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Οι γυναίκες πρώτα θύματα
των στυγνών μέτρων λιτότητας

ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ

την Κύπρο του 2015 η αδήλωτη
εργασία κάνει θραύση πλήττοντας
σοβαρά τα Κοινωνικά ταμεία και την
Κοινωνική συνοχή. Η ΣΕΚ ζητεί επίσπευση των
διαδικασιών
για άμβλυνση
του προβήματος.
Σελ. 5

Η

ΣΕΚ αξιώνει από την πολιτεία να περάσει
από τα λόγια στα έργα κατοχυρώνοντας την
Ισότητα των φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής.

Μ

Σελ. 6

ΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

Η

Κύπρος και ο Ελληνισμός τιμούν
τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη που
στο πρόσωπο του ενσαρκώνεται ο
πόθος της Κυπριακής νεότητας για
απελευθέρωση και δικαίωση της
πατρίδας μας.

Σελ. 7

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ

Ιδιαίτερα σε τούτη τη περίοδο της οικονομικής
δυσπραγίας, κυβέρνηση και Βουλή καλούνται να
προωθήσουν πολιτικές που να αποτρέπουν

4

ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΗΤΗΡ ΠΟΛΛΩΝ ΔΕΙΝΩΝ
ία στις πέντε αυτοκτονίες φέρουν
έντονη τη σφραγίδα της ανεργίας.
Πρόσφατη έρευνα συγκλονίζει το
Παγκόσμιο προκαλώντας βαθύτατες
ανησυχίες στις κυβερνήσεις. 30 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας θύμα της
κρίσης.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2850
TIMH 0.68€(£ 0.40)

4

Η ΣΕΚ τίμησε μεγαλοπρεπώς
την 8η Μαρτίου
Καλούνται οι γυναίκες να πυκώνσουν
ακόμη περισσότερο τις τάξεις
του Ελεύθερου Συνδικαλισμού

•

Η οικονομική
ασυδοσία τσακίζει
τη ζωή

πρακτικές που επιδεινώνουν τη θέση της γυναίκας η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο θύμα της
βαθιάς οικονομικής ύφεσης.
Στο πλαίσιο της 8ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας, το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
διοργάνωσε μαζικές συγκεντρώσεις σ’ όλα τα
Ελεύθερα Εργατικά Κέντρα ενώ αξιωματούχοι του
Κινήματος επισκέφθηκαν χώρους δουλειάς ενημερώνοντας τις εργαζόμενες για τα δικαιώματα
τους.
Σελ. 3, 8, 9, 16

•

Δώσε δύναμη
στην αξία σου

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ Η ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η

ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και
γενικότερα την πολιτεία να υιοθετήσει δέσμη μέτρων για προστασία
του Καταναλωτή και θωράκιση των
δικαιωμάτων του.

θεσμό του Επιτρόπου Καταναλωτή,
επισημαίνει σε διακήρυξη του το
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλω-

Τα φαινόμενα ακρίβειας βασικών
αγαθών, η αισχροκέρδεια και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που
οργιάζουν στην Κυπριακή αγορά
πρέπει να καταπολεμηθούν, χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση. Ιδιαίτερα
σε τούτη τη δύσκολη περίοδο της
οικονομικής κρίσης το κράτος έχει
υπέρτατο χρέος να υιοθετήσει το

τών ΣΕΚ, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή.

Σελ. 10

4 Επείγει η υιοθέτηση του θεσμού
του Επιτρόπου Καταναλωτή

4 Πανάκριβα τα είδη και οι υπηρεσίες πρώτης ανάγκης

4 Τσουχτερές οι τιμές
γάλακτος, καυσίμων,
ηλεκτρισμού και
δανειστικών επιτοκίων

Χρήζει αναθεώρησης η πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών

Η

ΣΕΚ επαναφέρει εκ νέου στο προσκήνιο την ανάγκη αναθεώρησης της πολιτικής για απασχόληση αλλοδαπών εργατών – κυρίως από Τρίτες χώρες –
στην Κύπρο.

ήταν Κύπριοι).
Η υπουργός μετά από αρκετή συζήτηση, υιοθέτησε
την εισήγηση της ΣΕΚ και όπως φαίνεται και στα
επίσημα πρακτικά υπογράμμισε πως «θα συσταθεί

Το ζήτημα αυτό τέθηκε από την ηγεσία του Κινήματος στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης που συνήλθε υπό την προεδρία της αρμόδιας υπουργού Ζέτας
Αιμιλιανίδου στις 31 Οκτωβρίου 2014.

• Ζημιογόνα η αναβλητικότητα

Η ΣΕΚ υπέδειξε ότι μεσούσης της κρίσης και της
βαθειάς οικονομικής ύφεσης που πλήττει την Κύπρο,
η αδήλωτη εργασία οργιάζει, η εργασιακή εκμετάλλευση πολλαπλασιάζεται, η απασχόληση αλλοδαπών κινείται σε ψηλά επίπεδα και όλα μαζί συμβάλουν στην αύξηση της ανεργίας, κυρίως των
Κυπρίων, (το τέλος του 2014 το 79.5% των ανέργων

Ομάδα Εργασίας υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ολοκληρωμένη συζήτηση
των θεμάτων απασχόλησης, με στόχο να διαμορφωθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες θα τεθούν
ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και ακολούθως

του υπουργείου Εργασίας

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην Ομάδα Εργασίας θα εκπροσωπούνται τα συναρμόδια Τμήματα
του υπουργείου Εργασίας και εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων».
Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι, πέρασαν περισσότεροι από τέσσερις μήνες από την ημέρα λήψης της
σχετικής απόφασης, η ομάδα εργασίας ούτε συστάθηκε ούτε συνεδρίασε, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο θέμα να κινδυνεύει να παραπεμφθεί στις ιστορικές ελληνικές καλένδες.
Η ΣΕΚ καλεί το υπουργείο Εργασίας να εγκαταλείψει
την τακτική της κωλυσιεργίας και της αναβλητικότητας και να προχωρήσει τάχιστα στην υλοποίηση των
όσων συμφωνήθησαν στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Καιρικά

Τ

ρομάζουμε μπροστά στο ενδεχόμενο διαχωρισμού των πολιτών
σε
πατριώτες
και
προδότες.Τρέμουμε μπροστά στον
ορατό κίνδυνο αναζωπύρωσης του
κομματικού πατριωτισμού, πυροδότησης κλίματος διχασμού και
αναβίωσης του φανατισμού με
φόντο τις βουλευτικές εκλογές του
2016.
Σε τούτη την κρίσιμη ώρα, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών
καλείται σε εγρήγορση και συστράτευση για να καταστρέψει εν τη
γενέσει τους τα ναρκοπέδια και τις
παγίδες που στήνουν οι επιτήδειοι.
Τούτη τη φορά οι πολίτες δεν πρέπει να παρασυρθούν ούτε από
εύηχα συνθήματα οικονομικών
<<ειδημόνων>>
ούτε
από
πατριωτικές κορώνες επιτήδειων
πολιτικάντηδων. Αν θέλουν οι
δυσπραγούντες πολίτες να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, ας κινητοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση
συγκροτώντας ισχυρό κοινωνικό
μέτωπο πέραν και πάνω από κομματικές ντιρεκτίβες σε συνεργασία
με τις δημιουργικές και τίμιες
δυνάμεις της πολιτικής και της κοινωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση το
αύριο προμηνύεται χειρότερο από
το σήμερα και το χθές.

Ο

ι γυναίκες θα συνεχίσουν
να αμείβονται λιγότερο
από τους άντρες για τα επόμενα εβδομήντα χρόνια, ενώ
πολύ λίγες θα είναι οι γυναίκες
που θα κατέχουν διευθυντικές
θέσεις σε εταιρείες.
Την πιο πάνω συγκλονιστική
διαπίστωση έχει καταδείξει ο
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
η οποία ουσιαστικά αναιρεί
την αποτελεσματικότητα των
μέτρων των πολιτικών και των
δράσεων που λαμβάνονται
ανά το παγκόσμιο σε σχέση με
την μείωση του χάσματος
αμοιβών.
Μείζον θέμα σε κάθε κοινωνία
που ουσιαστικά προδιαγράφει
την πρόοδο στα ζητήματα Ισότητας, αφού η ανισότητα
στους μισθούς μεταξύ των δύο
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Ο λαός δεν μπορεί να εμπαίζεται άλλο

Φαινόμενα

ΤΡΟΜΑΖΟΥΜΕ!

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τ

ην ώρα που ο λαός εξακολουθεί να
συνθλίβεται στη μέγγενη του τροικανού Μνημονίου, οι πρωταγωνιστές,
εξακοντίζουν τα φαρμακερά βέλη τους
ο ένας στον άλλο, επιχειρώντας απεγνωσμένα να αποποιηθούν των δικών
τους ευθυνών για την οικονομική τραγωδία.
Ο κατακρεουργημένος λαός όμως δεν
τρώει πλέον κουτόχορτο. Είναι πέραν
από βέβαιος πως η τραγωδία είναι
απότοκη της απληστίας των τραπεζιτών, της αχαπαρωσύνης πολιτειακών
αξιωματούχων και της διαπλεκόμενης
σχέσης πολιτικών καιροσκόπων οικονομικών κερδοσκόπων.
Μέσα σ’ αυτόν τον πολιτικό κυκεώνα,
οι μη προνομιούχοι πολίτες των οποίων οι οικονομίες κουρεύτηκαν, οι δουλειές τους εξαφανίσθηκαν και τα
υπάρχοντα τους παραμένουν εκτεθειμένα στις ορέξεις της τρόικα, προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν την
κοινωνική περιθωροποίηση. Αναζητούν τρόπους επιβίωσης, είτε με την
αποδοχή εξευτελιστικών όρων εργοδότησης, είτε μεταναστεύοντας στο εξωτερικό. Οι υπόλοιποι που δεν ανέχονται
ούτε το ένα ούτε το άλλο, αναγκάζονται να συνωστίζονται στις ημιφωτισμένες καφετέριες που ξεφυτρώνουν
σαν μανιτάρια σε κάθε γειτονιά με όπλο
το χατζιρλίκκι του παππού ή της γιαγιάς. Τα πράγματα είναι πολύ σκληρά
και ενόσω οι πολιτικοί ταγοί αλλά και
οι εργοδότες δεν αντιλαμβάνονται ότι

απαιτείται προσέγγιση του προβλήματος με σοβαρότητα, συνεννόηση,
συναίνεση και κοινωνικό πατριωτισμό,
το κακό θα χειροτερεύει. Ενόσω οι έχοντες εξουσία αδυνατούν να βρούν
λύσεις που θα οδηγούν την οικονομία
στην ανάπτυξη δημιουργώντας θέσεις
αξιοπρεπούς απασχόλησης, η κοινωνία θα ασφυκτιά ολοένα και περισσότερο. Ενόσω οι οικονομικοί παράγοντες

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

θα εξακολουθούν να επιδίδονται σε
δημόσια μαθήματα λογισμικών ταχυδακτυλουργιών για κατευνασμό της
οργισμένης κοινής γνώμης, η αγανάκτηση του λαού θα εντείνεται. Ενόσω η
αξιωματική αντιπολίτευση που φέρει
το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για
την οικονομική τραγωδία παίζει την

κολοκυθιά νυχθημερόν, τότε κανείς δεν
μπορεί να ελπίζει σε βελτίωση της
κατάστασης. Ενόσω η κυβέρνηση αδυνατεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της
έναντι της δυσπραγούσας κοινωνίας
και το μόνο που καταφέρνει είναι να
παραχαιδεύει τους μεγαλοτραπεζίτες
και τους μεγαλοοφειλέτες, χαϊδεύοντας
ταυτόχρονα τα αυτιά μας με τις αόρατες προοπτικές της οικονομικής επανεκκίνησης, τότε η ελπίδα σωτηρίας
φαντάζει απομακρυσμένη.
Τέλος, αν η κυβέρνηση δεν έρθει σε
μετωπική ρήξη με τα κάθε λογής κατεστημένα της οικονομικής και πολιτικοκομματικής ζωής που κρατούν τις
δημιουργικές δυνάμεις παροπλισμένες
και τον τόπο αιχμάλωτο στα διαπλεκόμενα συμφέροντα, τότε προμηνύονται
νέα δεινά.
Ο λαός που πληρώνει με αίμα τα κάθε
λογής καπρίτσια της οικονομικής αλητείας και της πολιτικής αγυρτείας,
απαιτεί εδώ και τώρα καθαρές προτάσεις που θα βγάζουν τον τόπο από τα
σημερινά οδυνηρά αδιέξοδα με συγκεκριμένα χρονικά διαγράμματα. Πολύ
φοβόμαστε ότι πρό της αδυναμίας του
πολιτικού συστήματος να βρεί λύσεις,
οι κομματάρχες θα αποδυθούν σύντομα
σε τεχνητή εκστρατεία αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα
οξύτατα προβλήματα της καθημερινότητας. Αν αυτό ισχύει τα χειρότερα
έπονται.

Ακόμη έναν αιώνα υπομονή
για την Ίση Αμοιβή!
φυλών αποτυπώνει το μέγεθος
της υποτίμησης της προσφορά της γυναίκας στην αγορά
εργασίας.
Η Εκτελεστική Διευθύντρια της
Υπηρεσίας των Ηνωμένων
Εθνών που είναι αρμόδια για
την ισότητα των γυναικών
επισημαίνει στο μήνυμα για
την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας πως σε καμία από
τις 189 χώρες του κόσμου, που
έχουν υιοθετήσει μέτρα υπέρ
των δικαιωμάτων των γυναικών, δεν έχει επιτύχει Ισότητα
των φύλων.
Ένα κορίτσι που γεννιέται
σήμερα, επισημαίνει , θα πρέπει να γίνει 81 ετών για να έχει
την ίδια ευκαιρία με ένα άνδρα
στην ανέλιξή της σε ανώτατη
διευθυντική θέση σε μια επιχείρηση, ενώ πρέπει να κλείσει
τα πενήντα για να έχει την
ευκαιρία να ηγηθεί μιας
χώρας.

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)

Ακόμη και οι Ευρωπαϊκές Κοινωνίες παρά το εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο
που διαθέτουν, απέτυχαν
παταγωδώς να πατάξουν την

• Ο νόμος για την «Ίση
Αμοιβή» δεν είναι
διαπραγματεύσιμος.
Οφείλουν όλοι να
εργαστούν σκληρά για
την πλήρη εφαρμογή του
αδικία της ανισομισθίας. Ποια
θα είναι όμως η κατάσταση
από δω και μπρος που οι επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής ύφεσης ανέτρεψαν τα οικονομικά δεδομένα
και δημιούργησαν έντονη
εργασιακή ανασφάλεια. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί
ότι οι νόμοι δεν είναι διαπραγματεύσιμοι και ως εκ τούτου
όλοι οι εργοδότες οφείλουν να

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

εφαρμόζουν τον νόμο και
παράλληλα το κράτος να ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας χωρίς εκπτώσεις.
Η ανισομισθία στην αμοιβή
αποτελεί μείζον οικονομικό και
κοινωνικό θέμα και οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι
συνεχείς και επαναλαμβανόμενες μέχρι ότου εμπεδωθεί στις
συνειδήσεις όλων, ότι το ντόπιο εργατικό δυναμικό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και χωρίς διάκριση αλλά
αντίθετα να αξιολογείται για
τις ικανότητες του ,την εμπειρία και την παραγωγικότητα
του.

αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες και τα προσόντα τους.
Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται πρότυπα για τα
παιδιά από μικρής ηλικίας
πλάθοντας νέα ήθη και νέα
κουλτούρα.
Η ανισομισθία αποτελεί μια
σοβαρή διάκριση η οποία
ουσιαστικά καταδεικνύει την
αδυναμία της πολιτείας να
εφαρμόσει τον νόμο.
Οι αλλαγές χρειάζονται επιμονή και δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε την μάχη αν δεν κερδίσουμε τον πόλεμο. Το χρωστάμε στους ευατούς μας και
προπαντός στους χιλιάδες
νέους και νέες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους με
περγαμηνές και αναμένουν να
τύχουν δίκαιης μεταχείρισης.

Η Κύπρος κατέχει τα σκήπτρα
σε μορφωτικό επίπεδο ανδρών
και γυναικών και αποτελεί
πρόκληση εκ μέρους της ιδίας
της πολιτείας να προσφέρει
τη δυνατότητα και σε γυναίκες
να αναλαμβάνουν θέσεις κλειδιά στην κοινωνία που να
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Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ

«Ώ

δινεν όρος και έτεκε μυν» (Πβ. Λουκ: «Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν» επίσης Αποστ. Παροιμ., Ίδ. 57) που σημαίνει «εκοιλιοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντικό», λέγεται δε στην περίπτωση που
κάποιος καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες με μηδαμινό όμως αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για το ούτω καλούμενο
«κοινό ανακοινωθέν».
Πώς λοιπόν ερμηνεύουν το «κοινόν ανακοινωθέν» οι Τούρκοι πριν ακόμα
στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών το διαμηνύουν με τον καθημερινό
τους αμανέ για δύο λαούς κ.τ.λ. αλλά εμείς συνεχίζουμε να είμαστε
«τυφλοί τα τ’ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματι» (Σοφ. Οιδ. Τυρρ. 371) – δηλαδή τυφλοί στα μάτια και στην ψυχή – αφού ζούμε με ψευδαισθήσεις και
ευσεβοποθισμούς ότι με την «διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και
πολιτική ισότητα» θα εξευρεθεί «δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση
του Κυπριακού» και θα επανενώσουμε την Κύπρο!
Για τους Τούρκους το «Κυπριακό είναι λυμένο επί του εδάφους και του
χάρτη» (δήλωση του τότε Τούρκου Πρωθυπουργού της εισβολής Μπουλέντ Ετζεβίτ) και τώρα απλώς θέλουν την υπογραφή μας για την νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής και μετατροπή
της Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο και των Ελληνικής καταγωγής
αυτόχθονων κατοίκων της Κύπρου σε μια θλιβερή μειονότητα εσαεί υποτελή στην Άγκυρα, που τελικώς δυνατό να έχει την τύχη των Ελλήνων της
Κωνσταντινουπόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου.

• Επισκέψεις αξιωματούχων της ΣΕΚ στους χώρους εργασίας

Στις προτεραιότητες του Κινήματος η ουσιαστική
στήριξη των εργαζομένων γυναικών

Η

ΣΕΚ, θέτει στις ύψιστες
προτεραιότητες της, την
προαγωγή της Ισότητας στο
καθημερινό γίγνεσθαι ως
ένα βασικό κομμάτι της
πολιτικής της διεκδίκησης.
Ειδικότερα στις παρούσες
οικονομικές συνθήκες, όπου
οι επιπτώσεις της κρίσης
έχουν διαταράξει το εργασιακό τοπίο, η ανάγκη
ουσιαστικότερης στήριξης
της γυναίκας εργαζόμενης,
κρίνεται επιτακτικότερη όσο
ποτέ άλλοτε.
Στο πλαίσιο των εορτασμών

στήριξη του Κινήματος στον
πολυσήμαντο και πολύπλευρο ρόλο που επιτελούν.
Ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας συνοδευόμενος από τον οργανωτικό
αξιωματούχο Γιώργο Κωνσταντίνου σε επίσκεψη του
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας αναφέρθηκε στο
σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες
στον κοινωνικό, οικονομικό
πολιτικό και συνδικαλιστικό
στίβο αλλά και στην πρόοδο

Είχα γράψει πολλές φορές στο
παρελθόν ότι με τις «συμφωνίες
Του Ανδρέα Μ.
υψηλού επιπέδου» (συμφωνίες κορυΒασιλείου
φής όπως συνηθίζομε να τις αποκαπρώην
λούμε) αποδεχτήκαμε έμμεσα τα
συνδικαλιστή
τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής και βάλαμε τη θηλειά του σχοινιού γύρω από το λαιμό μας δίδοντας το άλλο άκρο στους Τούρκους.
Έκτοτε με τις συνεχείς υποχωρήσεις μας και τις κατά καιρούς «γενναιόδωρες προσφορές» μας που τώρα περιλαμβάνουν και το φυσικό αέριο
(έδαφος αντί φυσικού αερίου, στην Τουρκία παροχή στο ήμισυ της τιμής
κ.τ.λ.) είναι σαν να εκλιπαρούμε ουσιαστικά τον οίκτο και τη συμπόνοια
των Τούρκων προσπαθώντας να τους δελεάσουμε. Ο γνωστός Άγγλος
δημοσιογράφος Robert Fisk είχε γράψει πριν μερικά χρόνια στην εφημερίδα “Independent” ότι στο Κυπριακό ουδέποτε διεξήχθησαν σοβαρές
συνομιλίες και διαπραγματεύσεις ουσίας παρά μόνο «κουβέντες του
καφενείου» οι οποίες φυσικά και θα συνεχισθούν και αυτή τη φορά,
οπότε και αν ξαναρχίσουν όπως διάφοροι δικοί μας και ξένοι επείγονται. Μερικοί εισηγούνται χάραξη «νέας εθνικής (sic) στρατηγικής» «σχεδίου Β», «επανατοποθέτηση» κ.τ.λ. Μα είχαμε άραγε ποτέ οποιαδήποτε
στρατηγική ή σχέδιο Α; Ασφαλώς όχι.
Άλλοι μιλούν για ενότητα αλλά το «κοινό ανακοινωθέν» έγινε η αφορμή
για νέες αντιπαραθέσεις σε ένα κυριολεκτικά καταθρυμματισμένο εσωτερικό μέτωπο όπου όλοι είναι εναντίον όλων.
Η ύπαρξη ενιαίου και αρραγούς εσωτερικού μετώπου προϋποθέτει ενότητα σκοπού και δράσης που ασφαλώς δεν υπάρχει ούτε και ποτέ θα
δημιουργηθεί εφ’ όσον δεν βασίζεται σε ένα ενιαίο και αρραγές αντικατοχικό απελευθερωτικό μέτωπο. Σε αυτό έπρεπε να επικεντρώνεται το
ούτω καλούμενο Εθνικό Συμβούλιο, διαφορετικά είναι χάσιμο χρόνου.
Υπάρχουν και οι εθνικώς ασπόνδυλοι που μας λέγουν ότι είμαστε «μικρή
χώρα». Είναι δηλαδή ως να μας εισηγούνται να αυτοκτονήσουμε αφού
πρόκειται να πεθάνουμε. Όμως, όπως λέει και ο ποιητής «η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα με της καρδιάς το πύρωμα
μετριέται και με το αίμα».
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πρόσθεσε, διεκδικεί από την
πολιτεία την υιοθέτηση
πολιτικών που να παρέχουν
ουσιαστική στήριξη στην
εργαζόμενη προς όφελος
της κοινωνίας και της οικονομίας ευρύτερα.
Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ επισκέφθηκε τις
εργαζόμενες στις Σχολικές
Εφορείες με τον οργανωτικό
αξιωματούχο
Τάσο
Κακουλλή.
Ο κ. Μιχαήλ αφού αναφέρθηκε στις οικονομικές και
προπαντός στις κοινωνικές
επιπτώσεις της κρίσης αλλά
και στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι διάφοροι κλάδοι που
παρακολουθεί η Ομοσπονδία, έκανε ιδιαίτερη μνεία
στη σημαντική προσφορά
των εργαζομένων γυναικών
στην αγορά εργασίας που
στηρίζουν την οικονομία και
την κοινωνία ευρύτερα.
Η Διεθνής Ημέρα της γυναί-

της επετείου της 8η Μαρτίου
πραγματοποιήθηκαν, πέραν
των εκδηλώσεων και επισκέψεις σε μαζικούς χώρους
εργασίας παγκύπρια όπου
αξιωματούχοι της ΣΕΚ μαζί

που επιτελέστηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της ενίσχυσης του νομοθετικού
πλαισίου.
Τόνισε παράλληλα πως το

κας, επεσήμανε, είναι μια
ιστορική επέτειος που υπενθυμίζει το χρέος της πολιτείας να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα για διασφάλιση
της Ισότιμης στήριξης των
γυναικών στην αγορά εργασίας.
Τόσο οι δυο οργανωτικοί
αξιωματούχοι Γιώργος Κωνσταντίνου
και
Τάσος
Κακουλλής, όσο και η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών Δέσποινα Ησαϊα σε παρεμβάσεις
τους κάλεσαν τις γυναίκες
να συνεχίσουν να πορεύονται δυναμικά και διεκδικη-

Στην ιστορική πορεία των λαών ουδέποτε υπήρχε ασφάλεια παρά μόνον
ευκαιρία. Και η πολύπαθη Κύπρος – που πολλούς αφέντες άλλαξε μα δεν
άλλαξε καρδιά – βρέθηκε στην πιο ισχυρή θέση την περίοδο 1964-67 με
την παρουσία μιας ενισχυμένης με δύναμη πυρός Ελληνικής Μεραρχίας
όπου η διεθνής κοινότητα αποδέχθηκε ότι η Ένωση με την Ελλάδα ήταν
τετελεσμένο γεγονός και η μόνη βιώσιμη και διαρκής λύση του Κυπριακού. Γιατί μόνο η Ένωση διασφάλιζε οριστικά τη φυσική και Εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Αποκομμένοι από τον Εθνικό κορμό
θα είμαστε πάντοτε ευάλωτοι.
Σήμερα ο Κυπριακός Ελληνισμός διανύει την πιο κρίσιμη φάση της ιστορικής του διαδρομής ευρισκόμενος στο έλεος του τουρκικού επεκτατισμού διακατεχόμενος από πρωτοφανή αισθήματα ανασφάλειας και
αβεβαιότητας για το μέλλον. Η Κύπρος ουδέποτε θα ησυχάσει εξ αιτίας
των χειρισμών αυτών που κρατούσαν στα χέρια τους τις τύχες μας.
Απεμπόλησαν το δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης, καταπατώντας τους
όρκους που έδωσαν για αυτό για το οποίο αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν
και οδηγήθηκαν στην αγχόνη οι ήρωες και μάρτυρές μας, των οποίων
τρίζουν τα κόκκαλα.
Ας μη ξεχνούμε ότι ουδείς εξ αυτών έδωσε τη ζωή του είτε για μια ψευδοανεξαρτησία των επάρατων συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου είτε για
την τουρκικών προδιαγραφών «διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία».
Αμανές : μακρόσυρτο τουρκικό τραγούδι
Sic : λέγεται κατά τρόπο ειρωνικό.

με το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών της ΣΕΚ είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις με τις εργαζόμενες
γυναίκες εκφράζοντας την

Κίνημα της ΣΕΚ αναγνωρίζει
τη σπουδαιότητα του σημαντικού ρόλου που επιτελεί η
γυναίκα στο καθημερινό
γίγνεσθαι και ως εκ τούτου,

τικά μέχρι ότου η πολιτεία
αναλάβει το χρέος της, δρώντας καταλυτικά στην επίτευξη ουσιαστικής ισότητας
στην εργασία.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ο Σύνδεσμος Δανειοληπτών
καταγγέλλει την Τράπεζα Κύπρου
ότι προχωρεί σε εκποιήσεις

Ο

Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) με πρόσφατη ανακοίνωση
του καταγγέλλει την Τράπεζα Κύπρου ότι προχωρά
σε εκποιήσεις ακινήτων, τα οποία βαρύνονται με
memo.
“Διερωτόμαστε ποιοι ευθύνονται για αυτήν την εξέλιξη, ενώ “οι επίσημοι” τους δηλώνουν ότι δεν θα
προχωρήσουν αφού δεν ενδιαφέρονται για εκποιήσεις μικρών οφειλετών”, αναφέρει η ανακοίνωση του
Συνδέσμου την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του
ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. Κώστας Μελάς.
Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι “το θέμα δεν είναι ότι η
τράπεζα απλά προχωρά με την εκποίηση, αλλά το
ότι οι υπάλληλοι της τράπεζας που αναλαμβάνουν
να φέρουν εις πέρας τη διαδικασία, προβαίνουν σε
ψευδή ένορκη δήλωση στο κτηματολόγιο, αποκρύβοντας ότι τα ακίνητα που βαρύνονται με memo δεν
είναι οικόπεδα, αφού στην πραγματικότητα πρόκειται για κατοικίες στις οποίες μένουν οικογένειες”,
επικαλούμενος συγκεκριμένη καταγγελία την οποία
και έδωσε στη δημοσιότητα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση “με βάση τον
Νόμο, όταν η ιδιοκτησία συνίσταται ολικά ή μερικά
από κατοικία, πρέπει να αφήνεται ή να παρέχεται
στον οφειλέτη χρέους τέτοια στέγαση που κατά τη
γνώμη του δικαστηρίου είναι απόλυτα αναγκαία για
αυτόν και την οικογένεια του”.
“Το κτηματολόγιο από την άλλη”, προστίθεται, “δεν
φαίνεται να ελέγχει την αλήθεια των ένορκων δηλώσεων ούτε και να επιβεβαιώνει με βάση τα στοιχεία
του, εάν τα συγκεκριμένα ακίνητα αποτελούν οικόπεδα ή κατοικίες”.
Ο Σύνδεσμος καταγγέλλει τη συγκεκριμένη στάση της
τράπεζας και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να
εμπλακούν “για να σταματήσει αυτή η τραγική κατάσταση”.
Καλεί επίσης τον Γενικό Εισαγγελέα “να προχωρήσει
με ποινικές διώξεις εναντίον των υπαλλήλων των
τραπεζών, οι οποίοι προβαίνουν σε ψευδείς ένορκες
δηλώσεις και το κτηματολόγιο να μην αποδέχεται τις
εν λόγω αιτήσεις”.
“Δυστυχώς”, προστίθεται, “φαίνεται ότι οι τραπεζίτες, οι διοικούντες των τραπεζών ακόμη και οι απλοί
υπάλληλοι, έβαλαν στοίχημα να καταστρέψουν τον
απλό πολίτη και να τον βγάλουν από το σπίτι τους.
Καλούμε τους δανειολήπτες οι οποίοι λαμβάνουν
επιστολές – ειδοποιήσεις από το κτηματολόγιο ή
από τις τράπεζες, να αντιδράσουν αμέσως και να
διεκδικήσουν
τα δικαιώματα τους με
οποιαδήποτε
ν ό μ ι μ α
μέσα”, καταλήγει η ανακοίνωση του
Συνδέσμου.

Μ

έσα σε διάστημα δύο εβδομάδων ο
Συνεργατισμός προχώρησε σε δεύτερη μείωση των επιτοκίων του σε όλο
το φάσμα των δανείων με θετικό αντίκτυπο στο σύνολο των δανειοληπτών.
Η Επιτροπεία του Συνεργατισμού σε
πρόσφατη συνεδρία της σημείωσε ότι
αποτελεί στρατηγική επιλογή του
συνεργατισμού να επιδιωχθεί σύγκλιση
των επιτοκίων της Κύπρου με αυτά της
Ευρωζώνης. Προς αυτή την κατεύθυνση
αποφάσισε αποκλιμάκωση των δανειστικών επιτοκίων στα εξυπηρετούμε
δάνεια ως ακολούθως:
1. Στεγαστικά δάνεια περαιτέρω μείωση 1% 9σύνολο 2%) στο επιτόκιο με ελάχιστο το 2,75%.
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Κοινωνική δικαιοσύνη και εργασιακή ηθική
Κ

αθώς δεν υπάρχει ένας ενιαίος
και μονοδιάστατος ορισμός της
έννοιας «κοινωνική δικαιοσύνη»,
θα χρειαζόταν μεγάλη ανάπτυξη
του θέματος για καταγραφή των
μορφών, των ιδεολογικών διαφοροποιήσεων και της Πλατωνικής
και Αριστοτέλειας αποτύπωσης
της έννοιας της δικαιοσύνης.
Παρά ταύτα, οι συνδικαλιστικές
προσεγγίσεις και διεκδικήσεις
προδιαγράφουν την κοινωνική
δικαιοσύνη στη βάση της ισότητας
στα δικαιώματα και στις ευκαιρίες, της μείωσης του μισθολογικού χάσματος και της κατανομής
του παραγόμενου πλούτου.

Του Αντρέα Φ.
Μάτσα
Αναπληρωτή
Γενικού
Γραμματέα ΣΕΚ

Επιπρόσθετα, βασική παράμετρο
αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση, η αξιοπρέπεια στην εργασία, η κοινωνική
στόχευση της ανάπτυξης, η προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης στη βάση της κοινωνίας των
πολιτών, η αναχαίτιση της φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής,
όπως και η σωστή και ουσιαστική
δημιουργία δομών και προϋποθέσεων αναβάθμισης του κοινωνικού
διαλόγου και της επιχειρηματικότητας ως προοπτική δημιουργίας
συνθηκών ανάπτυξης.
Στην ίδια βάση, επιβάλλεται η
περαιτέρω μείωση των δανειστικών και αναπτυξιακών επιτοκίων,
η ενίσχυση της στόχευσης του ΕΚΤ
για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, όπως επίσης και η
δημιουργία των ικανών και δυνατών συνθηκών για αύξηση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
και της οικονομίας γενικότερα.
Πρόσφατη αλλά και παλαιότερη
έρευνα της ΟΕΒ επιβεβαιώνει για
ακόμα μία φορά πως, το εργατικό
κόστος και ειδικότερα οι μισθοί δεν
ιεραρχούνται ψηλά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ως εκ τούτου, οι

παρεμβατικές λύσεις θα πρέπει να
εστιαστούν προς άλλες κατευθύνσεις, όπως έχει ήδη σημειωθεί.
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ΣΕΣ) αποτελεί τον
μόνο κοινωνικό εταίρο
που εκπροσωπεί τους
εργαζόμενους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ
τούτου, μέσα από τις
παρεμβάσεις της στα
θεσμικά όργανα της Ε.Ε,
συμμετέχοντας στη διαδικασία χάραξης ουσιαστικής κοινωνικοοικονομικής πολιτικής και
τον διαπραγματευτικό
της ρόλο στη συνομολόγηση συμφωνιών πλαισίου, συμβάλλει τα μέγιστα έτσι ώστε να ενισχύεται η κοινωνική
δικαιοσύνη και να αποτελεί, τουλάχιστο ως
προοπτική, βασικό στοιχείο του
Ευρωπαϊκού οράματος.

Ο γεωγραφικός διαχωρισμός της
Ε.Ε στη βάση της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, θα αποδυναμώσει
ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα
κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης,
θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την
Ένωση.

Παρά ταύτα, είναι πραγματικότητα πως αυτή τη στιγμή, υπάρχει
σημαντικό έλλειμμα κοινωνικής
δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας. Είναι γι’ αυτό το
λόγο, ανάμεσα βέβαια και σε πολλούς άλλους, που επιβάλλεται ο
επαναπροσδιορισμός της Ευρωπαϊκής
κοινωνικοοικονομικής
πολιτικής, η ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων,
η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης
ανάμεσα στα Κράτη Μέλη, η κοινωνική και πράσινη διάσταση της

Είναι γι’ αυτό που επιβάλλεται, η
δημιουργία ενός κοινωνικού πρωτοκόλλου ανάπτυξης, μέσα από το
οποίο να γίνεται καλύτερη στόχευση της κοινωνικής Ευρώπης στη
βάση της αναζήτησης ενός νέου
κοινωνικού κεκτημένου μέσα από
το οποίο θα αίρεται η λιτότητα και
θα προωθείται η ανάπτυξη στη
βάση της κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς, προάγοντας ταυτόχρονα την ηθική στην πολιτική και
στις προωθούμενες πολιτικές,
όπως επίσης και την κοινωνική
συνοχή και ενσωμάτωση προς
όφελος των εργαζομένων και του
κοινωνικού συνόλου ευρύτερα.

Σε αυτή τη βάση, πιστεύεται πως η κοινωνική δικαιοσύνη ως στοχοθέτηση πολιτικής παρέμβασης θα προωθήσει την ηθική στα πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και συνδικαλιστικά/ εργασιακά δρώμενα της Ε.Ε, με σημαντικές προεκτάσεις στη δημιουργία θετικών επιδράσεων σε όλα τα επίπεδα. Οι προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας και γι’ αυτό θα πρέπει να
εξαντληθούν όλα τα περιθώρια στοχευμένης διαπραγμάτευσης μέσα από
την αξιοποίηση των θεσμικών διαδικασιών και σωμάτων, μακριά από
λαϊκισμούς και ατεκμηρίωτα στείρες αρνήσεις, με όραμα την επόμενη
ημέρα που μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης για την οικονομία και επαναφορά της αξιοπρέπειας στην κοινωνία και στην εργασία.

• Συνολική μείωση 2% στα στεγαστικά

3. Καταναλωτικά δάνεια μείωση 1% στο
επιτόκιο με ελάχιστο το 4%.
4. Φοιτητικά δάνεια περαιτέρω μείωση
0,5% (από 4,50%) και προσαρμογή του
επιτοκίου στο 4%.
5. Αγροτικά δάνεια παραιτέρω μείωση
0,5% (από 4.75%) και προσαρμογή του
επιτοκίου στο 4.25%.
Συνδυάζοντας τις μειώσεις με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Συνεργατισμού
για μείωσεις στα φοιτητικά, αγροτικά
και στεγαστικά δάνεια, το μέσο επιτό-

κής για την πολιτική ενοποίηση.

Η ΣΕΚ, ως ενεργό μέλος της ΣΕΣ,
συμβάλλει έτσι ώστε οι παρεμβάσεις να είναι όσο το δυνατό πιο
κοινωνικά δίκαιες και να δημιουργούν θετικές προεκτάσεις στα
ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν την Κύπρο.

Ο Συνεργατισμός μειώνει κι άλλο τα επιτόκια
2. Επιχειρηματικά δάνεια μείωση 2%
στο επιτόκιο με ελάχιστο το 3%.

ανάπτυξης, η ουσιαστική εμβάθυνση των θεσμών και δομών της
Ε.Ε στη βάση της συμμετοχικής
δημοκρατίας, όπως επίσης και η
δημιουργία της σωστής προοπτι-

κιο του Συνεργατισμού ανά σκοπό
δανείου προσαρμόζεται ως ακολούθως: Στεγαστικά δάνεια μέσο επιτόκιο
3,51%, επιχειρηματικά δάνεια 4,25% και
καταναλωτικά δάνεια 5,37%. Οι μειώ-

• Στο 3.51% το μέσο ύψος
των στεγαστικών δανείων
σεις αφορούν όλα ανεξαιρέτως τα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια του
Συνεργατισμού και τίθενται σε ισχύ από
1η Μαρτίου 2015 χωρίς διακρίσεις σε

σχέση με το επιτόκιο βάσης (π.χ.
Euribor, ECB Rate, Βασικό Επιτόκιο του
Συνεργατισμού). Οι μειώσεις αυτές
επηρεάζουν 132.000 δανειολήπτες με
συνολικά δάνεια ύψους €5.7 δισ. και
αναμένεται να προσφέρουν στους
δανειολήπτες ετήσια ελάφρυνση περίπου €90 εκατ. ή €450 εκα. στην πενταετία.

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ
Για τους μη εξυπηρετούμενους δανειολήπτες ισχύουν οι πιο πάνω μειώσεις
ως ακολούθως: 50% της ελάφρυνσης
αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης και 50% της ελάφρυνσης εφόσον τηρούνται οι όροι της
αναδιάρθρωσης για περίοδο 6 μηνών.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Αόρατοι» για τις δημόσιες υπηρεσίες
χιλιάδες αδήλωτοι εργαζόμενοι

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μικρή μείωση παρουσίασε η ανεργία
στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2015

Μ

ικρή μείωση παρουσίασε η ανεργία στην Κύπρο
τον Ιανουάριο του 2015, παραμένοντας ωστόσο
σε ψηλά επίπεδα, όπως διαφαίνεται από στοιχεία
που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην
Κύπρο μειώθηκε τον Ιανουάριο του 2015 στο 16,1%
από 16,4% τον Δεκέμβριο του 2014 και 15,7% τον
Ιανουάριο του 2014.
Το ποσοστό είναι το τέταρτο πιο ψηλό ποσοστό στην
ΕΕ μετά την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κροατία.
Στην Ελλάδα η ανεργία ανέρχεται στο 25,8% (Νοέμβριος 2014) και στην Ισπανία στο 23,4%.
Στην Κροατία το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο
16,2%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων
στην Κύπρο ανήλθε στις 70 χιλ. τον πρώτο μήνα του
2015 έναντι 71 χιλ. τον Δεκέμβριο του 2014 και 67
χιλ. τον Ιανουάριο του 2014.
Το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους (κάτω
των 25 ετών) φθάνει το 32,8%.
Στην ΕΕ και ευρωζώνη η ανεργία μειώθηκε ελαφρώς.
Στην ΕΕ των 28 η ανεργία μειώθηκε στο 9,8% από
9,9% τον Δεκέμβριο.
Στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 11,2% από 11,3%.
Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται στα 23,8 εκ.
στο σύνολο της ΕΕ με τα 18,1 εκ. να βρίσκονται στην
ευρωζώνη.
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τα μικρότερα
ποσοστά ανεργίας έχει η Γερμανία(4,7%) και η
Αυστρία (4,8%).

Σ

υγκλονιστικά στοιχεία κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα
στην κοινοβουλευτική επιτροπή
Εργασίας σε σχέση με την αδήλωτη
και παράνομη εργασία με απώλειες 40 εκατομμυρίων ευρώ για το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Το σοβαρό αυτό ζήτημα εξελίσσεται σε γάγγραινα τόσο για τα
εργασιακά θέματα όσο και για τα
οικονομικά. Όπως επισημάνθηκε
το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο
οργιάζει στους τομείς της Ξενοδοχειακής και Οικοδομικής Βιομηχανίας. Η ΣΕΚ κάλεσε την υπουργό
Εργασίας να προωθήσει χωρίς
άλλη καθυστέρηση το νομοσχέδιο
που αποσκοπεί στην πάταξη της
αδήλωτης απασχόλησης με τον
αναπληρωτή γενικό γραμματέα της
ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα να τονίζει
ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό,
καθώς θυματοποιεί εργαζόμενους
κυρίως Κοινοτικούς, πλήττει τα

• Ζημιά 40 εκατομμυρίων
το 2011 για το Τ.Κ.Α.
κοινωνικά ταμεία και προκαλεί
σωρείαν προβλημάτων στην ομαλή
λειτουργία της αγοράς εργασίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στους βουλευτές η υπουργός
Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, η
τομεακή τριάδα της αδήλωτης
εργασίας διαμαρφώνεται ως εξής:
• Κατασκευαστική βιομηχανία: Ε/κ
34%, άλλοι κοινοτικοί 51%.
• Ξενοδοχεία: Ε/κ 33%, κοινοτικοί
πέραν του 53%.
• Κέντρα αναψυχής: Ε/κ 28% και
κοινοτικοί 50%.
Στο μεταξύ το βελγικό υπουργείο
Εργασίας ανέλαβε να ετοιμάσει
μελέτη σχετικά με τη δημιουργία
νέου μηχανογραφημένου συστήματος ή να εξετάσει βελτίωση του
υφιστάμενου, του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να δίνει

Σ

το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσφεύγει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ζητώντας να διαπιστωθεί
κατά πόσο παραβιάζεται από την
Κύπρο η Ευρωπαϊκή Συνθήκη, με
συνέπεια να υπάρχει άνιση μεταχείριση
μεταξύ των διακινούμενων εγαζομένων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση
του Δικαστηρίου της ΕΕ, η Κομισιόν
στην προσφυγή της ζητά να διαπιστωθεί κατά πόσο η Κύπρος παραβιάζει τα
άρθρα 45 και 48 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της ΕΕ και του άρθρου 4 §3
της Συνθήκης για την ΕΕ.

ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
Ως αιτιολογικό της προσφυγής
αναφέρεται η μη κατάργηση με αναδρομική ισχύ, από 1 Μαΐου 2004, του
κριτηρίου της ηλικίας που περιέχεται
στο άρθρο 27 του περί Συντάξεως
Νόμου, που αποθαρρύνει τους
εργαζόμενους να εγκαταλείψουν το
κράτος τους για να αναλάβουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ε/κ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ

Ξενοδοχεία

33%

πέραν του 53%

Κατασκευαστικός
τομέας

34%

51%

Κέντρα αναψυχής

28%

50%

Το 2011 το κόστος στο ΤΚΑ ανέρχεται στα 40 εκ. ευρώ
ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
2012

2013

2014

Κύπριοι

9.44%

13.27%

16.9%

Ευρωπαίοι

25.32

27.04

26.55

Αλλοδαποί

43.81

41.53

37.55

Παράνομοι αλλοδαποί

33.63

35.65

23.04

ΣΥΝΟΛΟ

1306

1424

653

ΑΔΗΛΩΤΩΝ

19.59%

22.07%

22.25%

δυνατότητες ανάλυσης κινδύνου
και στόχευσης, όπως εξήγησε η
υπουργός Εργασίας, στοιχεία πολύ
σημαντικά στην προσπάθεια αναχαίτισης της ανασφάλιστης εργασίας. Συνάμα, η κ. Αιμιλιανίδου
συμφώνησε όπως επανακαταθέσει
ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το νομοσχέδιο που
ετοίμασε και προβλέπει αυστηρότερα διοικητικά πρόστιμα, το
οποίο σε γενικές γραμμές τυγχάνει
της αποδοχής όλων των κοινωνικών εταίρων. Σήμερα, ένας εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί ανασφάλιστο προσωπικό τιμωρείται με
μόλις €200 πρόστιμο.

Ελληνική γλώσσα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία,
υπάρχει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων της εθνικής διοίκησης
και
υπαλλήλων
που
εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος σε
διεθνείς οργανισμούς ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρεται,
μόνον οι εργαζόμενοι οι οποίοι άσκησαν τη δραστηριότητα τους αποκλειστικά στην Κύπρο, σε περίπτωση αφυ-

της, ανέφερε στην Επιτροπή ότι το
υπουργείο Εργασίας προχώρησε
στην ετοιμασία δύο νομοσχεδίων,
ωστόσο η Νομική Υπηρεσία κατά
τη νομοτεχνική επεξεργασία απέτρεπε τη νομοθετική ρύθμιση του
συγκεκριμένου ζητήματος, γι’ αυτό
το υπουργείο Εργασίας έκρινε ότι
έπρεπε να βρεθεί άλλος τρόπος.
Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εμπορίου Στέλιος Χειμώνας,
ανέφερε ότι μελετήθηκε το θέμα και
υπό το φως της θέσης της Νομικής
Υπηρεσίας το υπουργείο Εμπορίου
δεν είναι υπέρ της νομοθετικής
ρύθμισης του θέματος. Πρόσθεσε
ότι μπορούν να δοθούν κίνητρα με
θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας έδωσε πίστωση χρόνου δεκαπέντε ημερών στην κυβέρνηση να
καταθέσει ξεκάθαρη θέση για το
θέμα της ελληνικής γλώσσας ως
κριτηρίου για την απασχόληση
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Ασσιώ-

«Κομισιόν» εναντίον Κύπρου για την άνιση
μεταχείριση διακινούμενων εργαζομένων
κράτος μέλος ή σε θεσμικό όργανο της
ΕΕ ή σε άλλο διεθνή οργανισμό. Προστίθεται ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
την άνιση μεταχείριση μεταξύ των διακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατικών υπαλλήλων οι οποίοι άσκησαν την
δραστηριότητά τους μόνο στην Κύπρο.

5

πηρέτησης τους από την κρατική υπηρεσία, μπορούν να κάνουν χρήση των
άρθρων 24 και 25 του Νόμου και να
διατηρήσουν τα συνταξιοδοτικά τους
δικαιώματα, ακόμη και αν δεν πληρούν
το ηλικιακό κριτήριο των 45 ή 48 ετών.
Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι που επωφελήθηκαν από το δικαίωμά τους της
ελεύθερης κυκλοφορίας δεν έχουν τη
δυνατότητα να επικαλεσθούν τα εν
λόγω άρθρα, με συνέπεια να υφίστανται απώλεια των συνταξιοδοτικών
τους δικαιωμάτων.

ΜΟΝΟ ΕΦΑΠΑΞ
Περαιτέρω, αναφέρεται ότι ο νόμος
θέτει εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, καθώς στερεί
στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να
επικαλεσθεί τον συνυπολογισμό όλων
των περιόδων ασφάλισης και δεν

εγγυάται την ενότητα της σταδιοδρομίας, από τη σκοπιά της κοινωνικής
ασφαλίσεως, του διακινουμένου εργαζομένου. Η εφαρμογή του Νόμου συνεπάγεται ότι ο υπάλληλος που παραιτείται οικειοθελώς από την κρατική
υπηρεσία της Κύπρου για να εργασθεί
σε άλλο κράτος μέλος σε διεθνείς οργανισμούς και δεν πληροί το ηλικιακό
κριτήριο της συμπλήρωσης των 45 ή 48
ετών κατά περίπτωση, λαμβάνει μόνον
το εφάπαξ και χάνει τα συνταξιοδοτικά
του δικαιώματα ακόμη και εάν έχει
συμπληρώσει τη ελάχιστη διάρκεια
ασφάλισης των πέντε ετών. Τέλος,
αναφέρεται ότι ο περί Συνταξιοδοτικών
Ωφελημάτων Νόμος εφαρμόζεται μόνον
στους νεοεισερχομένους κρατικούς
υπαλλήλους που διορίζονται για
πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την 1
Οκτωβρίου 2011, με αποτέλεσμα η ηλικιακή διάκριση να εξακολουθεί να
ισχύει για όσους διέπονται από τον
περί Συντάξεως Νόμο.
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ΕΥΡΩΠΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ

ια στις πέντε αυτοκτονίες
που
συμβαίνει
κάπου στον πλανήτη, σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την
ανεργία. Αυτό είναι το
συμπέρασμα μιας νέας μεγάλης διεθνούς επιστημονικής
έρευνας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μία στις πέντε αυτοκτονίες φέρουν
τη σφραγίδα της ανεργίας
• Στοιχεία νέας έρευνας συγκλονίζει το παγκόσμιο προκαλώντας
σοβαρότατες ανησυχίες

Ελβετοί ερευνητές, με επικεφαλής τον Κάρλος Νορντ του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου του
Πανεπιστημίου της Ζυρίχης,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο κορυφαίο περιοδικό
ψυχιατρικής
«The
Lancet
Psychiatry», ανέλυσαν τους
παράγοντες κινδύνου για
αυτοκτονία σε 63 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, με
βάση στοιχεία για την περίοδο
2000 - 2011.
Η μελέτη αποκαλύπτει ότι η
ανεργία ευθύνεται για εννιαπλάσιους θανάτους από αυτοκτονία κάθε χρόνο (περίπου
45.000) σε σχέση με τους πρόσθετους θανάτους από αυτοκτονία κατά την πρόσφατη
οικονομική κρίση μετά το 2008
(οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν
τότε κατά 5.000 περίπου).
Οι επιστήμονες τονίζουν ότι
αυτό σημαίνει πως η ανεργία
έχει αρνητικές συνέπειες όχι
μόνο σε περιόδους ύφεσης,
αλλά και στη διάρκεια περιόδων οικονομικής σταθερότη-
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συνέπειες της αυξημένης ανεργίας και μπορεί να αυτοκτονήσουν εξαιτίας αυτού του
λόγου. Η αυτοκτονία ενός
ανθρώπου μπορεί να προκληθεί αν μείνει άνεργος ο ίδιος ή
κάποιος στενός συγγενής του.
«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι
οι αυτοκτονίες αυξάνονται ήδη
έξι μήνες πριν την άνοδο της
ανεργίας» σημειώνει ο Κάρλος
Νορντ τονίζοντας ότι οι
άνθρωποι καταλαβαίνουν εκ
των προτέρων τις δυσμενείς
αλλαγές στη ζωή τους.
Ο κίνδυνος αυτοκτονίας φαίνεται να είναι μεγαλύτερος σε
χώρες όπου το να μένει κανείς
χωρίς δουλειά, είναι ασυνήθιστο, δηλαδή έχουν συνήθως
χαμηλή ανεργία κι αυτό συμβαίνει επειδή ο φόβος είναι
μεγαλύτερος.

Απαιτούνται γρήγορες
λύσεις
τας.
Παγκοσμίως, εκτιμάται ότι
σχεδόν
ένα
εκατομμύριο
άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε
χρόνο για διάφορους λόγους.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο κίνδυνος αυτοκτονίας που σχετίζεται με την ανεργία, αυξήθηκε
κατά 20% έως 30% και στις
τέσσερις γωνιές της Γης μεταξύ 2000 - 2011.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, περίπου 233.000 αυτοκτονίες συνέβαιναν κάθε χρόνο
στις 63 χώρες που μελετήθηκαν, από τις οποίες περίπου
το ένα πέμπτο (45.000) μπορούν να αποδοθούν στην ανεργία.
Το 2007 (προ κρίσης) εκτιμάται
ότι διεθνώς είχαν συμβεί
41.148 αυτοκτονίες που σχετί-

ζονταν με την ανεργία, ενώ το
2009 (μετά το ξέσπασμα της
κρίσης του 2008) οι σχετικές
αυτοκτονίες αυξήθηκαν σε
46.131, δηλαδή ήσαν σχεδόν
5.000 περισσότερες.

Ποιοτικά στοιχεία
Η μελέτη δείχνει ότι τόσο οι
άνδρες, όσο και οι γυναίκες,
είναι εξίσου ευάλωτοι στις

Οι ερευνητές καλούν τις κυβερνήσεις, πέρα από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, να κάνουν
τις αναγκαίες επενδύσεις και
να εφαρμόσουν τις κατάλληλες
πολιτικές στην αγορά εργασίας, ώστε να δημιουργηθούν
πρόσθετες εργασίας και να
μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας, πράγμα που θα μειώσει
και τις αυτοκτονίες.

ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
30 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
T

ριάντα εκατομμύρια θέσεις εργασίας
χάθηκαν στην παγκόσμια οικονομία από
τη χρηματοπιστωτική κρίση μέχρι σήμερα, οι
περισσότερες στις οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου. Σύμφωνα με τον Πακάς Λουνγκάνι, σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ) στην περιοδική έκδοση
«Finance & Development»,πάνω από 200 εκατομμύρια άτομα εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, σε παγκόσμια κλίμακα,
ενώ η κατάσταση είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξη στην Ευρώπη όπου η ανεργία των νέων
από 15 έως 24 ετών αντανακλά την υποτονική ανάπτυξη των οικονομιών, ιδιαίτερα,
στον ευρωπαϊκό Νότο, συμπληρώνει η
Ανγκάνα Μπανέρτζι, επίσης, στέλεχος του
ΔΝΤ. Τονίζει δε πως η κατάλληλη φόρμουλα
για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι η
υιοθέτηση πολιτικών για την ενίσχυση της
ζήτησης. Μέσα από την τόνωση της ζήτησης
θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και έτσι οι
εργοδότες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2014, ο αριθμός των
ανέργων στην Ευρωζώνη υπολογιζόταν στα
18 εκατ. άτομα, όσο είναι ο πληθυσμός της
Ολλανδίας. Τρία εκατ. των ανέργων αυτών
είναι ηλικίας από 15 έως 24 ετών, σύμφωνα
με επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ωστόσο,
επισημαίνει η κ. Μπανέρτζι, το μέγεθος του
προβλήματος δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε
απόλυτα νούμερα, διότι πολλοί είναι εκείνοι
που εξωθούνται μόνιμα από την αγορά εργασίας. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, το
ποσοστό της ανεργίας των νέων τείνει να
αυξάνεται σε πολύ υψηλότερους ρυθμούς
συγκριτικά με τα άτομα άνω των 25 ετών.
Έτσι το χάσμα ανάμεσα στην ανεργία των

νέων και των ατόμων άνω των 25 ετών έχει
διογκωθεί αισθητά. Απώτερος στόχος των
μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης που ανακοίνωσε η ΕΚΤ και των έργων υποδομής που
έχουν δρομολογηθεί από κυβερνήσεις είναι η
τόνωση της ζήτησης. Απομένει να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα των πολιτικών
αυτών.
Από το 2010, ο αριθμός των ανέργων στην
παγκόσμια οικονομία έφθασε τα 30 εκατ.
άτομα, τα τρία τέταρτα των οποίων εντοπίζονται σε χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου,
ένα φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί
ξανά από την Υφεση του ’30. Ο κ. Λουνγκάνι
τονίζει πως αν και το ποσοστό της ανεργίας
στην παγκόσμια οικονομία έχει υποχωρήσει
στο 5,5% που ίσχυε προ κρίσης του 2007-09,
στον ανεπτυγμένο κόσμο έχει υποχωρήσει
από 8,5% στο 7,5% με αργούς ρυθμούς.
Όσο έκπληξη και εάν προκαλεί λόγω του
κύματος μεταναστών από τα πολεμικά μέτωπα που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια,
ιδιαίτερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, οι
μετανάστες ως ποσοστό του παγκόσμιου
πληθυσμού παραμένουν από το 1960 σταθερά στο 3% λόγω των γεωγραφικών, γραφειοκρατικών και πολιτισμικών εμποδίων που
υπάρχουν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα
του Καγκάρ Οζντεν της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οπότε ο ισχυρισμός ότι οι μετανάστες
καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας εις βάρος
των πολιτών μιας χώρας δεν ανταποκρίνεται
εξ ολοκλήρου στην πραγματικότητα. Αντίθετα ωθούν τους πολίτες μιας χώρας να αναζητήσουν θέσεις με περισσότερες ικανότητες
και απολαβές, υποστηρίζει ο κ. Οζντεν
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 15 ΕΤΩΝ ΠΗΡΕ ΤΙΣ ΑΝΗΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩΡΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
• Είναι ωραίο πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα

Ο

Ευαγόρας Παλληκαρίδης
γεννήθηκε στην Τσάδα της
Πάφου στις 28 Φεβρουαρίου
1938. Είναι ο μικρότερος από
τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, που
άφησε την τελευταία του πνοή
στην αγχόνη για την λευτεριά.
Ρομαντικός ποιητής, αδούλωτος μαχητής και εραστης της
Ελευθερίας.
Απαγχονίστηκε
στις 14 Μαρτίου 1957, σε ηλικία μόλις 18 ετών.
Στα 15 του δημοσιεύει το
πρώτο του ποίημα στην Κύπρο
σε Κυπριακή εφημερίδα. Ακολουθούν
πολλά
ακόμη
πατριωτικά, λυρικά ερωτικά

ποιήματα. Η εφηβική ψυχή του
πλημμυρίζει από αγάπη για
την Ελλάδα

Την 1η Ιουλίου 1953 οι Άγγλοι
γιορτάζουν τη στέψη της νέας
βασίλισσας. Στους εορτασμούς

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
Σε ηλικία 17 χρόνων, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης εγκατέλειψε το σχολείο και εντάχθηκε στις
αντάρτικες ομάδες της ΕΟΚΑ. Στις 17 Νοεμβρίου 1955 οι μαθητές του Γυμνασίου συγκεντρώθηκαν και προετοίμαζαν μια διαδήλωση
από τις γνωστές που οργάνωνε η ΑΝΕ (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) ως αντιπερισπασμό. Οι
στρατιώτες είχαν διαταγή να πυροβολήσουν
αδιάκριτα τους διαδηλωτές. Ο Ευαγόρας συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο με
την κατηγορία ότι συμμετείχε παράνομα σε
οχλαγωγίες. Ο Ευαγόρας δεν παραδέχτηκε την
κατηγορία και η δίκη αναβλήθηκε για τις 6
Δεκεμβρίου.
Ήταν η αρχή του τέλους. Μια μέρα πριν τη
δίκη, μπαίνει κρυφά στο σχολείο και αφήνει
στην έδρα ένα σημείωμα:

Παλιοί συμμαθηταί, Αυτή την ώρα κάποιος
λείπει ανάμεσά σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που
μπορεί να μη τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό.
Μην κλάψετε στον τάφο του, Δεν κάνει να τον
κλαίτε. Λίγα λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε
του στον τάφο. Του φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά.
Θ΄ αφήσω αδέλφια συγγενείς, τη μάνα, τον
πατέρα μεσ΄ τα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές.
Ψάχνοντας για τη Λευτεριά θα ΄χω παρέα
μόνη κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές.
Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ΄ρθει το καλοκαίρι
Τη Λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά.
Τα σκαλοπάτια θ΄ ανεβώ, θα μπω σ΄ ενα
παλάτι,το ξέρω θαν απάτη, δεν θαν αληθινό.
Μεσ΄ το παλάτι θα γυρνώ ώσπου να βρω τον
θρόνο,βασίλισσα μια μόνο να κάθεται σ΄
αυτό.Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα
φτερά σουκαι πάρε με κοντά σου, μονάχα
αυτό ζητώ.
Γειά σας παλιοί συμμαθηταί. Τα τελευταία
λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος
θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, ένα
παλιό του φίλο, ας πάρει μιαν ανηφοριά ας
πάρει μονοπάτια να βρει τα σκαλοπάτια που
παν στη Λευτεριά. Με την ελευθερία μαζί,
μπορεί να βρει και μένα. Αν ζω, θα μ΄ βρει
εκεί.
Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Στις 18 Δεκεμβρίου 1956 μαζί με άλλους δύο
συναγωνιστές του μετέφεραν όπλα και τρόφιμα από την Λυσό. Ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με αγγλική περίπολο. Οι δύο συναγωνιστές του Ευαγόρα κατάφεραν να διαφύγουν,
αλλά ο ίδιος συνελήφθη. Στην κατοχή του είχε
ένα οπλοπολυβόλο «Μπρεν» γρασαρισμένο.
Ήταν συνεπώς ανέτοιμο για να χρησιμοποιηθεί. Επίσης κουβαλούσε 3 γεμιστήρες γεμάτες.
Κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση οπλισμού και μεταφέρθηκε στη Λευκωσία και η
δίκη ορίζεται για τις 25 Φεβρουαρίου. Στη δίκη
του ο Παλληκαρίδης δεν άφησε περιθώρια
στους δικηγόρους του να τον υπερασπιστούν,
αφού παρά τις αντιρρήσεις τους παραδέχθηκε την ενοχή του:

Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ
Την επόμενη μέρα της απόφασης για καταδίκη σε θάνατο, οι μαθητές του Γυμνασίου
Πάφου απείχαν από τα μαθήματά του σε
ένδειξη διαμαρτυρίας και έστειλαν τηλεγράφημα στον Χάρτινγκ, με το οποίο του ζητούσαν να απονεμηθεί χάρη στον Ευαγόρα. Όλος
ο κόσμος αρχίζει μια προσπάθεια να σώσει
τον νεαρό μαθητή.
Η Ελληνική κυβέρνηση αποδύεται σε διεθνήκι-

μετέχει και η Κύπρος, όντας
Αγγλική αποικία. Οι Άγγλοι
έχουν πάρει το γυμναστήριο
της πόλεως, για να γιορτάσουν. Οι μαθητές εξοργίσθηκαν
και με μπροστάρη τον Ευαγόρα
κάνουν διαδήλωση ζητώντας
ν’ αδειάσει το γυμναστήριο κι
οι άλλοι χώροι, από τους
Άγγλους στρατιώτες. Στην
κεντρική πλατεία ο Ευαγόρας
κατεβάζει την Αγγλική σημαία
και οι μαθητές την κουρελιάζουν, φωνάζοντας συνθήματα
κατά των Άγγλων. Η γιορτή
ματαιώνεται. Στην παιδική
ψυχή του Ευαγόρα, έχει ανάψει
η φλόγα γι’ αγώνα, για λευτεριά, για Ένωση.
Δύο χρόνια αργότερα, 19 Νοεμβρίου του 1955 οργανωμένος
πιά μαχητής της ΕΟΚΑ, συλλαμβάνεται και οδηγείται στο
δικαστήριο, με την κατηγορία
της συμμετοχής σε παράνομη
οχλαγωγία. Αρνείται την κατη-

Όλοι πεθαίνουν μια μέρα.

«Θα πάρω μιάν ανηφοριά

Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την
Ελλάδα.

θα πάρω μονοπάτια

Θ΄ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως
αυτό να ναι το τελευταίο μου γράμμα.
Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι.

Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η
πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί.

«Της φυλακής
δεν τα σηκώνω εγώ τα βάρη
γι’ αυτό θα φύγω
για βουνά και ρεματιές.
Να ΄χω τη νύχτα
Συντροφιά μου το φεγγάρι
και την ημέρα
να μιλώ με τις ιτιές».
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης,
είναι πλέον αντάρτης. Αγωνίζεται με τα’ άλλα παλληκάρια
της ΕΟΚΑ, ενάντια στους
Άγγλους δυνάστες. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα κάνουν

Έγραφε : «Κάτι θα ήξερε περί του μέλλοντός μου ο μακαρίτης ο
νονός μου για να μου δώσει το όνομα του βασιλιά της Σαλαμίνας.
Έτσι και εγώ έπρεπε να φανώ αντάξιος διάδοχος».

Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα
τι αύριο;

Ο Ευαγόρας στο τελευταίο γράμμα του γράφει:

Στο τραγούδι του τονίζει τον
λόγο της φυγής του.

Γεννήθηκε, στις 26
Φεβρουαρίου 1938,
οι γονείς του, του
έδωσαν το όνομα του
αρχαίου, βασιλιά της
Σαλαμίνας, του Ευαγόρα. Και πράγματι ο νεαρός Ευαγόρας δικαιολόγησε απόλυτα το
όνομά του.

γορία και η δίκη του αναβάλλεται, για τις 6 Δεκεμβρίου. Στις
4 Δεκεμβρίου δηλώνει στον
πατέρα του, πως προκειμένου
να βρεθεί στην φυλακή, θα
πάει στο βουνό να συνεχίσει
τον αγώνα. Στην συνέχεια
πηγαίνει στο σχολείο του κι
αφήνει πάνω στην έδρα, το
περίφημο τραγούδι του αποχαιρετισμού, προς τους συμμαθητές και τους καθηγητές
του.

Ο Χάρτινγκ όμως και η Αγγλική διπλωματία
απορρίπτει την απονομή χάριτος.

«ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΛΟΓΙΕΤΑΙ»
«Μπορεί σε κάποια μάχη
γραμμένο η μοίρα να ’χει
να μη νικήσουμε.
Μα πάμε με καμάρι
Και λέμε «όποιον πάρει»
Και θα νικήσουμε»
Ευαγόρας Παλληκαρίδης

“…Ο Άγγλος δεν
άντεξε και ρώτησε
έναν Κύπριο δημοσιογράφο : «What
kind of people are
they ?» (Τι άνθρωποι
είναι αυτοί ; ). Για να
λάβει την απάντηση
«Greeks» !..”

«Θ’ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ‘ναι το τελευταίο
μου γραμμά. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμε για τίποτα. Ας χάσω το
κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία
μου κατοικία. Τι σήμερα τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό
πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7.30... Η πιο όμορφη μέρα
της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί»
νητοποίηση προσπαθόντας να αποτρέψει την
εκτέλεσή του.
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να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στην Λευτεριά……»
Και φεύγει.

τον εχθρό να παραπαίει. Αρχίζουν οι πρώτοι απαγχονισμοί.
19 Δεκεμβρίου 1956 οι Άγγλοι
συλλαμβάνουν τον Ευαγόρα
και τον καταδικάζουν σε θάνατο στις 25 Φεβρουαρίου 1957.
Στο δικαστήριο δηλώνει : Γνωρίζω ότι θα μου επιβάλλετε την
ποινή του θανάτου. Εκείνο
όμως το οποίο έχω να πω,
είναι τούτο: «Ό,τι έκαμα, το
έκαμα ως Ελλην Κύπριος, όστις
ζητεί ελευθερίαν», τίποτε
άλλο».
12 Μαρτίου τον επισκέφθηκαν
ο πατέρας του και άλλοι συγγενείς στις κεντρικές φυλακές
όπου εκρατείτο. Ο Ευαγόρας
γαλήνιος τους πληροφορεί,
πως σε δύο μέρες θ’ ανέβει τα
σκαλοπάτια της αγχόνης.
Αποχαιρετώντας τους, τους
ζήτησε να μην λυπούνται και
να μην κλαίνε λέγοντας :
«Ορκίσθηκα να πεθάνω για την
Πατρίδα μου κι ετήρησα τον
όρκο μου».
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Η ΣΕΚ τίμησε με μεγαλοπρέπεια την 8η Μαρτίου, Διεθνή Ημέρα της γυναίκας

Μ

ε το ηχηρό σύνθημα
«Δώστε δύναμη στην αξία
σας», η ΣΕΚ τίμησε με μεγαλοπρέπεια την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας ,καλώντας όλες
τις εργαζόμενες γυναίκες να
συνεχίσουν αδιάκοπα τον
αγώνα για μια σύγχρονη
κυπριακή κοινωνία ,απαλλαγμένη από διακρίσεις και ανισότητες.
Σε όλες τις εκδηλώσεις παγκύπρια τονίστηκε η ανάγκη όπως
οι γυναίκες ενδυναμώσουν
περαιτέρω το συνδικαλιστικό
κίνημα δημιουργώντας την
απαραίτητη δυναμική για
εδραίωση μόνιμων συνθηκών
ευημερίας με κυρίαρχο στόχο
την αξιοποίηση όλου ανεξαίρετα του ντόπιου ανθρώπινου
δυναμικού στην αγορά εργασίας , χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς.
Σε εκδήλωση που πραγματο-

Δώστε δύναμη στην αξία σας
ποιήθηκε
την
περασμένη
Πέμπτη στο οίκημα της ΣΕΚ
στο Στρόβολο ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξης Ιωνάς Νικολάου, τόνισε
πως αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της προσφοράς των
γυναικών στον τόπο μας σε
όλους τους τομείς της ζωής,
διαβεβαίωσε πως η Κυβέρνηση
είναι αποφασισμένη να καταρρίψει τα εμπόδια, θωρακίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη
με δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες. Σήμερα ο αγώνας για ίσες
ευκαιρίες και δικαιώματα, ίση
αμοιβή για ίσης αξίας εργασία,
είναι επίκαιρος και ταυτόχρονα τόσο αναγκαίος. Πρόκειται
για ένα κατεξοχήν πολιτικό και
κοινωνικό αγώνα γιατί η κάθε

μορφή διάκρισης σε βάρος της
γυναίκας, συνεπάγεται αδικία
και εκμετάλλευση. Η Ημέρα της
Γυναίκας πρέπει να μας εμπνέει για να συνεχίζουμε και να
εντείνουμε τις προσπάθειες για
επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κάθε μέρα και όλες τις
μέρες του χρόνου, κατέληξε.
Σε χαιρετισμό της η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών
ΣΕΚ
Δέσποινα
Ησαια τόνισε πως παραδειγματιζόμαστε όχι απλά για τους
αγώνες εκείνης της εποχής
αλλά και για
το απαράμιλλο
σθένος
των
γυναικών να
δρουν μπρο-

στά από την εποχή τους,
χαράσσοντας το δρόμο σε
χιλιάδες άλλες γυναίκες να
διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και εργασίας.
Η γραμματέας του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Λευκωσίας-Κερύνειας Νατάσα
Ιωάννου κάλεσε σε συνεχή
εγρήγορση τις γυναίκες που
όπως επεσήμανε αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο που
στηρίζει την οικογένεια ενώ με
την δυναμική παρουσία της
στην αγορά εργασίας συμβάλει

στην οικονομική ανόρθωση της
χώρας.
Ακολούθησε διάλεξη για τους
κινδύνους του διαδικτύου στα
παιδιά από τον υπεύθυνο του
γραφείου καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος Ανδρέα
Αναστασιάδη.
Στο μεταξύ σε διακήρυξη του
το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, τονίζει ότι η μέρα
αυτή υπαγορεύει το χρέος κάθε
γενιάς να θυμάται τις θυσίες
και
να παραδειγματίζεται
από τους αγώνες των γυναικών για αξιοπρέπεια στη ζωή
και στην εργασία, μέχρις ότου
εκλείψουν τα φαινόμενα βίας,
σεξουαλικής κακοποίησης και
παρενόχλησης, εργασιακής εκμετάλλευσης και
κάθε άλλης μορφής εκμετάλλευση που καταπατεί
κάθε έννοια ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Η εκδήλωση έκλεισε με
πρόγραμμα
από
το
χορευτικό συγκρότημα
της ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας «Η Λυγερή».

Δέσποινα Ησαϊα, γραμματέας Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ

Οι γυναίκες διεκδικούν ισότιμη μεταχείριση
στην εργασία και τη ζωή

Π

αραδειγματιζόμαστε όχι απλά για
τους αγώνες εκείνης της εποχής
αλλά και για το απαράμιλλο σθένος
των γυναικών να δρουν μπροστά από
την εποχή τους, χαράσσοντας το
δρόμο σε χιλιάδες άλλες γυναίκες να
διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες
ζωής και εργασίας. Γυναίκες που τόλμησαν να τα βάλουν με στερεότυπα
και αναχρονιστικές αντιλήψεις ,απορρίπτοντας την πολεμική εντός και
εκτός της οικίας τους.
Φαίνεται πως η κάθε εποχή, παρά την
πρόοδο που σταδιακά επιτυγχάνεται
έχει ανάγκη από γυναίκες, που με τη
δυναμική τους παρουσία στον κοινωνικό ,οικονομικό και πολιτικό στίβο
,να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα
διεκδίκησης ,στέλνοντας το μήνυμα
πως η κάθε γυναίκα ξεχωριστά οφείλει να δίδει δύναμη στην αξία της.
158 χρόνια μετά ,οι γυναίκες διεκδικούν ακόμη θωράκιση τους από απαράδεκτα φαινόμενα, όπως η βία στην

Ιωνάς Νικολά, υπουργός Δικαιοσύνης

Στόχος μας η θωράκιση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Ο

ι στερεότυποι ρόλοι της γυναίκας ανήκουν
πλέον σε άλλες εποχές. Για να προοδεύσει μια

κοινωνία πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι δημοκρατική. Η δίκαιη εκπροσώπηση της γυναίκας στα κέντρα
λήψεως αποφάσεων είναι ζήτημα ανθρωπίνων
οικογένεια, η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και από οποιονδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευση που
θίγει και καταπατεί κάθε ίχνος
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Διεκδικούν παράλληλα από τις κυβερνήσεις να αναγνωρίζουν ουσιαστικά
και με επάρκεια τον πολυσήμαντο και
πολύπλευρο ρόλο της εργαζόμενης
μητέρας που βιώνει μια σιωπηρή
κρίση που υποβαθμίζει και αποδυναμώνει αργά και σταθερά τη θέσης
της.

δικαιωμάτων και καθρέφτης του πολιτισμού.
Αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της προσφοράς των
γυναικών στον τόπο μας σε όλους τους τομείς της
ζωής, επιθυμώ να τις διαβεβαιώσω πως η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να καταρρίψει τα εμπόδια,
θωρακίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη με δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.
Σήμερα ο αγώνας για ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα, ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, είναι επίκαιρος και ταυτόχρονα τόσο αναγκαίος. Πρόκειται για ένα κατεξοχήν πολιτικό και κοινωνικό αγώνα γιατί η κάθε μορφή διάκρισης σε βάρος της γυναίκας, συνεπάγεται
αδικία και εκμετάλλευση.
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8η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
Η

αξιοπρέπεια της ζωής μιας γυναίκας είναι
ασύλληπτα μεγάλη. Η θέση της απροσμέτρητη,
οι ικανότητες της άπειρες, ο ρόλος της θεϊκός. Αυτή
εκπληρώνει το ρόλο της τροφού της δημιουργού και
της προάγουσας τη ζωή. Αυτή είναι η εστία από
όπου ακτινοβολεί γαλήνη. Στο σημερινό κόσμο που
αλλάζει ραγδαία η διορατικότητα της διεισδήει

Β’ ΜΕΡΟΣ

στην καθ’ υπέρβασιν πραγματικότητα που επιβιώνει πέρα από κάθε λογική.
Η 8η Μαρτίου, Διεθνής Ημέρα της γυναίκας μας
υπαγορεύει το χρέος κάθε γενιάς να θυμόμαστε τις
θυσίες και τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών
για αξιοπρέπεια στην εργασία και στη ζωή.

Δεν είναι γιορτή αλλά συνεχής και ακούραστη διεκδίκηση μέχρι ότου εκλείψουν τα φαινόμενα της βίας
στην οικογένεια της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
κακοποίησης αλλά και οποασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης σε βάρος γυναικών ανά την υφήλιο που
ευλογήθηκαν να αυξάνουν και πληθαίνουν τους
κατοίκους αυτής της γης.

Γυναίκες ανά την υφήλιο που δρούσαν
«μπροστά από την εποχή τους»

Έμελιν Πάνκχερστ (1858-1928) Βρετανίδα "σκληροπυρηνική" σουφραζέτα,
που αφιέρωσε τη ζωή της στην ανάδειξη και διεκδίκηση των δικαιωμάτων της
γυναίκας. Επιστράτευσε κάθε μορφή
διαμαρτυρίας. Μεταξύ αυτών, οι δημόσιες διαδηλώσεις, η χρήση βίας και η
απεργία πείνας. Πέθανε το 1928, μόλις
3 εβδομάδες πριν την έκδοση του νόμου,

που κατοχύρωνε το δικαίωμα ψήφου
για όλες τις γυναίκες, ηλικίας άνω των
21 ετών.

Μάργκαρετ Φούλερ (1810-1850) Αμερικανίδα δημοσιογράφος, κριτικός και
δικηγόρος, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών. Το βιβλίο της "Οι
γυναίκες στον 19ο αιώνα" (1845) άσκησε μεγάλη επιρροή, στη σχέση μεταξύ
ανδρών και γυναικών και θεωρείται ένα
από τα πιο σημαντικά έργα, κατά την
πρώτη περίοδο του φεμινιστικού κινήματος. Αγωνίστηκε για την ισότητα
μεταξύ των δύο φύλων και για τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία των γυναικών έναντι των ανδρών. Πολλοί υποστηρικτές
των δικαιωμάτων των γυναικών και
του φεμινισμού, την αναφέρουν ως
πηγή έμπνευσης.

θεί στο λεωφορείο, αντιστεκόμενη στον
φυλετικό διαχωρισμό στις ΗΠΑ. Από
την πράξη της αυτή, γεννήθηκε το κίνημα κατά του φυλετικού διαχωρισμού
στην Αλαμπάμα και βοήθησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, να ξεκινήσει τη διαδρομή που οδήγησε στην ανάδειξή του

Έλεν Κέλερ (1880-1968) Αμερικανίδα
συγγραφέας, λέκτορας και ακτιβίστρια.
Σε ηλικία 19 μηνών έχασε την όραση και
την ακοή της. Έγινε γνωστή από το θεατρικό έργο, που αναπαριστούσε τις
προσπάθειες της παιδαγωγού της, να
αναπτύξει μαζί της έναν κώδικα επικοινωνίας. Έμαθε τη νοηματική γλώσσα
και θεωρήθηκε παιδί θαύμα. Έμαθε γερ-

Ρόζα Παρκς (1913-2005) Το 1955
αρνήθηκε να δώσει τη θέση της σε έναν
λευκό άνδρα, που της ζήτησε να σηκω-

λέχθηκε μεταξύ 400 και πλέον υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της αποστολής
της πραγματοποίησε δοκιμές και συνέλεξε στοιχεία για τις αντιδράσεις του
γυναικείου σώματος στη διαστημική
πτήση. Έγινε μέλος του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος και κατέλαβε
διάφορες πολιτικές θέσεις. Μετά τη
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δεν
ασχολήθηκε με την πολιτική. Εξακολουθεί να τιμάται ως ηρωίδα στη μετασοβιετική Ρωσία.
Μπεναζίρ Μπούτο (1953 - 2007) Η
πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός μουσουλμανικής χώρας, κόρη του πρωθυπουργού της χώρας Ζουλφικάρ Αλί

σε κεντρική πολιτική φιγούρα. Αναφέρεται ως "Μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων". Της
απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο
της Ελευθερίας. Τιμήθηκε με το Χρυσό
Μετάλλιο του Κογκρέσου, για τον αγώνα
της κατά του ρατσισμού. Είναι η πρώτη
γυναίκα της οποίας η σορός εκτέθηκε σε
λαϊκό προσκύνημα στη Ροτόντα του
Καπιτωλίου.

μανικά, ελληνικά και λατινικά. Ήταν το
πρώτο άτομο με κώφωση και τύφλωση
που αποφοίτησε από πανεπιστήμιο, το
1914. Στη Σκωτία ανακηρύχτηκε επίτιμη
διδάκτορας. Είχε δηλώσει την αντίθεσή
της στον πόλεμο, υπήρξε υπέρμαχος
του δικαιώματος της γυναικείας ψήφου
και των εργατικών δικαιωμάτων.
Κυριότερα έργα της είναι "Το ημερολόγιο της Έλεν Κέλερ", "Η ιστορία της
ζωής μου", "Απαισιοδοξία", "Η θρησκεία
μου".

Μαρί Κιουρί (1867-1934) Η πρώτη
γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Η πρώτη
γυναίκα που βραβεύτηκε με βραβείο
Νόμπελ. Η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Κέρδισε το Νόμπελ
Φυσικής (1903) για την έρευνά της στη
ραδιενέργεια. Το δεύτερο Νόμπελ ήταν
Χημείας (1911). Λίγα χρόνια αργότερα,
συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία
των πρώτων μηχανημάτων με ακτίνες
Χ. Όντας η πιο φημισμένη γυναίκα
επιστήμων της εποχής της, ήταν γνωστή επίσης και ως Μαντάμ Κιουρί.

Βαλεντίνα Βλαντίμιροβνα Τερεσκόβα
(1937-) Η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε
στο διάστημα, τον Ιούνιο του 1963. Επι-

Μπούτο, συνέβαλε στην μετάβαση του
Πακιστάν από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Ασχολήθηκε με την πολιτική
μετά τη σύλληψη και την εκτέλεση του
πατέρα της, το 1977. Συνελήφθη και η
ίδια και κρατήθηκε φυλακισμένη σε
απομόνωση. Όταν αφέθηκε ελεύθερη
κατέφυγε στην Αγγλία όπου έγινε ηγέτης εν εξορία του Λαϊκού Κόμματος του
Πακιστάν (το κόμμα που είχε ιδρύσει ο
πατέρας της). Δολοφονήθηκε το 2007.
Αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα για
τα δικαιώματα των φτωχών και των
γυναικών.
Έβα Περόν (1919-1952) Η δεύτερη σύζυγος του προέδρου της Αργεντινής, Χουάν
Ντομίνγκο Περόν έγινε η πρώτη κυρία της χώρας, από το 1946 έως τον θάνατό της
και αντικείμενο λατρείας από τους
πολίτες της. Συχνά την αναφέρουν ως
Εύα Περόν ή Εβίτα. Δούλεψε σκληρά
για τα δικαιώματα των γυναικών. Η
δημοφιλία και η ικανότητά της να
μαγεύει τα πλήθη προκαλούσαν φόβο,
ακόμη και στους πιο ισχυρούς άνδρες
της εποχής. Της ασκήθηκε έντονη κριτική, γιατί δεν δεχόταν κριτική, ενώ με
τον σύζυγό της έκλεισαν πολλές ανεξάρτητες εφημερίδες. Πέθανε σε ηλικία
μόλις 32 ετών, από καρκίνο. Λίγο πριν
το θάνατό της, έλαβε από το Κογκρέσο
της Αργεντινής τον επίσημο τίτλο του
Πνευματικού Ηγέτη του Έθνους.
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15η ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σ

τους δύσκολους καιρούς
που διανύουμε οι πολιτικές
προστασίας των δικαιωμάτων
και των συμφερόντων των
καταναλωτών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την
κυπριακή πολιτεία.
Το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών (ΣΕΚ) πολιτεύεται όλα αυτά τα χρόνια με
βασικό γνώμονα τη βελτίωση
της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των καταναλωτών, ενώ επιδιώκει μόνιμα και
σταθερά τη συνεχή αναβάθμιση της γνώσης ώστε ο κάθε
καταναλωτής να είναι υποψιασμένος και διεκδικητικός.
Με αφορμή την 15η Μαρτίου,
που καθιερώθηκε το 1983 με
απόφαση του ΟΗΕ, να γιορτάζεται ως η ημέρα των δικαιωμάτων του καταναλωτή, το

Η αγορά είναι γεμάτη από ακρίβεια
και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
κώδικα των παρανομιών.
Δυστυχώς για πάρα πολλά
χρόνια οι Κύπριοι καταναλωτές ακριβοπληρώνουν τα είδη
πρώτης ανάγκης όπως είναι
π.χ. το ψωμί και το γάλα, πληρώνουν πολύ ψηλά επιτόκια,
ενώ πολύ ακριβά είναι τα καύσιμα και ο ηλεκτρισμός.
Όπως αναφέρουν επίσημα
στοιχεία στην Κύπρο το ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης πριν την κρίση ανερχόταν
στο 67% του ΑΕΠ. Σήμερα η
κατανάλωση έχει μειωθεί σε
πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω
της μείωσης των εισοδημάτων,

βοπληρώνουν τα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια για να εξασφαλίσουν στοιχειώδη και επαρκή
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ενόψει των πιο πάνω το
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ) τονίζει πως,
αποτελεί ύψιστη υποχρέωση
όλων των αρμοδίων φορέων
να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και να
τους προστατεύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

σε όλα τα επίπεδα και να
λάβουν ανάμεσα σ’ άλλα τα
πιο κάτω μέτρα:-

Η

Υπηρεσία Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτών του υπουργείου Εμπορίου αποφάσισε να αναρτά
στην ιστοσελίδα του υπουργείου αυτούσιες τις αποφάσεις
της για επιβολή διοικητικών
προστίμων που αφορούν επιχειρήσεις που παραβιάζουν
νομοθεσίες που εφαρμόζει η
υπηρεσία. Η απόφαση αυτή
ικανοποιά ένα πάγιο
αίτημα της ΣΕΚ.
Είναι ορθή και ως εκ
τούτου χαιρετίζεται.
• Το 2013 έγινε Παγκύπριος
έλεγχος τιμών σε 2069 καταστήματα
που
κάλυψε
103359 προϊόντα. Στην
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών υποβλήθησαν παγκύπρια 1770 παράπονα, εκ των
οποίων
τα
περισσότερα
αφορούσαν
παραβιάσεις
του νόμου «περί

της αυξημένης ανεργίας, του
τραπεζικού προβλήματος και
του κλίματος αβεβαιότητας και
απαισιοδοξίας που επικρατεί
σχετικά με τις προοπτικές της
κυπριακής οικονομίας.
Επίσης η απουσία Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) υποβαθμίζει
την ποιότητα ζωής και υποχρεώνει τους πολίτες να ακρι-

• Να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ώστε να γίνει κτήμα
του λαού η νέα νομοθεσία που
αφορά την Εξώδική Διευθέτηση
των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με παραπομπή τους σε
Διαιτησία.

• Να εισαχθεί και στην Κύπρο ο
θεσμός του Επιτρόπου Καταναλωτή, όπως ομόφωνα αξίωσε κατ’ επανάληψη το συνδικαλιστικό και καταναλωτικό
Κίνημα του τόπου.
• Να στελεχωθεί με το απαραίτητο και καλά καταρτισμένο
προσωπικό η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ),
η οποία οφείλει να επισπεύσει
την μελέτη των καταγγελιών
που βρίσκονται ενώπιον της,
σύμφωνα με τις οποίες υπάρ-

• Το ΡΙΚ να καθιερώσει προγράμματα με θέματα που αφορούν τις πολιτικές προστασίας του καταναλωτή. Αποτελεί ευθύνη της κρατικής ραδιοτηλεόρασης να συμβάλει προς
την κατεύθυνση της ποιοτικής
ενημέρωσης των καταναλωτών. Σ’ αυτή την προσπάθεια
μπορούν να συνδράμουν και τα
υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
• Να συνέρχεται πιο τακτικά η
Συμβουλευτική
Επιτροπή
Καταναλωτών που λειτουργεί
υπό την εποπτεία του εκάστοτε υπουργού Εμπορίου.
• Να επισπευσθούν όλες οι
διαδικασίες για την αποτελεσματική και ποιοτική εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Καλείται η πολιτεία (κυβέρνηση, βουλή και η δικαστική
εξουσία εκεί όπου χρειάζεται),
να κλείσουν τα παράθυρα της
οποιασδήποτε ασυδοσίας, να
ενισχύσουν τον ανταγωνισμό

• Διακήρυξη Σωματείου
Εργαζομένων
Καταναλωτών (ΣΕΚ)

Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών επισημαίνει ότι, στην
αγορά υπάρχει ακρίβεια,
αισχροκέρδεια, ελαττωματικά
προϊόντα, ελλειμματικές υπηρεσίες, ενώ οι παραπλανητικές
διαφημίσεις και οι αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές από
μέρους αρκετών επιχειρήσεων
βρίσκονται στην κορυφή του

χουν καρτέλ σε μια σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης.

αγορά.

• Να επισπευσθούν οι έρευνες
και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι ενέχονται – είτε με
τα λάθη είτε με τις παραλείψεις τους – στην οικονομική
καταστροφή της Κύπρου.
• Να αυξηθούν οι ποινές για
όσους παράγουν και διοχετεύουν στην αγορά ακατάλληλα
προϊόντα. Η αύξηση των ποινών ίσως περιορίσει τον διατροφικό εφιάλτη που μας
απειλεί πλέον πάνω σε καθημερινή βάση.
• Με ευθύνη του κράτους να
επεκταθεί η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η πληροφόρηση
των καταναλωτών, ώστε εξελεγκτικά να μπορούν μέσα από
τις επιλογές τους να έχουν
ουσιαστική παρέμβαση στην

Τέλος το Σωματείο, αφού συγχαίρει το υπουργείο Εμπορίου
για την απόφαση του να δημοσιοποιεί τις ποινές που επιβάλλονται σ’ όσους παρανομούν, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν και αυτοί τις
δικές τους ευθύνες, να βρίσκονται σε αυτοάμυνα και εγρήγορση. Οφείλουν να εξετάζουν
πολύ καλά το τι θα αγοράσουν,
από πού θα το προμηθευτούν
και σε ποια τιμή θα το πληρώσουν. Να είναι ενημερωμένοι
και διεκδικητικοί και να μην
διστάζουν να καταγγέλλουν
είτε στις Οργανώσεις Καταναλωτών είτε στα αρμόδια
Κυβερνητικά τμήματα τις
παραβιάσεις της νομοθεσίας
και τις παρανομίες που εντοπίζουν, ώστε να προσάπτονται κατηγορίες στους παρανομούντες.

Υπό διωγμό το πορτοφόλι του καταναλωτή
• Η κυβέρνηση καλείται να βάλει φραγμό στην ασυδοσία των ολιγοπωλίων

αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους
καταναλωτές».
• Η ακρίβεια, η
αισχροκέρδεια,
οι
ελλειματικές υπηρεσίες,
η απουσία Γενικού Σχεδίου Υγείας και η φοροδιαφυγή τορπιλλίζουν
κάθε προοπτική για

πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία.
Στην Κύπρο οι καταναλωτές
πληρώνουν τα ακριβότερα επιτόκια, πολύ ακριβά τον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα, τρώνε
ακριβό ψωμί και πίνουν το πιο
ακριβό γάλα στην Ευρώπη. Εν’
ολίγοις το πορτοφόλι τους
βρίσκεται υπό διωγμό.
• Το Σωματείο Εργαζομένων

Καταναλωτών της ΣΕΚ καλεί
όλους τους καταναλωτές όταν
διαπιστώσουν πως θίγονται
τα συμφέροντα τους και απειλούνται τα δικαιώματα τους
να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή 1429. Η γραμμή αυτή λειτουργεί υπό την
ευθύνη του υπουργείου Εμπορίου και δέχεται παράπονα και
καταγγελίες από τους καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση
χωρίς οποιονδήποτε κόστος.

• Καλείται η κυβέρνηση να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, να
προστατεύσει το βιοτικό επίπεδο και να βάλει φραγμό στην
ασυδοσία των μονοπωλίων,
των ολιγοπωλίων και να
περιορίσει τους καιροσκόπους
και τους κερδοσκόπους της
αγοράς.

ERG_11-11_inn_8 & 9 3/10/15 11:38 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Κάντε τον χώρο εργασίας … γυμναστήριο
κι εξοπλισθείτε με θετική ενέργεια

ΠΩΣ ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΕΣΤΕ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μ

ην … απελπίζεσθε όσοι δεν έχετε την
χρονική πολυτέλεια για την τακτική σας
άθληση. Αρκεί να διαθέστε μόνον δέκα λεπτά
από το διαλειμματικό σας εργασιακό χρόνο
σας κάνοντας μερικές απλές κινήσεις και
ασκήσεις που θα βοηθήσουν το σώμα σας
να επανέλθει σε σωστή στάση αποφεύγοντας πόνους στη μέση και τον αυχένα. Και
ασφαλώς προλαμβάνετε άσχημες παρενέργειες στην υγεία σας.
Πρός τούτο, δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός. Χρησιμοποιήστε το γραφείο και την
καρέκλα σας και ξαναγυρίστε στη δουλειά
σας γεμάτοι θετική ενέργεια.
Ίσως είναι η αρχή για μια μικρή αλλαγή στον
τρόπο σκέψης σας.
Θώρακας
Τοποθετήστε τα χέρια στην άκρη του γραφείου, παράλληλα, ανοίξτε τα στο ύψος των
ώμων ή περισσότερο. Λυγίστε τους αγκώνες
και κάντε κάμψεις. Γυμνάστε τον μείζονα
θωρακικό μυ και βελτιώστε την εικόνα του
στήθους σας. Αν πλησιάσετε τη μια παλάμη
κοντά στην άλλη γυμνάζονται κυρίως οι τρικέφαλοι.
Πόδια
Τοποθετήστε τα χέρια όπως στην πρώτη
άσκηση, στηριχτείτε πάνω σε αυτά και
σηκώστε το κάθε πόδι τεντωμένο και γυμνάστε το δικέφαλο μηριαίο και τους γλουτιαίους.
Δικέφαλοι
Πάρτε ένα μπουκάλι νερό στο χέρι σας. Φέρτε
το παράλληλα με το σώμα σας. Προσπαθήστε να το σηκώσετε έχοντας τον αγκώνα
κοντά στον κορμό σας. Λυγίστε τους αγκώνες
σας και γυμνάστε τους δικέφαλους.

Απλές προτάσεις για έναν ξεκούραστο τρόπο ζωής!
Ε

άν κάθε φορά αναρωτιέστε γιατί
οι συνάδελφοί σας ή οι φίλοι σας
δείχνουν ξεκούραστοι το πρωί και
έχουν περισσότερη ενέργεια από
εσάς, τότε ήρθε η στιγμή να μάθετε
πως κάποιες καθημερινές σας συνήθειες σάς… κουράζουν! Μάθετε πιο
κάτω ποιες συνήθειες ακολουθούν
και ποιες αποφεύγουν οι ξεκούραστοι άνθρωποι και «υιοθετήστε» έναν
διαφορετικό και χαλαρωτικό τρόπο
ζωής.
Οι ξεκούραστοι άνθρωποι δεν
πατάνε snooze στο ξυπνητήρι τους.
Το κουμπί του snooze είναι ο χειρότερος εχθρός για έναν κουρασμένο
άνθρωπο. Πολλές φορές θεωρούμε
πως με το να κοιμηθούμε 10 λεπτά
περισσότερο αγνοώντας το ξυπνητήρι είναι ευεργετικό. Κι όμως, αυτή η
συνήθεια κουράζει περισσότερο. Οι
πραγματικά ξεκούραστοι άνθρωποι
έχουν ήδη «διώξει» από την καθημερινότητά τους αυτήν τη συνήθεια
αποφεύγοντας το… snooze.
Σπάνια τρώνε ντόνατς ή προϊόντα
με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης
στο πρωινό. Ένα λαχταριστό και
γεμάτο ζάχαρη πρωινό είναι σίγουρα
πειρασμός. Παρόλα αυτά, το σώμα
κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών
δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες
ζάχαρης. Τα ντόνατς, οι τηγανίτες ή
άλλα προϊόντα με πολλή ζάχαρη
χαρίζουν ενέργεια αλλά κατά τη
διάρκεια της μέρας αυτή χάνεται και
γρήγορα έρχεται η κούραση. Προτιμήστε βρώμη ή αβγά παρά ένα
«μπολ» δημητριακά με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης.

Διατάσεις
Σηκώστε το χέρι σας ψηλά, λυγίστε ελαφρά
τον αγκώνα πίσω από το κεφάλι και με το
άλλο σπρώξτε τον ελαφρά. Κρατήστε το δέκα
δευτερόλεπτα. Αλλάξτε χέρι. Τεντώστε τα
χέρια σας ψηλά, πιάστε με το δεξί, το αριστερό από τον καρπό και τραβήξτε το ελαφρά στο πλάι.
Φέρτε το ένα χέρι μπροστά, λυγίστε τον
αγκώνα και με το άλλο σπρώξτε το ελαφρά
προς το στήθος.
Μετά από δέκα δευτερόλεπτα αλλάξτε χέρι.
Φέρτε απαλά το κεφάλι σας στο πλάι και
κρατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα. Το ίδιο
μπορείτε να κάνετε προς όλες τις κατευθύνσεις. Να αποφεύγετε τις περιφορές, μπορεί
να προκαλέσουν τραυματισμό.

Δεν πίνουν καφέ μετά το μεσημεριανό γεύμα. Ειδικοί αναφέρουν πως
ο απογευματινός καφές ενδέχεται να
επηρεάσει τον ύπνο. Εάν θέλετε να
αφεθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα
και να έχετε έναν υπέροχο ύπνο τότε
αποφύγετε τους καφέδες μετά το
μεσημεριανό γεύμα. Με αυτόν τον
τρόπο θα ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι.
Δεν καπνίζουν. Το κάπνισμα επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα ενέργειας
μιας και μειώνει τη ροή του οξυγόνου
στο αίμα. Κόβοντας το κάπνισμα, θα
αυξήσετε τη ροή του οξυγόνου στο

√ 10+1 συμβουλές ευεξίας
για καλύτερη ζωή

αίμα σας και έτσι θα νιώθετε λιγότερο κουρασμένοι και θα έχετε σπανιότερα πονοκεφάλους.
Συνομιλούν με τους συνάδελφούς
τους κατά τη διάρκεια της μέρας. Οι
ξεκούραστοι άνθρωποι κάνουν μικρά
διαλείμματα και συνομιλούν με συναδέλφους έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν
αισθάνονται μόνο περισσότερο ευτυχισμένοι αλλά και ξύπνιοι.

Γυμνάζονται λίγες ώρες πριν από
τον ύπνο. Μετά από μια κουραστική
μέρα βρίσκουν την ευκαιρία να
γυμναστούν και να χαλαρώσουν. Δεν
χρειάζεται να εγγραφείτε σε γυμναστήριο ώστε να γυμνάζεστε. 30
λεπτά περπάτημα στη γειτονιά είναι
εξίσου ευεργετικό και χαλαρωτικό.
Δεν βασίζονται στο… ποτό! Μερικά
ποτήρια κρασί μπορεί να σας ηρεμήσουν μετά από μια έντονη μέρα αλλά
δεν θα σας προσφέρουν τον καλύτερο
ύπνο. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, οι
ξεκούραστοι άνθρωποι αποφεύγουν
να στηρίζονται στο ποτό για να…
χαλαρώσουν!
Αφήνουν τις ηλεκτρονικές συσκευές
εκτός κρεβατοκάμαρας. Το τεχνητό
φως
διαφόρων
ηλεκτρονικών
συσκευών δημιουργεί προβλήματα
στον μηχανισμό της νυχτερινής
ξεκούρασης. Αφήστε εκτός υπνοδωματίου τις ηλεκτρονικές συσκευές και
ξυπνήστε πιο ξεκούραστοι.
Σκέφτονται πράγματα ευχάριστα
πριν πάνε για ύπνο. Θετική σκέψη,
περισσότερη ξεκούραση. Πριν πάτε
για ύπνο φέρτε στο μυαλό σας
χαρούμενες στιγμές ή ήρεμα τοπία
όπως για παράδειγμα μια καταγάλανη θάλασσα και κρατήστε αυτήν την
όμορφη σκέψη ώστε να έχετε όνειρα
γλυκά και ξεκούραστα.
Κάποιες φορές κοιμούνται με τις
κάλτσες τους. Τα κρύα πόδια και
γενικότερα τα κρύα άκρα δεν βοηθούν
τον ύπνο. Για αυτό για να κρατήσετε
ζεστά πόδια και χεράκια φορέστε
κάλτσες και γαντάκια και απολαύστε
τον ύπνο σας.

Μικρές αλλαγές για καλύτερη υγεία

Απαγωγοί-Προσαγωγοί
Φέρτε το σώμα σας κάθετα σε σχέση με το
γραφείο, έτσι ώστε ο μηρός σας να ακουμπάει στην ακμή του. Στηριχτείτε στο ένα
χέρι. Σηκώστε το πόδι στο πλάι και γυμνάστε
τους απαγωγούς. Φέρτε το προς τα μέσα,
μπροστά από το άλλο πόδι και ασκήστε τους
προσαγωγούς.

11

Ε

ίναι επιστημονικά διαπιστωμένο
πως η γυμναστική και η καλή διατροφή διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στη βελτίωση της σωματική
κατάσταση και στην προστασία της
υγείας .

από το γραφείο, να βγάζετε τις γόβες
και το πουκάμισο και να φοράτε
απευθείας το αθλητικό μπουστάκι
και τη φόρμα σας, ώστε να είστε
έτοιμοι για το απογευματινό περπάτημα. Με τα ρούχα αυτά, μάλιστα,

Αρκούν όμως; Οι ειδικοί λένε ότι
υπάρχουν μερικές ακόμα μικρές
αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στον
τρόπο ζωής σας, οι οποίες θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στον οργανισμό.
Τρώτε ανά δύο με τρεις ώρες μέσα
στη μέρα: Θεωρείτε τον εαυτό σας
ήρωα που δεν τρώτε απολύτως τίποτα όλη την ημέρα στο γραφείο; Αν
πιστεύετε ότι με τον τρόπο αυτό θα
αδυνατίσετε, κάνετε λάθος. Το πιθανότερο είναι ότι θα τρελάνετε τον
μεταβολισμό σας, λένε οι ειδικοί, και
θα φάτε ακατάσχετα αργότερα. Οι
διατροφολόγοι συνιστούν, ειδικά
στις γυναίκες, να τρώνε όταν πεινάνε, κάτι που συνήθως μεταφράζεται
σε τρία υγιεινά γεύματα και δύο σνακ,
ανά δύο με τρεις ώρες.
Φοράτε βηματόμετρο: Πρόκειται για
αυτή τη συσκευή που μετρά πόσο
έχετε περπατήσει καθημερινά, η
οποία σας δίνει κίνητρο να περπατήσετε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα,
μπορείτε να πάρετε ένα βηματόμετρο
για όλη την οικογένεια, για να
συγκρίνετε ποιος περπατά περισσότερο και να συναγωνίζεστε για καλύτερο
αποτέλεσμα.Επιστρέφοντας

Μπορείτε να φτιάχνετε με τα παιδιά
σας κάστρα στην άμμο; Αναγνωρίστε
την αξία του σώματός σας και ξεχωρίστε όλα αυτά που σας αρέσουν σε
αυτό, είτε είναι η λάμψη των ματιών
σας, είτε τα δυνατά σας πόδια, είτε
τα όμορφα μαλλιά σας.
Ελέγχετε τα επίπεδα βιταμίνης D
του οργανισμού σας: Την επόμενη
φορά που θα πάτε για εξετάσεις
αίματος, ζητήστε να ελέγξουν και τη
βιταμίνη D. Οι ειδικοί λένε ότι πολλές
γυναίκες παρουσιάζουν έλλειψη στη
συγκεκριμένη βιταμίνη, η οποία είναι
πολύ σημαντική για πολλές πτυχές
της υγείας, καθώς προστατεύει από
διάφορες μορφές καρκίνου, καθώς

• Απλά μυστικά για να αισθάνεσθε όμορφα τονώντας

τον οργανισμό σας ψυχικά και σωματικά
μπορείτε και να κοιμάστε, ώστε να
είστε έτοιμη για γυμναστική το πρωί
που θα ξυπνήσετε.
Κάνετε «κομπλιμέντα» στον εαυτό
σας: Το μυστικό για να νιώθετε χαρά
αυτοπεποίθηση και περηφάνια για
την εικόνα σας - με τα καλά της και
τα κακά της- είναι να μάθετε να θαυμάζετε το σώμα σας. Οι ψυχολόγοι
συνιστούν να επικεντρώνεστε σε όλα
αυτά που μπορεί να κάνει το σώμα
σας, και όχι στο πώς δείχνει. Μπορείτε να χορεύετε και να κολυμπάτε;

και από Alzheimer. Τα καλά νέα είναι
ότι η λήψη βιταμίνης D σε χάπια
μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Προτιμάτε
την ακατέργαστη βρώμη ως δημητριακό για το πρωινό σας. Θα χρειαστεί απλά να την βράσετε για λίγη
ώρα, για να είναι πιο μαλακή.
Βάλτε κλασική μουσική: Ειδικά την
ώρα του φαγητού στο σπίτι, η κλασική μουσική είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη,
καθώς έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει και να δίνει ρυθμό.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Εξευτελισμός του ανθρώπου
Τα 10 χειρότερα πειράματα που έγιναν σε ανθρώπους

Η

ανθρώπινη ζωή δεν είχε
την ίδια αξία σε όλες τις
εποχές ούτε για όλους τους
ανθρώπους. Κρατούμενοι,
ασθενείς, ομοφυλόφιλοι και
μικρά παιδιά έχουν υποστεί
βασανιστήρια που δεν χωρά
ο ανθρώπινος νους στο
βωμό της επιστήμης ή της
εμμονής ενός παρανοϊκού
"ηγέτη".
• Οι πορτοκαλί ενέσεις

Τη δεκαετία του 60 στην Αμερική
έκαναν κρυφά ενέσεις με διοξίνες
σε κρατούμενους, σαν αυτές που
χρησιμοποιούνται σε χημικά
όπλα, προκειμένου να τεστάρουν
την επίδρασή τους στο ανθρώπινο δέρμα. Μετά από 468 "τρυπήματα", τα θύματα υπέφεραν από
μη θεραπεύσιμη ακμή και οδυνηρές φλύκταινες σε όλο τους το
σώμα.
• Τα αμίλητα παιδιά
Ένας από τους πιο ισχυρούς
Αυτοκράτορες του Μεσαίωνα, ο
Φρειδερίκος o 2ος, ανέθρεψε παιδιά σε απομόνωση και χωρίς
καμία αλληλεπίδραση με τους
ανθρώπους, προκειμένου να ερευνήσει τις απαρχές της ανθρώπινης ομιλίας, με την ελπίδα να
ανακαλύψει τη γλώσσα που
μιλούσαν ο Αδάμ και η Εύα. Το
πείραμα έγινε τον 12ο αιώνα. Τα
παιδιά δεν μίλησαν ποτέ.
• Επιχείρηση "Midnight Climax"

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

To 1950, για μια μελέτη σχετικά με
τα ναρκωτικά, η CIA στράτευσε
ιερόδουλες για να χορηγούν
κρυφά LSD στους πελάτες τους.

Τ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ένας αστυνομικός, έχασε κυριολεκτικά το μυαλό του από τις
συχνές δόσεις LSD και έκανε ένοπλη ληστεία.
• Σύφιλη "Γουατεμάλας"
Αναζητώντας θεραπεία για τη
σύφιλη, οι ΗΠΑ μόλυναν κρατούμενους από τη Γουατεμάλα με
σύφιλη για να δοκιμάζουν φάρμακα από το 1946 έως το 1848.
Μετά από ενέσεις ή επαφή με
μολυσμένες ιερόδουλες, 5.500
κρατούμενοι υπέφεραν τα φρικτά
συμπτώματα της νόσου.
• Το πείραμα της σουλφοναμίδης
Τη δεκαετία του 40 οι Ναζί προσπαθούσαν να βρουν αντιβακτηριδιακές θεραπείες για τους
στρατιώτες που τραυματίζονταν
στον πόλεμο. Σκέφτηκαν λοιπόν
να προκαλέσουν τραύματα πολέμου σε κρατούμενους για να τους
χρησιμοποιήσουν σαν πειραματόζωα. Κάποιους ακρωτηρίασαν
και άλλους πυροβόλησαν για να
μολύνουν με βακτήρια και να
βάλουν θραύσματα γυαλιού στις
πληγές τους.
• Η Μονάδα 731 που έκανε ζωοτομία σε ανθρώπους
Τη δεκαετία του 40 Ιάπωνες επιστήμονες έκαναν ανατομία σε
ζωντανούς ανθρώπους χωρίς
αναισθητικό στο πλαίσιο έρευνας
για τις θανατηφόρες ασθένειες τς
εποχής. Τα πειραματόζωα ήταν
για άλλη μια φορά κρατούμενοι.
Τους άνοιγαν στα δύο και τους
μόλυναν με τύφο και χολέρα. Όσοι
επιβίωναν οδηγούνταν στην κρεμάλα.

• Ηλεκτροπληξία προσώπου
Το 1862 ο νευρολόγος Duchenne
de Boulogne υπέβαλε σε ηλεκτροπληξία τους ασθενείς, μέσω του
προσώπου, για να μελετήσει τις
ανθρώπινες εκφράσεις. Ένας
ασθενής υπέφερε 100 φορές αυτή
τη διαδικασία, διότι οι εκφράσεις
του είχαν μεγάλη διάρκεια και ο
νευρολόγος μπορούσε να τις
φωτογραφήσει.
• Καρκινογόνες ενέσεις
To 1931 o Dr. Cornelius Rhoads
μόλυνε Πορτορικανούς ασθενείς
με καρκινικά κύτταρα προκειμένου να καταστρέψει το έθνος
τους. Πρόλαβε να σκοτώσει 13
ασθενείς πριν συλληφθεί, γεγονός
που δεν απέτρεψε την Αμερικανική Αντικαρκινική Ένωση να τον
βραβεύσει το 1955.
• Πρότζεκτ 4.1
Το 1954 οι ΗΠΑ έκαναν πειράματα με ατομικές βόμβες στα νησιά
Marshall εκθέτοντας τους κατοίκους σε πυρηνικά καρκινογόνα
υλικά. Δεν επέτρεψαν στους
ασθενείς να ακολουθήσουν αντικαρκινική θεραπεία και τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν το νησί
και τα σπίτια τους.
Κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ,
στη Νότιο Αφρική, προσπάθησαν
να θεραπεύσουν στρατιώτες από
την ομοφυλοφιλία, την οποία
ήθελαν να εξαλείψουν από τη κοινωνία.
Εκατοντάδες
άνδρες
ακρωτηριάστηκαν τις δεκαετίες
του 70 και του 80 και εξαναγκάστηκαν σε επέμβαση αλλαγής
φύλου.

Έργα από κλωστές και κουμπιά!
α κουμπιά συνήθως χρησιμοποιούνται σε ένα πουκάμισο ή σε ένα παλτό, όμως απ’
ότι φαίνεται μπορούν να χρη-

ην Κυριακή το πρωί, στη
γωνία Μενάνδρου και
Σοφοκλέους,
εκατοντάδες
φορές το όνομα του πρωθυπουργού αντηχεί στην αφρικανική διάλεκτο «τούι». Η εφημερίδα «Αγορά» φέρνει στο
φως ένα βίντεο από τη
λατρευτική τελετή με τον τελετάρχη να ακούγεται να λέει
από το μικρόφωνο: «Αυτή την
εβδομάδα θα νηστέψουμε και
θα προσευχηθούμε για να
πάρει σωστές αποφάσεις ο

σιμεύσουν και για τη δημιουργία εντυπωσιακής τέχνης. Ο
καλλιτέχνης Augusto Esquivel
δημιούργησε μερικά υπέροχα

Ρήση πατρός Παισίου
“…Εκείνος που βοηθά τον πλησίον
του, λαμβάνει βοήθεια από το Θεό.
Εκείνος που κατηγορεί τον συνάνθρωπό του με φθόνο, έχει κατήγορό
του το Θεό…”

Ξεχωριστές Διακοπές
Απολαύστε χαλαρές στιγμές
χωρίς νερό και ηλεκτρικό!

Θ

έλετε να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής κοντά στη φύση, αγαπάτε το κάμπινγκ
αλλά δεν μπορείτε να κοιμηθείτε σε σκηνή πάνω
στο χώμα; Μια φάρμα στο Σάσεξ έχει τη λύση προσφέροντας μικρές ξύλινες καλύβες εν είδει σκηνών
πλήρως ενσωματωμένες στη φύση για μια αξέχαστη διαμονή. Εναλλακτικές διακοπές χωρίς τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό, διαφορετικές από τις
συνηθισμένες σε ένα περιβάλλον που πλημμυρίζει
από πράσινο και αναδίνει αρώματα της φύσης σε
κάθε σημείο.

έργα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά κρεμασμένες κλωστές
με κουμπιά στην άκρη τους. Το
αποτέλεσμα είναι μοναδικό!

Σοβαρά …
αστειάκια
Ο Κωστάκης στο μπαμπά του:
- Μπαμπά, πώς ήρθα εγώ στον κόσμο;
- Ο πελαργός σε έφερε παιδί μου
- Και η Κατερινούλα στον επάνω όροφο πως ήρθε
στον κόσμο;
- Και αυτήν ο πελαργός την έφερε αγόρι μου!
- Και ο Γιαννάκης στον πρώτο;
- Και αυτόν ο πελαργός τον έφερε παιδί μου!
- Μα καλά ρε μπαμπά κανένας δεν ...ερωτεύεται σ’
αυτήν την πολυκατοικία;

Μικρά και περίεργα
Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για να γνωρίσετε τα
αξιοθέατα της πόλης. Αρκεί να τους ανιχνεύσετε
στον
επόμενο
προορισ μ ό
σας.

Λατρεία για Τσίπρα
Αφρικανοί μετανάστες προσεύχονται για τον Αλέξη Τσίπρα!
Αλέξης, ο πρωθυπουργός.
«Αλληλούια»,
απαντούν
χορωδιακά οι πιστοί Αφρικανοί μετανάστες από την
Γκάνα. Στο βίντεο το ποίμνιο
βρίσκεται σε έκσταση: μάτια
ερμητικά κλειστά, παλάμες
που τρέμουν στον αέρα, στόματα που ανοιγοκλείνουν
ακατάπαυστα, μουρμουρίζοντας προσευχές υπό την
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• Αναγκαστική αλλαγή φύλου

Μοναδική Τέχνη

Τ

Η συμβουλή της ημέρας

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΕΙΝΑ
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καθοδήγηση του ποιμένα Αποστόλι Γιόζεφ Άπια. «Αυτή την
εβδομάδα θα κάνουμε νηστεία
και θα προσευχηθούμε για να
πάρει σωστές αποφάσεις ο
Αλέξης, ο πρωθυπουργός».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι
περισσότεροι μιλούν ελληνικά
και είναι ενημερωμένοι για τις
τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Στο κρεσέντο της επίκλησης
της περασμένης Κυριακής οι
πιστοί φωνάζουν το όνομα
του πρωθυπουργού: «Alessi,
Alessi». «Ο Χριστός θα προστατεύσει την οικονομία της
Ελλάδας αν ο Αλέξης προστατεύσει τους μετανάστες. Εμείς
θα προσευχηθούμε για τον
πρωθυπουργό και για τους
υπουργούς του. Θα προσευχη-

θούμε για την ελληνική κυβέρνηση και τη χριστιανική
Βουλή. Να είσαι ευλογημένος
Αλέξη», ακούγεται η φωνή του
Γιόζεφ. Στην άκρη της αίθουσας η ορχήστρα ξεκινάει να
παίζει λατρευτικούς ύμνους
και ο χώρος πλημμυρίζει με
γκόσπελ. Οι γυναίκες χορεύουν
και φορούν «buba», τα μακριά
φανταχτερά φορέματα και
έχουν περίτεχνα «πολυώροφα» χτενίσματα.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μύθος πως το ψωμί χαλάει τη δίαιτα

Ξ

εκινώντας μια προσπάθεια
απώλειας βάρους, για πολλούς
η λέξη ψωμί είναι απαγορευμένη.
Αυτό αποτελεί φυσικά έναν από
τους πιο παγιωμένους διατροφικούς μύθους, καθώς δεν είναι λίγοι
εκείνοι που θεωρούν ότι ξεκινώντας θα πρέπει να το στερηθούν ή
ότι δε νοείται δίαιτα που να «επιτρέπει» κατανάλωση ψωμιού μαζί
με το γεύμα.
Τελικά τι ισχύει; Το ψωμί, ανήκει
στην ομάδα των αμυλούχων τροφίμων, που αποτελούν τη βάση
της Μεσογειακής πυραμίδας διατροφής. Σύμφωνα με τις συστάσεις
διεθνών οργανισμών και τα πρότυπα ισορροπημένης διατροφής, το
50-55% της ημερήσιας ενεργειακής
πρόσληψης θα πρέπει να προέρχεται από υδατάνθρακες. Κατ’ επέκταση, είναι φανερό ότι ο αποκλεισμός του ψωμιού από τη δίαιτα θα
δημιουργούσε ένα «κενό» στην
προσπάθεια να καλυφθεί το εν
λόγω ποσοστό, καθώς η συνεισφορά του στη συνολική πρόσληψη υδατανθράκων είναι σημαντική.
Επιπλέον το ψωμί, πέραν από
υδατάνθρακες, μας προμηθεύει και
με φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη,

βιταμίνες του συμπλέγματος Β και
ιχνοστοιχεία. Μία φέτα ψωμί (30
γρ.) αποδίδει κατά μέσο όρο 70-80
θερμίδες. Όπως ισχύει για όλα τα
τρόφιμα, η έμφαση θα πρέπει να
δίνεται στην ποσότητα που κατα-

τάνθρακες. Αυτοί, όταν απορροφώνται από τον οργανισμό εκκρίνεται μια ορμόνη που λέγεται
ινσουλίνη. Η ορμόνη αυτή είναι
όπως λέμε ορεξιογόνος. Δηλαδή
όταν τρώμε πολλούς υδατάνθρα-

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Τάρτα σοκολάτας νηστίσιμη
Υλικά:
Για τη βάση της τάρτας
220 γρ. φουντούκια
50 γρ. φρυγανιά
100 γρ. μαργαρίνη 2 κ.σ. μέλι
4 κ.γ. κακάο
Για τη γέμιση της τάρτας
100 γρ. μαργαρίνη 100 γρ. γάλα καρύδας
150 γρ. μέλι 120 γρ. κακάο 1 κ.γ. υγρή βανίλια

Eκτέλεση:
Ψήνουμε τα φουντούκια σε προθερμασμένο φούρνο στους
200ºC για 10'. Αφού κρυώσουν καλά τα αλέθουμε να
γίνουν σκόνη. Λιώνουμε τη μαργαρίνη. Αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε τα αλεσμένα φουντούκια σε μπολ, πασπαλίζουμε με το κακάο, προσθέτουμε τη φρυγανιά, περιχύνουμε με το μέλι και τη λιωμένη κρύα μαργαρίνη. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί καλά να γίνουν πάστα. Βάζουμε λαδόκολλα σε ταψάκι για τάρτα. Στρώνουμε τη βάση με το
μίγμα φροντίζοντας να δημιουργήσουμε πλαϊνά τοιχώματα. Παγώνουμε στην κατάψυξη για 10' ή στο ψυγείο να
σφίξει.

• Μην καταδικάζεται
το ψωμί αλλά προσέξτε τα
προϊόντα επάλειψης καθώς
είναι λιπαρές ύλες,
με θερμίδες πολλαπλάσιες
του ψωμιού…

κες δεν χορταίνουμε εύκολα, άρα
θέλουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Για
αυτό χρειάζεται απλά προσοχή
στην ποσότητα, όπως άλλωστε και
για όλα τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, όντας σε ένα πρόγραμμα
διατροφής.

ναλώνεται, η οποία θα πρέπει να
συμβαδίζει με τις ανάγκες του
οργανισμού, τη συνολική ενεργειακή δαπάνη αλλά και τη σύσταση
του διαιτολογίου, το είδος και την
ποσότητα δηλαδή των τροφίμων
που καταναλώνονται συνολικά
μέσα στην ημέρα.

Αυτό που επίσης απαιτεί προσοχή
στην προσπάθεια ρύθμισης του
βάρους, είναι η κατανάλωση τροφίμων που συνήθως συνοδεύουν
το ψωμί ή τις φρυγανιές, όπως για
παράδειγμα το βούτυρο, η πραλίνα
φουντουκιού ή άλλα προϊόντα
επάλειψης (spreads), καθώς αποτελούν τρόφιμα υψηλού ενεργειακού περιεχομένου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
τονιστεί ότι τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες, όπως το
ψωμί, οι φρυγανιές, αλλά και τα
φρούτα, τα λαχανικά, τα λαδερά,
τα ζυμαρικά κλπ, όταν καταναλώνονται μας προμηθεύουν με υδα-

Μην καταδικάζεται λοιπόν το ψωμί
αλλά προσέξτε τα προϊόντα επάλειψης καθώς είναι λιπαρές ύλες,
με θερμίδες πολλαπλάσιες του
ψωμιού…

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Είσαι σε καλή διάθεση και ίσως να μην αξιολογείς με σύνεση ορισμένες καταστάσεις. Μην κάνεις κινήσεις πριν τις
σκεφτείς καλά και μην πεις πράγματα
που δεν πιστεύεις, γιατί θα απογοητεύσεις τους γύρω σου. Συγκεντρώσου σε όσα σε απασχολούν και βρες
χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση.
Ταύρος: Θα έχεις πολύ γκρίνια και θα
παραπονιέσαι για όσα πηγαίνουν
στραβά στη ζωή σου. Αυτό όμως δεν
αρκεί για να τα διορθώσεις. Άφησε
την γκρίνια λοιπόν και δες με σοβαρότητα τι δεν σου κάνει. Κάνε τις
κατάλληλες κινήσεις για να διορθώσεις τα κακώς κείμενα και μην τα
περιμένεις όλα να γίνουν με έναν
μαγικό τρόπο.
Δίδυμοι: Η μέρα είναι πολύ θετική για
εσένα. Γενικά διανύεις μια περίοδο,
όπου οι θετικές εξελίξεις σε ευχαριστούν και σου δίνουν κουράγιο και
αισιοδοξία. Μπορείς λοιπόν να απολαύσεις όλα όσα συμβαίνουν υπέρ
σου και να βρεις τη δύναμη να λύσεις
και τα τελευταία θέματα που σε απασχολούν.
Καρκίνος: Οι καθυστερήσεις αλλά και
τα προβλήματα δεν θα λείπουν από
τη ζωή σου και καλό είναι να είσαι
έτοιμος για όλα. Μην αιφνιδιαστείς
και αφήσεις πίσω τα σχέδιά σου.
Καλό είναι να μείνεις σταθερός στις
απόψεις αλλά και στις τακτικές σου,
για να δώσεις οριστικές λύσεις σε
όσα προκύψουν.
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Λέων: Οι δυνατότητες που έχεις είναι
πάρα πολλές και θα σε βγάλουν από
τη δύσκολη θέση και θα σε οδηγήσουν
στη λύση προβλημάτων, που θα προκύψουν εκεί που δεν το περίμενες.
Ό,τι κι αν γίνει, μη χάσεις την
ψυχραιμία σου, γιατί μαζί θα χάσεις
και το δίκιο σου.
Παρθένος: Θα πάρεις σημαντικές
αποφάσεις για ζητήματα, τα οποία
έχεις παραμελήσει τελευταία και θα
οδηγηθείς στις κατάλληλες λύσεις.
Ειδικά κάποια οικογενειακά θέματα
θα μπουν σε σειρά και θα σε ικανοποιήσει η εξέλιξή τους. Φρόντισε να
μιλήσεις με φίλους για τα προβλήματα που έχεις, αλλά και να ακούσεις τα
δικά τους.
Ζυγός: Η ενέργεια σου, σου δίνει την
ώθηση να κάνεις κάποιες κινήσεις για
να λύσεις τα προβλήματα που σε
απασχολούν. Απ’ την άλλη όμως, κινδυνεύεις να παρασυρθείς από εκνευρισμούς και να δημιουργήσεις περισσότερα προβλήματα. Διατήρησε την
ψυχραιμία σου και μίλα με τους
δικούς σου ανθρώπους, για να σε
συμβουλέψουν κατάλληλα.
Σκορπιός: Κάποιες καθυστερήσεις
που σε απασχολούν δεν πρόκειται να
ξεπεραστούν, αν δεν κάνεις κάτι δραστικό γι’ αυτές. Πάρε λοιπόν τις
καταστάσεις στα χέρια σου και μην
περιμένεις να συμβούν όλα από μόνα
τους. Προσοχή όμως, δεν πρέπει να
κάνεις βιαστικές κινήσεις και να
ρισκάρεις κάποιες αποφάσεις, που

είναι αρκετά σημαντικές.
Τοξότης: Είναι κάποιες καταστάσεις
που σε προβληματίζουν και επειδή
νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι
γι’ αυτές, τις αφήνεις άλυτες και
μονίμως τις αποφεύγεις. Έτσι όμως
δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις. Βάλε
κάτω τη λογική σου και δώσε λύσεις,
ακόμα κι αν πρέπει να αλλάξεις
κάποιες παγιωμένες απόψεις και
τακτικές.
Αιγόκερως: Η τάση απομόνωσης που
θα σε πιάσει σήμερα, θα σε κάνει να
βλέπεις τα πράγματα χειρότερα απ’
ό,τι είναι και δεν θα μπορείς να κρίνεις αντικειμενικά και με ρεαλισμό
όσα συμβαίνουν. Μείωσε την ευαισθησία σου και βρες το χαμένο σου
πείσμα, για να αντιμετωπίσεις τα
προβλήματα που σε έχουν περικυκλώσει.
Υδροχόος: Σε έχει καταλάβει μια έντονη ανησυχία αλλά και ανυπομονησία,
για τους στόχους στους οποίους
θέλεις να φτάσεις. Αυτή η στάση
μπορεί να σε οδηγήσει σε λανθασμένες κινήσεις πανικού. Έχε εμπιστοσύνη στις ιδέες σου, πείσε γι’ αυτές και
μην χάνεις τον προγραμματισμό σου.
Ιχθείς: Μην κάνεις πίσω μπροστά στα
προβλήματα που θα προκύψουν.
Έχεις κάθε δυνατότητα να τα λύσεις
προς όφελός σου, αλλά έχεις και τη
συμπαράσταση φίλων, που βρίσκονται εκεί για να σε βοηθήσουν. Ό,τι κι
αν γίνει να είσαι ήρεμος και σίγουρος
για τον εαυτό σου.

Ετοιμάζουμε την νηστίσιμη κρέμα σοκολάτας. Βάζουμε σε
μικρή κατσαρόλα τη μαργαρίνη, το γάλα καρύδας και το
μέλι. Σε χαμηλή φωτιά αφήνουμε να λιώσουν τα υλικά.
Αποσύρουμε. Ρίχνουμε το κακάο και την υγρή βανίλια. Με
σύρμα ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να
γίνουν μια πυκνή γυαλιστερή παχιά κρέμα. Ρίχνουμε την
κρέμα στην παγωμένη βάση. Ισιώνουμε την επιφάνεια με
την ανάποδη του κουταλιού. Παγώνουμε την τάρτα να
σφίξει ώστε να μπορούμε να κόψουμε κομμάτια.

Σαλάτα με πλιγούρι γαρίδες και ταχίνι
Υλικά:
1½ φλ. πλιγούρι
1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο
ψιλοκομμένο,
1 αγγούρι με τη φλούδα
χωρίς σπόρους ψιλοκομμένο
1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
2 καρότα ψιλοκομμένα
1/2 φλ. ρόδι καθαρισμένο
1 αβοκάντο καθαρισμένο και κομμένο κυβάκια ή σε μπαλάκια με παριζιέν
1/2 φλ. φιστίκι Αιγίνης
χυμό από 1 πορτοκάλι
χυμό από 1 λεμόνι 3 κ.σ. ταχινι 6 κ.σ. ελαιόλαδο αλάτι
πιπέρι 200 γρ. γαρίδες μικρές βρασμένες
Εκτέλεση: Βάζουμε το πλιγούρι σε μπολ και το καλύπτουμε με βραστό νερό (ίσα να το σκεπάσει). Βάζουμε καπάκι
και το αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει για 10'. Το
αφρατεύουμε, ανακατεύοντάς το με πιρούνι. Βάζουμε σε
μπολ το μαϊντανό, το δυόσμο, το αγγούρι, την πιπεριά, το
καρότο, το ρόδι, το φιστίκι, το χυμό, το αβοκάντο, το λάδι,
το ταχίνι, το πλιγούρι και τις γαρίδες. Αλατίζουμε και
ανακατεύουμε καλά. Ελέγχουμε την οξύτητα και το αλάτι.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 7/2015, 4/3/2015

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

50.000 .................23611

100 ......................55324

1.000 ...................29121

100 ......................23515

400 ......................25486

100 ......................16099

400 ......................30531
400 ......................25805
200 ......................20901
200 ......................31903

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 596 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1961

100 ......................33258
100 ......................54783
100 ......................32123

200 ......................57562

100 ......................59757

200 ......................34217

100 ......................11921

200 ......................35939

Άλλα ποσά

200 ......................39032

Από €40 οι λήγοντες σε

200 ......................13992

2913, 1784

200 ......................26700
200 ......................22564
200 ......................18485
100 ......................14909

Από €20 οι λήγοντες σε
280
Από €10 οι λήγοντες σε

100 ......................38268

259, 947

100 ......................33316

Από €4 οι λήγοντες σε

100 ......................13045

45, 95

ΓΝΩΜΙΚΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
«Ότι αρχή και τέλος,
παλαιόθεν και ως τώρα,
όλα τα θερία πολεμούν να
μας φάνε τους Έλληνες και
δεν μπορούνε. Τρώνε από
μας και μένει και μαγιά.»

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

✉ Καταπατούνται εργατικά δικαιώματα
Α

ρκετές καταγγελίες εκφράστηκαν από εργαζόμενους σε καταστήματα, πολυκαταστήματα και
υπεραγορές την Καθαρή Δευτέρα, γιατί οι επιχειρηματίες τους ανάγκασαν να εργασθούν σε επίσημη
αργία και μάλιστα χωρίς την καταβολή υπερωριών,
οι οποίες προνοούνται από την Κυπριακή νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, η αργία της Καθαράς Δευτέρας (όπως
και μερικές άλλες επίσημες αργίες) θεωρείται αργία
των υπαλλήλων, αλλά όχι αργία των καταστημάτων.
Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αργούν, αλλά τα
καταστήματα μπορούν να μένουν ανοικτά.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργαζόμενοι
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν θα εργασθούν ή όχι
και αν το κάνουν έχουν δικαίωμα να πληρωθούν
διπλά ως υπερωρία. Δυστυχώς όμως, οι εργαζόμενοι
σ’ αυτό τον κλάδο δεν είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες, η ανάγκη για δουλειά είναι μεγάλη και αναγκάζονται να υποκύπτουν στις πιέσεις των εργοδοτών
τους να δουλέψουν στην επίσημη αργία τους και
μάλιστα χωρίς υπερωρίες. Όπως καταγγέλλουν
πολλοί εργαζόμενοι, όποιος από αυτούς τολμήσει να
κάνει λόγο για δικαιώματα απολύεται χωρίς συζήτηση. Το υπουργείο Εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι ας επιληφθούν άμεσα του σοβαρού αυτού ζητήματος και να βρεθούν λύσεις για άρση της αναχρονιστικής εκμετάλλευσης. Θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί
η δυνατότητα κοινών αργιών εργαζομένων και καταστημάτων, έτσι που οι εργαζόμενοι να μην εξαναγκάζονται να εργάζονται στις αργίες τους χωρίς τη
θέληση τους και χωρίς να πληρώνονται όπως προνοεί η νομοθεσία.
Κυριάκος Πολυκάρπου, Πέρα Ορεινής

ΛΥΣΗ SUDOKU
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Η ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ διοργανώνει για πρώτη φορά διήμερη εκδρομή στην οποία περιλαμβάνονται προσκυνήματα. Η αφετηρία της εκδρομής θα είναι το
οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο στις 9 Μαϊου με
κατεύθυνση τον Κάτω Πύργο για το πρώτο προσκύνημα στην Παναγία Γαλίκτιστη. Θα φιλοξενηθούμε στο ξενοδοχείο Τήλος όπου θα έχουμε το
δείπνο μας (μπουφέ). Την επόμενη μέρα στις 10
Μαϊου μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για
τον Παχύαμμο όπου θα γίνει το προσκύνημα στον
Άγιο Ραφαήλ. Ακολούθως θα κατευθυνθούμε στο
μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου για το επόμενο
προσκύνημα της διαδρομής μας. Στη συνέχεια θα
έχουμε γεύμα σε κέντρο στην Πάφο όπου θα ξεκουραστούμε πριν το ταξίδι της επιστροφής.
Η εκδρομή επιχορηγείται από την ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ.
Tο συνολικό κόστος της για κάθε συνταξιούχο
θα είναι μόνο €50.
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής
στον Επαρχιακό Οργανωτικό ΣΕΚ Λευκωσίας
Νίκο Σατσιά τηλ. 22849673

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΠΟΕΛ: Με το καλημέρα στην κορυφή

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, είναι:

συναντήσεων

του

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

0-2

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

0-3

ΟΧΕΝ Περιστερώνας – Ε.Μ.Ανθούπολης

0-1

ΘΟΙ Καπέδων – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 4-3
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας

0-0

ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου – ΠΑΟ Κάτω Μονής

0-3

ENIAIA KATHΓΟΡΙΑ:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας

4-1

ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 3-0
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

2-5

Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού

3-0

B΄ ΟΜΙΛΟΣ:
Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής 3-0
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘ.) Χάρτζιας – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

0-3

ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»

2-1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΘΟΙ Τσερίου

8-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
0-5
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 1-3
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΡΙΟΥ
2-6
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - Ε.Ν ΛΑΝΙΑΣ
3-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ
5-1
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
0-3
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
0-2
Κ & Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
0-3
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.3.2015 και ώρα 7.οο μ.μ.
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΣΑΒΒΑΤΟ 14.3.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β.
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
3. ΚΥΡΙΑΚΗ 15.3.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - Ε,Ν, ΛΑΝΙΑΣ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ATE-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
4. ΔΕΥΤΕΡΑ 16.3. 2015 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
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• Αέρας κορυφής μετά τη νίκη επί της
«Κυρίας» και την ήττα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
• Μόνη στην 3η θέση η ΑΕΚ μετά το χρυσοφόρο τρίποντο επί της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

• Άλμα σωτηρίας για ΕΘΝΙΚΟ Άχνας,
σε περιπέτειες ο ΟΘΕΛΛΟΣ
• ΕΡΜΗΣ: Μπήκε δυναμικά σε πορεία
Ευρωπαϊκής διεκδίκησης

Μ

ε το καλημέρα της Β’ φάσης
του Πρωταθλήματος, ο ΑΠΟΕΛ
αναπνέει αέρα κορυφής ύστερα
από τη νίκη του επί της
Ανόρθωσης και την ήττα του
Απόλλωνα από τον Ερμή. Ο ΑΠΟΕΛ
επανήβρε τον παλιό καλό εαυτό
του στην πιο κρίσιμη καμπή του
μαραθωνίου.

του ΟΘΕΛΛΟΥ.
Τουναντίον, οι Αθηενίτες μπαίνουν
για τα καλά σε περιπέτειες. Στο
βυθό παραμένει η ΔΟΞΑ με την νέα
ήττα της, αυτή τη φορά από την
αδιάφορη ΑΕΛ.
Βήμα σημειωτόν για την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ και ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ που κόλλησαν
στην άγονη ισοπαλία.

Στην ΑΝΟΡΘΩΣΗ κόστισε ακριβά η
δυστοκία στην τελική προσπάθεια
και το μη καθαρό μυαλό.
Στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ το κακό εντοπίζεται στη μεσαία γραμμή όπου ήταν
εμφανής τόσο η αδυναμία αναχαίτισης των επιθετικών του ΕΡΜΗ
όσο και η δημιουργία συγκροτημένων επιθέσεων.
Η ΑΕΚ με θεαματικό τέρμα του Ν.
Μυτίδη καθυπόταξε την ΟΜΟΝΟΙΑ
και αναπνέει πλέον Ευρωπαϊκά
φεύγοντας τρεις βαθμούς από
τους «Πράσινους».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Και Κύπριος και μάγκας!
Ο Νέστορας Μυτίδης οδηγεί
την ΑΕΚ στην λεωφόρο
της Ευρώπης
Βαθιά ανάσα ασφαλείας πήρε ο
ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας με το τρίποντο επί

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 13 – 16/3/15 συνεχίζονται οι αγώνες του Β΄ Γύρου
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας
με τους πιο κάτω αγώνες:
21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13 – 16/3/15
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ Σάββατο
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Παρασκευή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Δευτέρα
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
Σάββατο
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ Παρασκευή
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ:
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
1-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
2-0
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4-2
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Τρίτη
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
5-0
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
0-6
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με
τους αγώνες της
Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Τ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η

8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, δεν αποτελεί μόνο μέρα γιορτής
αλλά μέρα μνήμης και διεκδίκησης ποιοτικότερων συνθηκών εργασίας , ειδικότερα στις
παρούσες δύσκολες και συνάμα επώδυνες
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που
βιώνει η χώρα μας εξαιτίας των επιπτώσεων
της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης.
Η μέρα αυτή υπαγορεύει το χρέος κάθε γενιάς
να θυμάται τις θυσίες και να παραδειγματίζεται από τους αγώνες των γυναικών για
αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία,
μέχρις ότου εκλείψουν τα φαινόμενα βίας,
σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης, εργασιακής εκμετάλλευσης και κάθε
άλλης μορφής εκμετάλλευση που καταπατεί κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η θέση της γυναίκας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι , απροσμέτρητη και οι ικανότητες της άπειρες. Εκπληρώνει το ρόλο της
τροφού, της δημιουργού, επιτελώντας
διπλούς και τριπλούς ρόλους στην καθημερινότητα της.
Αυτός ο πολυσήμαντος και πολύπλευρος
ρόλος δεν αναγνωρίζεται επαρκώς από τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες, μη εξαιρουμένης και
της κυπριακής κοινωνίας, με αποτέλεσμα
στον τομέα της απασχόλησης η εργαζόμενη
να αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια εξαιτίας
των ανεπαρκών πολιτικών για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
Οι γυναίκες της Κύπρου, ειδικότερα την
τελευταία πενταετία, βιώνουν μια σιωπηρή
κρίση που υποβαθμίζει και αποδυναμώνει
σταδιακά τη θέση τους, επιφέροντας καίρια
πλήγματα στην κοινωνία και στην οικονομία
ευρύτερα αφού η γυναικεία απασχόληση
γίνεται όλο και πιο επισφαλής.
Δυστυχώς τα βήματα προόδου που έγιναν με
στόχο την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και τη διασφάλιση ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους
τομείς, οδηγούν σε βαθμιαία οπισθοδρόμηση.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός
ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνουν σκληρά το τίμημα των μέτρων λιτότητας αφού πλήττεται σημαντικά η πρόνοια
και η κοινωνική προστασία.
Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
βιώνει σήμερα η χώρα μας η αξιοποίηση
όλου ανεξαίρετα του ανθρώπινου δυναμικού
κρίνεται επιτακτικότερη όσο ποτέ άλλοτε και
ως εκ τούτου η πολιτεία έχει την υποχρέωση να δώσει όλα τα αναγκαία εφόδια στην
εργαζόμενη να διεκδικεί Ίσες ευκαιρίες
στην εργασιακή της ανέλιξη.
Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
καλούμε τις γυναίκες να δώσουν δύναμη
στην αξία τους, μέσα από τη συσπείρωση
τους στις τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος, συμβάλλοντας στην εδραίωση μόνιμων συνθηκών ευημερίας και προστασίας
στην απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς και
διακρίσεις.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ «ΚΟΜΙΣΙΟΝ» ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

η διαβεβαίωση ότι η «Κομισιόν»
θα συμβάλει στην επίλυση του
οξύτατου προβλήματος των κουρεμένων δανείων προνοίας που ήταν
κατατεθειμένα στην πρώην «Λαϊκή
Τράπεζα» και την «Τράπεζα Κύπρου»
έδωσε προς την Συνοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλι Ρεν.
Με επιστολή του προς τη γενική
γραμματεία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, Μερναντέτ Σεγκόλ ο κ. Ρεν εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την
υλοποίηση του Κυπριακού Μνημονιακού προγράμματος τονίζοντας ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο
πλευρό της Κύπρου για ανασυγκρότηση της οικονομίας.
Με την εμπλοκή των Κοινωνικών
εταίρων στο διάλογο για τα Ταμεία

Προνοίας και Συντάξεων και των
Μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με
την καλή πορεία της οικονομίας η
Κύπρος θα αντιμετωπίσει επιτυχώς
τις μεγάλες προκλήσεις, εκτίμησε ο κ.
Ρεν.
Επισημαίνεται ότι η παρέμβαση των
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προ-

• Ύστερα από παρέμβαση
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
κατόπιν διαβήματος της ΣΕΚ
στασία των εν λόγω Ταμείων Προνοίας, έγινε ύστερα από διάβημα της
ΣΕΚ προς την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) στη βάση
της συμφωνίας ΣΕΚ, ΠΕΟ με τον
υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Η συμφωνία προβλέπει την κάλυ-

ψη συνολικού ποσοστού 75% της
ζημιάς που προέκυψε από την
κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας
και το κούρεμα των καταθέσεων της
Τράπεζας Κύπρου στη βάση της
παροχής αποζημιώσεων και δημιουργίας προσωπικής μερίδας ανά
επηρεαζόμεο στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και λήψη του ανάλογου
ποσού που θα αφορούσε το 25% της
μερίδας στο Ταμείο Προνοίας συμπεριλαμβανομένων των τόκων που θα
συμφωνηθούν στη συνταξιοδότηση.
Με βάση τις εξηγήσεις που έχει δώσει
στη ΣΕΚ ο υπουργός Οικονομικών
αλλά και τις κατ’ ιδίαν διευκρινίσεις
της Τρόικα προς τις συντεχνίες κατά
τη πρόσφατη συνάντηση με τους
εκπροσώπους της, την ευθύνη για τη
μη εφαρμογή της πιο πάνω συμφωνίας φέρει η Τρόϊκα.

Μέρα Μνήμης και Τιμής Ήρωα Μαθητή

Τ

ο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού καθιερώνει από φέτος την
Μέρα Μνήμης και Τιμής Ήρωα Μαθητή. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου
2015 στις 7.00 μ.μ. στο μέγαρο της

ος θα παραστεί και θ’ απευθύνει χαιρετισμό. Χαιρετισμό θα απευθύνει
επίσης ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ

Νίκος Μωϋσέως. Υπενθυμίζεται ότι
η ΣΕΚ υπήρξε φυτώριο αγωνιστών
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ ’55 - ’59.

Η εκδήλωση θα διανθισθεί με μουσικό
αφιέρωμα στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη
από τη μουσική
ορχήστρα
του
Γυμνασίου - Λυκείου
ΟΛΥΜΠΙΟΝ και κινηματογραφική προβολή από τις διαδηλώσεις της Κυπριακής νεολαίας την
περίοδο του αγώνα.

• Θα τιμήσει με την παρουσία του ο υπουργός Παιδείας
• Χαιρετισμό θ’ απευθύνει ο
γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως
ΣΕΚ στο Στρόβολο. Κύριος ομιλητής ο
Γεώργιος Χατζηκωστής, φιλόλογος
- συγγραφέας. Η εκδήλωση τελεί υπό
την αιγίδα του υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού Κώστα Καδή, ο οποί-

MEGA: ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΨΕ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε

πικριτικές βολές εναντίον του
υπουργείου Εργασίας εξαπέλυσαν
οι συντεχνίες Ιδιωτικών ΣΕΚ και ΠΕΟ
εναντίον του υπουργείου Εργασίας
για την στάση του στο θέμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού του τηλεοπτικού σταθμού
ΜΕGΑ.
Οι δύο συντεχνίες εκφράζουν την
έντονη δυσαρέσκεια τους για την
κωλυσιεργία που επιδεικνύει το
υπουργείο στην έκδοση διατάγματος
για την αναγνώριση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του δικαιώματος παροχής συνδικαλιστικών διευκολύνσεων για σκοπούς αναγνώρισης για συλλογική διαπραγμάτευση,
στον τηλεοπτικό σταθμό “ΜΕGA”.
Σε κοινή ανακοίνωση τους τονίζουν.
«Το Υπουργείο από τις αρχές Δεκεμβρίου είχε τις απαραίτητες δηλώσεις
των εργαζομένων στον τηλεοπτικό
σταθμό “ΜΕGA” που σύμφωνα με τη
νομοθεσία πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις και το απαραίτητο ποσοστό για την άμεση αναγνώριση των
συντεχνιών.

μυστικής ψηφοφορίας, που είναι το
επόμενο στάδιο της διαδικασίας
νοουμένου ότι δεν θα τηρείτο το
προηγούμενο. Αυτή η στάση του

• Η προγραμματισθείσα
για χθες Τρίτη πορεία
διαμαρτυρίας ανεστάλη μετά
την παρέμβαση της υπουργού
Ζέτας Αιμιλιανίδου για αυθημερόν Μεσολαβητική συνάντηση
υπουργείου είναι απαράδεκτη καθώς
επιτρέπει συνέχιση της έντασης και
της αθέμιτης πίεσης που ασκεί η
εργοδοσία πάνω στους εργαζόμενους
με στόχο να αποτρέψει τη συνδικαλιστική τους οργάνωση και την υποχρέωση του εργοδότη για συνομολό-

Παρά τις πρόνοιες του νόμου, το
υπουργείο προχώρησε στη διενέργεια

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

γηση συλλογικής σύμβασης. Με τη
διαιώνιση αυτής της εκκρεμότητας,
οι μόνοι εκτεθειμένοι είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι το μόνο που αξιώνουν είναι η έμπρακτη κατοχύρωση
του συνταγματικού τους δικαιώματος να οργανώνονται στις συντεχνίες.
Παρόλα αυτά, η διαδικασία της
ψηφοφορίας καθ' όλη τη διάρκεια
της ήταν απολύτως σεβαστή απ'
όλες τις πλευρές. Μετά την καταμέτρηση του αποτελέσματος που επαναβεβαίωνε για ακόμη μια φορά το
δικαίωμα της αναγνώρισης των
συντεχνιών και που εξέφραζε τη
θέληση των εργαζομένων, το υπουργείο όφειλε να εκδώσει άμεσα το σχετικό διάταγμα.
Δυστυχώς, η κωλυσιεργία του
υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζεται
μη εκδίδοντας ακόμη το σχετικό διάταγμα, παραβιάζοντας τη σχετική
νομοθεσία.
Οι συντεχνίες καλούν το υπουργείο
να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση
του εν λόγω διατάγματος.

www.oho-sek.org.cy

