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Κορυφώνεται η αγωνία
των εργαζομένων
Τ

4

Φουντώνει η ανησυχία των εργαζομένων
για το εργασιακό τους μέλλον

4

Το νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει πλήρως
τα εργασιακά τους δικαιώματα

ο δρόμο του καθήκοντος και του πατριωτικού
χρέους, όπως τον φώτισε με το παράδειγμα
της θυσίας του ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ 1955 –
1959 Γρηγόρης Αυξεντίου, καλούνται να ακολουθήσουν η πολιτική ηγεσία και ο λαός στις δύσκολες ώρες που διέρχεται ο τόπος και ενωμένοι να
αρθούμε έκαστος από το μετερίζι που μας έταξε η
ζωή στο ύψος των περιστάσεων, επανέλαβαν με
δηλώσεις τους μετά το ετήσιο μνημόσυνο του
Αυξεντίου, που τελέσθηκε την Κυριακή στη Μονή
Μαχαιρά, και την αναπαράσταση της θυσίας του
που έγινε στο κρησφύγετο του, πολιτειακοί και
κομματικοί αξιωματούχοι.
Στο μνημόσυνο παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Τον επιμνημόσυνο
λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Άμυνας Φώτης Φωτίου, που κατάθεσε το στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου στο κρησφύγετο.
Ο υπουργός Άμυνας επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Ο
υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, το καμάρι της Λύσης, δεν
έδειξε απλώς πώς πολεμούν οι ήρωες, αλλά και
πώς πεθαίνουν. Με τον θάνατό του, κατέστη υπόδειγμα ανδρείας και ηρωισμού. Έγινε άπιαστο
μέτρο αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, φωτίζοντας με τη λεβεντιά του ιστορίες τιμής και υπερηφάνειας.
Εκ μέρους της ΣΕΚ στεφάνι κατέθεσε ο α.γ.γ.
Ανδρέας Φ. Μάτσας.
(Σελ 7)

45000 οι άποροι συμπολίτες μας

Σ

τις 45.000 εκτοξεύφτηκε ο αριθμός των άπορων
συμπολιτών μας σύμφωνα με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων Γιάννη
Γιαννάκη. Το συγκλονιστικότερο στοιχείο που εξάγεται είναι το γεγονός ότι επί του συνόλου των απόρων
(Σελ 5)
περιλαμβάνονται 13 χιλιάδες ανήλικοι.

Η

4

Η χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας της
Βουλής πραγματοποιήθηκε μια μέρα
πριν εκπνεύσει η προθεσμία των μνημονιακών υποχρεώσεων της Κύπρου

Σε απεργιακό κλοιό τέθηκε
η Βουλή την περασμένη
Πέμπτη πριν την
καταψήφιση του νομοσχεδίου

Ε

ν μέσω εργατικών κινητοποιήσεων τέθηκε χθες εκ νέου ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής
το επίμαχο νομοσχέδιο για τις
ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών
οργανισμών.
Οι εργαζόμενοι που αγωνιούν για
το εργασιακό τους μέλλον, διατρανώνουν για άλλη μια φορά τη
θέση τους, ότι αντιτίθενται στο
ξεπούλημα των ημικρατικών

οργανισμών. Εκφράζουν παράλληλα τη δυσαρέσκεια τους για το
γεγονός ότι το νομοσχέδιο τηρεί
μια ουδέτερη στάση και δεν διασφαλίζει πλήρως τα συνταξιοδοτικά και εργασιακά τους δικαιώματα, τα οποία παραπέμπονται
σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι εργαζόμενοι της ΑΤΗΚ (CYTA) και ΑΗΚ
ενόψει της χθεσινής συνεδρίας της
Ολομέλειας της Βουλής πραγμα-

τοποίησαν χθες Τρίτη στάση διαμαρτυρίας.
Σημειώνεται, ότι η χθεσινή συνεδρία της Βουλής πραγματοποιήθηκε μια μόλις μέρα πριν εκπνεύσει η σημερινή διορία της 5ης
Μαρτίου για εκπλήρωση των μνημονιακών υποχρεώσεων της
Κύπρου προκειμένου να εκταμιευθεί η τέταρτη δόση.
(Σελ 3)

Στα πρόθυρα νέου «κράχ» η Αργεντινή

Επείγει η είσπραξη φόρων πέραν του ενός δις

Η Αργεντινή, 12 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, βρίσκεται στα πρόθυρα νέου «κράχ». Οι προχειρότητες
με τις οποίες αντιμετωπίστηκε η οικονομία έχουν
οδηγήσει σε νέο λαβύρινθο κρίσιμων οικονομικών
(Σελ. 11)
προβλημάτων.

Έντονη ανησυχία εκφράζει η ΣΕΚ γιατί το κράτος
αδυνατεί να εισπράξει φόρους πέραν του €1 δις
και καλεί την κυβέρνηση να εκπονήσει οδικό χάρτη
είσπραξης του πιο πάνω ποσού.

(Σελ. 6)

Επιβεβλημένος ο θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος

κυπριακή οικονομία διέρχεται κρίσιμές ώρες. Η
χώρα βρίσκεται κάτω από το Μνημόνιο το οποίο
προβλέπει σοβαρές αλλαγές που διαφοροποιούν
σημαντικά τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Η Κύπρος και ο λαός της ζουν δίσεκτες και δύσκολες
ώρες. Για τη σωστή διαχείριση των πραγμάτων
χρειάζεται σοβαρότητα, συνεργασία αλλά και πνεύμα συναντίληψης ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές και
κοινωνικές δυνάμεις.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια θα πρέπει τάχιστα ο
υπουργός Οικονομικών να συγκαλέσει σε σύσκεψη τη
Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή (Σ.Ο.Ε), η οποία
είναι θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου.
Στη Σ.Ο.Ε εκτός από τoν υπουργό Οικονομικών συμμετέχουν οι υπουργοί Εργασίας και Ενέργειας, ο διοι-

κητής της Κεντρικής Τράπεζας και οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις στο πιο ψηλό επίπεδο.
Αυτή την ώρα – περισσότερο από κάθε άλλη φορά –
η διαβούλευση, ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψε-

• Να συγκληθεί η Σ.Ο.Ε και
η Συμβουλευτική Καταναλωτών
ων είναι διαδικασία επιβεβλημένη.
Κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, να ενώσουν δυνάμεις και να
δουν πως τροχιοδρομούν τις καλύτερες λύσεις προς
όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Η τελική βέβαια απόφαση για όλα τα κρίσιμα και
κορυφαία ζητήματα ανήκει στην εκάστοτε κυβέρνηση, όμως η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των
κοινωνικών εταίρων είναι και χρήσιμη και απαραίτητη.
Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να συνέλθει και η
Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών, η οποία λειτουργεί κάτω από την ευθύνη του υπουργού Εμπορίου και ασχολείται με όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν το καταναλωτικό κοινό, όπως είναι π.χ. η ακρίβεια, η αισχροκέρδεια, η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών κλπ.
Η ΣΕΚ απαιτεί και διεκδικεί το θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο γιατί η πείρα απέδειξε πως σε κρίσιμες
και δύσκολες ώρες υπήρξε χρήσιμος και ωφέλιμος.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΑΛΑ

Η κατάντια των πολιτικών ταγών
και οι ευθύνες των πολιτών

Τ

ον Ιούνιο του 2011, η Κύπρος ζώντας στα δικά
της πελάγη ευτυχίας, ουδόλως συγκλονιζόταν
από τις πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις των αγανακτισμένων πολιτών που διαδήλωναν ενάντια στις
σφαγιαστικές πολιτικές της τρόϊκας.
Μερικές εβδομάδες πρίν από την συμφορά της 11 ης
Ιουλίου 2011 στο Μαρί, οι Κύπριοι πολίτες ζώντας
στο δικό τους μικρόκοσμο, αγνοούσαν τις μάχες,
σώμα με σώμα, που έδιναν οι εργαζόμενοι της Ελλάδας με τους αστυνομικούς στην Πλατεία Συντάγματος
με φόντο το Τροϊκανό Μνημόνιο. Μάλιστα, την περίοδο του μεγάλου λαϊκού ξεσηκωμού στην Αθήνα και
στις άλλες πόλεις της Ελλάδας, η αυτοθεωρούμενη
γυναικεία «ελίτ» της Κυπριακής κοινωνίας, έκανε
αμέριμνη τα ψώνια της στα καταστήματα της Ερμού,
θεωρώντας τις μαχητικές διαδηλώσεις τερτίπια των
τεμπέληδων καλαμαράδων. Από την πλευρά της, η
πολιτική ηγεσία της Κύπρου με πρώτους , τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια
και τους ΑΚΕΛικούς παντογνώστες, ζώντας στην
αγκυλωμένη κοσμάρα τους, εξακολουθούσαν να μας
διαβεβαιώνουν κυνικά, ότι η Κυπριακή οικονομία
είναι αλώβητη, μη μπορώντας να δουν λίγο πιό πέρα
από τη μύτη τους.
Εμείς, βλέποντας τους κακούς οιωνούς, καλέσαμε
την Κυπριακή πολιτική ηγεσία να πάρει εγκαίρως τα
δέοντα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για να
περιορίσει στο ελάχιστο την εμφάνιση παρόμοιων
κινητοποιήσεων στην μικρή και ημικατεχόμενη
Κύπρο.
Σε αρθρογραφία μας στις αρχές Ιουλίου 2011 προειδοποιήσαμε ότι σε δυό – τρία χρόνια οι συμπλοκές της Πλατείας Συντάγματος και οι δυναμικές
συγκεντρώσεις των Ευρωπαίων αγανακτισμένων
θα αναβιώσουν μπροστά από το Κυπριακό κοινοβούλιο και έξω από το προεδρικό μέγαρο της Κύπρου.
Κάποιοι μάλιστα, εντός και εκτός κυβέρνησης,
έσπευσαν να μας κατηγορίσουν για σκόπιμη πυροδότηση του πολιτικού κλίματος και παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης γύρω από τα θέματα της
οικονομίας.
Η κατάντια των πολιτικών ταγών που είχαν τότε την
ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου έφθασε σε τέτοια
τραγικά επίπεδα, που αντί να βλέπουν το δάσος της
Κυπριακής οικονομίας που καιγότανε , έψαχναν το
δένδρο της ΑΤΑ προκειμένου να το προστατεύσουν
για να μην καεί.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Το τι ακολούθησε το γνωρίζει ο λαός από πρώτο
χέρι. Η καλή Τρόϊκα, που σύμφωνα με τον τότε
υπουργό Οικονομικών Βάσο Σιαρλή, «είναι κάτι σαν
τον Συνεργατισμό που θα δανείσει στην Κύπρο χρήματα», μας έβαλε χέρι με τις ευλογίες των πολιτικών
ηγετών οι οποίοι για χρόνια άφηναν ανενόχλητα τα
γεράκια της κερδοσκοπίας να λυμαίνονται το δημόσο
πλούτο. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό για το λαό ο
οποίος αν δεν απαγκιστρωθεί το συντομότερον από
τα δίχτυα των πολιτικών καιροσκόπων και των
ομοτράπεζων τους οικονομικών κερδοσκόπων, θα
μπεί σε χειρότερες περιπέτειες.

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)

Μ

έρα – νύχτα μας
τάραξαν οι έχοντες της εξουσία σαυτό
τον τόπο ότι «με τα
μέτρα που λαμβάνονται» θα έρθει η πολυπόθητη επανεκκίνηση
της οικονομίας που θα
δώσει πνοή στους
άνεργους και στους
δυσπαραγούντες. Πως
όμως θα επανεκκινήσει
η οικονομία με ανάπηρο και αναξιόπιστο
τραπεζικό σύστημα;
Ας συνειδητοποιήσουν
επιτέλους κάποιοι ότι
η οικονομία δεν έχει
ανάγκη, ούτε τους επικοινωνιακούς μάγους,
ούτε τις λογιστικές
ταχυδακτυλουργίες. Η
οικονομία για να ορθοποδήσει
χρειάζεται
πραγματική ανάπτυξη
και όχι επενδυτικές
μακέτες. Ας καταλάβουν οι πολιτικοί ειδήμονες και οι εταίροι
τους επιχειρηματίες
ότι η αύξηση της ανεργίας, η οικονομική
στασιμότητα, και η
αδυναμία ή απροθυμία
πάταξης της εργασιακής
εκμετάλλευσης
ωθούν στην ανάπτυξη
των εφεδρικών στρατών της υποαμοιβής
και των μεσαιωνικών
όρων απασχόλησης.
Και μόλις κορυφωθεί
αυτή η κατάσταση,
είναι θέμα χρόνου να
γίνει η έκρηξη. Συνεπώς, ήρθε ή ωρα να
σοβαρευτούν κάποιοι.
Ο λαός δεν ανέχεται
άλλες
ήττες
στο
όνομα του αριστερού
παραδείσου,
ούτε
άλλες
«νίκες» στο
όνομα του καπιταλιστικού θαύματος, που
έσυραν τον τόπο στην
κόλαση της ανεργίας
και της κοινωνικής
περιθωροποίησης. Ο
λαός σιγά αλλά σταθερά αφυπνίζεται, αποκολλάται από τα κομματικά και άλλα κατεστημένα, αξιώνοντας
δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ισοπολιτεία και
χρηστή διοικηση.
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ΠΙΠΕΡΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ... ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΙ

Η

Κύπρος του 2014 πλημμύρισε από πολιτικούς καρνάβαλους. Άλλα λένε το
πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ, για το ίδιο θέμα. Οι πολιτικές
μεταμφιέσεις δίνουν και παίρνουν καθόλον το 24
ωρο και καθόλην τη διάρκεια του έτους.
Ο εξαθλιωμένος λαός αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει τις πολιτικές ασυναρτησίες και τις
κομματικές ραδιουργίες που του αραδιάζουν
κάθε μέρα οι πολιτικοί ταγοί, τους οποίους υποτίθεται ότι εξέλεξε για να τον υπηρετήσουν. Οι
τοποθετήσεις τους στα μείζονα θέματα της οικονομίας είναι τραγελαφικές. Αυτοί που με την
ανευθυνότητα και την αχαπαρωσύνη τους έφεραν την Τρόϊκα παρουσιάζονται
φανατικοί αντιτροϊκανοί και εκείνοι που με την αναξιοπιστία τους κούρεψαν
τις οικονομίες των πολιτών παρουσιάζονται ως προστάτες τους. Την ώρα που
έγραφα αυτό το άρθρο ερχόντουσαν στο μυαλό μου τα λόγια του πατρός Παϊσιου. «Ο διάβολος κάνει σεμινάριο στους πολιτικούς ή οι πολιτικοί στον
διάβολο»; Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

ΟΙ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ

Ο

ι εργοδότες και κάποια πολιτικά κόμματα παρουσιάζονται ως φανατικοί
θιασώτες των Ιδιωτικοποιήσεων με τον ισχυρισμό ότι οι Ημικρατικοί Οργανισμοί όταν περάσουν στα χέρια των κεφαλαιοκρατών θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Τέτοιες τοποθετήσεις δεν είναι
μόνον φαιδρές αλλά και παραπλανητικές, στοχεύοντας να προκαλέσουν εντέχνως ρήγμα στις σχέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ερωτώμεν ευθέως: Μήπως οι τράπεζες δεν ήταν Ιδιωτικές; Πού τις
κατάντησαν τα γεράκια του ιδιωτικού κεφαλαίου; Τις καταλήστευσαν, τις λεηλάτησαν και με την «σοφή» παρέμβαση των κομματοκρατών, φόρτωσαν τα υπέρογκα χρέη στον λαουτσίκο.
Συνεπώς, ουδείς πλέον σαυτό τον δύσμοιρο τόπο πιστεύει στις καλές προθέσεις
των πολιτικών ηγετών, ενώ ουδείς εμπιστεύεται τους φορείς του ιδιωτικού
κεφαλαίου. Επανατονίζουμε ότι, πολιτική μαγκιά δεν είναι η Ιδιωτικοποίηση
των Ημικρατικών Οργανισμών αλλά η διατήρηση του στα κρατικά χέρια με
διορισμό των αρίστων για την διοίκηση τους και όχι των κομματικών αρεστών. Μόνον έτσι θα εξυπηρετηθούν απόλυτα τα συμφέροντα του τόπου και του
λαού. Όλα τα άλλα αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαις αυτών που φέρουν
πελώριο μέγεθος ευθύνης για την οικονομική κατάρρευση και την χρεοκοπία. Και
αυτοί δεν είναι άλλοι από τους πολιτικούς καιροσκόπους παντός χρώματος και
τους οικονομικούς κερδοσκόπους που σαν μοναδικό τους Θεό έχουν το χρήμα.

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
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Σ

ύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα, ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ, το 72% των Κυπρίων
πιστεύουν ότι η Κυπριακή οικονομία θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο
ενώ το 87 % θεωρούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν συμβεί ακόμη.
Πραγματικά, το λέω και το εννοώ, ότι είναι η πρώτη φορά που οι Κύπριοι
πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται
η Κυπριακή οικονομία και γενικότερα ο τόπος. Αυτό δείχνει πώς οι πολίτες,
μεσούσης της κρίσης, δεν πιστεύουν στις επικοινωνιακές τακτικές των κομματαρχών οι
οποίοι θέλουν να απογειώσουν την κοινή
γνώμη στα φανταστικά νεφελώματα του ευσεποθισμού τους. Η κοινωνία των πολιτών
δυστυχεί, πονεί, πεινά, υποφέρει και δεν εμπιστεύεται πλέον κανέναν πολιτικάντη να παίζει
με την τύχη της. Οι μη προνομιούχοι πολίτες κάθε μέρα που περνά, συνειδητοποιούν ότι είναι υπαρκτά θύματα της ανύπαρκτης κοινωνικής πρόνοιας. Με τη στάση τους από δώ και μπρός, φαίνονται αποφασισμένοι να εξαποστείλουν στο πύρ το εξώτερο αυτούς που για χρόνια κοροϊδευαν το λαό και
λυμαίνοντο το δημόσιο πλούτο. Και αυτό θα αποτελέσει την απαρχή μιας
ελπιδοφόρας πορείας για το αύριο, κυρίως για τα άνεργα παιδιά μας.
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πρόσκληση για υποβολή
αιτήσεων για ανέργους νέους

Σ

κοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών
πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους Αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε
επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό.
Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας
για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) σε θέσεις που
αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται
στους ανέργους από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης
ύψους €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν
αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/ οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/ οργανισμό.
Άνεργοι συμμετέχοντες στο Σχέδιο:
Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι
Απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών,
Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι διετούς διάρκειας, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από τις 15 Μαρτίου 1989 και μετά.
Συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί:
Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν Επιχειρήσεις και
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Υπηρεσίες/Οργανισμοί του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,
περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασίες του
Σχεδίου:
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για
συμμετοχή στο Σχέδιο των άνεργων νέων, καθώς και
των επιχειρήσεων/οργανισμών φαίνονται στο
έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» στην ιστοσελίδα
της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.
Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Σχέδιο:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της ΑνΑΔ, ή από τα
Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) ή από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy .
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ ή
στα επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της
ΔΥΑ από τις 7:30 μέχρι τις 15:00 κατά τις εργάσιμες
ημέρες, ή με απευθείας κατάθεσή τους στο γραμματοκιβώτιο της ΑνΑΔ ή ταχυδρομικά (με δημόσιες ή
ιδιωτικές υπηρεσίες) στην διεύθυνση Αναβύσσου 2,
2025 Στρόβολος, ή μέσω τηλεομοιότυπου στους
αριθμούς
22428332,
22428315,
22390368,
22428522 μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 14
Μαρτίου 2014. Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα αποστολής το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή
14 Μαρτίου 2014.
Ενημέρωση ενδιαφερομένων αιτητών:
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα που
αφορούν το Σχέδιο, θα πραγματοποιείται μέσα από
την ιστοσελίδα www.anad.org.cy.
Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα
στοιχεία ή διευκρινίσεις/βεβαιώσεις, καθώς και να
προβεί σε διερεύνηση προς πιστοποίηση κάθε στοιχείου που αναφέρεται στην Αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της
ΑνΑΔ 22515000 ή 22390248 ή 22390300.
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Το νομοσχέδιο παραπέμπει τα δικαιώματα
των εργαζομένων σε μεταγενέστερο στάδιο
Η
αγωνία των εργαζομένων
στους ημικρατικούς οργανισμούς για το εργασιακό τους
μέλλον κορυφώνεται.
Χθες το νομοσχέδιο κατατέθηκε εκ
νέου στη Ολομέλεια της Βουλή για
έγκριση με κάποιες νέες τροπολογίες, που ουσιαστικά παραπέμπουν τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε μεταγενέστερο στάδιο, γεγονός που
προκαλεί έντονη δυσφορία και
αγανάκτηση.
Στο μεταξύ για κίνδυνο το κράτος
να βρεθεί στη θέση να πρέπει να
διαχειριστεί σωρεία προσφυγών
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, "γεγονός το οποίο θα φέρει
ακριβώς το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, που είναι
η αύξηση των εσόδων του κράτους
από τη διαδικασία αυτή", μιλούν οι
συντεχνίες της Cyta, εάν το τροποποιημένο νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις ψηφιστεί από τη
Βουλή "χωρίς να επέλθουν σ’ αυτό
κάποιες απαραίτητες διορθώσεις".
Στην επιστολή οι συντεχνίες ΕΠΟΕΤ
(ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ),
ΑΣΕΤ-Cyta (ΠΟΑΣ) και ΣΕΠ-ΑΤΗΚ
παραθέτουν τις αλλαγές που θα
πρέπει να επέλθουν στο νομοσχέδιο ώστε να περιοριστεί ο πιο
πάνω κίνδυνος και επισυνάπτουν
ως τεκμηρίωση των θέσεών τους
σχετική γνωμάτευση των νομικών
τους συμβούλων
Οι συντεχνίες της ΑΤΗΚ έκαναν
αναφορά στη:
(α) Διαβούλευση και ανταλλαγή
πληροφοριών στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή για κάθε θέμα
που αφορά στους εργαζομένους
στους φορείς που υπόκεινται σε
αποκρατικοποίηση και στη
(β) Διασφάλιση του καθεστώτος

• Έντονες οι κινητοποιήσεις
την περασμένη εβδομάδα,
ενάντια στο ξεπούλημα των
νευραλγικών ημικρατικών
οργανισμών
εργοδότησης και των δικαιωμάτων
των εργαζομένων σε δημόσια υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται στο
άρθρο 122 του Συντάγματος, περιλαμβανομένων της διασφάλισης
της συνέχισης της εργασίας, της
συνταξιοδότησης, των ωφελημάτων και των δικαιωμάτων εκπροσώπησης αυτών σε περίπτωση
κατάργησης μόνιμης θέσης εργαζομένου σε φορέα υποκείμενο σε
αποκρατικοποίηση.

Χρονικό κινητοποιήσεων
Οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων της ΑΤΗΚ την περασμένη
Τετάρτη έλαβαν χώρα έξω από το
προεδρικό Μέγαρο, απαιτώντας
την κατοχύρωση των εργασιακών
και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων μέσα από το νομοσχέδιο για
τις αποκρατικοποιήσεις (φωτό).
Την επόμενη μέρα η Βουλή είχε βρεθεί σε απεργιακό κλοιό από εργαζόμενους της ΑΗΚ και της ΑΤΗΚ

κατά την εξέταση του νομοσχεδίου
από την Ολομέλεια της Βουλής
χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει την αναπάντεχη εξέλιξη.
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι της
ΑΗΚ μιλούν για ξεπούλημα του
Οργανισμού τους και οτι σε καμιά
περίπτωση δεν εισακούσθηκαν οι
θέσεις και οι προβληματισμοί
τους.

Θρίλερ στη Βουλή
Το νομοσχέδιο απορρίφθηκε την
περασμένη Πέμπτη με 25 ψήφους
υπέρ,25 εναντίον και με πέντε
αποχές. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε νέα δεδομένα με το υπουργικό
συμβούλιο να συνεδριάζει εκτάκτως ενσωματώνοντας νέες τροποποιήσεις στο επίμαχο νομοσχέδιο και την Κυβέρνηση να εκφράζει
έντονα την ανησυχία της για την
αρνητική εξέλιξη με κίνδυνο να
τιναχθεί στον αέρα η εκταμίευση
της επόμενης δόσης.
Στο νέο νομοσχέδιο καταβλήθηκε
προσπάθεια να κατευναστούν οι
ανησυχίες για το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων και επανήλθε εκ νέου χθες ενώπιον της
Βουλής ενώ η εφημερίδα μας τίθετο επί ταχυπιεστηρίου.

• Απλήρωτοι για πέντε μήνες παραμένουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία CHAPO

Κατέρχονται σήμερα σε εκδήλωση διαμαρτυρίας
Γ

ια τρίτη συνεχή εβδομάδα
συνεχίζεται η απεργία των
εργαζομένων στην εταιρεία
CHAPO στο έργο Κάθετος δρόμος
στη Λεμεσό που ανήκει στο
Τμήμα Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων.
Οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να
κατέλθουν σε απεργία διότι παραμένουν απλήρωτοι από τον Οκτώβριο του 2013 και τα ωφελήματα
τους από τον Σεπτέμβριο του 2013.
Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι Συντεχνίες των εργαζομένων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στις οφειλόμενες υποχρεώσεις της παρά τις
πολλές υποσχέσεις.

Οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες
τους με επιστολές και προσωπικές
συναντήσεις είχαν ενημερώσει και
προειδοποιήσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο για
την κατάσταση που επικρατούσε

στο έργο. Αρκετοί έχουν απολυθεί
διότι το έργο είναι στο τελικό στάδιο και ακόμη είναι απλήρωτοι.
Απαίτηση των εργαζομένων είναι
όπως το Υπουργείο και τα Δημόσια έργα σταματήσουν κάθε πληρωμή προς την εταιρεία μέχρι η
εταιρεία να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους. Ζητούν επίσης όπως το
Υπουργείο παρέμβει δραστικά και
αποτελεσματικά για την επίλυση

του προβλήματος.
Στο μεταξύ η Γενική Συνέλευση των
εργαζομένων αποφάσισε όπως
σήμερα Τετάρτη 5 Μαρτίου πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία των
Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων στη Λευκωσία για την αδικαιολόγητη
συμπεριφορά της εργοδοτικής
πλευράς, διεκδικώντας την άμεση
παρέμβαση του κράτους.
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

@

Η οικονομία έχει ανάγκει το
ντόπιο ανθρώπινο δυναμικό

Ο

ι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
που συνεχίζει να πλήττει τις χώρες
της Ε.Ε. ειδικότερα αυτές του Ευρωπαϊκού
Νότου έχουν διαταράξει ακόμη περισσότερο την εύθραυστη ισορροπία της ισότητας των δύο φύλων.
Δεδομένου λοιπόν των διαφορετικών
συνθηκών που επικρατούν στις χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κάθε
κυβέρνηση οφείλει να λάβει δραστικά
μέτρα για προαγωγή της ισότητας, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην
ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, ενός σημαντικού κομματιού του ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού.
Η ανεργία η οποία δυστυχώς τα τελευταία πέντε
χρόνια θερίζει τους ευρωθέτει
Της Δέσποινας παίους πολίτες
φρένο στην πιο πάνω
Ησαΐα Κοσμά
προοπτική και ως εκ τούτου τα διάφορα
προγράμματα
• Δέσμιες ενός
άκαμπτου συστύμα- που στοχεύουν
στην πάταξη
τος οι γυναίκες
αυτού του φαινομένου χρήζουν ακόμη πιο προσεκτικής μελέτης. Σε
αυτό το σκηνικό θα πρέπει παράλληλα να
επιμετρηθούν οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν
τη γυναίκα εκτός αγοράς εργασίας.
Οι γυναίκες δυστυχώς, εξακολουθούν να
είναι δέσμιες ενός άκαμπτου συστήματος
που δεν λαμβάνει υπόψη τα «ιδιαίτερα»
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως:
Της φροντίδας των παιδιών, των υψηλών
κόστων των δομών φροντίδας, του ωραρίου λειτουργίας τους που δεν εξυπηρετεί
τις εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα, της
ανισομισθίας στις αμοιβές, της έλλειψης
πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας και πολλών άλλων προβλημάτων που εξακολουθούν για χρόνια να
παραμένουν δυσεπίλυτα.
Παρά το γεγονός, ότι από νομοθετικής
άποψης η Ισότητα βρίσκεται σε πολύ
καλό σημείο, η θεωρία απέχει κατά πολύ
από την πράξη, γεγονός που υποδηλοί
ότι αφενός υπάρχουν σοβαρά κενά στους
θεσμούς παρακολούθησης της εφαρμογής
της νομοθεσίας και αφετέρου ότι τα στερεότυπα διαθέτουν ισχυρά αντίδοτα.
Είναι καιρός η οικονομική κρίση να λειτουργήσει ως προοπτική ώστε να αρχίζουν να επιλύονται προβλήματα που
χρονίζουν και δεν επενεργούν θετικά στην
επανεκκίνηση της οικονομίας. Τα βήματα
οπισθοχώρησης είναι πια εμφανή και
ανησυχητικά.
Καλούμε την Πολιτεία να εγκύψει στο
τεράστιο κεφάλαιο της Ισότητας αφού
επηρεάζει ένα πολύ σημαντικό τμήμα του
ανθρώπινου δυναμικού και ένα άλλο τόσο
εξίσου σημαντικό τμήμα το οποίο παραμένει αναξιοποίητο και ανεκμετάλλευτο
την στιγμή που η οικονομία διψά για ντόπιο εργατικό δυναμικό.
Η ατμομηχανή της οικονομίας είναι το
ανθρώπινο της δυναμικό και όλοι λεκτικά
το αναγνωρίζουν. Αν το κράτος συνεχίσει
να μην λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας, τότε αλίμονο μας, με
ότι αυτό συνεπάγεται.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

«Σε παρακαλώ βοήθησε με…»

Από εκεί που έμεινα…

πό χθες το πρωί δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Ο κύριος
που μου έκανε νόημα μέσα από το μικρό «Μάζτα» για να
σταματήσω φαινόταν απόλυτα ειλικρινής. Με παρακάλεσε
να πάρω ένα από τα βιβλία που κρατούσε στα χέρια και να
δώσω όσα θέλω, προκειμένου να βοηθήσει το παιδί του…

Σήμερα συνεχίζω από εκεί που έμεινα στο προηγούμενο μου
άρθρο. Το μέλλον του τόπου που πρέπει πλέον να αναλάβει
δυναμικά ο ίδιος ο λαός και όχι τα κόμματα. Κι όταν λέω
δυναμικά, δεν εννοώ να βγούμε στους δρόμους και να τα
σπάζουμε όλα! Αυτό το έκαναν αλλού και τα πράγματα έγιναν χειρότερα.

Α

Το σκέφτηκα λίγο, δεν αγόρασα, έκλεισα το τζάμι κι έφυγα.
Από εκείνη τη στιγμή δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου.
Βέβαια, δεν νιώθω καθόλου καλά με παρόμοια φαινόμενα
που μέρα με τη μέρα πυκνώνουν. Πότε στα φανάρια τροχαίας, πότε στο δρόμο και πότε στην πόρτα του σπιτιού, όλο
και κάποιος θα βρεθεί να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Άλλοι
λένε αλήθεια κι άλλοι ψέματα. Κανείς δεν ξέρει. Υπολογίζεις
και πράττεις ανάλογα…
Πριν μια δεκαετία κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο
τόπος μας μια μέρα θα έφτανε σε αυτή την κατάσταση,
άνθρωποι να παρακαλούν για λίγη βοήθεια…
Αισθάνομαι ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση. Πρέπει πάση
θυσία να βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει αυτός ο τόπος.
Να σταματήσουν να μεγαλώνουν οι ορδές των ανέργων, να
υπάρχει κοινωνική πρόνοια για όλους, να είμαστε πιο
ανθρώπινοι με όλους. Αν συνεχίσουμε έτσι, πολύ φοβούμαι
ότι θα έρθουν πολύ χειρότερα και όλοι θα κλάψουμε επί ερειπίων. Έφθασε η ώρα που πρέπει να ληφθούν σοβαρές
αποφάσεις από το λαό μας. Οι πολιτικοί και οι υπόλοιποι «ηγέτες» απέτυχαν, ο λαός ακόμα μπορεί! Φτάνει να
αλλάξει μυαλά και να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων
που θα φέρουν ξανά την άνοιξη σε αυτό τον τόπο…

Ο λαός πρέπει να μάθει να επιλέγει σωστά, με κριτήριο, όχι
τις παλιές κομματικές του προτιμήσεις με τους καρεκλοκένταυρους του κέντρου, της δεξιάς και της αριστεράς αλλά με
την ικανότητα των ατόμων. Πρέπει σε αυτό τον τόπο να
ψάξουμε και να βρούμε τους ικανότερους, τους πιο προσοντούχους αλλά και τίμιους που θα μας οδηγήσουν έξω από
τις σημερινές καταστάσεις που έφεραν φτώχια και ταλαιπωρία στον κόσμο.
Η Κύπρος βρίσκεται στη χειρότερη οικονομική κατάσταση
που βρισκόταν ποτέ. Χειρότερη και από το 1974 όταν έγινε η
εισβολή του Αττίλα. Δεκάδες χιλιάδες οι άνεργοι κι αυξάνονται κάθε μέρα, κόσμος παρακαλά στους δρόμους για ένα
κομμάτι ψωμί, τα χρέη αυξάνονται και λίγοι είναι αυτοί που
τα έχουν για να ξοφλήσουν. Όλοι οι άλλοι ψάχνουν και
ψάχνονται...
Φίλοι μου, η Κύπρος χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα με νέους
ηγέτες. Φτάνει πια, ως εδώ! Πρέπει να προχωρήσουμε και
θα το κάνουμε γιατί αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ
και θα βουλιάξουμε οριστικά…
Στην Κύπρο του 2014 πρέπει να βρεθούν οι τολμηροί, οι
δυνατοί, αυτοί που θα μας οδηγήσουν με στέρεα βήματα
στην Κύπρο του 2050!

Του Δημήτρη Δημητρίου, αρχισυντάκτη του αθλητικού ενθέντου «ΓΗΠΕΔΟ» της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ»

«Αρχηγού Διγενή Εγκώμιο»
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

«

Αρχηγού Διγενή Εγκώμιο», είναι ο
τίτλος του βιβλίου που εξέδωσε το
Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου ΓρίβαΔιγενή, όπου περιλαμβάνονται όλες οι
σωζόμενες ομιλίες που έχουν εκφωνηθεί στην κηδεία, τα ετήσια εθνικά
και τα φιλολογικά μνημόσυνα του
Αρχηγού της ΕΟΚΑ. Το νέο αυτό ιστορικό βιβλίο εκδόθηκε με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον θάνατο του
Γέρου της Κύπρου και μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ιερό κειμήλιο
απανθισμάτων εμπνευσμένων λόγων
επιφανών τέκνων της Κύπρου και της
Ελλάδας. Λόγων με τους οποίους
υμνήθηκε ο θρύλος Διγενής, ο υπέροχος Έλληνας και ανίκητος πολεμάρχος, που εξευτέλισε την πολεμική μηχανή μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας.
Όπως τονίζει στον πρόλογο του
βιβλίου ο Πρόεδρος των Συνδέσμων
Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Θάσος Σοφοκλέους, «αναδιφώντας τους εμπνευσμένους αυτούς λόγους των εκλεκτών
ομιλητών, σε διατρέχουν ρίγη μεγαλείου και ξεχειλίζει ο κόσμος σου από
θαυμασμό και εθνική έξαρση για το
άμετρο ψυχικό μεγαλείο του Ανδρός,
τη δεξιοτεχνία του, την ανιδιοτελή και
διαχρονική προσφορά του, την άμετρη
και άδολη αγάπη του προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς την γενέτειρά
του Κύπρο. Επίσης, μέσα από τους
επιμνημόσυνους λόγους δίνονται οι
απαραίτητες απαντήσεις και αποστομώνονται οι διάφοροι καλοθελητές, που δυστυχώς επιχειρούν να
απαξιώσουν την προσφορά και το
έργο του…».
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στον
αναγνώστη το γεγονός ότι ενώ οι ομιλίες αναφέρονται στη ζωή και την
προσφορά του ένδοξου στρατηγού

στο Έθνος, ο κάθε ομιλητής επισημαίνει αρετές και ικανότητες, προσόντα
και δεξιότητες του Διγενή, που δεν
επισημαίνονται από τον άλλο. Κι αυτό
αποτελεί μια τρανή απόδειξη ότι ο
ήρωας Γρίβας Διγενής ήταν μια σπάνια ηγετική πολυτάλαντη προσωπικότητα με αδαμάντινο χαρακτήρα,
που θα παραμείνει άσπιλος και αμόλυντος, όσο και να προσπαθήσουν
μερικοί ξένοι ανθέλληνες και δικοί μας
απάτριδες να μειώσουν τον πατριδολάτρη πολεμάρχο, που συνέδεσε τη
ζωή του με το μεγαλείο και τη δόξα
του Ελληνισμού όσο κανένας άλλος
πολιτικός, στρατιωτικός ή εκκλησιαστικός ηγέτης στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Και καταμαρτυρεί, επίσης, το γεγονός αυτό ότι δίκαια το
Έθνος, Ελλάδα και Κύπρος, εκτιμώντας το μέγεθος και τη βαρύτητα της
προσφοράς του, τον ανακήρυξαν
άξιον τέκνον της πατρίδας.
Το βιβλίο, εκτός από τα ιστορικά,
γλαφυρά και εμπευσμένα κείμενα των
επιμνημόσυνων λόγων, διανθίζεται
και με φωτογραφίες από τη ζωή του
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή,
από δικά του ιστορικά κείμενα προκηρύξεις, δηλώσεις και αποσπάσματα
ομιλιών του, καθώς και δηλώσεις και
εκτιμήσεις ξένων πολιτικών και στρατιωτικών, που αποτελούν δοξαστικόν
ύμνο για τον θρυλικό Διγενή. Αξίζει ν’
αναφέρουμε μερικές από τις εκτιμήσεις αυτές: «Η ΕΟΚΑ είναι αδύνατο να
ηττηθεί»
(«Ομπσέρβερ»,
«Ντέιλι
Χέραλντ»). «Ένας στρατάρχης, τρεις
στρατηγοί και 40.000 Βρετανοί
στρατιώτες δεν αποδείχθηκαν ικανοί να νικήσουν την ΕΟΚΑ («Ημερήσιος Κήρυκας»). «Ο Διγενής μεταξύ
των μεγαλυτέρων ανταρτών ηγετών
όλων των εποχών» («Ντέλι Μέιλ»). «Οι
πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές της
Κύπρου παραδέχονται τώρα ότι η

ΕΟΚΑ είναι αδύνατον να συντριβεί»
(«Ομπσέρβερ»). «Ο Χάρντιγκ απέρχεται ηττημένος» (Σκότσμαν). «Στρατηγέ, ο Αγώνας σου με συναρπάζει»
(Φιντέλ Κάστρο). «Ο Διγενής ήταν για
μας μυθική μορφή. Ο αγώνας του μάς
ενέπνεε. Ήταν μεγάλος ηγέτης»(Σάιμους Μέρφι). «Είμαι συγκλονισμένος
από την προσωπικότητα του ασύλληπτου Διγενή» (Σιόν Μακστίφεν). «Η
ΕΟΚΑ του Διγενή είναι στρατιωτικά
αήττητη» (Στρατάρχης Μοντγκόμερι).
Τέλος, ο μεγαλύτερος αντίπαλός του,
ο σκληρός και αδίστακτος διώκτης
της ΕΟΚΑ, στρατάρχης Χάρντινγκ,
πλέκει δοξαστικό εγκώμιο στον Θρυλικό Αρχηγό του Απελευθερωτικού μας
Αγώνα:
«Ο Διγενής είναι εξαιρετικός οργανωτής και ειδικός αρχηγός ανταρτών.
Είναι άνδρας μεγάλης επιμονής και
αντοχής. Επιβάλλει σιδηράν πειθαρχία τόσο στον εαυτό του όσο και
στους γύρω του. Εφόσον ο Γρίβας βρίσκεται στην Κύπρο, η ΕΟΚΑ θα διατηρεί τη δύναμή της».
Το βιβλίο «Αρχηγού Διγενή Εγκώμιο»
αποτελεί, εν ολίγοις, ένα πολύ αξιόλογο θησαύρισμα λόγων και εκτιμήσεων για τον Αρχηγό του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, που πρέπει να κοσμεί όλες τις δημόσιες και
ιδιωτικές βιβλιοθήκες του Ελληνισμού.
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Η πορνεία μορφή βίας
κατά των γυναικών

Τ

α κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να μειώσουν τη
ζήτηση για πορνεία τιμωρώντας τους πελάτες και
όχι τις ιερόδουλες, σύμφωνα με ένα μη δεσμευτικό
ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη. Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η πορνεία προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζει τα ανθρώπινα
δικαιώματα, είτε πρόκειται για αναγκαστική ή εκούσια, και καλούν τα κράτη μέλη να χαράξουν στρατηγικές και να βρουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος για
τις γυναίκες που θέλουν να εγκαταλείψουν την πορνεία.
«Αντί για τη νομιμοποίηση -που αποδείχτηκε καταστροφική για την Ολλανδία και τη Γερμανία- χρειαζόμαστε
μια πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά την πορνεία,
που θα τιμωρεί τους άνδρες που αντιμετωπίζουν ως
εμπόρευμα το σώμα της γυναίκας και όχι τα άτομα που
αναγκάζονται να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες»,
δήλωσε η εισηγήτρια Mary Honeyball (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο).
Το μη δεσμευτικό ψήφισμα που συνέταξε εγκρίθηκε με
343 ψήφους υπέρ, 139 κατά και 105 αποχές. «Στέλνουμε
ένα ισχυρό μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοδοξεί να συγκρουστεί μετωπικά με την πορνεία, αντί να
τη δεχτεί ως γεγονός της ζωής», πρόσθεσε η εισηγήτρια.
Μείωση της ζήτησης μετατοπίζοντας το ποινικό
βάρος στον πελάτη
Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι ένας από
τους καλύτερους τρόπους καταπολέμησης της πορνείας
και της εμπορίας των γυναικών και των κοριτσιών είναι
το λεγόμενο «σκανδιναβικό μοντέλο», που ακολουθείται
από τη Σουηδία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Στις
χώρες αυτές, η πορνεία εκλαμβάνεται ως παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως μορφή βίας κατά
των γυναικών. Κυρώσεις δέχονται αυτοί που αγοράζουν
σεξουαλικές υπηρεσίες και όχι τα εκδιδόμενα άτομα. Οι
ευρωβουλευτές καλούν, επομένως, τις χώρες της ΕΕ να
ακολουθήσουν το παράδειγμα των χωρών αυτών.
Τα μέλη του ΕΚ προσθέτουν ότι η αγορά σεξουαλικών
υπηρεσιών από εκδιδόμενα άτομα κάτω των 21 ετών
πρέπει να συνιστά εγκληματική πράξη σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης
Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι, όπως το αποδεικνύουν στοιχεία της Επιτροπής, το 62% των θυμάτων
εμπορίας ανθρώπων προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση, με τις γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια να
ανέρχονται στο 96% των βεβαιωμένων και εικαζόμενων
θυμάτων.
Τα μέλη του ΕΚ τονίζουν επίσης ότι οι χώρες της ΕΕ θα
πρέπει να κινητοποιήσουν τα αναγκαία μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αλλά και για την καλύτερη προστασία των θυμάτων.
Χάραξη στρατηγικών εξόδου από την πορνεία
Το ΕΚ καλεί τις εθνικές αρχές να χαράξουν στρατηγικές
εξόδου των γυναικών από την πορνεία και να τις βοηθήσουν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους βιοπορισμού.
Τονίζει ότι χρειάζονται τόσο βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων όσο και μείωση της φτώχειας που οδηγεί γυναίκες και παιδιά στην πορνεία.
Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Με ξεχωριστό ψήφισμα που ενέκριναν την Τρίτη, οι
ευρωβουλευτές λένε ότι η βία κατά των γυναικών θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Καλούν την
Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία πριν από το τέλος του
έτους για την πρόληψη της βίας λόγω φύλου, προσθέτοντας ότι θα πρέπει αυτή να θεωρείται έγκλημα.
«Χρειάζεται να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα, κοινοί
ορισμοί και δράση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ζωή
όλων των γυναικών στην ΕΕ θα είναι απαλλαγμένη από
τη βία», δήλωσε η εισηγήτρια Antonyia Parvanova.
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Στα ύψη ο αριθμός των φτωχών
Η

ολοένα αυξανόμενη ανεργία,
η συρρίκνωση εισοδημάτων
και η παρατεταμένη οικονομική
ύφεση οδηγούν μήνα με τον μήνα
ολοένα
και
περισσότερους
συνανθρώπους μας στη φτώχια.
Σύμφωνα με νέα στοιχεία του
Επίτροπου Εθελοντισμού και μη
Κυβερνητικών
Οργανώσεων,
Γιάννη Γιαννάκη, κατά τον
Φεβρουάριο παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού του κυπριακού
πληθυσμού που ζει στα επίπεδα
φτώχιας. Σύμφωνα με τον κ.

που χρήζουν στήριξης περιλαμβάνονται δεκατρείς χιλιάδες
(28,9% επί του συνόλου των απόρων) ανήλικοι.

Προσπάθειες καλύτερου
συντονισμού

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ.
Γιαννάκη, τα άτομα αυτά βρίσκονται στα επίπεδα φτώχιας, γιατί
για να ζητούν να τους δίνεται

Σε ό,τι αφορά τον καλύτερο
συντονισμό μεταξύ των φορέων
που παρέχουν βοήθεια σε άπορους συμπολίτες μας, ένεκα και
του γεγονότος πως είναι μεγάλος
ο αριθμός τέτοιων φορέων, ο κ.
Γιαννάκη ανέφερε πως «είμαστε

βοήθεια σημαίνει ότι υπάρχει
ανάγκη. «Υπήρχε μια σταθεροποίηση από τον Νοέμβριο 2013
μέχρι τον Ιανουάριο 2014, αλλά
τώρα υπάρχει μια αυξητική τάση
κάπου
500
οικογενειών»,
συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως
οι περισσότερες ανάγκες είναι
στην επαρχία Λευκωσίας, λόγω
και του μεγάλου πληθυσμού.

στην προσπάθεια δημιουργίας
κοινού εντύπου για όλους τους
φορείς, ώστε να υπάρχει μια
ομοιομορφία για το πώς εγκρίνονται οι συνάνθρωποί μας που
χρήζουν βοήθειας, καθώς και
δημιουργίας λογισμικού, το
οποίο θα συνδέει τους φορείς,
ώστε να γίνεται καλύτερος έλεγχος στο τι βοήθεια δίνεται.

Πώς έφτασαν στη φτώχια

√ Στις 45 χιλιάδες
οι άποροι συμπολίτες μας,
εκ των οποίων οι
13 χιλιάδες είναι ανήλικοι

Γιαννάκη, ο αριθμός όσων
συμπολιτών μας επιβιώνουν με
τη βοήθεια Κοινωνικών Παντοπωλείων και άλλων εθελοντικών
φορέων, εκτοξεύτηκε στις 13.300
οικογένειες, ήτοι περίπου 45.000
άτομα.
Το τραγικότερο, όμως, της όλης
κατάστασης είναι ο μεγάλος
αριθμός απόρων ανηλίκων, αφού
σύμφωνα με τον Επίτροπο Εθελοντισμού, στα 45 χιλιάδες άτομα

ΚΥΠΡΟΣ: Βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας το 2015
Α

ισιόδοξος για την απομάκρυνση της ύφεσης από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
ισχυροποίηση της ανάκαμψης
κατά τη διάρκεια του έτους εμφανίστηκε
ο
πρόεδρος
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χοσέ
Μανουέλ Μπαρόζο με την ευκαιρία
παρέμβασής του στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
επισημαίνοντας
πως
οι
Κασσάνδες που μιλούσαν για
κατάρρευση του ενιαίου νομίσματος διαψεύστηκαν. Παράλληλα, οι
ενδιάμεσες χειμερινές οικονομικές
προβλέψεις της Κύπρου που
δημοσιοποίησε
η
Κομισιόν,
δείχνουν ότι τα αποτελέσματα της
δημοσιονομικής προσαρμογής,
είναι καλύτερα σε σχέση με τις
φθινοπωρινές προβλέψεις, τόσο
στο δημοσιονομικό τομέα όσο και
σχετικά με το εύρος της ύφεσης.
Κατάρρευση. Μιλώντας στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό
εξάμηνο, ο επικεφαλής της Κομισιόν αν και παραδέχτηκε πως «οι
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης
θα χρειασθούν χρόνο και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπισθούν», σημείωσε πως «η
κατάσταση εν γένει βελτιώνεται
και δεν θα πρέπει να υποτιμούμε
το γεγονός αυτό». Ο κ. Μπαρόζο
εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα
συνεχισθεί η ανάκαμψη κατά τη
διάρκεια του 2014, καθότι
«υπάρχει
μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στον τομέα της βιο-

μηχανίας, αλλά και πολιτική
βούληση για δράση». Τέλος,
σημείωσε ότι «αν δεν ήταν η
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οι οικονομίες
της
Ελλάδας,
της
Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και
της Κύπρου θα είχαν καταρρεύσει,
με τις τεράστιες κοινωνικές

το 2015. Το 2015 εκτιμάται η
ανάκαμψη της Κύπρου, ενώ η
Ευρωπαική Επιτροπή σημειώνει
ότι οι επιδόσεις της Κύπρου είναι
καλύτερες του αναμενομένου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή εκτιμά ότι
το ΑΕΠ υποχώρησε στην Κύπρο το
2013 κατά 6%, επίδοση πολύ
καλύτερη από το 8,7% που
προέβλεπε
τον
περασμένο
Νοέμβριο. Για το 2014 προβλέπει
επιβράδυνση της ύφεσης, με το
ΑΕΠ να υποχωρεί 4,8%, ενώ το
2015 θα σηματοδοτήσει την έξοδο
της οικονομίας από την ύφεση και
την επιστροφή σε ανάπτυξη, με το
ΑΕΠ να αυξάνεται 0,9% (1,1%
προέβλεπε το Νοέμβριο).

• Επισημάνσεις έκθεσης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Παράγοντες. Όπως αναφέρει η
έκθεση, η ύφεση στην Κύπρο το
2013 ήταν σημαντικά μικρότερη
από την προβλεπόμενη, κι αυτό
οφείλεται
στην
ανθεκτική
απόδοση του τουρισμού και του
τομέα παροχής υπηρεσιών, καθώς
και στη μικρότερη μείωση της
ιδιωτικής κατανάλωσης. Άλλος
θετικός παράγοντας ήταν η
ουσιαστική προσαρμογή στις
τιμές και στους μισθούς, που λειτούργησε
υποβοηθητικά,
περιορίζοντας την μείωση του
πραγματικού ΑΕΠ. Σύμφωνα με
την έκθεση, το ΑΕΠ αναμένεται να
μειωθεί κατά -4,8% το 2014, με
την
εγχώρια
ζήτηση
να
επιβαρύνεται από τις ανάγκες για
την προσαρμογή του χρέους στον
ιδιωτικό και δημόσιο από τα
υψηλά υφιστάμενα επίπεδα.

• Οι συνθήκες στην αγορά
εργασίας αναμένεται να
βελτιωθούν από το 2015,
ενώ η ανεργία προβλέπεται
να κορυφωθεί το 2014,
πριν σημειωθεί ελαφρά
μείωση το 2015
συνέπειες που θα είχε μια τέτοια
κατάρρευση».
Προβλέψεις. Σε μια άλλη εξέλιξη,
η φθινοπωρινή έκθεση της Κομισιόν για την Κύπρο περιλαμβάνει
τις πρώτες εκτιμήσεις για το 2013
και τις προβλέψεις για φέτος και
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΣΕΚ εκφράζει έντονη την ανησυχία της και τη
θλίψη της γιατί το κράτος αδυνατεί να εισπράξει
καθυστερημένους φόρους πέραν του €1 δις και
καλεί τα αρμόδια υπουργεία, (Οικονομικών και
Εργασίας), αλλά και την Κυβέρνηση στο σύνολο της
να εκπονήσουν οδικό χάρτη είσπραξης όλων των
πιο πάνω ποσών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Αυτή την ώρα η ενίσχυση των δημοσίων ταμείων με
ένα ποσό που αγγίζει το €1 δις. θα αναζωογονήσει
και την οικονομία και τον τόπο και θα ελαχιστοποιήσει την εξάρτηση της Κύπρου από το Μνημόνιο και
την Τρόικα.

σει και το περί δικαίου αίσθημα των μισθωτών

Πέραν τούτου, η είσπραξη αυτών των οφειλών που
ξεπερνά τα όρια της παρανομίας θα αποκαταστή-

μέσα από τη μείωση των μισθών και των ωφελημά-

πολιτών, που είναι οι μόνοι σ’ αυτό τον τόπο που
έγκαιρα εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους προς το κράτος και οι οποίοι σήμερα έχουν
φορτωθεί το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης, είτε
των τους είτε μέσα από τη λαίλαπα της ανεργίας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕΚ

Επείγουσα κοινωνική ανάγκη η είσπραξη των καθυστερημένων φόρων
Καθυστερημένοι Φόροι και οφειλές
προς το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Μ

ε βάση επίσημα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2012
προκύπτουν τα εξής στοιχεία για τα πιο
πάνω θέματα.
(α) Καθυστερημένοι Φόροι: Το σύνολο των καθυστερημένων φόρων το
τέλος του 2012 ήταν €605,14 εκ. σε
σύγκριση με €603,8 εκ. το 2011, δηλαδή
σημειώθηκε αύξηση €1.34 εκ. ή 0.22%.
Το ποσό των καθυστερημένων τόκων,
το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον πιο

εταιρείες διαγραμμένες ή διαλυμένες
καθώς και από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κινητή ή ακίνητη
περιουσία).

Τα €216.8 εκ. που είναι εισπράξιμα αναλύονται ως ακολούθως:

Επίσης πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

• Οφειλές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Από τα €392,22 εκ. καθυστερήσεων
φόρου εισοδήματος, ποσό ύψους
€301,96 εκ. ή ποσοστό 76.99% οφείλεται από νομικά πρόσωπα και ποσό
ύψους €58.86 εκ. ή ποσοστό 15% οφείλεται από αυτοεργοδοτούμενους.

• Οφειλές με Δικαστικά Μέτρα

€ εκ.
• Οφειλές Αθλητικών Σωματείων

• Στις καθυστερήσεις φόρου ακίνητης
ιδιοκτησίας συμπεριλαμβάνεται ποσό
€15,79 εκ. (84,44%) το οποίο από νομικά πρόσωπα.

12,0
63,9

• Οφειλές με Οδηγίες για λήψη Δικαστικών Μέτρων / Πολιτική αγωγή

1,8

• Οφειλές που τυγχάνουν χειρισμού από τον Τομέα Συμμόρφωσης

1,8

• Οφειλές που τυγχάνουν χειρισμού από τον Τομέα Διερευνήσεων

2,9

• Οφειλές σε Διαδικασία Αίτησης Διάλυσης

0,3

• Οφειλές χωρίς φόρο – επιβαρύνσεις και τόκοι μόνο

1,4

• Οφειλές υπό παρακολούθηση στο Πρόγραμμα Είσπραξης Χρεών

Η κατηγορία των προσώπων που οφείλουν €132,5 εκ. αποτελούν τον πρω-

Αύξηση /

Φόρος εισοδήματος

Ποσοστό

2011

(Μείωση)

€ εκ.

%

€ εκ.

%

392,22

64,82

391,78

0,11

132,5

μητρώο ΦΠΑ και δεν έχουν προσφύγει
στο Δικαστήριο εναντίον αποφάσεων
του Εφόρου ΦΠΑ.

Κατά κατηγορία οι καθυστερήσεις φόρου, χωρίς τόκους έχουν ως εξής:
2012

0,2

Φόρος εισοδήματος παρακρατηθείς από
εργοδότες (Ρ.Α.Υ.Ε.)

34,86

5,76

37,91

(8,04)

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας (νόμος 24/80) 18,70

3,09

13,32

40,39

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών

36,92

6,10

62,14

(40,58)

Φόρος κληρονομιάς

4,29

0,71

3,68

16,58

Άλλοι φόροι

2,35

0,39

2,37

(0,84)

Έκτακτη εισφορά για τους πρόσφυγες

6,32

1,04

6,53

(3,22)

109,48

18,09

86,07

27,20

605,14

100,00

603,80

0,22

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

πάνω πίνακα, σύμφωνα με στοιχεία του
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ)
στις 31.12.2012 ήταν €363,59 εκ. Επομένως με βάση τα πιο πάνω στοιχεία
του Τμήματος, το σύνολο των καθυστερημένων οφειλών (καθυστερήσεις
φόρου πλέον τόκοι) ανέρχεται σε
€968,73 εκ.

• Στις καθυστερήσεις φόρου κεφαλαιουχικών κερδών συμπεριλαμβάνεται
ποσό €14,32 εκ. (38,79%) το οποίο οφείλεται από νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΤΕΠ από το
συνολικό ποσό των καθυστερημένων
οφειλών
ύψους
€968,73
εκ.
(31.12.2012), ποσό ύψους €366,21 εκ. ή
37.8% θεωρείται ανείσπρακτο (σημ:
οφείλονται από πτωχεύσαντες, αποβιώσαντες, εταιρείες υπό εκκαθάριση,

Από την ανάλυση των πιο πάνω στοιχείων προκύπτει πως, τα νομικά πρόσωπα οφείλουν συνολικά €434.85 εκ.
και €58.86 εκ. οι αυτοεργοδοτούμενοι.

• Στις καθυστερήσεις έκτακτης εισφοράς για την άμυνα συμπεριλαμβάνεται
ποσό €102,8 εκ. (93,88%) το οποίο οφείλεται από νομικά πρόσωπα

(β) Καθυστερημένοι φόροι ΦΠΑ: Στις
31 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των
καθυστερημένων φόρων, (συμπεριλαμ-

ταρχικό στόχο του
Είσπραξης Χρεών.

βανομένων των επιβαρύνσεων και των
τόκων), ήταν €316.1 εκ σε σύγκριση με
€271.9 εκ το τέλος του 2011, δηλαδή
σημειώθηκε αύξηση €44.2 εκ. ή 16.26%.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία η μη καταβολή φόρου που δηλώθηκε, φόρου που
βεβαιώθηκε και επιβαρύνσεων και
τόκων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η Υπηρεσία ΦΠΑ
επικεντρώνεται στην είσπραξη του
ποσού των €216.8 εκ. (από το σύνολο
των €316.1 εκ.). Το ποσό αυτό οφείλεται από πρόσωπα που δεν τελούν υπό
εκκαθάριση / πτωχευτική διαδικασία,
δεν έχει ακυρωθεί η εγγραφή τους στο

Προγράμματος

Από το σύνολο των υποχρεώσεων κάτω
των έξι ετών, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για άσκηση ποινικής δίωξης,
για οφειλές ύψους €47.240.347.
(δ) Συμπέρασμα: Από την πιο πάνω
ανάλυση προκύπτει το συμπέρασμα
πως οι ανείσπρακτοι καθυστερημένοι
φόροι, (του ΤΕΠ και του ΦΠΑ), ανέρχονται στο €1.284.83 εκ. Από αυτά τα
€819.32 εκ. είναι εισπράξιμα.

(γ) Τρέχουσες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ): Στις 31.12.2012
εκκρεμούσε η είσπραξη ποσού €68.559.541 που αφορούσε οφειλές προς το ΤΚΑ και τα άλλα
κοινωνικά ταμεία, από εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα:
Οφειλές
Οφειλές κάτω

πέραν των 6

των 6 ετών

ετών

€

€

€

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σημ)

49.823.087

1.816.680

51.639.767

Κεντρικό Ταμείο Αδειών

6.198.486

434.827

6.633.313

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

2.187.139

123.223

2.310.362

923.896

194.960

1.118.856

--

362.023

362.023

5.844.815

650.405

6.495.220

64.977.423

3.582.118

68.559.541

Οφειλές

Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
Ολικό

Συνολικές
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γρηγόρης Αυξεντίου

7

Έτσι παντρεύτηκε ο αιώνιος Γρηγόρης
Η σύζυγος του μακαριστού Παπάσταυρου θυμάται και αφηγείται

Τ

ο φετινό μνημόσυνο του Γρηγόρη
Αυξεντίου τελείται σε μια κρίσιμη
εποχή. Τελείται σε μια εποχή που η
πίστη στις αρχές και τις πανανθρώπινες αξίες της φυλής δεν τυγχάνουν
του μέγιστου σεβασμού.

Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΤΩΝ

ΓΕΝΝΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Σ

τις 3 Μαρτίου του 1957 κάηκε ζωντανός
από το πυρίκαυστο υγρό των Βρετανών
Αποικιοκρατών στο κρησφύγετο του στον
Μαχαιρά με σύνθημα του «Στην εσχάτην ανάγκην θα αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν θα με πιάσουν».
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου γεννήθηκε στο χωριό
Λύση της επαρχίας Αμμοχώστου, που βρίσκεται ανάμεσα στη Λευκωσία και
την Αμμόχωστο, στις 22 Φεβρουαρίου του 1928. Από τη φύση
του ήταν παράτολμος και ατίθασος, ενώ είχε γαλουχηθεί με
εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη.

Η Ελλάδα την οποίαν ο Γρηγόρης
ερωτεύτηκε και λάτρεψε βρίσκεται
ενώπιον μεγάλων κινδύνων και
φοβερών αδιεξόδων. Απειλείται και
οικονομικά και πολιτικά και άλλως
πως.
Ο κυπριακός ελληνισμός διάγει το
40ο έτος της κατοχής. Η αμυντική
θωράκιση της Κύπρου είναι ελλειπής
και ελλειμματική, κάτι που δεν θα
ανέχετο ποτέ ο Γρηγόρης Αυξεντίου
από τη μαρτυρική και σκλαβωμένη
Λύση.
Γι’ αυτό όσοι ανηφόρισαν φέτος στο
θυσιαστήριο του Μαχαιρά, για το
ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα, είτε
είναι πολιτικοί, είτε είναι στρατιωτι-

Οι γονείς του, Πιερής και Αντωνού, ήταν εύποροι αγρότες. Είχε
και μια αδερφή, την Χρυσταλλού
Αυξεντίου-Σουρουλλά
Ο Γρηγόρης μετά το δημοτικό
σχολείο του χωριού του φοίτησε
στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου και ακολούθως έφυγε για
την Ελλάδα με σκοπό να γίνει
στρατιωτικός. Για να σπουδάσει, πήρε πρώτα την ελληνική
υπηκοότητα και ξεγράφτηκε
ουσιαστικά από την τότε αγγλοκρατούμενη Κύπρο. Μπήκε τελικά στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και παράλληλα μελετούσε
φιλολογία σκοπεύοντας να
παρακολουθήσει αργότερα τη
Φιλοσοφική. Το 1949 απέτυχε
Η μονή της Παναγίας της Αχειροποιήτου,
στις εξετάσεις της Σχολής Ευελπίδων και γράφτηκε στη Σχολή
στις ακτές του Καραβά. Εδώ έγινε ο γάμος του
Εφέδρων Αξιωματικών του
Γρηγόρη Αυξεντίου και της Βασιλικής Παναγή
Ελληνικού Στρατού και έλαβε
κοί, είτε εκκλησιαστικοί άρχοντες και
κατάρτιση ανθυπολοχαγού. Εκεί αφού αποαπλοί πολίτες, ας αναλογιστούν τις
φοίτησε, έκανε τη στρατιωτική του θητεία
βαριές και ασήκωτες ευθύνες τους
στον 1° λόχο του 613ου τάγματος πεζικού, στα
απέναντι στο νεκρό που πήγαν να
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αλλού, απ”
μνημονεύσουν. Και ας παραδειγματιόπου και έστελνε φλογερά πατριωτικά γράμσθούν από τις αρχές και αξίες που
ματα στους δικούς του, αναφέροντας ότι εκεί
υπηρέτησε και ας τον θυμούνται
αισθανόταν περήφανος γιατί έκανε το καθήκον
ολόχρονα και όχι μόνο κάθε Μάρτη.
του προς την πατρίδα.
Για λόγους διατήρησης της ιστορικής
Τελείωσε τη θητεία του στις 15/11/1952 και
μνήμης και διάδοσης της ιστορικής
επέστρεψε στην Κύπρο, όπου άρχισε να εργάκληρονομιάς, η σημερινή αρθρογραζεται στα κτήματα του πατέρα του σαν οδηφία αναφέρεται στο γάμο του Γρηγόγός, μεταφέροντας εργάτες από τη Λύση στην
ρη Αυξεντίου, όπως τον έζησε η πρεΑμμόχωστο. Εκείνη την περίοδο αρραβωνιάζεσβυτέρα Γιαννούλα Παπασταύρου,
ται.
σύζυγος του φλογερού ρασοφόρου
Τον Ιανουάριο του 1955 μυήθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α.
της ΕΟΚΑ Παπάσταυρου Παπαγα(Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, με
θαγγέλου που πάντρεψε τον αιώνιο
κύριο στόχο την Ένωση της Κύπρου με την
Γρηγόρη το βράδυ της 10ης Ιουνίου
Ελλάδα) από τον Ανδρέα Αζίνα και είχε την
1955 στον Καραβά.
πρώτη του επαφή με το Γρίβα στις 20/1/1955,
Η μαρτυρία της πρεσβυτέρας δημοπου ήταν αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. και μπήκε στον
σιεύεται στο βιβλίο του Χρίστου
αγώνα κατά των Άγγλων.

Καρύδη, με τίτλο «Με τη δύναμη της
θύμησης» που κυκλοφόρησε το
2011. Στο κεφάλαιο για το γάμο του
Αυξεντίου αναφέρονται, (όπως τα
περιγράφει η πρεσβυτέρα), τα εξής:
«Μπορεί η πρεσβυτέρα να μη γνώριζε για την έναρξη του αγώνα, όμως
στο γάμο του Αυξεντίου το βράδυ της
10ης Ιουνίου 1955 ήταν παρούσα.
Ο Παπάσταυρος με τα εκατοντάδες
πνευματικοπαίδια έκαμε εκατοντάδες γάμους. Όμως ο γάμος του Γρηγόρη, που έγινε στο μοναστήρι της
Αχεροποιήτου κοντά στον Καραβά,
ήταν πάντα χαραγμένος στη μνήμη
του. Ήταν γάμος αξέχαστος όπως
έλεγε αργότερα.
«Μου είπε», λέει η πρεσβυτέρα, όταν
άρχισε να δειλινιάζει για καλά, «να
ετοιμαστώ και θα πάμε μαζί σε μια
δύσκολη αποστολή».
«Πήγαμε στο μοναστήρι της Αχεροποιήτου, παραλιακά για να μην κινήσουμε καμιά υποψία. Έπρεπε το
μυστικό να φυλαχτεί καλά. Με τη
βοήθεια του Θεού και οδηγό τον
Ανδρέα Μαλέκο, φθάσαμε στο Μοναστήρι. Όπως έλεγε αργότερα ο
παπάς μου, προτιμήθηκε το μέρος
αυτό για το γάμο, γιατί, πρώτα απ’
όλα αυτή την εποχή ο Γρηγόρης βρισκόταν στα μέρη του Καραβά κι έτσι
η μεταφορά του στο Μοναστήρι δεν
θα είχε πολλές δυσκολίες, κι ύστερα,
γιατί η Μονή αυτό τον καιρό δεν είχε
ξένους και έτσι δε θα υπήρχε ο κίνδυνος να βρεθούμε υπό την παρακολούθηση περιέργων».
Φθάσαμε, λοιπόν εκεί, μπήκαμε στην
εκκλησία και λίγο αργότερα έφθασε ο
Γρηγόρης. Η αρραβωνιαστικιά του η
Βασιλική ήταν ήδη εκεί. Για την
ασφαλή μεταφορά της μερίμνησαν
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, φίλοι και
σύντροφοι του Γρηγόρη.

Μπήκε ο Αυξεντίου στην εκκλησία με
τα ρούχα του αντάρτη. Έβαλε το
σταυρό του και φίλησε το χέρι του
πάτερ. Στη μέση του επιβλητικό το
όπλο του, το εργαλείο της δουλειάς
του.
«Γρηγόρη», του λέει ο πάτερ, «βγάλε
το όπλο σου και βάλτο στο πεζούλι,
εκεί στο παράθυρο». Έτσι και έγινε.
Βγήκε το όπλο, πήρε τη θέση του στο
πεζούλι και άρχισε το μυστήριο.
«Με στεφάνια από ελιά που τα φτιάξαμε εμείς, λέει η πρεσβυτέρα και
στην παρουσία 5 -6 ατόμων
παντρεύτηκε ο αιώνιος Γρηγόρης.
Ήταν ένας γαμπρός λεβέντης. Στάθηκε κολώνα καθ’ όλην τη διάρκεια
του μυστηρίου. Ο παπάς μου είχε
συγκινηθεί. Αργότερα κάθε φορά
που θυμόταν αυτό το γάμο μου έλεγε:
- Γιαννούλα, θυμάσαι και εσύ το
Γρηγόρη που στο γάμο του στεκόταν
σαν κολώνα Πεντελικού, λες και είχεν
απολιθωθεί!
«Ξεχνιέται αυτός ο Γρηγόρης, μονολογεί η πρεσβυτέρα…και συνεχίζει:
Τελείωσε ο γάμος, ο πάτερ φιλά το
νιόγαμπρο και εύχεται στο ζευγάρι
λέγοντας: «Γρηγόρη μου να ζήσετε»
και εκείνος απαντά: «Πάτερ, να μου
ευχηθείς καλό βόλι».
Και εγώ, λέει αργότερα ο Παπάσταυρος του είπα: «Ε, καλό βόλι και
ζήτω η Ένωση». Ήταν η τελευταία
φορά που ο Παπάσταυρος και η
πρεσβυτέρα τον είδαν ζωντανό.
Ο αείμνηστος «αετός του Μαχαιρά»
ήταν μια βαθιά θρησκευτική προσωπικότητα. Κάθε μέρα έπρεπε η
ομάδα του να έχει κοινή προσευχή
και κοινή μελέτη της Αγίας Γραφής.
Αυτή η προσωπικότητα στις 3 του
Μάρτη το 1957, προδομένη έφυγε.
Πέταξε μέσα από τις φλόγες, στην
αιωνιότητα και στην αθανασία.
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δρόμος μέχρι την τελική καταξίωση είναι μακρύς και
δύσβατος.

Για τη ΣΕΚ η κοινωνική καταξίωση της εργαζόμενης
εκ τούτου θα συνεχίσει ακατάπαυστα τον αγώνα

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ο

Η Κύπρια γυναίκα αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα της πάμπολες δυσκολίες που διευρύνονται και
ενισχύονται λόγω παρωχημένων νοοτροπιών και
στερεότυπων αντιλήψεων που εξακολουθούν να
καταδυναστεύουν την κοινωνία.

έρα αλήστου μνήμης η 8η Μαρτίου 1857 για
τους δυναμικούς και ανεπανάληπτους αγώνες
που έδωσαν οι γυναίκες διεκδικώντας αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας σε μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη
κοινωνία που δεν καλλιεργεί και δεν επιτρέπει ανισότητες και διακρίσεις.

γυναίκας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ως
μέχρις ότου η πολιτεία να χαράξει μακρόπνοη πολιτική για επίλυση των πολλαπλών και χρονίζοντων
προβλημάτων της εργαζόμενης γυναίκας.

Μέρα ευθύνης και διεκδίκησης
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο
στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση
μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8
Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας
στη Νέα Υόρκη, οι οποίες
ζητούσαν καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Η πρώτη Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία
του Σοσιαλιστικού Κόμματος
των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο
χρόνια αργότερα από τη
Σοσιαλιστική Διεθνή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977
από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα
για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη.
Η ιδέα για τον εορτασμό της
προέκυψε κατά το πέρασμα
στον 20ό αιώνα, το οποίο
σηματοδοτήθηκε από την
εκβιομηχάνιση, την πληθυσμιακή έκρηξη και τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Το
έναυσμα, όμως, είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη Λυσιστράτη να
πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη
«φεμινιστική» απεργία, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των ανδρών.Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης οι γυναίκες του Παρισιού

8η
Μ
Α
Ρ
Τ
Ι
Ο
Υ
ζητούσαν «ελευθερία, ισότητα,
αδελφότητα» στις Βερσαλίες. Η
γιορτή ουσιαστικά αφορά
στους αγώνες συνηθισμένων
γυναικών, που με το θάρρος
και την αποφασιστικότητα
τους έγραψαν ιστορία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι

ΓΕΝΑΙΚΑ ΕΝ’Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥ

επιτέθηκε και διέλυσε βίαια το
πλήθος των λευκοντυμένων
γυναικών, όμως το εργατικό
κίνημα είχε ήδη γεννηθεί. Δυο
χρόνια αργότερα, οι γυναίκες
που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο
εργατικό σωματείο γυναικών

4 Το 1908 ξεχύθηκαν στους δρόμους της

Νέας Υόρκης 15.000 γυναίκες, διεκδικώντας
καλύτερες συνθήκες εργασίας

Οκτώ του Μάρτη σήμερα γεναίκα εν’ η γιορτή σου
γλέντα τζιαί διασκέδασε με ούλλη την ψυσιή σου.
Ξαπόλα νάκων τες δουλλειές για να διασκεδάσεις
το άγχος τζιαί τα βάσανα για λλίον να ξηχάσεις.
Είσαι εσύ πασ’τούντη γή κρίκος τζιαί αλυσίδα
η γλύκα τζιαί η ομορκιά του κόσμου η ελπίδα.
Πο’σέν γεννιέται η ζωή στηρίζεται τζι’απλώνει
μαζί σου αναπτύσεται τζι’ο κόσμος μεγαλώνει.
Γεναίκα εργαζόμενη τζιαί στήριγμαν του τόπου
νούσιμη τζιαί φιλότιμη παρηορκά τ’ανθρώπου.
Πάντα θα είσαι πασ’τη γη τ’ανθρώπου αρκή τζιαί τέλος
τζιαί μεσ’την οικογένειαν εσύ το πρώτο μέλος.
Σηκώνεσαι που το πρωίν βουράς για να προλάβεις
περνά η ώρα στες δουλλειές μα έν το καταλάβεις.
Εσύ να σάσεις τα μωρά εσύ να τα φροντίσεις
κόμα τζιαί στες αρρώσκιες τους εσύ να τα βουρήσεις.
Όμως ποττέ σον δειλειάς τζι’ούτε τα βάλλεις κάτω
γιατί θέλεις το σπίτι σου πάντα του νάν γεμάτο
με όσα πιο πολλά μπορείς καλά για τα παιθκιά σου
να τα θωρείς χαρούμενα να σιέρετ’η καρκιά σου.
Μα σήμερα εν η μέρα σου ούλλα να τα ξηχάσεις
φρόντα για λλίο να χαρής τζιαί να διασκεδάσεις
αλλά με μέτρον τζιαί αρχές όμορφα να περάσεις.
Τζι’όμως για πάντα πρέπει σου νάσαι ευτυχισμένη
γιατι΄σ’εσέν στηρίζεται ούλλη η οικουμένη.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑ, ΚΙΤΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ

εργάτριες στο τομέα της υφαντουργίας και του ιματισμού
κινητοποιήθηκαν στις 8 Μάρτη
του 1857 στη Νέα Υόρκη για τις
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς
μισθούς τους. Η αστυνομία

ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός στην ομορφιά της μέρας
Χιλιάδες σκοτεινές κουζίνες, χιλιάδες μαύρες φάμπρικες
Γεμίζουν ξάφνου με του ήλιου τη λαμπράδα
Γιατί ο κόσμος μας ακούει να τραγουδάμε "ψωμί και τριαντάφυλλα,
ψωμί και τριαντάφυλλα".
Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός είναι και για τους άνδρες ο αγώνας
μας
Γιατί είναι των γυναικών παιδιά και τους γεννάμε πάλι,
Φτάνει πια ο παιδεμός σ'όλη μας τη ζωή,
Πεινάνε οι ψυχές και όχι το σώμα μόνο "Δώστε μας Ψωμί και Δώστε
μας Τριαντάφυλλα"

και συνέχισαν τον αγώνα για
τη χειραφέτηση τους.Το 1908
παρέλασαν 15.000 γυναίκες
στους δρόμους της Νέας Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες
εργασίας, καλύτερους μισθούς
και δικαίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί και
τριαντάφυλλα», με το ψωμί να
συμβολίζει την οικονομική
ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα
ζωής. Η Ημέρα της Γυναίκας
γιορτάστηκε για πρώτη φορά
από το Σοσιαλιστικό Κόμμα
των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου
1909. Ο εορτασμός της καθιε-

ρώθηκε το 1910 με πρόταση
της Γερμανίδας σοσιαλίστριας
Clara Zetkin κατά τη διάρκεια
της Δεύτερης Διεθνούς.
Στις μέρες μας, όμως, σε πολλές χώρες η ημέρα αυτή έχει
χάσει το πολιτικό της μήνυμα:
Αφενός εμπορευματοποιήθηκε
και αφετέρου εκλήφθηκε ως
ευκαιρία για να εκφράσουν οι
άνδρες την αγάπη τους στις
γυναίκες, όπως κατά την
Ημέρα της Μητέρας και του
Αγίου Βαλεντίνου.
Ωστόσο, περιστατικά που
σημειώνονται με αφορμή τον

εορτασμό της Ημέρας τη
Γυναίκας, αποδεικνύουν την
ανάγκη προβολής και τίμησης,
αν μη τι άλλο, των αγώνων
των γυναικών. Στην Τεχεράνη
στις 4 Μαρτίου 2007, η αστυνομία ξυλοφόρτωσε χιλιάδες
άνδρες και γυναίκες που σχεδίαζαν συλλαλητήριο για τον
εορτασμό της ημέρας. Οι δεκάδες γυναίκες που συνελήφθησαν κρατήθηκαν για μέρες στην
απομόνωση. Οι ακτιβίστριες
Shadi Sadr και Mahbubeh
Abbasgholizadeh
αφέθηκαν
ελεύθερες μετά από δεκαπέντε
μέρες απεργία πείνας.
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ε το μεγαλεπήβολο αλλά συνάμα
απαραίτητο στόχο της εκπροσώπησης, μέχρι το 2020, των γυναικών
κατά 40% στις θέσεις μη εκτελεστικών
διοικητικών στελεχών σε εισηγμένες στο
χρηματιστήριο εταιρείες επιχειρεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει

δυναμικά και εμπράκτως το ζήτημα της
Iσότητας των δυο φύλων. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που παρουσιάσθηκε την
περασμένη εβδομάδα εν εκτάσει για
πρώτη φορά σε κυπριακό έδαφος κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης «Γυναίκες στα

Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών:
Προώθηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας»
που διοργανώθηκε από το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο,
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαικής
Επιτροπής στην Κύπρο και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού

9

Φύλου σε συνεργασία με την Κυπριακή
Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών
και Επαγγελματιών (φωτό). Στόχος η
εφαρμογή της ισότητας στην πράξη το
ταχύτερο δυνατό.

Οδηγία για την Ισόρροπη συμμετοχή
γυναικών στα Δ.Σ. των επιχειρήσεων
Το γενικό πλαίσιο της πρότασης στηρίχθηκε στο γεγονός,
ότι τα διοικητικά συμβούλια
των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από παρατεινόμενη
ανισότητα όσον αφορά την
εκπροσώπηση των φύλων
όπως αποδεικνύεται από το
γεγονός, ότι οι γυναίκες κατέχουν σήμερα μόνο το 13.7% των
θέσεων στις μεγαλύτερες
εισηγμένες εταιρείες.
Τα κράτη μέλη αλλά και τα
εντεταλμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταβάλει υπεράριθμες προσπάθειες
τις τελευταίες δεκαετίες για να
προωθήσουν την ισότητα στα
όργανα λήψης οικονομικών
αποφάσεων χωρίς να υπάρχει
η ανάλογη πρόοδος.
Η σημαντικότερη πρόοδος επιτεύχθηκε στα κράτη μέλη και
στις χώρες που είχαν θεσπίσει
δεσμευτικά μέτρα για παράδειγμα στη Γαλλία όπου το
ποσοστό συμμετοχής ανήλθε
στις δέκα ποσοστιαίες μονάδες
μετά την θέσπιση νομοθεσίας
τον Ιανουάριο του 2011.
Στα πλείστα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών της Ε.Ε.
κυριαρχεί ένα φύλο: 85% των
μη εκτελεστικών και 91,1% των
εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων είναι
άνδρες, ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% και
το 8,9% αντιστοίχως. Παρά την
έντονη δημόσια συζήτηση και
ορισμένες εθελοντικές πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η κατάσταση δεν
μεταβλήθηκε σημαντικά τα
τελευταία χρόνια: η επιπρόσθετη μέση αύξηση του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ήταν μόλις 0,6
ποσοστιαίες μονάδες ετησίως
από το 2003.
Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή
προτείνει νομοθεσία της ΕΕ για
την επιτάχυνση της προόδου
προς μια πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ανταποκρινόμενη στο αίτημα που
απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, με συντριπτική πλειοψηφία, ζήτησε
επανειλημμένα τη θέσπιση
νομοθεσίας για την ισότητα
γυναικών και ανδρών στην
ηγεσία των επιχειρήσεων, και
συγκεκριμένα στα ψηφίσματά
του ,της 6ης Ιουλίου 2011και
της 13ης Μαρτίου 2012.
Η προτεινόμενη οδηγία έχει ως

μέλη της ΕΕ άρχισαν να θεσπίζουν διάφορα είδη νόμων για
τα διοικητικά συμβούλια των
εταιρειών. 11 κράτη μέλη (το
Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, οι
Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Δανία, η Φινλανδία,
η Ελλάδα, η Αυστρία και η Σλοβενία) έχουν θεσπίσει νομικά

αυτορρύθμισης ούτε νομοθεσία. Αυτή η αποσπασματική
νομική προσέγγιση ενδέχεται
να εμποδίσει τη λειτουργία της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς,
δεδομένου ότι οι διαφορετικοί
κανόνες στον τομέα του δικαίου των εταιρειών και οι διαφορετικές κυρώσεις για τη μη
συμμόρφωση με τη νομοθεσία
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις
επιχειρήσεις και έχουν αποτρε-

μέσα για την προώθηση της
ισότητας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Σε οκτώ από αυτές τις
χώρες, η νομοθεσία καλύπτει
τις δημόσιες επιχειρήσεις). Εν
τω μεταξύ, 11 άλλες χώρες δεν
έχουν θεσπίσει ούτε μέτρα

πτικό αποτέλεσμα για τις διασυνοριακές επενδύσεις των
εταιρειών. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου για αυτούς
τους κανόνες θετικής δράσης
που θα καλύπτει όλη την ΕΕ.

4 Τα προσόντα και οι ικανότητες θα παραμένουν τα βασικά κριτήρια
4 Η οδηγία καθορίζει την εκπροσώπηση των γυναικών κατά 40% μέχρι το 2020 για
επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

στόχο παρουσία του υποεκπροσωπούμενου φύλου μεταξύ
των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εταιρειών
που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο να φθάσει στο 40%.
Οι εταιρείες που έχουν χαμηλότερο ποσοστό (λιγότερο από
40%) υποεκπροσωπούμενου
φύλου μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών
θα πρέπει να πραγματοποιούν
διορισμούς στις θέσεις αυτές
βάσει συγκριτικής ανάλυσης
των προσόντων κάθε υποψηφίου, με την εφαρμογή σαφών,
ουδέτερων ως προς τη διάσταση του φύλου και ακριβών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσόντων, θα πρέπει
να παρέχεται προτεραιότητα
στο
υποεκπροσωπούμενο
φύλο. Ο στόχος για την επίτευξη συμμετοχής τουλάχιστον
40% του υποεκπροσωπούμενου
φύλου σε μη εκτελεστικές
θέσεις θα πρέπει, συνεπώς, να
επιτευχθεί έως το 2020, ενώ οι
δημόσιες επιχειρήσεις – στις
οποίες οι δημόσιες αρχές
ασκούν δεσπόζουσα επιρροή θα έχουν δύο έτη λιγότερο, έως
το 2018. Η πρόταση αναμένεται να εφαρμοστεί σε περίπου
5.000 εισηγμένες εταιρείες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν
ισχύει για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με
λιγότερους από 250 απασχολούμενους και ετήσιο παγκόσμιο κύκλο εργασιών που δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR) και
για τις μη εισηγμένες εταιρείες.

Με βήματα χελώνας
η πρόοδος
Μόνο 1 στα 7 μέλη διοικητικών
συμβουλίων (13,7%) των κορυφαίων εταιρειών της Ευρώπης
είναι γυναίκα. Το ποσοστό
αυτό είναι ελάχιστα μόνο
καλύτερο από το 11,8% του

2010. Με αυτόν το αργό ρυθμό
της προόδου θα χρειαστούν
περίπου 40 έτη έστω και για να
προσεγγίσουμε την ισορροπία
των φύλων στα διοικητικά
συμβούλια (40% τουλάχιστον
των δύο φύλων).
Κατά συνέπεια, διάφορα κράτη

ΤΟ «ΠΡΟΦΙΛ» ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η οδηγία καθορίζει τον ελάχιστο στόχο στο 40%
μέχρι το 2020 για τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου όσον αφορά μη εκτελεστικές θέσεις
του διοικητικού συμβουλίου εισηγμένων εταιρειών της Ευρώπης, ή μέχρι το 2018 για εισηγμένες
δημόσιες επιχειρήσεις.
Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης, ως συμπληρωματικό μέτρο, μια «ρήτρα ευελιξίας»: την υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να ορίζουν
επιμέρους, αυτορρυθμιστικούς στόχους όσον
αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των εκτελεστικών διοικητικών στελεχών σε
διοικητικά συμβούλια που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 (ή το 2018 για τις δημόσιες
επιχειρήσεις). Οι εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο
που σημειώνεται.
Τα προσόντα και οι ικανότητες θα παραμένουν τα βασικά κριτήρια για τις θέσεις των
στελεχών διοικητικών συμβουλίων. Η οδηγία
θεσπίζει μια ελάχιστη εναρμόνιση των απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι οι
αποφάσεις διορισμού θα πρέπει να βασίζονται
σε αντικειμενικά κριτήρια προσόντων. Εγγενείς
διασφαλίσεις θα εγγυώνται ότι δεν υπάρχει άνευ
όρων, αυτόματη προώθηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Σύμφωνα με τη νομολογία του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με

τη θετική δράση, σε περίπτωση ισότιμων προσόντων πρέπει να προτιμάται το υποεκπροσωπούμενο φύλο, εκτός εάν βάσει μιας αντικειμενικής εκτίμησης, λαμβανομένων υπόψη όλων των
ειδικών κριτηρίων για τους επιμέρους υποψηφίους, η πλάστιγγα κλίνει υπέρ των υποψηφίων
του άλλου φύλου. Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη
θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα θα μπορούν
να το διατηρήσουν με την προϋπόθεση ότι είναι
εξίσου αποτελεσματικό με το προτεινόμενο για
την επίτευξη του στόχου του 40% όσον αφορά το
την παρουσία του υποεκπροσωπούμενου φύλου
μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, μέχρι το 2020. Επίσης, κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να θεσπίσουν μέτρα που προχωρούν περισσότερο από το προτεινόμενο σύστημα.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν κατάλληλες
και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις
που δεν τηρούν την οδηγία.
Επικουρικότητα και αναλογικότητα της πρότασης: Ο στόχος του 40% εφαρμόζεται στις
εισηγμένες εταιρείες, λόγω της οικονομικής τους
σημασίας και της μεγάλης προβολής τους. Η
πρόταση δεν ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο στόχος του 40% εστιάζεται σε μη εκτελεστικές διοικητικές θέσεις.
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Η νηστεία με
μια ματιά
Λαχανικά: κλασσική πηγή φυτικών ινών, βιταμινών,
ιχνοστοιχείων και αντιοξειδωτικών. Τα ευεργετικά
τους αποτελέσματα αποδεικνύονται σε πλήθος ερευνών, όντας στα κατώτερα στρώματα της Μεσογειακής Πυραμίδας-που είναι και τα πιο απαραίτητα για
τη διατροφή μας. Δεν περιέχουν πολλές θερμίδες,
εκτός κι αν τα βάλουμε να κολυμπήσουν στο λάδι.
Θαλασσινά: άριστη πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, καλή πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, ενώ
είναι πολύ χαμηλά σε κορεσμένο λίπος. Δίνουν λίγες
θερμίδες (1 γρ μαγειρεμένου θαλασσινού χωρίς λάδι
δίνει περίπου 1 θερμίδα!). Επειδή δεν περιέχουν
λίπος, μαγειρεύονται με αρκετό λίπος (λάδι) για να
είναι εύληπτα, οπότε προσοχή στην παρουσία του
λαδιού στις συνταγές και στο πιάτο μας..
Όσπρια: πλούσια σε θρεπτικά συστατικά (πχ πρωτεΐνες), άριστη πηγή φυτικών ινών. Σε συνδυασμό με

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σαρακοστιανή νηστεία:
Πώς και γιατί ωφελεί την υγεία;
Η

Σαρακοστή έχει ήδη μπει για τα
καλά και αρκετοί είναι εκείνοι
που έχουν ξεκινήσει νηστεία ενόψει
Πάσχα. Δείτε, πώς και γιατί η
νηστεία ωφελεί πέρα από το πνεύμα και την υγεία μας.
Όπως τονίζει η Αθηνά Ρούντου,
Κλινική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο
και επιστημονική συνεργάτη του
http://www.iator.gr η νηστεία της
Σαρακοστής είναι πολύ καλή
ευκαιρία για υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Χαρακτηρίζεται
από μηδενική κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών, αυγών και
ψαριών, ενώ επιτρέπονται θαλασσινά, πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά,
φρούτα, λαχανικά και όσπρια.

Νηστίσιμα τρόφιμα που είναι
καλές πηγές ασβεστίου
• Μπρόκολο
• Αποξηραμένα φρούτα (ειδικά τα
σύκα)
• Όσπρια
• Ταχίνι – σουσάμι
• Εμπλουτισμένα δημητριακά ολικής αλέσεως
• Σόγια
• Εμπλουτισμένοι χυμοί
• Ξηροί καρποί
Συμβουλές για καλύτερη
απορρόφηση της βιταμίνης D
Η βιταμίνη D βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο
και η επαρκής πρόσληψή της είναι
απαραίτητη προκειμένου να έχουμε καλά αποθέματα ασβεστίου
στον οργανισμό. Επειδή είναι
λιποδιαλυτή βιταμίνη, για την
απορρόφησή της απαιτείται η
παρουσία λίπους στο γεύμα (δεν
χρειάζεται μεγάλη ποσότητα). Επίσης, η βιταμίνη D παράγεται και
από το δέρμα μας, οπότε επαρκής
έκθεση στον ήλιο μπορεί να εξασφαλίσει καλά επίπεδα βιταμίνης
D, ανεξάρτητα από τη διαιτητική
πρόσληψη.
Νηστίσιμα τρόφιμα που είναι
καλές πηγές σιδήρου
• Όσπρια
• Αποξηραμένα φρούτα
• Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
• Μύδια, στρείδια

δημητριακά / αμυλώδη, μπορεί η βιολογική αξία της
πρωτεΐνης να βελτιωθεί. 1 πιάτο φακές με 1 κουταλιά σούπας ελαιόλαδο δίνει περίπου 300 θερμίδες.
Ξηροί καρποί: περιέχουν καλά λιπαρά (μονοακόρεστα, πολυακόρεστα), είναι πλούσιοι σε βιταμίνες Ε,
αργινίνη, φυλικό οξύ, φυτικές στερόλες. Ο συνδυασμός των αντιοξειδωτικών που περιέχουν τους
προσδίδει αντιφλεγμονώδη δράση (3). Προσοχή είναι
πλούσιοι σε θερμίδες, 20 γρ από ξηρούς καρπούς
δίνουν κατά μέσο όρο 120 θερμίδες (4). Τέλος, καλό
είναι να προτιμάτε τους ανάλατους ξηρούς καρπούς.
Ελιές: άριστη πηγή μονοακόρεστων, βιταμίνης Ε,
καλή πηγή καροτενοειδών, καλίου. Δεν έχουν λίγες
θερμίδες, μπορείτε να αντικαταστήσετε 1 κγ ελαιόλαδο με 3 μεγάλες ή 5 μικρές ελιές, ενώ πρέπει να
προσέχετε την αλμυρότητά τους αν πάσχετε από
υπέρταση.
Σουσάμι, ταχίνι, χαλβάς: πολύ καλή πηγή πολυακόρεστων λιπαρών, πλούσια σε βιταμίνη Ε, σίδηρο,
ασβέστιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Το ταχίνι είναι
πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών (1 κουταλιά σούπας
ταχίνι περιέχει περίπου 3γρ πρωτεΐνης). Προσοχή
είναι «πυκνές» τροφές σε θερμίδες, τα 10 γρ ταχίνι
δίνουν πάνω από 60 θερμίδες, τα 100γρ χαλβά μπορεί να φτάνουν και τις 500 θερμίδες.
Ταραμάς: είναι από αυγά κυπρίνου, κέφαλου ή μπακαλιάρου, είναι καλή πηγή βιταμινών Α και D,
μαγνησίου, ψευδαργύρου. Προσοχή είναι πλούσιος
σε αλάτι και θερμίδες (1 κουταλιά σούπας περιέχει
105 θερμίδες).
Σόγια: υποκαθιστά το κρέας γιατί είναι πλούσια σε
πρωτεΐνη, ενώ περιέχει και λιπαρά οξέα. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες (ίνες) και καλή πηγή βιταμινών
μετάλλων.
Πηγή: www.iator.gr
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• Εμπλουτισμένα δημητριακά ολικής αλέσεως
Συμβουλές για καλύτερη απορρόφηση του φυτικού σιδήρου
Συνοδεύετε τα παραπάνω τρόφιμα
με πηγές βιταμίνης C (εσπεριδοειδή, πράσινες πιπεριές, μπρόκολο,
φράουλες, ακτινίδια, λαχανάκια
Βρυξελλών).
Αποφεύγετε όσο γίνεται την ταυτόχρονη κατανάλωση πολυφαινολών (π.χ. ταννίνες τσάι), οξαλικού
οξέος (σπανάκι, σέλινο, παντζάρια, μελιτζάνα, χόρτα, μπάμιες,
(μούρα, ξηροί καρποί, τσάι,
κακάο), φυτικών ινών και φυτικού
οξέος (τρόφιμα ολικής άλεσης,
καφές, κρόκος αυγού, όσπρια,
ξηροί καρποί) και ασβεστίου.
Νηστίσιμα τρόφιμα που είναι
καλές πηγές βιταμίνης Β12
• Εμπλουτισμένα τρόφιμα (κυρίως
δημητριακά ολικής αλέσεως)
Έτσι, αν ακολουθήσουμε όλες τις
παραπάνω οδηγίες μπορούμε να
κερδίσουμε όλα τα οφέλη της
νηστείας:
• Αποτοξινώνει τον οργανισμό
• Βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου
• «Ξεκουράζει» το πεπτικό σύστημα και το ήπαρ
• Ελαττώνει τη χοληστερόλη και τα
τριγλυκερίδια
• Μειώνει την αρτηριακή πίεση
• Ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό
σύστημα.

Οι παγίδες της νηστείας
Αναλυτικότερα, στη νηστεία της
Σαρακοστής, η αποχή από το
κρέας και τα ζωικά λιπαρά συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων
χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων,
καθώς επίσης και στη μείωση του
σωματικού βάρους. Αντίθετα, η
υψηλή κατανάλωση ξηρών καρπών και θαλασσινών αυξάνει την
πρόσληψη μονοακόρεστων και
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων,
τα οποία βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ. Η λειτουργία του έντερου αποκαθίσταται και βελτιώνονται τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης.
Η αναπλήρωση των αναγκών σε
πρωτεΐνη λόγω αποχής από ζωικής προέλευσης τρόφιμα προκύπτει από την ευρύτερη κατανάλωση σε όσπρια, σουσάμι, ταχίνι,
μανιτάρια, θαλασσινά και ξηρούς
καρπούς. Κατά τη διάρκεια της
νηστείας δεν παρατηρείται ιδιαίτερη έλλειψη σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία. Ωστόσο, λίγο
παραπάνω προσοχή χρειάζεται η
πρόσληψη ασβεστίου, σιδήρου και
των βιταμινών Β12 και D, τα οποία
καλύπτονται αν ακολουθήσουμε τα
εξής διατροφικά tips.

Πρώτο και κυριότερο σημείο που πρέπει να προσέχει κανείς κατά την
περίοδο της Σαρακοστής, είναι να μην συγχέει την έννοια της νηστείας
με αυτή της δίαιτας, συμβουλεύουν οι διαιτολόγοι. Πολλοί είναι αυτοί
που οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις, είτε από υπερβάλλοντα ζήλο,
είτε από την γοητεία της ιδέας «ευκαιρία για αυστηρή δίαιτα, για να
χάσουμε κιλά», την στιγμή που ο οργανισμός τους δεν αντέχει την δοκιμασία στην οποία τον υποβάλλουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες
ανθρώπων που, όπως μας συμβουλεύει ο κ. Παπαμίκος, καλό είναι να
απέχουν από την νηστεία, για τους παραπάνω λόγους: Πρόκειται για
τα μικρά παιδιά, που βρίσκονται στην ανάπτυξη ή αθλούνται τακτικά,
τις εγκυμονούσες γυναίκες, ιδίως αν βρίσκονται στον τρίτο τρίμηνο της
κύησης και τους ηλικιωμένοι που πάσχουν από χρόνιες νόσους. Το
άλλο μεγάλο «ναι μεν αλλά» της νηστείας είναι η έλλειψη των απαραίτητων στον οργανισμό μας θρεπτικών συστατικών που περιέχονται
κυρίως στο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτά είναι η πρωτεΐνη, ο σίδηρος, το ασβέστιο και η βιταμίνη Β12, τα οποία οφείλουμε
να εντάξουμε όπως και να ‘χει στην διατροφή μας. Παρακάτω, αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές εναλλακτικές λύσεις για να μην λείψουν από
το πιάτο σας: -Τα θαλασσινά (καλαμάρια, σουπιές κλπ) είναι πολύ
καλές πηγές πρωτεϊνών -Συνδυασμοί τροφίμων σε φαγητά όπως το
φακόρυζο, το σπανακόρυζο, το ρεβυθόρυζο, τα φασόλια γίγαντες και
το πλιγούρι συνδυασμένο με ψωμί μπορούν να μας χαρίσουν πρωτεΐνη,
φυσικής προελεύσεως μεν, υψηλής βιολογικής αξίας δε. -Τα σαλιγκάρια και τα θαλασσινά μάς προσφέρουν επίσης τις απαραίτητες δόσεις
σιδήρου που στερούμαστε από το κρέας. Δοκιμάστε επίσης τρόφιμα
όπως οι φακές και το σπανάκι, πάντα όμως συνδυασμένα με λεμόνι,
για να απορροφηθεί ο σίδηρος από τον οργανισμό. -Βάλτε στο διαιτολόγιό σας τα αμύγδαλα, τα καρύδια, το μπρόκολο και το σπανάκι, που
περιέχουν σεβαστή ποσότητα ασβεστίου, δύσκολα όμως απορροφήσιμη από τον οργανισμό. Γι’ αυτό, επιμείνετε συμπληρωματικά με το
δημητριακό κινόα ή με συμπληρώματα ασβεστίου, αν έχετε αυξημένες
ανάγκες στο συγκεκριμένο στοιχείο. -Το έλλειμμα βιταμίνης Β12 που
μπορεί να προκύψει από την αποχή από το κρέας, μπορεί να ισοσκελιστεί με επιλογές όπως το τοφού και το γάλα σόγιας ή ρυζιού.
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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Δώδεκα χρόνια μετά τη χρεοκοπία συνεχίζει να βρίσκεται εκτός αγορών

Ραγδαία ανάπτυξη
της μεσαίας τάξης

Η Αργεντινή στα πρόθυρα νέου «κράχ»

νάκαμψη των ταχέως αναπτυσσομένων αγορών κατά 4,7%
το 2014 και άνω του 5% το 2015 προβλέπει η τελευταία
έκθεση της ΕΥ (Ernst & Young), η οποία, ωστόσο, υπογραμμίζει
ότι ο κίνδυνος φυγής κεφαλαίων έχει αυξηθεί.
Σύμφωνα με την έκθεση, μια αναζωπύρωση της φυγής κεφαλαίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των αγορών αυτών κοντά στο 3% μέχρι το 2015, με διεθνείς επιπτώσεις. Ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να
παραμείνει σταθερός, κατά τη διάρκεια των επομένων δύο
ετών, αναμένεται να αυξηθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των
χωρών των ταχέως αναπτυσσομένων αγορών όσον αφορά
στην ανάπτυξη.

Στην Ευρώπη
Οι συγκεκριμένες αγορές στην αμερικανική ήπειρο αγωνίζονται να ανακτήσουν δυναμική, ενώ η σταθερή ανάπτυξη στην
Κίνα ενισχύει τις ασιατικές. Η ισχυρή βιομηχανική παραγωγή
στην Πολωνία και στην Τσεχία ενισχύει την ανάπτυξη στην
αναδυόμενη Ευρώπη με προσανατολισμό τη Δυτική Ευρώπη,
καθώς η ανάπτυξη επανέρχεται στην Ευρωζώνη με πρώτη τη
Γερμανία.
Το 2022 προβλέπεται, ότι θα υπάρχουν σχεδόν 200 εκατομμύρια νοικοκυριά της μεσαίας τάξης στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, σε σχέση με 94 εκατομμύρια το 2012. Καθώς ο
αριθμός των νοικοκυριών της μεσαίας τάξης αυξάνεται, η
ζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης αναμένεται
να επεκταθεί σημαντικά. Οι δαπάνες για υπηρεσίες όπως οι
επικοινωνίες, ο πολιτισμός και η
αναψυχή θα αυξηθούν με σχεδόν
• Το 2022 προβλέπεται διπλάσιο ρυθμό από τις δαπάνες
ότι θα υπάρχουν 200
για τρόφιμα.

εκατομμύρια μεσαία
νοικοκυριά

Η αναδυόμενη μεσαία τάξη αλλάζει το πρότυπο της παγκόσμιας
κατανάλωσης. Σύμφωνα με την
έκθεση, διαμορφώνονται νέα
δεδομένα στην αγοραστική δύναμη σε μερικές από τις σημαντικότερες ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Στην Κίνα, ο αριθμός των νοικοκυριών με εισόδημα πάνω από 35.000 δολάρια θα τριπλασιαστεί σε πραγματικούς όρους, φθάνοντας τα 80 εκατομμύρια μέχρι το 2022. Η
Κίνα θα έχει περισσότερα νοικοκυριά με τη συγκεκριμένη αγοραστική δύναμη σε σύγκριση με την Ιαπωνία.
Μέχρι το 2022, θα υπάρχουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια
νοικοκυριά στη Βραζιλία και στη Ρωσία με αυτό το επίπεδο
εισοδήματος, ενώ το Μεξικό, η Τουρκία και η Ινδία θα έχουν
επίσης από 10 εκατομμύρια νοικοκυριά με αυτό το εισόδημα.
Στη Νιγηρία, ο αριθμός των νοικοκυριών με εισόδημα πάνω
από 10.000 δολάρια θα διπλασιαστεί, φθάνοντας τα 11 εκατομμύρια το 2022 από 6 εκατομμύρια σήμερα. Ομως, οι αγοραστικές επιθυμίες των νοικοκυριών αυτών ενδέχεται να είναι
πολύ διαφορετικές απ’ ό,τι έχουμε δει σε προηγούμενες περιόδους ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στην
Κίνα, ο ρυθμός των οικονομικών αλλαγών και οι ανησυχίες για
την ασφάλεια των τροφίμων και την ποιότητα της ατμόσφαιρας έχουν δημιουργήσει τάση για την υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου καταναλωτικού προτύπου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
προσαρμόσουν τα προϊόντα που προσφέρουν στη μεταβαλλόμενη εγχώρια ζήτηση.

Στην Κίνα, ο αριθμός των νοικοκυριών με εισόδημα πάνω από
35.000 δολάρια θα τριπλασιαστεί, φθάνοντας τα 80 εκατομμύρια μέχρι το 2022, ξεπερνώντας ακόμη και την Ιαπωνία

Τ

ο 1998 η Αργεντινή είχε
εισέλθει σε μια, όπως φάνηκε, περίοδο τετραετούς οικονομικής ύφεσης, κατά τη διάρκεια
της οποίας η οικονομία υπέστη
πτώση της τάξης του 28%.
Όπως υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι, αυτό οφειλόταν στις
λανθασμένες οικονομικές πολιτικές. Τρεις μεγάλες φορολογικές αυξήσεις κατά την περίοδο
2000 -2001 επηρέασαν δυσμενώς την ανάπτυξη και η επέμβαση στο νομισματικό σύστημα
στα μέσα του 2001 δημιούργησαν τον φόβο υποτίμησης του
νομίσματος.
Από τον Δεκέμβριο του 2001
μέχρι τις αρχές του 2002 οι διαδοχικές κυβερνήσεις υπέσκαψαν
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας με
το πάγωμα των τραπεζικών
καταθέσεων. Τελικά, το 2002 η
χώρα χρεοκόπησε σε ένα δημόσιο χρέος ύψους €100 δις, ενώ η
σύνδεση του πέσο με το δολάριο
τερματίστηκε, και πάνω από
50% των Αργεντινών κατέστησαν πτωχοί. Αναφέρεται δε, ότι
από τότε που χρεοκόπησε η
Αργεντινή συνεχίζει να είναι
αποκομμένη από τις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.

δυνατόν να οδηγήσει σε αύξηση
των τιμών των εισαγωγών και
κατά συνέπεια σε αύξηση του
πληθωρισμού.
Για να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα αύξησης του πληθωρισμού, τα επιτόκια αυξήθηκαν
σχεδόν κατά 10 ποσοστιαίες
μονάδες. Αναφέρεται ότι οι
στατιστικές της κυβέρνησης
δείχνουν ότι μόνο το 4,7% του
πληθυσμού στις αστικές περιοχές είναι πτωχοί, αλλά με τον

των αστυνομικών δεν είναι
χαμηλοί, εντούτοις ο υψηλός
ρυθμός πληθωρισμού, που
φθάνει τo 30%, μειώνει σημαντικά τα πραγματικά εισοδήματα.
Μετά από τις αυξήσεις που
δόθηκαν στους αστυνομικούς,
που φθάνουν πάνω από 30%,
αναμένονται αιτήματα για
παρόμοιες αυξήσεις και στους
άλλους τομείς.
Οι
οικονομολόγοι,
όμως,
πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα

4 Οι προχειρότητες με τις οποίες αντιμετωπίστηκε
η οικονομία για πολλά χρόνια έχουν οδηγήσει
σε ένα λαβύρινθο συναλλαγματικών περιοριστικών
ελέγχων και συνάμα σοβαρών και κρίσιμων
οικονομικών προβλημάτων

Αλλά, παρόλα τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν προβλέπεται μια οικονομική κρίση
της τάξης του 2002, όταν η
χώρα χρεοκόπησε και ο τότε
πρόεδρος Ντε Λα Ρούα εγκατέλειψε το προεδρικό μέγαρο με
ελικόπτερο, για να αποφύγει το
μένος των οργισμένων Αργεντινών.
Για πολλά χρονιά, το ΔΝΤ παρέβλεπε τη δημοσίευση λανθασμένων στατιστικών στοιχείων από
την κυβέρνηση και ειδικά όσον
αφορά τον ρυθμό πληθωρισμού
και τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Το Φεβρουάριο του
2013, όμως, το ΔΝΤ επέκρινε
την κυβέρνηση και την προειδοποίησε να βελτιώσει τις στατιστικές της, διαφορετικά θα
αντιμετώπιζε εκδίωξη από το
Ταμείο. Η προειδοποίηση αυτή
αρχικά δεν έφερε τα απαιτούμενα αποτελέσματα, αλλά τον
Δεκέμβριο η Πρόεδρος της Αργεντινής κ. Κριστίνα Φερνάντεζ
εισήγαγε ένα νέο δείκτη πληθωρισμού, που αντιπροσωπεύει
καλύτερα την πραγματική εικόνα.
Τα στατιστικά στοιχεία της
κυβέρνησης έδειχναν ότι ο ρυθμός πληθωρισμό ήταν 10%, σε
σχέση με τον πραγματικό ρυθμό
που ήταν 30%. Παράλληλα, πήρε
ορισμένα μέτρα οικονομικής
πολιτικής, σε μια προσπάθεια
να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό και να θέσει τη χώρα σε
μια ορθή δημοσιονομική πορεία.
Εκτός από τον νέο δείκτη πληθωρισμού, η κυβέρνηση επέτρεψε στο πέσο να υποτιμηθεί κατά
20%, πράγμα, όμως, που είναι

√ Όταν χρεοκόπησε η
χώρα το 2002, ο τότε Πρόεδρος Ντε Λα Ρούα εγκατέλειψε το προεδρικό μέγαρο
με ελικόπτερο, για να
αποφύγει το μένος των
οργισμένων Αργεντινών
υπολογισμό του πραγματικού
κόστους διαβίωσης το ποσοστό
αυτό είναι 27%. Επίσης, ενώ τα
στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι η κατασκευαστική βιομηχανία επεκτάθηκε
κατά 4,7% κατά τους πρώτους
δέκα μήνες του 2013, το πραγματικό ποσοστό δεν ήταν παρά
0,5%. Κατά το 2008-2009, οι
επίσημες εκτιμήσεις σε σχέση με
τις εκτιμήσεις του ιδιωτικού
τομέα σχετικά με τη βιομηχανική
παραγωγή είχαν διαφορά δέκα
ποσοστιαίες μονάδες.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, η
αστυνομία κατήλθε σε απεργία
για να διαμαρτυρηθεί για τους
χαμηλούς μισθούς, πράγμα που
οδήγησε στις χειρότερες λεηλασίες από το 2002, όταν η χώρα
χρεοκόπησε. Αν και οι μισθοί

πρέπει να μειώσει τις επιδοτήσεις και να μην υποχωρήσει στα
αιτήματα των συντεχνιών για
αυξήσεις ημερομισθίων πάνω
από 30%. Από τότε που η χώρα
χρεοκόπησε το 2002, αντιμετωπίζει πτώσεις στην αξία του
πέσο και υψηλό πληθωρισμό. Η
Πρόεδρος Φερνάντεζ, τυπώνοντας χρήματα για να χρηματοδοτεί τα κοινωνικά προγράμματα, δημιουργεί ανησυχίες, αφού
κάτι τέτοιο αυξάνει τόσο τον
πληθωρισμό όσο και το δημοσιονομικό έλλειμμα.
Οι εξελίξεις αυτές στο εσωτερικό οικονομικό μέτωπο συνοδεύτηκαν με χειρονομίες στους διεθνείς επενδυτές, που περιλαμβάνουν και διαπραγματεύσεις
για την αποπληρωμή χρέους
$6,5 δις στις χώρες που είχαν
δανείσει την Αργεντινή και δεν
αποδέχτηκαν την αναδιάρθρωση των χρεών, μετά τη χρεοκοπία της χώρας. Επίσης, η
κυβέρνηση διεξάγει διαπραγματεύσεις για να αποζημιώσει μια
ισπανική εταιρεία ενέργειας,
την REPSOL, που είχε απαλλοτριωθεί το 2012 για περίπου $5
δις.
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Черта бедности для пенсионеров
составляет € 10 324
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SEK ОРГАНИЗУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ 8-ГО МАРТА

Непрерывная борьба за
общественное признание

• варьируется в зависимости от размера семьи

Ч

ерта бедности для получения социального пособия для пенсионеров на
одного человека составляет € 10 324 в год, для семьи из двух человек - €
15,486.
Служба субсидий и социальных пособий Министерства финансов сообщает,
что "в конце месяца будет выплачено очередное пособие тем, кто получил его
в январе, и первое пособие другим заявителям, чьи заявки были рассмотрены
до 7 февраля 2014 года и одобрены".
В сообщении также говорится, что на основании решения Министерского
совета от 13/2/2014 года критерии Положения о получателях субсидий не
изменились по сравнению с прошлым годом, кроме того, что теперь
учитывается доход человека за 2013 год.
Служба субсидий и социальных пособий доводит до сведения, что для новых
пенсионеров будет учитываться доход за текущий 2014 год.
Сообщается так же, что «в ближайшие дни будет опубликована новая форма
заявлений. Имеют право на заполнение заявления только те люди, которые не
получают никаких социальных пособий, или те, кто вышел на пенсию в
прошлом году».
«Получатели, имеющие на своем иждивении студентов / солдат / детей,

П

о

случаю

женского

Международного

дня

организует

8

марта

SEK

общенациональные

мероприятия и посещения рабочих

неспособных самостоятельно обслуживать себя, должны представить
соответствующие справки вместе с данными удостоверения личности», говорится в сообщении.
Заявления могут подавать только «те, кто отвечает соответствующим
критериям и до 2013 года заявок не подавал, а так же те, кто в 2013 году
получал доходы от незаявленного вида деятельности или от других
источников, например, арендная плата, пенсия за границей, пенсия по
Профессиональной пенсионной программе, действующей на Кипре,
проценты/дивиденды и K.O.A.P. вместе с соответствующими справками».
Право на заполнение заявлений имеют также «новые пенсионеры, то есть те,
кто приобретает право на получение пенсии в первой половине 2014 г., при
этом каждая семья может подать только одно заявление не позднее 30 апреля
2014 года».
В заключение Служба субсидий и социальных пособий сообщает, что
настоящая Программа прекратит действовать с даты вступления в силу новой
Программы минимального гарантированного дохода, которая будет
разработана Министерством труда и социального страхования.

фольклорной группы "Лигери".

ПАРАЛИМНИ
Актовый

зал

муниципалитета

мест, а так же призывает работающих

Паралимни, четверг, 6 марта 2014

женщин

года,

продолжать

в

условиях

18:00

–

Отец

Георгий

экономического спада беспощадную

Хаджиадаму выступит с докладом на

борьбу против дискриминации и

тему:

неравенства.

сегодняшнего

Наряду с этим Отдел трудящихся

хора муниципалитета Сотира.

женщин SEK призывает работниц в

ЛИМАССОЛ

целях

дальнейшего

профсоюзного
необходимый

укрепления

движения
импульс

дать

созданию

постоянных условий процветания с

«Женщина

вчерашнего

дня».

и

Выступление

Суббота, 8 Марта 2014 года, 16:00,
зал «Христодулос Михаэлидис» в
здании SEK в Лимассоле -

главной целью использования всех

Каллистени

без

докладом на тему: «Травы в нашей

исключения

человеческих

выступит

с

жизни».

ресурсов.

ЛАРНАКА

МЕРОПРИЯТИЯ

Понедельник,

НИКОСИЯ
Пятница, 7 марта, 17:30 – с докладом
выступит

Милона

г-жа

министр

труда

Зета

10

марта,

18:00,

здание SEK в Ларнаке – консультант
по

связям

с

общественностью

Эмилианиду. Приветствие отправит

Миранда

Генеральный секретарь SEK Никос

докладом на тему: «Сегодня я меняю

Моисеос.

свою

Мероприятие

завершит

музыкално-танцевальная программа

Сидера

жизнь».

выступит

Выступление

с

хора

Анортоси Фамагуста.

Сбор просроченных налогов должен стать национальной задачей

С

ейчас, когда Кипр нуждается в каждом центе,
чтобы выжить, наличие просроченных задолженностей по налогам на общую сумму свыше
одного миллиарда евро является недопустимым и
несправедливым.
По официальным данным, представленным в
годовом отчете Контрольной службы за 2012 год,
сумма неуплаченных налогов (по Департаменту
внутренних доходов и НДС) достигла 1.284.83
млрд. евро, из которых реально взысканы могут
быть 819,32 млн. евро.
К сожалению, отчет показывает, что сумма
просроченных задолженностей перед Фондом
социального страхования (ФСС) в конце 2012 года
достигла 68,5 млн. евро. Помимо задолженностей

перед Фондом социального страхования у
работодателей и самозанятых граждан имеются
задолженности и перед другими социальными
фондами
(например
фондами
отпусков,

• Необходимо срочно представить план
действий, реализация которого принесет
государственной казне 1 млрд. евро
избыточности рабочей силы, обороны и т.д.).
SEK выражает серьезную озабоченность в связи с
этой неприемлемой ситуацией и призывает
Министерство финансов, Министерство труда и все

правительство в целом представить план действий
по взысканию всех вышеуказанных сумм.
В данный момент поддержка государственных
фондов суммой почти в 1 млрд. евро оживит
экономику и страну, а так же сведет к минимуму
зависимость Кипра от Меморандума и Тройки.
Кроме этого, взыскание просроченных долгов,
перешагнуших
все
допустимые
пределы,
удовлетворит чувство справедливости работающих
граждан, которые являются единственными в этой
стране, кто своевременно выполняет свои
налоговые обязательства перед государством, и на
чьи плечи в настоящее время легло основное бремя
кризиса, повлекшего сокращения заработной
платы, пособий и массовые увольнения.

ERG_13-13_inn_13 3/4/14 11:43 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥΙΟΥ 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αμέτρητους κινδύνους κρύβει η κουζίνα σας

Έ

χετε καθαρίσει και οργανώσει
καλά την κουζίνα σας και νομίζετε ότι είστε ασφαλείς; Κι όμως
υπάρχουν πέντε κίνδυνοι που
«κρύβονται» ακόμη και στις…
καλύτερες κουζίνες και μπορεί να απειλήσουν την
υγεία σας. Πρόκειται για
τους ακόλουθους:

βα.
Τα πλαστικά δοχεία
Για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεσή σας στις χημικές ουσίες που
βρίσκονται στα πλαστικά, όταν

Τα προϊόντα καθαρισμού
Για την ακρίβεια ο κίνδυνος
δεν προέρχεται από τα ίδια
τα προϊόντα καθαρισμού,
αλλά από τον τρόπο αποθήκευσής τους. Για παράδειγμα, τα εντομοκτόνα, τα
υγρά για το πλύσιμο των
πιάτων και τα σπρέι για τον καθαρισμό του φούρνου καλό είναι να
μην τοποθετούνται στο ίδιο ντουλάπι με τα τρόφιμα, ακόμη και αν
τα τοποθετήσετε σε διαφορετικά
ράφια. Κάποια διαρροή από τα
μπουκάλια ή ακόμη και οι αναθυμιάσεις τους μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα.
Τα πλαστικά σκεύη
Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα
πλαστικά σκεύη που έχετε στην
κουζίνα σας. Το πλαστικό, όταν
ζεσταίνεται, λιώνει και αυτό είναι
πολύ πιθανό να συμβεί με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο μαγείρεμα. Αν, για παράδειγμα, ανακατεύετε το φαγητό
που μαγειρεύετε με ένα πλαστικό
κουτάλι ή μια πλαστική σπάτουλα,
μπορεί να μεταφερθούν επικίνδυνα
για την υγεία σας συστατικά από
το πλαστικό που θερμαίνεται στο
φαγητό. Στην περίπτωση αυτή
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
σπάτουλες από ανοξείδωτο χάλυ-

κά δοχεία με γυάλινα και αποφεύγοντας να αφήνετε τα τρόφιμα
στις κονσέρβες, αφού τις ανοίξετε.
Τα επικίνδυνα συστατικά είναι:
Ψευδάργυρος: Βρίσκεται σε ορισμένα γαλβανισμένα μεταλλικά δοχεία, που μπορούν
να μεταφέρουν τοξικές
ποσότητες ψευδαργύρου
στα τρόφιμα.
Χαλκός ή ορείχαλκος:
Μπορεί να κάνουν το κρασί,
το τσάι, τον καφέ και την
ντομάτα τοξικά.

√ Με την επαφή των όξινων
τροφίμων με το μέταλλο των
δοχείων μπορεί να προκληθεί χημική αντίδραση, με
αποτέλεσμα να υπάρχει ο
κίνδυνος δηλητηρίασης
φέρνετε ψώνια στο σπίτι, αφαιρέστε την πλαστική συσκευασία και
τυλίξτε όλα τα τυριά και αλλαντικά σας σε χαρτί πριν τα τοποθετήσετε σε κάποια πλαστική σακούλα
ή δοχείο.
Τα μεταλλικά δοχεία
Με την επαφή των όξινων τροφίμων, όπως οι ντομάτες, το τουρσί,
ορισμένα φρούτα, τα λεμόνια ή τα
ανθρακούχα αναψυκτικά και το
κρασί, με το μέταλλο των δοχείων
μπορεί να προκληθεί χημική αντίδραση, με αποτέλεσμα να υπάρχει
ο κίνδυνος δηλητηρίασης. Μπορείτε να αποκλείσετε αυτό το ενδεχόμενο αντικαθιστώντας τα μεταλλι-

Μόλυβδος: Συνήθως τα
δοχεία από κασσίτερο
περιέχουν 25% μόλυβδο και
75% κασσίτερο.
Το ωμό κρέας
Η κατανάλωση μισοψημένων κρεάτων, αλλά και τα ωμά ψάρια, τα
οστρακοειδή και τα πουλερικά
μπορεί προκαλέσουν τοξοπλάσμωση ή τριχινίαση. Είναι βέβαιο
ότι δεν θα επιχειρήσετε ποτέ να
φάτε ένα ωμό κοτόπουλο, ωστόσο
αν ακουμπήσετε το κοτόπουλο
πάνω στον πάγκο κοπής και έπειτα κόψετε εκεί τη σαλάτα σας,
χωρίς προηγουμένως να τον καθαρίσετε, υπάρχει ο κίνδυνος να
πάθετε τροφική δηλητηρίαση.
Μπορείτε να αποφύγετε αυτό το
ενδεχόμενο χρησιμοποιώντας διαφορετικές σανίδες κοπής για το
κρέας και άλλες για τη σαλάτα.
Πλένετε καλά όλες τις επιφάνειες,
τα πιρούνια και τα σκεύη που
έχουν έρθει σε επαφή με ωμά τρόφιμα (π.χ. ψάρι, κρέας, κοτόπουλο)
προτού τα χρησιμοποιήσετε ξανά
στο μαγειρεμένο φαγητό.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Αυτή η εβδομάδα φαίνεται να ξεκαθαρίζει 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.
ΤΑΥΡΟΣ: Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει
αισιόδοξους και δυναμικούς. Είστε αποφασισμένοι να βάλετε τάξη στη ζωή
σας και να αφοσιωθείτε στους στόχους
σας. Στον αισθηματικό τομέα οι δεσμευμένοι διανύετε μία περίοδο ευτυχίας
αφού έχετε καταφέρει να ξεπεράσετε τις
δυσκολίες που είχαν παρουσιαστεί στη
σχέση σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο επαγγελματικός τομέας
φαίνεται να σας απασχολεί έντονα αυτό
το διάστημα. Παρότι στην αρχή της
εβδομάδας θα νιώθετε απογοητευμένοι
γιατί θα δείτε τα σχέδιά σας να καθυστερούν, στην πορεία όμως θα έχετε τη
δυνατότητα να διεκδικήσετε αυτά που
σας ανήκουν και να τα αποκτήσετε. Σας
περιμένουν σημαντικές αλλαγές στον
εργασιακό σας χώρο .
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: 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.

ΛΕΩΝ: 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 επαγγελματικό σας χώρο. Στον
αισθηματικό τομέα υπάρχουν πολλές
εντάσεις. Τη μία είστε χωρισμένοι, την
άλλη τα ξαναβρίσκετε με το σύντροφό
σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Επιτέλους 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. Αισθηματικά: Στον αισθηματικό τομέα οι
δεσμευμένοι διανύετε την καλύτερη
περίοδο στη σχέση σας, ενώ οι αδέσμευτοι μέσα από γνωριμίες που θα κάνετε
είναι πιθανό να γνωρίσετε το άλλο σας
μισό.
ΖΥΓΟΣ: Αυτή την εβδομάδα θα μπορέσετε να σταθεροποιήσετε τα σχέδιά σας.
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.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: 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.
ΤΟΞΟΤΗΣ: 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.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτή την εβδομάδα οι υποθέσεις που αφορούν στον επαγγελματικό τομέα συνεχίζουν να προωθούνται με
ευνοϊκό τρόπο και το μόνο που θα πρέπει να κάνετε από την πλευρά σας είναι
να συνεχίσετε να δραστηριοποιήστε με
την ίδια τακτική. Μην παραμελείτε όμως
τον τομέα των διαπροσωπικών σας
σχέσεων.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: 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.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναι καιρός να χαλαρώσετε και
να διαθέσετε περισσότερο χρόνο στον
εαυτό σας. Συζητήσεις, συναντήσεις και
ευχάριστες επαφές ομορφαίνουν την
καθημερινή σας ζωή. Στον οικονομικό
τομέα υπάρχουν εκκρεμότητες από το
παρελθόν που σας πιέζουν ιδιαίτερα
και είναι καιρός να τις ρυθμίσετε.
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ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μελιτζάνες με πατάτες γιαχνί
Υλικά:
1 κιλό τριμμένες ντομάτες
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
3 μελιτζάνες φλάσκες
6 μεγάλες πατάτες
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο σπασμένες
1/2 κούπα ελαιόλαδο, 2-3 κόκκους μπαχάρι, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση: Καθαρίζουμε τις πατάτες και αφού τις πλύνουμε, τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Ζεσταίνουμε σε
πλασοτέ κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι για λίγα λεπτά μέχρι να γίνει διάφανο.
Προσθέτουμε το σκόρδο και τις πατάτες. Τις αφήνουμε να
σιγοψηθούν για λίγα λεπτά και να λαδωθούν καλά. Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες και τον πελτέ και
συμπληρώνουμε με νερό τόσο όσο να καλυφθούν τα υλικά.
Αλατοπιπερώνουμε. Σκεπάζουμε με καπάκι και σιγοβράζουμε για περίπου 35΄ μέχρι να μισογίνουν οι πατάτες.
Στο μεταξύ έχουμε κόψει τις μελιτζάνες σε χοντρά κομμάτια. Τις αραδιάζουμε σε λαμαρίνα και τις ραντίζουμε με
ελάχιστο ελαιόλαδο. Τις ψήνουμε σε δυνατό φούρνο για
15΄ να καψαλιστούν. Όταν μισογίνουν οι πατάτες, προσθέτουμε στην κατσαρόλα και τις ψημένες μελιτζάνες.
Σιγοβράζουμε για επιπλέον 15΄. Τέλος πασπαλίζουμε με
το μαϊντανό. Το φαγητό πρέπει να μείνει σχεδόν με το λάδι
του. Δεν το ανακατεύουμε γιατί λιώνουν τα υλικά. Σερβίρεται απαραιτήτως με φρέσκο τυρί και είναι υπέροχο!

Ταραµοκεφτέδες
Υλικά:
100 γραμμ. ταραμάς
άσπρος
8 φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα
2 κ.σ. άνηθος ψιλοκομμένος
1 κ.σ. δυόσμος ψιλοκομμένος
3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί
μουσκεμένο σε νερό
πιπέρι, αλεύρι για το τηγάνισμα
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση: Βάζουμε λίγο λάδι στο τηγάνι και σοτάρουμε τα
κρεμμυδάκια. Μόλις πάρουν χρώμα προσθέτουμε τον
άνηθο, το δυόσμο, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το μείγμα στο ψωμί και ρίχνουμε
μέσα και τον ταραμά (αφού τον ξεπλύνουμε πρώτα με
νερό). Ζυμώνουμε τα υλικά, πλάθουμε τους κεφτέδες και
τους αλευρώνουμε. Βάζουμε το λάδι να κάψει σε ένα τηγάνι και ρίχνουμε μέσα τους κεφτέδες. Μόλις ψηθούν καλά
και από τις δύο πλευρές, τους βγάζουμε σε μια πιατέλα
στρωμένη με απορροφητικό χαρτί και τους σερβίρουμε
ζεστούς.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πρόγραμμα
εκμάθησης
της ελληνικής
γλώσσας

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 736 - 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963

Τ

ο
υπουργείο
Παιδείας
και
Πολιτισμού σας ανακοινώνει την έναρξη
των μαθημάτων για
την «Εκμάθηση της
Ελληνικής Γλώσσας σε
Μετανάστες
και
Ξενόγλωσσους
Κατοίκους της Κύπρου»
τον Μάρτιο του 2014.
Τα μαθήματα θα προσφερθούν για τα ακόλουθα επίπεδα:
• Επίπεδο A, για άτομα
που είναι αρχάριοι ή
έχουν ελάχιστη γνώση
της ελληνικής γλώσσας.
• Επίπεδο B, για άτομα
που έχουν βασικές
γνώσεις στον γραπτό
και προφορικό λόγο.
• Επίπεδο Γ, για άτομα
που έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε
ικανοποιητικό βαθμό
τόσο προφορικά όσο
και γραπτά.

Μαθήματα Hλεκτρονικών Υπολογιστών όλων
των επιπέδων για Μαθητές και για Ενήλικες
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις
των ECDL και ECDL ADVANCE

Δακτυλογραφία - Λογιστικής
όλων των επιπέδων
Προετοιμασία για τις εξετάσεις των LCCI

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα
22 658082 / 97 655366

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμεν την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014
στον ιερό ναό
Παναγίας Χρυσελεούσης
Στροβόλου το ετήσιο
μνημόσυνο του αείμνηστου
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
(πρώην γ.γ. ΣΕΚ)
και ΓΡΗΓΟΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους
να παραστούν
Η οικογένεια, η ΣΕΚ

ΛΥΣΗ SUDOCU

Όσοι ενδιαφερόμενοι
έχουν ήδη εγγραφεί στο
Πρόγραμμα, θα ενημερωθούν μέσω του
εκπαιδευτή/τριάς τους
για τον ακριβή τόπο
και χρόνο έναρξης των
μαθημάτων, ενώ όσοι
επιθυμούν να εγγραφούν και δεν το έχουν
ήδη κάνει, θα έχουν τη
δυνατότητα να το
κάνουν μέχρι τις αρχές
Μαρτίου
2014.
Τ η λ έ φ ω ν α
Επικοινωνίας: Επαρχία
Λευκωσίας: 22800803,
Επαρχία
Λεμεσού:
25877524,
Επαρχία
Λάρνακας
/
Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ :
24813264,
Επαρχία
Πάφου: 26804521.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 6/2014, 26/2/2014
50.000 .............. 40541

100 .................. 31130

ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................. 13541

1.000................ 26643
400................... 54426
400 .................. 12213

100 .................. 22013
100 .................. 29284

400 .................. 46799

100 .................. 20781

200 .................. 49617

100 .................. 26306

200 .................. 17356

100 .................. 10472

200 .................. 10027

100 .................. 30173

200 .................. 43961
200 .................. 10255

Άλλα ποσά

200 .................. 16610

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................. 35149

5573, 5611

200 .................. 50649

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................. 54125

354

200 .................. 34609
200 .................. 14871
100 .................. 41311

Από €10 οι λήγοντες σε
259, 116

100 .................. 45574

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................. 43169

93, 65

ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ
Ο Ανδρέας Φ. Μάτσας, α.γ.γ. της ΣΕΚ και η Ήβη
Μάτσα απέκτησαν το περασμένο Σάββατο ένα
υγιέστατο αγοράκι.
Η ΣΕΚ και η «Εργατική Φωνή» εύχεται ολόψυχα να
τους ζήσει ο πρωτότοκος υιός τους.

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

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΥΧΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει εξαήμερη Πασχαλινή εκδρομή στην
Ελλάδα στις 18-23 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

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Τα έσοδα των 20 κορυφαίων ομάδων του κόσμου έφτασαν
τα 5,4 δισ. ευρώ την περασμένη περίοδο, καταγράφοντας
αύξηση μεγαλύτερη των 400 εκ. (8%), σύμφωνα με τη 17η
έκδοση του Football Money League της Deloitte, εταιρείας
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
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Η ΡΕΑΛ Μαδρίτης βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης του
Money League για ένατη συνεχή χρονιά, ξεπερνώντας το
προηγούμενο σερί των οκτώ χρόνων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με συνολικά έσοδα ύψους €518,9 εκ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η εικοσάδα των 5,4 δις ευρώ
Α

υτό βασίστηκε στα εμπορικά έσοδα ύψους €211,6 εκ.,
τα οποία αυξήθηκαν κατά €7,8
εκ. (4%) το 2012/13 και τα
έσοδα από ραδιοτηλεοπτικά
δικαιώματα ύψους €188,3,
αυξημένα κατά €5,7 εκ. (3%). Η
Μπαρσελόνα διατήρησε τη
δεύτερη θέση, ενώ η κατάκτηση
τριών τίτλων από την Μπάγερν Μονάχου είχε ως αποτέλεσμα να πάρει την τρίτη θέση
από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Dan Jones, Partner του
Sports Business Group της
Deloitte, δήλωσε: «Η Ρεάλ
Μαδρίτης παραμένει σταθερά
στην κορυφή του Money
League, ακόμη κι αν η ομάδα
δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο
την περίοδο 2012/13. Παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ειδικά στην Ισπανία, η
δυνατότητα της ομάδας να
αποφέρει σημαντικά εμπορικά
έσοδα τόσο στο εσωτερικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο είναι το
επίκεντρο της επιτυχίας της.
Το γεγονός αυτό βοήθησε στο
να μεγαλώσει η διαφορά από
την πλησιέστερη ανταγωνίστριά της στο Money League,
την Μπαρσελόνα, στα €36 εκ.
Και οι δυο ισπανικές ομάδες
απολαμβάνουν
σημαντικά
έσοδα από ραδιοτηλεοπτικά
δικαιώματα που έχουν συμφωνηθεί μετά από κατ’ ιδίαν
διαπραγματεύσεις, το οποίο
τους δίνει πλεονέκτημα έναντι
των Ευρωπαίων ανταγωνιστών τους».

Αύξηση στα έσοδα κατά 8%
«Τα συνολικά έσοδα των 20
κορυφαίων ομάδων, καθεμιά
από τις οποίες παρουσίασε
αύξηση το 2012/13, αυξήθηκαν κατά 8%, ξεπερνώντας
μακράν τα δεδομένα της ευρύτερης παγκόσμιας οικονομίας.
Αυτή η αύξηση έρχεται, πριν
ληφθούν υπόψη οι νέες συμφωνίες για ραδιοτηλεοπτικά
δικαιώματα των πρωταθλημάτων της Premier League και της
Bundesliga, τα οποία θα έχουν
αντίκτυπο στα έσοδα των ομάδων στο Money League του
επόμενου χρόνου». «Επιπλέον,
καθεμιά από τις 30 κορυφαίες
ομάδες είχαν έσοδα πάνω από
€100 εκ. Στην πρώτη μας έκδοση του Money League το
1996/97 μόνο η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ έφτανε αυτό το
ποσό, και οι 20 κορυφαίες
ομάδες έφτασαν σε αυτό το
επίπεδο μόνο κατά τη χρήση
2007/08. Ο συγκεκριμένος
ρυθμός αύξησης εσόδων είναι
μια ένδειξη του αμείωτου

ενδιαφέροντος για το πιο
δημοφιλές άθλημα παγκοσμίως». Για πρώτη φορά στο
Money League, η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ βρίσκεται εκτός
τριάδας, μετά την εκτόπισή
της στην τέταρτη θέση από την
Μπάγερν Μονάχου. Η κυριαρχία της γερμανικής ομάδας στη
Γερμανία και στην Ευρώπη το
2012/13 αντικατοπτρίζεται
στην άνοδό της στην τρίτη
θέση με αύξηση €62,8 εκ. (17%)
στα έσοδα που έφτασαν τα
€431,2 εκ.

Η μάχη για την τρίτη θέση
Ο Austin Houlihan, Senior
Manager του Sports Business
Group της Deloitte, εξήγησε ότι:
«Η κατάκτηση τριών τίτλων
της Μπάγερν συνέβαλε στην

τελευταία είχε καταλάβει το
2003/04».

Η πεντάδα της Αγγλίας
Από τις άλλες πέντε αγγλικές
ομάδες στην κατάταξη των 20,
η συνεχιζόμενη άνοδος της
Μάντσεστερ Σίτι τη φέρνει
στην έκτη θέση. Η εμπορική
επιτυχία της ομάδας την
έφερε, για πρώτη φορά στην
κατάταξή μας, πάνω από τις
αντιπάλους της στην Premier
League, Τσέλσι (7η) και Άρσεναλ (8η). Παρότι τα έσοδα της
Λίβερπουλ (12η) αυξήθηκαν
κατά 9%, η ομάδα βρέθηκε
εκτός δεκάδας για πρώτη φορά
από το 1999/2000. Παρόλα
αυτά είναι στην υψηλότερη
θέση στο Money League από τις
ομάδες που δεν συμμετέχουν

√ Αυξήθηκαν κατά 8% τα έσοδα των 20 κορυ-

φαίων ποδοσφαιρικών ομάδων σύμφωνα με
έκδοση του Football Money League της Deloitte
περαιτέρω αύξηση των εμπορικών εσόδων κατά 18% στα
€237,1 εκ. Η νίκη των Βαυαρών
στο Champions League τής
έφερε περισσότερο από €55 εκ.
από την UEFA, ενώ η ομάδα
εξακολουθεί να πετυχαίνει
“sold out” των εισιτηρίων για
όλους τους αγώνες στην έδρα
της, την Allianz Arena με τα
έσοδα κάθε αγώνα να φτάνουν
τα €3,4 εκ.. Περαιτέρω αύξηση
των εμπορικών εσόδων είναι
πιθανή το 2013/14 μέσω επεκτάσεων των τρεχουσών συμφωνιών με τη Lufthansa και την
Coca-Cola και με μια ανανεωμένη συμφωνία με τον χορηγό
της φανέλας, τη Deutsche
Telekom.
«Ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε μια θέση στο Money
League, οι διάφορες πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες μπορεί να δώσουν ώθηση στα
έσοδα του 2013/14, ώστε η
πτώση στην τέταρτη θέση να
είναι μόνο προσωρινή. Οι συμφωνίες αυτές, σε συνδυασμό
με τον αντίκτυπο της βελτιωμένης τριετούς συμφωνίας
ραδιοτηλεοπτικής
κάλυψης
της Premier League από το
2013/14, σημαίνει ότι είναι
πιθανό τα έσοδα να πλησιάσουν τα €500 εκ. στο Money
League του ερχόμενου έτους.
Μετά το 2013/14, η συνεχής
παρουσία στο Champions
League θα είναι το κλειδί για τη
Γιουνάιτεντ να επιδιώξει να
ξανακερδίσει την κορυφή του
Money League, μια θέση που

στο Champions League. Oι Reds
μπορούν να ξαναβρεθούν στη
δεκάδα τον επόμενο χρόνο
χάρη στις νέες συμφωνίες
ραδιοτηλεοπτικής
κάλυψης
της Premier League. Η αύξηση
που θα προκύψει από αυτές
τις συμφωνίες θα επιτρέψει σε
άλλες αγγλικές ομάδες, όπως
είναι η Έβερτον, η Νιούκασλ, η
Γιουνάιτεντ και η Γουέστ Χαμ
Γιουνάιτεντ, να διεκδικήσουν
θέσεις στην κατάταξη των 20
κορυφαίων ομάδων τον επόμενο χρόνο. Η Τότεναμ Χότσπερ
παρέμεινε στη 14η θέση της
παρά την πρόσφατη μη ικανοποιητική σεζόν.

Η αναρρίχηση της Παρί
Μια από τις σημαντικότερες
ιστορίες του φετινού Money
League είναι η ανάδειξη της
Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ανέβηκε στις κορυφαίες πέντε
ομάδες. Τα έσοδα της ομάδας

σχεδόν τετραπλασιάστηκαν
στα €398,8 εκ. από το 2010/11
και περιλαμβάνουν εμπορικά
έσοδα ύψους €254,7 εκ. - η
υψηλότερη πηγή εσόδων ως
μόνος οικονομικός πόρος για
μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ο
Houlihan σχολίασε: «Η Παρί Σεν
Ζερμέν είναι η ομάδα που ανέβηκε πιο γρήγορα από όλες στο
φετινό Money League, κερδίζοντας την υψηλότερη θέση που
έχει κατακτήσει ποτέ γαλλική
ομάδα. Είναι η μοναδική
εκπρόσωπος της χώρας στη
φετινή κατάταξη των 20 κορυφαίων ομάδων. Αναμένουμε
την ομάδα να παραμένει στην
πεντάδα τα επόμενα χρόνια,
χάρη στους φιλόδοξους Καταρινούς ιδιοκτήτες τους και
στην ισχυρή εμπορική υποστήριξη. Η μετεγγραφή του David
Beckham στο δεύτερο μισό της
περιόδου του 2012/13, συνέβαλε στην ενίσχυση του προφίλ της ομάδας παγκοσμίως.
Πολύ σημαντική είναι η εμπορική επιτυχία της ομάδας, η
οποία συμβάλλει στη βελτίωση
της απόδοσης της ομάδας
εντός γηπέδων, όπως αποδείχθηκε από την κατάκτηση του
Championnat για πρώτη φορά
εδώ και 19 χρόνια».

Τουρκία και αναδυόμενες
Η εμφάνιση των Γαλατασαράι
και Φενέρμπαχτσε στο Money

League ως επακόλουθο των
επιτυχών συμμετοχών τους
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αποτελεί την πρώτη
φορά από το 2005/06 που δυο
ομάδες εκτός των «μεγάλων
πέντε» ευρωπαϊκών χωρών
εμφανίζονται στην κατάταξη
των κορυφαίων 20 ομάδων.
Ο Houlihan σημείωσε: «Ενώ οι
ομάδες από τα “μεγάλα πέντε”
πρωταθλήματα συνεχίζουν να
κυριαρχούν στο Money League,
η παρουσία των ομάδων Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε
στην κατάταξή μας, όπως και
εκείνη της βραζιλιάνικης ομάδας Κορίνθιανς στις 30 κορυφαίες ομάδες, αποδεικνύει την
αυξανόμενη παρουσία των
ομάδων από τις αναδυόμενες
αγορές. Η ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών τους, το
πάθος των πολιτών τους για
το ποδόσφαιρο και η αναπτυσσόμενη
ποδοσφαιρική
υποδομή τους συμβάλλουν στη
μεγάλη αύξηση των εσόδων
των κορυφαίων ομάδων των
αγορών αυτών. Το γήπεδο της
Γαλατασαράι, το Türk Telekom
Arena, που άνοιξε το 2011, έχει
αναγνωριστεί ως ένα από τα
καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη
και επισημαίνει τη σημασία
της ποιότητας των γηπέδων
στην αύξηση των εσόδων».

ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή συνταγή: Επένδυση ακαδημιών, ανάδειξη ταλέντων

Ο Μάνος Πηλείδης, Senior Partner της Deloitte
στην Ελλάδα, σχολίασε: «Η έρευνα, επίσης,
καταδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
έχει παγκόσμια απήχηση. Η απήχηση αυτή
συμβάλλει τόσο στα εμπορικά έσοδα (πολυεθνικοί χορηγοί, φιλικοί αγώνες, πώληση φανέλων κτλ.), όσο και στα τηλεοπτικά έσοδα (αγώνες που γίνονται σε ώρες που εξυπηρετούν την
Ασία). Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι από τις
κορυφαίες 20 ομάδες, το ένα τρίτο περίπου
έχει ιδιοκτήτη ή μεγαλομέτοχο εκτός Ευρώπης,
κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον ιδιωτών και
εταιρειών από τη Μέση Ανατολή, τις Η.Π.Α. και

την Ασία να ασχοληθούν με το ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, στην Ελλάδα η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και η ψαλίδα συνεχώς
ανοίγει. Η οικονομική κατάσταση δύσκολα θα
επιτρέψει στις ομάδες μας το όνειρο για εμφάνιση στο Money League μέσα στα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι το καλύτερο για τις ελληνικές
ομάδες είναι να επενδύσουν στην ανάπτυξη
των ακαδημιών με σκοπό την ανάδειξη ταλέντων, στα οποία θα μπορούν να βασιστούν
αρχικά αγωνιστικά και στο μέλλον οικονομικά».
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Οι επιβατικές μεταφορές
Με το γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελή Σταύρου

1

Πως αξιολογείτε μέχρι σήμερα τη λειτουργία
του συστήματος επιβατικών μεταφορών στην
Κύπρο; Για την ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ το σύστημα των Επιβατικών Μεταφορών στη Κύπρο μέχρι στιγμής
αξιολογείται θετικά με την έννοια ότι λύθηκε σε
μεγάλο βαθμό ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα πού έχει
να κάμει με την Μεταφορά χιλιάδων Επιβατών στη
δουλειά, στο σχολείο, από τη μια πόλη στην άλλη,
στη θάλασσα στο βουνό και παντού ανά την Κύπρο.
Κάνοντας θετική αξιολόγηση δεν σημαίνει ότι το
σύστημα λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Αντίθετα.
τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και περίπλοκα.
Ως τέτοια είναι η έλλειψη υποδομών όπως στέγαστρα στις στάσεις, λεωφορειολωρίδες, ακυρωτικές
μηχανές, και πολλά άλλα. Κυριότερος λόγος για την
ύπαρξη τέτοιων προβλημάτων είναι το Οικονομικό.
Δυστυχώς η κρίση στον τόπο μας επιδρά πολύ
αρνητικά στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

2 Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος; Δεν φανταζόταν κανείς
από εμάς πού αναμειχθήκαμε από την πρώτη στιγμή στις συζητήσεις για την εισαγωγή του συστήματος μετά από ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του πού
ως γνωστό έγινε στις 5/6/2010 η χώρα μας θα αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε
σχέση με τα δημοσιονομικά πού είναι και η βασική
πηγή επιχορήγησης του συστήματος σύμφωνα και
με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία. Από εδώ αρχίζουν
οι παρενέργειες στην υλοποίηση του προγράμματος.
Δεν υπάρχουν λεφτά για υποδομές δεν υπάρχουν
λεφτά για σωστή αντιμετώπιση των υποχρεώσεων
των νέων εταιρειών απέναντι στους εργαζόμενους
απέναντι στους αγοραστές βασικών υλικών ώστε να
υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.
3 Πως προδιαγράφεται το μέλλον του συστήματος; Έστω και με τις πιο πάνω αποθαρρυντικές επισημάνσεις θέλουμε να πιστεύουμε ότι το μέλλον του
συστήματος προδιαγράφεται ευοίωνο. Η ΟΜΕΠΕΓΕΣΕΚ για πολλοστή φορά δηλώνει την αποφασιστικότητα της να συμβάλει ώστε το σύστημα να σταθεί
στα πόδια του. Εάν για παράδειγμα ένας ασθενής
πονέσει το μάτι ο γιατρός δεν θα του το βγάλει αλλά
θα το θεραπεύσει. Έτσι και στις Μεταφορές, εφόσον
υπάρχει πρόβλημα πρέπει να αναζητήσουμε τις
λύσεις και όχι να το διαλύσουμε.
4 Πόσοι εργαζόμενοι εργοδοτούνται και με ποιους
όρους; Το σύστημα εργοδοτεί Παγκύπρια γύρω στα
1300 άτομα σε όλες τις ειδικότητες. Οδηγούς, Ελεγκτές, Τεχνικούς Γραφειακό προσωπικό κλπ. Όλοι οι
εργαζόμενοι εργοδοτούνται με τους όρους των Συλλογικών Συμβάσεων τις οποίες διαπραγματεύεται η
Ομοσπονδία μας μαζί με την αντίστοιχη της ΠΕΟ
τόσο σε Επαρχιακό Επίπεδο όσο και σε Παγκύπριο
Επίπεδο.

5

Πιστεύεται ότι το επιβατικό κοινό έδειξε εμπιστοσύνη στο σύστημα; Είναι η πεποίθηση μας ότι
το Επιβατικό Κοινό έχει αγκαλιάσει το σύστημα και
το χρησιμοποιεί πολύ πιο συχνά από ότι στο παρελθόν. Παράλληλα η κοινή γνώμη έχει πολύ θετική
άποψη για το συγκοινωνιακό σύστημα καθώς εξυπηρετείται από ολοκαίνουργια λεωφορεία .Δεν είναι
υπερβολή αυτό πού σχολιάζει ο κόσμος ότι μας
τιμά σαν χώρα αυτό που βλέπουμε στους δρόμους.
Υπάρχει περιθώριο για να αγκαλιαστεί ακόμη
περισσότερο από όλους μας. Το σύστημα χρειάζεται
τη στήριξη και υποστήριξη από
όλους μας. Σίγουρα ένα σύγχρονο
σύστημα επιβατικών συγκοινωνιών δεν είναι χρήσιμο μόνο για
τους πολίτες της Κύπρου αλλά
παράλληλα αποτελεί ισχυρή
διαφήμιση για τον τουρισμό που τόσο τον έχει
ανάγκη η οικονομία
της χώρας μας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Άδραξε την ευκαιρία και διεκδίκησε με δυναμισμό τα δικαιώματα σου

Η

ΣΕΚ θέτει στις ύψιστες προτεραιότητες της την καταξίωση
της εργαζόμενης γυναίκας και την
καλεί να συνεχίσει διεκδικητικά να
αγωνιζεται ενάντια σε διακρίσεις
και ανισότητες στο χώρο εργασίας.
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
που τιμάται την 8η Μαρτίου αποτελεί μέρα αναγνώρισης των αγώνων που επιτέλεσαν οι γυναίκες
πριν από δεκαετίες διεκδικώντας
καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Ταυτόχρονα αποτελεί ημέρα υπενθύμισης προς τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν το χρέος τους προς το
υπόλοιπο μισό του πληθυσμού
τους.
Σε διακήρυξη του το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ κάνει αναφορά στις δύσκολες και συνάμα
επώδυνες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει σήμερα η
υφήλιος, εξαιτίας των βαριών
συνεπειών της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης και τονίζει ότι η
θωράκιση των γυναικείων κατακτήσεων κρίνεται επιτακτικότερη
από ποτέ. Και συνεχίζει: «μέσα σε
αυτό το σκηνικό η Κύπρος δεν θα
μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση.
Οι γυναίκες βιώνουν μια σιωπηλή
κρίση που υποβαθμίζει και αποδυναμώνει σταδιακά τη θέση τους
στην αγορά εργασίας, επιφέροντας σοβαρά πλήγματα στην κοινωνία και στην οικονομία ευρύτερα
αφού η γυναικεία απασχόληση
γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών

ΣΕΚ εκφράζει την ανησυχία του για
το γεγονός, ότι οι γυναίκες πληρώνουν ακριβά το τίμημα των μέτρων
λιτότητας αφού πλήττεται σημαντικά η πρόνοια και η κοινωνική
προστασία
φρενάροντας την
ενεργότερη εμπλοκή της στην

αγορά εργασίας.
Τέλος καλεί τις γυναίκες να ενδυναμώσουν τις τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος συμβάλλοντας
στην εδραίωση μόνιμων συνθηκών
ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς και
διακρίσεις.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Παρασκευή 7 Μαρτίου στις 5.30μ.μ. Κύρια ομιλήτρια η
υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο γ.γ.
της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα
από το λαογραφικό όμιλο «Λυγερή».
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Παραλιμνίου, Πέμπτη 6
Μαρτίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. Ομιλητής ο πάτερ Γεώργιος Χ’’ Αδάμου
που θα αναλύσει το θέμα: «Η γυναίκα του χθες και του σήμερα». Θα τραγουδήσει η χορωδία του Δήμου Σωτήρας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 και ώρα 4.00 μ.μ. στην αίθουσα
«Χριστόδουλος Μιχαηλίδης» στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού. Θέμα: «Τα
βότανα στη ζωή μας». Παρουσίαση: κα Καλλισθένη Μυλωνά.
ΛΑΡΝΑΚΑ: Δευτέρα, 10 Μαρτίου, 6 μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας. Η
σύμβουλος Σχέσεων Μιράντα Σιδερά θα αναλύσει το θέμα: «Σήμερα
αλλάζω τη ζωή μου». Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη χορωδία της Ανόρθωσης Αμμοχώστου.

Η Κομισιόν ενέκρινε την αναδιάρθρωση του Συνεργατισμού

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε την περασμένη εβδομάδα το «πράσινο φως» για την ανακεφαλαιοποίηση και τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και του κεντρικού
φορέα τους, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
στην Κύπρο, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

τραπεζικού τομέα σε βιώσιμα πιστωτικά ιδρύματα
που θα εξυπηρετούν την κυπριακή οικονομία σε σταθερή βάση», Η Κομισιόν θεωρεί ότι ο συνεργατικός
τραπεζικός τομέας συμβάλλει καθοριστικά στη χρηματοδότηση της κυπριακής οικονομίας.

Όπως επισημαίνει, τα μέτρα αυτά θα καταστήσουν
δυνατή τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνεργατικού τραπεζικού τομέα χωρίς συνέχιση της κρατικής
στήριξης, ενώ συγχρόνως θα περιορίσουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούν οι ενισχύσεις.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, λόγω του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως συνέπεια
της τρέχουσας ύφεσης και του αλόγιστου δανεισμού
κατά το παρελθόν, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας
πρέπει να δημιουργήσει εκ νέου ένα ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας με ανακεφαλαιοποίηση ύψους
1,5 δισ. ευρώ.
Η στρατηγική αναδιάρθρωσης του συνεργατικού τραπεζικού τομέα έχει καταρτιστεί σε στενή συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και αποτελεί μέρος του
προγράμματος βοήθειας για την Κύπρο.
Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής για
θέματα ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια «ο συνεργατικός τραπεζικός τομέας επιβαρύνεται ιδιαίτερα από
την κακή ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, εξαιτίας του αλόγιστου δανεισμού κατά το παρελθόν και
το πρόγραμμα ριζικής αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε
θέτει τις βάσεις για τη μετατροπή του συνεταιριστικού
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