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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ο Παντελής Σταύρου εξελέγη
στη γενική γραμματεία της ΣΕΚ

• ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δυναμική αντίδραση ενάντια
στην εργασιακή εκμετάλλευση

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε συνεδρία του στις
27 Μαρτίου 2014, εξέλεξε τον Παντελή Σταύρου
(φωτό) στη θέση του Γραμματέα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του κινήματος. Υπενθυμίζεται ότι
στη θέση του Γενικού
Οργανωτικού, το Γενικό
Συμβούλιο σε συνεδρία
του στις 21 Νοεμβρίου
2013 εξέλεξε τον Πανίκο
Αργυρίδη.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2808
TIMH 0.68€(£ 0.40)

• Ισχυρό μήνυμα προς Κυβέρνηση - εργοδότες έστειλε η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ

Με την τελευταία ψηφοφορία, ολοκληρώθηκε η
εκλογική διαδικασία πλήρωσης δύο κενωθεισών
θέσεων στη γενική γραμματεία.
Ο κ. Παντελής Σταύρου, δήλωσε στην «Ε.Φ.» ότι και
από τη νέα του θέση θα εργαστεί με όλες του τις
δυνάμεις μεθοδικά και συλλογικά για να μπορέσει η
ΣΕΚ να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις
μεγάλες προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.
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Επείγει η ρύθμιση της απασχόλησης Κοινοτικών
Να εφαρμοσθεί ο νόμος για Ίση Μεταχείριση
στην Εργασία

4

Η Ελληνική γλώσσα να αποτελεί προαπαιτούμενο για απασχόληση σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών

Οδοδείκτης της πορείας
για ελπιδοφόρο αύριο

Η

1η Απριλίου 1955
αποτελεί μοναδικό οδοδείκτη της
πορείας μας για κοινωνική ανόρθωση και
εθνική αναγέννηση.
Με κάθε λαμπρότητα
και μεγαλοπρέπεια,
γιόρτασε ο Κυπριακός Ελληνισμός την
επέτειο του Εθνικοαπελευθερωτικού – Αντιαποικιακού Αγώνα της ΕΟΚΑ.
Η ΣΕΚ στέλλει μήνυμα αγωνιστικότητας και ομοψυχίας καλώντας τον Κυπριακό Ελληνισμό να κρατήσει
άσβεστη τη δάδα του επικού αγώνα του 55-59.
Σελ 8, Κύριο Άρθρο

Η

ΣΕΚ αξιώνει την τάχιστη λήψη

νει η οικονομική κρίση. Η Παγκύ-

δυναμικά μέτρα εάν δεν προωθη-

αποτελεσματικών μέτρων για

πρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ που

θούν σε σύντομο χρονικό διάστη-

να καταπολεμηθούν τα κρούσματα

πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρ-

μα πολιτικές για ανακοπή της

εργασιακής

τα

τίου 2014 εξουσιοδότησε την

εντεινόμενης απορρύθμισης της

οποία φουντώνουν ενόσω βαθαί-

Εκτελεστική Επιτροπή να πάρει

αγοράς εργασίας.

εκμετάλλευσης

(Σελ. 3, 16)

Αδικαίωτη η γενιά του 1955

Η

νομικής κρίσης οδήγησαν την Κύπρο και το λαό της
σ’ ένα φοβερό οικονομικό πισωγύρισμα.

Το έπος της ΕΟΚΑ του 55-59 που το κόσμησε με τη
δράση της μια χούφτα νέων παλληκαριών αποτελεί
σύμβολο και φάρο αντίστασης για όσους αναζητούν
όραμα, ελπίδα, προοπτική και αξιοπρέπεια.

Οι διαπιστώσεις αυτές δεν είναι αυθαίρετες, αρκεί να
θυμηθεί κάποιος τα όσα καταγγέλθησαν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, τα όσα είδαν το φως της
δημοσιότητας αλλά και τις πρόσφατες δημόσιες
δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Τζόν Χούρικαν, ο
οποίος ανέφερε, «πως ντρέπεται για την κατάσταση

Πρωταπριλιά του 1955 είναι η κορυφαία μέρα
που σηματοδότησε τη σύγχρονη ιστορία της
Κύπρου και του λαού της.

Σήμερα δυστυχώς ο Κυπριακός Ελληνισμός – που
μεσόστρατα υπέστη και μια τουρκική εισβολή οι επιπτώσεις της οποίας συνεχίζονται – βιώνει τρομερά
δύσκολες συνθήκες. Οι Κύπριοι πολίτες ζουν μέσα σε
μια οικονομική αβεβαιότητα που δημιουργεί φόβο και
ανασφάλεια.
Η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, ενώ κάθε μέρα που
περνά, όλο και περισσότερο επιβεβαιώνεται πως οι
τράπεζες, αλλά και επιπόλαιοι πολιτικοί έκαμαν
τεράστια ζημιά στην Κύπρο.
Η τραπεζική αχορταγία για την αποκόμιση εύκολου
και γρήγορου κέρδους σε συνδυασμό με την ανικανότητα της προηγούμενης κυβέρνησης να διαχειριστεί
έγκαιρα και αποτελεσματικά τις συνέπειες της οικο-

• Επείγει η κάθαρση, η τιμωρία και
ο εκσυγχρονισμός του κράτους
που έχει βρεθεί σήμερα η τράπεζα».
Η κοινωνία των κοινωνικών παντοπωλείων και των
χιλιάδων ανέργων αποτελεί ντροπή για τον περήφανο Κυπριακό λαό, που έμαθε να αγωνίζεται και να
προοδεύει.
Φαίνεται πως κάποιοι δούρειοι ίπποι τον άλωσαν εκ
των έσω, γι’ αυτό επείγει η κάθαρση και η τιμωρία.

Η ΣΕΚ με απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης
που έγινε στις 27 Μαρτίου 2014 «αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία τα αποτελέσματα των
ερευνών για τα όσα κακώς συνέβησαν σε βάρος της
κυπριακής οικονομίας και καλεί τη Γενική Εισαγγελία,
το υπουργείο Δικαιοσύνης, την αστυνομία και όλες
τις αρμόδιες Υπηρεσίες να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αποδοθούν ευθύνες εκεί
και όπου ανήκουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το
περί δικαίου αίσθημα του λαού».
Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών και
του πολιτικού συστήματος, αποτελεί μονόδρομο και
διέρχεται μέσα από την παραδειγματική τιμωρία
όσων με τα λάθη και τις παραλείψεις τους κατέστρεψαν την κυπριακή οικονομία.
Η αδικαίωτη και βαθειά πληγωμένη γενιά του 1955
θλίβεται για το σημερινό μας κατάντημα, γι’ αυτό
επιβάλλεται – ως μνημόσυνο και ελάχιστος φόρος
τιμής – να εκσυγχρονισθεί το κράτος σε τρόπο που θα
μπορεί, με διαφάνεια και αξιοκρατία, να χειρισθεί τις
προκλήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο σε εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

&

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΦΑΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΑΥΡΙΟ

Τ

ην 1η Απριλίου1955, γράφτηκε με χρυσά γράμματα μία από τις ενδοξότερες σελίδες του Ελληνισμού. Την ημέρα αυτή, σύσσωμος ο Κυπριακός Ελληνισμός, με εξαίρεση τη θλιβερή μειοψηφία της ηγετικής ομάδας του ΑΚΕΛ, αφουγκραζόμενος τον προαιώνιο πόθο του λαού, ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα
κατά της αποικιοκρατικής Μεγάλης Βρετανίας με
σκοπό την Ελευθερία και την Ένωση της μεγαλονήσου
μετά της μητρός Ελλάδος.
Με την προκήρυξη του αρχηγού Διγενή, η Εθνική
Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, με προμετωπίδα τα
αμούστακα παιδιά, είχε ξεκινήσει την ενθουσιώδη
δράση της στους κάμπους, τα βουνά και τα λαγκάδια
στον υπέρ ελευθερίας αγώνα. Οι Άγγλοι αποικιοκράτες αντιδρώντας λυσσαλέα, επιχείρησαν να κάμψουν
το φρόνημα του Κυπριακού Ελληνισμού με κάθε βίαιο
και εν πολλοίς με βάναυσο τρόπο και απάνθρωπες
μεθόδους.

Η χρεοκοπία
του χρηματοπιστωτικού
συστήματος

Σήμερα, 59 χρόνια από την φωτοδότρα 1η Απριλίου
1955, ως αδούλωτοι Έλληνες απόγονοι του Διγενή,
υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας
των ηρωομαρτύρων του Έπους της ΕΟΚΑ και αναβαπτιζόμενοι στην κολυμβήθρα με το άλικο αίμα τους,
δίδουμε ρητή υπόσχεση ότι θα φανούμε αντάξιοι της
θυσίας τους για απελευθέρωση των κατεχομένων
εδαφών μας και επανένωση της πατρίδας μας. Για
επιτυχία του αγώνα μας χρειάζεται πρωτίστως ύψιστη κοινωνική αλληλεγγύη, μεσούσης της κρίσης,
λαική ομοψυχία κι εθνική ενότητα στο πλαίσιο μιάς
καλά μελετημένης πανεθνικής στρατηγικής με ξεκάθαρους στόχους, Προσδοκούμε ότι οι πολιτικοί ταγοί
σε Κύπρο και Ελλάδα, στις κρίσιμες τούτες ώρες θα
εγκαταλείψουν τα πολιτικά παίγνια, μετατρέποντας
σε πράξη τις βαρύγδουπες υποσχέσεις που δίδουν
αφειδώς στο λαό κατά τις ομιλίες τους στις εθνικές
επετείους κάθε χρόνο και στα εθνικά μνημόσυνα κάθε
βδομάδα.
Λαός και ηγεσία, πιασμένοι χέρι –χέρι, μακριά από
μίση και πάθη του παρελθόντος ας χαράξουμε μια
νέα πορεία που να δίδει ελπίδα και προοπτική στη
νέα γενιά η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο θύμα του
Τροικανού ζυγού στον οποίο μας αιχμαλώτησαν
αχάπαρες πολιτικές ηγεσίες και ασύδοτες προσωπικότητες της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Προς την κατεύθυνση αυτή ας αναζητήσουμε το νέο
Καποδίστρια που θα εξυγιάνει το δημόσιο βίο και θα
προωθήσει τον πολιτικό πολιτισμό που τόσο πολύ
έχουμε ανάγκη τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα, ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για ένα ελπιδοφόρο αύριο.

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)

ΠΙΠΕΡΑΤΑ
Εμετικά δημοσιεύματα

Η

αποθράσυνση κάποιων σ’ αυτό τον τόπο δεν έχει ούτε όρια, ούτε τελειωμό.
Τα όσα δημοσιεύει και διαφημίζει η ΑΚΕΛική εβδομαδιαία εφημερίδα
ΓΝΩΜΗ για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, παραμονές της εθνικής επετείου της 1ης
Απριλίου 1955, μόνο εμετό προκαλούν. Ιδού λοιπόν ο τίτλος του δημοσιεύματος της εν λόγω κιτρινομαυροφυλλάδας. «1η Απριλίου 1955, η αρχή του
τέλους. Όπως σχεδιάστηκε και όπως εξελίχθηκε προκάλεσε ανεπανόρθωτο
κακό στον τόπο.» Αυτή η ανιστόρητη τοποθέτηση:

Τ

α μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην
Τράπεζα Κύπρου ξεπέρασαν το θεόρατο
ποσό των 26 δις εκατομμυρίων ευρώ προκαλώντας βαθύτατο
προβληματισμό αλλά
και οδύνη για όσους
πραγματικά ενδιαφέρονται για την προκοπή αυτού του δύσμοιρου τόπου. Οι δηλώσεις του Εκτελεστικού
Διευθυντή της Τράπε-

1 Αυτομαστιγώνει από μόνη της το εκ των υστέρων MEA CULPA (παραδοχή
λάθους) του ΑΚΕΛ για τη στάση του στον αγώνα της ΕΟΚΑ.
2 Προσβάλλει βάναυσα τη μνήμη των παλληκαριών της ΕΟΚΑ που έδωσαν την
ίδια τη ζωή τους για απαλλαγή της Κύπρου από τον αποικιοκρατικό ζυγό και
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας .
Φαίνεται ότι η ενοχή της ΑΚΕΛικής ηγεσίας για την προδοτική στάση της στον
Εθνικοαπελευθωρωτικό Αγώνα της Κύπρου θα τους κατατρύχει μια ζωή. Φαίνεται ότι η αλλοπρόσαλλη στάση του ΑΚΕΛ, που τη μια τασσόταν υπέρ της
ΕΝΩΣΗΣ της Κύπρου με την Ελλάδα και την άλλη καταριόταν την ΕΝΩΣΗ, ανάλογα με τα συμφέροντα της τότε Σοβιετικής Ένωσης και του διεθνούς κομμουνισμού, δεν επιτρέπει στους συντρόφους να παραδεχθούν την τεράστια ζημιά
που προκάλεσαν στην εθνική υπόθεση της Κύπρου.

Η τρομοκρατία, οι εξορίες, τα βασανιστήρια, οι αγχόνες, δεν έκαμψαν το αδούλωτο φρόνημα και το διακαή πόθο των Κυπρίων για τον υπέρ πάντων αγώνα
που θα τερματιζόταν μόνον με την εθνική αποκατάσταση της μεγαλονήσου.
Όμως, ο ιερός σκοπός της Ένωσης με τη Μητέρα
πατρίδα δεν ευοδώθηκε. Δυστυχώς η διπλωματία της
Ελληνικής πλευράς τόσο στην αγωνιζόμενη Κύπρο,
όσο και στη λαβωμένη από τον εμφύλιο Ελλάδα, δεν
κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρον τον ηρωικό
αγώνα των παλληκαριών της θρυλικής ΕΟΚΑ. Αντί
της Ένωσης επιτεύχθηκε η ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας που έμελλε να αποτελέσει μοναδική
ασπίδα για διεκδίκηση των συμφερόντων του
Κυπριακού Ελληνισμού για απαλλαγή από τον Αττίλα
μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή του 1974.
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Την ώρα που τα άλλα κομμουνιστικά κινήματα παγκοσμίως πρωτοστατούσαν
για την ελευθερία και ανεξαρτησία των λαών, το κομμουνιστικό κόμμα Κύπρου,
ΑΚΕΛ, όχι μόνον δεν συμμετείχε στον εθνικοαπελευθερωτικό - αντιαποικιακό
αγώνα της υπόδουλης πατρίδας, αλλά τουναντίον τον υπονόμευε φθάνοντας
ακόμη και στην προδοσία.
Αυτά για την ώρα και εάν χρειασθεί θα επανέλθουμε!!!

ζας Κύπρου για την
ανάγκη δημιουργίας
«κακής» και «καλής»
Τράπεζας
Κύπρου
προκαλούν
έντονες
ανησυχίες που συνηγορούν ότι τα δύσκολα
έπονται για την Τράπεζα Κύπρου. Χωρίς να
θέλουμε να γίνουμε
μάντεις κακών, φρονούμεν ότι τα πράγματα για την οικονομία
και το χρηματοοικονομικό μας σύστημα είναι
ομιχλώδη. Όσοι με
δηλώσεις τους θέλουν
να εξωραϊζουν τα
πράγματα προκαλούν
μόνο ζημιά στην καταβαλλόμενη προσπάθεια για να ορθοποδήσει η οικονομία.

Η ΑΚΕΛική «νομενκλατούρα»
και η χρεοκοπία της Κύπρου

Κ

ροκοδείλια δάκρυα χύνουν χωρίς φειδώ και περίσκεψη τον τελευταίο καιρό στελέχη του ΑΚΕΛ για τη δεινή
κατάσταση στην οποία περιήλθε η Κυπριακή οικονομία και η εξαθλίωση των πολιτών. Το πρωτοκλασάτο στέλεχος του κόμματος
Σταύρος Ευαγόρου σε άρθρο του μιλά, χωρίς να κοκκινίζει, για «αντίσταση ενάντια στη νεοφιλελεύθερη Μνημονιακή λαίλαπα που οδηγεί σε δραστική συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, διάλυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον περιορισμό ή και την κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων».

Η

Κάθε εχέφρων πολίτης διερωτάται πραγματικά, πώς νομιμοποιείται, ηθικά
τουλάχιστον, η ΑΚΕΛική ηγεσία που με την αχάπαρη και αγκυλωμένη διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια συνέβαλε καθοριστικά στη χρεοκοπία, να επιρρίπτει σε άλλους τις πελώριες ευθύνες της για την καταστροφή του τόπου
και την εξαθλίωση των εργαζομένων και των πολιτών. Ο κάθε ελεύθερος
πολίτης που παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και δεν φορά κομματικές
παρωπίδες, αντιλαμβάνεται ότι η Κύπρος σύρθηκε στην κοινωνικοοικονομική άβυσσο λόγω της βρώμικης συμπαιγνίας των πολιτικών καιροσκόπων και των οικονομικών κεροδοσκόπων.
Και σ’ αυτή τη συμπαιγνία, η ΑΚΕΛική «νομενκλατούρα» έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Περαιτέρω σχόλια περιττεύουν!!!

Ο εξευτελισμός των θεσμών

κατάσχεση του αυτοκινήτου του Γενικού Εισαγγελέα λόγω οφειλών των κράτους προς πολίτες,
αναντίλεγκτα αποτελεί μαύρη κηλίδα για την
Κυπριακή πολιτεία. Παράλληλα, φανερώνει με τον
πιό εύγλωττο τρόπο την κατάντια του Κυπριακού
κράτους το οποίο έφθασε σε θεόρατα ύψη ανυποληψίας και αυτοεξευτελισμού. Θέλουμε να πιστεύουμε
ότι ο εκδηλούμενος διασυρμός του κράτους θα προ-

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

βληματίσει βαθύτατα τους πολιτικούς και πολιτειακούς ηγέτες, προτού το Κυπριακό κράτος μετατραπεί
σε... Αφρικανική χώρα. Αν παρελπίδα, συνεχισθεί η
κομματοκρατία και η άλωση της κρατικής μηχανής
από τους κομματικούς μανδαρίνους, όλοι πλην όσων
έχουν σημαντικές καταθέσεις στο εξωτερικό, θα κλάψουμε επί ερειπίων.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

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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• Όχι άλλη ανοχή στην εντεινόμενη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας
ΒΑΘΥΤΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

ντείνονται οι συνδικαλιστικές δράσεις
Εμεσούσης
για θωράκιση των εργαζομένων
της οικονομικής κρίσης.
Το 2014 προβλέπεται να είναι καλύτερη
χρονιά σε σχέση με τα τελευταία δύο
χρόνια αναφορικά με την αγορά εργασίας. Τη διαπίστωση αυτή έκανε η
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ η
οποία εξέτασε τα καίρια κοινωνικοοικονομικά ζητήματα.
Ο γ.γ. Νίκος Μωϋσέως κάλεσε τα στελέχη σε συνεχή εγρήγορση και κινητοποίηση για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του Κινήματος στον
αγώνα για προστασία των εργατικών δικαιωμάτων που βρίσκονται σε συνεχή απειλή.

ΠΡΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Η

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ
σε τακτική της συνεδρία στις 27
Μαρτίου 2014 αποφάσισε μεταξύ
άλλων τα εξής:- Εκφράζει τον προβληματισμό της
για το περιεχόμενο του Νόμου για τις
αποκρατικοποιήσεις αφού θεωρεί ότι
θα μπορούσε να ήταν πληρέστερο σε
σχέση με τη διαφύλαξη των συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.

- Εντατικός διάλογος για την εισαγωγή του θεσμού του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος.
- Εκ των ων ουκ άνευ η προστασία της πρώτης κατοικίας.
- Πάταξη της αδήλωτης εργασίας και εφαρμογή της Ίσης Μεταχείρισης.
- Αύξηση του ανεργιακού επιδόματος από έξι σε εννέα μήνες

Εισαγωγής της Ελληνικής
γλώσσας ως προσόν για εργοδότηση σε ορισμένα επαγγέλματα.

- Τιμωρία των ενόχων της οικονομικής τραγωδίας και της τραπεζικής χρεοκοπίας.
- Επίσπευση των διαδικασιών για προστασία των κουρεμένων
ταμείων προνοίας και καταθέσεων.

2 Πάταξης χωρίς χρονοτριβή της
αδήλωτης εργασίας που σημειώνει συνεχή αύξηση.

3 Περιορισμού της εργοδότησης εργα-

Προς υλοποίηση του στόχου αυτού η
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου εστερνίζεται τις θέσεις της ΣΕΚ.
Επίσης επισημάνθηκε ότι επείγει η νομοθετική ρύθμιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων.

- Ζητείται τερματισμός της καθυστέρησης που παρατηρείται στην υλο-

- Εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας βάσει των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

1

Αν οι εν λόγω εργοδότες δεν πληρούν τα
πιο πάνω κριτήρια, να μην απελευθερώνονται τα κονδύλια πληρωμής τους από
το Κρατικό Λογιστήριο.

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ζητεί επίσης επέκταση της περιόδου παροχής
του ανεργιακού επιδόματος από έξι
σε εννέα μήνες καθώς και ταχύτερη
καταβολή των ωφελημάτων του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ανεργιακό, πλεονασμός κ.λ.π.)

- Πλήρης διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων ενόψει
των Ιδιωτικοποιήσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή τονίσθηκε η ανάγκη:

4 Να διασφαλιστεί ότι οι εργοδότες που
αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου θα
εφαρμόζουν πιστά τη συλλογική σύμβαση και δεν θα χρωστούν ούτε σεντ στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα
Κοινωνικά Ταμεία των Εργαζομένων.
(π.χ. Ταμείο Προνοίας και Ευημερίας).

- Καλεί την κυβέρνηση να προστατεύ-

συγκεκριμένα επαγγέλματα υπηρεσιών.

Απόφαση Παγκύπριας Συνδιάσκεψης ΣΕΚ

Σε παρεμβάσεις τους οι σύνεδροι
τόνισαν την αναγκαιότητα να
ενταθεί η συνδικαλιστική δράση
για να ξημερώσουν καλύτερες
μέρες για το ντόπιο δυναμικό που
σε αρκετές περιπτώσεις καθίσταται θύμα ασύδοτων εργοδοτών.

τών από τρίτες χώρες.

σπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για γρήγορη εφαρμογή του
ΓΕΣΥ αξιοποιώντας πλήρως την
προεργασία που έγινε τα τελευταία
δέκα τουλάχιστον χρόνια. Τυχόν νέες
μελέτες με την εμπλοκή νέων παραγόντων και παραμέτρων στη διαδικασία
π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες κ.λ.π.
μόνο αχρείαστη καθυστέρηση θα προκαλέσουν.

Καλείται η κυβέρνηση να εμπλακεί σε
ένα συνεχή και ουσιαστικό διάλογο
ώστε οι όποιες διεργασίες ακολουθήσουν να μην θυματοποιούν καθ΄
οιονδήποτε τρόπο τους εργαζόμενους και να διασφαλίζουν το δημόσιο
συμφέρον που επιβάλλει να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα του
τομέα λειτουργίας κάθε Ημικρατικού
Οργανισμού.
- Εκφράζει την ανησυχία της για τη
συνεχιζόμενη και πολυετή καθυστέρηση που παρατηρείται σε σχέση με την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓΕΣΥ).
Καλείται η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει
τις θέσεις της και τις προθέσεις της
γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, το δε
υπουργείο Υγείας οφείλει να επι-

σει την πρώτη κατοικία και το ύψιστο αγαθό της ιδιοκατοίκησης και
προειδοποιεί πως, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθεί εκποιήσεις
ακινήτων που ανήκουν σε ανθρώπους
που σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς
τις τράπεζες, οι οποίες βέβαια φέρουν
τεράστιες και ασήκωτες ευθύνες για
τη σημερινή οικονομική δυσπραγία
της Κύπρου.
- Αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
αγωνία τα αποτελέσματα των ερευνών για τα όσα κακώς συνέβησαν σε
βάρος της κυπριακής οικονομίας και
καλεί τη Γενική Εισαγγελία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, την αστυνομία και
όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αποδοθούν ευθύνες
εκεί όπου ανήκουν, ικανοποιώντας
ταυτόχρονα το περί δικαίου αίσθημα
του λαού.
- Εκφράζει την έντονη ανησυχία της
γιατί παρά την εφαρμογή διαφόρων
κυβερνητικών σχεδίων, η ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται και να προσλαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις.
Καλείται η κυβέρνηση να στοχεύσει –
μέσα από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους – στη ρύθμιση της
απασχόλησης των Κοινοτικών εργαζομένων στη βάση των νέων δεδομένων που υπάρχουν στην αγορά
εργασίας.
- Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
εφαρμοσθεί αποτελεσματικά ο εναρμονιστικός νόμος περί Ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και να θεωρείται η ελληνική γλώσσα ως προαπαιτούμενο για την εργοδότηση σε

ποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών
και υποσχέσεων για την προστασία
των Ταμείων Προνοίας και των καταθέσεων τους που έχουν αρνητικά επηρεαστεί από το κούρεμα. Καλεί την
κυβέρνηση να διασφαλίσει τα πιο
πάνω ταμεία καθορίζοντας συγκεκριμένη, διάφανη και υλοποιήσιμη
πολιτική που θα εξασφαλίζει τους
κόπους μιας ολόκληρης ζωής και
ταυτόχρονα το ρόλο και τη χρησιμότητα του θεσμού.
- Καλεί την υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως εγκαινιάσει άμεσα το διάλογο και τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για σχεδιασμό της πολιτικής που
αφορά την εισαγωγή του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη πως τα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια έχουν περιοριστεί επικίνδυνα.
Τέλος, η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη,
εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ, να λάβει τα οποιαδήποτε
δυναμικά μέτρα σε περίπτωση που δεν
ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις σε
σχέση με τη συνεχιζόμενη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας που αποτελεί
τη μέγιστη αιτία για την εκμετάλλευση
της ανθρώπινης εργασίας και αξιοπρέπειας.
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Μια σοφή σκέψη
προορισμένη για τον
Τάσο Μητσόπουλο

Α

υτόν τον άνθρωπο και άνδρα πολιτικό δεν έτυχε να
τον γνωρίσω ποτέ. Εξέπεμπε μια ωραιότητα από τη
ψυχή του και μια απύθμενη ειλικρίνεια που σκλάβωνε
κάθε πολίτη που τον γνώριζε ή που τον έβλεπε από τηλεοράσεως ή απλά τον άκουγε.
Μέσα από το μεστό αλλά ποιοτικό του
λογο ένιωθες ότι επρόκειτο για ένα
άνθρωπο που μπορούσες να εμπιστευθείς. Έβγαινε πηχυαίο το ήθος η ευγένεια και η καλοσύνη του.
Της Δέσποινας Λίγες μέρες προτού επέλθει το μοιραίο
διάβαζα μια σκέψη σοφή που σίγουρα ο
Ησαΐα Κοσμά
γέροντας που τη διατύπωσε στο Άγιο
Όρος θα είχε στο μυαλό του ανθρώπους
όπως το Τάσο Μητσόπουλο.
Ποτέ μην δείχνεις σοφός ή πιο μορφωμένος από αυτούς
που είναι μαζί σου. Να φοράς τη μόρφωση σου όπως το
ρολόι σου σε εσωτερική τσέπη. Μην τη βγάζεις έξω και
μην επιδεικνύεις απλώς για να δείξεις ότι την έχεις.
Και πράγματι ο Υπουργός Άμυνας ποτέ δεν πρόβαλε τα
προσόντα του και την ακαδημαϊκή του κατάρτιση.
Συμπεριφερόταν πάντοτε στο συνομιλητή του ίσος προς
ίσον και προσπαθούσε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα
να δώσει το στίγμα
της πολιτικής του
Εδώ στου δρόμου τα μισά
προσέγγισης χωρίς
να υποτιμά κανέέφτασε η ώρα να το πω
άλλα είναι εκείνα που αγαπώ
γι’ αλλού γι’ αλλού ξεκίνησα.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ
Ζώντες και τεθνεώτες

Τ

ο ήθος στο δημόσιο βίο είναι
πλέον τόσο σπάνιο που αξίζει
ειδικής μνείας. Οι πάντες μίλησαν
για το ήθος, την ευπρέπεια, τη
μετριοπάθεια του Τάσου Μητσόπουλου, χωρίς να είναι απλά λόγια
που έπρεπε να ειπωθούν τη δεδομένη στιγμή, αλλά που περιέγραφαν
τον χαρακτήρα και τη στάση ενός
πολιτικού που επέλεξε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο στον
τρόπο που πολιτεύετηκε. Με χαμηλούς τόνους, χωρίς φωνασκίες,
χωρίς την ανάγκη επιβολής εξουσίας, χωρίς εμπλοκλή του ονόματος
του σε σκάνδαλα... Αυτή ήταν η
τομή που ο Τάσος Μητσόπουλος
έκανε στην πολιτική ζωή της
Κύπρου.
Ακούγοντας τούτες τις μέρες τους
πολιτικούς να εξυμνούν το ήθος του
Τάσου Μητσόπουλου, να προσδίδουν τόση σημασία και να το προτάσσουν στα χαρακτηριστικά τους
αντρός, τονίζουν τη σπανιότητα του
είδους. Κι είναι σαν να παραδέχο-

νται οι υπόλοιποι τη δική τους ανεπάρκεια στο συγκεκριμένο είδος.
Αλλιώς, δεν θα αποτελούσε προσόν
άξιο λόγου.
αν μη τι άλλο,
Της Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου α π ο τ ε λ ε ί
ένδειξη πως
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
μπορούμε
ακόμα να διακρίνουμε το
ήθος,
άρα
μπορούμε Το ήθος στο
ίσως - να διαδημόσιο βίο
κρίνουμε και
την ανηθικότητα, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την αναξιοπρέπεια. Τα όσα ειπώθηκαν τούτες τις
μέρες αποτελούν και μια δήλωση για
το ποια προσόντα θέλουμε να χαρακητρίζουν τους πολιτικούς.
Αν το ήθος είναι μια τόσο σημαντική
αξία στο δημόσιο βίο, όσο φάνηκε
να την έχουν τοποθετήσει οι πάντες
με τις δηλώσεις τους αυτές τις μέρες,
γιατί δεν χαρακητρίζει πιο πολλούς

πολιτικούς; Γιατί δεν υιοθετείται ως
στάση ζωής, ως τρόπος συμπεριφοράς; Αν οι ψηφοφόροι διατηρούμε
ακόμα το αισθητήριο να μπορούμε
να διακρίνουμε τις αξίες, γιατί δεν
τις απαιτούμε; Γιατί ανεχόμαστε
πολιτικούς που όταν θα πρέπει να
μιλήσουμε γι’ αυτούς θα δυσκολευτούμε να βρούμε τα λόγια; Γιατί,
ανδ εν έχουμε χάσει εντελώς το
μέτρο, σίγουρα δεν μπορούμε να επικαλεστούμε τις ίδιες λέξεις για πολλούς από τους σημερινούς πρωταγωνιστές της πολιτικής.
Ενδεχομένως όμως αυτό το τριήμερο εγκώμιο στο ήθος, αυτή η υπόμνηση στη διαφορετικότητα, να έχει
τελικά νόημα μόνο για την οικογένεια του Τάσου Μητσόπουλου. Να
αποτελέσει γι’ αυτούς παρηγοριά,
ενώ οι υπόλοιποι θα ξεχάσουμε όσα
είπαμε, πόση αξία προσδώσαμε στο
ήθος και την ευπρέπεια επανερχόμενοι σ’ αυτά που γνωρίζουμε. Σ’ αυτά
που συνηθίσαμε ως επικρατέστερο
τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς.

Το ήθος που τους κατέλιπε…

Π

Στ’ αληθινά στα ψεύτικα
το λέω και τ’ ομολογώ.
Σαν να `μουν άλλος κι όχι εγώ
μες στη ζωή πορεύτηκα.
Όσο κι αν κανείς προσέχει
όσο κι αν το κυνηγά,
πάντα πάντα θα `ναι αργά
δεύτερη ζωή δεν έχει.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

ναν αλλά και ούτε να υπερτιμά τον
ευατό του. Ακόμη και την ώρα που
παραλάμβανε τα χαρτοφυλάκια των
υπουργείων Συγκοινωνιών και Άμυνας κατέθετε τη ψυχή του και την
υπέρτατη έγνοια του για το καλό της
πατρίδας του. Συγκλονιστικά τα
λόγια του, προς τους συνεργάτες
του τη στιγμή που παρέδιδε τη σκυτάλη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Έδειχνε την ταπεινότητα και την
ανθρωπιά του. «Ένα μεγάλο Ευχαριστώ που δεν φθάνει, όσο μεγάλο
και αν είναι". "Εάν σας έχω πικράνει, εάν, καθ οιονδήποτε τρόπο", πρόσθεσε, "σας έχω πληγώσει, εάν έχω
δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, εάν κάποιους από
εσάς, ενδεχομένως, έχω κάνει να κλάψουν, σίγουρα δεν
ήταν στις προθέσεις μου».
Ο αδόκητος χαμός του αφήνει τεράστιο κενό στη πολιτική ζωή του τόπου ειδικότερα τις δύσκολες αυτές στιγμές
που βιώνει η πατρίδα μας, η οποία χρειάζεται ανθρώπους με ικανότητες ήθος και ευγένεια.
Η πορεία της ζωής του ας αποτελέσει φωτεινό φάρο για
τη νέα γενιά δημιουργώντας πρότυπα ανθρώπων γαλουχημένα με αρχές αξίες και ιδανικά.
Αείμνηστε Τάσο μπορεί να μη σε γνώρισα ποτέ προσωπικά όπως χιλιάδες άλλοι πολίτες αλλά κέρδισες με την
αξία σου μια θέση στην καρδιά μας.
Και τη σοφή ρήση που διατύπωσε λίγες μέρες πριν την
έξοδο του από τα εγκόσμια, ότι κάθε αρχή έχει και το
τέλος, ας το αφουγκραστούμε όλοι και ας συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη και κανείς δεν
γνωρίζει το δικό του απρόσμενο τέλος.
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ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» 24.3.2014

Οι πράξεις μας...

Μ

ε τη θλιβερή είδηση του θανάτου τού Τάσου Μητσόπουλου λέχθηκαν και γράφτηκαν πολλά για το ήθος και την πραότητα του ανθρώπου. Απ' όσα διάβασα, κράτησα κάτι που έγραψε ένας πανεπιστημιακός
μας: «Οι πράξεις μας ας οριοθετούνται πλέον από τις δικές σου». Αυτό να
γίνει σημείο αναφοράς για όλους μας, των πολιτικών μη εξαιρουμένων. Ας
μην ξεκινήσουμε τα ίδια σε λίγες μέρες, αν πράγματι εννοούμε όσα είπαμε
όλοι μας γι' αυτόν τον σπάνιο άνθρωπο...
ΑΑΚ

ρώτα απ’ όλα, ο Τάσος Μητσόπουλος άφησε στα παιδιά του ένα
όνομα, βαρύ σαν ιστορία και πλατύ ως
ωκεανός. Για να είναι υπερήφανα για
τον πατέρα τους και την προσφορά του
στην πατρίδα και στην κοινωνία. Η
κόρη του Τάσου, η Χαρά, συγκλόνισε
τους πάντες με την ωριμότητα, τη γνησιότητα των συναισθημάτων της και
την ποιότητα του χαρακτήρα της. Κι
είναι ακόμα έφηβη. Κι αυτά, χάρη στον
Τάσο και στην Κατερίνα, για να επιβεβαιωθεί ξανά πως από το σπίτι και από
τους γονείς κτίζονται τα παιδιά.
Ο Τάσος και η Κατερίνα έδωσαν
υψηλά δείγματα γραφής και ήθους. Ιδιαίτερα ο Τάσος, που με την πολιτική
τεχνοτροπία του και την αξιοπρέπειά
του, τη μετριοπάθεια και τους χαμηλούς τόνους, κέρδισε την αγάπη και
προπάντων την εκτίμηση όλων, σε
όλους τους κομματικούς και πολιτικούς
χώρους. Κυρίως, κέρδισε επάξια την
αγάπη και την εκτίμηση των απλών
ανθρώπων, που ξέρουν καλύτερα να
αναγνωρίζουν τους άξιους και τους
ευπρεπείς. Ο Τάσος κατέλιπε στους
κομματικούς και πολιτικούς το ήθος,
την αξιοπρέπεια και το πολιτικό μέτρο.
Αυτά θα μετρήσουν στη συμπεριφορά
τους; Όχι, βέβαια! Θα τους δείτε από
σήμερα ξανά να σκοτώνονται μεταξύ
τους και να συνεχίζουν το ρουσφέτι,
την αναξιοκρατία, την ημετεροκρατία,
τη διαπλοκή και την εξάρτηση, προς
δόξαν της αήττητης κομματοκρατίας.
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» Σ.Ι.

Υποκρισίες

Α

ν οι μισοί από αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι για μέρες παρέλασαν στα ΜΜΕ και εκθείασαν το
ήθος, την αξιοπιστία, την καθαρότητα
και την αξιοπρέπεια του Τάσου
Μητσόπουλου, είχαν έστω και στον
ελάχιστο βαθμό αυτά τα στοιχεία,
τότε σίγουρα η δημόσια ζωή στη χώρα

μας δεν θα είχε αυτή την κάκιστη εικόνα της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Αν όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας οι
οποίοι έσπευσαν να καταγράψουν,
στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, εγκωμιαστικά λόγια για την ποιότητα του
ανθρώπου, είχαν πολύ πιο αυξημένες
απαιτήσεις από τους πολιτικούς, όλων

των κομματικών αποχρέωσεων, και
ήταν αυτό που ονομάζουμε ενεργοί
πολίτες, τότε σίγουρα η κοινωνία μας
θα ήταν πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη.
Πλην, όμως, είναι φανερό ότι η υποκρισία και ο λαϊκισμός περισσεύουν,
κυρίως από τους πολιτικούς.
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» Α.Λ.
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Δέσποινα Ησαϊα, γραμματέας Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ

Δώσε δύναμη στη δύναμη σου!
Ζ

ούμε σε μια εποχή δύσκολη από όλες τις απόψεις. Η Κύπρια γυναίκα παλεύει καθημερινά
μέσα από αντίξοες συνθήκες για να προστατεύσει πάνω από όλα την οικογένεια της και μετά
την εργασία και την προσωπική ζωή της.
Μια πρωτόγνωρη οικονομική κατάσταση ταλανίζει την χώρα μας. Ωστόσο η γυναίκα όμως βρίσκει δύναμη και κουράγιο να πολεμά για το δίκιο της.
Η Συνδικαλιστική Οργάνωση της κάθε μιας στέκεται αρωγός δίπλα της.
Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαία παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Στέλλα Σουρμελή στην εφημερίδα «Τα πάντα για τη γυναίκα», προτρέποντας τις γυναίκες να δώσουν δύναμη στη δύναμη τους.

- Ποια είναι η κοινωνική θέση
της γυναίκας σήμερα στην
Κυπριακή Κοινωνία;
Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι σε σύγκριση με
προηγούμενες δεκαετίες η κοινωνική θέση της γυναίκας έχει
αναβαθμιστεί. Ειδικότερα μετά
την ενεργή ένταξη της στην
αγορά εργασίας η εικόνα της
Κύπριας γυναίκας έχει βελτιωθεί αφού στην πορεία ανέδειξε
και απέδειξε τις ικανότητες
της ότι μπορεί να ανταπεξέλθει το ίδιο επάξια με τους
άνδρες συναδέλφους της.
Ωστόσο ο δρόμος είναι μακρύς
και δύσβατος ώστε η γυναίκα
να μπορεί να καταξιωθεί στις
συνειδήσεις του εργοδοτικού
κόσμου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Οι στερεότυπες
νοοτροπίες είναι ένα πολύ
δύσκολο κεφάλαιο για το
οποίο ως οργανωμένοι φορείς
θα πρέπει να δώσουμε έμφαση
εξού και οι θέσεις εργασίας
που κατέχουν οι γυναίκες δεν
αντικατοπτρίζουν τα υψηλά
ακαδημαϊκά τους προσόντα.
- Στην αγορά εργασίας πόση
σημασία δίνεται στην γυναίκα;
Θίγεται ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της κάθε γυναίκας που απεφάσισε να εργαστεί όχι μόνο για βιοποριστι-

κούς λόγους αλλά προπαντός
για κοινωνικούς. Αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σε
πολλά επίπεδα λόγω αναποτελεσματικής στήριξης από την
πολιτεία ενώ εξακολουθεί να
πληρώνει βαρύ το τίμημα της
μητρότητας. Η ύπαρξη ισχυρού
νομοθετικού πλαισίου φαίνεται να μην είναι αρκετό ώστε
να προστατεύεται η μητέρα
εργαζόμενη. Υπάρχουν παρά
πολλές περιπτώσεις απολύσεων εγκύων γυναικών και ευτυ-

- Υπάρχει σεξουαλική εκμετάλλευση στο χώρο εργασίας και
αν ναι καταγγέλλεται από το θύμα;
Ένα απαράδεκτο αλλά πολύ συχνό φαινόμενο στους χώρους
εργασίας. Και συνήθως η σεξουαλική παρενόχληση γίνεται από
προϊστάμενο σε υφιστάμενη. Εκμεταλλεύεται με άλλα λόγια τη
δύναμη της θέσης του προκαλώντας ένα ανελέητο και ψυχοφθόρο πόλεμο. Αλίμονο στη γυναίκα που δεν αντιδράσει και δεν
καταγγείλει τη σεξουαλική παρενόχληση. Υπάρχουν δεκάδες
περιπτώσεις που καταγγέλλεται ο θύτης . Υπάρχουν όμως και
πολλές περιπτώσεις που τα
θύματα σωπαίνουν φοβούμενοι
και την αντιμετώπιση που θα
τύχουν και από το ίδιο το οικογενειακό τους περιβάλλον. Το
μήνυμα που επιθυμώ πραγματικά να στείλω είναι σε τέτοια
περίπτωση θα πρέπει τα θύματα χωρίς φόβο και καθυστέρηση
να καταγγείλουν τον παραβάτη.
Οι επιπτώσεις που έχει στη
γυναίκα η σεξουαλική παρενόχληση είναι οδυνηρές και είναι
λυπηρό με τη σιωπή να προσφέρουμε έδαφος στον θύτη να
εξευτελίζει την προσωπικότητα
μιας γυναίκας.

χώς που τα τελευταία χρόνια,
λόγω ευαισθητοποίησης αρκετά από τα περιστατικά αυτά
καταγγέλλονται. Παράλληλα οι
γυναίκες εξακολουθούν να
αμείβονται χαμηλότερα ενώ
λόγω φροντίδας των παιδιών
επιλέγουν αναγκαστικά τη
μερική απασχόληση γεγονός
που τις οδηγεί σταδιακά στη
φτώχεια. Η Πολιτεία δυστυχώς
εδώ και χρόνια δεν έδωσε την
απαιτούμενη έμφαση στα
ζητήματα ισότητας αφήνοντας
την γυναίκα να παλεύει καθημερινά να συμφιλιώσει τους
ρόλους οικογένεια και εργασία.
Χρειάζεται στήριξη για να
μπορέσει απρόσκοπτα να ανελίσσεται στο χώρο εργασίας
της προσφέροντας σημαντικές
υπηρεσίες στην κοινωνία και
ευρύτερα στην οικονομία.
- Παλεύει για τα δικαιώματα
της η γυναίκα;
Όταν υπόκειται σε διακρίσεις
το καταγγέλλει ή υπάρχει
ακόμα ο φόβος;
Τα τελευταία χρόνια και πιο
συγκεκριμένα μετά την
ένταξη μας στη Ευρωπαϊκή Ένωση το
νομοθετικό
πλαίσιο
που
προάγει
την
ισότητα έχει
εκσυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Η
εξέλιξη αυτή
επέδρασε
θετικά όσον

- Υπάρχει ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών όσον
αφορά την κοινωνική αλλά και επαγγελματική ζωή;
Κεφαλαιώδες ζήτημα στην προαγωγή της ισότητας αποτελεί
η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας. Δυστυχώς χωλαίνουμε σε υπερθετικό βαθμό. Ζούμε καθημερινά ωσάν και η φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτωμένων προσώπων ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα της γυναίκας. Η πολιτεία εδώ και
δεκαετίες άφησε το σύστημα φροντίδας των παιδιών, να λειτουργεί χωρίς τις αναγκαίες προσαρμογές που να εξυπηρετούν
τους εργαζόμενους γονείς ενώ το κόστος αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα και δεν συμβάλει στην προσπάθεια της γυναίκας
να ανελιχθεί στο χώρο εργασίας της. Είναι οδυνηρό δίλημμα
για μια μητέρα εργαζόμενη να καλείται να αποφασίσει μεταξύ
καριέρας και οικογένειας και δυστυχώς οι κοινωνικές προσεγγίσεις είναι τέτοιες που το δίλημμα αυτό είναι καθημερινό.

αφορά την διεκδίκηση των
δικαιωμάτων. Προς αυτή την
κατεύθυνση εργάστηκε σκληρά
και το συνδικαλιστικό κίνημα
το οποίο μέσα από ετήσιες
εκστρατείες ενημερώνει για τα
δικαιώματα των γυναικών
που πηγάζουν μέσα από το
νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο
θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι
οι πλείστες καταγγελίες για
παραβιάσεις των νομοθεσιών
προέρχονται από το δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα
για προφανείς λόγους. Από
τον ιδιωτικό τομέα λόγω της
αυξημένης ανασφάλειας που
βιώνουν οι εργαζόμενοι είναι
πολύ πιο διστακτικές οι γυναίκες να προβούν σε καταγγελία.
Το πράττουν μόνο στην περίπτωση που απολυθούν άρα
εξουδετερώνεται το θέμα της
φοβίας λόγω απόλυσης.
- Συμβουλεύεται τη Συνδικαλιστική της οργάνωση η κάθε
γυναίκα;
Οι γυναίκες που αισθάνονται
ότι αδικούνται συμβουλεύονται
τη συνδικαλιστική τους οργάνωση. Ειδικότερα όταν βρίσκονται σε δίλλημα για μια υπόθεση που τους αφορά στο χώρο
εργασίας ή αισθάνονται ανασφάλεια για το τι θα επακολουθήσει μετά την καταγγελία
ακούν προσεκτικά την άποψη
μας. Είναι δεκάδες περιπτώσεις γυναικών που προχωρούν,
μετά από δική μας παραίνεση
σε καταγγελίες στους εξωδικαστηριακούς θεσμούς αναζητώντας λύση χωρίς να χρονοτριβούν στα δικαστήρια. Η ΣΕΚ
συμμετέχει στην Επιτροπή Ισότητας των φύλων που αποτελεί θεσμό ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τον νόμο περί
ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και επαγγελματική
εκπαίδευση. Οι καταγγελίες
που καταφθάνουν στη συγκεκριμένη επιτροπή εξετάζονται
από επιθεωρητές ισότητας και
από εκεί και πέρα αποφασίζεται αν μια υπόθεση έχει ισχυρό υπόβαθρο για να πάρει το
δρόμο του δικαστηρίου ή θα

επιλυθεί με την παρέμβαση
των επιθεωρητών.
- Υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ
των γυναικών;
Έχει αποδειχθεί μέσα από τις
εκλογικές διαδικασίες, ότι οι
γυναίκες δε ψηφίζουν όσο θα
έπρεπε γυναίκες. Σκεφτείτε τη
δύναμη που έχουν οι γυναίκες
στα χέρια τους και δεν την
αξιοποιούν όσο θα έπρεπε.
Συνεπώς οι αντιλήψεις δεν
αφορούν μόνο τους άνδρες
αλλά και τις ίδιες τις γυναίκες.
Μας δίδετε η ευκαιρία να αναδείξουμε γυναίκες σε κέντρα
λήψης αποφάσεων και δεν το
πράττουμε. Από την άλλη
πλευρά όμως μέσα από τις
κομματικές διεργασίες δεν
προωθείται κατά την άποψη
μου όσο θα έπρεπε ένας επαρκής αριθμός γυναικών στα
ψηφοδέλτια. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας και αυτός ο αγώνας θα πρέπει να αρχίζει
πρώτα από τις ίδιες τις γυναίκες πολεμώντας κατά αυτόν
τον τρόπο στερεότυπα και
προκαταλήψεις.
- Η Κύπρος περνά μια πολύ
δύσκολη οικονομική κατάσταση. Πως επηρεάζονται οι
γυναίκες;
Οι γυναίκες βιώνουν μια σιωπηρή κρίση που προκαλεί
πισωγυρίσματα σε όσα μέχρι
σήμερα κατέκτησε. Τώρα όσο
ποτέ άλλοτε η πολιτεία θα
πρέπει να κατοχυρώσει τα
δικαιώματα των γυναικών έτσι
ώστε με την έξοδο μας από την
οικονομική κρίση να μην
μετρούμε σοβαρές απώλειες. Η
ανεργία ένα κεφαλαιώδες
ζήτημα που εκ πρώτης όψεως
φαίνεται να πλήττει το ίδιο
και τα δυο φύλα αλλά θα πρέπει να ειπωθεί, ότι η γυναίκα
όταν χάσει την δουλειά της
δυσκολότερα επανεντάσσεται
σε αυτήν ενώ χιλιάδες άλλες
γυναίκες επιλέγουν την μερική
απασχόληση με αποτέλεσμα
στο καιρό της συνταξιοδότησης να λαμβάνουν συντάξεις
πείνας.
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Οι παγκόσμιες τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΡΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Το κλειδί για ανάπτυξη της επιχείρησης σήμερα

Έ

να σημαντικό κενό εντοπίζεται ανάμεσα στα θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και
διοίκησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και στην
ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν σε αυτά, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της έρευνας
της Deloitte με τίτλο «Οι
παγκόσμιες τάσεις στον χώρο
του ανθρώπινου δυναμικού για
το 2014» (Global Human Capital
Trends 2014), στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από
2.500 ανώτερα στελέχη και
διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναγνώρισε την ανάγκη
να λάβουν δράση σε κρίσιμα
ζητήματα συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στην ηγεσία (86%), στη
διατήρηση και δέσμευση των
εργαζομένων (79%) καθώς και
στον επανακαθορισμό της λειτουργίας της διεύθυνσης
ανθρώπινου δυναμικού (77%).
Ωστόσο, πολλοί εκφράζουν τις
επιφυλάξεις τους σχετικά με
τη δυνατότητα της ομάδας
τους να ανταποκριθεί στα
ζητήματα αυτά. «Η πρόκληση
που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων παγκοσμίως είναι ότι δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που επηρεάζουν το
ανθρώπινο δυναμικό σήμερα»,
δήλωσε η Ελεάνα Γιαμπανά,
Human Capital Consulting
Partner της Deloitte. «Οι ριζικές
αλλαγές
που
λαμβάνουν
χώραν στα δημογραφικά δεδομένα όπως επίσης και στην
τεχνολογία, καθιστούν τις
υφιστάμενες πρακτικές στον
χώρο του ανθρώπινου δυναμικού ανεπαρκείς. Η επιχείρηση
του 21ου αιώνα είναι παγκόσμια, τεχνολογικά προηγμένη
και απαιτητική.

παρέχει στοχευμένα προγράμματα δεξιοτήτων ηγεσίας και
διοίκησης για τους σημερινούς
30άρηδες και 35άρηδες της
γενιάς «Υ», και άνω του 51%
έχει περιορισμένη εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να διατηρήσει συνεπή προγράμματα
διαδοχής.

Οι προκλήσεις του HR
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι
πολλές ομάδες HR παρουσιάζουν ελλείψεις στις δεξιότητες
που απαιτούνται για ν’ αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις
του σημερινού παγκόσμιου
επιχειρησιακού περιβάλλοντος
που χαρακτηρίζεται από

• Σύμφωνα με την έρευνα,
η ανάπτυξη ηγετών σε
όλα τα επίπεδα είναι το
πιο σημαντικό ζήτημα,
με το οποίο έρχονται
αντιμέτωπες
οι επιχειρήσεις
αλλαγές στα δημογραφικά
δεδομένα, την τεχνολογία και
τη διαρκώς μεταβαλλόμενη
φύση της εργασίας καθαυτής.
Στην πραγματικότητα, μεγαλύτερο ποσοστό του ενός τρίτου των ερωτηθέντων (34%)
πιστεύουν ότι τα τμήματα
ανθρώπινου δυναμικού και τα
προγράμματα
ανάπτυξης
ταλέντων που εφαρμόζουν
απλώς «τα βγάζουν πέρα» ή
ακόμη και ότι «υπολειτουργούν».

Τέλος, λιγότερο από το 10%
των επικεφαλής των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού
πιστεύουν ότι οι άνθρωποί του
διαθέτουν τις ικανότητες που
απαιτούνται για ν’ αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του
σημερινού παγκόσμιου περιβάλλοντος και μπορούν να
δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα που να κάνουν τις επιχειρήσεις τους περισσότερο
ανταγωνιστικές. «Δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι οι στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού (human capital) παίζουν
σήμερα έναν σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων», αναφέρει η κ. Γιαμπανά. «Ένα από τα μεγαλύτερα
ευρήματα της έρευνας είναι το
γεγονός ότι δεν αρκεί να κάνει
κανείς περισσότερα πράγματα. Σήμερα, οι εταιρείες πρέπει
να διαχειριστούν τους ανθρώπους διαφορετικά και να ενεργήσουν καινοτομικά προκειμένου να ανασχεδιάσουν τις
πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθούν.
Αν κανείς προσθέσει σε αυτό
και το διαρκώς μεταβαλλόμενο
σκηνικό της τεχνολογίας στον
χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι το cloud και τα
big data, και τον αντίκτυπο
που έχουν αυτά στην προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού,
γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι η
κατάρτιση των ανθρώπων που
ασχολούνται με το HR με νέες
γνώσεις και δεξιότητες είναι η
πιο κρίσιμη αποστολή γιατους
οργανισμούς σήμερα».
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΜΕΙΒΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ

Θα σηκώσουμε και πάλι
ψηλά την Ελλάδα
Ο

Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι ολοκληρώθηκε μια μεγάλη περίοδος δοκιμασιών, αλλά
συνεχίζεται η προσπάθεια
για μια νέα Ελλάδα και μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία. Σε αυτήν την προσπάθεια, πρόσθεσε, θα
υπάρχει ελπίδα, γιατί οι
θυσίες αποδίδουν, με
ακόμα περισσότερη ελπίδα, γιατί τα αποτελέσματα γίνονται
πλέον ορατά, χειροπιαστά, για τον πολίτη και με αξιοπιστία
πάνω απ΄ όλα, γιατί η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της.
Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με μια χαρακτηριστική φράση: «Τα
φτερά μας τα κολλάει -λένε ορισμένοι- κάποιος άλλος στους
ώμους μας. Δεν μας τα κολλάει κάποιος άλλος στους ώμους
μας. Τα φτερά βγαίνουν από την ψυχή μας. Την Ελλάδα, λοιπόν,
την πιστεύουμε και θα τη σηκώσουμε και πάλι ψηλά».

Έκαναν πίσω…
«Έκαναν σε όλα πίσω, η Τρόικα δεν πήρε τίποτε απ΄ ό,τι
ζητούσε», δήλωσε νωρίτερα κορυφαίος παράγοντας του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τις «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει η
ελληνική κυβέρνηση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο:
• Δεν θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να αλλάξει το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Ο νέος
θεσμός του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας θα λειτουργήσει
δοκιμαστικά για ένα εξάμηνο και στη συνέχεια θα αποφασίσει
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας εάν ο συγκεκριμένος θεσμός είναι
επιτυχημένος ή πρέπει να υπάρξει η νομοθέτηση που ζητούσε η
Τρόικα.
• Δεν θα υπάρξουν απολύσεις στο Δημόσιο το 2015. Για την
εξειδίκευση όσων περιλαμβάνονται στη συμφωνία, ο συγκεκριμένος παράγοντας παρέπεμψε στους αρμόδιους υπουργούς.
Κυβερνητικά στελέχη, από την πλευρά τους, ανέφεραν ότι
υπήρξε συμβιβασμός με την Τρόικα σχεδόν σε όλα τα «καυτά»
ζητήματα.

ΤΡΟΪΚΑ

Η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά
στην ανάπτυξη

Η

διεθνής Τρόικα των πιστωτών της Ελλάδας (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε την τελευταία αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας, αίροντας το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις των
τελευταίων έξι μηνών, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει
στην εκταμίευση μιας νέας δόσης.
Η εκταμίευση της νέας δόσης του δανείου της Ελλάδας αναμένεται ότι θα γίνει «τις επόμενες εβδομάδες», αφού την εγκρίνουν
και τυπικά το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ και το Eurogroup,
σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του Ταμείου και της Επιτροπής, η οποία δόθηκε ταυτόχρονα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον.

Οι διοικήσεις και ειδικά οι επικεφαλής τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, χρειάζεται να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα αν θέλουν να προσελκύσουν και να αναπτύξουν το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά».

Έλλειψη δεξιοτήτων

Εργαζόμενοι και εταιρικοί στόχοι

Σύμφωνα με την έρευνα, η
ανάπτυξη ηγετών σε όλα τα
επίπεδα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις: Μόλις το 13% πιστεύει ότι
γίνεται εξαιρετική δουλειά
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
ηγεσίας και διοίκησης, το 66%
θεωρεί ότι παρουσιάζει αδυναμία στην ικανότητά του να

Η διατήρηση των εργαζομένων και το αίσθημα της δέσμευσης
που αυτοί αισθάνονται απέναντι στην εταιρεία αποτελεί, σύμφωνα με την έρευνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση για τις
επιχειρήσεις διεθνώς. Περισσότερο από το ένα τρίτο (38%) των
ερωτηθέντων αναφέρει «αδυναμία» της επιχείρησης στο να
ενσωματώσει σχετικά εταιρικά προγράμματα που να ενισχύουν την ευθυγράμμιση των εργαζομένων με τους εταιρικούς
στόχους.
Επιπλέον, τέσσερις στους δέκα δηλώνουν ότι ο οργανισμός
τους αδυνατεί να βοηθήσει τους εργαζομένους του να βρουν
την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής.

Σύμφωνα με την Τρόικα, οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας θα επιτρέψουν στη χώρα να εκπληρώσει τους στόχους που
της έχουν τεθεί, περιλαμβανομένης της καταγραφής ενός πρωτογενούς πλεονάσματος ίσου με το 3% του ΑΕΠ της, το 2015.
Ωστόσο η Τρόικα επισήμανε ότι υπάρχει κίνδυνος οι ελληνικές
τράπεζες να χρειαστούν ένα αρκετά υψηλότερο ποσό για να
ανακεφαλαιοποιηθούν από ό,τι προβλέπουν οι ελληνικές Αρχές,
ιδίως εάν δεν διευθετηθεί σύντομα το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Το κλιμάκιο της Τρόικας, το οποίο ολοκλήρωσε την αξιολόγηση
της εφαρμογής του προγράμματος, επισήμανε ότι η οικονομία
της Ελλάδας «αρχίζει να σταθεροποιείται» και οδεύει προς «μια
σταδιακή επάνοδο της ανάπτυξης», κάτι το οποίο συνάδει με
προηγούμενες προβολές της. Επισήμανε επίσης ότι οι τιμές
«διορθώνονται» και πως «ο πληθωρισμός παραμένει πολύ
χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης».
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τ

Με το μυαλό στραμμένο
στην ιερή γη της Μικρασίας

α περσινά και φετινά Λογοτεχνικά Ημερολόγια του
Συνδέσμου
Μικρασιατών
Κύπρου, που παραπέμπουν
στα αποθησαυρίσματα εκείνα
των παλαιών ημερών από το
αθηναϊκό κέντρο, καθώς και
τον υπόλοιπο μητροπολιτικό
και περιφερειακό Ελληνισμό,
έχουν άλλη ψυχή και άλλη
αποστολή. Για τούτο και εκδίδονται και επανεκδίδονται
κάθε φορά, εξαντλώντας τα
αποθέματα των αντιτύπων
τους. Γιατί τα άλλα αποθέματα
από αναρίθμητες μνήμες που
κουβαλούν στα σκευοφυλάκια
του ανεκπλήρωτου νόστου
τους χρόνια και χρόνια οι ιερομνήμονες της Μικρασίας και οι
επίγονοί τους σκυταλοδρόμοι

δεν εξαντλούνται στη ληξιπρόθεσμη διάρκεια ενός συμβατικού ημερολογίου.

• Τα Λογοτεχνικά Ημερολόγια του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου κρατούν ζωντανή τη
μνήμη της Μικράς Ασίας και άσβεστο τον κρυφό πόθο της επιστροφής στη μητρώα γη.

Η Χρυσοθέμις Χατζηπαναγή αποτυπώνει τον Μικρασιατικό νόστο μέσα από
το εξαίρετο κείμενο της το οποίο δημοσιεύουμε
τον βαθμό της επίδρασής τους
στον ψυχισμό των αναγνωστών τους.
Γιατί η μνήμη της Μικρασίας
ως άλλος Αισχύλειος μνησιπήμων πόνος, όπου και να την
αγγίξεις δεν πονεί μόνο για τις
χαμένες πατρίδες της Ιωνίας,
αλλά και υποκινεί ορμέμφυτη
την ανάγκη να ξαναζωντανέψει αναστημένες κι ακέριες τις
άλλες πατρογονικές εστίες του
γηγενούς αρχαιοελληνικού και

Και είναι γι’ αυτόν, ακριβώς,
τον λόγο, που χωρίς να χάνουν
τον εορτολογικό ή επετειακό
ενημερωτικό τους χαρακτήρα

Τα ερωτήματα
Και εύλογα διερωτάται στο δικό της κείμενο η
Άννα Τενέζη: «Τι μας κάνει λοιπόν να αναζητούμε τις ρίζες μας ως άνθρωποι; Η ανάγκη
άντλησης χυμών. Η ανάγκη να έρθουμε σε
επαφή με τη μεγάλη μητέρα γη και να ενισχυθούμε από την ενέργειά της. Ή τι άλλο; Υπάρχει και κάτι άλλο, που μου διαφεύγει και σαν
πεταμένη σκέψη δεν μπορώ να το πιάσω».
Μήπως αυτό το άλλο είναι η ανάγκη να γνωρίσεις βαθύτερα τις ρίζες σου και το άλλο χώμα
των πατέρων και των προγόνων σου που τις
κράτησε όσο μπόρεσε τόσο γερά και στοργικά
στα σπλάχνα του; Και δεν είναι μόνο για ν’
αποτίσεις την τιμή και τον έπαινο του θαυμασμού σου σ’ εκείνους, αλλά και γιατί χρειάζεσαι τον αυτοπροσδιορισμό τούτης της γενετικής σου φύτρας μέσα στην Ιστορία της φυλής
και του έθνους σου.

για τις γιορτές της Χριστιανοσύνης και τις διεθνείς εορταστικές ημερομηνίες, τούτα τα
ημερολόγια συνιστούν αξιόλογα βιβλία αναφοράς· όχι μόνο
για τη λογοτεχνικότητα ή την
αφηγηματική αμεσότητα των
κειμένων που περιέχουν, αλλά
για το είδος του περιεχομένου
τους και την ιδιαίτερη ταυτότητα των συγγραφέων συντακτών τους, καθώς και

φικά φωτογραφικά στιγμιότυπα, όπως και
στο περσινό ημερολόγιο, αφηγούνται περιπετειώδεις ιστορίες αληθινές, που μοιάζουν σαν
μυθιστόρημα, άθλους και επιτεύγματα, πολυσχιδείς δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες, αλλά και τραγωδίες απίστευτες, που
επεσώρευσε η Μικρασιατική καταστροφή και ο
ξεριζωμός. Και δεν μπορείς, ύστερα από το
πρώτο ξάφνιασμα που δοκιμάζεις με την

Δύο θύρες
παραπληρωματικές

Κοντολογίς δεν μπορείς να μην ξέρεις τι είχες
και τι έχασες, τι σου ανήκε και δεν σου ανήκει
πια, έστω κι αν αδυνατείς να το διεκδικήσεις κι
όσο κι αν φαίνεται ουτοπία πως μπορείς να το
πάρεις πίσω ξανά. Ίσως και να σου φτάνει
πως επιστρέφοντας και πατώντας τα πατρογονικά χώματα παίρνεις δύναμη σαν τον
Ανταίο, για να μπορείς να συνεχίσεις. Τι άλλο
σου απομένει από τούτο τον δρόμο της επιστροφής με τις ιερές μνήμες στις αποσκευές
σου, που υποκαθιστούν το όνειρο και την
προσδοκία;

Με πόση συγκίνηση, στ’ αλήθεια, πήρα στα χέρια το φετινό
ημερολόγιο και μάλιστα υπογραμμένο από το τρεμάμενο

κοντύλι της Μικρασιάτισσας
από το Ανεμούριο υπερήλικος
Χριστίνας Προδρόμου, το γένος
Γαβριηλίδη και από την πρώτη
γενεά Μικρασιατών προσφύγων στην Κύπρο, μ’ ανείπωτη
λαχτάρα χαρισμένο από την
κόρη της, φίλη Αντωνία Προδρόμου.
Κι ευθύς ένιωσα πως θα ’θελα
να έχω δίπλα και τα δύο: το
περσινό και το φετινό· όχι
τόσο για να συγκρίνω με εξωτερικά αισθητικά κριτήρια την
πανομοιότυπη εκδοτική αρτιότητα των σκληρόδετων αυτών
τομιδίων και την ισάριθμη σχεδόν έκταση των σελίδων τους,
την εμπεριστατωμένη επιμέλεια από τη δραστήρια πρόεδρο του συνδέσμου Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, όπως και
τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό

του εξωφύλλου με τα υποβλητικά χρώματα και τις προϊδεαστικές παλαιικές φωτογραφίες
από την Ελένη Θεοδούλου. Φέρνοντάς τα και τα δυο μαζί,
είναι ως να μου ανοίγονται δύο
θύρες παραπληρωματικές, για
να εισέλθω με δέος στα άδυτα
των αδύτων της Μικρασιατικής παλιννοστούσας μνήμης.
Της ψυχοδιανοητικής αυτής
ανάπλασης, που από τις άμεσες ή έμμεσες μαρτυρίες σαρκώνεται σε έμψυχο εμπνευσμένο λόγο, ποιητικό ή πεζό, και
της δυναμικής εκείνης αναβίωσης του χτες στο σήμερα, που
τη μνημονική αφήγηση αναδεικνύει με ακριβολογική και
μεταφορική σημασία σε έντεχνο μαρτυρικό λόγο· τουτέστιν
των μαρτύρων της Μικρασίας,
των μαρτυρίων και των μαρτυριών τους, που εκμυθεύουν και
απομυθοποιούν ταυτόχρονα
μιαν από τις πλέον μαρτυρικές
και αιμάσσουσες σελίδες της
πρόσφατης Ιστορίας του
έθνους των Ελλήνων.

Λυρικοί στοχασμοί

Πολλές οι απαντήσεις
Τέτοιες και άλλες παρόμοιες απαντήσεις είναι
που δίνουν οι «μαρτυρίες προσφύγων του
1922 για τη Μικρά Ασία από την Κύπρο», σύμφωνα με τον επεξηγηματικό υπότιτλο του
φετινού ημερολογίου του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου. Και οι μαρτυρίες αυτές, που
διανθίζονται από πλούσιο φωτογραφικό
υλικό με οικογενειακές φωτογραφίες και γρα-

βυζαντινού κόσμου, μα και της
κοσμοπολίτικης
αρχοντιάς
ενός νοσταλγικού αλλοτινού
χτες, του μαρμαρωμένου βασιλιά και του άσβεστου μεγάλου
οράματος τού όπου γης Ελληνισμού. Έτσι, ακριβώς, καταγράφεται ο ακαταλάγιαστος
στόνος του ασίγαστου νόστου
των απανταχού Μικρασιατών
στις μοιρόγραφτες σελίδες των
χρονικών της προσφυγιάς και
στις επίσημες δέλτους της
Ιστορίας· κι έτσι αποτυπώνεται με τους δείκτες μιας μνημονικής νοημοσύνης και μιας
φορτισμένης συναισθηματικής
μνήμης στα λογοτεχνικά κείμενα και τις βιωματικές μαρτυρίες ή τις αψευδείς υστερογενείς αναδιηγήσεις από και
προς τις επερχόμενες γενιές.

7

πρώτη ανάγνωση τούτου του ημερολογίου, να
μη διαβάσεις και να ξαναδιαβάσεις τις
συγκλονιστικές ιστορικές μαρτυρίες των
Μικρασιατών προσφύγων. Η αποτίμηση δεν
είναι άλλη από μια αληθινή κατάθεση ψυχής
για την κάθε μια εξιστόρηση ξεχωριστά και
όλες μαζί, που απηχούν την πονεμένη ιστορία
του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Μετροφυλλώντας ξανά τις σελίδες του περσινού ημερολογίου,
μας σταματούν και μας ακινητοποιούν οι λυρικοί στοχασμοί,
γραμμένοι στον πεζό ή στον ποιητικό λόγο, εκλεκτών Κυπρίων
λογοτεχνών με την ίδια σφύζουσα γραφίδα από αξεθώριαστες αναμνήσεις, εμπνευσμένο ζήλο και απέραντη αγάπη για
τα τουρκεμένα εκείνα ελληνικά μας χώματα. Στην πλούσια
αυτή συγκομιδή, εκτός από μιαν πλειάδα ποιημάτων που
συνοδεύουν τις ημέρες και διατρέχουν τους μήνες, διαβάζουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από μυθιστορήματα, διηγήματα, δοκιμιακές σκέψεις και εντυπώσεις από επισκέψεις,
οδοιπορικά και προσκυνήματα από τα παράλια ώς την ενδοχώρα της Αιολικής γης, κατά τον Στράτη Μυριβήλη, μέχρι τις
εσχατιές του Πόντου και της Καππαδοκίας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΙΩΞΗ
ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Μ

ία από τις ενδοξότερες σελίδες του
Ελληνισμού γράφτηκε
την 1η
Απριλίου του 1955. Την ημέρα αυτή
σύσσωμος ο Κυπριακός Ελληνισμός,
[πλήν της θλιβερής μειοψηφίας της
ηγετικής ομάδας του ΑΚΕΛ,] αφουγκραζόμενος τον προαιώνιο πόθο του λαού
δια μέσου των αιώνων, ξεκίνησε τον
άνισο ένοπλο αγώνα κατά της αποικιοκρατικής Μεγάλης Βρετανίας με σκοπό
την Ελευθερία και την Ένωση της μεγαλονήσου μετά της μητρός Ελλάδος.

χέρια βάφτηκαν πολλές φορές με Ελληνικό αίμα.
Η τρομοκρατία, οι εξορίες, τα βασανιστήρια, οι αγχόνες, δεν έκαμψαν το
φρόνημα και την επιθυμία των
Κυπρίων για αγώνα. Απεναντίας ατσάλωσαν και χαλύβδωσαν την θέληση και
την ορμή του. Οι Άγγλοι μετρούσαν
δεκάδες, μετά εκατοντάδες νεκρούς.
Συνάμα είχαν γελοιοποιηθεί στα μάτια
της διεθνούς κοινότητας, ενώ η μικρή
Κύπρος και ο δίκαιος αγώνας της κέρδισε τη συμπάθεια όλων. Ακόμα και του
ίδιου του Αγγλικού λαού. Η Μεγάλη Βρετανία που μέχρι τότε απαντούσε πως
«ουδέποτε» ( το περίφημο “never” που
εξεστόμησε στην Βουλή των λόρδων, ο
τότε Υπουργός Αποικιών) θα εγκατέλειπε την Κύπρο, σύρθηκε σε συνομιλίες...

Οι Άγγλοι είχαν εκμεταλλευθεί αρκετές
φορές την επιθυμία των Ελλήνων
Κυπρίων για την Ένωση με την Ελλάδα.
Κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο υποσχέθηκαν την Κύπρο στην Ελλάδα υπό τον
όρο αυτή να εγκαταλείψει την ουδετε-

Ο πόθος της Ένωσης

• Το Έπος της ΕΟΚΑ εμπνέει
τη νέα γενιά στέλλοντας μηνύματα αισιοδοξίας για το αύριο

Δυστυχώς όμως ο πόθος της Ένωσης
δεν ευοδώθηκε ποτέ. Δυστυχώς η Ελλαδική η διπλωματία της Ελληνικής πλευράς τόσο στην αγωνιζόμενη Κύπρο όσο
και στην Ελλάδα που ήταν λαβωμένη
από τον εμφύλιο,δεν στάθηκε στο ύψος
της και δεν κατάφερε ποτέ να εκμεταλλευτεί τον ηρωικό αγώνα των παλληκαριών της θρυλικής ΕΟΚΑ.

ρότητα, ενώ κατά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο έπραξαν το ίδιο για να εξασφαλίσουν τη συμμαχία της. Οι Άγγλοι δεν
κράτησαν ποτέ τον λόγο τους. Αντίθετα, προετοίμαζαν χάρτες, και συνταγές
που προωθούσαν διχοτομική λύση στην
Κύπρο. Η Κύπρος δεν έμελλε επομένως
να γλιτώσει από την βρώμικη πολιτική
τους, το «διαίρει και βασίλευε» που
εφάρμοσαν συνεπέστατα σε όλες τις
πρώην αποικίες τους.
Οι Έλληνες της Κύπρου συνειδητοποιώντας τις προθέσεις των Άγγλων προχώρησαν στην ένοπλη σύγκρουση.
Ήταν η μοναδική διέξοδος που θα απέτρεπε τα σχέδια τους και που θα οδηγούσε στην πολυπόθητη Ένωση. Κανείς
δε μπορούσε να φανταστεί πως μία
χούφτα αμούστακων παλικαριών με
πενιχρό εξοπλισμό, χωρίς στρατιωτική
παιδεία και, δυστυχώς, χωρίς την στήριξη της Ελλάδος, θα μπορούσε να
αντιμετωπίσει νικηφόρα τους θριαμβευτές του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, τον
«ένδοξο» Βρετανικό στρατό που ξεπερνούσε τότε τις 40.000 στην Κύπρο.
Χαρακτηριστικά, οι Άγγλοι αξιωματού-

Ρίγη συγκίνησης και εθνικής ανάτασης προκάλεσε η Ελληνική νεολαία
της Κύπρου που παρέλασε και
φέτος τιμώντας την Ελληνική
επανάσταση του 1821

χοι στην Μεγάλη Βρετανία, εξέλαβαν ως
πρωταπριλιάτικο αστείο τα αγωνιώδη
τηλεγραφήματα που έφταναν από την
Κύπρο και μιλούσαν για την εξέγερση
και τους πρώτους τους νεκρούς. Η
ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) είχε ξεκινήσει την αδιάκοπη
δράση της στους κάμπους , τα βουνά
και τα λαγκάδια. Οι Άγγλοι προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημα του
Κυπριακού Ελληνισμού με κάθε βίαιο
και εν πολλοίς με βάναυσο τρόπο και
απάνθρωπες μεθόδους.

Βασανιστήρια - τρομοκρατία
Χρησιμοποίησαν κάθε είδους τρομοκρατία. Συνελάμβαναν ακόμα και μαθητές, βασάνιζαν με πρωτοφανή λύσσα,
εκτέλεσαν, δολοφόνησαν, κρέμασαν,
βεβήλωσαν, λεηλάτησαν και πυρπόλησαν ναούς, έκλεισαν σχολεία, άνοιξαν
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, μετέφεραν συλληφθέντες αγωνιστές σε φυλακές στην Αγγλίας… Όλα αυτά δυστυχώς
με την αγαστή συνεργασία της ηγεσίας
των Τουρκοκυπρίων, των οποίων τα

Ως αδούλωτοι Έλληνες απόγονοι του
Διγενή, του Λεωνίδα και του Κολοκοτρώνη, υποκλινόμαστε μπροστά στο
μεγαλείο της θυσίας των ηρωομαρτύρων του Έπους της ΕΟΚΑ και αναβαπτιζόμενοι στην ιερή κολυμβηθρα με το
άλικο αίμα τους, δίνουμε την υπόσχεση
ότι θα φανούμε αντάξιοι της θυσίας
τους για απαλλαγή από τον ΑΤΤΙΛΑ,
απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας και επανένωση της πατρίδας
μας με εμπέδωση συνθηκών ευημερίας
για όλους τους νόμιμους κατοίκους της
μέσα σε μία Ευρωπαική Κύπρο.Την ίδια
στάση προσδοκούμε ότι θα τηρήσουν
από δω και μπρός οι πολιτικοί ταγοί
και οι πολιτειακοί άρχοντες, ώστε λαός
και ηγεσία πιασμένοι χέρι –χέρι μακριά
από μίση και πάθη του παρελθόντος να
χαράξουμε μια νέα πορεία που να δίδει
ελπίδα και προοπτική στη νέα γενιά η
οποία ποτελέι το μεγάλυτερο θύμα του
σημερινού Τροικανού ζυγού.

Η εργαζόμενη νεολαία της ΣΕΚ
με αναπεπταμένες τις σημαίες
βρίσκεται στην πρωτοπορία
των κοινωνικών και εθνικών
αγώνων

Ξενής Χ. Ξενοφώντος
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• Η ΚΥΠΡΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Ε

νωμένος ο Ελληνισμός μπορεί να
μεγαλουργήσει και πάλι. Η 25η
Μαρτίου 1821 δείχνει το μοναδικό
δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε για να ξεπεράσουμε την κρίση
και να καταξιωθούμε ξανά στην
συνείδηση της Παγκόσμιας κοινότητας.

Με αυτά κατά νουν, η Κύπρος, η
Ελλάδα και ο απανταχού Ελληνισμός
αναβαπτίσθηκε στα νάματα της
φυλής όπως ενσαρκώθηκαν την 25η
Μαρτίου 1821, αποτινάσσοντας τον
Οθωμανικό ζυγό.
Με την καθιερωμένη στρατιωτική

παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας
κορυφώθηκαν στην Ελλάδα οι επίσημες εκδηλώσεις για την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου.

ων των ΜΑΤ, σε μια πλατεία

Η παρέλαση έγινε υπό δρακόντεια
μέτρα ασφαλείας και την κινητοποίηση 3.000 αστυνομικών και δυνάμε-

μηχανοκίνητα τμήματα των Ενό-

Συντάγματος

περίκλειστη.

Για

πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια έλαβαν μέρος στην παρέλαση και
πλων Δυνάμεων και μαχητικά αεροσκάφη.

Ο Ελληνισμός ενωμένος μπορεί
να μεγαλουργήσει και πάλι
Αγώνας για να «σπάσει»
ο κλοιός των δανειστών

της περηφάνιας, της αυτοπεποίθησης,
της ισχύος».

«Πριν από 193 χρόνια ένας λαός
συγκρούστηκε με μια αυτοκρατορία, την
οθωμανική, για τη λευτεριά του και την
κέρδισε. Σήμερα ο λαός μας δίνει έναν
αγώνα για να σπάσει τον κλοιό των
δανειστών. Η ιστορία εγγυάται ότι και
αυτός ο αγώνας θα είναι νικηφόρος.
Εύχομαι χρόνια πολλά και καλύτερες
μέρες».

Ο Κυπριακός Ελληνισμός απέτισε
φόρο τιμής στους μαχητές του
θρυλικού έπους του 1821

Αυτό ήταν το μήνυμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, έπειτα από το πέρας της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

«Η Ελλάδα της κρίσης σε λίγο
καιρό δεν θα υπάρχει»
Το δικό του μήνυμα για τον εορτασμό
της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου
έστειλε ο υπουργός Άμυνας Δημήτρης
Αβραμόπουλος.
«Σήμερα ζήσαμε συγκινητικές στιγμές.

4 Με εθνική αυτογνωσία και
προαγωγή του πολιτικού πολιτισμού να χαράξουμε νέα πορεία
για αναγέννηση του Ελληνισμού
Τώρα που η Ελλάδα πέρασε τα χειρότερα ας δουλέψουμε όλοι μαζί για τα
καλύτερα που έρχονται. Στείλαμε με
αυτή την πράγματι μεγαλειώδη παρέλαση, που την παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες Αθηναίων αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα ένα μήνυμα ισχύος,
μήνυμα ειρήνης. Μήνυμα προάσπισης
της εδαφικής ακεραιότητας αλλά και
της ίδιας της δημοκρατίας, αν χρειαστεί. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις
είναι η ασφάλειά μας αλλά και τα παιδιά μας. Στέλνουν μήνυμα αυτοπεποίθησης. Η Ελλάδα της κρίσης σε λίγο
καιρό δεν θα υπάρχει, έρχεται η Ελλάδα

Άρματα μάχης «Λέοπαρντ»
παρέλασαν στην Αθήνα
ύστερα από τέσσερα χρόνια

Σύσσωμος ο Κυπριακός Ελληνισμός
τίμησε την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, υπό το βάρος του πένθους από
τον αδόκητο θάνατο του υπουργού
άμυνας Τάσου Μητσόπουλου φοιτητές,
μαθητές, πρόσκοποι.
Τον χαιρετισμό της κεντρικής παρέλασης στη Λευκωσία δέχτηκαν, ο υπουργός δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Βασίλειος Παπαιωάννου πλαισιούμενοι από
τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρχηγό
της αστυνομίας και της εθνικής φρουράς αρχηγούς και εκπρόσωπους κομμάτων.
Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο
της 25ης Μαρτίου άρχισαν με τη καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η
Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού
Συναγερμού Ελένη Θεοχάρους τονίζοντας ότι «η εθνεγερσία του ελληνισμού
του 1821 για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και η επανάσταση των
κυπρίων την 1η Απριλίου του 1955 για
την ένωση με την μητέρα Ελλάδα, φωτίζουν τον δρόμο μας και καταυγάζουν
τα βαθειά σκοτάδια της σημερινής τραγωδίας».

Ομοψυχία και ενότητα
Σε συστράτευση δυνάμεων Ελλάδας και
Κύπρου και κυρίως ομοψυχία και ενότητα για τον τερματισμό της κατοχής,
αναφέρθηκε ο Πρεσβευτής της Ελλάδας
στην Κύπρο Βασίλης Παπαϊωάννου σε
δηλώσεις του, μετά τη μαθητική παρέλαση.

• Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια μαχητικά αεροπλάνα και ελικόπτερα
έδωσαν το παρόν τους στην παρέλαση
της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα
• Η Ελλάδα ξαναποκτά σιγά - σιγά την
εθνική της αυτοπεποίθηση με πρώτιστο
στόχο να σπάσει τον κλειό των δανειστών

Υπουργός Δικαιοσύνης: Να κάνουμε βίωμα μας τις αρχές
και αξίες των αγωνιστών του 1821
Οφείλουμε να κάνουμε βίωμα μας τις
αρχές και αξίες των αγωνιστών του
1821 για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα για επανένωση της
πατρίδας μας και για να αντεπεξέλθουμε στις στιγμές της οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης που περνάμε,
τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου, μετά
τη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, όπου εκπροσώπησε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Αναφέροντας ότι οι αγωνιστές του
1821 κατάφεραν να τινάξουν τον
τουρκικό ζυγό μέσα από αρχές και
αξίες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε
ότι αυτές τις αρχές και αξίες "οφείλουμε να τις κάνουμε βίωμα μας για
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό
τον αγώνα και να αντεπεξέλθουμε
στις στιγμές που περνά η πατρίδα μας
και ειδικότερα τις στιγμές της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που περνάμε σήμερα".
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Μ

ια «άνευ προηγουμένου»
μείωση του εισοδήματος
του πλούτου, καθώς και της
απασχόλησης, αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στις
χώρες-μέλη του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα
με τη διετή έκθεση για «την
κοινωνική κατάσταση», που
πρόσφατα δημοσιεύθηκε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σήμα κινδύνου για τη φτώχεια
εκπέμπει ο ΟΟΣΑ

Σε έκθεση του ο διεθνής οργανισμός επισημαίνει τις εισοδηματικές ανισότητες παγκοσμίως.
Οι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχιας από ό,τι πριν από την κρίση
Επιδείνωση συνθηκών
στην αγορά εργασίας
Αμεση συνέπεια είναι η πρωτοφανής επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας σε
μεγάλα κοινωνικά στρώματα
και ιδιαίτερα στους νέους.

Ιδιαιτέρως έχουν πληγεί οι νέοι
και οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι, των οποίων οι προοπτικές
απασχόλησης έχουν σημαντικά
επιδεινωθεί.
Αλλά και για πολλές χώρεςμέλη του Οργανισμού υπήρξε
κοινωνική επιδείνωση κατά τη
διάρκεια
της
τελευταίας
πενταετίας. Ανάμεσά τους η
Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ισπανία, όπου σύμφωνα με την
έκθεση διπλασιάσθηκαν τα
νοικοκυριά που δεν έχουν
καμία πηγή εισοδήματος.
Ειδικά για την Ελλάδα η έκθεση
υπογραμμίζει την ανάγκη για
«επείγουσες μεταρρυθμίσεις
για τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας». Φτώχεια,
ανασφάλεια, ανεργία, αλλά και
μείωση της γεννητικότητας
είναι τα δεινά που συνεχίζουν
να μαστίζουν τη χώρα, παρά
τις αμυδρές προβλέψεις για
ανάκαμψη.
Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το σύστημα
κοινωνικής προστασίας στην
Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει
αυτή την κοινωνική κρίση.
Αναφέρει ότι πριν από την
κρίση η Ελλάδα αφιέρωνε το
30% των κρατικών δαπανών
για κοινωνικές παροχές, από
τις οποίες όμως επωφελούνταν κατ' εξοχήν εύπορες οικογένειες.
Από το 2007-08, όμως, υπήρξε

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι μεταξύ του
2008 και του 2013 η ανεργία
διογκώθηκε σε ρυθμό 3.800
άτομα την εβομάδα, το δε 60%
των 1,4 εκατ. ατόμων που
αναζητούν εργασία είναι
μακροχρόνια άνεργα.

√ Μειώθηκε το εργατικό κόστος σε παγκόσμια
κλίμακα χωρίς να δαμασθεί ο εφιάλτης της
ανεργίας
√ Το εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 30%,
συρρικνώνοντας την αγοραστική δύναμη
των νοικοκυριών τέσσερις φορές παραπάνω
σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε.
√ Διπλασιάσθηκαν τα νοικοκυριά που δεν έχουν
καμμιά πηγή εισοδήματος,0 σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Ισπανία
κάθετη πτώση (18% σε πραγματικές τιμές) των συνολικών
δαπανών για την κοινωνική
προστασία και την υγεία, τη
στιγμή που στις άλλες χώρεςμέλη υπήρξε αύξηση του μέσου
όρου των δαπανών αυτών
κατά 14% σε πραγματικές
τιμές. Τελικά μέσα στην πενταετία 2007-2012 το συνολικό

Π

ερίπου τρεις στους δέκα Έλληνες
(30%) παραδέχονται ότι το προηγούμενο έτος, αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες που ήταν προϊόντα αδήλωτης
εργασίας. Το ποσοστό αυτό είναι το
υψηλότερο στην «ΕΕ των 28» και έχει
αυξηθεί δραματικά σε σχέση με το 2007
(όταν ήταν μόλις 17%), σύμφωνα με
στοιχεία του ευρωβαρόμετρου για την
αδήλωτη εργασία που δόθηκαν σήμερα
στη δημοσιότητα.
Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «έχετε πληρώσει αγαθά και υπηρεσίες με σοβαρές

εισόδημα των νοικοκυριών
στην Ελλάδα μειώθηκε κατά
30%, με μέσες απώλειες 4.400
ευρώ ανά άτομο. Πρόκειται για
μια απώλεια της αγοραστικής
δύναμης 4 φορές μεγαλύτερη
από το μέσον όρο των χωρών
της Ευρωζώνης και για τη
μεγαλύτερη στις χώρες του
ΟΟΣΑ.

«Παρά την τεράστια ανάγκη
για δημόσια βοήθεια, η υποστήριξη των φτωχότερων
οικογενειών παραμένει χαμηλή» γράφει η έκθεση, «πράγμα
που αντανακλά τη δυσκολία
ταχείας εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών». Επισημαίνει επίσης, ότι Ελλάδα και
Ιταλία είναι οι μόνες χώρες
που δεν έχουν υιοθετήσει το
«πανεθνικό επίδομα ελαχίστου
εισοδήματος».
Σχετικά με τις προβλέψεις για
την αναμενόμενη σταδιακή
ανάκαμψη του ΑΕΠ, ο ΟΟΣΑ
εκτιμά πως παρ' ότι η πτώση
των μισθών ήταν η μεγαλύτερη
στις χώρες-μέλη με συνέπεια
τη μείωση του εργατικού
κόστους, εν τούτοις δεν πέτυχε
την ανατροπή της ανεργίας
που έχει προκύψει από την
πενταετή κρίση.
Η ανάκαμψη, ακόμα κι αν επιβεβαιωθεί, δεν θα οδηγήσει
γρήγορα στην αντιμετώπιση

Κρίση και αδήλωτη εργασία
υποψίες ότι περιλάμβαναν αδήλωτη
εργασία (χωρίς απόδειξη και ΦΠΑ),
κατά τους τελευταίους 12 μήνες;», θετικά απαντά το 30% των Ελλήνων, έναντι
11% στην ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά
καταγράφονται στην Ελλάδα (30%),
στην Ολλανδία (29%), στη Λετονία (28%)
και στη Δανία (23%). Τα χαμηλότερα
ποσοστά καταγράφονται στη Μ. Βρετα-

νία (8%), στη Γερμανία (7%) και στην
Πολωνία (5%).
Στο ερώτημα «γνωρίζετε άτομα που
εργάζονται χωρίς να δηλώνουν το
εισόδημα ή μέρος του εισοδήματός τους
στην εφορία;» θετικά απαντά το 54%
των Ελλήνων (32% στην ΕΕ). Το ποσοστό

• Κάνει θραύση
η «κρυμμένη» εργασία
στην Ευρώπη.
«Πρωταθλήτρια» η Ελλάδα
αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ
μετά τη Δανία (59%) και την Ολλανδία
(55%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ιρλανδία (25%), στη
Μάλτα, στη Ρουμανία (20%) και στη Μ.
Βρετανία (15%).
Εξάλλου, το 44% των Ελλήνων παραδέχονται ότι καταφεύγουν στην αδήλωτη
εργασία, λόγω έλλειψης ελέγχου από
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της κοινωνικής και εργασιακής
κρίσης, υποστηρίζει η έκθεση.
Σημειώνεται ότι η οικονομική
δραστηριότητα, η απασχόληση
και το εισόδημα παραμένουν
πολύ μακριά από τα επίπεδα
πριν από την κρίση, ενώ έχει
διπλασιαστεί ο αριθμός των
ατόμων που δηλώνουν ότι δεν
μπορούν να πληρώσουν για να
καλύψουν τα έξοδα διατροφής.

Πτώση γεννητικότητας
Η πτώση της γεννητικότητας
είναι και αυτή μια σοβαρή
συνέπεια της κρίσης. Ο δείκτης
γεννητικότητας ήταν, προ κρίσης, 1,51, χαμηλότερος και της
Ε.Ε. (1,63) και των άλλων
χωρών του ΟΟΣΑ (1,75). Πέρυσι στην Ελλάδα έπεσε στο 1,42.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα χρειάζεται τώρα να επενδύσει σε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα κοινωνικής
προστασίας και να συνεχίσει
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να μειώσει τα έξοδα σε
προγράμματα που δεν είναι
αποτελεσματικά. Πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι
η φροντίδα των πλέον ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.
Μεταξύ άλλων ο ΟΟΣΑ φέρει
ως παράδειγμα τη διανομή
επιδοτούμενων γευμάτων στα
σχολεία.
Η πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη είναι μια δεύτερη
μεγάλη προτεραιότητα που
αναφέρει η έκθεση. Υπογραμμίζει επίσης ότι η στήριξη της
απασχόλησης και της επανεκπαίδευσης θα πρέπει να προωθηθούν ιδιαίτερα για τις μειονεκτούσες ομάδες.

τις αρμόδιες Αρχές. Το αντίστοιχο
ποσοστό στην ΕΕ είναι 21%. Την ίδια
απάντηση έδωσαν το 56% των Κυπρίων
και το 37% των Μαλτέζων. Επίσης, το
33% των Ελλήνων απαντούν ότι καταφεύγουν στην αδήλωτη εργασία «επειδή οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης είναι πάρα πολύ υψηλοί»
έναντι 26% που είναι το αντίστοιχο
ποσοστό στην ΕΕ.
Ωστόσο, μόλις το 3% των ερωτηθέντων
Ελλήνων (4% στην ΕΕ) αναγνωρίζουν ότι
έλαβαν οι ίδιοι αδήλωτες αμοιβές σε
αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας,
κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Εξ
αυτών, το 16% δήλωσαν ότι τον τελευταίο χρόνο κέρδισαν περισσότερα από
1.000 ευρώ μέσω της «μαύρης» εργασίας.
Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, οι
πλέον διαδεδομένες υπηρεσίες που
αμείβονται χωρίς απόδειξη στην Ελλάδα και στην ΕΕ είναι οι επισκευές και οι
ανακαινίσεις σπιτιών 25% (29% στην
ΕΕ), οι υπηρεσίες υγείας 16% (8% στην
ΕΕ), οι επισκευές αυτοκινήτων 13% (22%
στην ΕΕ) και η καθαριότητα οικιών 12%
(15% στην ΕΕ).
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αιθέριο έλαιο Ρίγανης
• Ένα Κυπριακό προϊόν με πολλαπλά οφέλη
σύμφωνα με τους παραγωγούς του

Ε

ίναι ένα από τα καλύτερα αιθέρια έλαια ικανό να
αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα από μικρόβια,
μύκητες, βακτήρια και ιούς.
Εργαστηριακές δοκιμές έχουν δείξει ότι πρόκειται για
ένα φυσικό και πολύ ισχυρό αντιβιοτικό (σε πολλές
περιπτώσεις καλύτερο από τα χημικά αντιβιοτικά)
ενώ δεν έχει καμία από τις παρενέργειες των χημικών
αντιβιοτικών. Εξοντώνει άμεσα τα μικρόβια χωρίς
αυτά να γίνονται ανθεκτικά στην χρήση του κάτι που
συμβαίνει σχεδόν πάντα με τα χημικά αντιβιοτικά.
Ιδιώτες & Χρήσεις
• Θωρακίστε τον οργανισμό σας έναντι του κρυολογήματος και της γρίπης ακόμη και του ιού Η1Ν1 πίνοντας μία σταγόνα ριγανέλαιο αραιωμένο σε ένα
ποτήρι νερό. Επίσης μπορείτε
να αναμίξετε μια σταγόνα
ριγανέλαιου σε μια κουταλιά
της σούπας ελαιόλαδο και να
βάζετε στην σαλάτα σας.
• Αναμίξτε 2 σταγόνες ριγανέλαιου σε μια κουταλιά ελαιόλαδο και εφαρμόστε τοπικά
για αντιμετώπιση ελαφρών
εγκαυμάτων και ανακούφιση
από τον πόνο. Κατάλληλο επίσης για ψωρίαση μυκητίαση
και δερματοπάθειες (2-3 σταγόνες σε μια κουταλιά λάδι).
• Εισπνοές: Σε ζεστό νερό,
ρίξτε μια με δύο σταγόνες
ριγανέλαιο και κάντε εισπνοές
για να αντιμετωπίσετε πνευμονικά και αναπνευστικά προβλήματα.
Ασφαλής χρήση
Το ριγανέλαιο είναι πόσιμο αιθέριο έλαιο (GRAS) και η
δοσολογία του είναι μια σταγόνα σε λίγο νερό, η σε
ένα φλιτζάνι τσάι, χυμό, ή γάλα, ή για ακόμη πιο
εύκολη λήψη μια με δύο σταγόνες ριγανέλαιου σε μια
κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο, 2-3 φορές την
ημέρα.

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Δέκα συχνά λάθη που κόβουν πολύτιμα χρόνια ζωής

Ό

ταν νιώθουμε καλά είναι λογικό να γινόμαστε λίγο πιο
παράτολμοι και να μη δίνουμε
σημασία σε πράγματα που μπορεί
να μας στοιχίσουν αργότερα.
Αν θέλουμε όμως να γλιτώσουμε,
σύμφωνα με το onmed.gr, μερικές
επισκέψεις στον γιατρό όσο περνούν τα χρόνια, καλό θα είναι να
πάρουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.
Πόσες φορές έχετε πει έστω και
μία από τις παρακάτω 10 φράσεις;

www.anagyris.eu, T:700 00 159

Εκστρατεία για τη διαχείριση του άγχους
στους χώρους εργασίας 2014-2015

Τ

ο άγχος αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία και το
οποίο αναφέρεται συχνότερα από τους εργαζόμενους
στην Ευρώπη, ενώ μαζί με άλλους ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους θεωρείται ότι ευθύνεται για περισσότερο
από το ήμισυ του συνόλου των χαμένων εργατοημερών (50–60 %). Ένα προβληματικό ψυχοκοινωνικό
περιβάλλον εργασίας μπορεί να έχει σημαντικές
αρνητικές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων.
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εμφανιστούν
σε κάθε χώρο εργασίας, μπορούν ωστόσο να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά
ακόμη και με τη διάθεση περιορισμένων πόρων.
Εκστρατεία του Eυρωπαϊκού Oργανισμού για την
Aσφάλεια και Yγεία στην Eργασία παρέχει στήριξη
και καθοδήγηση προς τους εργαζόμενους και τους
εργοδότες για την αντιμετώπιση του εργασιακού
άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και προάγει τη χρήση πρακτικών και εύχρηστων εργαλείων για τη διευκόλυνση
αυτού του έργου.

5. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω προφυλακτικό. Το προφυλακτικό δεν χρησιμοποιείται μόνο για

κών οδηγεί σε προβλήματα υγείας
και όχι στον καλύτερο ύπνο.
8. Δεν πηγαίνω στο γιατρό γιατί
νιώθω μια χαρά. Η πρόληψη είναι
απαραίτητη εάν θέλουμε να αποφύγουμε σοβαρές ασθένειες. Η
μαστογραφία και το τεστ Παπ
είναι απαραίτητα ώστε να παρακολουθούμε την πορεία της υγείας
μας.
9. Ακούω μια χαρά, απλώς έχει

1. Τα πατατάκια δεν είναι ανθυγιεινά. Αντιθέτως, τα πατατάκια
είναι ο εχθρός! Αν θέλουμε να φάμε
πατάτες πρέπει να τις βράζουμε ή
να τις ψήνουμε στο φούρνο. Τα
τυποποιημένα πατατάκια περιέχουν βλαβερά λιπαρά που αυξάνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης
στο αίμα. Το αποτέλεσμα είναι ο
κίνδυνος καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού.
2. Παίρνω το αυτοκίνητο για να
πάω στο περίπτερο. Κάθε μορφή
σωματικής άσκησης βοηθά στην
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε
καθημερινά στο γυμναστήριο,
όμως πρέπει να εκμεταλλευόμαστε
κάθε ευκαιρία να κινηθούμε.
3. Δεν πίνω ποτέ νερό. Τα αναψυκτικά δεν είναι υποκατάστατο του
νερού. Στην πραγματικότητα,
τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το νερό. Κάθε σύστημα του
ανθρώπινου οργανισμού βασίζεται
στο νερό. Η αφυδάτωση δεν αποκαθίσταται με τα αναψυκτικά,
καθώς περιέχουν τεράστιες ποσότητες ζάχαρης.

Για μακροχρόνια χρήση του ελαίου συνίσταται η λήψη
εναλλάξ ανά διαστήματα 15 ημερών με μια εβδομάδα
παύση.
Δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ακόμα δεν συνίσταται για άτομα με έντονη έλλειψη
σιδήρου. Μην κάνετε εφαρμογή ριγανέλαιου σε ανοικτές πληγές.

4. Βάζω πολύ αλάτι παντού. Η
αυξημένη κατανάλωση αλατιού
έχει σαν αποτέλεσμα την υπέρταση. Το αλάτι κάνει το σώμα να
αποθηκεύει περισσότερο νερό κι
έτσι η αρτηριακή πίεση αυξάνεται.
Όσο πιο υψηλή είναι η αρτηριακή
πίεση, τόσο περισσότερο καταπονείται η καρδιά.

την πρόληψη μιας ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνης. Τα Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενα Νοσήματα παρουσιάζουν τεράστια έξαρση τα
τελευταία χρόνια κι έτσι η προφύλαξη είναι επιτακτική στο σεξ.
6. Καπνίζω, αλλά το έχω περιορίσει πολύ. Τα λίγα τσιγάρα είναι
σίγουρα καλύτερα από τα πολλά,
είναι όμως χειρότερα από το καθόλου. Το κάπνισμα προκαλεί βλάβες
σε κάθε σύστημα του οργανισμού
και κόβει χρόνια ζωής.
7. Δεν πίνω οινόπνευμα μετά τις
9 οπότε μπορώ να πάρω υπνωτικά χάπια. Ο συνδυασμός αλκοόλ
και συνταγογραφούμενων υπνωτι-

παντού φασαρία. Η απώλεια
ακοής είναι μια φυσιολογική εξέλιξη όσο μεγαλώνουμε. Αν και δεν
πέθανε ποτέ κανείς από κώφωση,
η ποιότητα ζωής μας εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά
ακούμε.
10. Δε χρειάζομαι γυαλιά, χρειάζομαι πιο μακριά χέρια. Η πρεσβυωπία είναι μία ακόμη φυσιολογική εξέλιξη στην πορεία της ζωής.
Ακόμη κι αν εμφανιστεί νωρίς τα
γυαλιά είναι απαραίτητα και διευκολύνουν τη ζωή μας. Πολλά μπορούν να συμβούν άλλωστε αν δε
διαβάσουμε σωστά την ημερομηνία
λήξης σε μια συσκευασία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πρωτεύουσα θέση στον παγκόσμιο χάρτη κατέχουν τα Ελληνικά νησιά
• ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ TRIP ADVISOR

Η

Νάξος, η Μήλος, η Κεφαλονιά,
η Σαντορίνη και η Πάρος κέρδισαν με το σπαθί τους τις ψήφους
εκατομμυρίων ταξιδιωτών συμφώνα με τα βραβεία «Travellers
Choice
Award
2014»,
του
TripAdvisor. Ειδικότερα, τα μέλη
του TripAdvisor κατέταξαν την
Νάξο στην κατηγορία «Κορυφαία
10 Νησιά – Κόσμος» στην 6η θέση,
στην κατηγορία «Κορυφαία 10
Νησιά – Ευρώπη"» στην 2η θέση και
στην κατηγορία «Κορυφαία 10
Νησιά – Ελλάδα» η Νάξος διακρίθηκε με την 1η θέση.
Τα βραβεία Travellers’ Choice Award
-για δεύτερη χρονιά- ανέδειξαν
περισσότερα από 100 νησιά
παγκοσμίως, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες
Κορυφαία 10 νησιά για την Αφρική, την Ασία, την Καραϊβική, την
Ευρώπη, τη Νότια Αμερική, το
Νότιο Ειρηνικό, και τις ΗΠΑ.
«Η Νάξος έχει την τιμή να αναγνωρίζεται από τους ταξιδιώτες ως
ένας από τους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς του κόσμου»,
είπε ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος

Κορυφαία 10 νησιά - Ελλάδα
1. Νάξος, Κυκλάδες
2. Μήλος, Κυκλάδες
3.Κεφαλονιά, Ιόνια Νησιά
4. Σαντορίνη, Κυκλάδες
5. Πάρος, Κυκλάδες
6. Ίος, Κυκλάδες
7. Ζάκυνθος, Ιόνια Νησιά
8. Λευκάδα, Ιόνια Νησιά
9. Σκιάθος, Σποράδες
10. Μύκονος, Κυκλάδες

Choice Islands» θα βοηθήσουν τους
ταξιδιώτες να βρουν την επόμενη
απόδρασή τους» είπε η κ. Barbara
Messing, υπεύθυνη μάρκετινγκ του
TripAdvisor.
Κορυφαία 10 νησιά - Ευρώπη
1 Λούις και Χάρις, Outer Hebrides
2 Νάξος, Κυκλάδες
3 Νήσος Γκόζο, Μάλτα
4. Μέινλαντ, Νησιά Όρκνεϊ
5. Μήλος, Κυκλάδες
6. Κεφαλονιά, Ιόνια Νησιά
7. Σαντορίνη, Κυκλάδες
8. Νήσος Κάπρι, Επαρχία της
Νάπολης
9. Νήσος Μαλ, The Hebrides
10. Πάρος, Κυκλάδες
Κορυφαία 10 νησιά – Κόσμος

στον τομέα Τουρισμού του Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ.
Δημήτρης Λιανός. «Ο επισκέπτης
θα ανακαλύψει στη Νάξο έναν ολόκληρο κόσμο εμπειριών».|
«Οι διακοπές σε νησί σε «ταξιδεύουν» και οι νικητές του «Travelers’

1. Κάγιο Αμπέργκρις, Belize Cayes
2. Προβιντενσιάλες, Τερκς και Κέικος
3. Μπόρα Μπόρα, Νήσοι Σοσιετέ
4. Νήσος Μάρκο, Φλόριντα
5. Λούις και Χάρις, Outer Hebrides
6. Νάξος, Κυκλάδες
7. Αϊουτάκι, Southern Cook Islands
8 Νόσι Μπε, Antsiranana Province
9. Νήσος του Πάσχα, Χιλή
10. Κο Τάο, Surat Thani Province
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ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΟι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

• Предложения еврокомиссара по вопросам
образования

Кипр должен улучшить
подготовку молодых людей
к рынку труда

К

ипр сталкивается с уникальной проблемой для
ЕС: уровень безработицы среди выпускников
ВУЗов (25%) выше, чем среди молодых людей с
низкой квалификацией (22%). Это частично
объясняется большим количеством молодых людей с
высшим образованием, а так же несоответствием
навыков требованиям рынка труда. В отличие от
Кипра, уровень безработицы в ЕС среди выпускников
ВУЗов составляет 11% и 27% среди молодых людей
со средним или начальным уровнем образования.
Это один из выводов, озвученных Европейским
комиссаром по вопросам образования Андруллой
Василиу, которая среди прочего подчеркнула, что
наша страна должна лучше готовить молодых людей
к выходу на рынок
труда.
• Кипр занимает
В докладе Европейской
комиссии по данному
вопросу сообщается, что
в
целях
снижения
уровня
безработицы
среди молодежи до 25
лет, который с 9 % в
2008 году вырос до 40% сегодня, обеспечение
соответствия квалификации молодых киприотов
требованиям работодателей будет иметь жизненно
важное значение.

печальное
первенство по
уровню безработицы
среди молодежи

По мнению г-жи Василиу, уровень безработицы
среди молодежи во всех европейских странах
является неприемлемо высоким. Эта ситуация может
быть исправлена, только если системы образования
и профессиональной подготовки на Кипре станут
более эффективными и адаптированными к
потребностям рынка труда. Кипр должен
последовать примеру многих других стран и лучше
готовить молодых людей к выходу на рынок труда.
Мы должны учитывать несоответствие между
знаниями, навыками и умениями, которые
приобретают молодые люди в ВУЗах, и
потребностями работодателей. Сегодня в Европе
существуют два миллиона вакантных рабочих мест,
которые могли бы быть заняты молодыми людьми,
но треть работодателей не могут найти персонал
соответствующей квалификации.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• ХОЗЯЕВА ГОСТИНИЦ РАСТОПТАЛИ КОЛЛЕКТИВНЬІЙ ДОГОВОР

Котел, в котором варится гостиничная отрасль

Е

ще
более
сплоченное
профсоюзное
движение
исполнено
решимости
противостоять нападкам на
трудовые права работников
турстической
отрасли
со
стороны отельеров.

Сегодня, год спустя, ситуация попрежнему остается очень сложной,
работодатели продолжают свой произвол и неприемлемые действия,
увольняя киприотов и заменяя их
дешевой иностранной рабочей силой, а
в большинстве сфер был введен уравнительный порядок найма.
Президент Кипра неоднократно призывал работодателей соблюдать трудовое законодательство особенно в
отношении работников гостиничной
индустрии, где в целях повышения

противодействию

• Избежать конфронтации можно только за счет
полного соблюдения коллективного договора

Профсоюзы
призывают
отельеров к диалогу, чтобы
залечить кровоточащие раны,
касающиеся в первую очередь
индивидуальных
трудовых
договоров и эксплуатации
работников из стран ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОФСОЮЗЬІ

Провал политики жесткой экономии, Европа
меняет экономический курс

П

олитика жесткой экономии
потерпела фиаско и Европа
должна изменить свой курс.
Такое послание Европейская
конфедерация профсоюзов – ЕКП
(ETUC) направила европейским
лидерам,
обеспокоенная
трагическими
последствиями
продолжающейся
политики
жесткой экономии.
На
встрече
в
Брюсселе,
состоявшейся
на
прошлой
неделе, лидеры Европейских
профсоюзов выразили мнение о

Данные средства пойдут на финансирование
программ ученичества, стажировки на рабочих
местах и предоставление консультаций по вопросам
трудоустройства.
збрание Никоса Анастасиадиса на
пост Президента Республики Кипр
возродило надежду на то, что рынок
труда вернется в нормальное русло в
том смысле, что будут соблюдаться
трудовые законы и положения
коллективных договоров, а так же
процесс дерегулирования рынка труда
будет остановлен.

• Профсоюзы готовы к решительному

Об этом заявили отраслевые
союзы OUXEKA – SEK и SYXKAPEO, предупредив, что они не
потерпят
разрушительных
методов
отельеров,
направленных
на
отмену
коллективного договора.

Как уже упоминалось, Кипр получит 11 миллионов
евро от Европейского Союза в рамках Инициативы
по обеспечению занятости молодежи.

И
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необходимости
изменения
Европой
курса
политики,
который должен быть направлен
на экономическое развитие и
сопровождаться
ростом
инвестиций и созданием новых
рабочих мест.
Послание
профсоюзов
европейским лидерам передали
на
прошлой
неделе
представители
профсоюзных
организаций Европы в рамках
трехстороннего
социального
саммита, состоявшегося перед
саммитом Европейского совета.

ЕКП считает, что в течение 10 лет
250 млрд евро могли бы быть
использованы для создания 11
миллионов новых рабочих мест,
и что в данном инвестиционном
проекте представлены лишь 25%
средств,
потраченных
на
спасение банков, и 25% средств,
которые ЕС ежегодно теряет изза уклонения от уплаты налогов
и налоговых махинаций.

По мнению Бернадетт Сеголь
(фото), генерального секретаря
ЕКП (ETUC), реальная заработная
плата (заработная плата с учетом
инфляции,
но
без
учета
увеличения прямых налогов)
снизилась в 18 из 28 государствчленов ЕС. Показательно, что в
Греции снижение достигло 23%,

Согласно данным ЕКП, в феврале
2013 года не имели работы 26,3
миллиона европейцев, что на 10
,2 миллионов человек больше,
чем в 2008 году, в то время как
7,5 миллионов молодых людей
являются безработными и не
имеют
никакой
профессиональной подготовки.

Произвол работодателей негативно
сказывается на трудовых отношениях
занятости местной рабочей силы и
уступку профсоюзов.
повышения качества предлагаемых
В целях улучшения ситуации на рынке
услуг должно соблюдаться процентное
труда и особенно в гостиничной отрассоотношение иностранных и отчели в Министерстве
ственных работников,
труда начался диакоторое
составляет
• Необходимо срочно
лог, который остался
30% и 70%.
незаконченным.
принять меры по
К сожалению, работо- регулированию
датели гостиничной
отрасли не вняли ни
призыву президента, ни приняли во
внимание тот факт, что в прошлом году
профсоюзы согласились пойти на 15процентное сокращение затрат на
рабочую силу. Несмотря на щедрый
жест профсоюзов, работодатели не
проявили никакой благодарности за

в Венгрии - 12%, в Испании и
Португалии - более 6%, в то
время как в Нидерландах и
Великобритании - более 4%.

рынка труда

Однако сейчас перед
началом нового сезона его необходимо

завершить.
Среди задач, которые предстоит реализовать, необходимо сделать знание греческого языка необходимым требованием к профессиональной квалификации соискателей ряда
специальностей, таких как, официанты,

водители такси и т.д.
Кроме

того,

коллективным

договорам необходимо придать юридическую силу для сведения к минимуму случаев эксплуатации на рынке
труда и обеспечения эффективного
соблюдения гармонизированного с
требованиями ЕС Закона о равном
обращении в сфере занятости.
Министерству труда и правительству
Кипра следует принять все необходимые меры по прекращению эксплуатации человеческого труда, наведению
порядка на рынке труда и защите
работников гостиничной, строительной
и других отраслей от произвола работодателей.
В сложившейся ситуации дальнейшее
промедление недопустимо.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ισοζυγισμένη γυμναστική προστατεύει από τη γρίπη

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

• Αρκούν 20 λεπτά σε καθημερινή βάση για να θωρακίσετε το σώμα σας

Ε

Επιπλέον, πρέπει να «μπαίνουν»
στην ειδική ιστοσελίδα της Σχολής
κάθε εβδομάδα κατά την εποχή της
γρίπης, για να αναφέρουν πώς
νιώθουν και εάν έχουν εκδηλώσει

«Λουκουμάδες» μελιτζάνες
ΥΛΙΚΑ:
10 νεαρές μελιτζάνες (για να μην έχουν κάνει σπόρους)
μια χούφτα αλάτι χοντρό
250 γρ. αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
0,5 λίτρο μπύρα
1 κ.σ. πάπρικα καυτερή
2 σκελ. σκόρδο
1 κ.γ. αλάτι ψιλό
1 σφηνάκι ελαιόλαδο
καλαμποκέλαιο για τηγάνισμα

ίκοσι λεπτά σκληρής αλλά ισοζυγισμένης γυμναστικής την
ημέρα μπορεί να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο γρίπης, αναφέρουν Βρετανοί επιστήμονες. Σε
μελέτη που πραγματοποίησαν με
σχεδόν 4.800 εθελοντές, διαπίστωσαν ότι το γρήγορο περπάτημα, η
ποδηλασία με μεγάλη ταχύτητα και
ανταγωνιστικά αθλήματα όπως το
μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, μπορούν να μειώσουν κατά 10% τις
πιθανότητες που έχει κάποιος να
αρρωστήσει από γρίπη. Ωστόσο, η
ήπιας εντάσεως άσκηση, όπως το
περπάτημα με γρήγορο βήμα, δεν
φαίνεται να ασκεί προστατευτική
δράση.
Τα ευρήματα αυτά προέρχονται
από την επονομαζόμενη Μελέτη
για τη Γρίπη (Flu Survey), την οποία
πραγματοποιούν εδώ και πέντε
χρόνια επιστήμονες από τη Σχολή
Υγιεινής & Τροπικής Ιατρικής του
Λονδίνου. Η μελέτη αυτή βασίζεται
σε online ερωτηματολόγια και διεξάγεται σε μία προσπάθεια να
βρεθούν ποιοι παράγοντες ευνοούν
τη γρίπη και ποιοι προστατεύουν
από αυτήν. Στα ερωτήματα που
απαντούν όσοι δηλώνουν συμμετοχή σε αυτήν, συμπεριλαμβάνονται η ηλικία τους, το αν έχουν
παιδιά ή έρχονται σε επαφή με
παιδιά, αν κάνουν το αντιγριπικό
εμβόλιο και οι συνήθειές τους.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

√ Το γρήγορο περπάτημα, η
ποδηλασία με μεγάλη ταχύτητα και τα ανταγωνιστικά
αθλήματα, μπορούν να μειώσουν κατά 10% τις πιθανότητες που έχει κάποιος να
αρρωστήσει
√ Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 100 κρούσματα γρίπης ανά 1.000 άτομα του
γενικού πληθυσμού θα αποφεύγονταν, εάν όλοι γυμνάζονταν εντατικά

συμπτώματα γρίπης. Όπως ανακοίνωσαν οι ερευνητές, τα ευρήματά τους για την προστατευτική
δύναμη της σκληρής γυμναστικής
υποδηλώνουν ότι 100 κρούσματα
γρίπης ανά 1.000 άτομα του γενικού πληθυσμού θα αποφεύγονταν,
εάν όλοι γυμνάζονταν εντατικά.
Οι επίσημες συστάσεις για καλή
υγεία συνιστούν 150 λεπτά ήπιας
εντάσεως γυμναστική την εβδομάδα ή 75 λεπτά σκληρής γυμναστικής - μία σύσταση που αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν οι τρεις
στους τέσσερις ενήλικες. Τα νέα
ευρήματα, όμως, υποδηλώνουν ότι
για να προστατευθεί κάποιος από
τη γρίπη με τη βοήθεια μόνο της
γυμναστικής, θα πρέπει να γυμνάζεται έντονα επί τουλάχιστον 140
λεπτά την εβδομάδα (σχεδόν 2,5
ώρες).

Ξεφλουδίζουμε τις μελιτζάνες και τις κόβουμε σε κυβάκια εκατοστού. Ανακατεύουμε με χοντρό αλάτι και τα
αφήνουμε για μια ώρα σε σουρωτήρι. Στο μεταξύ ετοιμάζουμε ένα κουρκούτι, ανακατεύοντας, μπύρα, αλεύρι, σκόρδο, ελαιόλαδο (για να μην τραβήξουν πολύ λάδι
στο τηγάνισμα), πάπρικα και ψιλό αλάτι. Ξεπλένουμε
καλά τους μελιτζανόκυβους, τους στύβουμε με το χέρι
και τους ανακατεύουμε με το κουρκούτι. Σε τηγάνι με
μπόλικο καυτό λάδι μοιράζουμε το μείγμα μας με κουτάλι. Τηγανίζουμε, γυρίζοντας τους "λουκουμάδες" μας
μέχρι να πάρουν χρωματάκι. Αφαιρούμε, συνέχεια, τις
σταγόνες που ξέφυγαν απ' το κουτάλι και κολυμπάνε
ελεύθερα μέσα στο λάδι, γιατί θα καούν και θα χαλάσουν τη γεύση του συνόλου (αν έχετε γάτες, δώστε τες
εκεί, θα τις τιμήσουν και θα σας εκτιμήσουν! Δοκιμασμένο). Βγάζουμε τους "λουκουμάδες" σε πιάτο με χαρτί
κουζίνας για να αφήσουν το παραπανίσιο τηγανόλαδο
και σερβίρουμε.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Ξεκαθαρίζουν υποθέσεις που σας ταλαιπωρούσαν
από παλιά τόσο με συνεργάτες όσο και
με το σύντροφό σας. Αυτή την περίοδο
θα νιώθετε περισσότερο ώριμοι και
σταθεροί με αποτέλεσμα να κατακτήσετε τους στόχους που είχατε θέσει.
Ταύρος: Είστε αποφασισμένοι να βάλετε τάξη στη ζωή σας και να αφοσιωθείτε στους στόχους σας. Οι αδέσμευτοι θα
γνωρίσετε ένα πρόσωπο το οποίο θα
σας συνεπάρει και δεν αποκλείεται να
εξελιχθεί σε σχέση ζωής. Η επαγγελματική σας ζωή θα σας απασχολήσει
έντονα.
Δίδυμοι: Ο επαγγελματικός τομέας φαίνεται να σας απασχολεί έντονα αυτό το
διάστημα. Αυτή την περίοδο ασκείτε μία
περίεργη γοητεία με αποτέλεσμα να
έλκετε στη ζωή σας αρκετά και ενδιαφέροντα πρόσωπα. Βγείτε, χαρείτε, διασκεδάστε και αφήστε πίσω τα παλιά.
Καρκίνος: Ιδιαίτερα ευνοϊκή θα είναι για
εσάς αυτή την εβδομάδα. Πολλά από τα
όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα,
ενώ σχέδια για τα οποία αγωνίζεστε
εδώ και καιρό, παίρνουν επιτέλους σταθερή μορφή. Στον αισθηματικό τομέα
επικρατεί ένα κλίμα έντασης. Σχέσεις
που δεν βασίζονταν σε γερά θεμέλια
φαίνεται να οδηγούνται σε οριστική
ρήξη.
Λέων: Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας προσπαθήστε να επαναπροσδιορίσετε τους στόχους σας και να επιδείξετε πειθαρχία και μέτρο στις αποφάσεις που καλείστε να πάρετε στον επαγ-

γελματικό σας χώρο. Στον αισθηματικό
τομέα υπάρχουν πολλές εντάσεις. Τη
μία είστε χωρισμένοι, την άλλη τα
ξαναβρίσκετε με το σύντροφό σας. Μην
αφήσετε το στρες της επαγγελματικής
σας ζωής να επηρεάσει τη σχέση σας.
Παρθένος: Αυτή την εβδομάδα θα σας
δοθεί η δυνατότητα να επωφεληθείτε
από τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν για να πραγματοποιήσετε
κάθε σας επιθυμία και να δώσετε φτερά
στα όνειρά σας. Θα υπάρχουν μεν αυξημένες απαιτήσεις και δοκιμασίες σε
επαγγελματικό επίπεδο αλλά σας περιμένει μία σημαντική επιτυχία, η οποία
στην πορεία θα σας ανοίξει και άλλους
ορίζοντες.
Ζυγός: Πολλές από τις φιλοδοξίες σας
θα πραγματοποιηθούν στον επαγγελματικό τομέα αρκεί να συνεχίσετε να
λειτουργείτε με τη σοβαρότητα και τη
συνέπεια που σας χαρακτηρίζει. Στον
αισθηματικό τομέα προσπαθείτε να
ξεδιαλύνετε τα κακώς κείμενα στη σχέση
σας. Προσπαθήστε να είστε ρεαλιστές.
Σκορπιός: Ο επαγγελματικός τομέας
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτή την
περίοδο. Θα πρέπει να εστιάσετε την
προσοχή σας στους στόχους σας, έστω
και αν χρειαστεί να κουραστείτε λίγο
παραπάνω, για να μπορέσετε να σταθεροποιήσετε τη θέση σας. Νέα πρόσωπα
και καινούργιοι έρωτες θα πρωταγωνιστήσουν στη ζωή σας και θα έχετε την
ευκαιρία να ζήσετε ευχάριστες αλλά και
ρομανικές στιγμές.
Τοξότης: Θα παρουσιαστούν αρκετές

αντιξοότητες και καταστάσεις που δεν
είχατε υπολογίσει, αλλά μη χάνετε το
κουράγιο σας και μην εγκαταλείπετε.
Μπορεί να κουραστείτε ή να χρειαστεί
να θυσιάσετε ένα κομμάτι της προσωπικής σας ζωής αλλά στο τέλος θα τα
καταφέρετε. Καλείστε να πάρετε αποφάσεις για το μέλλον της σχέσης σας
αλλά δεν είστε και τόσο σίγουροι για το
τι θέλετε.
Αιγόκερως: Μην παραμελείτε τον τομέα
των διαπροσωπικών σας σχέσεων. Το
θετικό είναι ότι έχετε όλη την καλή διάθεση να δημιουργήσετε μία ιδανική
κατάσταση στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα γι’ αυτό αφιερώστε τους λίγο χρόνο και ακούστε τις
επιθυμίες τους.
Υδροχόος: Τα επαγγελματικά σας θέματα μπαίνουν και πάλι σε τροχιά ανόδου
αν και θα πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ευτυχώς για εσάς τα μέλη της
οικογένειας αλλά και οι φίλοι σας βρίσκονται στο πλευρό σας και σας στηρίζουν. Αν κινηθείτε με σύνεση και μέτρο
θα έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε όλα τα σχέδιά σας.
Ιχθύες: Είναι καιρός να χαλαρώσετε και
να διαθέσετε περισσότερο χρόνο στον
εαυτό σας. Συζητήσεις, συναντήσεις και
ευχάριστες επαφές ομορφαίνουν την
καθημερινή σας ζωή. Στα μέσα της
εβδομάδας κάτι αναπάντεχο σας ξαφνιάζει ευχάριστα αφού ένας νέος έρωτας εμφανίζεται στη ζωή σας και σας
απογειώνει.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΥΧΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 701 -29 ΜΑΪΟΥ 1963

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
διοργανώνει
εξαήμερη
Πασχαλινή εκδρομή στην
Ελλάδα στις 19-24 Απριλίου
και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να δηλώσουν συμμετοχή στο 99 373000 ή
στο in.el.politismou@gmail.com.
Θεσσαλονίκη - Λίμνη Πλαστήρα Καλαμπάκα -Μετέωρα - Ελάτη –
Περτούλη-Αλπική Πίνδος Χωριά
Ασπροποτάμου – Μονή Οσίου Νικάνορος—
Βελβεντό – Φράγμα Πολυφύτου – Γέφυρα
Σερβίων.
Τιμή
ανά
άτομο
560
ευρώ.
Περιλαμβάνεται, αεροπορικό εισιτήριο με
φόρους Λάρνακα – Θεσσαλονίκη –
Λάρνακα, διαμονή για τέσσερα βράδυα σε
ξενοδοχείο 4* στην Καλαμπάκα και ένα
βράδυ στην Θεσσαλονίκη με ημιδιατροφή
και μαγειρίτσα το βράδυ της Ανάστασης,
μεταφορικά στην Ελλάδα και εκδρομές
βάσει του αναλυτικού προγράμματος που
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.
iep.org.cy

«Αρχηγού Διγενή Εγκώμιο»
Έχει εκδοθεί και
κυκλοφορεί, από το
Ίδρυμα Μνημείου
Σ τ ρ α τ η γ ο ύ
Γεωργίου
Γρίβα
Διγενή, το βιβλίο
«Αρχηγού Διγενή
Εγκώμιο». Το βιβλίο
περιέχει τις ομιλίες
που έχουν εκφωνηθεί στην κηδεία, τα ετήσια εθνικά και τα φιλολογικά μνημόσυνα
του Αρχηγού της ΕΟΚΑ και εκδόθηκε με τη
συμπλήρωση σαράντα χρόνων από τον
θάνατο του Γέρου της Κύπρου.
Περισσότερες πληροφορίες:
25364211, 25746380 και 99534822.

«Ιωάννης Καποδίστριας: Ένας
διαχρονικά επίκαιρος κυβερνήτης»

Τ

ο
Ελληνικό
Ίδρυμα
Πολιτισμού, η Πρεσβεία
της Ελλάδας στην Κύπρο, το
Πάντειο
Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών και το Κέντρο
Ευρωπαϊκών
Σπουδών
«Ιωάννης Καποδίστριας» σας προσκαλούν
στη διημερίδα με θέμα: «Ιωάννης
Καποδίστριας: Ένας διαχρονικά επίκαιρος
κυβερνήτης». Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή, 4 (5μ.μ.)
και Σάββατο 5 Απριλίου (11π.μ.) στην
αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη, Πολτιστικό
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης
86-90, Λευκωσία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

Η

Συνομοσπονδία
Εργαζομένων
Κύπρου – ΣΕΚ, ζητά προσφορές για
την ενοικίαση του κυλικείου του οικήματος της που βρίσκεται στη Λεωφόρο
Στροβόλου 11, στη Λευκωσία. Η ζητούμενη προσφορά θα είναι για περίοδο δύο

χρόνων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες καθώς και για
τους όρους ενοικίασης του κυλικείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο συν.
Πάμπο Ιωαννίδη, Επαρχιακό Γραμματέα του
Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας –
Κερύνειας, στο τηλέφωνο 22849 669.
Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο, θα πρέπει να απευθύνονται στον
Επαρχιακό Γραμματέα του Ελεύθερου Εργατικού
Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, Τ.Θ. 25018,
1306 Λευκωσία, όπου θα πρέπει να φθάσουν το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου
2014.

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΓΝΩΜΙΚΟ
«Εάν αποσυνθέσεις
την Ελλάδα, στο τέλος
θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που
σημαίνει: με άλλα τόσα
την ξαναφτιάχνεις».
Οδυσσέας Ελύτης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 252ΤΜ (ΣΕ ΤΙΜΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΠΕΡΙΟΧΗ: AΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 300ΜΕΤΡA ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ.
ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ
ΚΤΙΣΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
99437102 / 99597830

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Επίδειξη ισχύος από ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• Ο ΑΠΟΕΛ ψαλίδισε τις ελπίδες του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ
• Η ΑΕΛ νίκησε κατά κράτος τον ΕΡΜΗ

• Μάχες ζωής για ΔΟΞΑ και ΑΡΗ
• Νέα ήττα και αναζήτηση σωστικού πλάνου
για ΑΝΟ

Π

ολυβόλησε με τετράσφαιρο τον
φιλόδοξο ΕΡΜΗ η ΑΕΛ και παραμένει μόνη ένοικος στο ρετιρέ για 17η
συνεχόμενη αγωνιστική. Την ακολουθεί από κοντά ο ΑΠΟΕΛ που ψαλίδισε
τα κρυφά όνειρα του Απόλλωνα,
συνεχίζονταας τη φρενήρη κούρσα
του.
Πρώτη νίκη για την ΟΜΟΝΟΙΑ με τον
Κ. Καϊάφα στο τιμόνι. Νέα ήττα για
την Ανόρθωση η οποιά παρουσιάσθηκε σχετικά βελτιωμένη αλλά ανήμπορη να διεκδικήσει με αξιώσεις
θετικό αποτέλεσμα.
Σε περιπέτειες εισήλθε η ΔΟΞΑ με την
ήττα της από τη ΝΕΑ ΣΕΛΑΜΙΝΑ στο
Μακάρειο. Ικανοποίηση στους Σαλαμιναίους για τη 3η συνεχή νίκη.
Ο ΑΡΗΣ που πέρασε νικηφόρα από το
Παφιακό παρουσιάζεται έτοιμος για
τη μεγάλη ανατροπή που θα τον κρατήσει στα μεγάλα σαλόνια.
Η ΑΕΚουκλιών με τη νέα ήττα περιορίζει στο ελάχιστο τις ελπίδες για
διάσωση.
Χρυσό βαθμό πήρε από την ΑΕΚ ο
Εθνικός Άχνας στην τιτάνεια προσπάθεια για σωτηρία. Στον αγώνα
φάνηκε η αδυναμία της ΑΕΚ στο σκοράρισμα.

Η συνέχεια
ΚΥΠΕΛΛΟ
2.4.14

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ικανός για τη μεγάλη ανατροπή
που θα τον κρατήσει στην Α’
Κατηγορία παρουσιάζεται ο ΑΡΗΣ
Στην κόκκινη ζώνη αναμένεται να
γίνουν μάχες «σώμα με σώμα» μεταξύ τεσσάρων ομάδων για δύο θέσεις
στον ήλιο της Α’ κατηγορίας.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών
φιγουράρει
ο
Σανγκόϊ
(ΑΠΟΛΛΩΝ) με 13 τέρματα. Τον κυνηγούν με
13 ο Ορλάντο Σα
(ΑΕΛ), ο Ταγκμπατζούμι (ΕΡΜΗΣ) και
ο Κ ο λ α ο ύ τ ι
(ΑΝΟΡΘΩΣΗ).

Η βαθμολογία

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
5-2
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - Α.Ε. Ν ΛΑΝΙΑΣ
3-0
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
2-2
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
1-1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗ - Π. & Σ. ΖΑΚΑΚΙΟΥ
3-0
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ
3-0
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ
0-3
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
αγωνιστική θα γίνουν οι πιο
Για την τελευταία
κάτω αγώνες.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5.4.2014 και ώρα 2,30 μ.μ.
Π. & Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ {ΚΥΠΕΛΛΟ}
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.3.2014 και ώρα 2.30 μμ.
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ {ΚΥΠΕΛΛΟ}
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, της
30.03.2014 έχουν ως ακολούθως:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου

3-0

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

4-9

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου 3-0
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:

ΟΧΙ ΒΙΑ
ΣΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ

Κ.ΜΑΤΣΗΣ Λακατάμιας – ΠΑΟ Κάτω Μονής

0-3

Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

0-3

ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής

5-2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα της Ημιτελικής Φάσης Κυπέλλου
Ακαδημιών ΕΠΟΠΛ, της 29.03.2014, είναι:
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου
«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ»
2-0
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.
Τριμιθιάς
1-4 (παράταση)
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• ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013

Νέα οργανωτική προσπάθεια για ανάκτηση
του χαμένου εδάφους

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με τον Παντελή Σταύρου, γραμματέα
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ΣΕΚ

1 Ποιος ο πρωταρχικός σας στόχος μετά την εκλογή
σας στη γενική γραμματεία της ΣΕΚ. Πρωταρχικός

μου στόχος ύστερα από την εκλογή μου στη Γενική
Γραμματεία της ΣΕΚ είναι όπως μαζί με το Γενικό
Γραμματέα Νίκο Μωυσέως και τους υπόλοιπους
συνάδελφους του Σώματος να συμβάλω στο βαθμό
πού μπορώ στην αντιμετώπιση των πολλαπλών
προβλημάτων πού αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΣΕΚ
στη σημερινή πάρα πολύ δύσκολή κατάσταση πού
βρίσκεται η αγορά εργασίας και η κοινωνία της
Κύπρου ευρύτερα.

2 Ποιες οι προτεραιότητες της ΣΕΚ σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο της κρίσης. Οι προτεραιότητες της
ΣΕΚ τούτη τη δύσκολη στιγμή της κρίσης είναι η διαφύλαξη της απασχόλησης των μελών μας, καθώς
επίσης και τα θεσμικά εργαλεία που υποβοηθούν σε
ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον όπως είναι
οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων, και η αξιοποίηση της Εργατικής
Νομοθεσίας. Άμεση επίσης προτεραιότητα είναι η
εξεύρεση τρόπων και πολιτικών έτσι ώστε το γρηγορότερο δυνατό να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας που για πρώτη φορά από της
Ανεξαρτησίας της Κύπρου και ιδιαίτερα μετά τη
Τουρκική Εισβολή του 1974 έχει εκτοξευθεί στο επικίνδυνο από κάθε άποψη ύψος του 20%.

3

Ποιος ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος
στη σημερινή εποχή της απαξίωσης των θεσμών.
Στη σημερινή εποχή της απαξίωσης των θεσμών
πού δυστυχώς δεν εξαιρείται και το Συνδικαλιστικό
Κίνημα εντούτοις το Κίνημα μας η ΣΕΚ έχει να διαδραματίσει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο παρόλες τις δυσκολίες. Τώρα είναι ακριβώς πού έχει αξία
η οργάνωση των εργαζομένων στη Συντεχνία της
επιλογής του ώστε να έχει δυνατό λόγο στη Κοινωνία και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Ιδιαίτερα
όταν γίνεται συζήτηση για όρους Εργασίας πού τους
αφορούν όπως είναι η μισθοδοσία, τα ωράρια εργασίας, οι άδειες ανάπαυσης και πολλά άλλα ωφελήματα πού τυγχάνουν της διαπραγμάτευσης μέσα
από τις συλλογικές συμβάσεις.

Τ

ην ανάγκη να αναληφθεί νέα
εκστρατεία για περαιτέρω
οργανωτική και οικονομική ανάπτυξη τόνισε η πρόσφατη
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ.
Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα του 2013 χαράσσοντας τη
γραμμή πλεύσης για το 2014.
Ηγεσία και στελέχη διατράνωσαν
την θέληση τους να αποδοθούν σε
νέα εκστρατεία για οργανωτική
ανάπτυξη μετά τα πλήγματα που
δέχθηκε το συνδικαλιστικό κίνημα
με τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων τη διετία 2012 - 13. Στα

πρόσωπα των συνέδρων ήταν διάχυτη η αισιοδοξία για το αύριο,
παρά τα μεγάλα προβλήματα που
συσσωρεύονται στην αγορά εργασίας από την εντεινόμενη οικονομική ύφεση.

την αισιοδοξία του ότι με τη σκληρή, προγραμματισμένη και συντονισμένη δουλειά ηγεσίας και στελεχών, θα τα καταφέρουμε. Χρειάζεται, είπε, μεγαλύτερη προσπάθεια
στην είσπραξη των συνδρομών και
στην οργάνωση νέων επιχειρήσεων
αλλά και μη συνδικαλισμένων σε
υφιστάμενους
οργανωμένους
χώρους δουλειάς.

Τόσο ο γενικός ταμίας Σωτήρης
Καλογήρου, όσο και ο γενικός
οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης,
διατύπωσαν την ανησυχία τους
για τη μείωση της αριθμητικής και
κατεπέκταση οικονομικής δύναμης
της ΣΕΚ. Κάλεσαν όλους σε εγρήγορση για να ανακτηθεί το χαμένο
έδαφος.

Μοναδικό όπλο για υλοποίηση των
στόχων αυτών είναι η νομοθεσία
που ψηφίσθηκε πρόσφατα για
ελεύθερη πρόσβαση των συνδικαλιστών στους χώρους δουλειάς.

Ο γ.γ. Νίκος Μωϋσέως εξέφρασε

Μπροστάρηδες οι νέοι μας

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕΚ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Γ. ΚΛΗΡΙΔΗ

Η αδούλωτη Ελληνική νεολαία
της Κύπρου παραμένει ατάλαντευτα στην εμπροσθοφυλακή
για Δικαίωση του Κυπριακού
Ελληνισμού.
Η παρέλαση της
25ης Μαρτίου έστειλε
μήνυμα εθνικής
ομοψυχίας, λαϊκής
ενότητας και θέλησης
για ανανέωση
του αγώνα υπέρ
των Κοινωνικών
και Εθνικών
Δικαίων

Η

ΣΕΚ έχει καταθέσει
επιταγή
ύψους
€2000 για τους σκοπούς της Διερευνητικής
Επιτροπής Αγνοουμένων στη μνήμη του
πρώην προέδρου της
Δημοκρατίας Γλαύκου
Κληρίδη.
Σε επιστολή του γ.γ.
Νίκου Μωϋσέως προς
την κυρία Καίτη Κληρίδου αναφέρεται ότι
το ποσό αυτό αποτελεί
ελάχιστη
ένδειξη
ευγνωμοσύνης προς
τις υπηρεσίες που έχει
προσφέρει ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης
προς τη πατρίδα, την
κοινωνία, τους εργαζόμενους
και
την
εδραίωση της Δημοκρατίας σε εθνικό και
ευρύτερα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

4 Ποιο είναι κατά την άποψη σας το μεγαλύτερο
κοινωνικό πρόβλημα στην Κύπρο. Το μεγαλύτερο
Κοινωνικό πρόβλημα στη Κύπρο είναι κατά τη
γνώμη μου αυτή την ώρα η ανεργία. Η ανεργία η
οποία πλήττει ανελέητα όλες τις κατηγορίες του
πληθυσμού, νέους, μεσήλικες και που δυστυχώς στις
πλείστες των περιπτώσεων έχουμε την μεγάλη διάρκεια της η οποία έχει τις παρενέργειες της σε όλες
τις πτυχές της ζωής μας. Την πείνα, τη δυστυχία και
πού δυστυχώς κουβαλά μαζί της και εγκληματικές
δράσεις που στο βωμό της επιβίωσης ή και της
εκμετάλλευσης της δυσπραγίας κάποιοι μετέρχονται
δράσεων οι οποίες συνιστούν πληγή στο Κοινωνικό
μας ιστό.
5 Το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών; Εκείνο που
αφορά εμένα προσωπικά είναι το τι κάνει το δικό
μας Συνδικαλιστικό Κίνημα η ΣΕΚ χωρίς βέβαια να
παραγνωρίζετε η δράση του υπόλοιπου Συνδικαλιστικού Κινήματος του τόπου μας. Η ΣΕΚ έκανε και
κάνει πολλά προκειμένου να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες των χιλιάδων μελών της πού της εμπιστεύθηκαν τη εκπροσώπηση των Εργατικών τους
συμφερόντων και των Κοινωνικών τους Δικαιωμάτων. Γίνονται παρεμβάσεις μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις, τον Κοινωνικό Διάλογο, τη διαμόρφωση νομοθεσιών και
μέσα από πολλές άλλες δράσεις.
Βέβαια να τονίσω πώς ότι χρειάζονται πολλά πάρα πολλά να
γίνουν για να είμαστε ακόμη
πιο χρήσιμοι και βοηθητικοί
για τα μέλη μας.
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Π

ερισσότερες από 21 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 12
χώρες της Ευρώπης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Βρυξέλλες ενάντια στην
πολιτική λιτότητας και συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους.
Στη συγκέντρωση η οποία διοργανώνεται από τη Συνομοσπονδία
Ευρωπαικών Συνδικάτων, ΣΕΣ,
(ETUC) θα συμμετάσχουν ηγετικά

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

συνδικαλιστικά στελέχη και μέλη
των συνδικάτων, με επικεφαλής
την ηγεσία της ΣΕΣ διεκδικώντας
μια «Νέα Πορεία για την Ευρώπη».
Η συγκέντρωση θα εγκρίνει ψήφισμα προς την Ευρωπαική Επιτροπή, τη γνωστή «Κομισσιόν» με
κύριο αίτημα την αύξηση των
επενδύσεων και των προυπολογισμών με σκοπό τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ενί-

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

σχυση του κράτους πρόνοιας το
οποίο τον τελευταίο καιρό δέχεται
μεγάλα πλήγματα σε πολλές χώρες
σε βάρος των μη προνομιούχων
στρωμάτων του πληθυσμού.
Η ΣΕΚ θα εκπροσωπηθεί με πολυμελή αντιπροσωπεία με επικεφαλής το γενικό οργανωτικό Πανίκο
Αργυρίδη.

www.oho-sek.org.cy

