) Η ευρυζωνική σύνδεση αποτελεί

πλέον τον κυριότερο τρόπο πρόσβασης

στο Διαδίκτυο αφού χρησιμοποιείται

σχεδόν από όλα τα νοικοκυριά (99,5%).

Το 10,5% των νοικοκυριών έχουν πρό-

σβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητής

σύνδεσης (μέσω κινητού τηλεφώνου/

κάρτας/ USB).

(ε) Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες

στο Διαδίκτυο είναι η αναζήτηση πλη-

ροφοριών για αγαθά ή υπηρεσίες και η

αποστολή/ λήψη ηλεκτρονι-

κών μηνυμάτων (85,7% και

74,7% επί των ατόμων που

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο,

αντίστοιχα).

(ζ) Το 67,7% των ατόμων που χρησιμο-

ποιούν το Διαδίκτυο συμμετέχουν σε

κοινωνικά δίκτυα όπως facebook,

twitter κ.λπ.

(η) Αγορές μέσω Διαδικτύου πραγματο-

ποίησαν το 19,8% των ατόμων ηλικίας

16 – 74 κατά το πρώτο τρίμηνο του

2013. Πρώτο στις προτιμήσεις τους

είναι τα είδη ένδυσης ή αθλητικά είδη με

ποσοστό 53,4% και ακολουθούν οι διευ-

θετήσεις σχετικά με διακοπές (εισιτή-

ρια, ξενοδοχεία, ενοικίαση αυτοκινήτου

κ.λπ. ) με ποσοστό 49,8%.

(θ) Σχεδόν όλα τα άτομα που χρησιμο-

ποιούν το Διαδίκτυο, χρησιμοποίησαν

μηχανή αναζήτησης για να εντοπίσουν

πληροφορίες (95,2%), ενώ το 72,3%

απέστειλαν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-

mails) με συνημμένα αρχεία (αρχεία κει-

μένου, φωτογραφίες, κ.λπ.) και το

59,8% χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για

να κάνουν τηλεφωνήματα.

Ανανεώθηκε η συλλογική σύμβαση μεταξύ συντεχνιών
και συνδέσμου εισαγωγέων μηχανοκινήτων οχημάτων

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά, 2013

Εραστές του διαδικτύου οι νέοι

Εργασίες με Αμίαντο
• Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης

και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Οαμίαντος αποτελεί ένα από τους πρω-

ταρχικούς καρκινογόνους παράγοντες

στο χώρο της εργασίας και η έκθεση σε

αυτόν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγεί-

ας τα οποία συνήθως δεν εκδηλώνονται

αμέσως αλλά 20 έως 40 χρόνια αργότερα. 

Η ασφαλής διεξαγωγή των εργασιών για

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του

κινδύνου έκθεσης σε αμίαντο και η προστα-

σία τόσο των προσώπων στην εργασία όσο

και των τρίτων προσώπων, μπορεί να επι-

τευχθεί μέσα από τη συμμόρφωση με τις

πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας

(Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμών

του 2006, αλλά και της ευρύτερης νομοθε-

σίας που ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας και

υγείας στην εργασία.

Η ύπαρξη αμιαντούχων υλικών σε κτιριακές

και μη εγκαταστάσεις δημιουργεί σοβαρούς

κινδύνους κατά τις εργασίες αφαίρεσης,

κατεδάφισης, συντήρησης και επισκευής

των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτών.

Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη υιο-

θέτησης καλών πρακτικών και εφαρμογής

αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη

και διαχείριση των κινδύνων κατά την εκτέ-

λεση των πιο πάνω εργασιών σύμφωνα με

τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της πιο πάνω προσπάθειας

αποτελεί βασικό στόχο η πρόληψη των κιν-

δύνων στο στάδιο του σχεδιασμού των

έργων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί

με την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλει-

ας και υγείας στις διαδικασίες ανάθεσης

της μελέτης και εκτέλεσης εργασιών με

αμίαντο. Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Επι-

θεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) έχει ετοιμάσει

Καθοδηγητικούς Ειδικούς Όρους για προ-

στασία των προσώπων κατά τις εργασίες

με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. 

Επίσης, για σκοπούς διευκόλυνσης των

Αναδόχων των εν λόγω εργασιών και επιτά-

χυνσης των διαδικασιών έγκρισης των Σχε-

δίων Εργασίας, έχει ετοιμαστεί σχετικό

Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης για Εργασίες

με Αμίαντο. Τόσο το έντυπο αυτό όσο και οι

πιο πάνω όροι είναι διαθέσιμοι στην ιστο-

σελίδα του ΤΕΕ.

Οι γενικές συνελεύσεις εργαζομέ-

νων   που πραγματοποιήθηκαν σε

όλες τις επαρχίες ενέκριναν την συμ-

φωνία για ανανέωση της Συλλογικής

Σύμβασης του Συνδέσμου Εισαγωγέων

Μηχανοκινήτων  οχημάτων για το

2014.

Στη συμφωνία γίνεται ιδιαίτερη ανα-

φορά στην  αναγκαιότητα όπως

καταβληθεί κάθε προσπάθεια για

περιορισμό των απολύσεων λόγω

πλεονασμού την δύσκολη οικονομική

περίοδο που διανύει η χώρα μας.

Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης

Υφιστάμενη Σύμβαση: Η Συλλογική

Σύμβαση που υπογράφτηκε στις

18/11/2010 ανανεώνεται και τίθεται

σε ισχύ από 01/01/2014 μέχρι

31/12/2014 ως έχει. 

Οι συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ

των Εταιρειών μελών του Συνδέσμου

και των Συντεχνιών στο απευθείας

στάδιο για την ανανέωση των Συμβά-

σεων και πρακτικών συμφωνίας, να

καθοριστούν συναντήσεις με τις εται-

ρείες και τις Συντεχνίες για την ανα-

νέωση για ακόμα ένα έτος ως έχουν. 

Ταμείο προνοίας

Από 01/01/2012 μέχρι την

31/12/2014 η εργοδοτική εισφορά

στο Ταμείο Προνοίας θα είναι 1%.

I. Από 01/01/2015 η εργοδοτική

εισφορά θα είναι 6.25%

II. Σε περίπτωση που υπάρχουν απο-

λύσεις λόγω πλεονασμού από

01/01/2012 μέχρι 31/12/2014 το

προσωπικό που θα επηρεασθεί θα

δικαιούται να λάβει κατά την αποχώ-

ρηση του το ποσό που θα αναλογεί

στη μείωση του Ταμείου Προνοίας. (

για την περίοδο 01/01/2012 μέχρι

ημερομηνία αποχώρησης).

III. Η συντεχνιακή πλευρά δύναται να

εγείρει θέμα αύξησης του Ταμείου

Προνοίας κατά την ανανέωση της

Συλλογικής Σύμβασης και η εργοδοτι-

κή πλευρά λαμβάνοντας υπόψη την

παρούσα ειδική συμφωνία που περι-

λαμβάνει μείωση του Ταμείου Προ-

νοίας για έτη 2012 – 2013 – 2014, θα

το δει θετικά και θα το αξιολογήσει με

καλή πίστη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία

προνοίας όλων των εταιρειών του

κλάδου είναι εταιρικά θα πρέπει

άμεσα να καλεσθούν από τις διαχει-

ριστικές Επιτροπές, Γενικές Συνελεύ-

σεις των μελών των Ταμείων Προνοί-

ας για να εγκρίνουν την ανανέωση για

ακόμη ένα έτος. Στις συνελεύσεις θα

πρέπει να παρευρίσκονται και εκπρό-

σωποι των δύο Συντεχνιών.

Υπό τις περιστάσεις της κρίσης, η νέα συλλογική συμφωνία κινείται σε υποφερτά επίπεδα
δήλωσε στην «Ε.Φ.» ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου
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•�Χρήσιμες�πληροφορίες�σε�σημείωμα�της�«Κομισιόν»�και�σε�θέματα�πρόνοιας

Ανεκτίμητης αξίας το δικαίωμα διακίνησης
εργασίας και σπουδών στην επικράτεια της Ε.Ε.

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ηκατάρτιση� και� η� επιμόρφωση� των� εργαζομένων

σήμερα�καθίσταται�όσο�ποτέ�άλλοτε�αναγκαία�και

επιβαλλόμενη�.Στην�σύγχρονη�εποχή�που�ζούμε�με�την

τεχνολογία�να�τρέχει�,ο�ανταγωνισμός�να�γίνεται�ολο-

ένα�και�μεγαλύτερος� και�η�παραγωγικότητα�να� είναι

το�κλειδί�της�επιτυχίας�των�επιχειρήσεων,�δεν�έχουμε

άλλη� επιλογή� παρά� να� ανταποκριθούμε� άμεσα� στα

κελεύσματα�των�καιρών�.Απόγονοι�των�αρχαίων�Ελλή-

νων�που�πρωτοπόρησαν�πριν�δεκάδες�αιώνες�με�πρα-

κτικές�που�τις�άρπαξαν�σήμερα�άλλοι�λαοί�πιο�ανε-

πτυγμένοι�από�εμάς�,θα�πρέπει�και�εμείς�να�υιοθετή-

σουμε� και� να� εφαρμόσουμε.� Γιατί� ήταν� πρώτοι� οι

αρχαίοι�ημών�πρόγονοι�που�εφάρμοσαν�το�‘’Γειράσκω

αεί�διδασκόμενος’’�το�οποίο�οι�Αμερικανοί�κ.α.�φέρο-

ντας�το�στα�δικά�τους�μέτρα�το�μετέτρεψαν�στο�‘’Δια

βίου�μάθηση’’

Έτσι�λοιπόν�και�εμείς�σήμερα�με�την�οικονομική�κρίση

που�μαστίζει�το�τόπο�μας�,την�ανεργία�να�σκαρφαλώ-

νει� πολύ� ψηλά,� φτά-

νοντας� σε� επικίνδυνα

επίπεδα,�πρωτόγνωρα

για�την�μικρή�μας�κοι-

νωνία,�την�δυσπραγία

και� την� φτώχια� να

καταπλακώνει� το� λαό

μας,� αναμφίβολα

χρειαζόμαστε� την� επί� καθημερινή� βάση� εκπαίδευση

μας�με�απώτερο�στόχο�και�σκοπό��την�απόκτηση�εκεί-

νων�των�γνώσεων�που�χρειαζόμαστε�για�την�ενδυνά-

μωση�μας�ούτος�ώστε�να�μπορούμε�να�ανταποκρινό-

μαστε�επάξια�στις�προκλήσεις�των�καιρών.�Και�είναι

προς�πίστη�της�κυβέρνησης,�η�εξαγγελία�προγραμμά-

των�για�κατάρτιση�επιμόρφωση�αλλά�και�για�σκοπούς

απόκτησης�ανάλογης�εμπειρίας��που�απευθύνονται�σε

νέους�ανθρώπους�ανέργους�η�εργαζόμενους�πτυχιού-

χους�ή�ανειδίκευτους�με�απώτερο�στόχο�και�σκοπό�την

μείωση�της�ανεργίας�και�ανάπτυξη�τόσο�της�οικονο-

μίας�όσο�και�της�καινοτομίας�και�έρευνας.�Την�γνώση

την� κατάρτιση� όμως� μπορούμε� ασφαλώς� να� την

πάρουμε�και�μόνοι�μας�σχεδόν�δωρεά�και�με�εύκολους

τρόπους.�Το�διαδίκτυο�τα�επιμορφωτικά�του�υπουρ-

γείου�παιδείας� ,οι�βιβλιοθήκες�τα�διάφορα�συνέδρια,

ακόμα� και� η� συστηματική� παρακολούθηση� εφημερί-

δων�και�άλλων� εντύπων�υλικών�τα�οποία�βρίσκουμε

στην�εποχή�μας�πάρα�πολύ�εύκολα�και�φτηνά�είναι�τα

συστατικά� στοιχεία� ή� εργαλεία� που� ο� καθένας� μας

μπορεί� να� χρησιμοποιήσει� για� να� εμπλουτίσει� τις

γνώσεις�του�σε�οποιοδήποτε�τομέα.

Αυτά� μπορεί� να� ακούονται� λίγο� περίεργα� για� τους

νέους� μας� με� την� σύγχρονη� εποχή� μας,� διαδίκτυο,

βιβλία� εφημερίδες� κ.α.� αλλά� εμείς� οι� μεσήλικες� οι

πατεράδες�μας�και�οι�παππούδες�μας�περιμέναμε�για

μέρες�και�μήνες�κάποιο�περιοδικό�κάποιο�βιβλίο�εξει-

δικευμένο� που� θα� ερχόταν� με� το� ταχυδρομείο,� θα� το

«ξεσκονίζαμε»�και�θα�μας�βοηθούσε�να�αναπτύξουμε

τις�γνώσεις�και�τις�δεξιότητες�μας.

Προσωπικά�δεν�θα�ξεχάσω�ποτέ�μου�με�πόση�αγωνία

περίμενα�την�υλη�σπουδών�δημοσιογραφίας�δι’�αλλη-

λογραφίας�που�έπαιρνα�από�μια�σχολή�του�Λονδίνου

και�με�πόσο�πάθος�διάβαζα�από�την�πρώτη�μέρα�όλες

τις�ασκήσεις�και�σε�μια�δύο�μέρες�τις�ταχυδρομούσα

πίσω�στην�σχολή.�Τη γνώση και τη μάθηση μπορούμε

να την αποκτήσουμε και μόνοι μας με εύκολους τρό-

πους. Να� αναφέρω� επίσης� τις� σπουδές� δι’� αλληλο-

γραφίας�που�έκανε�ο�ήρωας�του�αγώνα�της�ΕΟΚΑ�55-

59�Δημητράκης�Χριστοδούλου�από�την�Δερύνεια�όταν

την�δεκαετία�του�50�σπούδαζε�ηλεκτρολογία.�Η�δίψα

για�μάθηση�και�κατάρτιση�ήταν�τότε�τόσο�μεγάλη�που

έβαζες�σε�δεύτερη�μοίρα�το�βιοποριστικό�που�ήταν�και

η�άμεση�ανάγκη�για�να�μπορέσεις�να�σπουδάσεις,�να

καταρτιστείς�για�να�εξασφαλίσεις�τις�γνώσεις�και�τις

δεξιότητες�για�ένα�καλύτερο�μέλλον�.

Άρα�ας�επενδύσουμε�στην�μόρφωση�μας�στην�επιμόρ-

φωση�μας,�στην�κατάρτιση�μας�για�να�μπορέσουμε�να

συναγωνιστούμε�τα�500�εκατομμύρια�κοινοτικούς�και

ξένους�που�μέσα�σε�μια�ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ�ΕΝΩΣΗ�της�ελεύθε-

ρης�αγοράς�με�την�ελεύθερη�διακίνηση� �εργαζομένων

θα�διεκδικούν�επί�ισης�όροις�τις�διάφορες�θέσεις�που

θα�δημιουργούνται�στην�πατρίδα�μας.

Οι�πολίτες�της�Ε.Ε.�που�διαμένουν
νόμιμα� σε� άλλη� χώρα� της� Ευρω-
παϊκής� επικράτειας� πρέπει� να
έχουν�ίση�μεταχείριση�με�τους�ημε-
δαπούς.�Χάρη�στην�αρχή�της� ίσης
μεταχείρισης,� έχουν� γενικά� το
δικαίωμα�σε�παροχές�όπως�και�σε
κοινωνικά�και�φορολογικά�πλεονε-
κτήματα,� συμπεριλαμβανομένης
της� κοινωνικής� πρόνοιας,� με� τον
ίδιο� τρόπο� όπως� και� οι� ημεδαποί
της�χώρας�στην�οποία�διαμένουν.

Ωστόσο,� σύμφωνα� με� σημείωμα
της� Ευρωπαίκής� Επιτροπής,� η
νομοθεσία� της� ΕΕ� προβλέπει� δια-
σφαλίσεις� όσον� αφορά� την� πρό-
σβαση�των�οικονομικά�μη�ενεργών
διακινούμενων� πολιτών� της� ΕΕ
στην� κοινωνική�πρόνοια,�ώστε� να
μην� επιβαρύνονται� τα� κράτη� μέλη
υποδοχής�από�παράλογες�οικονο-
μικές�επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα,� τους� τρεις� πρώτους
μήνες� το� κράτος� μέλος� υποδοχής
της�ΕΕ�δεν�είναι�υποχρεωμένο�από
τη� νομοθεσία� της� ΕΕ� να� χορηγεί
παροχές� κοινωνικής� πρόνοιας� σε
μη� ενεργούς� οικονομικά� πολίτες
της� ΕΕ� στη� διάρκεια� των� τριών
πρώτων�μηνών�διαμονής.

Μεταξύ� τριών� μηνών� και� πέντε
ετών,� οι� μη� ενεργοί� οικονομικά
πολίτες� της� ΕΕ� είναι� στην� πράξη
απίθανο� να� είναι� επιλέξιμοι� για
παροχές� κοινωνικής� πρόνοιας,
αφού�για�να�αποκτήσουν�το�δικαί-
ωμα� διαμονής� θα� έπρεπε� αρχικά
να� αποδείξουν� στις� εθνικές� Αρχές
ότι�διαθέτουν�επαρκείς�πόρους.�Αν
υποβάλουν� αίτηση� για� παροχές
κοινωνικής� πρόνοιας,� για� παρά-
δειγμα�επειδή�στη�συνέχεια�επιδει-
νώθηκε� η� οικονομική� τους� κατά-
σταση,� το� αίτημά� τους�πρέπει� να
αξιολογηθεί� σε� συνάρτηση� με� το
δικαίωμά� τους� για� ίση� μεταχείρι-
ση.� Αλλά� και� στο� σημείο� αυτό,� η
νομοθεσία�της�ΕΕ�παρέχει�διασφα-
λίσεις.

Πρώτον,�σε�ειδικές�περιπτώσεις,�η
διεκδίκηση� παροχών� κοινωνικής
πρόνοιας�μπορεί�να�εγείρει�εύλογες
αμφιβολίες�εκ�μέρους�των�εθνικών
Αρχών�για�το�ότι�το�εν�λόγω�πρό-
σωπο� μπορεί� να� συνεπάγεται
υπερβολική� επιβάρυνση� για� το
σύστημα�κοινωνικής�πρόνοιας.

Επιπλέον,�το�κράτος�μέλος�μπορεί
να� χορηγήσει� ένα� κοινωνικό� βοή-
θημα�υπό�την�προϋπόθεση�ότι�ο�εν
λόγω� πολίτης� ικανοποιεί� τις
απαιτήσεις� για� την� απόκτηση
νόμιμου�δικαιώματος�διαμονής�για
περίοδο� μεγαλύτερη� των� τριών
μηνών.� Ωστόσο,� το� κράτος� μέλος
δεν�μπορεί�να�αρνηθεί�τη�χορήγηση
αυτών�των�παροχών�αυτόματα�σε
μη� ενεργούς� οικονομικά� πολίτες
της� ΕΕ,� ούτε� μπορεί� αυτόματα� να
θεωρηθεί� ότι� δεν� έχουν� επαρκείς
πόρους� και� ότι,� συνεπώς,� δεν
έχουν�το�δικαίωμα�διαμονής.

Οι� εθνικές� Αρχές� θα� πρέπει� να
αξιολογήσουν� την� ατομική� κατά-
σταση,� λαμβάνοντας� υπόψη� πολ-
λούς�παράγοντες� (ποσό,�διάρκεια,
προσωρινή� φύση� των� δυσκολιών,

συνολική�έκταση�της� επιβάρυνσης
για�το�σύστημα�εθνικής�πρόνοιας).

Αν,�βάσει�αυτής�της�εξατομικευμέ-
νης�εκτίμησης,�οι�Αρχές�συμπερά-

νουν� ότι� τα� εν� λόγω� πρόσωπα
συνεπάγονται� υπερβολική� επιβά-
ρυνση,� τότε� ενδέχεται� να� τερματι-
στεί�το�δικαίωμα�διαμονής�τους.

Οι κανόνες για κοινωνική ασφάλιση

Τα�κράτη�μέλη�θεσπίζουν�τους�δικούς�τους�κανόνες�σε�ό,τι�αφορά�την
κοινωνική�ασφάλιση,�ανάλογα�με�τις�δικές�τους�συνθήκες.�Η�ΕΕ�συντο-
νίζει�τους�κανόνες�κοινωνικής�ασφάλισης�μόνον�στον�βαθμό�που�είναι
αναγκαίο� για� να� εξασφαλιστεί� ότι� οι� πολίτες� της� ΕΕ� δεν� χάνουν� τα
δικαιώματά�τους�κοινωνικής�ασφάλισης�όταν�μετακινούνται�στην�ΕΕ.
Αυτό�σημαίνει�ότι�οι�νόμοι�της�χώρας�υποδοχής�προσδιορίζουν�ποιες
παροχές� χορηγούνται,� με� ποιες� προϋποθέσεις� (π.χ.� αν� λαμβάνεται
υπόψη�η�περίοδος�εργασίας),�για�ποιο�χρονικό�διάστημα�και�ποιο�είναι
το�ύψος�του�καταβαλλόμενου�ποσού.�Ανάλογα,�συνεπώς,�με�τη�χώρα,
διαφέρει�και�η�θεμελίωση�του�δικαιώματος�στις�παροχές.

Οι�εργαζόμενοι�-�μισθωτοί�ή�αυτοαπασχολούμενοι-�και�τα�εξαρτώμε-
να� από� αυτούς� πρόσωπα� καλύπτονται� από� το� σύστημα� κοινωνικής
ασφάλισης�της�χώρας�υποδοχής�με�τους�ίδιους�όρους�που�ισχύουν�και
για�τους�ημεδαπούς�-�διότι�συνεισφέρουν,�όπως�όλοι�οι�άλλοι�ημεδα-
ποί� εργαζόμενοι,�με� τις� εισφορές�και� τους�φόρους�που�καταβάλλουν
στα�δημόσια�ταμεία�από�τα�οποία�χρηματοδοτούνται�οι�παροχές.

Για�τους�διακινούμενους�πολίτες�της�ΕΕ�που�δεν�εργάζονται�στο�κράτος
μέλος�υποδοχής,�ο�κανόνας�του�καθεστώτος�απασχόλησης�δεν�μπορεί
να� εφαρμοστεί,� αφού,� εξ� ορισμού,� δεν� υπάρχει� χώρα� στην� οποία� να
εργάζονται�τα�πρόσωπα�αυτά.�Σύμφωνα�με�τη�νομοθεσία�της�ΕΕ�για
τον� συντονισμό� των� συστημάτων� κοινωνικής� ασφάλισης,� το� κράτος
μέλος� διαμονής� είναι� αρμόδιο� για� την� κάλυψη� από� την� κοινωνική
ασφάλιση�μόνον�όταν�οι�πολίτες�αυτοί�περάσουν�από�αυστηρή�δοκι-
μασία�συνήθους�διαμονής,�ώστε� να�αποδεικνύεται�ότι� έχουν�αληθινό
δεσμό�με�το�εν�λόγω�κράτος�μέλος.

Διαμονή τριών μηνών χωρίς προϋποθέσεις

Η�ελεύθερη�κυκλοφορία�επιτρέπει�σε�κάθε�πολίτη�της�ΕΕ�να�διαμένει�στην

επικράτεια�άλλου�κράτους�μέλους�έως�τρεις�μήνες�χωρίς�προϋποθέσεις�ή

διατυπώσεις.

Μετά�τους�τρεις�πρώτους�μήνες,� το�δικαίωμα�των�πολιτών�της�ΕΕ�στη

διαμονή�για�διάστημα�μεγαλύτερο�των�τριών�μηνών�υπόκειται�σε�ορισμέ-

νες�προϋποθέσεις,�ανάλογα�με�το�καθεστώς�στο�κράτος�μέλος�υποδοχής

της�ΕΕ:

•�Οι�μισθωτοί�και�οι�αυτοαπασχολούμενοι,�καθώς�και�τα�άμεσα�μέλη�της

οικογένειάς�τους,�έχουν�το�δικαίωμα�διαμονής�χωρίς�όρους.

•�Όσοι�αναζητούν�εργασία�έχουν�το�δικαίωμα�διαμονής�χωρίς�όρους�για

περίοδο�έξι�μηνών�και�ακόμα�μεγαλύτερη,�αν�συνεχίζουν�να�αναζητούν

εργασία� στο� κράτος� μέλος� υποδοχής� της� ΕΕ� και� έχουν� «πραγματικές

πιθανότητες»� να� βρουν� δουλειά.�Οι� αναζητούντες� εργασία� μπορούν� να

εξάγουν�τις�παροχές�ανεργίας�από�το�κράτος�μέλος�προέλευσης�για�ελά-

χιστη�περίοδο�τριών�μηνών�εφόσον�αναζητούν�εργασία�σε�άλλο�κράτος

μέλος,�υπό�την�προϋπόθεση�ότι�έχουν�εγγραφεί�στο�μητρώο�ανέργων�του

κράτους�μέλους�προέλευσης.

-�Οι�σπουδαστές�και�άλλοι�μη�ενεργοί�οικονομικά�πολίτες�(π.χ.�άνεργοι,

συνταξιούχοι�κ.λπ.)�έχουν�το�δικαίωμα�σε�διαμονή�για�περίοδο�μεγαλύτε-

ρη� των� τριών� μηνών,� αν� διαθέτουν� για� τους� ίδιους� και� την� οικογένειά

τους�επαρκή�οικονομικά�μέσα,�έτσι�ώστε�να�μην�αποτελούν�βάρος�για�το

σύστημα� κοινωνικής�ασφάλισης� του� κράτους� μέλους� υποδοχής� της� ΕΕ,

καθώς�και�ασφάλιση�υγείας.

Μετά�τα�πέντε�έτη�συνεχούς�νόμιμης�διαμονής,�οι�πολίτες�της�ΕΕ�και�τα

μέλη� της� οικογένειάς� τους� αποκτούν� το� δικαίωμα� διαμονής� σε� συνεχή

βάση�στο�κράτος�μέλος�υποδοχής�της�ΕΕ.

Του

Σταύρου

Χαραλά-

μπους
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Οι τρεις Ιεράρχες έζησαν πριν 17
αιώνες. Γιατί είναι σήμερα τόσο
σημαντικός ο εορτασμός τους;
Ποιο είναι το μήνυμα που θα πρέ-
πει να εισπράξουμε από την
ημέρα; Και ποιά η κληρονομιά, η
παρακαταθήκη που μας άφησαν;

Η προσφορά τους στην ανθρωπό-
τητα  υπήρξε πολύπλευρη. 

Α. Η σύζευξη της Ελληνικής παι-

δείας με τον Χριστιανισμό. 

Οι τρείς  Ιεράρχες κράτησαν  ό,τι
ωφέλιμο υπήρχε στην Ελληνική
Παιδεία, απορρίπτοντας ότι ήταν
επιβλαβές και επιζήμιο. Κράτησαν
τα υψηλά πετάγματα και τις ωραί-
ες  ιδέες της Ελληνικής φιλοσο-
φίας, απορρίπτοντας τους γραώ-
δεις μύθους της Ελληνικής μυθολο-
γίας και ειδωλολατρείας. « Όπως
η μέλισσα πετάει από άνθος σε
άνθος και συλλέγει ότι καλύτερο
υπάρχει, έτσι και ο Χριστιανός θα
χρησιμοποιήσει ότι ωφέλιμο
υπάρχει στην Ελληνική παιδεία »
γράφει ο πολύς Βασίλειος στο έργο
του « Προς τους νέους όπως αν εξ
ελληνικών ωφελοίντο λόγων ». Ενώ
ο Γρηγόριος έγραφε: « Όσοι απορ-
ρίπτουν την Ελληνική παιδεία είναι
σαν τον μονόφθαλμο, που επειδή
αυτός βλέπει μόνο απ’ το ένα μάτι,
θέλει και όλοι οι άλλοι να κάνουν
το ίδιο ». Μύστες όντες οι ίδιοι της
Ελληνικής παιδείας ενέταξαν στην
Χριστιανική δογματική διδασκαλία
όρους της Ελληνικής φιλοσοφίας,
έτσι ώστε αυτή να φτάσει να αγγί-
ξει τον ιστορικό της προορισμό.
Να λειτουργήσει ως το όχημα της
αλήθειας του Ευαγγελίου. Με άλλα
λόγια,οι τρεις Ιεράρχες είναι αυτοί
που κατεύθυναν και οδήγησαν την
Ελληνική παιδεία στον ιστορικό
της προορισμό, στο φως του
Ευαγγελίου. Η σύζευξη Ελληνισμού
και Χριστιανισμού που σε πολιτικό
επίπεδο πραγματοποιήθηκε από
τον Μ. Κωνσταντίνο, σε ιδεολογικό
επίπεδο συντελέστηκε, κυρίως, απ’
τους τρεις Ιεράρχες. Αυτοί έθεσαν
τις βάσεις και τα θεμέλια αυτού
που ονομάζουμε « Ελληνοχριστια-
νικό πολιτισμό », που είναι η
μήτρα όλου του Δυτικού κόσμου,
όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Β. Τα αθάνατα έργα τους πυξίδα

της δικής μας πορείας 

Οι τρεις Ιεράρχες υπήρξαν κατα-
πληκτικοί ρήτορες, κατά πολλούς
εφάμιλλοι και κατά άλλους ανώτε-
ροι των παλαιών Ελλήνων ρητό-
ρων. Χαραχτηριστικά,

ο Μπέντζαμιν Ντισραέλι , ένας απ’
τους επιφανέστερους πολιτικούς
του 19ου και 20ου αιώνος, και ικα-
νότατος ρήτορας του Βρετανικού
κοινοβουλίου ομολογούσε ότι
όφειλε την ρητορική του δεινότητα
στην μελέτη των συγγραμμάτων
του Βασιλείου. Αγγλοεβραίος ο
ίδιος διάβαζε Βασίλειο. Άραγε
πόσοι Έλληνες κάνουν σήμερα
αυτό που έκανε ο Ντισραέλι; 

Ζούμε σε μια εποχή που η Αρχαία
Ελληνική διδάσκεται στη Μέση
εκπαίδευση σε χώρες όπως η Γαλ-
λία και η Γερμανία και σε όλα τα
πανεπιστήμια του κόσμου από την
Ευρώπη μέχρι την Κίνα. Σε καιρούς
όπου Αμερικανικά πανεπιστήμια
ψηφιοποιούν τα έργα των Αρχαίων
Ελλήνων συγγραφέων σε προ-
γράμματα για ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές όπως το « tlg », εν οις και
τα έργα των Τριών Ιεραρχών. Σε
χρόνους, όπου ο Πρόεδρος της
Μicrosoft δηλώνει πως οι υπολογι-
στές τρίτης γενιάς θα έχουν ως
γλώσσα προγραμματισμού την
Αρχαία Ελληνική. Σε μια ευρωπαϊ-
κή κοινότητα όπου Ισπανοί ευρω-
βουλευτές ζητούν να γίνει η Αρχαία
Ελληνική επίσημη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής ένωσης.

Γ. Ένα σύστημα κοινωνικής πρό-

νοιας που βασίζεται στην δική

τους  προσφορά.

Ανέπτυξαν πλούσια φιλανθρωπι-
κή και κοινωνική δράση. Το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
η Βασιλειάδα, μια πόλη, ένα
συγκρότημα από ορφανοτροφεία,
γηροκομεία, πτωχοκομεία και άλλα
ευαγή ιδρύματα που ίδρυσε ο
Βασίλειος. Ενώ όλα τα θαύματα
της αρχαιότητας χτίστηκαν για να
ικανοποιήσουν και να θρέψουν την
εγωπάθεια, μεγαλομανία και υπε-
ρηφάνια μερικών τυράννων, η
Βασιλειάδα χτίστηκε για να υπηρε-
τήσει τον πλησίον, τον φτωχό και
κατατρεγμένο αδελφό. Η Βασιλειά-
δα θεωρείται απ’ τους ιστορικούς

το πρώτο οργανωμένο νοσοκομείο,

η πρώτη συστηματικά οργανωμέ-

νη-δομημένη φιλανθρωπική προ-

σπάθεια, η μήτρα του θεσμού της

κοινωνικής πρόνοιας.

Δ. Ο βίος τους,φωτεινός φάρος

στο πονεμένο ταξίδι της δικής

μας ζωής.

Οι τρείς Ιεράρχες είχαν τα πάντα.

Υλικό πλούτο, χρήματα, οι οικογέ-

νειές τους θεωρούνταν από τους

πλουσιότερες της εποχής τους.

Είχαν επίσης τη φοβερή δύναμη

της γνώσης, καθώς αναγνωρίζο-

νταν από όλους ως οι πιο μορφω-

μένοι άνθρωποι της εποχής τους.

Δόξα, ήταν γνωστοί σε ολόκληρη

την τότε γνωστή οικουμένη για την

επιστημονική τους κατάρτιση και

τη ρητορική τους δεινότητα, είχαν

κερδίσει τον γενικό θαυμασμό και

εγκωμιάζονταν από όλους . Θα

μπορούσαν να έχουν την πιο άνετη

ζωή, την πιο εύκολη πορεία, την

λαμπρότερη σταδιοδρομία. Και,

όμως, τα θυσίασαν όλα για την

αγάπη τους στο Θεό, που περνά

μέσα από την αγάπη για τον

συνάνθρωπο. Μας κληρονόμησαν,

επίσης, το αξιέπαινο παράδειγμα

της παρρησίας τους, δηλαδή του

θάρρους να εκφράζουν τη γνώμη

τους, να ομολογούν και να κηρύτ-

τουν το σωστό και  την αλήθεια,

αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Οι τρεις Ιεράρχες δεν φοβήθηκαν

να πουν την αλήθεια, να υποστη-

ρίξουν το δίκαιο, να ελέγξουν το

άνομο και άθεο πολιτικό και

εκκλησιαστικό κατεστημένο της

εποχής τους, να τα βάλουν με τους

ισχυρούς της γης. Οι συνέπειες,

απλά, δεν τους ενδιέφεραν.

Μας κληροδότησαν, τέλος, το

παράδειγμα της αγάπης τους για

την γνώση και την επιστήμη αλλά

και την καθυπόταξη αυτής της

γνώσης στον ευγενή και ανώτερο

σκοπό της διάδοσης του λόγου του

Θεού,  την χρησιμοποίηση και

αξιοποίησή της για τη δόξα του

Θεού, την διάδοση του Ευαγγελίου

και την ανακούφιση του πονεμένου

αδελφού.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
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30 Ιανουαρίου η Γιορτή  των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων

Οι τιτάνες του πνεύματος 
• Το  πεφωτισμένο έργο τους φωτίζει διαχρονικά ολόκληρη την οικουμένη

• Ο λόγος των τριών Ιεραρχών φέρνει  την άνοιξη στις ψυχές των ανθρώπων

Το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950
και η ορθότητα του αγώνα της ΕΟΚΑ

Συμπληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη 15 Ιανου-
αρίου 64 χρόνια από την ιστορική επέτειο του

Ενωτικού Δημοψηφίσματος. Σύσσωμος ο Κυπριακός
λαός, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, μέσω
δημοκρατικού δημοψηφίσματος τάχθηκε υπέρ της
Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

Το δημοψήφισμα αποτυπώνει πλήρως τη γνήσια και
άδολη βούληση των Κυπρίων για Αυτοδιάθεση και
εσσωμάτωση στον Εθνικό κορμό. Το δικαίωμα της
Αυτοδιάθεσης είναι και σήμερα ο Κεντρικός άξονας
επί του οποίου στηρίζεται ο Χάρτης των Ηνωμένων
Εθνών και αφορά στην αξιοπρέπεια και το δικαίωμα
των λαών να αποφασίσουν μόνοι τους για το μέλλον
του. Αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα των Κυπρίων,
αρνείτο πεισματικά να αναγνωρίσει η Βρεττανική
Αποικιοκρατία. Έτσι οι Κύπριοι υπό την αιγίδα της
Εθναρχούσας Εκκλησίας υποχρεώθηκαν να δρομολο-
γήσουν τον ένοπλο και πολιτικό αγώνα για απόκτη-
ση της Ελευθερίας τους και έκφραση της ελεύθερης
βούλησης τους για Αυτοδιάθεση.

Το ερώτημα που γεννιέται σήμερα είναι κατά πόσον
ήταν ευνοϊκό το πολιτικό - ιστορικό περιβάλλον για
δυναμική εξέγερση και διεκδίκηση δια παντός μέσου
των δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού.

Η απάντηση προκύπτει από μια σειρά παραμέτρων
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων.

Πρώτο, η νομική βάση του αγώνα - όπως και η ηθική
- ήταν ορθή. Στηριζόταν στην αξιοπρέπεια και την
ελευθερία. Και ήταν κατοχυρωμένη στο άρθρο 1,
παράγραφος 2 του Χάρτη των Ην. Εθνών για την
αυτοδιάθεση των λαών. Το ίδιο ισχύει και στο Ενω-
τικό Δημοψήφισμα.

Δεύτερο, οι Βρετανοί είχαν δημοσίως πει το «ουδέ-
ποτε» μέσω του Βρετανού Υπουργού των Αποικιών
Χένρι Χόπκινσον. Η θέση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά
στηρίζεται σε στρατηγικές αποφάσεις που λήφθη-
καν μεταξύ της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας
της Βρετανίας και αποτυπώνονται σε δυο συναφή
έγραφα της 8ης και της 25ης Μαΐου του 1950. Σε
αυτά αναλύεται η γεωστρατηγική και γεωπολιτική
σημασία της Κύπρου και γιατί δεν μπορούσε να δοθεί
ειρηνικό τω τρόπω στην Ελλάδα.

Τρίτο, το ευνοϊκό αποικιοκρατικό ρεύμα που επικρα-
τούσε την εποχή εκείνη διεκδικώντας την ελευθερία
των λαών.

Τέταρτο, η γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία
της Ένωσης ως προκαθορισμένος στόχος, που
σήμαινε ότι: α) Η Ελλάδα θα ήλεγχε έναν γεωστρατη-
γικό - γεωπολιτικό χώρο από τα Βαλκάνια ώς τη
Μέση Ανατολή και θα ήταν στην ουσία περιφερειακή
δύναμη. β) Η Κύπρος θα ήταν Ελλάδα και, ως εκ τού-
του, οποιαδήποτε επίθεση σε βάρος του νησιού θα
σήμαινε πόλεμο με την Ελλάδα. Εάν προερχόταν από
την Τουρκία θα ισοδυναμούσε με διάλυση της νοτιο-
ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, γεγονός που δεν θα
επέτρεπαν οι ΗΠΑ κυρίως στην περίοδο του Ψυχρού
Πολέμου. Εν ολίγοις, η ασφάλεια της Κύπρου θα ήταν
κάτω από την ομπρέλα της Δύσης, δηλαδή του ΝΑΤΟ
και των ΗΠΑ, εφόσον η Ελλάδα ήταν κράτος μέλος
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Οι τρεις Ιεράρχες έζησαν τον τρίτο και τέταρτο αιώνα μ.Χ.. Και οι τρεις
ήταν παιδιά πλουσίων οικογενειών ευγενικής καταγωγής. Σπούδασαν
στα καλύτερα πανεπιστήμια της εποχής τους και κατέστησαν ξακουστοί
σε όλη την Αυτοκρατορία για την εξαίρετη παιδεία τους. Για τον Βασί-
λειο λεγόταν ότι κατείχε όλες τις επιστήμες καλύτερα απ’ όσο κατείχαν
άλλοι μόνο μία. Οι επιστημονικές παρατηρήσεις του εντυπωσιάζουν
ακόμη και σήμερα. Πρόσφατα, καθηγητής θετικών επιστημών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης διαβάζοντας  μια βραβευμένη μελέτη του Άιν-
στάιν διαπίστωσε ότι τα ίδια πράγματα είχε πει πριν από αιώνες ο
Μέγας Βασίλειος. Το κείμενο του Άϊνστάιν ήταν σαν μετάφραση του Μ.
Βασιλείου. Τόση ομοιότητα υπήρχε.

Εκεί, όμως που οι τρεις Ιεράρχες, πραγματικά, διέπρεψαν ήταν στο πεδίο
της Θεολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι λόγοι τους είναι
πραγματικά μνημεία θεολογικής οξυδέρκειας. Καταξιώνουν το ανθρώπι-
νο πρόσωπο συνδέοντάς το με τον Δημιουργό και δίνοντάς του αιώνια
προοπτική.
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ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Ο ήρωας με την ελεύθερη ψυχή, μας δείχνει
το δρόμο της Εθνικής αξιοπρέπειας

Φώτης Φωτίου, υπουργός Άμυνας

Υποκλινόμαστε στην ιερή μορφή
του Μάρκου Δράκου

«Ελευθερία-αυτήν γνωρίζω, αυτήν υπάρχω, αυτήν ανεμίζω, 
αυτήν που μου ‘μαθαν οι σκοτωμένοι σε μουγκά νυχτέρια 
κάτω απ΄ τις πέτρες τόσων λιθοβολισμών -
μια λέξη μόνο: Ελευθερία. Ελευθερία. Ελευθερία».

Δανειζόμενοι με σεμνότητα τους περιε-

κτικούς στίχους του Γιάννη Ρίτσου και

με έντονα αισθήματα εθνικής υπερηφά-

νειας και σεβασμού, συγκεντρωθήκαμε

σήμερα για να τιμήσουμε τη μνήμη του

κήρυκα της ελευθερίας Μάρκου Δράκου

και να βραβεύσουμε τους αθλητές, οι

οποίοι αγωνίστηκαν στον αγώνα δρόμου

που διοργανώθηκε προς τιμήν του. Πολλά

συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους

συμμετέχοντες, διακριθέντες και μη. Αυτοσκοπός δεν πρέπει να

είναι η διάκριση, αλλά η συμμετοχή, η σοβαρή προσπάθεια, η

εσωτερική πάλη με τον εαυτό και τα όρια μας.

Το αθλητικό πνεύμα συμβάλλει στην προώθηση της ευγενούς

άμιλλας και του υγιούς ανταγωνισμού, επιδιώκοντας την ταυτό-

χρονη σφυρηλάτηση σώματος και πνεύματος. 

Το παλικάρι από τη Λεύκα, ο οραματιστής νέος με την ελεύθερη

ψυχή, ήρθε αντιμέτωπος με τη μακραίωνη ιστορική αλήθεια του

Ελληνισμού, που θέλει τους ήρωες του να μάχονται στα μαρμαρέ-

νια αλώνια της ελευθερίας του Έθνους. Επέλεξε την ολοκληρωτι-

κή προσήλωση στα ελληνικά ιδανικά και αξίες, και προσέφερε τη

ζωή του θυσία στο βωμό της ελευθερίας της Κύπρου μας.

Το 1955 στα κυπριακά εδάφη, αναβιώνει το έπος του 1940. Οι

ηρωικές ιαχές που αντηχούν στις βουνοκορφές, στα λαγκάδια και

στους κάμπους της κυπριακής γης, θυμίζουν έντονα τις ένδοξες

μάχες στις χιονισμένες κορυφές της Πίνδου. Η ανάγκη για τη λευ-

τεριά και το καθάριο αρχέγονο ελληνικό φρόνημα, θεριεύει στις

ψυχές των νεαρών Κυπρίων. Η διαύγεια της δίκαιης Ελληνικής

αντίστασης, αντικατοπτρίζει τη θέση την οποία είχε και έχει η

ελευθερία στις καρδιές των Ελλήνων της Κύπρου μας. Σε κάθε

γωνιά του νησιού, σε πόλεις και χωριά, άνθρωποι κάθε ηλικίας,

κάθε κοινωνικού και πολιτικού υποβάθρου, μετατρέπουν σε βρο-

ντερό σύνθημα την ανάγκη για Ένωση με την Ελλάδα και οδηγού-

νται στους δρόμους. Υπερασπίζονται σθεναρά τα ιδανικά του

Έθνους και όντας πιστά προσηλωμένοι στον στόχο τους, επιζη-

τούν την οριστική αποτίναξη του αγγλικού αποικιοκρατικού

ζυγού.

Ο Μάρκος Δράκος, ήταν ένας από αυτούς. Ένας ήρωας, στον

οποίο η ιστορική μνήμη, χάρισε με ευλάβεια την αιώνια νεότητα.

Ο απανταχού Ελληνισμός, καμαρώνει το παλληκάρι μας, ο οποί-

ος επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστο ήθος και σθένος, προσέφερε ότι

πολυτιμότερο είχε για την υπεράσπιση της πατρίδας, την απε-

λευθέρωση και την εθνική αξιοπρέπεια. Την ίδια του τη ζωή.

Υποκλινόμενοι μπροστά στην ιερή του μορφή, αντλούμε δύναμη

και κουράγιο από το μεγαλείο της ψυχής του, έτσι που να υπομέ-

νουμε με αξιοπρέπεια τον ανηφορικό εθνικό μας βίο. Υπερήφανα,

όπως άλλωστε και ο ίδιος θα ζητούσε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα

με όλες μας τις δυνάμεις, μέχρι να ανατείλει η λευτεριά και η επα-

νένωση της πατρίδας μας.

Με αίσθημα υπερηφάνειας και

άμετρου σεβασμού το Τμήμα

Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ Λευκω-

σίας - Κερύνειας και ο ΠΑΣΕΚ τίμησαν

το περασμένο Σάββατο 18/1/2014 τη

μνήμη του ήρωα Μάρκου Δράκου με

τη διοργάνωση του ετήσιου αγώνα

Δρόμου.

Στον αγώνα συμμετείχαν δεκάδες

αθλητές όλων των ηλικιών με μαζική

τη συμμετοχή αθλητών του Σωματείου

«Περικλής Δημητρίου».

Πριν την τελετή εκκίνησης των αθλη-
τών στον αδριάντα του ήρωα κατατέ-
θηκαν στεφάνια από τον υπουργό
Άμυνας, το γ.γ. της ΣΕΚ Νίκο Μωϋσέ-
ως τις αδελφές του ήρωα Μεγαλήνη
και Μαρία, κόμματα, οργανωμένοι
φορείς και δημοτικές αρχές.

Ακολούθησε τελετή απονομής επά-
θλων στους πρωτεύσαντες στο μέγα-
ρο της ΣΕΚ.

Στη διάρκεια της σεμνής τελετής, στην

παρουσία της ηγεσίας του Κινήματος,

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας

της ΕΛΔΥΚ, του ΚΟΑ, της αστυνομίας

και άλλων φορέων, απηύθηναν χαι-

ρετισμούς ο υπουργός Άμυνας Φώτης

Φωτίου και ο Επαρχιακός Γραμματέας

του Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

Πάμπος Ιωαννίδης. Οι δύο ομιλητές

εξήραν την τεράστια προσφορά του

ήρωα Μάρκου Δράκου στον Εθνικοα-

πελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ’55 -

’59, τονίζοντας, ότι ο απανταχού

Ελληνισμός εξακολουθεί να καμαρώ-

νει το παλληκάρι ο οποίος επέδειξε

αξιοθαύμαστο ήθος και σθένος με

στόχο την υπεράσπιση της πατρίδας

του και της Εθνικής αξιοπρέπειας.

Ο αγώνας τελέστηκε υπό την αιγίδα

του ΚΟΑ και την υψηλή προστασία

του υπουργού Άμυνας.

Της Δέσποινας Ησαϊας

Εκκίνηση αθλητών

Βραβεύθηκαν οι αθλητές

σε σεμνή τελετή στο

μέγαρο της ΣΕΚ

Απονομή επάθλων σε

αθλητές από τον γ.γ.

της ΣΕΚ Νίκο  Μωϋσέως
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ΟΜάρκος

Δράκος

υ π ή ρ ξ ε

α γ ν ό ς ,

τίμιος, ανι-

διοτελής και

γ ε ν ν α ί ο ς

μ α χ η τ ή ς .

Μπήκε στη

φ λ ο γ ε ρ ή

περιοχή της

δ ρ ά σ η ς ,

υψώθηκε ως σύμβολο ελευθερίας και

έκανε την πατρίδα του πατρίδα κάθε

ελεύθερου ανθρώπου. Πρόσφερε ότι είχε

και δεν είχε, αρνήθηκε τον εαυτό του,

την οικογένειά του, το κάθε τι και αυτήν

ακόμα τη ζωή του για την πατρίδα, στο

βωμό της οποίας θυσίασε τα πάντα

χωρίς υπολογισμό.

Η εντιμότητα και ο αδαμάντινος του

χαρακτήρας, θα πρέπει να αποτελεί για

όλους εμάς, καθοδηγητικό φάρο για

Ελευθερία και Κοινωνική δικαιοσύνη. 

Μετά τον Εθνικοαπελευθερωτικό

αγώνα, με πρωτοβουλία της ΣΕΚ, ανε-

γέρθηκε μνημείο με το άγαλμα του, σε

ένα σημαδιακό σήμερα σημείο της Λευ-

κωσίας, στην πύλη Πάφου.  Ο Μάρκος

Δράκος, με το χέρι υψωμένο δείχνει το

δρόμο του αγώνα για την τελική δικαί-

ωση των πόθων του λαού μας, για να

ανατείλει και πάλι ο Ελληνικός ήλιος σε

μια ελεύθερη πατρίδα.  

Η ΣΕΚ, ως ελάχιστο φόρο τιμής για την

μεγάλη του προσφορά προς την πατρί-

δα, καθιέρωσε την διοργάνωση του

Αγώνα Δρόμου εις μνήμη του ήρωα, το

πλησιέστερο Σάββατο από την ημέρα

της θυσίας του στις 18 Ιανουαρίου. 

Η αθλητική αυτή διοργάνωση, ζωντα-

νεύει στη μνήμη μας την αλησμόνητη

μορφή του Μάρκου Δράκου, ο οποίος

εκπροσωπεί μαζί με τόσους άλλους

λαμπρούς ήρωες του απελευθερωτικού

μας αγώνα, τον αληθινό πατριωτισμό,

ο οποίος εκφράστηκε με ανιδιοτέλεια

και είχε ως αποκορύφωμα την ηρωική

τους θυσία. 

Ο Αγώνας Δρόμου, πέραν από την

αθλητική του υπόστασή, συμβολίζει την

ακατάπαυστη προσπάθεια του

Κυπριακού Ελληνισμού για φυσική επι-

βίωση του στη γη των προγόνων του.

Συμβολίζει την ακατάπαυστη προσπά-

θεια του Κυπριακού Ελληνισμού να ανε-

βεί το Γολγοθά των παθών του και να

φθάσει στο τέρμα όπου θα δικαιωθούν

οι στόχοι και τα οράματά του.

Ήρωες όπως ο Μάρκος Δράκος, μπο-

ρούν πάντα να μας εμπνέουν την αγω-

νιστικότητα και την επιμονή, για την

κατάκτηση ευγενών στόχων και υψηλών

επιδόσεων. 

Για 39 ολόκληρα χρόνια, ο βάρβαρος

Αττίλας κρατεί υπό κατοχή τα ποτισμέ-

να με αίμα και ιδρώτα εδάφη της

πατρίδας μας. Αυτό μας επιβάλει ως

υπέρτατο καθήκον και εθνικό χρέος, να

παραμείνουμε προσηλωμένοι στα ιδεώ-

δη για τα οποία θυσίασε τη ζωή του ο

Μάρκος Δράκος και οι συναγωνιστές

του, μέχρις ότου η λευτεριά ανοίξει τις

λυτρωτικές της φτερούγες πάνω από

την κατεχόμενη γη μας. 

Θέλουμε και επιδιώκουμε μια λύση που

θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στα

ψηφίσματα και τις αποφάσεις των

Ηνωμένων Εθνών, τις Συμφωνίες Κορυ-

φής αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κεκτημέ-

νο. Μια λύση που θα διασφαλίζει τα

ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνι-

κή συμβίωση όλων των πολιτών, ανε-

ξάρτητα φυλής, θρησκείας και εθνικό-

τητας, με βάσει την οποία θα μπορούν

να εργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον,

ευημερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Μια λύση που θα διασφαλίζει την επι-

βίωση του ελληνισμού στη γη των

πατέρων του. Γι’ αυτή τη λύση επιβάλ-

λεται να εργαστούμε όλοι με ενωμένες

τις δυνάμεις μας σε ένα αρραγές μέτω-

πο. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη

η διαφύλαξη της ενότητας μεταξύ του

λαού και όλων των πολιτικών δυνάμε-

ων του τόπου, ενώ οφείλουμε να δια-

φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού τις σχέ-

σεις Αθηνών και Λευκωσίας. 

Αθήνα και Λευκωσία έχουν χρέος στην

δύσκολη αυτή περίοδο, να χαράξουν

κοινό σχέδιο στρατηγικής, το οποίο θα

αποσκοπεί στην άρση της κατοχής και

να επανενώνει την πατρίδα μας. 

Ηρωικές μορφές, όπως αυτή του Μάρ-

κου Δράκου, παραμένουν φωτεινοί οδη-

γοί για να υποδεικνύουν στις νεότερες

γενιές τον δρόμο του αγώνα, της τιμής

και του καθήκοντος για την τελική

δικαίωση των πόθων του λαού μας. 

Μας ζητούν να αγωνιστούμε ενωμένοι

για να απαλλαγούμε από τον ξένο

κατακτητή και να ανατείλει πάλι ο

ήλιος της ελευθερίας στην μαρτυρική

μας πατρίδα.

Πάμπος Ιωαννίδης, Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

Σύμβολο ελευθερίας ο μαχητής ήρωας Μάρκος Δράκος

• Εκ των ων ουκ άνευ η διαφύλα-

ξη της ενότητας μεταξύ του λαού

και των πολιτικών δυνάμεων

Κατάθεση στεφάνων

στον ανδριάντα

του ήρωα

Οι αδελφές του ήρωα

Μάρκου Δράκου

Ο υπουργός Άμυνας

Φώτης Φωτίου

• Μαζική η συμμετοχή 

των δρομέων του σωματείου

«Περικλής Δημητρίου»
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Ηκυβέρνηση Ταγίπ Ερντογάν
προέρχεται και στηρίζεται

από το κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης, το οποίο ευαγγελί-
ζεται το πολιτικό Ισλάμ για το
εσωτερικό της χώρας και την
αναβίωση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. «Μέσα στην
Τουρκία πέτυχε πολλά. Ανόρ-
θωσε την οικονομία, συγκρού-
σθηκε με τους πανίσχυρους
θεσμούς της Κεμαλικής ιδεολο-
γίας και φυλάκισε εκατοντάδες
στρατηγούς και εδραιώθηκε ως
Καθεστώς και ως μέλος των G-
20», επισημαίνει, για να προ-
σθέσει: «Παράλληλα, προώθη-
σε μέτρα για την ισλαμική
μετάλλαξη της τουρκικής κοι-
νωνίας. Οι εσωτερικοί αντίπα-
λοι του Κόμματος, και του
ιδίου του Ερντογάν προσωπι-
κά, που συμπεριφέρεται πλέον
ως αυτοκράτορας, αποφάσι-
σαν να πλήξουν τη συνοχή και
το γόητρο του κόμματος της
κυβέρνησης και του Πρωθυ-
πουργού».

Οι κακές σχέσεις
με τους γείτονες

Η εξωτερική πολιτική της
Τουρκίας έχει σήμερα «καταρ-
ρεύσει ολοκληρωτικά», ενώ οι
σχέσεις της με τις γειτονικές
χώρες είναι άσχημη

Συρία: Η αμερικανική επέμβα-
ση που θα έδινε την ευκαιρία

στην Τουρκία να θέσει τη Συρία
στη σφαίρα επιρροής της, να
αποκτήσει σύνορα με το
Ισραήλ, να ματαιώσει τη δημι-
ουργία ελεύθερου Κουρδικού
Κράτους με έξοδο στη Μεσό-
γειο, να ξεδόντιαζε το Ιράν από
τον βασικό σύμμαχό του, να
αφαιρούσε από τη Ρωσία τη
μοναδική της βάση στη Μεσό-
γειο.

Αίγυπτος: Με την ανατροπή
του Μόρσι, ματαιώθηκε ο Άξο-
νας Τουρκίας - Αιγύπτου, που
θα είχε κοινά ισλαμικά οράμα-
τα, αλλά σαφή υπεροχή της
Τουρκίας σε κρίσιμους τομείς.
Αν Αίγυπτος και Τουρκία ένω-
ναν τις ΑΟΖ τους, τότε θα
στραγγάλιζαν ολόκληρη την
Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή
την Κύπρο, το Ισραήλ, τη
Συρία, τον Λίβανο και θα ακύ-
ρωναν τον Άξονα Ισραήλ-
Κύπρου-Ελλάδας. Η Αίγυπτος
απέλασε τον Τούρκο πρέσβη
διότι ανακατευόταν στα εσω-
τερικά της χώρας, ενώ μέρες
μετά υποδέχτηκε τον Πρόεδρο
της Κύπρου, Νίκο Αναστασιά-
δη. Αυτό πρόκειται για ένα
γεγονός ιστορικής σημασίας,
διότι επικύρωσε τη θεμελίωση
του Άξονα Αιγύπτου-Κύπρου-
Ελλάδας, ο οποίος τώρα θα
στηρίζει και θα εγγυάται τη
λειτουργία του Άξονα Ισραήλ-
Κύπρου-Ελλάδος. Οι δύο αυτοί

άξονες διασταυρώνονται στην
Κύπρο και φέρνουν πιο κοντά
το Ισραήλ και την Αίγυπτο,
συνθέτουν τη μεγαλύτερη και
ισχυρότερη άτυπη συμμαχία
της Μέσης Ανατολής και της
Ανατολικής Μεσογείου που θα
λειτουργεί, πρωτίστως, για τα
ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ισραήλ: Η ρήξη των σχέσεών
τους δεν απέδωσε οτιδήποτε
στην Τουρκία. Η Γάζα εξακο-
λουθεί να είναι αποκλεισμένη
και η ΧΑΜΑΣ πλέον είναι στην
τανάλια Ισραήλ - Αιγύπτου. Ο
Έλληνας Πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε να
προωθήσει πολύ σύντομα την
εμβάθυνση των σχέσεων του
Ισραήλ με το ΝΑΤΟ και ειδικό-
τερα στις ΔΟΜΕΣ και τα προ-
γράμματα συνεκπαίδευσης.
Είναι με αυτά που η Τουρκία
εκβίαζε το Ισραήλ. Η Ελλάδα θα
καλύψει αυτό το κενό που
δημιουργήθηκε από τη ρήξη
των σχέσεων Τουρκίας -
Ισραήλ.

Ιράν: Η Συμφωνία της Γενεύης
υποβάθμισε τελείως τον γεω-
πολιτικό και γεωστρατηγικό
ρόλο της Τουρκίας που ήταν
καθοριστικός και μοναδικός
αφού η Δύση εγκαινίασε απευ-
θείας διάλογο με το Ιράν.

Κούρδοι: Μπορεί να αποκατέ-
στησε καλές σχέσεις με το κρά-
τος των Κούρδων στο βόρειο
Ιράκ, αλλά η αθέτηση των υπο-
σχέσεων του Ερντογάν για τους
Κούρδους της Τουρκίας και το
ΡΚΚ που κήρυξε και εκεχειρία,
καθώς και η προοπτική δημι-
ουργίας αυτόνομου, προς το
παρόν, κράτους στη Βόρεια
Συρία που θα συνορεύει με
εκείνο του Ιράκ και θα έχει και
έξοδο στη θάλασσα, συνιστούν
έναν τεράστιο κίνδυνο για το
(εσωτερικό) μέλλον της συνο-
χής της Τουρκίας.

Αρμενικό: Οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν εξομαλύνονται,
αλλά αντίθετα γίνονται χειρό-
τερες. Γιατί η Τουρκία, όχι μόνο
δεν λέει να παραδεχθεί και να
αναγνωρίσει τη Γενοκτονία
των Αρμενίων, αλλά ο Νταβού-
τογλου ζητά και «δίκαιη
μνήμη». Επιπλέον, η Τουρκία,
ζητά από την Αρμενία να εγκα-
ταλείψει τον θύλακο του
Ναγκόρνο Καραμπάχ και να
τον αποδώσει στο Αζερμπαϊ-
τζάν που είναι απροκάλυπτα

σύμμαχος της Τουρκίας.

ΗΠΑ: Ο Τούρκος Πρωθυπουρ-
γός κατηγόρησε ευθέως τον
Αμερικανό Πρέσβη στην Άγκυρα
ότι «είχε ανάμειξη» στη συνω-
μοσία εναντίον του, ενώ οργή,
που θα πάρει τη μορφή νόμου,
προκάλεσε απόφαση της
Τουρκίας να αγοράσει Κινεζικό
Αντιπυραυλικό Σύστημα,
ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, και μάλιστα από
εταιρεία στην οποία έχουν επι-
βληθεί κυρώσεις γιατί παρα-
βίασε το εμπάργκο και πούλη-

σε όπλα στη Συρία και το Ιράν.
Το σύστημα αυτό δεν είναι καν
συμβατό με τα Νατοϊκά συστή-
ματα. Επίσης οι ΗΠΑ δεν
ξεχνούν ότι ο Ερντογάν είχε
απαγορεύσει τη διέλευση αμε-
ρικανικών δυνάμεων από το
τουρκικό έδαφος στον πόλεμο
κατά του Ιράκ το 2003. Οι αμε-
ρικανικές προσδοκίες ότι ο
Ερντογάν θα έκανε την Τουρκία
πρότυπο συνδυασμού Ισλάμ

και Δημοκρατίας Δυτικού
Τύπου, δεν επαληθεύτηκαν.
Αντί αυτών ο Ερντογάν ακο-
λούθησε πρόγραμμα Νεο-Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και
επέλεξε ‘πόλεμο’ κατά του
Ισραήλ. Τότε ακριβώς ενεργο-
ποιήθηκαν όλοι οι Εβραϊκοί
Μηχανισμοί στην Αμερική.

Χάθηκε η εμπιστοσύνη
των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον εμπι-
στοσύνη στην Τουρκία, δεν
προσδοκούν και δεν έχουν ανά-
γκη πλέον να επενδύουν σε

αυτήν.

«Ούτε για τη λύση του προβλή-
ματος της Συρίας ούτε για το
Ιράν και, φυσικά, ούτε για την
Αίγυπτο. Η Τουρκία δεν είναι
πλέον ο μεγάλος Σύμμαχος,
αλλά ο Μέγας Ύποπτος και
σύντομα ο Μέγας Ασθενής. Και
είναι γνωστό από την Ιστορία
ότι αυτός που ψυχορραγεί
είναι και πιο επικίνδυνος»,
αναφέρει χαρακτηριστικά.
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Ορατός ο κίνδυνος Τουρκικού
«ξεσπάσματος» στην Κύπρο

Η βαθιά κρίση διαφθοράς που καταδυναστεύει την Τουρκία τον

τελευταίο καιρό σε συνδυασμό με λανθασμένους πολιτικούς

χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική, στήνουν την κυβέρνηση

Ερτογάν στον τοίχον.

Η λαϊκή κατακραυγή στο εσωτερικό λόγω της κορυφούμενης δια-

φθοράς και η ύπαρξη, συνασπιζόμενων ή όχι, εχθρών στον εξω-

τερικό περίγυρο, αναγκάζουν τον πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν

σε σπασμωδικές κινήσεις με στόχο να κρατηθεί δια πυρός και

σιδήρου στην εξουσία. Τα πράμγατα γι’ αυτόν είναι πάρα πολύ

δύσκολα αν ληφθεί υπόψιν τα ανοικτά μέτωπα Συρίας, Αιγύπτου,

Ισραήλ, Ιράν, Κούρδων, Αιγύπτου και Αρμενίας σε συνάρτηση με

τον οικοδομούμενο σε γερά θεμέλια πολυεπίπεδο άξονα Ισραήλ -

Κύπρου - Ελλάδας.

Η δρ. Ελένη Σταύρου εκτιμά ότι η Άγκυρα θα στραφεί κατά της

Ελλάδας και της Κύπρου με ποικίλες επιθετικές διαθέσεις για σκο-

πούς εσωτερικής κατανάλωσης ενόψει εκλογών, φανατίζοντας

ταυτόχρονα τους οπαδούς του Ερντογάν αλλά και των Μουσουλ-

μάνων ψηφοφόρων.

Ανοικτά μέτωπα κρατούν την Άγκυρα

δέσμια των προβλημάτων της

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ
• Στόχος ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από τα τεράστια εσωτερικά προβλήματα

• Κατέρρευσε εις τα εξών συνετέθη η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας

Η δρ. Ελένη Σταύρου,
διευθύντρια του
Κέντρου Μεσανατολι-
κών Σπουδών «Πτολε-
μαϊς» αναλύει πτυχές
της πολιτικής κρίσης
στην Τουρκία εξηγώ-
ντας τα θετικά και τα
αρνητικά της εξωτερι-
κής πολιτικής της
κυβέρνησης Ερντογάν

• Συρία

• Αίγυπτος

• Ισραήλ

• Ιράν

• Κούρδοι

• Αρμενία

Άξονας

Ισραήλ -

Κύπρου -

Ελλάδας

Ανησυχίες για εξαγωγή της κρίσης

Η συνολική κατάρρευση της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής

στα μέτωπα της Συρίας, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, του Ιράν,

των Κούρδων και της Αρμενίας αναγκάζουν την Τουρκία, κατά

την άποψη της κ. Σταύρου, ενόψει και των προσεχών εκλογών,

να στραφεί εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας. Η κίνηση

αυτή, προσθέτει, που έχει επαναληφθεί άπειρες φορές στο

παρελθόν, στοχεύει στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώ-

μης από τα εσωτερικά προβλήματα, την ενίσχυση του εθνικι-

σμού και εξαγωγή της κρίσης. «Η Κύπρος και η Ελλάδα αποτε-

λούν δύο κατευθύνσεις εξωτερικής πολιτικής στις οποίες η

Τουρκία διαθέτει υπεροχή, έστω και εφήμερη, για να καλύψει τα

ερείπια των οραμάτων του Ερντογάν και του Νταβούτογλου»,

σημειώνει η Ελένη Σταύρου, για να προειδοποιήσει:

«Γι’ αυτό οφείλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή όλους τους μηχα-

νισμούς και τα σχέδια αντιμετώπισης των αναμενόμενων τουρ-

κικών επιθετικών ενεργειών. Η Ελλάδα, εκτός από τις μεσογεια-

κές παρενοχλήσεις, θα αισθανθεί τον τουρκικό επεκτατικό βρα-

χίονα να την παρενοχλεί με τις απροκάλυπτες επεμβάσεις του

στα Βαλκάνια. Αλβανία, Κόσοβο, Π.Γ.Δ.Μ. (Σκόπια), Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και Βουλγαρία θεωρούνται από την Τουρκία επιβιώ-

σαντα κατάλοιπα της πάλαι ποτέ κραταιάς Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας, έναντι των οποίων η Τουρκία έχει, δήθεν, ιστορικές

- ηθικές υποχρεώσεις».

Ευνοϊκή συγκυρία η Ελληνική προεδρία της Ε.Ε.

Πολύ ευνοϊκή συγκυρία αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλάδα προε-

δρεύει στο Συμβούλιο της Ε.Ε.. «Τυπικά, δεοντολογικά, δεν δικαι-

ούται η Προεδρεύουσα χώρα να προωθεί Εθνικά της Συμφέροντα.

Αυτή όμως καθορίζει τα θέματα και τις προτεραιότητές τους που

θα διαχειρισθεί. Και η Ελλάδα έχει διακηρύξει ότι στην ατζέντα

της έχει θέσει ως πρώτο θέμα τη συνεργασία των μεσογειακών

χωρών στα ζητήματα της ενέργειας και της εδραίωσης της Συν-

θήκης για τις θαλάσσιες Ζώνες, τις ΑΟΖ και άλλα. Είναι καλή

συγκυρία και το ότι θα ακολουθήσει η Ιταλία στην Προεδρία της

Ε.Ε., αφού και οι δύο έχουν συμφωνήσει να κηρύξουν το 2014

έτος Μεσογείου.

Η Κύπρος, ώς τώρα, αποτελούσε το γεωγραφικό επίκεντρο της

Ανατολικής Μεσογείου. Μετά την ιστορική αυτή εξέλιξη, βρίσκε-

ται στην πορεία να καταστεί το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό,

οικονομικό και ενεργειακό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Σ΄

εμάς εναπόκειται να μεθοδεύσουμε αυτή την πορεία και να προ-

στατεύσουμε την πατρίδα μας, όχι μόνο από την Τουρκία, αλλά

και από κάθε άλλον επίδοξο εχθρό ή σφετεριστή των συμφερό-

ντων μας», κατέληξε.
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Τον τελευταίο καιρό ζούμε όλοι

μας στον πυρετό της οικονομικής

κρίσης. Βομβαρδιζόμαστε καθημερι-

νά από νέα μέτρα για μειώσεις

μισθών και αυξήσεις στις τιμές των

προϊόντων, τα ποσοστά ανεργίας

πολλαπλασιάζονται, υποβόσκει ο

κίνδυνος χρεωκοπίας και το πορτο-

φόλι μας αδειάζει. Πρόσφατες έρευ-

νες όμως αποκαλύπτουν ότι η οικο-

νομική κρίση βλάπτει σοβαρά, όχι

μόνο το πορτοφόλι μας, αλλά και

την ψυχική μας υγεία.

Έρευνα που πραγματοποίησε το

πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δείχνει

ότι η οικονομική κρίση συνδέεται με

σημαντική αύξηση των ψυχικών δια-

ταραχών και του αλκοολισμού.

Πώς όμως εξηγείται αυτό;

Ένας από τους παράγοντες που

συμβάλλουν στην ψυχική μας υγεία

είναι το αίσθημα ασφάλειας. Σε

περιόδους οικονομικής κρίσης, αυτή

η αίσθηση ασφάλειας χάνεται. Όλα

αλλάζουν και είναι ρευστά. Οι

άνθρωποι δυσκολεύονται να διαχει-

ριστούν αυτές τις αλλαγές και νιώ-

θουν ότι χάνουν τον έλεγχο. Η Ειρή-

νη Κορδερά Ψυχολόγος Υγείας

(MSc) / Παιδοψυχολόγος αποτυπώ-

νει την επιστημονική της γνώση στο

πιο κάτω σημέιωμα δίδοντας μας

χρήσιμες συμβουλές.

ΑΝΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα συναισθήματα που κυριαρχούν

είναι άγχος, φόβος, ανασφάλεια,

ανησυχία, νευρικότητα, θυμός, απο-

διοργάνωση. Το παρατεταμένο (χρό-

νιο) άγχος μειώνει τις άμυνες του

οργανισμού μας, καθιστώντας μας

πιο ευάλωτους σε κάθε είδους ασθέ-

νεια (σωματική και ψυχική), ενώ

ταυτόχρονα μας οδηγεί βαθμιαία σε

μια παθητική κατάσταση απόσυρ-

σης («δεν μπορώ να κάνω τίποτα για

να αντιδράσω»). Οι συνέπειες πολ-

λές. Αμφισβήτηση της αυτοαποτελε-

σματικότητας, απομόνωση, διατά-

ραξη των κοινωνικών και οικογενει-

ακών σχέσεων και τελικά αύξηση

στην συνταγογράφηση ψυχοφαρμά-

κων.

Και πώς άλλωστε να μην πληγεί, εν

μέσω οικονομικής κρίσης, η αυτοε-

κτίμηση και το αίσθημα αυτοαποτε-

λεσματικότητάς μας, όταν έχουμε

γαλουχηθεί σε μια κοινωνία με κύριο

σύνθημα το «Καταναλώνω άρα

Υπάρχω»;

Τα νέα οικονομικά δεδομένα οδηγούν

στην κατάρρευση ενός ολόκληρου

συστήματος, με το οποίο μπορούσες

μέχρι τώρα να διαχειριστείς τα

αρνητικά σου συναισθήματα (και

τελικά να υπάρξεις) μέσω του κατα-

ναλωτισμού. Τώρα που η δυνατότη-

τα του «shopping therapy» περιορί-

ζεται σημαντικά, καλούμαστε περισ-

σότερο επιτακτικά να έρθουμε αντι-

μέτωποι με την εσωτερική μας

πραγματικότητα? έργο δύσκολο και

πολλές φορές επώδυνο, καθώς έχου-

με μάθει να αυτοπροσδιοριζόμαστε

(αλλά και να προσδιορίζουμε τους

άλλους) με βάση το «τι έχουμε» και

όχι το «τι είμαστε».

Θέτοντας βέβαια το χρήμα στη ρεα-

λιστική του διάσταση, σαφώς απο-

τελεί το εισιτήριο μας στην υγεία,

την παιδεία, την ψυχαγωγία και

πολλές άλλες εκφάνσεις της ζωής

μας. Μπορεί τα χρήματα να μην αγο-

ράζουν την ευτυχία, συμβάλλουν

όμως σε μεγάλο βαθμό στην ψυχική

μας ηρεμία.

Παρόλα αυτά, αν η συνθήκη (οικονο-

μική κρίση) δεν αλλάζει, χρειάζεται

να βρούμε τρόπους να είμαστε καλά,

υγιείς και ισορροπημένοι μέσα σ?

αυτή. Χρειάζεται να διατηρήσουμε

την ψυχραιμία μας, σκεφτόμενοι

αισιόδοξα και αντικαθιστώντας τον

αρνητικό τρόπο σκέψης με έναν

περισσότερο ρεαλιστικό. Και δεν

μιλάμε για θεωρητική ωραιοποίηση

της κατάστασης, αλλά για ανεύρεση

πρακτικών λύσεων.

Όταν εστιάζουμε στη λύση πρακτι-

κών προβλημάτων, εντοπίζοντας τις

πραγματικές μας ανάγκες και παίρ-

νοντας τα μέτρα μας, αυξάνουμε την

αίσθηση ελέγχου.

Αντίθετα, η καταστροφολογία, ο εκ

των προτέρων πανικός και η κατα-

σκευή και καλλιέργεια σεναρίων μας

αποπροσανατολίζουν από τον εποι-

κοδομητικό σχεδιασμό και τελικά

από την επίλυση των προβλημάτων

που αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται

δηλαδή να επιβάλλουμε τη λογική

σκέψη στη συναισθηματική αντίδρα-

ση του άγχους και όχι να «αρρω-

σταίνουμε» εκ των προτέρων για

κάτι που δεν είναι βέβαιο ότι θα συμ-

βεί. Ενδεικτική για τις συνέπειες του

«εκ των προτέρων πανικού» είναι μια

έρευνα που αποκαλύπτει σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις πιο έντονα

συμπτώματα κατάθλιψης σε υπαλ-

λήλους που ζούσαν υπό την απειλή

της απόλυσης, παρά σε όσους

πραγματικά απολύθηκαν!

Η οικονομική κρίση λοιπόν μπορεί να

είναι λόγος για απελπισία, κατάθλι-

ψη, απομόνωση, γκρίνια, απαισιο-

δοξία (και σίγουρα μπορεί να προ-

καλέσει όλα αυτά τα συμπτώματα),

μπορεί όμως να είναι και μια ευκαι-

ρία για προσωπική αυτοεξέταση και

συνολική αναθεώρηση. Μοιάζει η

στιγμή να είναι ιδανική για να επα-

νεξετάσουμε το σύστημα αξιών μας,

βάση του οποίου αξιολογούσαμε

μέχρι σήμερα τον εαυτό μας και το

περιβάλλον μας. Αυτό που τελικά

καταφέραμε με το υπάρχον σύστημα

αξιών είναι να γεμίσουμε κατάθλιψη

τα σπίτια μας δουλεύοντας ατελείω-

τες ώρες, σε ένα αέναο κυνήγι από-

κτησης υλικών αγαθών που ποτέ δεν

είναι αρκετά.

Οι νέοι μαθαίνουν ότι το χρήμα ανοί-

γει τις κλειστές πόρτες? κατηγοριο-

ποιούμε τους ανθρώπους βάση του

χρήματος, η φιλία γίνεται δημόσιες

σχέσεις.  Ίσως είναι καιρός λοιπόν,

και με αφορμή την οικονομική αυτή

κρίση,  να ξεχάσουμε τους παλιούς

όρους κοινωνικής αναγνώρισης,

χρήμα και εξουσία (ακριβά αυτοκίνη-

τα, πολυτελή σπίτια, μοδάτα ρούχα)

και να εξαρτήσουμε την αυτοπεποί-

θησή μας σε άλλες αξίες. Στις εσω-

τερικές μας κατακτήσεις, την πνευ-

ματική καλλιέργεια, την ηθική, τους

φίλους, την οικογένεια, τον εσωτερι-

κό κόσμο. 

Οφείλουμε να θωρακίσουμε τον εαυτό μας για
να αποτρέψουμε θανάσιμες κακοτοπιές

• Ευκαιρία για αλλαγή με κυρίαρχα στοιχεία την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση

Οικονομική κρίσηΠώς να κάνεις οικονομία
στο νοικοκυριό

10+1 μυστικά

Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να κάνεις

οικονομία από τα καθημερινά έξοδα

στο σπίτι εν μέσω κρίσης; Οι λύσεις είναι

απλές και εύκολες. Περιόρισε τα έξοδα στο

νοικοκυριό με φτηνά γεύματα και μεθοδευ-

μένες αγορές. 

Διάβασε αναλυτικά τι πρέπει να κάνεις

παρακάτω:

1 Κάνε μια λίστα πριν ψωνίσεις με ό, τι

πραγματικά χρειάζεσαι. Φρόντισε να μην

ξεφύγεις ποτέ από αυτήν για να μην ξεφύγεις

και από το χρηματικό όριο που έχεις θέσει.

2 Κατανάλωσε ότι υπάρχει μέσα στο ντου-

λάπι σου, μέχρι να τελειώσουν και να αγορά-

σεις καινούρια. Γενικά έχουμε την τάση να

ανανεώνουμε διαρκώς τα τρόφιμα χωρίς να

έχουν τελειώσει! Eκτός από τον χώρο που θα

γλιτώσεις, θα κάνεις και οικονομία.

3 Βάλε στην κατάψυξη όσο φαγητό έχει μεί-

νει. Έτσι δε θα πετάξεις τίποτε και θα έχεις

να φας μια εβδομάδα μετά. Με αυτό τον

τρόπο γλιτώνεις και κόπο, αφού δε θα χρεια-

στεί να μαγειρεύεις ξανά.

4 Αγόρασε τα φρούτα εποχής. Για παράδειγ-

μα, το χειμώνα τα μήλα είναι πολύ πιο νόστι-

μα, αλλά ταυτόχρονα και πιο φθηνά μιας και

είναι η περίοδος παραγωγής τους.

5 Φτιάξε έναν δικό σου κήπο στο μπαλκόνι

σου και φύτεψε τα βασικά λαχανικά, προκει-

μένου να γλιτώσεις χρήματα. Έτσι, γνωρίζεις

και τι τρως, αφού τα έχεις καλλιεργήσει μόνη

σου.

6 Μην ξοδεύεις πολλά για τα δείπνα σε

φίλους. Προφανώς και θέλεις να ευχαριστή-

σεις τους καλεσμένους σου αλλά μια απλή

πίτσα, ή ακόμα και μια απρόσμενη συνταγή

για πίτσα με μπανάνες μπορεί να αποτελέσει

την καλύτερη λύση. 

7 Προτίμησε τις προσφορές “2 στην τιμή του

1”. Μπορεί μερικές φορές να είναι δελεαστικό

αλλά ίσως αποδειχτεί πλεονασμός. Αν όμως

το προϊόν είναι κάτι που χρησιμοποιείς διαρ-

κώς, μην χάσεις την ευκαιρία αυτή. 

8 Αξιοποίησε όλα τα προϊόντα που περισ-

σεύουν φτιάχνοντας γευστικές τάρτες, πλού-

σιες σαλάτες και πρωτότυπα γεύματα. Δοκί-

μασε αυτή την εξαιρετική συνταγή με τομάτες

γεμιστές με ρύζι και σαφράν.

9 Μαγείρεψε σπίτι σου και μην βγαίνεις

συχνά έξω. Αν έχεις βαρεθεί όλα τα κοινά

γεύματα φτιάξε γρήγορη, απλή και σπιτική

ντοματόσουπα με φτηνά υλικά. Δες την

συνταγή εδώ. 

10 Μην ψωνίζεις τρόφιμα όταν είσαι πεινα-

σμένη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρεις

πολύ περισσότερα από όσα έχεις γράψει

στην λίστα (ανέτρεξε στον Κανόνα Νο1)

11 Χρησιμοποίησε τα προϊόντα που σου

έχουν μείνει για σπιτικές μάσκες προσώπου

και σώματος.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Πώς όμως μπορούμε να είμαστε καλά μέσα σ’ αυτό το διάχυτο κλίμα κατή-
φειας, μιζέριας και απαισιοδοξίας που επικρατεί; Η λύση φαίνεται να
είναι η επιστροφή στις ανθρώπινες σχέσεις. Ας ακούσουμε τον συνάνθρω-
πό μας. Ας συγκεντρωθούμε με φίλους. Ας μιλήσουμε και ας ανοιχτούμε ο
ένας στον άλλο. Οι φίλοι είναι ευεργετικοί για την ψυχική μας υγεία. Μας
βοηθούν να μειώσουμε τα επίπεδα άγχους, απλά προσφέροντάς μας μια
εγκάρδια συνομιλία. Η ζωή δεν έχει μόνο υλικά πράγματα.

Ας επενδύσουμε σε αυτά που μας γεμίζουν και μας ευχαριστούν. Ακόμη κι
αν δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να βγούμε έξω, μπορούμε να προσκαλέ-
σουμε κόσμο στο σπίτι, να μαγειρέψουμε ή να πιούμε ένα κρασί. Έτσι ίσως
έρθουμε και πιο κοντά απ’ ότι σε ένα μέρος με δυνατή μουσική, όπου είναι
δύσκολο ακόμα και να μιλήσουμε, πόσο μάλλον να επικοινωνήσουμε
ουσιαστικά. Να ανακαλύψουμε λίγο παραπάνω τη φύση, να περπατήσου-
με, να χρησιμοποιήσουμε το ποδήλατο αντί για το αυτοκίνητο. Ας επανα-
προσδιορίσουμε τους στόχους μας από ατομικά ωφελιμιστικούς σε συλ-
λογικά στραμμένους. Η συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις και εθελοντικές
δραστηριότητες μειώνει τα συναισθήματα φόβου και άγχους και αυξάνει
την αίσθηση ελέγχου και συντροφικότητας. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι
είμαστε όλοι ταξιδιώτες στο ίδιο καράβι και έχουμε ανάγκη από αλληλο-
βοήθεια. Το να ενδιαφερθούμε για τον διπλανό μας, για την επόμενη γενιά,
μπορεί να μας προσφέρει ανακούφιση, όχι στην τσέπη αλλά στην ψυχή,
κάτι που η μέχρι πρότινος οικονομική μας ευμάρεια δεν κατάφερε να μας
προσφέρει. Η κρίση είναι μια ευκαιρία για εσωτερικές και κοινωνικές
αλλαγές. Ας την εκμεταλλευτούμε θετικά!
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Расходы по безработице достигли
небывалых объемов

• За первые девять месяцев прошлого
года на пособия по безработице ушло
127,1 млн. евро

• Участились случаи нарушения трудовых
прав

Финансовые расходы на пособия по безработице

взлетели до небывалых высот, достигнув 127,1

млн. евро за первые девять месяцев 2013 года. Эта

сумма значительно превышает сумму расходов

2012 года. Расходы на пособия по безработице к

концу 2013 года превысят 130 млн. евро по

сравнению с 124, 4 млн. евро в 2012 году.

Профсоюзы глубоко обеспокоены учащением

случаев нарушения трудовых прав и, в частности

закона о защите заработной платы в связи

углублением рецессии. Сокращение зарплаты в

одностороннем порядке (со сторооны

работодателя) и многомесячные

задержки ее выплаты стали

принимать все большие масштабы.

За девять месяцев 2013 года в

Министерство труда поступило

2637 жалоб на нарушение сроков

выплат заработной платы, из

которых 1106 были от кипрских

работников и 1531 – от работников

из стран ЕС.

Ситуация значительно ухудшилась

по сравнению с тем же периодом

2012 года, когда количество жалоб

составляло 1309,  из которых 455 были от

кипрских граждан, 853 – от работников из стран

ЕС. Министерство труда возбудило дела против

307 работодателей за нарушение

соответствующего законодательства

Заявители, помимо выплаты зарплат, требуют и

предоставления полагающихся им льгот,

удерживаемых работодателями. В результате

рассмотрения этих жалоб Департаментом

трудовых отношений было установлено, что во

многих случаях между работником и

работодателем никаких письменных договоров,

регулирующих условия труда и заработную плату,

не заключалось, что ставит работника в уязвимое

положение.  Эти случаи в основном касаются

работников, не охваченных профсоюзом, которые

работают в небольших фирмах, где работодатель

имеет возможность навязывать им свои условия.

Углубление экономического

спада на Кипре подняло

уровень безработицы на

небывалую высоту. В настоящее

время более 78000 человек

испытывают на себе последствия

безработицы, а Кипр удерживает

первенство по темпам роста

уровня безработицы среди стран

Европейского Союза.

Руководство SEK глубоко

обеспокоено неспособностью

государства сдержать рост

безработицы и призвает

правительство приступить к

реализации радикальных мер

повышения занятости.

Безработица на Кипре в декабре

превысила 17% от экономически

активного населения страны, а в

еврозоне – 12,1%. Среди

молодых людей в возрасте до 25

лет безработица на Кипре

достигла пугающих размеров,

перевалив за 40%. Самый

высокий уровень безработицы в

Европейском союзе среди

молодежи зафиксирован в

Испании – 57,7% и Греции –

54,8%.

НОВЫЕ МЕРЫ

В целях сдерживания роста

безработицы министр труда и

социального страхования Зета

Эмилианиду намерена в начале

следующего месяца принять

новые меры.

SEK требует от правительства

более активных действий и

одновременно с этим призывает

Министерство труда

интенсифицировать усилия по

предотвращению случаев

трудовой эксплуатации,

значительно участившихся в

разгар кризиса.

SEK считает необходимым

восстановление нарушенного

под влиянием экономического

кризиса равновесия на рынке

труда, подрывающим

социальную ткань.

Забастовочная волна нарастает, подрывая
социальную ткань

В последнее время мы

являемся свидетелями дра-

матических событий, разво-

рачивающихся в

Центральной тюрьме, кото-

рые оскорбляют обществен-

ную нравственность и наше

человеческое достоинство.

Неспособность принятия мер

по обеспечению законности

и правопорядка, негуманное

обращение с заключенными,

последовательные попытки

суицида, случаи изнасилова-

ния молодых людей и вся

общая трагическая ситуация,

сложившаяся в Центральной

тюрьме, является пощечиной

для Кипра. Нарастающий в

Центральной тюрьме хаос и

возникающие там ежедневно

острые проблемы, которые

угнетают заключенных, воз-

никли не сегодня. К сожале-

нию, государство все эти

годы не сумело или не захо-

тело принять эффективные

превентивные меры для

решения этой проблемы и в

результате все произошед-

шее сейчас в исправительном

учреждении стало шоком для

всех. SEK призывает прези-

дента Республики и все орга-

ны государства действовать

быстро и решительно, чтобы

не только восстановить конт-

роль над ситуацией в

Центральной тюрьме, но и

гарантировать благополучие

заключенных. В то же время

государство должно уско-

рить усилия по построению

новых тюрем, которые будут

служить не только местом

заключения, но и местом

получения образования –

обучения  для того, чтобы

освободившиеся из тюрьмы

заключенные смогли стать

полезными гражданами

общества. В этом направле-

нии хорошим предложени-

ем, заслуживающим серьез-

ного рассмотрения со сторо-

ны государства, является

создание периферийных

тюрем по примеру других

европейских стран, что

будет выгодно как заклю-

ченным, так  и обществу.

Другой ключевой затяжной

проблемой, гнетущей кипр-

ское общество, является

большая задержка в отправ-

лении правосудия, негативно

отражающаяся на социаль-

но-экономической структуре

страны. Недавние пред-

упреждения ведущих высо-

копоставленных юридиче-

ских лиц о том, что система

правосудия себя изжила,

должны привести компе-

тентные органы власти в

повышенную готовность.

Если же государство продол-

жит заметать под ковер серь-

езнейшие проблемы, суще-

ствующие в судебной систе-

ме страны, то неизбежно, что

в кризисный период вся

грязь выйдет наружу и стра-

не и ее гражданам будет

нанесен непоправимый вред.

SEK надеется, что правитель-

ство проявит решительность

и смелость в борьбе с серьез-

ными и затянувшимися про-

блемами, которые оскорб-

ляют общественную нрав-

ственность и достоинство

страны, общества и народа.

Центральная тюрьма, справедливость и
нравственность

• Создание современных
пенитенциарных

учреждений

78000 безработных – Кипр на первом месте по темпам роста уровня безработицы

• Рынок труда деформирован

• SEK требует принятия решительных

мер, направленных на повышение
занятости 

SEK: "5" ОСНОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЬІХ НА
ПОДДЕРЖКУ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЬІ

1. Реализация крупных государственных проектов в
области социально-экономического развития

2. Борьба с нелегальной занятостью

3. Придание юридической силы коллективным
договорам

4. Ограничение на привлечение иностранной рабочей
силы

5. Обязательное знание иностранцем греческого языка
для работы в таких ключевых для страны отраслях, как
туризм
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Το πρόχειρο φαγητό έχει διεισ-

δύσει στη ζωή μας. Το βεβα-

ρημένο καθημερινό πρόγραμμα

συχνά δεν μας επιτρέπει να

τρώμε στο οικογενειακό τραπέζι,

όχι μόνο το μεσημέρι αλλά ούτε

και το βράδυ, με αποτέλεσμα τα

παραδοσιακά τρία κύρια γεύμα-

τα της ημέρας να έχουν αντικα-

τασταθεί από ενδιάμεσα, μικρό-

τερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει

αναγκαστικά ότι δεν αποτελούν

υγιεινό τρόπο διατροφής. 

Σύμφωνα με το Δημήτρης Π. Μπερ-

τζελέτο κλινικό διαιτολόγο- δια-

τροφολόγο τα ενδιάμεσα γεύματα,

εάν περιλαμβάνουν υγιεινές επιλο-

γές, μπορεί να βοηθήσουν σε πιο

ελεγχόμενη θερμιδική πρόσληψη,

μετριάζοντας το δυσάρεστο

αίσθημα της πείνας που μοιραία

αναπτύσσει όποιος μένει νηστικός

όλη μέρα. Επιπλέον, ένα ορθά επι-

λεγμένο και πλούσιο σε θρεπτικά

συστατικά μικρογεύμα, μπορεί να

συμβάλει σε ένα ισορροπημένο

συνολικό διαιτολόγιο. 

Για να γίνει αυτό, απαιτείται

κάποιος προγραμματισμός, ούτως

ώστε να μην πέφτει κανείς εύκολα

στην παγίδα των «θερμιδικών βομ-

βών», δηλαδή των πρόχειρων

φαγητών που συνήθως παρέχουν

πολλές θερμίδες αλλά λίγα θρεπτι-

κά συστατικά. 

Καλές επιλογές για υγιεινά μικρο-

γεύματα είναι αρτοσκευάσματα

(κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσί-

νια, ψωμί για τοστ, παξιμάδια,

μπαγκέτες μικρές κ.ά.) κατά προτί-

μηση ολικής άλεσης, σκέτα ή με

τυρί χαμηλό σε λιπαρά (10-20%

λίπος) και βραστή γαλοπούλα για

όσους θέλουν αλλαντικό. 

Τα φρούτα εποχής και τα λαχανικά

(βραστά, ψητά, ωμά, σε σαλάτα)

επίσης είναι πολύ καλές επιλογές,

ενώ για ντρέσινγκ να προτιμάτε

μουστάρδα ή μαγιονέζα με χαμηλά

λιπαρά. 

Άλλες καλές επιλογές είναι ξερά

βερίκοκα, δαμάσκηνα, μπάρες

δημητριακών ή ρυζιού, άγλυκα

μπισκότα δημητριακών (αυτά είναι

τρόφιμα που μπορούν να αντικα-

ταστήσουν τα γλυκά και να αντιμε-

τωπίσουν τη λαχτάρα για ένα

γλυκό). Άλλες τροφές που επίσης

μπορούν να λειτουργήσουν ως

υποκατάστατα των γλυκών είναι

τα ζελέ φρούτων, οι κρέμες, τα

ρυζόγαλα, τα παγωτά με λίγα

λιπαρά. Τέτοιου είδους τρόφιμα

καλό είναι τα έχει κανείς πάντοτε

στο σπίτι ή/και στο γραφείο. 

Μία σημαντική παράμετρος γι΄

αυτού του είδους τα γρήγορα γεύ-

ματα είναι ο χρόνος που τους

αφιερώνεται. Καλό είναι να βρίσκει

κανείς χρόνο για να τα απολαμβά-

νει αντί να τα τρώει «στο πόδι»,

διότι με το βιαστικό φαγητό όχι

μόνο γίνεται κακή απορρόφηση

της τροφής και κατ΄ επέκταση

υπάρχει ενδεχόμενο δυσπεψίας,

αλλά υπάρχει και κίνδυνος υπερ-

κατανάλωσης, επειδή το στομάχι

δεν προλαβαίνει να στείλει στον

εγκέφαλο το μήνυμα του κορεσμού

της πείνας. 

• Δεν είναι πάντοτε «αμαρτωλά»

τα τσιμπολογήματα. Μπορείτε

να τα μεταμορφώνεται

σε υγιεινά μικρογεύματα

ΚΡΙΟΣ: Πολύ καλές εξελί-
ξεις στα θέματα που σε απα-

σχολούν. Θα σου παρουσιαστούν
κάποιες ευκαιρίες, που πρέπει να
εκμεταλλευτείς άμεσα. Μην χάνεις το
χρόνο σου αναρωτώμενος τι είναι
καλύτερο και τι όχι, αλλά άδραξε την
μέρα σου όσο περισσότερο και καλύτε-
ρα μπορείς.
ΤΑΥΡΟΣ: Πρέπει να προσέχεις σε ό,τι
κάνεις. Φρόντισε να έχεις τεταμένη την
προσοχή και τη διορατικότητά σου,
για να μπορέσεις να προλάβεις προ-
βληματικές καταστάσεις, που ενδεχο-
μένως θα προκύψουν. Οι υποχρεώσεις
που θα έχεις θα είναι πάρα πολλές.
Απαιτείται τεράστια προσοχή στις
αποφάσεις που ετοιμάζεσαι να
πάρεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η ενεργητικότητα που θα
έχεις θα σε βοηθήσει να λύσεις κάποια
θέματα που σε απασχολούν έντονα
τώρα τελευταία. Μπορείς να βάλεις σε
εφαρμογή τα σχέδιά σου, αλλά να
ξέρεις ότι απαιτούν αρκετή κούραση.
Μη διστάζεις, γιατί οι προσπάθειές
σου θα εκτιμηθούν και θα νιώσεις ιδι-
αίτερα ικανοποιημένος από τον εαυτό
σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για
τα επαγγελματικά και τα οικονομικά
σου. Θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες, που θα σου επιτρέψουν να
εξελιχθείς και να αναπτυχθείς. Η βελ-
τίωση της επικοινωνίας με τα άτομα
του επαγγελματικού σου περιβάλλο-
ντος, θα ευνοήσει το κλείσιμο νέων
συμφωνιών, που θα αποφέρουν
σύντομα καρπούς. 

ΛΕΩΝ: Αναμένεται να προκύψουν

κάποια απρόοπτα έξοδα, από εκεί που

δεν τα περιμένεις. Χάρη βέβαια στη

θετική όψη που πραγματοποιεί η Σελή-

νη με τον Κρόνο, θα βρεις τρόπο να τα

αντιμετωπίσεις και θα χαρείς ιδιαίτε-

ρα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα έχεις πολύ ενέργεια για

να διεκπεραιώσεις πάρα πολλά θέμα-

τα που σε απασχολούσαν και σε προ-

βλημάτιζαν μέχρι τώρα. Θα καταφέ-

ρεις να περάσεις τις απόψεις σου σε

πολλά άτομα. Θα προκύψουν βέβαια

κάποια απρόοπτα σε συζητήσεις και

σε καινούργια θέματα που θέλεις να

υλοποιήσεις, αλλά μην ανησυχείς,

γιατί θα είναι πρόσκαιρα.

ΖΥΓΟΣ: Η επιτυχία που περιμένεις

έρχεται και θα την απολαύσεις σε όλη

της την μεγαλοπρέπεια. Συγκράτησε

μόνο τη φαντασία σου και μην κινείσαι

με συναισθηματισμούς, γιατί η αρνη-

τική όψη που πραγματοποιεί η Σελήνη

με τον Άρη από το ζώδιό σου, μπορεί

να σε οδηγήσει σε λανθασμένες κινή-

σεις, που δεν θα σου φέρουν τα επιθυ-

μητά αποτελέσματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η μέρα θα είναι γεμάτη

κούραση και άγχος, γιατί οι υποχρεώ-

σεις που θα έχεις θα είναι μεγάλες.

Πρέπει να δεις κάποιες καταστάσεις με

ψυχραιμία, για να μπορέσεις να αντα-

πεξέλθεις στα διάφορα προβλήματα.

Θα μπεις σε σκέψεις για την επίλυση

πολλών θεμάτων, που σε προβληματί-

ζουν εδώ και πολύ καιρό. 

ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα κάνεις τον απολογισμό

σου και θα αναθεωρήσεις πολλά

πράγματα που έκανες μέχρι σήμερα. Η

κοινωνικότητά σου θα είναι στα ύψη.

Μην χρονοτριβείς με πράγματα που

δεν έχουν σημασία, γιατί είναι εις

βάρος σου. Κινήσου μεθοδικά, για να

έχεις τα θετικά αποτελέσματα που

θέλεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα γίνουν σημαντικές

αλλαγές τώρα στη ζωή σου και η μία

έκπληξη θα διαδέχεται την άλλη, γεγο-

νός που θα ασκήσει ουσιαστική επί-

δραση στη συμπεριφορά σου και στη

στάση σου απέναντι στους ανθρώ-

πους που σε περιβάλλουν. Οφείλεις να

είσαι σε εγρήγορση και να μην αφήσεις

τις ευκαιρίες να περάσουν, γιατί θα

αποβούν πολύ συμφέρουσες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αφιέρωσε περισσότερο

χρόνο και προσπάθειά στα μελλοντικά

σχέδιά σου και ξεκίνα από σήμερα να

το κάνεις. Οφείλεις να κάνεις μερικές

καίριες αλλαγές και να εξετάσεις την

κάθε σου κίνηση, ώστε να βαδίσεις με

μεγαλύτερη σιγουριά προς την υλο-

ποίηση των στόχων σου. Μίλα με τους

δικούς σου για όλα όσα απασχολούν

το μυαλό σου και θα πάρεις την

κατάλληλη βοήθεια.

ΙΧΘΕΙΣ: Πιθανό να προκύψουν απρό-

βλεπτα προβλήματα στον επαγγελμα-

τικό τομέα και θα χρειαστεί να ασχο-

ληθείς άμεσα με την επίλυσή τους.

Ίσως διαπιστώσεις ακόμη ότι υπάρ-

χουν προβλήματα στην επικοινωνία με

τους συνεργάτες ή ανωτέρους σου,

γεγονός που θα σε στεναχωρήσει. Προ-

σπάθησε να είσαι ρεαλιστής και να

αντιμετωπίσεις τα πράγματα στις

πραγματικές τους διαστάσεις. 

Τα μυστικά για «έξυπνο» τσιμπολόγημα
Κεφτεδάκια με σάλτσα κάρυ

Υλικά:

500 γρ. κιμάς βοδινό
2 κουταλάκια  κάρυ σκόνη
3 κουταλιές φρυγανιά τριμμένη
1 αυγό
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
5 – 6 μικρά καρότα τρυφερά
3 – 4 κουταλιές αλεύρι
Αλάτι, πιπέρι
Βούτυρο και λάδι
Ζωμός βοδινού

Εκτέλεση:

Βάζουμε τον κιμά σ’ ένα σκεύος  και προσθέτουμε μια

πρέζα κάρυ, αλάτι, πιπέρι, το αυγό χτυπημένο  και τη

φρυγανιά. Ανακατεύουμε  καλά. Πλάθουμε τα κεφτεδά-

κια και τα αλευρώνουμε , τα τηγανίζουμε  μέχρι να

ροδοκοκκινίσουν.  Τα βγάζουμε στην άκρη.

Τσιγαρίζουμε  το κρεμμύδι  το ρίχνουμε σε μια κατσα-

ρόλα, προσθέτουμε τα καρότα και τα κεφτεδάκια. Σκε-

πάζουμε τα κεφτεδάκια με το χλυαρό  ζωμό και τα

άφηνουμε να σιγοβράσουν για 40 λεπτά. Διαλύουμε  το

υπόλοιπο κάρυ και μια κουταλιά αλεύρι σε λίγο  νερό.

Προσθέτουμε στο μέιγμα  λίγο – λίγο από το ζωμό του

φαγητού μέχρι  και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα ανα-

κατεύοντας με προσοχή μέχρι δέσει η σάλτσα.

Τα σερβίρουμε με πουρέ πατάτας ζεστά

Tαλιατέλες Σισιλιέν

Υλικά:

1 μεγάλη μελιτζάνα κομμένη σε κυβάκια

400 γρ. φρέσκες ταλιατέλες

1 κουταλιά λάδι ελιάς

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

2 μεγάλες τομάτες αποφλοιωμένες και ψιλοκομμένες

2 κουταλάκια φρέσκο βασιλικό

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Τριμμένη Παρμεζάνα

Εκτέλεση:

Αλατίζουμε την μελιτζάνα και την αφήνουμε για μισή με

μία ώρα για να ξεπικρίσει. Ξεπλένουμε τους κύβους μελι-

τζάνας με κρύο νερό και τους στραγγίζουμε καλά. Ζεσταί-

νουμε το λάδι σε μια  κατσαρολά, προσθέτουμε το κρεμμύ-

δι, το σκόρδο και τη μελιτζάνα και τα σοτάρουμε για 3 με

4 λεπτά. Προσθέτουμε την τομάτα, το βασιλικό, αλάτι και

πιπέρι. Αφήνουμε όλα τα υλικά να σιγοβράσουν για μισή

ώρα περίπου. Παράλληλα, βράζουμε περίπου 3 λίτρα

νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα με  αλάτι. Ρίχνουμε τις

ταλιατέλες  και τις αφήνουμε να βράσουν 5 λεπτά ή μέχρι

να είναι αλ τέντε. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά. Σερβίρουμε σε

μεγάλη πιατέλα με την σάλτσα πάνω από τις ταλιατέλες

και  τριμμένη παρμεζάνα.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ

ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ

ΤΗΝ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΦΩΝΗ»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201414

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

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που

έγιναν στις άλλες χώρες για τις

ιδιωτικοποίησεις. Η ταινία 1.45’ ώρας

που έδειξε η αντιτρόικα σε όλες τις

πόλεις της Κύπρου και στη ΣΕΚ

Λευκωσίας, δείχνει καθαρά ότι όλες οι

χώρες που έγιναν ιδιωτικοποιήσεις, το

ρεύμα ακρίβωσε μέχρι 300/100 και οι

εταιρείες που έκαναν τις ιδιωτικοποιή-

σεις έδιναν τις εργασίες των δικτύων σε

εργολάβους και έκαναν κακή ποιοτικά

εργασία, για να χαλούν και να έχουν

εργασία και είχαν και μπλακ άουτ,

δηλαδή έμειναν σκοτεινές για πολλές

ώρες. Η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα

μας έλεγαν ότι δεν θα κάνουμε ιδιωτι-

κοποιήσεις. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση

και λέει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις

στους ημικρατικκούς οργανισμούς. Ο

λόγος που είναι ακριβό το ρεύμα είναι

γιατί καταστράφηκαν οι σταθμοί μας

στο Μαρί και όχι γιατί είναι ημικρατικός

οργανισμός η ΑΗΚ. Σε άλλες χώρες τα

δίκτυα τους είναι ενωμένα μεταξύ τους

και έχουν ατομικούς σταθμούς. Ας

περιμένουμε λίγο να κάνουμε τον τερμα-

τικό και να φέρουμε τα γκάζια.

Όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν ρημάξει

τα ταμεία σύνταξης και αφού σαν ημι-

κρατικοί οργανισμοί η κυβέρνηση επω-

φελείται τα μισά κέρδη, ενώ όταν που-

λήσουν τους ημικρατικούς θα πάρουν

μια φορά τα χρήματα και θα υπάρχουν

πάρα πολλά προβλήματα με τους ιδιώ-

τες.

Οι άμεσοι αρμόδιοι ας δουν την ταινία

της αντιτρόικας και ας αποφασίσουν.

Για να γλυτώσουμε τους ημικρατικούς

οργανισμούς, η κυβέρνηση θα πρέπει να

βρει τρόπους. Ένας τρόπος είναι απο-

κόπτει ένα ευρώ την ημέρα από τους

εργαζόμενους και μετά να τους τα επι-

στρέψει με τόκους από τους φόρους ή

από τα έσοδα που θα έχει από το φυσι-

κό αέριο. Με αυτό το τρόπο θα μαζέψει

περίου 600 εκατομμύρια.

Συνταξιούχος ΕΠΟΠΑΗ - ΣΕΚ

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Ινστιτούτο

Ελληνικού Πολιτισμού

διοργανώνει αποκριά-

τικη εκδρομή στην

Ελλάδα και καλεί τους

ενδιαφερόμενους να

δηλώσουν συμμετοχή

στο τηλ. 99 373000,

www.iep.org.cy

in.el.politismou@gmail.

com

5θήμερη -

Αποκριάτικη 1-5

Μαρτίου Θεσσαλονίκη

–Καρναβάλι Νάουσας -

Καθαρά Δευτέρα σε

Κ ο ζ ά ν η - λ ί μ ν η

Πολυφύτου-Βελβεντό.

Τιμή €485 με  ημιδια-

τροφή, αεροπορικό με

φόρους, μεταφορικά

στην Ελλάδα, διαμονή

σε 4 ή 5 αστέρων και

εκδρομές βάσει του

αναλυτικού προγράμ-

ματος.

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 752

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

Βήμα αναγνωστών

Ιδιωτικοποιήσεις - Πως να γλυτώσουμε

Φορομπηκτικές οι κοινότητες;

Οι εννέα στις δέκα κοινότητες ανα-

λώνουν το κύριο μέρος των δυνάμε-

ων τους στο να μαζεύουν λεφτά από

εδώ και εκεί, με τη μορφή φορολογιών,

προστίμων ή άλλως πως, στοχεύοντας

στο να υπάρχουν λεφτά για τα λειτουρ-

γικά τους έξοδα.

Μέχρι στιγμής, καλά τα καταφέρνουν,

όμως... αυτός είναι ο ρόλος της τοπικής

αυτοδιοίκησης πλέον; Ούτε αναπτυξια-

κά έργα, ούτε όραμα για καλύτερες συν-

θήκες διαβίωσης των πολιτών, ούτε

σύντομη επίλυση προβλημάτων των

περιοίκων και ούτε ικανοποίηση ειλημ-

μένων υποσχέσεων; Όλα κατάντησαν

άνω ποταμών!

Κυριάκος Πολυκάρπου

Πέρα Ορεινής

Τιμήθηκαν αφυπηρετήσαντα μέλη
της εκτελεστικής επιτροπής

Στην ετήσια πρόσφατη συνεστία-

ση προς τιμήν των διετελέσα-

ντων μελών της Εκτελεστικής

Επιτροπής της ΣΕΚ τιμήθηκαν οι,

Δημήτρης Μιχαήλ, Νίκος

Επιστηθίου και Μιχάλης

Καλαφάτης.

Οι τρεις τιμηθέντες που υπηρέτη-

σαν το Κίνημα για πολλά χρόνια

αφυπηρέτησαν πρόσφατα. Κατά

την αφυπηρέτηση του, ο Δ. Μιχαήλ

ήταν γενικός οργανωτικός, ο Ν.

Επιστηθίου γραμματέας δημοσίων

και διεθνών σχέσεων και ο Μ.

Καλαφάτης Επαρχιακός γραμματέ-

ας ΣΕΚ Αμμοχώστου. Την τιμητική

διάκριση απένειμε ο γ.γ. της ΣΕΚ

Νίκος Μωϋσέως (φωτό).

Τελείται την Κυριακή, 26

Ιανουαρίου 2014 στον Ιερό

Ναό Αγίου Νικολάου Λεμεσού

το 40ο Ετήσιο Μνημόσυνο του

Αρχηγού του Απελευθερωτικού

Αγώνα της ΕΟΚΑ Στρατηγού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ

Του μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος

Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μετά το μνημόσυνο θα γίνει πορεία προς το

Αρχηγείο της ΕΟΚΑ και τον τάφο του ΔΙΓΕΝΗ

όπου θα τελεστεί Τρισάγιο 

Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Αγωνιστή τομεάρχη

της ΕΟΚΑ κ. Γιαννάκη Δρουσιώτη και κατάθεση

στεφάνων από τους επισήμους και όλους τους

εκπροσώπους Σωματείων και Οργανώσεων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ

40ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ
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Οδοστρωτήρας η ΑΕΛ παρέσυρε

στην ξέφρενη κούρσα της και

την ΟΜΟΝΟΙΑ παραμένοντας μόνη

ένοικος στο ρετιρέ.

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμε-

σού πήραν όλα τα μεγάλα

παιχνίδια με ΑΠΟΕΛ,

Ανόρθωση, Ομόνοια και

Απόλλωνα στέλλοντας

ισχυρό το μήνυμα ότι

έχει τον πρώτο λόγο για

την υπόθεση «τίτλος».

Κάναμε τρία λάθη που μας στοίχισαν

ακριβά δήλωσε ο προπονητής της

ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ανχελ Λοτίνα τονίζοντας

ότι «έχουμε πολλή δουλειά μπροστά

μας» ενώ λίγο αργότερα ο πρόεδρος Σ.

Μυλωνάς εξέφρασε την πρόθεση του

να παραιτηθεί.

Στην ΑΝΟΘΡΩΣΗ μετά τη σαρωτική

νίκη επί της ΔΟΞΑΣ, ελπίζουν η

λαμπρή εμφάνιση να μην είναι ανα-

λαμπή, ενώ στο στρατόπεδο των

«Λεγεωναρίων» του προσφυγικού

σωματείου της Κατωκοπιάς, επι-

κρατεί κλίμα αναστάτωσης.

Νίκη με δύο εικόνες πέτυχε ο

ΑΠΟΕΛ. Στη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ο Ν. Λάρκου (φωτο) που

αντικατέστησε τον

Ελλαδίτη τεχνικό κ.

Καλαϊτζίδη δήλωσε ότι

η ομάδα έχει δυνατότη-

τες.

Τρίποντο - χρυσάφι για την ΑΕΚ, που

απέδρασε με το τρίποντο από το

Παραλίμνι. Ο ΕΡΜΗΣ πήρε χρυσό τρί-

ποντο στα Κούκλια και εξακολουθεί

να ερωτοτροπεί με την κορυφή.

Αγχωτική αλλά πλατινένια νίκη του

Απόλλωνα επί της ΑΛΚΗΣ που τον

κρατεί σε απόσταση αναπνοής από

τον Όλυμπο.

Δίκαιη μοιρασιά στο Δασάκι μεταξύ

Εθνικού - Άρη σ’ ένα συναρπαστικό

παιχνίδι.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
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ΟΧΙ ΒΙΑ 
ΣΤΑ

ΓΗΠΕΔΑ

Η βαθμολογία

Η συνέχεια

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος

Ακαδημιών / Εφηβικού ΕΠΟΠΛ, του Σάββατου 18.01.2014 με

την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας

Carlsberg,  έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Πρ.Λατσιών – ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρ.Σκυλλούρας 6-0

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 1-4

ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 2-6 

ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου 1-4

ΑΕΛ: Ξέφρενη πορεία

Αποτελέσματα

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 5-1
ΣΕΚ ΑΓ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  -  ΘΟΙ  ΠΥΡΓΟΥ 3-1
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 7-0
ΘΟΙ  ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ  - ΠΑΕ  ΛΟΦΟΥ 11-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ- ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 3-0
Α&Ν/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2-0
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ  -  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 7-0
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ  -  ΘΟΙ  ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 0-3
Π. & Σ. ΖΑΚΑΚΙΟΥ  -  ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 5-1
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ  -  ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3-1
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ -  Ε.Ν.  ΛΑΝΙΑΣ 3-7
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24.1.201`4 και ώρα  7.00 μ.μ.
Ε.Ν.  ΛΑΝΙΑΣ  - Π. & Σ  ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ  25.1.2014 και ώρα  2.30 μ.μ..
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – Α&Ν/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΑΓΙΑΚΑΣ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  - ΠΑΕ  ΛΟΦΟΥ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ  -  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ  26.1.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΧΡ. ΜΗΝΑ  ΚΟΡΦΗΣ  -  ΑΕΝ  ΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ  - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Θ.Ο.Ι  ΠΥΡΓΟΥ  -  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ  20.1.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΘΟΙ  ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ  -  ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
ΠΑΟΚ  Π.ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ -   ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ/ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΕΠΟΠΛ

• Λύγισε και την ΟΜΟΝΟΙΑ φιγουρά-
ροντας μόνη στην κορυφή

• Την ακολουθεί κατά πόδας ο συμπολίτης
της ΑΠΟΛΛΩΝ

• Μονίμως μαραμένο το «Τριφύλλι» 
σκορπά απογοήτευση

• Νίκη χρυσάφι για το φτεροπόδαρο Ερμή
- Κρίσιμες νίκες για ΑΠΟΕΛ και ΑΝΟ

ΑΛΚΗ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ .................................... 1-2

89’ Αναστασίου / 31’ Ρέινα, 78’ (π) Σανγκόι

ΕΝΩΣΗ - ΑΕΚ ............................................... 0-1

40’ Ρέϊνα

ΔΟΞΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ..................................... 1-6

89’ (π) Σόουζα / 13’, 52’, 78’, 80’, Γκαρσία, 32’ Φοφανά, 75’ Σουσιάν

ΑΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ ........................................... 3-1

34’, 89’ (π) Μοντέιρο, 50’ Καλουντζέροβιτς / 62’ Γκικιέβιτς

ΑΠΟΕΛ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ ..................................... 3-1

29’ Μαντούκα, 35’ Σαντίν, 48’ Μπενασούρι / 63’ Ρόκε

ΑΕΚ Κουκλιών - ΕΡΜΗΣ ................................ 0-1

3’ Κωνσταντίνου

ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ .......................................... 2-2

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή
19.1.2014, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλα-
θλου Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας 1-1
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΘΟΙ Καπέδων 3-3
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – Ε.Μ.Ανθούπολης 3-2
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» 5-1
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚ.Αγ.Τριμιθιάς –
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» 0-1
ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού 8-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου 2-4
Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας 0-2
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου 2-0
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – Κ.ΜΑΤΗΣ Λακατάμιας 5-0
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΛΕΝΑΣ Χανδριών 6-2
ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΠΑΟ Κάτω Μονής 3-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΟΠΛ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Ο πρόεδρος της Επιτροπής της

Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Νικόλας Χατζηγιάννης τόνισε ότι

η συμφωνία πρέπει να ολοκληρω-

θεί με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΤΥΚ

μέχρι της 28 Ιανουαρίου 2014 πριν

από την τρίτη παρουσία της Τρόϊ-

κα στο νησί για την τρίτη αξιολό-

γηση της Κυπριακής οικονομίας.

Στόχος της Συνεργατικής Κεντρικής

Τράπεζας είναι να επιτευχθεί μέγι-

στη αποδοτικότητα η οποία θα

επιφέρει δυνατότητα κερδοφορίας.

Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών

Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος

Μιχαήλ υπογράμμισε ότι το συνδι-

καλιστικό κίνημα επέδειξε τη δέου-

σα υπευθυνότητα και αναμένει

από τη νέα ηγεσία της ΣΚΤ να χει-

ρισθεί τη τύχη του Συνεργατισμού

με ύψιστο αίσθημα ευθύνης.

Νέα εποχή για το Συνεργατισμό
• Συμφωνία για αφυπηρετήσεις και μειώσεις μισθών - ωφελημάτων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης

• Οι γενικές συνελεύσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ ενέκριναν την ειδική συμφωνία με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

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

Με τον απελθόντα γενικό οργανωτικό

της ΣΕΚ Δημήτρη Μιχαήλ

1 Με ποια συναισθήματα αποχαιρέτησες τους
συναδέλφους σου ύστερα από μερικές δεκαετίες
ενεργούς παρουσίας σου στη ΣΕΚ;

Τα συναισθήματα μου δεν ήταν ανάμικτα. Ήταν με

καθαρή ικανοποίηση πως επιτέλεσα τα καθήκοντα

και το έργο, που μου ανέθεσε το Κίνημα και η ψήφος

των μελών, με τον καλύτερο τρόπο και πάντοτε διεκ-

δικητικά. Ένοιωθα και νοιώθω περήφανος που υπη-

ρέτησα τους εργαζόμενους μέσα από το Ελεύθερο

Εργατικό Κίνημα της ΣΕΚ.

2 Μπορεί, ο Συνδικαλισμός να θεωρηθεί ως η 5η
εξουσία; Δικαιολογήστε.

Δεν μπορεί ο Συνδικαλισμός, στη Κύπρο, να θεωρη-

θεί ως η 5η εξουσία. Τούτο γίνεται σε χώρες όπου

υπάρχει χαμηλό βιοτικό επίπεδο και συνεχής αντι-

παράθεση Συνδικάτων και εξουσίας. Στη Κύπρο

υπάρχει υγιής σχέση Συνδικάτων και των εκάστοτε

κυβερνήσεων και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ο

Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων.

3 Πόσο επηρέασε η κρίση την ΣΕΚ τόσο στον
οργανωτικό όσο και σε άλλους καίριους τομείς;

Σε μεγάλο βαθμό. Στον οργανωτικό τομέα, λόγω των

μαζικών απολύσεων, είχαμε απώλεια μελών. Με τις

μειώσεις των μισθών και το πάγωμα του τιμαρίθ-

μου, ήταν επακόλουθο να επηρεαστούν και τα οικο-

νομικά του Κινήματος. Επίσης η πίεση που υφίστα-

νται οι εργαζόμενοι από τους εργοδότες που εκμε-

ταλλεύονται τη κρίση, επηρεάζουν την οργάνωση.

4 Πιστεύεις ότι το συνδικαλιστικό κίνημα αντα-
ποκρίθηκε στις προκλήσεις της κρίσης;

Δεν νομίζω να είναι ορθό να κάνω ανάλυση για την

συμπεριφορά ολόκληρου του συνδικαλιστικού κινή-

ματος. Η ΣΕΚ ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο

για να διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό τα ωφελήματα

των εργαζομένων και να κρατήσει όσο το δυνατόν

περισσότερες θέσεις εργασίας.

5 Νομίζεις ότι το Κυπριακό συνδικαλιστικό κίνη-
μα πρέπει να επανεξετάσει σήμερα  το ρόλο του;

Οπωσδήποτε θα πρέπει να επανεξετάσει όχι μόνο το

ρόλο του, αλλά και την συνεργασία που θα πρέπει

να έχουν όλες οι Συντεχνίες μετα-

ξύ τους. Στα μεγάλα προβλήμα-

τα πρέπει να είναι ενωμένες. Η

ΣΕΚ ως η μεγαλύτερη οργάνω-

ση, να αναλάβει πιο ενεργό

και ουσιαστικό ρόλο προς

αυτή την κατεύθυνση.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη

• Απαιτούμε, οι θυσίες

των εργαζομένων να μην

πάνε χαμένες, τόνισε

ο γ.γ. της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ

Ελισσαίος Μιχαήλ

Κοινή ανακοίνωση κλαδικών συντεχνιών  ΣΕΚ, ΠΕΟ

Η  Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ και η συντεχνία Υπηρεσιών

ΠΕΟ, ανακοίνωσαν ότι οι επαρχιακές γενικές συνελεύσεις των εργαζομέ-

νων στο συνεργατικό κίνημα ενέκριναν την καταρχήν έκτακτη ειδική

συμφωνία που επετεύχθη με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Η συμ-

φωνία αφορά στην συμμετοχή των συνεργατικών υπαλλήλων στο σχέ-

διο αναδιάρθρωσης του Συνεργατισμού με σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέ-

τησης και σημαντικές αποκοπές μισθών και ωφελημάτων. 

Παρ’ όλες τις σημαντικές θυσίες που θα χρειαστεί να καταβάλουν, οι

συνεργατικοί υπάλληλοι συστρατεύονται στη μεγάλη προσπάθεια που

καταβάλλει το Συνεργατικό Κίνημα για ένα νέο ξεκίνημα που θα συμβά-

λει καταλυτικά στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του βιοτικού

επιπέδου του κυπριακού λαού.

Οι δύο συντεχνίες καλούν την ηγεσία του Συνεργατικού Κινήματος να

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό

συνεργατικό κίνημα που να εξυπηρετεί διαχρονικά τα συμφέροντα των

μελών του και της κοινωνίας ευρύτερα.

Επαρχιακή Γενική Συνέλευση Λευκωσίας

Με μειώσεις των μισθολογίου ύψους 15% περί-

που και εφαρμογή σχεδίου εθελοντικής αφυπη-

ρέτησης υπαλλήλων άνω των 45 ετών, σφραγίσθη-

κε η συμφωνία των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ με την

εργοδοτική πλευρά στο πλαίσιο της προσπάθειας

για ανασυγκρότηση του Συνεργατικού Κινήματος.

Η συμφωνία που ενεκρίθη από τις γενικές συνελεύ-

σεις των εργαζομένων άνοιξε το δρόμο για ανα-

διάρθρωση του Συνεργατισμού. Εκκρεμεί η συμφω-

νία με τους υπαλλήλους που ανήκουν στην ΕΤΥΚ.
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