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Υποδεχόμαστε το νέο έτος κάτω από συνθήκες οικο-

νομικής στασιμότητας, υψηλής ανεργίας και

δυσπραγίας μεγάλου τμήματος του πληθυσμού.

Η άλλοτε ευημερούσα Κύπρος μετετράπη αίφνης σε

χώρα φτώχειας και δυστυχίας.  Πρωταίτιοι της τρα-

γωδίας, το σάπιο πολιτικό σύστημα, η κομματοκρα-

τία της πελατειακής σχέσης, οι ασύδοτοι τραπεζίτες

και λοιποί κερδοσκόποι. Η οικονομία εξακολουθεί να

είναι καθηλωμένη, οι ένοχοι της τραγωδίας παραμέ-

νουν ατιμώρητοι, οι πρωταίτιοι αρνούνται να ζητή-

σουν μια απλή συγνώμη από το κατακρεουργημένο

λαό ενώ η εξυγίανση του δημοσίου βίου φαντάζει

προς το παρόν ουτοπία.

Το μέγα στοίχημα που τίθεται ενώπιον μας στη νέα

χρονιά είναι κατά πόσον η νέα διακυβέρνηση θα

μπορέσει να ανάψει τη λαμπάδα της ελπίδας και της

προοπτικής για την καθημαγμένη Κύπρο.  Το μέγα

στοίχημα θα κριθεί από την έκβαση των πιο κάτω 10

προκλήσεων:

1 Απονομή δικαιοσύνης για την οικονομική τραγω-

δία με τιμωρία των ενόχων.

2 Αποκατάσταση στον μέγιστο δυνατό βαθμό της

οικονομικής ζημιάς που υπέστησαν οι ανυποψία-

στοι πολίτες που δεν φέρουν καμιά ευθύνη για τη

χρεοκοπία.

3 Εξυγίανση του πολιτικού και ευρύτερου δημοσίου

βίου, με ενδυνάμωση των θεσμών και εδραίωση της

πολιτείας και διαφάνειας.

4 Ανασυγκρότηση της κρατικής μηχανής με αύξηση

της παραγωγικότητας.

5 Ανόρθωση του τραπεζικού συστήματος με την

μέγιστη κοινωνική ευαισθησία έναντι των πολιτών

που κλήθηκαν να το διασώσουν από την ολοκληρω-

τική κατάρρευση.

6 Αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονάθρακων

και του φυσικού αερίου χωρίς ιδιοτελή συμφέροντα

και άλλες σκοπιμότητες.

7 Εξεύρεση τρόπων για να αποτραπούν οι ιδιωτικο-

ποιήσεις των τριών νευραλγικών Οργανισμών Κοι-

νής Ωφέλειας.

8 Εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

κατά τρόπο που και ο τελευταίος πολίτης να απο-

λαμβάνει τα βασικά αγαθά επιβίωσης.

9 Υιοθέτηση ενεργητικών μέτρων για αναχαίτιση

της ανεργίας και τόνωση της απασχόλησης.

10 Αποφυγή της μετωπικής σύγκρουσης στα εργα-

σιακά με διαφύλαξη των θεσμών και προστασία της

εργατικής ειρήνης.

11 Δημιουργία συμμαχιών για Ευρωπαϊκό και Διε-

θνές επίπεδο για αξιοποίηση υπέρ των ελληνικών

συμφερόντων των επερχόμενων κατακλυσμιαίων

γεωστρατηγικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη

περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Από την έκβαση των πιο πάνω προκλήσεων θα κρι-

θεί ουσιαστικά η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη. Ο

λαός αναμένει με αγωνία τις επόμενες κινήσεις της

κυβέρνησης στο Κυπριακό και στα κοινωνικοοικονο-

μικά, προσδοκώντας ότι στο

2014 θα τεθούν οι βάσεις για

αναγέννηση της χώρας και

ευημερία του λαού. 

Η «Εργατική Φωνή» θα συνε-

χίσει τη μαχητική της αρθρο-

γραφία υπέρ των κοινωνι-

κών, εργατικών κι εθνικών

δικαίων.

Καλή χρονιά
με τιμωρία

των ενόχων

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΚ

Με διδυράμβους για το εθνικό

και κοινωνικό του έργο, η

Κύπρος είπε το ύστατο χαίρε στον

εκ Πάφου ορμώμενο Νίκο Πιττοκο-

πίτη που απεβίωσε σε ηλικία 72

ετών.

Στο ύστατο χαίρε παρευρέθηκαν

εκπρόσωποι της πολιτείας, της

κοινωνίας, του αγωνιστικού και

συνδικαλιστικού κόσμου που ο

εκλιπών υπηρέτησε για πολλές

δεκαετίες με τόλμη και παρρησία.

Ο Ν. Πιττοκοπίτης ήταν ιδιαίτερα

αξιαγάπητος στην επαρχία Πάφου

για την ανάπτυξη της οποίας

έδωσε μακρόχρονες και σκληρές

μάχες σε όλα τα επίπεδα της καθη-

μερινής ζωής.

Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ και

συνεργάτης του Εθνάρχη Μακάρι-

ου.  Διετέλεσε μεταξύ άλλων βου-

λευτής του ΔΗΚΟ, Επαρχιακός

Γραμματέας  ΣΕΚ Πάφου και πρόε-

δρος του Ελληνικού Συνεργατικού

Ταμιευτηρίου Πάφου.

Την πλούσια προσφορά του απο-

τύπωσαν στους επικήδειους

λόγους τους, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ

Νικόλας Παπαδόπουλος και ο

Επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ

Πάφου Νεόφυτος Ξενοφώντος.          

(Σελ. 7)

2014 

Δυσκολότερη χρονιά θα είναι το

2014 σε σχέση με το 2013. Η ΣΕΚ

καλεί την κυβέρνηση και γενικότερα

την πολιτεία να πάρει όλα τα ανα-

γκαία μέτρα για επανεκκίνηση της

οικονομίας, ενίσχυση της κοινωνι-

κής συνοχής, απονομή οικονομικής

δικαιοσύνης και τιμωρία των ενό-

χων της οικονομικής χρεοκοπίας.

(Σελ. 3)

Κόβοντας τη βασιλόππιτα του προ-

σωπικού ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋ-

σέως διαβεβαίωσε τους εργαζόμε-

νους ότι το Κίνημα θα καταβάλει

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η

συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου.

Με υπευθυνότητα αλλά και διεκδικη-

τικότητα θα εντείνουμε τη μάχη

ώστε ο νέος χρόνος να αποτελέσει

εφαλτήριο για ανασυγκρότηση της

Κύπρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

• Μειώσεις μισθών

• Αυξήσεις φόρων

• Καλπάζουσα ανεργία

• Συρρίκνωση βιοτικού επιπέδου

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

• Εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχανής και

ενδυνάμωση των νευραλγικών οργανισμών

Κοινής Ωφέλειας

• Εξυγίανση του δημόσιου βίου και εδραίωση

συνθηκών ισονομίας, ισοπολιτείας και πλή-

ρους διαφάνειας 

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
• Σεβασμός στα εργασιακά θέσμια

• Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

• Ενεργητικά μέτρα τόνωσης της απασχόλη-
σης

• Στήριξη των μη προνομιούχων και των ΜΜ
επιχειρήσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ
• Ετημασία του ΓΕΣΥ για την εφαρμογή του

• Πάταξη της φοροδιαφυγής

• Κάθετη μείωση των επιτοκίων και προστα-
σία της πρώτης κατοικίας

• Εθνική συνεννόηση για επιτυχή αντιμετώπιση των εξελίξεων στο Κυπριακό
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2014   Σκληρότατη χρονιά

για τους μη προνομιούχους

Το 2014 θεωρείται σημαδιακό έτος για την  μελλο-

ντική τύχη του τόπου  και του λαού. Η Κύπρος που

κινείται στον μαύρο αστερισμό του Τροικανού Μνη-

μονίου, πολύ δύσκολα θα αποφύγει την οικονομική

συντριβή και την κοινωνική εξαθλίωση. Η χρεοκοπία

του πολιτικού συστήματος, η κατάρρευση των τρα-

πεζών και η εκθεμελίωση του οικονομικού οικοδομή-

ματος  το 2013, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του

Τροικανού Μνημονίου στα επόμενα χρόνια, προμηνύ-

ουν επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των πλατειών

στρωμάτων του πληθυσμού με ορατό τον κίνδυνο

κοινωνικής έκρηξης. Οι ντόπιοι και ξένοι έμποροι

των λαών καραδο-

κούν, έτοιμοι να εκμε-

ταλλευθούν στο έπα-

κρο τη δυσπραγία

των πολιτών και γενι-

κότερα την φτωχο-

ποίηση του λαού

προκειμένου να επι-

βάλουν ευκολότερα τα

σχέδια τους στην

εύθραστη περιοχή της

Ν ο τ ι ο α ν α τ ο λ ι κ ή ς

Μεσογείου με αρνητι-

κές επιπτώσεις στην

πορεία του Κυπριακού και των άλλων εθνικών μας

ζητημάτων.

Μέσα σαυτό το άσχημο σκηνικό, η κοινωνία των

πολιτών  απαιτεί από τους  πολιτικούς  ηγέτες, τους

πολιτειακούς ταγούς και τους δημόσιους άρχοντες

να καλλιεργήσουν την εθνική ομοψυχία και τη λαική

ενότητα, προάγοντας τον πολιτικό πολιτισμό, τις

διαχρονικές αξίες της ισοπολιτείας, της δικαιοσύνης

και της χρηστής διοίκησης, δίδοντας εξουσία στους

άριστους και όχι στους αρεστούς. Από τους Κοινω-

νικού Εταίρους  και τους παραγωγικού φορείς, ζητεί

να επιδείξουν το δέοντα πατριωτισμό για  διάσωση

της εργατικής ειρήνης και αποφυγή της εκμετάλ-

λευσης της εργασίας, σφυρηλατώντας  στο μέγιστο

βαθμό την αρχή της αλληλεγγύης, ως απαραίτητου

στοιχείου για  ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και

έξοδο από την κρίση με τις λιγότερες επιπτώσεις.

Από τη δική τους πλευρά, οι πολίτες αν πράγματι

θέλουν να νοιώθουν τη συνείδηση τους ήσυχη, καλού-

νται  να αποκολληθούν από τα δεσμά της κομμα-

τοκρατίας  και ως ελεύθεροι άνθρωποι να αξιώ-

σουν  επιτακτικά εκσυγχρονισμό του πολιτικού

συστήματος με επικράτηση της διαφάνειας  και

της αξιοκρατίας στη κομματική και δημόσια δρα-

στηριοποίηση.

Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το 2014 θα είναι

πολύ δυσκολότερος χρόνος  από το 2013 και από την

καθημερινή στάση του καθενός μας θα εξαρτηθεί

κατά πόσον θα επιτρέψουμε στους κάθε λογής τυχο-

διώκτες να  συνεχίσουν να λυμαίνονται τον παραγό-

μενο πλούτο και τα κρατικά αξιώματα προς τέρψιν

των ολίγων και σε βάρος των πολλών.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΚΑΥΤΑ &@ ΠΙΠΕΡΑΤΑ

Καλό νέο έτος 2020 

Καλό νέο έτος 2020.
Ναι, δύο χιλιάδες
είκοσι. Δεν πρόκειται
περί τυπογραφικού
λάθους αλλά περί
ωμής πραγματικότη-
τας  γιατί τότε θα
μπορέσουμε, αν
βέβαια έλθουν όλα
βολικά, να δούμε
άσπρη μέρα.Όσοι
διαδίδουν ότι το 2014
θα είναι το χειρότερο
έτος, είτε ζούν αλλού,
είτε εξυπηρετούν κομ-
ματικές ή άλλες σκο-
πιμότητες. Η ωμή
πραγματικότητα λέει
ότι η Κύπρος μέχρι το
2017 θα βρίσκεται σε
βαθιά οικονομική
ύφεση και το 2018 θα
αρχίσουν να αναδύο-
νται οι πρώτες αχτί-
δες ανάκαμψης με
θετικό αντίκτυπο  στα
κοινωνικοοικονομικά
μας πράγματα το
2020. Κάθε άλλη
εκδοχή σκορπίζεται
αφειδώς από τα
παπαγαλάκια  του
κατεστημένου που
θέλουν  για δικούς
τους σκοπούς να χαι-
δεύουν  τα αυτιά των
εξαθλιωμένων πολι-
τών.
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• Η κοινωνία των 

πολιτών καλείται να

απομονώσει τους

επιτήδειους που λυμαί-

νονται το δημόσιο

πλούτο αξιώνοντας

εξυγίανση του πολιτικού

συστήματος και εδραί-

ωση της ισοπολιτείας

Αναξιοκρατία-κουμπαροκρατία 

«Η αναξιοκρατία-κουμπαροκρατία καλά κρατά, σε σημείο που έχει εκτοπίσει

ακόμα και αυτή την περιβόητη κομματοκρατία. Οι σώφρονες πολιτικοί αρχηγοί

δεν προωθούν κάν τους  «συναγωνιστές» τους αλλά τους κουμπάρους και τους

κολλητούς τους που θεωρούνται πιο ελεγχόμενοι.»

Το πιο πάνω κείμενο δεν είναι δικό μας αλλά αυτούσιο απόσπασμα από

πρόσφατο άρθρο νεαρού, ανερχόμενου  στελέχους του  κυβερνώντος ΔΗΣΥ,

στο οποίο αποτυπώνεται η θλιβερή κατάντια του πολιτικού συστήματος.

Περαιτέρω σχόλια περιττεύουν.

Η κομματοκρατία μεγαλούργησε και πάλι.

Η κομματοκρατία μεγαλούργησε και πάλι στους διορι-

σμούς για τα συμβούλια των ημικρατικών οργανι-

σμών. Τα  συγκυβερνώντα κόμματα επέβαλαν τους εκλε-

κτούς τους και κάπου κάπου σκόρπισαν και κάποιους από

άλλους χώρους έτσι για γαρνιτούρα. Για άλλη μια φορά

διορίσθηκαν οι αρεστοί και όχι οι άριστοι. Για νάμαστε

δίκαιοι, σε αρκετές περιπτώσεις διορίσθηκαν  αξιόλογα άτομα αλλά όχι από

την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών αλλά από τον κομματικό περίγυρο. Μάλι-

στα, μια περίπτωση διορισμού προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  συνιστά

καραυγαλέα διαπλεκόμενη σχέση που πρέπει να προβληματίσει βαθύτατα τον

πρόεδρο της δημοκρατίας ο οποίος μένει εκτεθειμένος στα μάτια της κοι-

νής γνώμης.

Το …  αγονάτιστο ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ δεν γονάτισε

ποτέ και ούτε θα

γονατίσει τώρα  διαλα-

λεί η ηγεσία του κόμμα-

τος του … εργαζόμενου

λαού. Εμείς δεν ξέρουμε

πόσο δυνατό είναι το

ΑΚΕΛ, ούτε ποία είναι η

οικονομική του ευρω-

στία, αφού  στην τριτο-

κοσμική Κύπρο, δεν

υπάρχει διαφάνεια στα

έσοδα και έξοδα των

κομμάτων. Αυτό που

γνωρίζουμε, πολύ καλά

μάλιστα, είναι ότι η

πενταετής διακυβέρνηση

Δημήτρη Χριστόφια-

ΑΚΕΛ γονάτισε την

Κύπρο εξαθλιώνοντας

το λαό, με τη συνενοχή,

βέβαια, κάποιων κομμά-

των και την ανοχή των

υπολοίπων.

Η τραγικότητα του

ποδοσφαίρου μας

Ητραγική κατάσταση του Κυπριακού ποδοσφαίρου

δεν επιβεβαιώνεται μόνον με την οικονομική κατάρρευ-

ση των σωματείων και με τους πολλούς κόκκινους φακέλους της

ΟΥΕΦΑ αλλά και από την απάνθρωπη μεταχείριση ξένων ποδοσφαιρι-

στών. Τις προάλλες , πληροφορηθήκαμε  ότι Κοινοτικός παίκτης

που  παραμένει απλήρωτος για πολλούς μήνες κοιμόταν στο αυτο-

κίνητο. Σε μια  άλλη περίπτωση  απλήρωτος Πορτογάλλος παίκτης

απειλήθηκε  από μπράβους του σωματείου  όπου αγωνιζόταν ότι θα τον εμπλέ-

ξουν σε κύκλωμα ναρκωτικών και θα συλληφθεί από την αστυνομία, αν εξακο-

λουθήσει να διεκδικά τα δεδουλευμένα του. Αυτά και άλλα πολλά κωμικοτραγι-

κά συμβαίνουν στο αμαρτωλό Κυπριακό ποδόσφαιρο το οποίο διεξάγεται σε

άδειες κερκίδες πλήν μεμονωμένων αγώνων  πολιτικού και οπαδικού φανατι-

σμού όπου οι  μάζες βγάζουν τα  κάθε λογής απωθημένα τους προς τέρψιν

των γερακιών της κερδοσκοπίας που λυμαίνονται το χώρο του  δημοφι-

λέστερου αθλήματος. Αναμένουμεν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας

θα  βάλει τάξη στα του οίκου ανοχής του Κυπριακού Ποδοσφαί-

ρου το οποίο ως οικονομική δραστηριότητα συμβάλει στο 5%

του ΑΕΠ αλλά με το μεγαλύτερο ποσοστό να μπαίνει

στις τσέπες των αετονύχηδων ή να κάνει

φτερά για ξένες πολιτείες. 

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ

Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, 

T.K. 25018, 1306 Λευκωσία

Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851

ΣEK ΛEMEΣOY

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

Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567

ΣEK ΛAPNAKAΣ

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

Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

ΣEK AMMOXΩΣTOY
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Τα κόμματα, ο  χρυσός και ο λαός

Το ΑΚΕΛ ως κυβέρνηση ήθελε να πουλήσει το χρυσό της Κεντρικής Τράπεζας

που ανήκει στο λαό προκειμένου να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Ο

ΔΗΣΥ τότε ως αντιπολίτευση αντιτάχθηκε σφόδρα ενώ τώρα ως κυβέρνηση τονί-

ζει την ανάγκη πώλησης του. Το ΔΗΚΟ μονίμως μπαίνει στο Προεδρικό επί

παντός καιρού για να… σώσει τον τόπο και το λαό από τις ζαβοτιμονιές των

εκλεκτών του λαού. Δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική μας πραγματικότητα κι αν

δεν την αλλάξουμε εμείς οι πολίτες, μας περιμένουν μαύρα κι άραχνα χρόνια.

Με την ευκαιρία του νέου έτους, ευχόμεθα και προσευχόμεθα όπως ο Θεός φωτί-

σει του πολιτικούς μας ηγέτες να μην ξεπουλήσουν τον τόπο στους εμπόρους

των εθνών. Τον λαό έτσι και αλλοιώς τον πούλησαν στους ασύδοτους τραπε-

ζίτες  και στους κάθε λογής αετονύχηδες του εύκολου πλουτισμού !!!
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Είναι βέβαιον ότι ο νέος χρόνος θα

είναι δυσκολότερος από το 2013,

φέροντας δυσμενείς ανατροπές

στο ήδη κατακρεουργημένο βιοτικό

επίπεδο του λαού. Οι μειώσεις

μισθών, οι αυξήσεις στους

φόρους καυσίμων, στο ΦΠΑ και

στο ΤΚΑ που προνοούνται στο

Τροικανό Μνημόνιο, σε συσχετι-

σμό με την καλπάζουσα ανεργία,

υποβαθμίζουν περαιτέρω το βιο-

τικό επίπεδο και την ποιότητα

ζωής, σύροντας βαθύτερα στη

δυσπραγία μεγάλα τμήματα του

πληθυσμού. Οι κίνδυνοι κοινωνι-

κής αναταραχής αυξάνονται επι-

κίνδυνα με απρόβλεπτες συνέ-

πειες τόσο για την προοπτική

οικονομικής ανάκαμψης όσο και

της πολιτικής σταθερότητας.

Μέσα σαυτό το διαμορφούμενο

εκρηκτικό σκηνικό, η ΣΕΚ αναλαμ-

βάνοντας πλήρως τις ευθύνες που

της αναλογούν, δεσμεύεται να

συνεργασθεί ειλικρινά με τους λοι-

πούς Κοινωνικούς Εταίρους για

επικράτηση συνθηκών εργατικής

ειρήνης και εδραίωση κλίματος

εμπιστοσύνης μεταξύ των βασικών

συντελεστών της παραγωγικής

διαδικασίας.

Σεβασμός στις Συλλογικές
Συμβάσεις

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΣΕΚ

αξιώνει ενίσχυση και εμβάθυνση

του Κοινωνικού Διαλόγου, σεβα-

σμό στο θεσμό των Συλλογικών

Συμβάσεων, υιοθέτηση αποδοτι-

κότερων μέτρων κατά της ανερ-

γίας και της αδήλωτης εργασίας

και πιστή εφαρμογή της νομοθε-

σίας για Ίση Μεταχείριση στην

Εργασία ώστε να αποτρέπεται η

εργασιακή εκμετάλλευση, η οποία

δυστυχώς τον τελευταίο καιρό βρί-

σκεται σε έξαρση. Επιπροσθέτως,

η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και

γενικότερα την Πολιτεία να

πάρουν, χωρίς διλήμματα, τα ανα-

γκαία μέτρα και τις ορθές πολιτι-

κές αποφάσεις για προστασία των

ευρύτερων κοινωνικών συμφερό-

ντων δίδοντας ελπίδα και προο-

πτική στον τόπο και το λαό. 

Εξυγίανση του Δημόσιου
βίου - Εκσυγχρονισμός

του κράτους

Συγκεκριμένα, απαιτείται: Ο

εκσυγχρονισμός του θεσμικού

πλαισίου των Ημικρατικών

Οργανισμών για να γίνουν πιο

ανταγωνιστικοί και αποδοτικοί,

η νομοθετική κατοχύρωση των

δικαιωμάτων των εργαζομένων

στους Ημικρατικούς Οργανι-

σμούς, η ολοκλήρωση των διαδι-

κασιών για λειτουργία το ΓΕΣΥ

στο τέλος του 2015, η εισαγωγή

τολμηρών μεταρρυθμίσεων για

εκσυγχρονισμό και εύρυθμη λει-

τουργία της κρατικής μηχανής με

παράλληλη εμπέδωση συνθηκών

ισονομίας και χρηστής διοίκη-

σης, η υλοποίηση της δέσμευσης

για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-

δημα για ουσιαστική στήριξη των

δυσπραγούντων, η προστασία

της πρώτης κατοικίας, η έμπρα-

κτη πάταξη της οργιάζουσας

φοροδιαφυγής, η κάθετη μείωση

των επιτοκίων και η παραχώρη-

ση φθηνού χρήματος για ανά-

πτυξη των μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων με σκοπό την τόνωση της

απασχόλησης και την ενδυνάμωση

της κοινωνικής συνοχής.
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Κι αρχή … κακός μας
χρόνος

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται ολοένα και περισσό-

τερο αντιληπτό ότι οι σχέσεις πολιτών – πολιτι-

κών βρίσκονται επί ξυρού ακμής. Οι πολιτικοί-

πολιτειακοί ταγοί που φέρουν πελώρια ευθύνη για

την οικονομική χρεοκοπία του κράτους, αντί να

βάλουν την ουρά στα σκέλια ζητώντας άφεση αμαρ-

τιών από τους κατακρε-

ουργημένους πολίτες,

εξακολουθούν να προκα-

λούν βαθύτατα το λαικό

αίσθημα με τις θρασύτα-

τες συμπεριφορές τους.

Οι λιμουζινάτοι πολιτικοί

και πολιτειακοί μανδαρί-

νοι της εξουσίας αντί να

συσκεφθούν εθνικά έστω

και την υστάτη λαμβάνο-

ντας ιστορικές αποφά-

σεις για διάσωση του

τόπου, ακονίζουν τα κομ-

ματικά τους μαχαίρια

πάνω από πτώμα της

Κυπριακής οικονομίας με

φόντο το πούλημα του

χρυσού της Κεντρικής

Τράπεζας και της επιβο-

λής φόρων  επί των

μισθωτών. Οι  πολιτικοί

και πολιτειακοί ηγέτες

αντί να παραθέσουν

ξεκάθαρες προτάσεις

κοινωνικοοικονομικής

ανόρθωσης, έχουν το

θράσος να συναγελάζο-

νται με τους γνωστούς επιχειρηματίες που χρω-

στούν γύρω στα έξι δίς ευρώ στις χρεοκοπημένες

τράπεζες τις οποίες καλείται ο κοσμάκης να κρατή-

σει όρθιες, γονατίζοντας ο ίδιος. 

Δυστυχώς, παρά τα δεινά, τη δυστυχία και τον πόνο

που επεσώρευσαν στον τόπο οι πολιτικοί καιροσκό-

ποι και οι οικονομικοί κερδοσκόποι εξακολουθούν να

ασελγούν πάνω στην αξιοπρέπεια της κοινωνίας,

ξεχνώντας βέβαια ότι η οργή των δυσπραγούντων

πολιτών ξεχειλίζει. Μπροστά σαυτό το ιλαροτραγι-

κό σκηνικό, η κοινωνία των πολιτών ανήμπορη προς

τον παρόν να αντιδράσει, σωκαταπίνει τα χρυσωμέ-

να χάπια που της πλασάρουν ξεδιάντροπα οι αγο-

ραίοι κρατούντες την πολιτική και οικονομική εξου-

σία. Ένα να ξέρουν όμως, οι πολύχρωμοι κρατού-

ντες: Η λαική μήνις έχει και τα όρια της κι όταν

εκραγεί θα μετατραπεί σε λάβα ηφαιστείου που θα

τους σκεπάσει κάτω από το πυρίκαυστο πέπλο της.

Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι τα ψέματα τελειώ-

νουν. Την επερχόμενη έκρηξη μπορεί να αποτρέ-

ψουν,ο Γενικός Εισαγγελέας με ταχύτατη δικαστική

τιμωρία όλων των ενόχων και ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας με απονομή οικονομικής δικαιοσύνης, ολό-

κληρης και όχι μισής. Αν πράγματι  οι δύο κορυφαί-

οι πολιτειακοί άρχοντες πιστεύουν ότι ηγούνται

κράτους Ευρωπαικού και όχι Αφρικανικού ας το

αποδείξουν, τώρα λαμβάνοντας, σοβαρά υπόψιν τις

προβλέψεις ότι η Κύπρος το 2014 βρίσκεται στη

ζώνη υψηλού ρίσκου για ξέσπασμα διαδηλώσεων

και αναταραχών. 

• Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας
και ο Γενικός
Εισαγγελέας
καλούνται ν
αποδείξουν
στην πράξη ότι
η Κύπρος είναι
Ευρωπαϊκό
κράτος και όχι
Αφρικανική
χώρα.

• 2014  Έτος
λαικής έκρηξης,
εκτός κι αν η
κυβέρνηση
καταφέρει να
συγκρατήσει τη
λαϊκή οργή
που ξεχειλίζει

Αναντίλεγκτα, το 2013 ήταν η πιό δύσκο-
λη χρονιά για την Κύπρο μετά την εθνι-

κή τραγωδία του 1974. Η κατάρρευση των
δύο μεγάλων τραπεζών, η κρατική χρεοκο-
πία και η αναπόφευκτη εφαρμογή του
Τροικανού Μνημονίου, σε συνδυασμό με την
αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος,
αφήνουν πίσω τους χαίνουσες πληγές στα
κοινωνικοοικονομικά  μας πράγματα. Μέσα
στο άσχημο κλίμα αβεβαιότητας που επι-
κράτησε στην αγορά εργασίας καθόλην τη
διάρκεια του 2013, ειδικότερα μετά το
τραπεζικό κούρεμα, η ΣΕΚ προτάσσοντας
εποικοδομητικές θέσεις συνέβαλε στο
μέτρο του δυνατού στην προώθηση πολιτι-

κών για στήριξη των ανέργων και των ευά-

λωτων ομάδων του πληθυσμού. Η υπεύθυ-

νη στάση της ΣΕΚ και γενικότερα του συν-

δικαλιστικού κινήματος, επενέργησε κατα-

λυτικά ώστε η Τριμερής Συνεργασία να

κρατηθεί ζωντανή και αποδοτική. Με οδυ-

νηρές παραχωρήσεις εκ μέρους των εργα-

ζομένων, ο θεσμός των  Συλλογικών Συμ-

βάσεων μεσούσης της βαθιάς οικονομικής

ύφεσης, λειτούργησε χωρίς μετωπικές

συγκρούσεις συνδράμοντας ουσιαστικά

στη στήριξη της οικονομίας και στην

τόνωση της απασχόλησης.

Τιμωρία των ενόχων

Η  ΣΕΚ θεωρεί ότι το 2014 θα είναι έτος τιμωρίας των ενόχων της

οικονομικής τραγωδίας καλώντας την Πολιτεία, με πρώτους τον

πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Γενικό Εισαγγελέα να πράξουν

στο ακέραιον το καθήκον τους. Περαιτέρω, η ΣΕΚ καλεί τις πολιτι-

κές δυνάμεις να αφήσουν κατά μέρος τα πολιτικά μίση και τα κομ-

ματικά πάθη, προάγοντας κλίμα εθνικής συνεννόησης και κοινω-

νικής συναίνεσης για προώθηση του Κυπριακού με στόχο τη

δίκαιη λύση στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των

ευρωπαικών αξιών και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

των μεγάλων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων με αντικειμενι-

κό σκοπό την ταχύτερη έξοδο από την κρίση και την εδραίωση

συνθηκών ευημερίας και ισοπολιτείας για όλους.

Εκρηκτικό σκηνικό στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα

με ορατό τον κίνδυνο εργατικής αναταραχής
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«Ηαναδιανομή του εθνικού

πλούτου υπέρ των κερδών,

σε βάρος των εργαζομένων και

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

επιβάλλεται να τερματιστεί

πάραυτα», έλεγε χτες ακόμα μία

από τις επαναστατικές διακηρύ-

ξεις του ΑΚΕΛ. Και μας άφησε

άφωνους και πάλιν. Διότι η ανα-

διανομή του πλούτου νομίζαμε ότι

ξεκίνησε σκόπιμα από τη δική του

Κυβέρνηση, ως πάγιο σύνθημα της

αριστεράς, η οποία όμως έχασε

τον μπούσουλα και τελικά σήμερα

ανακάλυψε ότι η αναδιανομή, που

ήθελε να κάνει στράφηκε εναντίον

των εργαζομένων. Σήμερα αυτές οι

βαρύγδουπες ατάκες απλώς επι-

βεβαιώνουν ότι η ηγεσία μας βρί-

σκεται σε αφασία, ότι δεν έχει σχέ-

διο, ούτε όραμα, ότι διαχειρίζεται

τις εξελίξεις εντελώς περιστασια-

κά και με κριτήριο μόνο την κομμα-

τική ή και προσωπική, για κάποι-

ους, διάσωση. Και, όπως είναι

αντιληπτό, δεν μιλάμε μόνο για την

ηγεσία του ΑΚΕΛ, διότι και η ηγεσία

που έχει σήμερα τη διαχείριση των

εξελίξεων και δοκιμάζεται στην

πράξη και όχι στα λόγια, όπως

δοκιμαζόταν πριν από εννιά μήνες,

τα ίδια και τα απαράλλακτα.

Τελευταίο κρούσμα η προοπτική

πώλησης αποθεμάτων χρυσού.

«Πρόκειται για απόφαση του Γιού-

ρογκρουπ, όπως είμαστε υποχρε-

ωμένοι να τρέξουμε ένα πρόγραμ-

μα αποκρατικοποιήσεων για να

αντλήσουμε κάποια ποσά, έτσι και

αυτό είναι μια υποχρέωση», έλεγε

τις προάλλες ο Χάρης Γεωργιάδης,

ξεχνώντας ότι το 2008 όταν η

κυβέρνηση Χριστόφια σκέφτηκε να

πουλήσει αποθέματα χρυσού, έγινε

ταραχή από την τότε αντιπολίτευ-

ση. Άλλα δεδομένα τότε ασφαλώς,

διότι το ΑΚΕΛ ήθελε να που-

λήσει «για να αποπληρώσει

ένα μεγάλο μέρος του

δημόσιου χρέους έτσι που

να αυξηθούν οι οικονομικές

δυνατότητες της πολιτείας

να ανταποκριθεί στις πιεστι-

κές ανάγκες των πολιτών», όπως

έλεγε ο Άντρος Κυπριανού στις

12/6/2008. Και αν τότε υπήρχαν

πιεστικές ανάγκες των πολιτών,

σήμερα τι υπάρχει; Όταν λοιπόν

σήμερα αντιδρά στην πρόθεση της

Κυβέρνησης να πουλήσει χρυσό,

καλό είναι να θυμάται τα δικά του

έργα και ημέρες.

Όμως, από την άλλη, τι σημαίνει

«πρόκειται για απόφαση του Γιού-

ρογκρουπ» και είναι «μια υποχρέ-

ωση». Τις αποφάσεις του Γιούρο-

γκρουπ είναι η Κυβέρνηση Αναστα-

σιάδη που τις αποδέχθηκε και αν

είχε αντίρρηση ας αντιδρούσε την

ώρα των αποφάσεων. Διότι όπως

μας έλεγαν τότε, «η διατήρηση

αποθέματος χρυσού από την

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αποτε-

λεί στρατηγική επιλογή» (Κεντρική

Τράπεζα, 13/6/2008). Τόσο εύκο-

λα ανατρέπονται οι στρατηγικές

επιλογές; Δηλαδή, αύριο για

παράδειγμα, με την ίδια ευκολία

μπορούν να ανατραπούν και η

στρατηγική επιλογή για δημιουρ-

γία τερματικού σταθμού φυσικού

αερίου στο Βασιλικό, αν το απο-

φασίσει το Γιούρογκρουπ; Μπορεί

να ανατραπεί και η στρατηγική

επιλογή να απορρίπτουμε ασυζη-

τητί τη διοχέτευση του φυσικού

αερίου στους τουρκι-

κούς αγωγούς;

Μπορεί να ανα-

τραπεί και η

στρατηγική

επιλογή δια-

τήρησης συν-

θηκών επιβίωσης

του Ελληνισμού στην

Κύπρο, αν το αποφασίσει το Γιού-

ρογκρουπ ή το Διεθνές Νομισματι-

κό Ταμείο;

Είναι τόσο σοβαρά τα ζητήματα

πλέον, που οι ατάκες περί της

«αναδιανομής του εθνικού πλούτου

υπέρ των κερδών, σε βάρος των

εργαζομένων», μοιάζουν με ανέκ-

δοτα. Εδώ κινδυνεύουμε ως

κυρίαρχο κράτος, ως Ελληνισμός,

που επιβιώνει σε αυτή τη γη επί

3.000 χρόνια, ως ανεξάρτητοι και

αξιοπρεπείς άνθρωποι και όχι

απλώς ως εργαζόμενοι με χαμένα

κεκτημένα. Κι αν Κυβέρνηση και

αντιπολίτευση συνεχίσουν την

αφασία τους, σύντομα δεν θα

μιλάμε για κίνδυνο, αλλά για αυτο-

κτονία.

Ας γίνουμε και πάλι άνθρωποι 

Κάθε κρίση, είτε οικονομική λέγεται είτε προσω-

πική - οικογενειακή θα πρέπει να αποτελεί

πρόκληση για μια νέα αρχή που να σηματοδοτεί ένα

καλύτερο αύριο.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η οικονομική κρίση δεν

μας απογύμνωσε μόνο οικονομικά αλλά ανέδειξε τη

γύμνια της ψυχής μας και  θα πρέπει το γεγονός

αυτό να μας θορυβήσει προσπαθώντας  αν μη τι

άλλο σε αυτές τις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες

να βγάλουμε από τα κατάβαθα της ψυχής μας την

αλληλεγγύη και την ανθρώπινη πλευρά του ευατού

μας που «τσαλαπατήθηκε» από τον αρχοντοχωρια-

τισμό μας.

Πιστέψαμε όλοι στα ψεύτικα κελεύ-

σματα της οικονομικής μας παντο-

δυναμίας και απλώσαμε απίστευτα

το χέρι μας περισσότερο από εκεί

που έφτανε.

Αποκτήσαμε σπίτια - παλάτια, με

τις ευλογίες των τραπεζών όχι για

να στεγάσουμε τα μέλη της οικογέ-

νειας μας αλλά την  ματαιοδοξία μας και την ανά-

γκη μας να προβάλουμε στους γείτονες και στους

συγγενείς ότι έχουμε υπόσταση…

Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν του λόγου το

αληθές ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις στις ανακαι-

νίσεις σπιτιών έγιναν για τις εξωτερικές προσό-

ψεις, καταδεικνύοντας την κενότητα της ψυχής μας.

Να προβάλουμε μια

ψεύτικη και απατηλή

εικόνα στον περίγυρο

μας.  

Όλα αυτά δυστυχώς ή

ευτυχώς τελείωσαν. Η

οικονομική ύφεση προ-

κάλεσε ένα ισχυρό

ταρακούνημα και όλα κατέρρευσαν μπροστά στα

μάτια μας . Παρέμειναν ερείπια…και στην προκει-

μένη περίπτωση όχι τα κτίρια αλλά οι συνάνθρω-

ποι μας που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα

και το νερό τους. Που δεν μπορούν να μετέχουν

πλέον σε οικογενειακά και φιλικά τραπεζώματα

γιατί απλούστατα αδυνατούν να κουβαλήσουν ένα

σωρό φαντακτερά  δώρα όπως παλιά.

Έφθασε η ώρα να αντιληφθούμε όλοι ότι για να

ξεπεράσουμε την κρίση θα πρέπει πρώτιστα να

γίνουμε και πάλι άνθρωποι και ο καθένας στο

μέτρο του δυνατού να συμπαραστέκεται στο φίλο

στο συγγενή και γείτονα του είτε  ηθικά ή οικονομι-

κά ή άλλως πως.

Οι παλιοί καλοί καιροί που πιστεύαμε ότι τα λεφτά

προσθέτουν αξία στον άνθρωπο έχουν περάσει και

ενδεχομένως δεν θα επανέλθουν ποτέ.

Υπάρχουν στον περίγυρο μας άνθρωποι  πού όλο

και κάποια ανάγκη έχουν. Τα δώρα πλέον θα πρέ-

πει να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες

των άλλων και όχι στα εφέ. 

Για παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα διάβαζα

σε πρωινή καθημερινή εφημερίδα ότι το δώρο μιας

οικογένειας σε φίλους ήσαν καυσόξυλα.  Όταν για

παράδειγμα γνωρίζεις την αναγκαιότητα μιας

οικογένειας σε παιδικές τροφές και πανιά. Δεν είναι

ντροπή. Τα λουλούδια και τα γλυκά τι να τα κάνει

κάποιος όταν δυσκολεύεται να αγοράσει φαγητό

για τα παιδιά του.

Και λεγόμαστε άνθρωποι με καρδιά και αισθήματα.

Ας το αποδείξουμε έμπρακτα και ας λειτουργήσου-

με στην καθημερινότητα μας ως άνθρωποι που νοι-

αζόμαστε για τους συνανθρώπους μας.

Όλα τα υπόλοιπα φαντάζουν πρόσκαιρα, ανούσια,

με ευτελή αξία.

Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

Η αναδιανομή του πλούτου, ο χρυσός και η αφασία μας

• Η οικονομική κρίση

δεν μας απογύμνωσε

μόνο οικονομικά αλλά

ανέδειξετην «γύμνια»

της ψυχής μας

Δεν ήταν δυνατόν να συμβεί όλο

αυτό που συνέβηκε κι όλα να

συνεχίζονται λες και δεν τρέχει

τίποτα. Τις πρώτες μέρες που μας

πήραν τα λεφτά από τις τράπεζες,

ανταποκριτές ξένων τηλεοπτικών

δικτύων είχαν κατασκηνώσει στα

πεζοδρόμια έξω από τις τράπεζες

και τη Βουλή

αναμένοντας

να καταγρά-

ψουν σκηνές

απελπισίας ,

θυμού, αντί-

δ ρ α σ η ς ,

βίας. Τίποτα

δεν συνέβηκε.

Μόνο μια

μπουλντόζα

α π ε ί λ η σ ε

στιγμιαία ένα επαρχιακό συνεργα-

τικό ίδρυμα. Κι οι μήνες περνούσαν.

Κάναμε δυναμικές διαδηλώσεις έξω

από ταβέρνα για να διαμαρτυρη-

θούμε για την εξόντωση ενός γάτου.

Διαμαρτυρόμασταν που χιόνισε και

δεν είχαμε γάλα για δύο μέρες. Αντι-

δρούμε γιατί συγχύζουν το χωριό

μας με το διπλανό χωριό. Κατάπια-

με ελέφαντα και διυλίζαμε τον

κώνωπα. Υπήρχε μια επίφαση πως

όλα βαίνουν καλώς. Παρόλο που

κάποιοι έχασαν εκατοντάδες χιλιά-

δες ευρώ. Παρόλο που χιλιάδες

είναι άνεργοι για μήνες. Παρόλο

που καθημερινά κάποιοι χάνουν τη

δουλειά τους και άλλοι ζουν με

μόνιμο άγχος πως θα την χάσουν,

πως θα χάσουν το σπίτι τους.

Παρόλο που πολλών τα όνειρα,

αλλά και η πραγματικότητα, ανα-

τράπηκαν και συνεχίζουν να ανα-

τρέπονται, επικράτησε η ψευδαί-

σθηση πως ο Κύπριος, με τη στωι-

κότητα του, όλα τα αντέχει. Μια

ψευδαίσθηση είναι όμως. Γιατί

κανένας δεν είναι φτιαγμένος για να

τα αντέχει όλα αυτά. Είναι όπως

την περίοδο του πένθους. Στην αρχή

είναι το σοκ και μετά συνειδητοποι-

είς την απώλεια. Την μονιμότητα

της απουσίας. Και τρελαίνεσαι από

τον πόνο και το θυμό.

Τα πειραματόζωα, όπως τα έκλει-

σαν στη γυάλα παρακολουθώντας

τα πως θα αντιδράσουν, αρχικά

πάγωσαν. Ίσως και να πίστεψαν

πως ήταν ψέμα. Ένας εφιάλτης που

θα τελειώσει. Και μετά συνειδητο-

ποίησαν την κατάσταση. Η euro stat

λέει πως κατέχουμε το ρεκόρ στις

αυτοκτονίες, χωρίς καν να το γνω-

ρίζουμε. Δεν λέγονται αυτά. Χθες

κάποιος απειλούσε να σκοτώσει τη

γυναίκα και το παιδί του. Προχθές

άλλος πέρασε έξω από τη Βουλή

ρίχνοντας ντουφεκιές στον αέρα. Κι

ακόμα οι επιδότες δεν κτύπησαν τις

πόρτες. Δεν ήταν δυνατόν να μας

συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς να

συνεχίζουμε αμέριμνοι τη ζωή μας.

Η φυσιολογική εξέλιξη σε όλα αυτά,

είναι να τρελαθεί ο άνθρωπος. Ας

μην ψάχνουν οι βουλευτές γιατί

κάποιος πυροβολεί έξω από τη

Βουλή. Ας μην ψάχνουμε στην άβυσ-

σο της ανθρώπινης ψυχής να βρού-

με γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να

σκοτώσει. Μόλις αρχίσαμε να

συνειδητοποιούμε τη νέα μας

πραγματικότητα. Κι είμαστε στην

αρχή.

Τα πειραματόζωα δεν αντέχουν

Του Άριστου
Μιχαηλίδη

Αρχισυντάκτης
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Πόσο εύκολα αλλάζουμε
«στρατηγικές επιλογές»

Της Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
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του Νίκου Μωϋσέως

γεν. γραμματέα ΣΕΚ

Το τέλος του 2013 ο κυπριακός

ελληνισμός και ιδιαίτερα οι

εργαζόμενοι στο σύνολο τους

βρίσκονται υπό την αυστηρή

κηδεμονία του Μνημονίου και της

Τρόϊκα με ότι αυτό συνεπάγεται

για το παρόν και το μέλλον του

τόπου και του λαού μας.

Αυτή τη δύσκολη και δίσεκτη ώρα

η Κύπρος και ο λαός της καλού-

νται να πληρώσουν τα σκάνδαλα

και τα σφάλματα των τραπεζι-

τών αλλά και την ολιγωρία της

προηγούμενης κυβέρνησης που

απέτυχε να διαχειριστεί με σύνε-

ση, σωφροσύνη και αποτελεσμα-

τικότητα την οικονομική κρίση.

Η κακή κατάσταση των δημοσίων

οικονομικών, η αύξηση της ανερ-

γίας, οι παραβιάσεις των συλλο-

γικών συμβάσεων, τα κρούσματα

διαφθοράς και αναξιοκρατίας

μας υποχρεώνουν ως κοινωνικό

κίνημα να βρισκόμαστε σε συνεχή

εγρήγορση.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η αύξηση

της ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα

στους νέους, οι οποίοι ενώ δια-

πρέπουν στους ακαδημαϊκούς

χώρους τόσο της Κύπρου όσο και

του εξωτερικού, συναντούν στη

συνέχεια μια αγορά εργασίας που

δεν μπορεί να τους απορροφήσει

ούτε να ικανοποιήσει τις ευγενείς

φιλοδοξίες τους για αξιοπρεπή

επαγγελματική αποκατάσταση. 

Μας ανησυχεί επίσης η προσπά-

θεια που καταβάλλεται από

συγκεκριμένους πολιτικούς και

εργοδοτικούς κύκλους για δαιμο-

νοποίηση των μισθών και του

εργατικού κόστους. 

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χαμένη και διαβρωμένη αντα-

γωνιστικότητα της κυπριακής

οικονομίας δεν οφείλεται στους

μισθούς και στα ωφελήματα που

απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι,

τα οποία ήδη βρίσκονται σε

πορεία συρρίκνωσης. 

Η διάβρωση της ανταγωνιστικό-

τητας οφείλεται κυρίως στη

χαμηλή παραγωγικότητα, (η

ευθύνη για τη βελτίωση της ανή-

κει εξ’ ολοκλήρου και αποκλει-

στικά στους εργοδότες και στην

κυβέρνηση), οφείλεται επίσης

στην απουσία ρευστότητας, στα

ψηλά επιτόκια, στο ακριβό ηλε-

κτρικό ρεύμα, αλλά και στη γρα-

φειοκρατία του δημοσίου, που

όλα αυτά μαζεμένα τορπιλίζουν

κάθε λογική και προοπτική ανά-

πτυξης. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό και γκρί-

ζο περιβάλλον το συνδικαλιστικό

κίνημα της Κύπρου καλείται

καθημερινά να διαχειριστεί τα

διάφορα προβλήματα και να

προστατεύσει τα μέλη του και το

βιοτικό τους επίπεδο που απει-

λούνται από τους Μνημονιακούς

όρους και τις απαιτήσεις της

Τρόϊκα, η οποία με έγκαιρους και

καλύτερους χειρισμούς δεν θα

έπρεπε να προσκληθεί στην

Κύπρο.

Ανατρέχοντας λίγο πίσω στο

πρόσφατο παρελθόν διαπιστώ-

νουμε πως, η ΣΕΚ από την πρώτη

στιγμή της εκδήλωσης της οικο-

νομικής κρίσης κατέβαλε κάθε

δυνατή προσπάθεια για την προ-

ώθηση της τριμερούς συνεργα-

σίας και του κοινωνικού διαλό-

γου. 

Επιλέξαμε συνειδητά να είμαστε

μέρος της λύσης και όχι του προ-

βλήματος, αποδεχόμενοι μειώ-

σεις ωφελημάτων των μελών

μας, μακριά από αχρείαστες

προκλήσεις και αντιπαραθέσεις.

Δυστυχώς η καλή θέληση και

υπευθυνότητα που επέδειξε το

συνδικαλιστικό κίνημα δεν εκτι-

μήθηκε ούτε από την κυβέρνηση

ούτε από μεγάλη μερίδα εργοδο-

τών.

Η μεν πρώτη συνειδητά ή άλλως

πως απέφευγε το θεσμοθετημένο

κοινωνικό διάλογο οι δε εργοδό-

τες προχώρησαν σε παραβιάσεις

συλλογικών συμβάσεων, με απο-

τέλεσμα πρόσφατα να δηλωθεί

από την υπουργό Εργασίας πως,

ενώπιον του υπουργείου υπάρ-

χουν 35000 προφορικές και 2000

γραπτές καταγγελίες για παρα-

βιάσεις συμβάσεων και κατα-

στρατήγηση εργασιακών δικαιω-

μάτων.

Αυτά τα κρούσματα και αυτά τα

φαινόμενα δεν μας τιμούν ως

κοινωνία.

Αυτή την ώρα εκ νέου καλούμε

τους κοινωνικούς μας εταίρους,

να αντιληφθούν πως το κόστος

της κρίσης δεν μπορεί να φορτω-

θεί αποκλειστικά και μόνο στους

ώμους των εργαζομένων διαμέ-

σου περαιτέρω μείωσης των

απολαβών και των υπολοίπων

ωφελημάτων.

Καλούμε την κυβέρνηση και την

πολιτεία στο σύνολο τους να

λάβουν διορθωτικά μέτρα, να

μειώσουν τη γραφειοκρατία του

δημοσίου, να περιορίσουν το

αχόρταγο και σπάταλο κράτος,

να προχωρήσουν σε εξυγίανση,

(με κάθαρση και τιμωρία), του

δημοσίου βίου και του τραπεζι-

κού τομέα και πάνω από όλα να

λάβουν σοβαρά υπόψη τις πρό-

σφατες θυσίες των εργαζομένων,

(π.χ. στη ξενοδοχειακή και οικο-

δομική βιομηχανία), αλλά και

στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα

και να κατανοήσουν πως η εργα-

τική τάξη δεν έχει απεριόριστες

δυνάμεις και δυνατότητες.

Η�εργατική�τάξη�δεν�έχει
απεριόριστες�δυνατότητες

• Επιλέξαμε συνειδητά

ως συνδικαλιστικό

Κίνημα να είμαστε

μέρος της λύσης και

όχι του προβλήματος

• Το κόστος της κρίσης

δεν πρέπει να φορτω-

θεί μονόπλευρα στους

μισθωτούς

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ�ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΜΕΓΑΛΟ�ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Ηκυβέρνηση καλώς ή κακώς προχωρεί ακάθεκτη στην

υλοποίηση της δέσμευσης έναντι της Τρόικας για

ιδιωτικοποίηση των τριών νευραλγικών  οργανισμών

κοινής ωφέλειας, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών, Αρχής

Λιμένων και Αρχής Ηλεκτρισμού. Προφανώς,  η απόφα-

ση της κυβέρνησης ήταν προμελετημένη ή τουλάχιστον

βεβιασμένη. Η κυβέρνηση αν πράγματι ήθελε, μπορούσε

να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια εξεύρεσης του 1.4 δις

ευρώ από άλλες πηγές ώστε οι τρείς μεγάλοι Οργανισμοί

Κοινής Ωφέλειας, ως εθνικός πλούτος, να παραμείνουν

στο κράτος για να παρέχουν  κοινωφελείς υπηρεσίες στο

σύνολο των πολιτών, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις

γεωστρατηγικές ανάγκες της ημικατεχόμενης χώρας,

ιδιαίτερα  στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας. Εδώ

ακριβώς είναι που χρειάζεται ο πολιτικός και κοινωνι-

κός πατριωτισμός. Αν πράγματι θέλουν να παραμείνουν

οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας στο κράτος, όπως ρητώς

υποσχέθηκαν προεκλογικά στις συντεχνίες των εργαζο-

μένων και κατεπέκταση στους ψηφοφόρους, μπορεί να

εξασφαλίσουν  τα ποσά που απαιτεί η Τρόικα από τα

κλεφτρόνια των τραπεζών  και από τους κατόχους

τεράστιων περιουσιών τις οποίες απόκτησαν  στο πλαί-

σιο της διαπλοκής τους με τους  αμαρτωλούς τραπεζί-

τες με αδιαφανή και μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το ποσό

αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τα έξι δις ευρώ. Γράφοντας

αυτά, θέλουμε να τονίσουμε, ότι τρόποι για διάσωση

των ημικρατικών οργανισμών ως φορέων δημόσιου

πλούτου και κοινωνικού αγαθού υπάρχουν. Αυτό που δεν

υπάρχει, όπως δείχνουν οι ακολουθητέες πολιτικές,

είναι η βούληση και η πρόθεση εκ μέρους των κυβερνώ-

ντων οι οποίοι, δυστυχώς, παραμένουν  υποτακτικά

όργανα της τροικοκρατίας την οποία, για να είμαστε

δίκαιοι, έφερε η αχάπαρη διακυβέρνηση ΑΚΕΛ-

ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ. 

Από την πλευρά της, η αξιωματική αντιπολίτευση του

ΑΚΕΛ, αντί να καταριέται τον επάρατο καπιταλισμό τον

οποίο για πέντε χρόνια υπηρέτησε με ζήλο έχοντας στην

εμπροσθοφυλακή τους τρείς τραπεζίτες υπουργούς

Οικονομικών, καλείται να χειρισθεί το θέμα με σύνεση

και υπευθυνότητα και όχι με πολιτικούς αφορισμούς και

καμουφλαρισμένες  κινητοποιήσεις  αν πραγματικά δεν

θέλει το ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών στα

ιδιωτικά συμφέροντα. Η  θετική στάση του ΑΚΕΛ στο

θέμα της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων, τότε ως

συγκυβέρνηση, αλλά και η απροθυμία του να εναντιωθεί

έμπρακτα,  ως Κυβέρνηση,  στην πρόνοια του Μνημονί-

ου για τις Ιδιωτικοποιήσεις, αφήνει να αιωρούνται

πολλά ερωτηματικά για τις πραγματικές του προθέσεις.

Κυβέρνηση, αντιπολίτευση και το σύνολο των κομματι-

κών φορέων, καλούνται τούτη την κρίσιμη ώρα να

πάρουν γενναίες αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο το

δημόσιο συμφέρον αναζητώντας έμπρακτα πόρους για

αποτροπή των Ιδιωτικοποιήσεων. Οι εξαθλιωμένοι

πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι, αναμένουν από τους

πολιτικούς ταγούς να προχωρήσουν στο ριζικό εκσυγ-

χρονισμό του θεσμικού πλαισίου των ημικρατικών, οι

οποίοι ως δημόσιοι οργανισμοί κοινής ωφέλειας να

προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε προσιτές

τιμές, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα με τον καλύτερο

τρόπο τα μείζονα κοινωνικά κι εθνικά συμφέροντα. Με

μοναδικά όπλα την αξιοκρατία, την πλήρη διαφάνεια

και τη χρηστή διοίκηση, οι ημικρατικοί οργανισμοί μπο-

ρούν να προχωρήσουν προς το μέλλον, ισχυροί, αποδο-

τικοί και εύρωστοι. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο στοίχη-

μα, το οποίο πρέπει να κερδηθεί στην προσπάθεια απε-

μπλοκής, όσον πιό γρήγορα κι ανώδυνα γίνεται, από τον

τροικανό ζυγό. Το ερώτημα που αιωρείται και καλείται

τάχιστα να απαντηθεί είναι αν υπάρχουν οι μάγκες

πολιτικοί  ή αν τους πάτησε το τραίνο της διαπλοκής

που εξακολουθεί να σφυρίζει ανενόχλητο, προς το

παρόν τουλάχιστον, την ισοπεδωτική του διαδρομή,

ανοίγοντας διάπλατα τις πύλες της κόλασης για τους μη

προνομιουχούς συμπολίτες μας.

• Η διάβρωση της

ανταγωνιστικότητας

οφείλεται κυρίως στη χαμηλή

παραγωγικότητα

ERG_5-5_inn_4  1/7/14  11:43 AM  Page 1



ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20146

Hπιστοποίηση επαγγελματικών

προσόντων διαδραματίζει

ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια

για συνεχή αναβάθμιση του

ανθρώπινου δυναμικού του τόπου

με πολλαπλά οφέλη για τον εργα-

ζόμενο, τον άνεργο και γενικότερα

για την οικονομία του τόπου.  Αυτό

αποτελεί το βασικό μήνυμα της

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας

Αιμιλιανίδου, στην τελετή απονο-

μής Πιστοποιητικών Επαγγελματι-

κών Προσόντων σε δικαιούχους

που οργάνωσε πρόσφατα η Αρχή

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμι-

κού, (ΑνΑΔ)  

Κατά την εκδήλωση έγινε απονομή

Πιστοποιητικών Επαγγελματικών

Προσόντων σε απασχολούμενους

της Τουριστικής Βιομηχανίας και

του τομέα του Χονδρικού και Λιανι-

κού Εμπορίου, οι οποίοι έχουν επι-

τύχει στη σχετική εξέταση.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός

ανέφερε ότι Η επανεκκίνηση της

οικονομίας, συνέχισε η Υπουργός,

απαιτεί την κινητοποίηση και τις

συντονισμένες προσπάθειες όλων

μας και θέτει νέες απαιτήσεις για

συνεχή ανάπτυξη, εμπλουτισμό και

αναπροσανατολισμό των προσό-

ντων και των δεξιοτήτων του

ανθρώπινου μας δυναμικού. Η

Κυβέρνηση του Προέδρου Αναστα-

σιάδη, απαντώντας στην πρόκλη-

ση, εφαρμόζει ένα συνολικό σχέδιο

διαχείρισης και αντιμετώπισης της

κρίσης, του οποίου ένας από τους

κεντρικούς άξονες είναι η αναχαί-

τιση της ανεργίας.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής

κα Νίκη Ματθαίου, αναφέρθηκε

στην εγκαθίδρυση και λειτουργία

του Συστήματος Επαγγελματικών

Προσόντων στην Κύπρο ως Συγ-

χρηματοδοτούμενου Έργου από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή, με

συνολική δαπάνη για την προ-

γραμματική περίοδο 2007-2013, η

οποία έχει παραταθεί μέχρι το

τέλος του 2015, τα €6.500.000,

από τα οποία το 85% αναμένεται

ότι θα χρηματοδοτηθεί από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

το 15% από τον προϋπολογισμό

της ΑνΑΔ. Όπως ανέφερε η κα

Ματθαίου, κατά τη φάση αυτή

έχουν αναπτυχθεί Πρότυπα για 72

Επαγγελματικά Προσόντα σε οκτώ

διαφορετικούς τομείς Οικονομικής

Δραστηριότητας και αναμένεται

ότι με βάση αυτά θα πιστοποιη-

θούν περίπου 5.500 άτομα.  Κατα-

λήγοντας, η Πρόεδρος, συνεχάρη

τους 207 πιστοποιηθέντες, που

πρωτοπορώντας και

δείχνοντας τον

δρόμο και στους

υπολοίπους, εντά-

χθηκαν στη διαδικα-

σία εξέτασης και

πέτυχαν να πιστο-

ποιηθούν τα επαγ-

γελματικά τους

προσόντα.

Τα πολλαπλά οφέλη

από τη συμμετοχή

της στη διαδικασία

απόκτησης επαγ-

γελματικών προσό-

ντων, τόνισε εκ

μέρους των πιστο-

ποιηθέντων, η κυρία

Βέρα Κυριάκου,

εργαζόμενη στην

Τουριστική Βιομηχανία.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Στιγμιότυπο από τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Μισθολογικό κόστος

Μείωση 7.6% του ωριαίου
κόστους εργασίας

στην Κύπρο

Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της

οικονομίας μειώθηκε στην Κύπρο κατά 7,6% σε

ονομαστικές τιμές, το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Στην

Ευρωζώνη το ωριαίο κόστος αυξήθηκε 1,0%, ενώ η

ίδια αύξηση καταγράφηκε και στην ΕΕ.

Η μέση μείωση του κόστους εργασίας στην Κύπρο,

που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη και την ΕΕ

μετά την Ελλάδα (-8,4% το δεύτερο τρίμηνο), προκύ-

πτει από τη μείωση κατά 7,7% του μισθολογικού

κόστους και 6,7% του μη μισθολογικού κόστους.

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς, το συνολικό

ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο μειώθηκε 3,4%

στη βιομηχανία, έναντι αύξησης 1,6% στην Ευρωζώ-

νη και 1,4% στην ΕΕ.

Στις κατασκευές το κόστος εργασίας μειώθηκε 6,1%

στην Κύπρο, έναντι μειώσεων 0,2% στην Ευρωζώνη

και επίσης 0,2% στο σύνολο της ΕΕ.

Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών το ωριαίο κόστος

εργασίας μειώθηκε στην Κύπρο 5,5% έναντι αυξήσε-

ων 1,0% στην Ευρωζώνη και 1,0% στο σύνολο της ΕΕ.

Η εξέλιξη του μέσου ωριαίου συνολικού (μισθολογικό

και μη μισθολογικό) κόστους εργασίας το τρίτο τρί-

μηνο του 2013 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2012

ήταν σε ονομαστικές τιμές στις χώρες για τις οποίες

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το εξής: Κύπρος -7,6%,

Ελλάδα 8,4% (στοιχεία δεύτερου τριμήνου), Σλοβενία

-0,6%, Λουξεμβούργο +1,5%, Μάλτα +2,9%, Ολλανδία

+2,3%, Πορτογαλία -0,1%, Αυστρία +3,9%, Φινλανδία

+1,1%, Ισπανία +0,5%, Ιρλανδία -1,6%, Γαλλία +0,4%,

Σλοβακία +2,4%, Βέλγιο +2,1%, Γερμανία +1,6%,

Εσθονία +8,1%, Ιταλία +0,4%.

Οι μνημονιακές πρόνοιες, οι

οποίες θα πρέπει να εφαρμο-

στούν εντός του νέου έτους, φέρνει

την Κύπρο αντιμέτωπη με μεγάλες

προκλήσεις, οι οποίες θα αλλά-

ξουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουρ-

γία του κράτους. Συγκεκριμένα,

εντός του 2014 θα πρέπει να

υπάρξει:

• Παράδοση στην Τρόικα λεπτομε-

ρούς σχεδίου για τις αποκρατικο-

ποιήσεις ημικρατικών οργανι-

σμών.

• Αναδιαρθρώσεις ημικρατικών

οργανισμών.

• Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και

σταδιακή εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

• Μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο

τομέα.

• Σύσταση νέας φορολογικής

Αρχής με την ενοποίηση του ΦΠΑ

και του Τμήματος Εσωτερικών

Προσόδων.

• Από 1η Ιουλίου 2014 εφαρμογή

του θεσμού του ελάχιστου εγγυη-

μένου εισοδήματος.

• Λήψη μέτρων για μείωση των

τίτλων ιδιοκτησίας που εκκρεμούν

πέραν του ενός χρόνου κάτω από

τις δύο χιλιάδες.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και άλλα

θέματα τα οποία τίθενται σε τρο-

χιά υλοποίησης το 2014 και δεν

αποτελούν μνημονιακές υποχρεώ-

σεις, όπως είναι η εξέλιξη των

διαδικασιών για τη δημιουργία

καζίνων και οι γεωτρήσεις για

υδρογονάνθρακες στην κυπριακή

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εξελί-

ξεις που αναμένονται στον χρημα-

τοπιστωτικό τομέα του τόπου. Οι

προκλήσεις και σ' αυτόν τον τομέα

είναι μεγάλες, όπως και οι μνημο-

νιακές απαιτήσεις, καθώς κατά το

2014 θα πρέπει να υπάρξει:

• Εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρ-

θρωσης σε Συνεργατισμό και Τρά-

πεζα Κύπρου.

• Αποφάσεις για θέματα ρευστό-

τητας και διαχείρισης των μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων.

• Ετοιμασία οδικού χάρτη για

εκκαθάριση της «κακής Λαϊκής».

• Διαμόρφωση νομοθετικού πλαι-

σίου εκποιήσεων υποθηκών στα

2,5 χρόνια για μόνιμες κατοικίες

και 1,5 χρόνο για άλλες υποθήκες.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το

δημοσιονομικό έλλειμμα, η κατά-

σταση διαμορφώνεται ως εξής: Το

δημοσιονομικό έλλειμμα έχει μειω-

θεί κατά 3,6% ή κατά 150 εκατομ-

μύρια ευρώ τους πρώτους 11

μήνες του 2013 σε σύγκριση με την

αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ως εκ

τούτου, μέχρι τον περασμένο

Νοέμβριο το δημοσιονομικό έλλειμ-

μα ήταν 596,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονο-

μικών, στα στοιχεία περιλαμβάνε-

ται και το 90% της αποζημίωσης

των Ταμείων Προνοίας, τα οποία

ήταν κατατεθειμένα στη Λαϊκή

Τράπεζα. Οι δαπάνες του κράτους

παρουσιάζονται μειωμένες κατά

3,5%, αλλά μειώθηκαν κατά 1,9%

και τα έσοδα του κράτους, γεγονός

που προβληματίζει τους αρμοδί-

ους.

Μνημονειακές πρόνοιες 2014

Ταμείο ΚΑ

Αλλάζουν τα ποσοστά εισφοράς

από 1η Ιανουαρίου 2014

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφο-

ρούν το κοινό ότι από την 1 Ιανουαρίου 2014 το

ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων για τους εργοδότες, μισθωτούς, αυτοτελώς

εργαζόμενους και

π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά

ασφαλισμένους

διαφοροποιείται

ως ακολούθως:

Για τους μισθω-

τούς,  20,2%, από

το οποίο 7,8%

καταβάλλεται από

τον μισθωτό, 7,8%

από τον εργοδότη και 4,6 % από το Πάγιο Ταμείο της

Δημοκρατίας.

Για τους μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελ-

ματικό σχέδιο συντάξεων χωρίς ο μισθωτός να

εισφέρει σε αυτό  20,2%, από το οποίο 3,95 κατα-

βάλλεται από τον μισθωτό, 11,65%  από τον εργοδό-

τη και 4,6% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους,  19,2%, από το

οποίο 14,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 4,6% από

το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού,

17,1%, από το οποίο 13% καταβάλλεται από τον ίδιο

τον ασφαλισμένο και 4,1% από το Πάγιο Ταμείο της

Δημοκρατίας. Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους

εξωτερικού, 20,2% από το οποίο 15,6% καταβάλλεται

από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,6% από το Πάγιο

Ταμείο της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω ποσοστά ισχύουν για

τα έτη εισφορών 2014 μέχρι.
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Την κορωνίδα της πνευματικής και ηθι-

κής υπόστασής τους αποτελεί για

τους Έλληνες ο Ελληνοχριστιανικός πολι-

τισμός και οι παρακαταθήκες του. Ο

λόγος των αρχαίων κλασικών συγγραφέ-

ων βρίσκει την ολοκλήρωση και την τελεί-

ωσή του με την ενανθρώπηση του Κυρίου,

2013 χρόνια πριν από σήμερα, και με το

κήρυγμα της αγάπης που ενσαρκώνει.

Πάμπολλες είναι οι σελίδες και οι περι-

πτώσεις ανθρώπων επιφανών, που με το

ήθος τους, την παιδεία και την καλλιτε-

χνική δημιουργία τους ή την προσφορά

τους στο σύνολο καταξιώθηκαν στη

συνείδηση κι επέδρασαν στη ζωή των

ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτούς, η ηθικο-

πλαστική ιστορία του βασιλιά Κροίσου

στο πρώτο βιβλίο των Ιστοριών του Ηρο-

δότου αποτελεί καίριο σημείο αναφοράς. 

Κάποτε στις Σάρδεις, ο πάμπλουτος κι

επηρμένος βασιλιάς Κροίσος ρώτησε τον

σοφό Σόλωνα, ποιος είναι ο πιο ευτυχι-

σμένος άνθρωπος. Ο Τέλλος ο Αθηναίος,

ήταν η απάντηση του Σόλωνα, γιατί είχε

άξια παιδιά κι εγγόνια κι έδωσε τη ζωή

του πολεμώντας για την πατρίδα. Και

μετά από αυτόν ο Κλεόβης και ο Βίτωνας.

Όταν η άρρωστη μητέρα τους δεν μπο-

ρούσε πια να περπατήσει, απέδειξαν τον

σεβασμό που της είχαν, πηγαίνοντάς την

στο ιερό πάνω στους ώμους τους. Ο

κόσμος μακάριζε τη μάνα που είχε τέτοια

παιδιά κι αυτή ευχήθηκε στη Θεά να

δώσει στους λεβέντες της ό,τι καλύτερο

μπορεί να τύχει σε άνθρωπο. Έκαναν τότε

θυσίες οι δύο νέοι, κοιμήθηκαν στον ναό

και δεν ξύπνησαν ποτέ ξανά. 

Τα παραδείγματα αυτά του Σόλωνα του

Αθηναίου αφαιρούν από την έννοια της

ευδαιμονίας και ολβιότητας οποιαδήποτε

υλική χροιά και την τοποθετούν σε βάση

καθαρά ηθική. Συνιστούν πρότυπα ταπεί-

νωσης κι αρετής, αγάπης κι αφοσίωσης

στον Θεό, στην πατρίδα και στον άνθρω-

πο, σεβασμού και τιμής στους γονείς και

στην οικογένεια. 

Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Η

απάντηση του σοφού Σόλωνα περί του

«πάντων ολβιωτάτου» όχι μόνο δεν ικα-

νοποίησε τον Κροίσο, ο οποίος ήλπιζε

στην πρωτιά, αλλά εισήγαγε και νέα

παράμετρο στο ζητούμενο. «Εκείνο που

ρωτάς δεν είμαι σε θέση ακόμα να το πω»,

είπε συγκεκριμένα ο Σόλωνας, «πριν

μάθω πως είχες καλά τέλη. Γιατί δεν είναι

ασφαλώς πιο ευτυχισμένος ο πολύ πλού-

σιος, εκτός κι αν του μείνει η τύχη πιστή

και τελειώσει τη ζωή του μέσα σε όλα τα

αγαθά του. Αυτός είναι ο άξιος να ονομά-

ζεται ευτυχισμένος. Γιατί πολλούς ο Θεός

τους άφησε για λίγο να γευθούν την ευτυ-

χία, κι ύστερα τους γκρέμισε κάτω συνθέ-

μελα.»  

«Μηδένα προ του τέλους μακάριζε», λοι-

πόν, έκρινε ο σοφός Αθηναίος, κι ήταν

απόλυτα σωστός και προφητικός. Γιατί,

χρόνια μετά, ο Κροίσος ηττήθηκε από

τους Πέρσες και, την ώρα που ο Κύρος τον

είχε δεμένο κι ετοιμαζόταν να τον παρα-

δώσει στην πυρά προκειμένου να επιβά-

λει την κυριαρχία του, ενθυμούμενος ο

Κροίσος τη διδαχή του Αθηναίου σοφού

αναφώνησε: «Σόλων, Σόλων!» Ο Κύρος

τότε ζήτησε εξηγήσεις, κι όταν ο Κροίσος

του διηγήθηκε ολόκληρη την ιστορία, ο

Κύρος προβληματίστηκε. Η τύχη είναι

ευμετάβλητη, σκέφτηκε, κανείς δεν ξέρει τι

του επιφυλάσσει το μέλλον. Στο τέλος, ο

Πέρσης βασιλιάς όχι μόνο αποφάσισε να

χαρίσει τη ζωή στον πάλαι ποτέ κραταιό

Κροίσο, αλλά τον έκανε φίλο και σύμβου-

λό του.

Αέναο, λοιπόν, το κυνήγι της ευδαιμονίας

– ό,τι κι αν αυτή σημαίνει για τον καθένα

– και μόχθος συνεχής. Ακόμα κι όταν

κάποιος αισθανθεί σε μια στιγμή ότι την

έχει κατακτήσει, ποτέ αυτή δεν του κατο-

χυρώνεται δια βίου. Πρέπει πάντα να

αγωνίζεται γι’ αυτήν, σαν να μην την κέρ-

δισε ποτέ. Τότε και μόνο το επίτευγμα

είναι οριστικό, όταν ο τρόπος του θανά-

του επισφραγίζει, σαν έρθει, το είδος της

ζωής∙ όταν υπάρχει η επίγνωση ότι η

αποστολή έχει επιτύχει∙ όταν ο άνθρω-

πος την ώρα του τέλους έχει κοντά του τα

αγαπημένα του πρόσωπα∙ όταν τα γηρα-

τειά και ο επερχόμενος θάνατος, σύμφω-

να με τη χριστιανική μας πίστη, φτάνουν

ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά.  

Η ιστορία του Ηροδότου αποτελεί σήμερα

το πιο όμορφο αντίδοτο στην κρίση. Η

σύγχρονη κοινωνία της οικονομικής

κατάρρευσης, του άκρατου υλισμού και

της ξέφρενης κατανάλωσης, της υπέρμε-

τρης κακίας και υπερφίαλης αλαζονείας,

της αρχομανίας, της επιδειξιομανίας και

της ηθικής αναλγησίας, της ασέβειας και

της ύβρης, δεν είναι παρά ένα σάπιο κι

εφήμερο οικοδόμημα. Προσφέρει απλόχε-

ρα στους θιασώτες του την επίπλαστη

εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, της

πρόσκαιρης αναγνωρισιμότητας και της

εφήμερης δόξας. Όταν όμως αυτά ανα-

πόφευκτα κάποια μέρα καταρρεύσουν,

δεν απομένει παρά το κενό, η κακία, το

μίσος κι η απάτη. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Αντίδοτο στην κρίση:
Παρακαταθήκες από τον Ελληνοχριστιανικό μας

πολιτισμό Σόλωνας και Κροίσος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ�ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ�ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ�ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ�(Σ.ΤΑ.Κ.Ε.Κ.)�ΛΤΔ

Συνδεδεμένο�με�την�Συνεργατική�Κεντρική�Τράπεζα�Λτδ

(Κεντρικό�Φορέα)

Κεντρικά Γραφεία: Φώτη Πίττα 8Δ, Ε, Ζ, 1065 – Λευκωσία, Τηλ. : 22460833,

Φαξ: 22763332

Προς όλα τα μέλη και πελάτες του ΣΤΑΚΕΚ Λτδ, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα�γραφεία�εξυπηρέτησης�μελών�ΣΤΑΚΕΚ�Λτδ

Κατόπιν συγχώνευσης του ΣΤΑΚΕΚ Λτδ με την Συνεργατική Οικοδομική Εται-

ρεία και Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων (ΣΟΤΑΔΥΚ) Λτδ, η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, σας πληροφορούμε ότι τα γραφεία του

ΣΤΑΚΕΚ Λτδ στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, δεν θα λειτουρ-

γούν μετά την 7η Ιανουαρίου 2014.

Για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση σας, παρακαλώ όπως απευθύνεστε στα πιο

κάτω γραφεία της ΣΟΤΑΔΥΚ Λτδ:

Επαρχία�Λευκωσίας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ�ΓΡΑΦΕΙΑ� ΩΡΕΣ�ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ�ΠΕΛΑΤΩΝ�

Δημοσθένη Σεβέρη 34, 1080 Λ/σία Δευτέρα – Παρασκευή 8.00-13.30

Τηλ. 22662861 Σάββατo 8.00-12.00

Απόγευμα 14.45-17.00

(εκτός Παρασκευής)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ�ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Κατάστημα�Υπουργείου�Οικονομικών 

Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και

Γρηγόρη Αυξεντίου Δευτέρα – Πέμπτη 8.15-15.00

Τηλ. 22456590 Παρασκευή 8.15-13.30 

Κατάστημα�Γενικού�Νοσοκομείου�Λ/σίας�

Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού Δευτέρα –

Πέμπτη 8.15-15.00

213, 2029 Στρόβολος Παρασκευή 8.15-13.30

Τηλ. 22815459

Κατάστημα�Αλκαίου

Αλκαίου 4Α, 2404 Έγκωμη Δευτέρα – Παρασκευή 8.00-13.30

Τηλ 22668152

Κατάστημα�Πλατύ-Αγλαντζιάς

Λεωφόρος Κυρηνείας 132, 

2113 Αγλαντζιά Δευτέρα – Παρασκευή 8.00-13.30

Τηλ. 22330807

Απόγευμα 14.45-17.00

(εκτός Παρασκευής)

Κατάστημα�Λεωφ.�Στροβόλου

149 Z-H, 2049 Στρόβολος Δευτέρα – Παρασκευή 8.00-13.30

Τηλ. 22510619

Επαρχία�Λάρνακας

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ�ΛΑΡΝΑΚΑΣ�

- Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 21Β, 6017 Λάρνακα Δευτέρα – Παρασκευή 8.00-13.30

Τηλ. 24658670 

(πλησίον Κτηματολογίου Λ/κας) Απόγευμα Δευτέρας 14.45-17.00

- Γωνία Κιλκίς & Κωστή Παλαμά, Δευτέρα – Παρασκευή 8.00-13.00

6015 Λάρνακα

Τηλ. 24653261 Απογεύματα

(Κτίριο ΠΑΣΥΔΥ) Δευτέρα – Πέμπτη 14.30-17.00

Σάββατο 8.00-12.00 

Επαρχία�Λεμεσού 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ�ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ�ΛΕΜΕΣΟΥ

Αγίας Φυλάξεως 42,3025 Λεμεσός Δευτέρα–Παρασκευή 8.00-13.30

Τηλ. 2582919

Απογεύματα

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 15.00-17.00

Υποκατάστημα�Β’�ΛΕΜΕΣΟΥ

Αλεξάνδρειας 4Γ, Bridge Tower, Δευτέρα–Παρασκευή 8.00-13.30

3013 Λεμεσός Απόγευμα Τετάρτης 15.00-17.00 

Τηλ. 25379435 (πλησίον Κτηματολογίου Λ/σού)

Επαρχία�Πάφου�

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ�ΠΑΦΟΥ

Νεόφυτου Νικολαίδη 31, 8011 Πάφος Δευτέρα – Πέμπτη 8.00-14.00

Τηλ. 26938668 Παρασκευή 8.00-13.30

(έναντι νέων Κυβερνητικών Κτιρίων)

Απόγευμα 

Δευτέρας & Τετάρτης   15.00-17.00

Η Επιτροπή και ο Γραμματέας του ΣΤΑΚΕΚ Λτδ

Της Δανάης

Γεωργιάδου

Φιλόλογος

Η μόνη απάντηση στην παρακμή και στη φθορά είναι ό,τι αποτελεί την πεμπτουσία του

αξιακού συστήματος των αρχαίων Ελλήνων: αλήθεια, μέτρο, απλότητα, σύνεση, φιλία,

ενδιαφέρον για τα κοινά, αφοσίωση στην πατρίδα. Αν σε αυτά προστεθεί η αγάπη προς

τον πλησίον και η πίστη στον ενανθρωπήσαντα  Χριστό και στο κήρυγμα του Ευαγγελί-

ου, ολοκληρώνονται οι αρχές που εδώ και πάνω από δυο χιλιετίες παρέχουν στέρεο

υπόβαθρο και εφοδιάζουν με σθένος τη φυλή μας.     

Τη δύναμη, συνεπώς, για να υπερβούμε και τον σημερινό σκόπελο θα την αντλήσουμε

πάνω απ’ όλα από την παράδοσή μας. Αντί να αδρανούμε και να μεμψιμοιρούμε, αντί

να περιμένουμε από μηχανής Θεούς και να αφηνόμαστε στο έλεος δημαγωγών κι επιτη-

δείων, ας στρέψουμε το βλέμμα στις ζωογόνες δυνάμεις που ανέκαθεν τροφοδοτούσαν

τον Ελληνισμό. Με αυτές ως βάση, και σε συνδυασμό με τη σύγχρονη επιστημονική

γνώση και την απαραίτητη προσαρμογή στις τωρινές συνθήκες ζωής, θα επιτύχουμε

την ανάκτηση του χαμένου εδάφους και τη στόχευση πιο ευοίωνου μέλλοντος.
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Του Νεόφυτου Ξενοφώντος

Επαρχιακού γραμματέα ΣΕΚ
Πάφου

Τον αγώνα τον καλόν
ηγωνίσθης, τον νόμον

τελεύτηκας , την πίστιν τετή-
ρηκας, λοιπόν απόκειται σοι
της δικαιοσύνης στέφανος.

Βαρύς ο κλήρος να σε απο-
χαιρετήσω τιμώντας σε που
στάθηκες αγνός, τίμιος και
πάντα άξιος.

Με δέος σε αποχαιρετώ σαν
φίλος και σαν συνάδελφος
αλλά και εκ μέρους των
εργαζομένων - και των
μελών του Ελληνικού συνερ-
γατικού ταμιευτηρίου
Πάφου.

Δύσκολο το έργο να αποχαι-
ρετάς ένα ηγέτη, πολύ πιο
δύσκολο όταν αποχαιρετάς
έναν «άρχοντα» του συνδικα-
λισμού που για μια ολόκληρη
ζωή έδωσε μάχες για τα ιδα-
νικά του ελεύθερου συνδικα-
λισμού και την προστασία
και ευημερία των εργαζομέ-

νων.

Ο Νίκος Πιττοκοπίτης ανέ-
λαβε το εργατικό κέντρο της
ΣΕΚ Πάφου σε μία δύσκολη
περίοδο για τον τόπο το
1974. Για 27 χρόνια υπήρξε ο
επαρχιακός γραμματέας του
Κέντρου. Εργάστηκε σκληρά -
με υπευθυνότητα, σύνεση και
εντιμότητα με ήθος και αξιο-
πρέπεια και πάνω απο όλα
ανιδιοτελός. Στη διάρκεια
της σταδιοδρομίας του
εφάρμοσε πολιτικές που
συνέβαλαν στην αναβάθμιση
της προσφοράς και αποτε-
λεσματικότητας του εργατι-
κού κέντρου της ΣΕΚ Πάφου.
Για μας θα μείνει για πάντα

ζωντανή η αγωνιστική του
παρουσία. Κουράστηκες
προσφέροντας – κατόρθω-
σες όμως με την εργατικότη-
τα σου , την επιμονή και την
ευσυνειδησία σου και από-

λαυσες την αγάπη και την
εκτίμηση όλων μας.

Σήμερα εμείς οι συνδικαλι-
στές και οι εργαζόμενοι
τιμούμε την μνήμη σου ανα-
λογιζόμενοι την προσφορά
και τις θυσίες σου.

Τα λόγια σου πάντοτε δια-
χρονικά. Σε ομιλία σου το
1983 έλεγες «Να εξευρεθούν
όλοι εκείνοι οι τρόποι ούτως
ώστε να παταχθούν και να
ξεριζωθούν  όλα εκείνα τα
καρκινώματα και οι κύστεις
που δημιουργούν τις κατα-
χρήσεις, τα οικονομικά
σκάνδαλα και να προσα-
χθούν χωρίς καθυστέρηση οι

οποιοιδήποτε ενώπιον της
δικαιοσύνης. Ολοι εκείνοι
που έκαμαν την χώραν μας
και τις υπηρεσίες της , δικές
τους επιχειρήσεις. Αυτούς
που δεν  έχουν συνείδηση ,

αυτούς που δεν έχουν σημαία
και πατρίδα , αυτούς που
νέμονται τις υπηρεσίες και
τους πόρους της κατεχόμε-
νης πατρίδας που για μας
δρούν και εργάζονται σαν
οργανωμένο συνδικάτο σε
πείσμα όλων μας γιατί
πράγματι πιστεύω οτι γενικά
ο λαός  δεν δέχεται αυτή την
κατάσταση.

Για αυτό όλοι έχομεν υποχρέ-
ωση όπου και αν ανήκουμεν
όποια θέση και αν κατέχου-
μεν να τους βρούμε να τους
ξεγυμνώσουμεν, γιατί με
αυτόν τον τρόπον επιτελούμε
εθνικό χρέος για μια οικονο-
μία ισχυρή για μια οικονομία
για εθνική έπαλξη , για επι-
βιώση και ελευθερία»

Με τούτα τα λιγοστά λόγια
που είπα δέξου τα σαν λου-
λούδια , μαζεμένα απο τον
πλούσιο ανθόκηπο της
ανθρωπιάς σου, του
πατριωτισμού και της καλο-
σύνης σου, ένωσε τα με το
κλάμα της γυναίκας σου των
παιδιών και των εγγονιών
σου και όλων εμάς που είμα-
στε σήμερα εδώ και κράτησε
τα ενθύμιο αγάπης

Η θύμηση σου θα μείνει
βαθιά χαραγμένη στις καρ-
διές όσων σε γνωρίσαμε.

Καλό ταξίδι και ανάλαφρο το
χώμα που θα σε σκεπάσει.

Ύστατο χαίρε στο συνδικαλιστή, αγωνιστή
και πολιτευτή Νίκο Πιττοκοπίτη

Ο Νίκος Πιττοκοπίτης γεννήθηκε στη Δρούσια της
επαρχίας Πάφου, στις 17 Ιανουαρίου 1941. Φοίτησε
στο ελληνικό κολέγιο Πάφου. Ήταν παντρεμένος με τη
Γαλάτεια Νικολαΐδου, με την οποία απέκτησε τρεις
γιους. Συμμετείχε ενεργά στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-'59. Κατά τη διάρκεια της
τουρκοκυπριακής ανταρσίας του 1963-'64 υπηρέτη-
σε ως διοικητής λόχου βαρέων όπλων στην επαρχία
Πάφου. Από το 1966 έως το 1978 ήταν γενικός οργα-
νωτικός της Ένωσης Αγωνιστών Πάφου και αγωνί-
στηκε κατά της Ε.Ο.Κ.Α. Β΄ και του πραξικοπήματος
της 15ης Ιουλίου 1974.

Μέχρι το 1991 εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος
και ως υπάλληλος της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου (A.TH.K.) στη θέση του προϊσταμένου Διοικη-
τικών και Εμπορικών Υπηρεσιών (Τμήμα Πάφου). Διε-
τέλεσε επαρχιακός γραμματέας της Συνομοσπονδίας
Εργατών Κύπρου (Σ.Ε.Κ.) Πάφου επί είκοσι επτά χρό-
νια, πρόεδρος της επιτροπής του Ελληνικού Συνεργα-
τικού Ταμιευτηρίου Πάφου, πρόεδρος του αθλητικού
σωματείου «Ευαγόρας» Πάφου και από το 1973 έως
το 1996 μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμά-
των και Οργανώσεων Πάφου.

Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής με το ΔΗ.ΚΟ. στην
εκλογική περιφέρεια Πάφου στις εκλογές της 19ης
Μαΐου 1991, για να επανεκλεγεί στις εκλογές της
26ης Μαΐου 1996 και της 27ης Μαΐου 2001. Διετέλε-
σε, επίσης, αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΔΗ.ΚΟ., μέλος της Κεντρικής Επιτροπής,
της Πολιτικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γρα-
φείου, καθώς επίσης και πρώτος αντιπρόεδρος του
κόμματος. Διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων,
ενώ υπήρξε μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εσωτερι-
κών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, πρόεδρος ΔΗΚΟ

Ο Ν. ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗΣ ΥΠΗΡΞΕ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

Οι εθνικοί, κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί αγώνες σου σε κατέστη-
σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα της επαρχίας Πάφου. 

Είχες καταξιωθεί ανάμεσα στο λαό ως μια αγωνιστική και ηγετική
μορφή.

Και ήσουν πάντα «ένα» με τον κόσμο της Πάφου. Και έτσι ένιωθες. Και
έτσι ενεργούσες.

Γι αυτό άλλωστε και οι συμπολίτες και συντοπίτες σου, αναγνωρίζο-
ντας την προσφορά σου και τις ικανότητές σου, σε εξέλεξαν τρεις
φορές βουλευτή του Δημοκρατικού κόμματος και σου έδωσαν μια
πολιτειακή έπαλξη, για να τους υπηρετήσεις. 

Ο λόγος σου καυστικός και αγωνι-
στικός, είχε ιδιαίτερη βαρύτητα
στην αίθουσα της ολομέλειας. 

Δεν ήξερες να μασάς τα λόγια σου,
ούτε να ωραιοποιείς εκείνα που
ήθελαν βελτίωση και αντιμετώπι-
ση.

Η φωνή σου, η «φωνή της Πάφου»,
δυνατή, καθαρή και χωρίς σκοπι-
μότητες έλεγε πάντα την αλήθεια
και εξέφραζε αυθεντικά και ειλι-
κρινά το αίσθημα, τις ανάγκες και
τις επιθυμίες του κόσμου.

Αναδείκνυες χωρίς υπερβολές
αλλά και χωρίς διάθεση υποτίμη-
σης τα σημαντικά προβλή-
ματα που αντιμετώπιζε η
Κύπρος και ο λαός μας και
εργαζόσουν αθόρυβα για
την επίλυσή τους. 

Μια συνεχής προσπάθεια
για εθνική ελευθερία, για
ενίσχυση της δημοκρατίας,

για επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η γενέτειρά σου νιώθει περήφανη για το τέκνο της.

Και η Κύπρος ολόκληρη, σου αναγνωρίζει τη μεγάλη προσφο-
ρά μέσα από κομματικά, πολιτικά και πολιτειακά αξιώματα τα
οποία τίμησες και υπηρέτησες επάξια. 

Αυτό όμως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, αείμνηστε Νίκο
Πιττοκοπίτη, είναι το γεγονός ότι κέρδισες την αναγνώριση και την
εκτίμηση του κάθε κύπριου και της κάθε κύπριας, που ανεξαρτήτως
πολιτικών ή ιδεολογικών διαφορών έβλεπαν στο πρόσωπο σου έναν
αυθεντικό, ειλικρινή και παθιασμένο υπηρέτη του λαού της Πάφου στο
σύνολο της.

Ο παφιακός λαός, αλλά και φίλοι και συναγωνιστές από όλη την
Κύπρο, εκτιμητές της προσωπικότητας, της προσφοράς και των αγώ-
νων σου, μαζευτήκαμε σήμερα για να σε αποχαιρετήσουμε για το μεγά-
λο και τελευταίο σου ταξίδι.

Οι άνθρωποι της δικής σου γενιάς σε αποχαιρετούν συγκινημένοι,
αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά και τους αγώνες σου.

Και οι νεώτεροι σε αποχαιρετούν με σεβασμό στη ζωή και τη δράση
σου. 

Ξέρουν ότι πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο της δικής σου γενιάς,
έτσι ώστε να μπορέσουν να διασώσουν, να κατοχυρώσουν και να
αξιοποιήσουνόσα εσείς κατορθώσατε να κερδίσετε και να παραδώσε-
τε στην κοινωνία και την πατρίδα.

• Έδωσες με αξιοπρέπεια

την τελευταία μάχη και

έφυγες τόσο αθόρυβα από

τη ζωή. Τη ζωή την οποία

έζησες με δυναμισμό και

σθένος,  σε όλους τους

τομείς της. Μια ζωή πολυ-

τάραχη, πολυσήμαντη,

γεμάτη αγώνες. Αγώνες

πολιτικούς, αγώνες

συνδικαλιστικούς, αγώνες

κομματικούς. Κυρίως όμως,

αγώνες εθνικούς και

κοινωνικούς, στους οποίους

πρωτοστάτησες. Πήρες

μέρος στο θρυλικό απελευ-

θερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ
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Oι κοινοτικοί στόχοι για την

αντιμετώπιση των κλιματι-

κών αλλαγών έχουν αλλάξει

ριζικά το τοπίο και ολοένα

περισσότεροι τομείς, από τις

τεχνολογίες πληροφορικής

μέχρι τις μεταφορές, απαιτούν

«πράσινα» επαγγελματικά προ-

σόντα. Μέσα σε μόλις λίγα χρό-

νια, μεταξύ 2005 και 2009, μόνο

ο τομέας των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας υπολογίζεται

ότι δημιούργησε πάνω από

220.000 νέες θέσεις εργασίας

στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Πασκαλίν

Ντεσί (Pascaline Descy), επικε-

φαλής Έρευνας και Ανάλυσης

Πολιτικής του Ευρωπαϊκού

Κέντρου για την Ανάπτυξη της

Επαγγελματικής Κατάρτισης

(cedefop), με έδρα τη Θεσσαλο-

νίκη, «αν η ΕΕ προσεγγίσει τους

στόχους για την αειφόρο ανά-

πτυξης, που περιγράφονται

στη στρατηγική ’Ευρώπη 2020’,

η προοπτική για την απασχό-

ληση στην Ευρώπη είναι η δημι-

ουργία περισσότερων από 1

εκατ. θέσεων εργασίας». Η

έκθεση, με τίτλο «Green Skills

and Environmental Awareness in

Vocational Education and

Training», χαρτογράφησε τις

εξελίξεις σε εννέα επαγγέλματα

σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες

(Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ουγ-

γαρία, Ολλανδία, Σλοβακία,

Φιλανδία και Ηνωμένο Βασί-

λειο). Τα επαγγέλματα που

μπήκαν στο μικροσκόπιο ήταν:

επιστήμονες νανοτεχνολογίας,

μηχανικοί περιβάλλοντος, ενερ-

γειακοί επιθεωρητές, ηλεκτρο-

λόγοι, εγκαταστάτες φωτοβολ-

ταϊκών, εργάτες μόνωσης, εξει-

δικευμένοι «λαμαρινάδες», επι-

θεωρητές εκπομπών ρύπων

οχημάτων και συλλέκτες ανα-

κυκλώσιμων υλικών. H έκθεση

του Cedefop έδειξε ότι πολλά

πράσινα επαγγέλματα δεν δελε-

άζουν τους νέους και τις γυναί-

κες, γιατί θεωρούνται «βαριά»

χειρονακτικά.

Τα πράσινα επαγγέλματα

χαμηλότερων προσόντων ’υπο-

φέρουν’ από την αρνητική εικό-

να που υπάρχει για ορισμένα

από αυτά. Οι εθνικές πολιτικές

για την αύξηση των πράσινων

δεξιοτήτων στην εκπαίδευση

και την κατάρτιση, χρειάζεται

να αντιμετωπίσουν το γεγονός

ότι ανάμεσα σε δύο κρίσιμες

πληθυσμιακές ομάδες -τους

νέους και τις γυναίκες- οι πρά-

σινες θέσεις εργασίας δεν θεω-

ρούνται επιθυμητές και ελκυ-

στικές», δηλώνει ο Αντόνιο

Ρανιέρι (Antonio Ranieri), στέλε-

χος του Cedefop.

Η  ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ 

Η ζήτηση για μηχανικούς περι-

βάλλοντος αναμένεται να αυξη-

θεί κα στις οκτώ χώρες και

ιδίως στη Σλοβακία, όπου ξεκι-

νάει από χαμηλά. Αύξηση της

ζήτησης για επιστήμονες νανο-

τεχνολογίας αναμένεται κυρίως

στη βόρεια Ευρώπη και ιδίως

στο Ην. Βασίλειο και τη Γερμα-

νία. Περισσότερους ενεργεια-

κούς επιθεωρητές, ηλεκτρολό-

γους, εγκαταστάτες φωτοβολ-

ταϊκών, εργάτες μόνωσης και

εξειδικευμένους «λαμαρινάδες»

εκτιμάται ότι θα ζητήσουν στα

επόμενα χρόνια οι περισσότε-

ρες από τις οκτώ χώρες, αν και

η ζήτηση δεν είναι ομοιόμορφη

μεταξύ τους.

Σε Ελλάδα και Ιταλία, τα προ-

γράμματα χρηματοδότησης

φωτοβολταϊκών έχουν ενεργο-

ποιήσει τα αισθητήρια των

πολιτών, σε ότι αφορά τα περι-

βαλλοντικά και οικονομικά

οφέλη της εγκατάστασης τέτοι-

ων συστημάτων, με ότι αυτό

σημαίνει και για την αγορά

εργασίας. Στις τελευταίες δημο-

σιεύσεις της Διεθνούς Οργάνω-

σης Εργασίας (ΔΟΕ) σε συνερ-

γασία με το CEDEFOP σχετικά με

τις δεξιότητες για την πράσινη

οικονομία και την απασχόληση

τονίζεται μεταξύ άλλων πως η

απόκτηση κατάλληλων δεξιο-

τήτων για τις πράσινες θέσεις

εργασίας αποτελεί απαραίτητη

προϋπόθεση για να γίνει η

μετάβαση σε μια πιο πράσινη

οικονομία. Σήμερα, τα κενά των

δεξιοτήτων έχουν ήδη αναγνω-

ριστεί ως ένα σημαντικό πρό-

βλημα σε μια σειρά από τομείς,

όπως οι ανα-

ν ε ώ σ ι μ ε ς

πηγές ενέρ-

γειας, η

ενέργεια και

η αποδοτι-

κότητα των

πόρων, η

ανακαίνιση

των κτιρίων, η κατασκευή, οι

περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Η

υιοθέτηση και διάδοση των

καθαρών τεχνολογιών απαιτεί

δεξιότητες στην εφαρμογή της

τεχνολογίας, την προσαρμογή

και τη συντήρηση. Οι δεξιότητες

είναι επίσης ζωτικής σημασίας

για τις οικονομίες και τις επι-

χειρήσεις, τους εργαζόμενους

και τους επιχειρηματίες, για να

ανταποκρίνονται και να προ-

σαρμόζονται γρήγορα στις

αλλαγές που προκύπτουν από

τις πολιτικές για το περιβάλλον

ή την αλλαγή του κλίματος. Oι

κοινοτικοί στόχοι για την αντι-

μετώπιση των κλιματικών

αλλαγών έχουν αλλάξει ριζικά

το τοπίο και ολοένα περισσότε-

ροι τομείς, από τις τεχνολογίες

πληροφορικής μέχρι τις μετα-

φορές, απαιτούν «πράσινα»

επαγγελματικά προσόντα.

Μέσα σε μόλις λίγα χρόνια,

μεταξύ 2005 και 2009, μόνο ο

τομέας των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας, διαχείρισης

αποβλήτων και της ανακύκλω-

σης αναμένεται να αυξηθεί σε

κάποιες χώρες, μεταξύ των

οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία και η

Σλοβακία. Αντίθετα, οι αλλαγές

νομοθεσίας στην Ολλανδία και

το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέ-

πεται να μειώσουν τη ζήτηση

για ενεργειακούς επιθεωρητές,

εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών

και εργάτες μόνωσης. Το ίδιο

ισχύει για τους επιθεωρητές

εκπομπών ρύπων στα οχήματα,

σε ορισμένες χώρες, όπως η

Γερμανία (εξαιτίας της περι-

βαλλοντικής ευαισθητοποίησης

των πολιτών, που περιορίζει

την αγορά/χρήση αυτοκινήτων),

η Ολλανδία (συνεπεία παραγό-

ντων όπως οι φορολογικές επι-

βαρύνσεις για τις εκπομπές

διοξειδίου του άνθρακα από τα

πετρελαιοκίνητα και βενζινοκί-

νητα αυτοκίνητα) και το Ηνω-

μένο Βασίλειο (όπου υπάρχει

σχεδιασμός για λιγότερους

ελέγχους τύπου «ΚΤΕΟ").

«Όπως οι περισσότεροι ’κήποι’,

η πράσινη οικονομία της Ευρώ-

πης χρειάζεται πολλή δουλειά

ακόμη», καταλήγει η έκθεση του

cedefop.
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Τα «πράσινα» επαγγέλματα με
τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ε.Ε.

Δοκιμάζεται σκληρά
η κοινωνική συνοχή

Ηκοινωνική συνοχή βρίσκεται στα όριά της, με τους πολίτες

να προετοιμάζονται και να συνειδητοποιούν σιγά-σιγά τις

οικονομικές δυσκολίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον

νέο χρόνο. Μάλιστα, οι Κύπριοι θα περιοριστούν σε λιτό και

απλό γιορτινό τραπέζι για τα Χριστούγεννα και την Πρωτο-

χρονιά, ενώ για αρκετούς η λέξη δώρο αποτελεί ήδη παρελ-

θόν…

Σύμφωνα με τα ευρήματα

πρόσφατης δημοσκόπησης,

που διενήργησε στα μέσα

Δεκεμβρίου 2013 το Πανε-

πιστήμιο Λευκωσίας, στα

μισά νοικοκυριά της

Κύπρου ένα, τουλάχιστον,

μέλος της οικογένειας βρί-

σκεται στην ανεργία, ενώ ένα στα τέσσερα νοικοκυριά ζει με

μειωμένα εισοδήματα ακόμη και άνω του 40% σε σχέση με

πέρσι, ενώ ένα ανάλογο ποσοστό ζει με μειωμένα εισοδήματα

από 11-20%. Στο σχετικό ερώτημα το 20% των συμμετεχόντων

απάντησαν πως ζουν με μειωμένα εισοδήματα έως και 10% σε

σχέση με πέρσι, το 25% με μειωμένα εισοδήματα από 11-20%,

το 21% από 21 έως 30%, το 9% από 31 έως και 40%, ενώ το 25%

ζουν με μειωμένα εισοδήματα από 40% και πάνω. 

Τους καίει το ρεύμα…

Αναφορικά με τις δυσκολίες πληρωμής δαπανών τους, οι

πολίτες, σύμφωνα με την έρευνα, δυσκολεύονται περισσότερο

στην πληρωμή του κόστους για ηλεκτρικό ρεύμα. Πιο αναλυτι-

κά, σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό και απαντώντας στο ερώτη-

μα «ποιες από τις ακόλουθες δαπάνες δυσκολεύεστε να πλη-

ρώσετε», το 54% των ερωτηθέντων απάντησαν πως δυσκολεύ-

ονται να πληρώσουν τις δαπάνες για το ρεύμα, το 43% τις

δαπάνες για σκοπούς θέρμανσης, το 25% τον λογαριασμό

τηλεφώνου και το 18% τις δαπάνες για αγορά των βασικών

ειδών πρώτης ανάγκης.

Σε σχέση με το ποιες δαπάνες σκέφτονται να περικόψουν,

όπως προκύπτει, η πλειοψηφία των πολιτών καταβάλλουν

προσπάθειες για περιορισμό των εξόδων για σκοπούς θέρμαν-

σης, διακίνησης. Πιο αναλυτικά, στο ερώτημα ποιες δαπάνες

σας προσπαθείτε να μειώσετε, το 64% απάντησαν τις δαπάνες

για θέρμανση (αγορά πετρελαίου θέρμανσης), το 78% για σκο-

πούς διακίνησης (πετρελαιοειδή), το 45% για αγορά ειδών

πρώτης ανάγκης, το 16% για σκοπούς ηλεκτρισμού, το 65% για

τηλεφωνήματα, ενώ ένας στους τέσσερις πολίτες προσανατο-

λίζεται ή περιέκοψε τις δαπάνες για εξωσχολικές δραστηριό-

τητες των παιδιών του.

Λιτό γιορτινό τραπέζι και χωρίς δώρα

Σε σχέση με το γιορτινό τραπέζι, η πλειοψηφία των συμμετε-

χόντων στην έρευνα προκρίνει την επιλογή του λιτού και οικο-

νομικού γιορτινού τραπεζιού. Αναλυτικότερα, και απαντώντας

στο ερώτημα «με βάση το ύψος των εισοδημάτων σας τα οικο-

γενειακά τραπέζια των εορτών θα είναι;», το 62% των ερωτη-

θέντων απάντησαν πως αυτά θα είναι πιο οικονομικά από

άλλες χρονιές, το 21% ότι θα είναι πολύ λιτά όπως την κάθε

μέρα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ενώ το 17% απάντησαν πως θα

είναι πλούσια όπως και τις προηγούμενες χρονιές.

Την ίδια ώρα, μεγάλη μερίδα των πολιτών θα περιοριστεί σε

ελάχιστες ή και καθόλου αγορές δώρων. Πιο συγκεκριμένα και

απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, το 37% δήλωσαν πως τα

δώρα θα είναι μικρότερης αξίας σε σχέση με προηγούμενα

χρόνια, το 36% ότι αυτά θα περιοριστούν στα πολύ στενά συγ-

γενικά πρόσωπα και όχι όπως προηγουμένως, το 26% ότι η

οικονομική τους κατάσταση δεν επιτρέπει την αγορά δώρων,

ενώ μόλις 6% δήλωσαν πως θα αγοράσουν δώρα για όλους

όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

• Έρευνα του Πανεπιστημίου

Λευκωσίας καταδεικνύει ότι

οι Κύπριοι προετοιμάζονται

για τις δυσκολότερες μέρες

του 2014 
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Τα παιδιά από την ώρα της

γέννησης τους χρειαζο-

νται να λαμβάνουν όλα τα

απαραίτητα θρεπτικά

συστατικά ώστε με την ενηλι-

κίωση τους να διαθέτουν

σωστούς σωματικούς θεμελι-

ούς. Είναι λοιπόν απαραίτητο

οι γονείς  να γνωρίζουν τις

τροφές και το περιεχόμενο

τους ώστε να είναι σε θέση να

προβαίνουν στις σωστές επι-

λογές. Με λίγα λόγια να  δια-

θέτουν όλα τα απαραίτητα

θρεπτικά συστατικά για τη

σωστή ανάπτυξη να είναι

νόστιμες. Εμείς σας προτεί-

νουμε κάποιες ιδανικές

τροφές και  τον τρόπο που

θα τις μαγειρέψετε, ώστε

να τις αγαπήσουν τα παι-

διά σας.

Κολοκύθα 

Η κολοκύθα αποτελεί εξαι-

ρετική πηγή βιταμινών Α,

Β1, Β3, Β5, Β6 και C. Είναι

πλούσια σε μαγνήσιο,

κάλιο, φυτικές ίνες, χαλκό,

ω-3 λιπαρά οξέα και

άμυλο.Τρόπος μαγειρέματος:

Επειδή είναι γλυκιά και έχει

ευχάριστη κρεμώδη υφή, ται-

ριάζει πολύ στις σούπες λαχα-

νικών και κρεατικών. Πολτο-

ποιήστε τα κομμάτια της,

χωρίς τα σπόρια, και απλώς

προσθέστε τα κομμάτια στις

σούπες,. Επίσης, αποτελεί

εξαιρετική πρώτη ύλη για

πίτες και γλυκά. 

Φακές

Αποτελούν πλούσια πηγή

φυτικών ινών, πρωτεϊνών,

φυλλικού οξέος και σιδήρου.

Τρόπος μαγειρέματος: Μαγει-

ρέψτε τις φακές με διάφορα

λαχανικά, καθώς και ρύζι για

την καλύτερη απορρόφηση του

σιδήρου. 

Σπανάκι 

Είναι πλούσιο σε σίδηρο και

αντιοξειδωτικά συστατικά,

αλλά και σε βιταμίνες A, C και

K. Τρόπος μαγειρέματος: Προ-

σθέστε το σε σούπες λαχανι-

κών και κρεατικών, σε πίτες,

ομελέτες, ή συνδυάστε το με

ρύζι ή όσπρια. Αχνιστό είναι

εξαιρετικό συνοδευτικό και για

κρεατικά. 

Μπρόκολο 

Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε

βιταμίνη C, σίδηρο, φυλλικό

οξύ, φυτικές ίνες, μαγνήσιο,

κάλιο και ασβέστιο. Επίσης,

είναι γνωστό για την αντικαρ-

κινική, αντιοξειδωτική και

αντιμικροβιακή δράση του.

Χάρη στις θειούχες ενώσεις

του, έχει μια ιδιαίτερη γεύση,

που βοηθά το μωρό σας να

διευρύνει τις γεύσεις του. 

Τρόπος μαγειρέματος: Βράστε

το al dente, προσθέστε το

στους πουρέδες, τις φρουτό-

κρεμες ή στις σούπες λαχανι-

κών και κρεατικών. 

Μύρτιλλα 

Το λαμπερό μπλε - μοβ

χρώμα των μύρτιλλων

οφείλεται σε μια κατηγο-

ρία φλαβονοειδών, τις

ανθοκυανίνες. Οι αντιο-

ξειδωτικές αυτές ουσίες

είναι ευεργετικές για την

όραση, την ανάπτυξη του

εγκεφάλου και την καλή

υγεία του ουροποιητικού

συστήματος του μωρού.

Τρόπος μαγειρέματος:

Προσθέστε τα μύρτιλλα φρέ-

σκα ή αποξηραμένα στη φρου-

τόκρεμα, ή πολτοποιήστε τα

στο γιαούρτι των παιδιών.

Αβοκάντο 

Το αβοκάντο είναι πλούσια

πηγή ακόρεστων λιπαρών

οξέων και ω-3 λιπαρών, και η

σύνθεσή του έχει πολλά κοινά

με αυτήν του μητρικού γάλα-

κτος. 

Τρόπος μαγειρέματος: Η κρε-

μώδης υφή του αρέσει πολύ

στα παιδιά. Αλείψτε μικρές

φέτες ψωμιού ή προσθέστε

αβοκάντο στις φρουτόκρεμες

και τις σούπες. Μπορείτε, επί-

σης, να το αναμείξετε με χυμό

λεμονιού και αλάτι, και να

έχετε μια γευστική και πολύ

υγιεινή σος. 

Γλυκοπατάτα

Είναι πολύ πλούσια σε ίνες,

βιταμίνη C και κάλιο και περιέ-

χει πολύτιμες αντιοξειδωτικές

ουσίες. Διαθέτει επίσης καρο-

τίνη, η οποία κάνει καλό στην

όραση και θωρακίζει τον

οργανισμό από τις αρρώστιες. 

Τρόπος μαγειρέματος: Οι

γλυκοπατάτες είναι γλυκές,

τρυφερές και η σχετικά

ουδέτερη γεύση τους

τις κάνει αγαπητές

στα παιδιά. Απλά

πλύντε τις, τρυπήστε

τις με ένα πιρούνι και

ψήστε τις στους 375

βαθμούς για 45 λεπτά

ή μέχρι να μαλακώ-

σουν αρκετά. Στη

συνέχεια, ολοκληρώ-

στε το πιάτο με κανέλα, ζάχα-

ρη και λίγο γιαούρτι.

Λιναρόσπορος 

Αυτή η τροφή από το φυτό της

καρυδιάς είναι γεμάτη από ω-

3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι

απαραίτητα για τη βέλτιστη

ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

Τρόπος μαγειρέματος: Δοκιμά-

στε να προσθέσετε λιναρόσπο-

ρο στα δημητριακά ή στα σπι-

τικά κέικ. 

Σολομός

Ο σολομός είναι μια εξαιρετική

πηγή πρωτεϊνών υψηλής ποιό-

τητας, τα οποία χρειάζονται

τα παιδιά για τη σωστή τους

ανάπτυξη, καθώς και ω-3

λιπαρών οξέων, τα οποία είναι

απαραίτητα για την ανάπτυξη

του εγκεφάλου και την υγεία

της καρδιάς. 

Τρόπος μαγειρέματος: Ο

σολομός είναι εύκολος στην

παρασκευή του και μπορεί να

ψηθεί στη σχάρα σε λίγα

λεπτά. Εάν ανησυχείτε για τα

επίπεδα υδραργύρου, να

σημειωθεί ότι ο σολομός στα-

θερά αξιολογούνταν από τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

ως ένα από τα 5 ψάρια με τα

χαμηλότερα επίπεδα υδραργύ-

ρου. 

Mάνγκο 

Ένα φλιτζάνι από αυτό το

γλυκό τροπικό φρούτο παρέχει

υψηλή τιμή βιταμίνης C, η

οποία βοηθά στη διατήρηση

του ανοσοποιητικού συστήμα-

τος των παιδιών και διατηρεί

τα δόντια και τα ούλα υγιή.

Παρέχει, επίσης, 3 γρ. φυτικών

ινών μόνο για περίπου 100

θερμίδες. 

• Ο τρόπος μαγειρέματος

παίζει καθοριστικό ρόλο

στο τελικό αποτέλεσμα

Δέκα θαυματουργές τροφές
για την ανάπτυξη των παιδιών

Το ξέρετε ότι ένα φλιτζάνι μάνγκο παρέχει υψηλή τιμή βιταμίνης C,

η οποία βοηθά στη διατήρηση του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών

και διατηρεί τα δόντια και τα ούλα υγιή

Ύστερα από μια μέρα

σωστής διατροφής, απο-

τελεσματικής άσκησης και

άλλων υγιεινών επιλογών, το

τελευταίο πράγμα που θέλετε

να κάνετε είναι να

καταστρέψετε όλην αυτήν τη

σκληρή δουλειά λίγα μόλις

λεπτά πριν κοιμηθείτε. Βεβαι-

ωθείτε πως παραμένετε στον

σωστό δρόμο, αποφεύγοντας

τις λανθασμένες διατροφικές

επιλογές αργά το βράδυ.

Λάθος 1ο: Πηγαίνετε για

ύπνο με γεμάτο στομάχι

Το να ξαπλώσετε με γεμάτο

στομάχι μπορεί να σας προκα-

λέσει δυσφορία και άστατο

ύπνο, το οποίο στη συνέχεια

μπορεί να έχει καταστροφικές

συνέπειες στην περιφέρεια της

μέσης σας, συσσωρεύοντας

λίπος στην κοιλιά. Φροντίστε

να τρώτε το γεύμα σας

τουλάχιστον λίγες ώρες πριν

από τον ύπνο, ενώ αν χρεια-

στείτε ένα ύπνο ενώ αν χρεια-

στείτε ένα σνακ αργότερα,

προσέξτε να μην ξεπερνάει τις

200 θερμίδες.

Λάθος 2ο: Τρώτε λάθος

πράγματα

Δεν φτάνει να προσέχετε μόνο

το πότε τρώτε, αλλά και το τι.

Η επιλογή λάθος φαγητού

αργά το βράδυ μπορεί να σας

κάνει να εύχεστε να πέφτατε

απλά για ύπνο. Αν θέλετε να

ρυθμίσετε σωστά το βάρος

σας, αποφύγετε τρόφιμα

υψηλής περιεκτικότητας σε

λιπαρά και βαριά σε

πρωτεΐνες. Μια μικρή

ποσότητα άπαχων πρωτεϊνών

και λίγοι υδατάνθρακες είναι

μια καλή επιλογή.

Λάθος 3ο: Ξαπλώνετε

πεινασμένη

Μπορεί να πιστεύετε πως το

να ξαπλώνετε στο κρεβάτι με

άδειο στομάχι θα σας

βοηθήσει να κάψετε

περισσότερο λίπος στον ύπνο

σας, αλλά σύμφωνα με μελέτες

αυτό δεν ισχύει. Στην πραγμα-

τικότητα, το να πέφτετε για

ύπνο πεινασμένη ενδέχεται να

σας κάνει να χάσετε μυική

μάζα, γεγονός το οποίο, με τη

σειρά του, επιβραδύνει την

καύση λίπους που θα μπο-

ρούσατε να έχετε. Κρατήστε

λοιπόν τον μεταβολισμό σας

στα ύψη, τρώγοντας ένα μικρό

σνακ των 150 θερμίδων πριν

κοιμηθείτε.

Λάθος 4ο: Δεν υπολογίζετε

το βραδινό «σνακ» σας

Ρίξατε τους ρυθμούς σας μετά

από μία γεμάτη ημέρα και

αφήσατε στην άκρη το ημερο-

λόγιο που σημειώνετε τη δια-

τροφή σας, αλλά μην νομίζετε

πως ένα μικρό βραδινό τσι-

μπολόγημα δεν μπορεί να επη-

ρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.

Αν λοιπόν θέλετε να

παραμείνετε στο πρόγραμμα

απώλειας κιλών που ακολου-

θείτε, σιγουρευτείτε πως

σημειώνετε τις θερμίδες που

καταναλώνετε μετά το δείπνο,

ώστε να μην αναρωτιέστε μετά

γιατί η ζυγαριά δεν κουνήθηκε

καθόλου. Σε περίπτωση που

σας αρέσει ένα μικρό σνακ

πριν ξαπλώσετε, φροντίστε να

εξοικονομήσετε κάποιες

θερμίδες από το υπόλοιπο

πρόγραμμα της ημέρας, ώστε

να μην ξεπεράσετε το όριο που

έχετε θέσει.

Λάθος 5ο:  Ξελιγώνεστε

όλη μέρα και πέφτετε με

τα μούτρα

το βράδυ

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο

από το να χαλαρώνετε στον

καναπέ με τις αγαπημένες σας

λιχουδιές, κι έτσι συνηθίζετε

να περιμένετε το βράδυ για να

φάτε ό,τι δεν φάγατε όλη μέρα.

Αυτό βέβαια, είναι η συνταγή

της καταστροφής, όχι μόνο

γιατί θα καταλήξετε να κάνετε

ένα δυσάρεστο ύπνο με γεμάτο

στομάχι, αλλά γιατί μπορεί να

οδηγηθείτε σε έναν βλαβερό

κύκλο πρόχειρου φαγητού.

Προσπαθήστε να αποφύγετε

τα βραδινά σνακ, που αποτε-

λούνται από ανθυγιεινά

τρόφιμα, επικεντρωθείτε στα

συχνά μικρά γεύματα κατά τη

διάρκεια της ημέρας και

επιλέξτε ένα υγιεινό βραδινό

σνακ μετά το δείπνο, μόνο αν

πεινάτε.

«5» λάθη στις βραδινές συνήθειες που χαλάνε τη δίαιτά σας
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В2014 году Кипру в

соответствии с

требованиями Меморандума

предстоит принять новые

фискальные меры,

направленные на пополнение

госбюджета на сумму как

минимум 270 миллионов евро,

которые включают в себя

сокращение заработной платы

и увеличение налогов. Их

реализация поможет

сократить первичный дефицит

государственного бюджета до

3,1% от ВВП страны, а дефицит

бюджета - включая проценты

– будет составлять тогда 8,4 %

ВВП.

Что касается расходов, будут

приняты следующие меры:

• Снижение расходов на

социальные пособия как

минимум на 28,5 млн.евро,

что будет достигнуто за счет

рационализации и

повышения адресности

предоставления детских

пособий и образовательных

субсидий, отмены

социальных льгот,

способствующих социальной

с п л о ч е н н о с т и ,

предоставляемых службами

социального обеспечения.

• Дальнейшее сокращение

доходов работников и

п е н с и о н е р о в

государственного и

п о л у г о с у д а р с т в е н н о г о

секторов, в результате

которого уровень

заработной платы снизится

на 3%.

• Введение платы за

пользование общественным

транспортом для студентов

и пенсионеров.

• Внедрение в 2014 году

структурных реформ в сфере

образования, в частности,

сокращение числа

п р е п о д а в а т е л е й ,

прикомандированных к

Министерству образования и

культуры, отмена оплаты

труда учителей вечерних

общеобразовательных школ

и профессионально-

технических училищ в

полуторном размере,

упразднение льгот,

связанных с сокращением

рабочего времени

педагогов, работающих по

совместительству в

нескольких школах, отмена

системы наставничества для

начинающих и повышающих

квалификацию учителей и

снижение стоимости

обучения по вечерним

формам

Меры по повышению

доходов включают в себя:

• Продление срока

удержания временного

налога с валового дохода

работников и пенсионеров

государственного и частного

секторов до 31 декабря

2016 года. Доходы,

подлежащие удержанию: от

1501 до 2500 евро  –

сокращение на 2,5 %, от

2501 до  3500 евро – на

3,0%, от 3501 евро и более –

на 3,5%.

• Увеличение стандартной

ставки НДС с 18%  до 19% в

2014 году.

• Повышение пониженной

ставки НДС с 8% до 9%.

• Повышение

потребительского налога на

топливо на 0,05 евро за

литр.

• Повышение с 1 января

2014 года страховых

взносов в систему

обязательного пенсионного

страхования на 1% как для

работников, так и для

работодателей (согласно

закону от 2009 года «Об

о б е с п е ч е н и и

жизнеспособности фонда

социального страхования»

для работников

п р е д у с м а т р и в а е т с я

повышение порядка 0,5%).

Повышение страховых

взносов для самозанятого

населения будет составлять

2%, в то время как для

государственных служащих

– 0,5%.

• Реформа налоговой

системы для механических

транспортных средств,

принципы которой

разработаны с учетом

экологических факторов,

вступит в силу в 2014

финансовом году и позволит

привлечь в госбюджет в

среднесрочной перспективе

дополнительные доходы за

счет взимания ежегодного

дорожного налога,

регистрационных сборов и

с п е ц и а л ь н ы х

потребительских налогов,

включая пошлины на

моторные топлива.

Несомненно, 2013 был одним из

самых трудных годов для Кипра

за последние 39 лет. Крах двух

крупнейших банков, государственное

банкротство и неизбежность

реализации жестких требований

Меморандума Тройки в сочетании с

ненадежностью политической

системы оставляют зияющие раны на

теле социально-экономической

системы нашей страны. В условиях

сложившейся неопределенности на

рынке труда в течение 2013 года,

усугубившейся «стрижкой»

депозитов, SEK, за счет выдвижения

конструктивных предложений,

стремилась по мере возможности

способствовать продвижению

политики по поддержке безработных

граждан и уязвимых групп населения.

Ответственная позиция SEK и всего

профсоюзного движения в целом

выступает в качестве катализатора

трехстороннего сотрудничества,

повышающего его эффективность.

Благодаря болезненным уступкам, на

которые согласились пойти

работники, действие института

коллективных договоров в разгар

глубокого экономического спада не

было подорвано конфронтациями,

что существенно способствовало

поддержке экономики и повышению

уровня занятости.

2014 год, вероятно, будет еще более

трудным, чем 2013-ый и неблагопри-

ятно отразится на и без того низком

уровне жизни населения. Снижение

заработной платы, повышение нало-

гов на топливо, НДС и сборов на

социальное страхование, предусмот-

ренных Меморандумом Тройки, в

сочетании с галопирующей безрабо-

тицей еще больше ухудшат уровень и

качество жизни населения, усугубляя

и без того бедственное положение

значительной части населения. Угроза

социальных волнений нарастает. Они

могут привести к непредсказуемым

последствиям для национальной эко-

номики и нарушению политической

стабильности. В условиях сложившей-

ся взрывоопасной ситуации, SEK, пол-

ностью осознавая возложенную на

нее ответственность, обязуется

искренне сотрудничать с другими

заинтересованными сторонами в

целях сохранения трудового мира и

укрепления доверия среди важней-

ших участников производственного

процесса. В этом направлении SEK

требует укрепления и углубления

социального диалога, уважения к

институту коллективных договоров,

принятия эффективных мер по борьбе

с безработицей и нелегальной заня-

тостью и соблюдения Закона о рав-

ном обращении в сфере занятости в

целях предотвращеня трудовой экс-

плуатации, которая, к сожалению, в

настоящее время получает всё боль-

шее распространение. Кроме того,

SEK настоятельно призывает прави-

тельство не раздумывая принять

необходимые меры и правильные

политические решения, направлен-

ные на защиту широких обществен-

ных интересов, которые дадут

надежду и перспективу стране и

народу. Для этого необходимы:

модернизация институциональной

рамки полугосударственных органи-

заций с целью повышения их конку-

рентоспособности и эффективности,

законодательное гарантирование

прав работников полугосударствен-

ных организаций, завершение проце-

дур по введению в действие

Генерального плана развития здраво-

охранения к концу 2015 г., проведе-

ние решительных реформ по модер-

низации и налаживанию работы госу-

дарственного аппарата с одновре-

менным укреплением принципов рав-

ноправия и надлежащего управления,

реализация обязательств по введению

гарантированного минимума дохо-

дов в целях оказания существенной

поддержки слабым слоям населения,

защита единственного жилья, эффек-

тивная борьба с уклонением от упла-

ты налогов, резкое снижение про-

центных ставок и выделение дешевых

денег на развитие среднего и малого

бизнеса в целях повышения занятости

и укрепления социальной сплоченно-

сти.

SEK считает, что 2014 год станет

годом наказания виновных в эконо-

мической трагедии, и призывает

государство и в первую очередь пре-

зидента республики и Главного про-

курора выполнить свой долг. Кроме

того, SEK призывает политические

силы отложить в сторону политиче-

ские разногласия и партийные скло-

ки, содействуя созданию атмосферы

национального взаимопонимания и

социального консенсуса с целью

достижения всеобъемлющего, спра-

ведливого и жизнеспособного реше-

ния кипрской проблемы на основе

принципов международного права и

европейских ценностей и более

эффективному противодействию ост-

рым социально-экономическим про-

блемам с целью максимально быстро-

го выхода из кризиса и создания

условий всеобщего процветания и

равенства.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИ

2014 году Кипр ждут новые фискальные меры 
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Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι

άνθρωποι θα πρέπει να περιορί-

σουν τις ποσότητες που τρώνε και

να αυξήσουν την άσκηση προκει-

μένου να χάσουν βάρος. Παρ' όλα

αυτά, είναι πολύ πιο σημαντικό να

είσαι, κυρίως, πρόθυμη να αλλά-

ξεις τις συνήθειες και τις σκέψεις

σου, γιατί αυτές σε ωθούν στην

αποτυχία. Αν πιστεύεις πως θα

αποτύχεις, το πιθανότερο είναι

ότι πράγματι αυτό θα σου συμ-

βεί - είναι ένα είδος προσωπικής

"προφητείας". Πίστεψε ότι μπο-

ρείς να τα καταφέρεις και θα τα

καταφέρεις. Έτσι απλά!

Κάνε έξυπνες επιλογές: Γιαούρ-

τι, τυριά, αναψυκτικά, σε "εκδο-

χές" με χαμηλές θερμίδες μας

προσφέρουν σχεδόν την ίδια γευ-

στική ικανοποίηση, ενώ μας γλι-

τώνουν από περιττές θερμίδες.

Επέλεξε άπαχα κομμάτια κρέατος

και κιμά. Προτίμησε λάιτ γαλακτο-

κομικά προϊόντα, όπως γιαούρτι

με χαμηλά λιπαρά, τυριά με μειω-

μένα λιπαρά (όπως κατίκι, ανθό-

τυρο, λάιτ τυριά του τοστ και φέτα

χαμηλών λιπαρών).

Απόφυγε τα... απαγορευμένα:

Απομάκρυνε από την κουζίνα σου

όλους τους "πειρασμούς". Δυστυ-

χώς όμως, τα μελομακάρονα που

σου έχουν περισσέψει, τα πατατά-

κια στο ντουλάπι ή το παγωτό στο

ψυγείο δεν είναι τα μοναδικά τρό-

φιμα που μπορεί να σε ξεγελάσουν.

Η κρέμα γάλακτος, το βούτυρο, τα

μπισκότα, τα κράκερ και κάθε άλλη

έτοιμη λιχουδιά μπορούν να σε

βγάλουν από το πρόγραμμα και να

σε απομακρύνουν από το στόχο

σου. Αντικατάστησέ τα, λοιπόν, με

πιο υγιεινές επιλογές, όπως φρυ-

γανιές σίκαλης.

Ακολούθησε το πλάνο που σου

ταιριάζει: Δεν χρειάζεται να τηρείς

κατά γράμμα τους άκαμπτους

κανόνες μιας δίαιτας. Παρόλο που

πολλές υπερβολικά αυστηρές δίαι-

τες έχουν πλεονεκτήματα, είναι

σίγουρο πως θα τις παραβείς, αν

δεν λειτουργούν μέσα στα πλαίσια

της ζωής σου. Μπορείς να ξεκινή-

σεις λέγοντας: "Σκοπεύω να τρώω

μόνο κοτόπουλο στη σχάρα και

ψάρι ψητό", αλλά η πραγματικότη-

τα στο σπίτι και τη δουλειά σου να

το κάνουν αδύνατο. Είναι πολύ

σημαντικό να είσαι ελαστική και να

επιλέξεις ένα υγιεινό διατροφικό

πλάνο, που θα συνδυάζεται εύκο-

λα με τους ρυθμούς και τις απαι-

τήσεις της δουλειάς σου. 

Πάρε μικρά πιάτα: Μην χρησιμο-

ποιείς μεγάλα πιάτα γιατί βάζεις

μεγαλύτερες μερίδες, αλλά και ποι-

κιλία γεύσεων. Η όρεξη ελέγχεται

από τον υποθάλαμο στον εγκέφα-

λο. Όταν αυτός "βομβαρδίζεται" με

διάφορες γεύσεις, παράγει μια

ορμόνη που ανοίγει την όρεξη και

μας δυσκολεύει να σταματήσουμε

να τρώμε. Γι' αυτό προσπάθησε να

τρως σε μικρό πιάτο μια γεύση

(π.χ. φαγητό με βάση το λεμόνι ή

την ντομάτα κ.λπ.).

Δώσε βάση στο (σωστό) μαγείρεμα:

Απόφυγε να τσιγαρίζεις το φαγη-

τό, καθώς και να καταναλώνεις

τηγανητά. Προτίμησε τα φαγητά

στον ατμό, το φούρνο ή τη σχάρα,

τα οποία είναι εξίσου νόστιμα,

αλλά πολύ πιο υγιεινά και -

κυρίως- διαιτητικά.

Ενυδατώσου: Ο ρόλος του νερού

δεν περιορίζεται στο να μας ξεδι-

ψά. Η αλήθεια είναι ότι συμβάλλει

σε μια σειρά από λειτουργίες του

ανθρώπινου οργανισμού, ανά-

μεσα στις οποίες και η ενεργο-

ποίηση του μεταβολισμού. Μην

παραλείπεις, λοιπόν, να πίνεις

τουλάχιστον 6 ποτήρια νερό

ημερησίως.

Μην τρως το φαγητό σου κρύο:

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η

θερμοκρασία του φαγητού μπο-

ρεί να μας αποτρέψει από δια-

τροφικές παρασπονδίες. Το

ζεστό φαγητό σε βοηθά να το απο-

λαύσεις καλύτερα και συνεπώς να

φας μικρότερη ποσότητα. Είναι

γνωστό ότι η ευχαρίστηση από το

φαγητό προέρχεται κυρίως από τα

λιπαρά του. Όταν λοιπόν το φαγη-

τό μας το τρώμε κρύο, τα λιπαρά

διαχέονται σε μικρότερο βαθμό

στους γευστικούς κάλυκες της

γλώσσας από ό,τι όταν είναι

ζεστό, προκαλώντας επομένως

λιγότερη ευχαρίστηση.

Κάθισε στο τραπέζι: Αν τσιμπο-

λογάς στα όρθιο, θα επιβαρύνεις

τον οργανισμό σου με πολλές θερ-

μίδες χωρίς να το καταλάβεις. Με

το τσιμπολόγημα αργούμε να νιώ-

σουμε το αίσθημα του κορεσμού, με

αποτέλεσμα να συνεχίζουμε να

τρώμε. Κάθισε, λοιπόν, στο τραπέ-

ζι και μετάτρεψε τη διαδικασία του

φαγητού σε ιεροτελεστία.

ΚΡΙΟΣ: Προσέξτε λίγο που σπαταλάτε την ενέρ-

γειά σας, γιατί πολύ πιθανόν να έχετε εναποθέσει

όλες σας τις ελπίδες και τις δυνάμεις σας, κυνηγώντας

…ανεμόμυλους. Εστιάστε καλύτερα σε πιο ρεαλιστικούς

στόχους, που δε σας φέρνουν σε κόντρα με όλο τον κόσμο.

ΤΑΥΡΟΣ: Είστε πιο αυθόρμητοι και σίγουροι για αυτά που

εκφράζετε. Ένα ερωτικό ειδύλλιο που είτε μόλις ξεκίνησε,

είτε βρίσκεται λίγο πριν ξεκινήσει, θα είναι στο μυαλό σας

όλη μέρα και θα σας γεμίσει με μία γλυκιά προσμονή. Μην

αγχώνεστε, ωστόσο, γιατί ό, τι είναι να γίνει, θα γίνει με

φυσικό τρόπο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Έχετε έντονη την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει

πλέον στην ατμόσφαιρα και πως είστε έτοιμοι να για μία

μετάβαση τόσο στην προσωπική, όσο και την επαγγελμα-

τική σας ζωή. Φροντίστε όμως να σχεδιάσετε σωστά τα

βήματά σας για να μη βρεθείτε μετέωροι στο κενό…. κάποια

στιγμή. Πολλά μπορείτε να καταφέρετε με καλά σχεδιασμέ-

νο προγραμματισμό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Προσέξτε όμως να συγκρατηθείτε, όσο μπορεί-

τε, απέναντι σε κουτσομπολιά που θα ακούσετε από τους

γύρω σας. Μείνετε αμέτοχοι και μην εμπλακείτε σε …λόγια

του αέρα που μπορούν να αμαυρώσουν την καλή εικόνα

που έχουν κάποιοι για το πρόσωπό σας. 

ΛΕΩΝ: Ελέγξετε τις παρορμήσεις σας, αλλά χωρίς να χάσε-

τε τον αυθορμητισμό σας απέναντι στους άλλους, πράγμα

που σας οδηγεί να έχετε τη σωστή συμπεριφορά απέναντί

τους. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μην περιμένετε οι άλλοι να έχουν τη δική σας

ικανότητα να κινούνται και να δρουν με τους δικούς σας

ρυθμούς και τις δικές σας δεξιότητες για …τάξη και προ-

γραμματισμό. Δώστε τους την ευκαιρία να εξελιχθούν με

τον τρόπο που αυτοί θεωρούν ότι τους ταιριάζει και μην

περιμένετε ότι θα έχουν τη δική σας δύναμη θέλησης.

ΖΥΓΟΣ: Γίνεστε άκρως ανταγωνιστικοί σε σημείο που οι

γύρω σας δεν αναγνωρίζουν έναν άλλο σας εαυτό που

μάχεται για αυτά που επιδιώκει και αναπτύσσει έντονα

αισθήματα αντιπαλότητας με τους γύρω του. Προσέξτε

μόνο να μην το παρακάνετε… Μην αναβάλετε ό, τι έχετε να

διεκπεραιώσετε σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί αυτό

σύντομα θα μετατραπεί σε …βουνό, αν δε βιαστείτε. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Γνωρίζετε πως το να κάθεστε με …σταυρωμένα

χέρια μπροστά σε μία κατάσταση που δε σας αρέσει και να

μην κάνετε τίποτα, δεν είναι και η πιο καλή ιδέα για να

λύσετε τα προβλήματά σας. Ανασκουμπωθείτε, λοιπόν.

Περνούν πολύ περισσότερα από το χέρι σας, από όσα νομί-

ζετε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ: Πιο επιρρεπείς σε εσωτερικές εντάσεις και αντι-

φάσεις θα είστε σήμερα, Τοξότες, και θα έχετε μία τάση να

τα βάζετε με τον εαυτό σας. Φανείτε πιο επιεικείς μαζί του

σε ενδεχόμενα λάθη και μην κρίνετε τόσο αυστηρά τις τυχόν

αδυναμίες σας. Αισθάνεστε τελευταία λίγο παραμελημένοι

από τους φίλους σας; Σκεφτείτε μήπως το ίδιο λένε κι

αυτοί για σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μία βοήθεια στο να πραγματοποιήσετε τις

φιλοδοξίες σας, θα έχετε χάρη σε έναν άνθρωπο-κλειδί που

θα σας προσφέρει τη συνδρομή που χρειαζόσασταν για να

πετύχετε αυτά που θέλετε. Θα έχει σημασία όμως να εκτι-

μήσετε πραγματικά την προσφορά του. Προσέξτε καλά τι

εργασίες αναλαμβάνετε στη δουλειά σας, γιατί κάποια

μπορεί να σας πάει πολύ πίσω.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μία νέα πρόκληση για να ανακαλύψετε νέους

ορίζοντες θα αντιμετωπίσετε, που ξέρουμε πόσο είναι για

σας αυτές σημαντικές για να αισθάνεστε ότι …βάζετε αέρα

στα πανιά σας. Θα είναι κιόλας μία ευκαιρία για να δείξε-

τε τις ικανότητές σας και τα ταλέντα σας. Ετοιμαστείτε να

λάμψετε… Τα επαγγελματικά μπλέκονται με τα ερωτικά με

έναν τρόπο, ωστόσο, που θα σας μπερδέψει.

ΙΧΘΕΙΣ: Κάποια θέματα επιβολής εξουσίας, είτε σε ερωτικό

επίπεδο, είτε στην οικογένεια, είτε στον επαγγελματικό

τομέα, θα αντιμετωπίσετε σήμερα. Θα βγουν στη φόρα

ανταγωνισμοί, που θα σας καταπλήξουν με τη σφοδρότη-

τά τους, σε σημείο που θα αναρωτιέστε που ήταν κρυμμέ-

νοι τόσο καιρό. Μη βιαστείτε να κρίνετε αρνητικά έναν

άνθρωπο του περιβάλλοντός σας που πάνω στο άγχος του

μπορεί να πήρε μία βεβιασμένη απόφαση, που κατά τη

γνώμη σας είναι ολοφάνερα λάθος. 

Πώς να χάσετε τα κιλά των γιορτών χωρίς να πεινάσετε
Σουτζουκάκια με πιλάφι φούρνου

Υλικά:

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος 2 σκ. σκόρδο 2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. κύμινο 2 φέτες ψωμί μπαγιάτικο 1 φλ. μαυροδάφ-

νη αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι Για το σερβίρισμα για-

ούρτι στραγγιστό μαϊντανός Για τη σάλτσα 1 κιλό ντο-

μάτες τριμμένες 2 κ.σ. ελαιό-

λαδο 1 κ.σ. πελτέ 1 πρέζα

ζάχαρη 2-3 κόκκοι μπαχάρι

αλάτι πιπέρι Για το πιλάφι

αμυγδάλου 2 κ.σ. βούτυρο

3 κ.σ. αμύγδαλα 2 φλ. ρύζι

μακρύκοκο 4 φλ. νερό

ζεστό η ζωμό αλάτι πιπέρι

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε το ψωμί στο κρασί. Το στύβουμε και το

βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε όλα τα υλικά του κιμά και

τα ζυμώνουμε όλα μαζί μέχρι να αφρατέψει ο κιμάς.

Συγχρόνως βράζουμε όλα μαζί τα υλικά της σάλτσας για

15' μέχρι να δέσει η σάλτσα. Βουτάμε τα χέρια στο κρασί

και πλάθουμε σε μικρά σουτζουκάκια και τα τηγανίζουμε

σε ελαιόλαδο για λίγα λεπτά να ροδίσουν. Τα προσθέτου-

με στη σάλτσα να βράσουν για 10' σε μέτρια φωτιά.

Ροδίζουμε το βούτυρο με το αμύγδαλο στο τηγάνι. Προ-

θερμαίνουμε το φούρνο στους 200ºC στον αέρα, στη

μεσαία σχάρα και ζεσταίνουμε το ταψί. Ρίχνουμε στο

ζεστό ταψί το βούτυρο και το αμύγδαλο, προσθέτουμε το

ζεστό νερό ή το ζωμό και το ρύζι και ψήνουμε για 25' ανα-

κατεύοντας 1-2 φορές.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

13

H ΣΥΝΤΑΓH ΜΑΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

SUDOKU

Οι γιορτές των Χριστουγέννων πέρασαν και στους περισσότερους

άφησαν "προίκα" 2-3 επιπλέον κιλά, τα οποία είναι αποτέλεσμα

της κατανάλωσης γλυκών, παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων εδε-

σμάτων αλλά και της αυξημένης λήψης ποτού.

Αμέσως μετά, όμως, η χαρμόσυνη ατμόσφαιρα των γιορτών έδωσε τη

θέση της στο άγχος για την αποβολή του περιττού βάρους. Αν ανήκεις

σ' αυτή την ομάδα, υπάρχει τρόπος να... ξαναμπείς στα ρούχα σου, και

μάλιστα χωρίς να στερηθείς.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 38/2013, 27/12/2013

100.000............ 36408

1.000................ 40955

400................... 39853

400 .................. 11891

400 .................. 24758

200 .................. 42174

200 .................. 44787

200 .................. 42172

200 .................. 41297

200 .................. 35657

200 .................. 13293

200 .................. 43558

200 .................. 44954

200 .................. 36264

200 .................. 45139

200 .................. 14584

100 .................. 38300

100 .................. 57535

100 ...................59432

100 ...................33815

100 ...................40572

100 ...................56485

100 ...................46076

100 ...................57879

100 ...................53369

100 ...................29897

100 ...................24797

Άλλα ποσά

Από €40 οι λήγοντες σε
9889, 3992

Από €20 οι λήγοντες σε
036

Από €10 οι λήγοντες σε
227, 690

Από €4 οι λήγοντες σε
45, 35

ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
Ο Διογένης Σεργίδης από τη Λευκώσια και η

Αθηνά Βαρνάβα επίσης από τη Λευκωσία έδωσαν

αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού δημοσιοποί-

ησε τις πρώτες τρείς εκδρομές του στην Ελλάδα

για το 2014. Πληροφορίες: www.iep.org.cy

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201414

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Λευκωσία 90901402

Αμμόχωστος 90901403

Λάρνακα 90901404

Λεμεσός 90901405

Πάφος 90901406

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26, 22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα

φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21, 25861000

Λεωφ. Ομονοίας 68Α 25562444

ΠΑΦΟΣ:    Ελευθ. Βενιζέλου 24, 26933820

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16 23820422

Ασθενοφόρα ......................................  22604000

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):

Λευκωσία:  22446686  Λεμεσός: 25829129

Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 737

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΙΧΑΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Το Ινστιτούτο
Ελληνικού

Πολιτισµού και το
Επιστηµονικό Τεχνικό
Επιµελητήριο Κύπρου
- ETEK σας προσκα-
λούν στην εκδήλωση
Μνήµης και Τιµής για

τον Καθ. Μιχάλη
Οικονοµίδη που θα

πραγµατοποιηθεί την
Τετάρτη 8

Ιανουαρίου στις 7
µ.µ στο Μέγαρο της
ΣΕΚ στο Στρόβολο

(Λεωφ. Στροβόλου 11)

Για τον Μιχάλη
Οικονοµίδη θα µιλή-
σουν οι Γιαννάκης
Μάτσης, Σόλωνας
Κασίνης και Πάνος
Παπαναστασίου.

Η εκδήλωση περι-
λαµβάνει µικρό αφιέ-
ρωµα για τη ζωή και

το έργο του και θα
κλείσει µε τα αγα-
πηµένα Ελληνικά

τραγούδια του που
θα ερµηνεύσει ο

Νεόφυτος
Καλογήρου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμεν την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

στην εκκλησία Σωτήρος στο συνοικισμό Ανθούπολης

στη Λευκωσία το μνημόσυνο του αείμνηστου

ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ

(τ. υπαλλήλου της ΣΕΚ)

και καλούμε όσους τιμούν

τη μνήμη του να παραστούν.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΕΚ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Του Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε όπως τιμήσετε με την παρουσία

σας το Φιλολογικό μνημόσυνο του αείμνηστου

Μητροπολίτη Κυρηνείας ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ που θα γίνει

στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα

6.00 μ.μ. (επέτειο του Ενωτικού

Δημοψηφίσματος) στο οίκημα του εθνικόφρονος

Σωματείου ΠΑΟΚ Κακοπετριάς

Ομιλητής: Ευθύμιος (Μίμης) Βασιλείου

Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας

Διοργανωτές: Συγγενείς, οι τιμώντες τη μνήμη

του, συναγωνιστές, ΠΑΟΚ

Κακοπετριάς

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΚ

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Ιδιωτικών
Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου (ΣΥΤΙΕΚ) ΛΤΔ έχει συγ-

χωνευθεί από τις 9/11/2013 με την ΣΠΕ Λακατάμιας
Λτδ. Τα καταστήματα του Ταμιευτηρίου μας θα εργά-
ζονται κανονικά σε όλα τα οικήματα της ΣΕΚ
Παγκύπρια. 
Το νέο ωράριο εξυπηρέτησης πελατών είναι:
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ: Ώρες λειτουργίας ταμείου:
8:00 – 13:00 και 14:15 – 17:00
ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ώρες λειτουργίας
ταμείου : 8:00 – 13:30

ERG_14-14_inn_4  1/7/14  11:47 AM  Page 1



ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

15

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5χλμ. «ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Ιανουαρίου 2014 -  Ώρα 3.30 μ.μ.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΡΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β

1 ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ 10 9 0 1 43-10 27

2 ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ 10 8 1 1 26-7 25

3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ 10 8 1 1 26-8 25

4 ΘΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 10 7 1 2 34-11 22

5 Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10 5 0 5 18-19 15

6 ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ 10 5 0 5 17-22 15

7 ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ 10 3 2 5 22-23 11

8 ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ 10 2 1 7 24-31 7

9 ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ 10 2 1 7 19-40 7

10 Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ 10 2 1 7 14-38 7

11 ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 10 0 0 10 21-55 0

ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ  ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Του Ξενή Ξενοφώντος

Δημοσιογράφου-προπονητή ποδοσφαίρου

To 2013  ήταν μια μαύρη χρονιά για το Κυπριακό ποδό-

σφαιρο.  Τα πλείστα σωματεία κατέρρευσαν οικονομι-

κά υπό το βάρος της κακοδιαχείρισης και της αμαρτωλής

σχέσης των παραγόντων με τους αετονύχηδες ατζέντηδες

που ποδηγετούν την ποδοσφαιρική βιομηχανία. Όμως  η

τραγική κατάσταση του Κυπριακού ποδοσφαίρου  δεν

επιβεβαιώνεται μόνον με την οικονομική κατάρρευση των

σωματείων και με τους πολλούς κόκκινους φακέλους της

ΟΥΕΦΑ αλλά και από την απάνθρωπη μεταχείριση ξένων

ποδοσφαιριστών. Τις προάλλες , πληροφορηθήκαμε  ότι

Κοινοτικός παίκτης που  παραμένει απλήρωτος για πολ-

λούς μήνες κοιμόταν στο αυτοκίνητο γιατί δεν είχε χρήμα-

τα  για να επαναπατρισθεί. Σε μια  άλλη περίπτωση,

απλήρωτος Πορτογάλλος παίκτης σε συνέντευξη του ομο-

λόγησε ότι απειλήθηκε  από μπράβους του σωματείου

όπου αγωνιζόταν, διαμηνύοντας του ότι  θα τον εμπλέ-

ξουν σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών  με κίνδυνο να

συλληφθεί από την αστυνομία , αν εξακολουθήσει να διεκ-

δικά τα δεδουλευμένα του.

Αυτά και άλλα πολλά κωμικοτραγικά συμβαίνουν στο

αμαρτωλό Κυπριακό ποδόσφαιρο το οποίο διεξάγεται σε

άδειες κερκίδες πλήν μεμονωμένων αγώνων  πολιτικού και

οπαδικού φανατισμού όπου οι  μάζες βγάζουν τα  κάθε

λογής απωθημένα τους προς τέρψιν των γερακιών της

κερδοσκοπίας  που λυμαίνονται το χώρο του  δημοφιλέ-

στερου αθλήματος. 

Αναντίλεγκτα, οι πληγές του Κυπριακού ποδοσφαίρου

είναι χαίνουσες και δεν μπορούν να κλείσουν αν δεν

ληφθούν δραστικά μέτρα από την Πολιτεία. Η  αλόγι-

στη παρουσία ξένων  παικτών ως  εμπορεύσιμο προι-

όν ασύδοτων κερδοσκόπων,  προκαλούν  τεράστια

προβλήματα με κοινωνικές κι εθνικές προεκτάσεις.  Η

καθήλωση των ντόπιων ταλέντων, η ανυπαρξία αξιό-

λογης Εθνικής ομάδας  αλλά και η ανυποληψία του

Κυπριακού Πρωταθλήματος όχι μόνον δεν μας τιμούν

ως χώρα και ως λαό, αλλά τουναντίον επενεργούν

αρνητικά στην  καταβαλλόμενη τιτάνεια προσπάθεια

για  οικονομική ανοικοδόμηση μεσούσης της κρίσης. Το

Κυπριακό Ποδόσφαιρο ως οικονομική δραστηριότητα

συμβάλει γύρω στο 5 % του ΑΕΠ αλλά με το μεγαλύτερο

ποσοστό να μπαίνει στις τσέπες των αετονύχηδων ή να

κάνει φτερά για ξένες πολιτείες. 

Αναμένουμεν ότι  η νέα διοίκηση του ΚΟΑ με καθοδήγη-

ση του  προέδρου της Δημοκρατίας θα  βάλει τάξη στα

του οίκου ανοχής του

Κυπριακού Ποδοσφαίρου

, τουλάχιστον του  επαγ-

γελματικού, το οποίο λει-

τουργεί σε βάρος  του

καλώς νοούμενου συμφέ-

ροντος της κοινωνίας.

• Εγγραφές Αθλητών στο οίκη-
μα ΣΕΚ 2.00-3.00 μ.μ.

• Μεταφορά των Αθλητών με
λεωφορεία στο χώρο εκκίνησης
του Αγώνα.

• Κατάθεση στεφάνων στο
άγαλμα  Μάρκου Δράκου ώρα
3.15 μ.μ.

• Εκκίνηση των Αθλητών από
το άγαλμα Μάρκου Δράκου ώρα
3.30 μ.μ.

• Ομιλία από Υπουργό Άμυνας
κ. Φώτη Φωτίου 

Η τελετή επιδόσεως των Επά-
θλων όλων των Κατηγοριών
και Διπλωμάτων. Συμμετοχής
στον Αγώνα θα πραγματοποιη-
θεί στο οίκημα της ΣΕΚ.

Μετά την λήξη της τελετής θα
ακολουθήσει Δεξίωση

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

Γενική Κατηγορία

1ος , 2ος , 3ος 
Κατηγορία Παίδων μέχρι 15
ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 16 μέχρι 19 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 20 μέχρι 29 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 30 μέχρι 39 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 40 μέχρι 49 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 50 μέχρι 59 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 60 ετών και άνω
1ος , 2ος , 3ος
Γυναίκες από 15 μέχρι 34
ετών 
1η, 2η , 3η
Γυναίκες από 35 ετών και άνω 
1η , 2η , 3η
Εθνική Φρουρά
1ος , 2ος , 3ος
ΕΛΔΥΚ

1ος , 2ος , 3ος
Σώματα Ασφαλείας
1ος , 2ος , 3ος
Άτομα με ειδικές ανάγκες
1ος , 2ος , 3ος
Ασπίδες στις ομαδικές συμ-
μετοχές

• Διοργανωτές: ΠΑΣΕΚ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Σ.Ε.Κ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

A΄ Κατηγορία 

1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 34

2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 32

3 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 30

4 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30

5 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30

6 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 27

7 Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 22

8 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 21

9 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 21

10 ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 13

11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 11

12 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 10

13 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 4

14 ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ -12

Γ΄ Κατηγορία

1 ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 39

2 ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 32

3 Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 28

4 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 28

5 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ 25

6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 21

7 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡ. ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 20

8 Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 19

9 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 19

10 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 14

11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 14

12 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 14

13 ΚΩΝ. & ΕΥΡΙΠ. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 9

14 ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ 8

B΄ Κατηγορία

1 ΑΓ. ΝΑΠΑ 31

2 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 29

3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 24

4 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 23

5 ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 18

6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10

7 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 9

8 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 3

Βαθμολογίες

Δ΄ Κατηγορία

1 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 35

2 Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ 29

3 ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑ 28

4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 27

5 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 22

6 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ 21

7 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 18

8 ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 18

9 ΚΙΣΣΟΣ FC 18

10 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 17

11 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-

ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 17

12 ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 12

13 ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 11

14 ΟΛΥΜΠΙΑΣΛΥΜΠΙΩΝ 10

15 ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 9

16η Αγωνιστική

Σάββατο 11/1/2014

15.00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

17.00 Άρης - ΑΕΚ

Κουκλιών

Κυριακή 12/1/2014

15.00 Ομόνοια -

Απόλλωνας

17.00 Ερμής - Δόξα

18.00 Ανόρθωση -

Αλκή

18.00 ΑΕΛ - Ένωση

Δευτέρα 13/1/2014

17.00 Σαλαμίνα -

Εθνικός

Η συνέχεια
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Με το εμπόριο να κρατά την

πρωτοκαθεδρία, χάθηκαν

κατά τη διάρκεια του περασμένου

έτους 25.145 θέσεις εργασίας.

Την μεγαλύτερη απώλεια μετά το

εμπόριο κατείχαν οι τομείς των

κατασκευών και της μεταποίησης.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έξαρση παρουσιάσθηκε στην αδή-

λωτη εργασία ενώ τα κρούσματα

εργασιακής εκμετάλλευσης πήραν

φωτιά. Οι πρόσφατες επιθεωρή-

σεις του υπουργείου Εργασίας

καταδεικνύουν αύξηση της αδή-

λωτης εργασίας από 25% το 2011

σε 40%. Το πρόβλημα καθίσταται

μέρα με τη μέρα οξύτερο λόγω της

καλπάζουσας ανεργίας και εστιά-

ζεται στους τομείς της γεωργίας,

του τουρισμού και των κατασκευ-

ών.

Απωλέσθηκαν πέραν των
25.000 θέσεων εργασίας

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

Η οικονομική κρίση έπληξε καίρια
την επαρχία της Πάφου

Με τον επαρχιακό γραμματέα ΣΕΚ Πάφου

Νεόφυτο Ξενοφώντος

1 Με τον ερχομό του Χειμώνα ποια κατάσταση

επικρατεί  στην Επαρχία σας στον τομέα απα-

σχόλησης. Ζοφερή  παρουσιάζεται η εικόνα της

Επαρχίας μας στον τομέα απασχόλησης.  Οι προο-

πτικές έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο σε όλους

τους τομείς  της οικονομίας με επακόλουθο η ανερ-

γία να αυξάνεται ιδιαίτερα στους νέους σε μια

περίοδο που δεν υπάρχουν έργα ανάπτυξης ούτε

από τον ιδιωτικό τομέα αλλά ούτε από την Κυβέρνη-

ση.  Το μέλλον μας προβληματίζει και μας ανησυχεί

ιδιαίτερα.

2 Ποιοι τομείς της οικονομίας έχουν επηρεαστεί

περισσότερο όσον αφορά την Επαρχία σας και

γιατί. Η επαρχία μας εδώ και δεκαετίες στήριζε την

ανάπτυξη, την απασχόληση και την οικονομική της

βιωσιμότητα στην Τουριστική Βιομηχανία και στις

κατασκευές. Σήμερα και οι δυο τομείς έχουν επηρεα-

στεί, με τις ανάλογες επιπτώσεις και σε άλλους

τομείς  που έχουν εξάρτηση από αυτές όσο και στην

απασχόληση.  Η έλλειψη οργάνωσης και συντονι-

σμού από τους διάφορους φορείς της Επαρχίας μας

αλλά και η μη εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολιτι-

κών, μας έχουν οδηγήσει στην παρούσα κατάσταση.

3 Στον τομέα της Τουριστικής Βιομηχανίας ποιες

προοπτικές υπάρχουν σε σύγκριση με άλλες χρο-

νιές. Η Τουριστική Βιομηχανία της Επαρχίας μας ζει

τα τελευταία χρόνια με την εποχικότητα. Την Χειμε-

ρινή περίοδο 2013 – 2014 θα κλείσουν περισσότερα

ξενοδοχεία από προηγουμένως.  Προοπτικές υπάρ-

χουν για βελτίωση της κατάστασης ιδιαίτερα την

Χειμερινή περίοδο αρκεί να τις κυνηγήσουμε.  Η αδυ-

ναμία μας να εφαρμοστούν κριτήρια όσον αφορά

την εποχικότητα έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότε-

ρο την κατάσταση.  Είναι στις δυνατότητες μας να

βελτιώσουμε την κατάσταση να αναβαθμίσουμε τις

υπηρεσίες μας βοηθώντας έτσι και την απασχόληση

Κύπριων Εργαζομένων.

4 Ποιες ενέργειες έγιναν από οργανωμένους
φορείς της Επαρχίας σας για ενίσχυση της απα-
σχόλησης. Συντονισμένες και αποτελεσματικές
ενέργειες που θα στόχευαν στην βελτίωση και ενί-
σχυση της απασχόλησης από οργανωμένους φορείς
της Επαρχίας μας ήταν περιορισμένες και χωρίς
αποτέλεσμα.  Υπήρχε η δυνατότητα εφαρμόζοντας
τα διάφορα προγράμματα που εξάγγειλε η Κυβέρνη-
ση μέσω του Υπουργείου Εργασίας να τα εκμεταλ-
λευτούμε βοηθώντας  έτσι την απασχόληση,  παρό-
λο  που αυτά τα προγράμματα ήταν της τελευταίας
στιγμής με επακόλουθο να περιορίζει τις δυνατότη-
τες επιτυχίας.

5 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το εργατικό

σας κέντρο μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Σε
περίοδο οικονομικής κρίσης, υψηλής ανεργίας  και
χωρίς προοπτικές ανάπτυξης, αυξάνονται και τα
προβλήματα στην απασχόληση.  Σήμερα το Εργατι-
κό μας Κέντρο έχει μπροστά του αρκετά προβλήμα-
τα που χρειάζονται αποτελεσματική παρακολούθη-
ση και διαχείριση. Η εποχικότητα στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία, η μη τήρηση των συλλογικών συμβάσε-
ων, η υπογραφή ατομικών συμβολαίων, οι απολύ-

σεις, η προσπάθεια εκ μέρους της
εργοδοτικής πλευράς για συρρίκνω-
ση των ωφελημάτων και δικαιωμά-

των των εργαζομένων, η
παράνομη και αδήλωτη εργα-
σία είναι μερικά από τα προ-
βλήματα που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε σήμερα.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΚ

Το αδιαχώρητο σημειώθηκε

στις παιδικές εκδηλώσεις

που πραγματοποιήθηκαν στα

Εργατικά Κέντρα της ΣΕΚ την

περίοδο των Χριστουγέννων, της

Πρωτοχρονιάς και των Φώτων.

Παιδιά και γονείς απόλαυσαν ποι-

οτικά εορταστικά προγράμματα

εμπλουτισμένα με παραδο-

σιακά έθιμα, μουσική,

χορό και κληρώσεις

δώρων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ

Οι κάτοχοι των πιο κάτω

λαχνών κερδίζουν διάφο-

ρα δώρα τα οποία οι τυχε-

ροί καλούνται να τα

παραλάβουν από τα

οικεία Εργατικά Κέντρα

της ΣΕΚ.

ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

0057, 0257, 22786, 16280,

19350, 11088 , 09688,

25788, 18175, 00765,

17495, 02660, 26890,

01292, 13656, 22197,

09228, 28165, 10461,

08221, 27962, 03685,

15884, 00991, 05668,

09655, 25592, 15993,

17194, 06090, 01197,

13495, 07288, 02486,

13982, 15987, 09688,

16290, 25193, 26290,

24393, 15098

ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

549, 8445, 7922, 8940,

3765, 4427, 2362, 0892,

1436, 10528, 10641, 9924, 6347,

8600, 12457, 6619, 0272, 3795,

11574, 9108, 11042, 7953, 4241,

4507, 12620, 8502

ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

02255, 14222, 27791, 22858,

30122, 15361, 30213, 24992,

29817, 01789, 25838, 05241,

14162, 27445, 10021, 12362,

21336, 18252, 13055, 20103,

28798, 16793

ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

15996, 03979, 04524, 14186,

14791, 18167, 05911, 07088,

14951, 00896, 18686, 14215,

08005, 14060, 18981

Γενική Συνέλευση

εργαζομένων στους

Εισαγωγείς  Μηχανοκι-

νήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) 

Με θέμα την ανα-

νέωση της

Κλαδικής Συλλογι-

κής Σύμβασης, θα

πραγματοποιηθούν την

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 και

ώρα 16:30 στο Οίκημα της ΣΕΚ

στη Λευκωσία και την Πέμπτη

16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα

16:30 στο Οίκημα της ΠΕΟ στη

Λεμεσό, οι Γενικές Συνελεύσεις

των εργαζομένων στους Εισαγω-

γείς Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Οι συντεχνίες ΟΒΙΕΚ – ΣΕΚ και

ΣΕΜΜΗΚ - ΠΕΟ πληροφορούν

τους εργαζόμενους των εταιρει-

ών του κλάδου ότι θα σχολάσουν

στις 16:00  για να μπορέσουν να

παρευρεθούν στην συνέλευση.

Η συμμετοχή των εργαζομένων

στις εργασίες των γενικών συνε-

λεύσεων κρίνεται απαραίτητη.

2013:

• Παιδιά και γονείς απόλαυσαν υπέροχα εορταστικά προγράμματα

Σε πρώτο πλάνο οι Ελληνικοί

χοροί και οι παραδόσεις μας
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