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ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΟΧΙ
ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Τ

α Ευρωπαϊκά Συνδικάτα με μαζική διαδήλωση
στις Βρυξέλλες την περασμένη Παρασκευή, διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους να εντείνουν τον αγώνα τους ενάντια στις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και
κυβερνήσεις κρατών - μελών.
Η ΣΕΚ έδωσε έντονο το παρόν της στην πορεία διαμαρτυρίας της οποίας ηγήθηκε η ηγεσία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ΣΕΣ - ETUC.
Η γ.γ. της Συνομοσπονδίας Μπερναντέτ Σεγκόλ
προειδοποίησε ότι με την εφαρμοζόμενη πολιτική
λιτότητας, ο κίνδυνος για μια χαμένη γενιά είναι
πλέον ορατός.
(Σελ. 16)

Όχι στη χαλάρωση των κριτηρίων
για εργοδότηση αλλοδαπών
Η

Τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνονται ερήμην των κοινωνικών εταίρων.

χιούχων αλλοδαπών. Η στρατηγική απασχόλη-

Η εκδηλούμενη κυβερνητική πρόθεση είναι εντελώς
λανθασμένη και εκδηλώνεται σε μια εποχή όπου η
ανεργία – ιδιαίτερα των νέων και των πτυχιούχων –
βρίσκεται σε επικίνδυνα ύψη.

ΣΕΚ απορρίπτει την κυβερνητική πρόθεση για
χαλαρώσεις στα κριτήρια εργοδότησης πτυ-

σης αλλοδαπών είναι αποτέλεσμα κοινωνικού
διαλόγου και μακράς διαβούλευσης και δεν μπορεί να διαφοροποιείται μονομερώς.

• Την ώρα που η
ανεργία εκτοξεύεται στα ύψη, είναι
αδιανόητο να
ζητείται αύξηση
του αριθμού των
εργαζομένων από
Τρίτες Χώρες

Η ΣΕΚ δεν πρόκειται σε
καμιά περίπτωση να
αποδεχθεί μια τέτοια
απόφαση που προκαλεί
αγανάκτηση
ανάμεσα
στην κοινωνία των ανέργων και η οποία βέβαια
βρίσκεται σε αντίθεση με
όσα συζητούνται στα
πλαίσια της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης με
στόχο τη συγκράτηση της
ανεργίας.
(Σελ. 16)

«5» προτάσεις της ΣΕΚ

για στήριξη της οικογένειας

Η

λήψη μέτρων που θα προάγουν τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας θα αποτελέσουν
το προζύμι για την υιοθέτηση μιας ισχυρής δημογραφικής πολιτικής η οποία σταδιακά θα συμβάλει στην αναπλήρωση του πληθυσμού.
Η ΣΕΚ, ως μέλος του Φορέα Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής, σε επιστολή που απέστειλε στην υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου,
κατέθεσε «5» προτάσεις που θα στηρίξουν σημαντικά τους εργαζόμενους γονείς ενισχύοντας
παράλληλα την οικογενειακή πολιτική.
Η ΣΕΚ τονίζει στην επιστολή ότι με συντονισμένες
και μακράς διάρκειας οικογενειακές πολιτικές
μπορεί να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος
δημογραφικός εφιάλτης και οι δραματικές
επιπτώσεις
της
γήρανσης του πληθυσμού.
(Σελ. 3)

Δεν είναι προς εκποίηση οι κατοικίες ανυποψίαστων πολιτών

Τ

ο θέμα που συζητείται τον τελευταίο καιρό σε
σχέση με την ανάγκη προστασίας της πρώτης
κατοικίας είναι πολύ σοβαρό και χρήζει βαθειάς διαβούλευσης και προβληματισμού.
Η ΣΕΚ, όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα, προειδοποιεί πως, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να
δεχτεί εκποιήσεις ακινήτων που ανήκουν σε ανθρώπους που σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, οι οποίες
βέβαια φέρουν τεράστιες και ασήκωτες ευθύνες για
τη σημερινή οικονομική δυσπραγία της Κύπρου.

νωνικού διαλόγου με την εμπλοκή όλων των πολιτικών δυνάμεων και όλων των κοινωνικών φορέων, να
κατατεθούν τα υπέρ και τα κατά και να ληφθούν οι
πλέον ορθές και σοφές αποφάσεις που θα προστα-

• Το θέμα χρήζει σοβαρής

κοινωνικής διαβούλευσης
τεύουν αποτελεσματικά το ύψιστο αγαθό της ιδιοκατοίκησης.

Το θέμα είναι εξαιρετικά κρίσιμο και δεν προσφέρεται, ούτε για λαϊκισμό, ούτε για πολιτικά παιγνίδια,
ούτε για εντυπωσιασμούς.

Για τέτοια κορυφαία ζητήματα οι πολιτικές δυνάμεις
οφείλουν να στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή συναίνεση ή στη λήψη μιας απόφασης που θα αγγίζει τουλάχιστο τα όρια της ομοφωνίας.

Αυτές τις δύσκολες ώρες, η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση
και τη βουλή, να φέρουν το θέμα ενώπιον ενός κοι-

Λέγοντας όλα τα πιο πάνω, δεν αγνοούμε πως η
Κύπρος πρέπει τάχιστα να αποκτήσει ένα εύρωστο,

υγιές και αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα. Όμως – και
αυτό έχει μεγάλη σημασία – αυτή η ευρωστία και η
οποιαδήποτε νέα τραπεζική κερδοφορία δεν μπορεί
να προκύψει μέσα από την εκποίηση των περιουσιών
ανυποψίαστων πολιτών που δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, ούτε για τους κακούς κρατικούς δημοσιονομικούς χειρισμούς, ούτε για τα σκάνδαλα των
τραπεζών.
Εν κατακλείδι, αν υπάρχει ανάγκη να εκποιηθούν
κάποιες περιουσίες, ώστε και οι τράπεζες να αποκτήσουν σχετική ρευστότητα, αυτές είναι εκείνες που
είναι εγκλωβισμένες στα χέρια συγκεκριμένων ατόμων, (π.χ. στον τομέα της ανάπτυξης γης), που
δανειοδοτήθηκαν με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ
και συσσώρευσαν πλήθος ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων που σήμερα είναι αναξιοποίητα.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ELA να δείς το θέατρο
του πολιτικού παράλογου

Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΠΑΡΑΜΑΝΕΙ ΑΛΩΒΗΤΗ

Π

ραγματικά δεν γνωρίζουμε σε τι θα ωφελέσει τον
τόπο η δημοσιοποίηση των τριών πολιτικών
προσώπων πού έτυχαν ευνοικής μεταχείρισης,
μικρής ή μεγάλης, από τις δύο αμαρτωλές τράπεζες
τη στιγμή που δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ολόκληρος ο κατάλογος με όλα τα ονόματα. Αυτό που γνωρίζουμε, πολύ καλώς μάλιστα γιατί το ζούμε καθημερινά, είναι ότι ο πολιτικός βίος εξακολουθεί να
κινείται στον αστερισμό του πολιτικού παραλογισμού, σκορπώντας οργή και απογοήτευση στους εξαθλιωμένους πολίτες που πληρώνουν τα σπασμένα
της κρίσης που μαστίζει την Κύπρο.
Τα τόσα τραγελαφικά βιώνουμε καθημερινά, αποδεικνύουν εύγλωττα ότι οι κάθε λογής επιτήδειοι της
πολιτικοοικονομικής ζωής όχι μόνον δεν μετανόησαν
για τα οικονομικά εγκλήματα τους αλλά εξακολουθούν να μας δουλεύουν και από πάνω. Οι θλιβερές
παραστάσεις που παρουσιάζονται καθημερινά στο
θέατρο σκιών του πολιτικού θεάτρου, δεν αφήνουν
περιθώρια αισιοδο• Μονόδρομος η συνειδη- ξίας για το αύριο.
Αξίζει τον κόπο να
τή καλλιέργεια του
φέρουμε στη μνήμη
πολιτικού πολιτισμού
μας μερικές:
• Η δημόσια διαμάχη
μεταξύ Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα με αιχμή τις έρευνες για το τραπεζικό έγκλημα
και η παρουσιαζόμενη αποκατάσταση της σχέσης
τους μέσα σε μερικές ώρες, μόνο ανησυχία προκαλεί.
• Η χρονίζουσα μετωπική σύγκρουση του προέδρου
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον τέως
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη
και η ταχυδακτυλουργική γεφύρωση της διαφοράς
μέσω παραχώρησης 300,000 ευρώ ως αποζημίωσης
στον Κεντροτραπεζίτη για να αποχωρήσει, μόνον
θλίψη προκαλεί στους δυσπραγούντες πολίτες.
• Η πρόσφατη δημόσια σκληρή αντιπαράθεση του
παυθέντος αρχηγού της αστυνομίας με τον πολιτικό
του προιστάμενο, μόνον λύπηση προκάλεσε στο λαό
που βλέπει μεσούσης της κρίσης τον πολιτικό πολιτισμό να κατακρεουργείται αλύπητα.
• Η κατεξακολούθηση δαιμονοποίηση της Τρόϊκας
από το ΑΚΕΛ την οποία έφερε η διακυβέρνηση Δ. Χριστόφια, προκαλεί εμετικές διαθέσεις στο λαό.
Πολύ φοβούμαστε ότι οι πιο πάνω πρακτικές όχι
μόνον δεν λύνουν προβλήματα που ταλανίζουν τον
τόπο, αλλά αμαυρώνουν περαιτέρω την εικόνα της
Κύπρου τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό
δυσχεραίνοντας αφάνταστα την όποια προσπάθεια
καταβάλλεται για έξοδο από την κρίση.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Έχοντας αυτά κατά νούν, πιστεύουμε βαθύτατα ότι
αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών
προς τους πολιτικούς ταγούς και τους πολιτειακούς
θεσμούς, είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατον, να
θεμελιωθεί η ικανή και αναγκαία συνθήκη που θα
οδηγήσει στην κοινωνική ανόρθωση και στην πολυπόθητη οικονομική ανασυγκρότηση. Εν ολίγοις, αν
δεν εισέλθουμε στον αστερισμό του πολιτικού πολιτισμού με ίνδαλμα μας τον άγιο της πολιτικής Ιωάννη
Καποδίστρια, η ποιότητα της Δημοκρατίας θα κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας με τον εφιάλτη
του ELA να ξαναζεί στις μνήμες μας.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

Σ

την Κύπρο εδώ και
δεκαετίες, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου τέμνονται,
εξού και αλληλοκαλύπτονται. Αυτό το απεχθές φαινόμενο αναζωπυρώθηκε πάλι την
περασμένη εβδομάδα
στην υπόθεση των διαγραφών δανείων με
κωδικό ΧΧΧ. Το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο που θεωρείται
ένοχο για την οικονομική
τραγωδία
της
Κύπρου εξαπέλυσε δριμείαν επίθεση στο βου-

λευτή των Οικολόγων
Γιώργο Περδίκη γιατι
αξίωσε πλήρη διαφάνεια με δημοσίευση
όλων των εμπλεκομένων στο τραπεζικό
φαγοπότι, μικρό ή
μεγάλο. Δυστυχώς οι
πολύχρωμοι κομματάρχες που φέρουν τεράστια ευθύνη για την
ολοκληρωτική
κατάπτωση της κυπριακής
κοινωνίας, αισθάνονται
ακόμη παντοδύναμοι,
εξού και συμπεριφέρονται σαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Αν, παρελπίδα ο λαός δεν τους
τιμωρήσει παραδειγματικά, τότε το μέλλον του
τόπου προδιαγράφεται
όχι μόνο δυσοίωνο αλλά
σκοτεινό.
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Η ΑΔΙΚΑΙΩΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 55-59

Ν

αι, η λεβέντικη γενιά της επικής περιόδου 55-59 που
πρωτοστάστησαν στην αποτίναξη του αποικιακού
ζυγού, θεμελιώνοντας την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει αδικαίωτη.Οι ανιδιοτελείς αγωνιστές της ΕΟΚΑ
θλίβονται βαθύτατα για τη σημερινή κατάντια της
Κυπριακής κοινωνίας η οποία αντί να ζεί με ιδανικά, ζεί με
δανεικά τα οποία της πρόσφεραν αφειδώς μέσω ενός καλοστημένου βρώμικου παιγνιδιού οι πολιτικοί καιροσκόποι και οικονομικοί κερδοσκόποι. Τώρα που η γενιά του 55 και οι οικογένειες τους έχουν αιχμαλωτιστεί στους
ντόπιους και ξένους εμπόρους των λαών και των εθνών, το μόνο που έχουν να
κάνουν είναι να ορθώσουν το ανάστημα τους ενάντια σε αυτούς που καπηλεύονται τον αγώνα και τις θυσίες των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, διεκδικώντας κοινωνική δικαιοσύνη. Καλούνται να συμμαχήσουν με τις υγιείς - εθνοπρεπείς
δυνάμεις της κοινωνίας, πέραν και πάνω από κομματικές ή πολιτικές σκοπιμότητες, φράσσοντας το δρόμο σ’ αυτούς που πρόδωσαν ή εκμεταλλεύτηκαν τα
ιδανικά του έπους της ΕΟΚΑ κι έσυραν τον λαό στην εξαθλίωση και την κοινωνία σε πρωτοφανή παρακμή. Κι αν οι ίδιοι δεν διαθέτουν λόγω ηλικίας τις
φυσικές δυνάμεις για να αντιδράσουν δυναμικά, ας δείξουν στα παιδιά και στα
εγγόνια τους το δρόμο της αρετής και της αξιοπρέπειας, αν πραγματικά θέλουν
να τα κρατήσουν στην Ελληνική τούτη γωνιά της Μεσογείου την οποία πότισαν
οι ίδιοι και πρόγονοι τους με τον ιδρώτα και το αίμα τους. Ο αγώνας του 5559 είναι αδικαίωτος σε όλες του τις πτυχές, κοινωνικές κι εθνικές. Οι εν ζωή
αγωνιστές οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε ικμάδα της δύναμης τους, σωματικής και ψυχικής, ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο προς τη δικαίωση.

Η ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΝΑ
ΟΡΘΩΣΕΙ ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Ά

ναψε κόκκινο η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, στην πρόθεση της Βουλής να ψηφίσει νομοθεσία για διάσωση
της πρώτης κατοικίας και της ιδιοκατοίκησης που κινδυνεύει
από τα κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρουμε επακριβώς πού το πάει με την
αιφνίδια αυτή παρέμβαση της η κυρία Γιωρκάτζη υπό τη νέα ιδιότητα
της ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ως
Γενική Ελέγκτρια έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, ελπίζοντας ότι και από τη νέα της θέση θα προωθήσει με
πάθος τα πραγματικά συμφέροντα του εξαθλιωμένου
λαού που κλήθηκε να σώσει τις τράπεζες που τις χρεοκόπισαν οι ανύπαρκτες εποπτικές πολιτικές των προκατόχων της, σε συνάρτση με την διαπλεκόμενη σχέση πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Στο πρόσωπο της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, οι πολίτες προσβλέπουν να δούν μια
τεχνοκράτισσα που θα αντισταθεί σθεναρώς στις επιδιώξεις των γερακιών της κερδοσκοπίας, θωρακίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα
πραγματικά συμφέροντα του τόπου. Προς την κατεύθυνση
αυτή, η προστασία της ιδιοκατοίκησης, (γι’ αυτούς που
πραγματικά αδυνατούν να πληρώσουν τη δόση του
δανείου τους) αποτελεί, ύψιστη προτεραιότητα.Ίδωμεν!!!

Σ

ε τραγικά χαμηλά
χώρας και το μέλλον
ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
επίπεδα κινείται το
ενός λαού. Γιαυτό, όσο
ενδιαφέρον της νεολαίας για την πολιτική. Η τρομααπογοητευμένοι κι αν είναι οι νέοι μας, ας κρατηθούν
κτική ανεργία, η πολιτική ανυποληψία, ο φανατικός
ψυχικά όρθιοι κι ας αντιτάξουν τις δικές τους εναλπολιτικός λόγος και ο κομματικός βαρβαρισμός σε
λακτικές επιλογές στο πολιτικό – οικονομικό κατεσυνάρτηση με την οικονομική τραγωδία που ψαλίδιστημένο, αν πράγματι διψούν να δούν την Κύπρο να
σε τα όνειρα όλων μας, αναγκάζει τη νέα γενιά να
ξαναζωντανεύσει.
αποστρέφεται την πολιτική μα περισσότερο τους
Αν παρελπίδα, η νέα γενιά αφήσει ανενόχλητους τους
πολιτικούς. Αυτό το φαινόμενο είναι άκρως επικίνκαθε λογής πολιτικάντηδες να λυμαίνονται το δημόδυνο και καταστροφικό, γιατί η πολιτική και η λεισιο πλούτο και να χειρίζονται τις τύχες μας κατά το
τουργία κομματικών φορέων είναι το μοναδικό όχημα
δοκούν, είναι βέβαιον ότι ο τόπος δεν πρόκειται να
από το οποίο εξαρτάται η πορεία μιας δημοκρατικής
δεί άσπρη μέρα.

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
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ERG_3-3_inn_4 4/8/14 10:34 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ

ε νομοθεσία που ψήφισε την περασμένη βδομάδα η Βουλή, θωρακίζεται ο θεσμός των Ταμείων
Προνοίας. Συγκεκριμένα, η Βουλή κατάργησε τους
παλιούς κανονισμούς και ενέκρινε νέους με τους
οποίους επιτυγχάνεται καλύτερη λειτουργία του
θεσμού και πιό αποτελεσματική ρύθμιση των θεμάτων που το αφορούν προς όφελος των μελών. Βάσει
της νέας νομοθεσίας:
- Το μέλος θα δικαιούται σύναψη δανείου ύψους
μέχρι 45 % του συσσωρευμένου ποσού.
Η μείωση του ποσοστού δανεισμού κρίνεται υπό τις
περιστάσεις ως υποβοηθητική για την εύρυθμη και
βιώσιμη λειτουργία των Ταμείων Προνοίας ενώ ταυτόχρονα η περιοριστική
ρύθμιση μπορεί να λει• Η Βουλή ψήφισε
τουργήσει προστατευτικά
νέους κανονισμούς προς τους ίδιους τους
δικαιούχους αποτρέπολειτουργίας
ντας τους από την επιπρόσθετη
επιβάρυνση
των ατομικών τους μερίδων
- Θα γίνεται εκτίμηση και υπολογισμός της αξίας
της μερίδας δύο φορές το χρόνο λόγω των νέων
δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε οι
αποδώσεις των Ταμείων Προνοίας να βρίσκονται
πιο κοντά στη σφαίρα της πραγματικότητας.
- Θα γίνεται δημοσίευση ονομαστικού καταλόγου
των επηρεαζόμενων δικαιούχων παραγραφής
δικαιωμάτων σε μέλη σε μια τουλάχιστο καθημερινή
εφημερίδα, και στις εβδομαδιαίες εφημερίδες που
εκδίδουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ως μέσο
καλύτερης ενημέρωσης των επηρεαζομένων.

ΔΑΝΕΙΑ
Δάνεια παραχωρούνται προς τα μέλη για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Ιδιοκατοίκησης του μέλους ή τέκνου του ή για επέκταση, βελτίωση της κατοικίας.
2. Σπουδές τους μέλους ή του τέκνου του.
3. Κάλυψη εξόδων θεραπείας σοβαρής ασθένειας του
μέλους, συζύγου ή εξαρτώμενου τέκνου του εφόσον
τα σχετικά έξοδα δεν καλύπτονται από το κράτος,
σχέδιο υγείας, ή ιδιωτική ασφλιση.
Η αποπληρωμή του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια.

Οι φτωχοί πλήρωσαν την κρίση

Σ

ήμα κινδύνου εκπέμπει το ΔΝΤ για την αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα που βαραίνει την
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τροφοδοτεί την
πολιτική αστάθεια.
Στην έκθεσή με τίτλο «Δημοσιονομική πολιτική και
εισοδηματική ανισότητα» το Ταμείο εξηγεί το πώς οι
188 χώρες-μέλη του μπορούν να χρησιμοποιούν τη
φορολογική πολιτική και στοχευμένες δημόσιες
δαπάνες για να ανακόψουν την αυξανόμενη ανισότητα μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων .
Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον περασμένο μήνα, η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι το εισοδηματικό χάσμα
ενδέχεται να δημιουργήσει «μια οικονομία αποκλεισμού και ένα σκουπιδότοπο απορριμάτων δυναμικού».
Η ανισότητα σε αρκετές προηγμένες οικονομίες,
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχει επιστρέψει σε
επίπεδα που δεν έχουμε δει από πριν από τη Μεγάλη
Υφεση, επισημαίνει το Ταμείο.
Ελλάδα
Από την έκθεση δεν απουσιάζουν αναφορές για την
Ελλάδα. Το ΔΝΤ κάνει λόγο για σκληρές επιπτώσεις
από τα μέτρα λιτότητας για το πιο αδύναμο τμήμα
του Ελληνικού πληθυσμού.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου, στην
Ελλάδα το φτωχότερο 10% του πληθυσμού χτυπήθηκε περισσότερο από τη μείωση του αφορολόγητου
ορίου στον φόρο εισοδήματος.
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Αναγκαιότητα η στήριξη της οικογένειας
Σ

ε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας η ενίσχυση της οικογενειακής πολιτικής είναι επιβεβλημένη
όσο ποτέ άλλοτε.
Η ΣΕΚ τονίζει για ακόμη μια φορά
ότι μόνο με συντονισμένες και
μακράς διάρκειας οικογενειακές
πολιτικές, μπορεί να αναχαιτιστεί
ο επικίνδυνος δημογραφικός κατήφορος, ώστε να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά οι δραματικές
συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού.
Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο
έγγραφο του φορέα δημογραφικής
πολιτικής επαναλαμβάνει τη θέση,
ότι η πολιτεία θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στην υιοθέτηση πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας συμβάλλοντας αφενός στη στήριξη των
εργαζόμενων γονέων και αφετέρου
στη διευκόλυνση του ντόπιου
γυναικείου εργατικού δυναμικού να
εισέλθει στην αγορά εργασίας.

Σε επιστολή που απέστειλε στην
υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως επισημαίνει πως «η στήριξη
της οικογένειας θα αποτελέσει το
προζύμι με το οποίο στη συνέχεια
θα υιοθετήσουμε μια ισχυρή δημογραφική πολιτική δημιουργώντας
συνθήκες σταδιακής αναπλήρωσης του πληθυσμού.»
Τα πέντε μέτρα τα οποία προτείνει
η ΣΕΚ και τα οποία θα υποβοηθήσουν στη συμφιλίωση εργασίας
και οικογένειας είναι τα ακόλουθα:
1α. Μερική επιδότηση της γονικής
άδειας ενισχύοντας κατά αυτόν
τον τρόπο την χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος από περισσότερους γονείς. Το γεγονός ότι η
γονική άδεια είναι άνευ απολαβών
ουσιαστικά αποδυναμώνει σημαντικά το συγκεκριμένο δικαίωμα
ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης της άδειας
ασθενείας.
1β. Σε σχέση με τον πιο πάνω νόμο
θα πρέπει να εξεταστεί και η
δυνατότητα λήψης μερικής άδειας
σε ώρες ή μέρες Με αυτή τη διευθέ-

τηση πολλοί εργαζόμενοι γονείς θα
καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας
των παιδιών τους σε συγκεκριμένες ώρες χωρίς να χρειάζεται να
απουσιάζουν από την εργασία
τους μερικές βδομάδες. Αφενός
αυτή η διευθέτηση θα εξυπηρετεί
τους ιδίους τους εργαζόμενους και
αφετέρου θα εξυπηρετεί καλύτερα
και τους εργοδότες οι οποίοι ευκολότερα θα χορηγούν τη συγκεκρι-

ανεπαρκούς κάλυψης παιδιών
στους
κρατικούς
σταθμούς.
Δυστυχώς το φορολογικό σύστημα
δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις
ανάγκες της οικογένειας.

μένη άδεια.

υπάρξει διαφοροποίηση στην
παροχή μονάδων κατά τρόπο ώστε
να ενισχυθεί η στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης μητέρας με
παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Επίσης εισηγούμαστε όπως η μοριοδότηση επεκταθεί και στα δύο
φύλα. Η συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας δεν αφορά αποκλειστικά τη γυναίκα εργαζόμενη.

2. Επανεξέταση και καθορισμός
νέου ωραρίου των κρατικών δομών
φροντίδας των παιδιών ώστε να
εξυπηρετεί καλύτερα τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Το

• Η μερική επιδότηση της
γονικής άδειας θα ενισχύσει
τη χρήση του συγκεκριμμένου
δικαιώματος

υφιστάμενο ωράριο ουσιαστικά
αποτρέπει εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να παίρνουν τα παιδιά
τους σε κρατικούς σταθμούς επωμιζόμενοι ένα υψηλό κόστος φροντίδας.
3. Φορολογική ελάφρυνση των
οικογενειών που έχουν παιδιά
στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω των 4 χρόνων και 8
μηνών, που αιτούνται θέσης στους
κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται λαμβανομένου υπόψη της

4. Όπου υπάρχουν μετακινήσεις
στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα
και λειτουργεί η λογική της μοριοδότησης με βάση τον αριθμό των
παιδιών εισηγούμαστε όπως

5. Συντονισμένη εκστρατεία για
ενημέρωση της νομοθεσίας για τη
μητρότητα και ειδικότερα για τις
τελευταίες τροποποιήσεις σε
σχέση με τη δυνατότητα ανάκλησης απόλυσης. Η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης για τις πρόνοιες
της νομοθεσίας δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στην έγκυο εργαζόμενη. Παράλληλα το χρονικό διάστημα των πέντε ημερών που παρέχει
ο νόμος τη δυνατότητα στη μητέρα
να προσκομίσει πιστοποιητικό
γιατρού, ώστε να αποσύρεται η
απόλυση, να αυξηθεί σημαντικά
έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος στη
γυναίκα να ενημερωθεί για τα
δικαιώματα της.

Η νεολαία της ΣΕΚ κοντά στους νέους
Τ

ο Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας
ΣΕΚ συμμετείχε για ακόμα μια
χρονιά στο Careers Exhibition Day
που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας την Πέμπτη 3
Απριλίου. Τα στελέχη του Τμήματος
ενημέρωσαν τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου, και μελλοντικούς
εργαζόμενους, για τις προοπτικές
εργοδότησης σε διάφορα επαγγέλματα καθώς και για την σημασία
της συνδικαλιστικής οργάνωσης
έτσι ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να
μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης
από τους εργοδότες.
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Το τέρας της δημογραφίας
βρυχάται και εμείς
κοιμόστατε ήσυχοι

Έ

βγαλε η γλώσσα μας μαλλιά για το δημογραφικό
εφιάλτη. Εδώ και πολλά χρόνια βρυχάται επικίνδυνα επιδεικνύοντας τα κοφτερά του δόντια αλλά
δυστυχώς όπως και για πολλά άλλα θέματα έτσι και για
αυτό επιδεικνύουμε ως πολιτεία μια αδικαιολόγητη
αδράνεια.
Χανόμαστε στις δαιδαλώδεις γραφειοκρατίες, ανταλλάσσουμε άψυχα έγγραφα που επαναλαμβάνουν τα ίδια αλλά
στην ουσία δεν λαμβάνονται αποφάσεις που θα αποτελέσουν αργά και σταθερά τον οδοδείκτη για χαλιναγώγηση
Της Δέσποινας του ατιθάσευτου τέρατος.
Ησαΐα Έχουμε κατεπανάληψη τονίσει ότι τα
Κοσμά
σοβαρά προβλήματα στην
οικονομία δεν θα πρέπει να
φρενάρουν τόσο σοβαρά
• Το δημογραφικό
ζητήματα οι επιπτώσεις των
ζήτημα στραγγαλί- οποίων όταν αρχίσουν να
ζεται από το χαρτο- μας αγγίζουν θα είναι
λόϊ και την άκρατη τόσο τραγικές και έντονες
που θα ήταν αδύνατο να
γραφειοκρατία
αντιμετωπιστούν ως δια
μαγείας.
Η ΣΕΚ κατ’ επανάληψη έχει τονίσει ότι, oι πολιτικές για
την προστασία της οικογένειας αποτελούν τη βάση για
την επίτευξη μακροπρόθεσμων οικονομικών αποδόσεων. Μόνο με συντονισμένες και μακράς διάρκειας οικογενειακές πολιτικές, μπορεί να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος δημογραφικός κατήφορος, να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δραματικές συνέπειες της γήρανσης του
πληθυσμού, να επιτευχθεί ομαλότερα ο συνδυασμός της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να αυξηθεί και
να διευκολυνθεί η είσοδος των γυναικών στην αγορά
εργασίας, με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Ως εκ τούτου Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι οικογένειες στην επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά, λαμβάνοντας κυρίως μέτρα για την προστασία της μητρότητας,
θεσπίζοντας ικανοποιητικές οικογενειακές άδειες, οργανώνοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υιοθετώντας
ευνοϊκά φορολογικά μέτρα, ενισχύοντας οικογενειακά
επιδόματα ή επιδόματα για τα παιδιά, προσφέροντας
δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου
μάθησης για γονείς που σταμάτησαν να εργάζονται
εξαιτίας της φροντίδας των παιδιών τους και επιθυμούν
να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
Την ίδια στιγμή που οικονομικές προκλήσεις καθιστούν
απαραίτητη την ένταξη όσο το δυνατό μεγαλύτερου
αριθμού γυναικών στην αγορά εργασίας, το κυπριακό
μοντέλο φροντίδας παιδιών που χαρακτηρίζεται από το
υψηλό ποσοστό και κόστος ιδιωτικής παροχής φροντίδας και την απουσία οικονομικών κινήτρων προς τους
γονείς και εργοδότες για τη χρήση παιδικών σταθμών,
αποθαρρύνει αυτή την προσπάθεια .
Ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι, το οικονομικό κόστος
της κοινωνικής φροντίδας των παιδιών επωμίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου οι εργαζόμενοι γονείς, το κόστος
αναπαραγωγής μιας οικογένειας με πολλά παιδιά είναι
εξαιρετικά υψηλό και ως εκ τούτου επιδρά ανασταλτικά στην απόφαση για δημιουργία ή το μεγάλωμα της
οικογένειας.
Ας αρχίσουμε λοιπόν να υλοποιούμε έστω τις λιγότερο
ανέξοδες πολιτικές δημιουργώντας τη βάση και το υπόβαθρο να κτίσουμε σε κατοπινό στάδιο, μια ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική που θα αποδώσει έστω και
μακροπρόθεσμα.
Χρειάζεται πολιτική βούληση και θέληση για να μπορέσουμε να εκκινήσουμε. Από κει και πέρα όλες οι επόμενες κινήσεις θα είναι
ευκολότερες.
Οι ρίζες μπορεί να
είναι πικρές, μα οι
καρποί θα είναι
γλυκείς". Ας βάλουμε μπρος λοιπόν τη
μηχανή και η θετική
πορεία στη συνέχεια
θα είναι δεδομένη.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ
Αναζητώντας λύτρωση και πατριωτισμό…

Ο

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ του Πενταδακτύλου Κυριάκος Μάτσης
έλεγε στους συναγωνιστές του πως
τυχεροί θα είναι όσοι θυσιαστούν
στον επικό αγώνα που είχαν αρχίσει
κατά των αποικιοκρατών. Τυχεροί
και τιμημένοι. Είχε οσμιστεί τη διχόνοια, τη διαβολή, τον αλληλοσπαΤης Αντρούλας
Ταραμουντά
«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

ραγμό που θα ακολουθούσε μεταξύ
αδελφών… Από τότε πέρασαν
πολλά χρόνια για να δικαιώνεται σε
κάθε σημείο της πορείας τούτου του
τόπου. Πολλοί είναι εκείνοι που
αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, που έβαλαν το εγώ πάνω
από το «εμείς» και το συμφέρον της
πατρίδας… Για να αναζητούμε ως
χώρα και ως λαός τον δρόμο της
λύτρωσης που δεν έρχεται…
Ο απελευθερωτικός αγώνας του
1955-59 δεν συνένωσε δυνάμεις,
ούτε και στοχεύσεις. Ακόμη και
σήμερα διχάζει. Αντικρίζεται μέσα
από διαφορετικό φακό από κόμματα και πολιτικά πρόσωπα. Ο πατριωτισμός μετρά διαφορετικά ανάλογα
με την ιδεολογία που υπηρετεί ο
κάθε ένας. Ο μόνος αγώνας αντίστασης στη νεότερη ιστορία του

τόπου μας απαξιώνεται για πολιτικούς ή ιδεολογικούς λόγους, για την
εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων. Αλλά
και υπερμεγεθύνεται επ' αγαθώ
άλλων… Κατά τρόπο προσβλητικό
για όσους θυσιάστηκαν γιατί αυτοί
στο τέλος-τέλος είναι οι πιο αγνοί
πατριώτες.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που
βιώνουμε εξαιτίας λαθών, παραλείψεων, αδιαφορίας, ετσιθελισμού το
να υπηρετείς πατριωτικά τον τόπο
είναι περισσότερο από αναγκαίο.
Αναζητούμε τον αγνό πατριωτισμό
που σημαίνει σωστό πολίτη, που δεν
κάνει το παν για να εξασφαλίσει
ρουσφέτι, για να βολευτεί, για να
καλύψει τις ανομίες του, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Σωστό
πολίτη που να είναι σε θέση να επι-

λέξει και τον σωστό πολιτικό. Τον
σωστό πολιτικό που δεν θυσιάζει τα
πάντα στον βωμό της προσωπικής ή
κομματικής επικράτησης. Που δεν
κάνει το παν για να εξυπηρετήσει
όσους τον στηρίζουν οικονομικά ή
άλλως πώς.
Ο πατριωτισμός ασφαλώς και δεν
εξαντλείται, όπως στον τόπο μας,
συνηθίσαμε σε εύηχα συνθήματα
και ατάκες που μπορούν να ικανοποιούν τα αυτιά κάποιων δεδομένες
στιγμές. Ο πατριωτισμός είναι μια
συνεχής και καθημερινή δοκιμασία
στα απλά, τα καθημερινά όπως και
στα δύσκολα. Πατριωτισμός που
φαίνεται σε καθημερινή βάση να
εκλείπει σε μεγάλο βαθμό την ώρα
που τον έχουμε μεγαλύτερη από
ποτέ άλλοτε ανάγκη…

Η ΑΠΟΧΗ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΛΑΚΕΙΑ

Γ

ΙΑ να «μετατρέψει ο πολίτης την
παθητική ψήφο της αποχής σε
ενεργητική ψήφο μιας συμμετοχικής
δημοκρατίας, όπου πρέπει να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον του» πρώτιστα, πιστεύουμε, πρέπει να τον εμπνέει ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που
εκτίθενται στα ψηφοδέλτια. Διαφορετικά τι νόημα άραγε έχει να ψηφίζεις
απλά γιατί πρέπει να δώσεις κάπου
την ψήφο σου; Και μήπως δεν αποτελεί ψευδαίσθηση πρώτου μεγέθους,

Του Νίκου Τόκα
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

ψηφίζοντας με το... ζόρι ή γιατί «αυτό
πρέπει», να ελπίζεις κιόλας ότι αποφασίζεις ο ίδιος για το μέλλον σου;
Γιατί βρε πανάθεμά τα, όταν έρχονται
τα κόμματα και σου επιβάλλουν τον α΄
ή τον β΄ υποψήφιο, που τους επέλεξαν
τάχατες μέσα από τις δικές τους διάφανες (σαν κρύσταλλο;) δημοκρατικές
διαδικασίες, εμένα τον βαθιά πολιτικοποιημένο αλλά έντονα διαμαρτυρόμενο και εξοργισμένο από τις διαχρονικές «επιδόσεις» και ματσαράγκες
της κομματοκρατίας που διαφεντεύει
τα πάντα, πώς με πείθεις ότι διάλεξες

ανάμεσα στους αρίστους; Οταν μάλιστα οι πλείστοι εξ
αυτών έχουν «τραβηχτεί» από την
κομματική επετηρίδα και είναι άνθρωποι αναγιωμένοι και
γαντζωμένοι στο
πολιτικό σύστημα
που η ανικανότητα,
φαυλότητα
και
ιδιοτέλειά του τόσα
και τόσα κακά επεσώρευσε;
Προσωπικά τα ’χω
χαμένα, εάν η
αποχή είναι τελικά υπεύθυνη πολιτική
στάση που καταδικάζει το σύστημα,
με την απαξίωση των κομμάτων. Είμαι
πεπεισμένος όμως ότι αυτό το σύστημα είναι... γεννημένο για να υπηρετεί
τα δικά του συμφέροντα και να εξυπηρετεί την κομματική πελατεία του.
Αρα, υποθέτουμε, η ψήφος των πολιτών, ούτως ή άλλως, δεν θα έχει καμιά
πρακτική αξία, δεν θα μπορεί να επηρεάσει πράγματα. Μήπως επίσης η
συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία,
αποτελεί και αναμφισβήτητη απόδειξη
νομιμοποίησης, ακριβώς αυτού του
συστήματος που συχνά πυκνά τού
σέρνεις τα εξ αμάξης;
Από την άλλη βέβαια, ποιος μπορεί να

αγνοήσει τις φωνές που λένε ότι η
αποχή είναι φυγομαχία, δεν μετριέται
στο εκλογικό αποτέλεσμα, και ότι
ευνοεί το κομματικό κατεστημένο που
προτιμά το μικρό εκλογικό σώμα,
ώστε να μπορεί πιο αποτελεσματικά
να το ελέγχει και ρυμουλκεί;
Τυχεροί πάντως οι νεκροί ήρωες της
ΕΟΚΑ, την μνήμη των οποίων τιμούμε σήμερα. Γιατί, όσοι θα ζούσαν
σήμερα, σίγουρα θα υποχρεώνονταν
να ψηφίζουν και να χειροκροτούν
(και) πολιτικούς βλάκες, αποστραγγισμένους από το ωραιότερο συναίσθημα. Αυτό της άδολης φιλοπατρίας!
Και από δαύτους, πλημμυρίζει ο
τόπος!
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το τέλος των φορολογικών παραδείσων
• Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και το Λιχτενστάιν
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο

υσιαστικό βήμα προς την
άλωση των φορολογικών
παραδείσων αποτελεί η απόφαση
που έλαβαν 44 χώρες, ανάμεσα
στις οποίες ορισμένοι από τους
σκοτεινότερους
φορολογικούς
παραδείσους, όπως οι Παρθένοι
Νήσοι και το Λιχτενστάιν, να
θέσουν χρονοδιάγραμμα μέσα στο
οποίο θα διασφαλιστεί η μεταβίβαση των στοιχείων των επενδυτών στις κυβερνήσεις των χωρών
προέλευσής τους. Το σχέδιο θέτει
τον φιλόδοξο στόχο να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2017 και η υλοποίησή του συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, θα προλειάνει το έδαφος
για περαιτέρω κλιμάκωση των
πιέσεων προς όσες άλλες χώρες
διατηρούν τραπεζικό απόρρητο
και πολύ χαμηλή φορολογία, ενώ
αποτελεί απότοκο των συντονισμένων πιέσεων που ασκούνται
στους φορολογικούς παραδείσους
από το 2009 και την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν
πέραν των Παρθένων Νήσων, γενικότερα οι Κτήσεις του Βρετανικού
Στέμματος και οι υπεράκτιες κτήσεις της Βρετανίας, το Λιχτενστάιν
και οι περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες καθώς και η Ινδία, η Αργεντινή και η Κολομβία.

ρωμών, έσοδα από επενδυτικά
προϊόντα στον χώρο των ασφαλίσεων, κέρδη από την πώληση
στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και γενικότερα έσοδα που
προκύπτουν από όσα περιουσιακά
στοιχεία βρίσκονται στον εκάστοτε
λογαριασμό.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, δεν φαίνεται να
συμμετέχει το Λουξεμβούργο,
μολονότι είχε αρχικά συμφωνήσει
να είναι από τις πρώτες χώρες
που θα εμπλακεί στη διαδικασία
ανταλλαγής πληροφοριών. Σε ό,τι
αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεταξύ τους συμφωνίας, προβλέπει πως μέχρι τον
Ιανουάριο του 2016 οι τράπεζες
όσων χωρών συμμετέχουν θα έχουν
δρομολογήσει τις απαιτούμενες
διαδικασίες για να καταγράφουν
τη φορολογική έδρα των νέων
πελατών τους, μέχρι τον Δεκέμβριο
του ιδίου έτους θα έχουν θεσπίσει
τις αναγκαίες διαδικασίες για την
ταυτοποίηση των υφιστάμενων
λογαριασμών με μεγάλα ποσά και
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 των
λογαριασμών με μικρά ποσά ή
εκείνων που διατηρούν εταιρείες,
επενδυτικά
ταμεία ή ιδρύματα. Η ενημέρωση,
που
προβλέπεται
στη συμφωνία
των 44, θα
είναι λεπτομερής και θα
αφορά τόκους,
μερίσματα,
ισοζύγια πλη-

Καταλύτης η κρίση

Στο 6.5 % η μείωση του ωριαίου
κόστους εργασίας στην Κύπρο

Τ

ο μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονομίας
μειώθηκε στην Κύπρο κατά 6,5% σε ονομαστικές τιμές, το
τέταρτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2012. Στην Ευρωζώνη το ωριαίο κόστος αυξήθηκε 1,4% και
στην ΕΕ 1,2%.
Η μέση μείωση του κόστους εργασίας στην Κύπρο κατά 6,5%, που
ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ, προκύπτει από
τη μείωση κατά 6,7% του μισθολογικού κόστους και 5,4% του μη
μισθολογικού κόστους.
Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς, το συνολικό ωριαίο κόστος
εργασίας στην Κύπρο μειώθηκε 4,6% στη βιομηχανία, έναντι
μέσης αύξησης 1,7% στην Ευρωζώνη και 1,5% στην ΕΕ.

Το έναυσμα που οδήγησε στις πιέσεις για την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου και των φορολογικών παραδείσων ήταν τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα
που παρουσίασαν πολλές χώρες
μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Συνέδραμε, όμως,
στην απόφαση φορολογικών
αρχών και κυβερνήσεων, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, η
σειρά των οικονομικών σκανδάλων
και των σκανδάλων φοροδιαφυγής
που βγήκαν στην επιφάνεια στη
διάρκεια της κρίσης. Καταλυτικά
έδρασε, πάντως, σχετικός νόμος
που υιοθέτησαν οι ΗΠΑ το 2010, ο
γνωστός με τα αρχικά FATCA, και
αφορά τη φορολόγηση των λογαριασμών που διατηρούν σε τράπεζες του εξωτερικού Αμερικανοί
φορολογούμενοι. Είχε προηγηθεί
τραπεζικό σκάνδαλο στο οποίο
είχε εμπλακεί η ελβετική τράπεζα
UBS. Ετσι στη διάρκεια του περασμένου έτους οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις συμφώνησαν να υιοθετήσουν μια ευρωπαϊκή εκδοχή
του νόμου FATCA και στη συνέχεια
η κυβέρνηση της Βρετανίας διασφάλισε την προσχώρηση στη
συμφωνία των Κτήσεων του Βρετανικού Στέμματος και των υπεράκτιων κτήσεων

5

Κυπριακή Οικονομία:

10 πηγές κόκκινων δανείων

Ά

μεσα συνδεδεμένα με τη φούσκα των ακινήτων
είναι τα περισσότερα κόκκινα δάνεια των τραπεζών και των συνεργατικών, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της ΚΤ.
Η συντριπτική πλειοψηφία των €26,4 δισ. που είναι
μη εξυπηρετούμενα (NPLs) σχετίζονται με δάνεια που
δόθηκαν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στον ευρύτερο
τομέα των ακινήτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις τράπεζες, το μεγαλύτερο ύψος των NPLs απορροφά ο τομέας των κατασκευών. Συνολικά €4,7 δισ. ή το 66% από το σύνολο των
€7,1 δισ. δανείων προς τον κατασκευαστικό κλάδο
είναι δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.
Ακολουθούν τα δάνεια που δόθηκαν από τις τράπεζες
για αγορά κατοικίας. Από το σύνολο των €9,6 δισ.
δανείων, τα €3,6 δισ. ή το 39% είναι μη εξυπηρετούμενα.
Ακολούθως, τα μεγαλύτερα ποσά μη εξυπηρετούμενων
δανείων παρατηρούνται στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (€2,4 δισ.), το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο (€2 δισ.).
Σημαντικό ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων παρατηρείται επίσης στα καταναλωτικά δάνεια, στα ξενοδοχεία και εστιατόρια, τις χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τον τομέα της βιομηχανίας.
Στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, οι δύο μεγαλύτερες πηγές μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι τα
καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια για ανέγερση
κατοκίας.

Ο αριθμός των Κυπρίων και Κοινοτικών εργαζομένων
καταγράφει συνεχή μείωση

Μ

ε την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης οι
εργοδότες στην Κύπρο αντικαθιστούσαν
τους υπηκόους της ΕΕ με υπηκόους τρίτων
χωρών. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα πρόσφατης έρευνας της Leaf Research, στην οποία
καταγράφονται οι μεταβολές που σημειώθηκαν
στη φύση του εργατικού δυναμικού στην Κύπρο.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι Κύπριοι επιλέγουν να
παραμείνουν άνεργοι παρά να εργαστούν σε
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, οι οποίες καταλαμβάνονται από υπηκόους τρίτων χωρών.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται είτε
στην απουσία των απαραίτητων για τις θέσεις

Στις κατασκευές το κόστος εργασίας μειώθηκε 6,4% στην Κύπρο,
έναντι αυξήσεων 0,3% στην Ευρωζώνη και 0,5% στο σύνολο της
ΕΕ.

• Αυξάνονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών
στο εργατικό δυναμικό

Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών το ωριαίο κόστος εργασίας
μειώθηκε στην Κύπρο 5,5% έναντι αυξήσεων 0,9% στην Ευρωζώνη και 0,9% στο σύνολο της ΕΕ.

αυτές εργασιακών ικανοτήτων, είτε επειδή οι
Κύπριοι θεωρούν την αμοιβή που οι θέσεις προϋποθέτουν πολύ χαμηλή.

Η εξέλιξη του μέσου ωριαίου συνολικού (μισθολογικό και μη
μισθολογικό) κόστους εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2013 σε
σχέση με την ίδια περίοδο του 2012 ήταν σε ονομαστικές τιμές
στις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία η εξής:
Κύπρος -6,5%, Πορτογαλία -0,4%, Σλοβενία +2,2%, Λουξεμβούργο +2,8%, Μάλτα +0,8%, Ολλανδία +1,4%, Αυστρία +2,3%, Φινλανδία +1,9%, Ισπανία +3,1%, Ιρλανδία +0,7%, Γαλλία +0,3%,
Σλοβακία +1,9%, Βέλγιο +1,6%, Γερμανία +2,0%, Εσθονία +7,2%,
Ιταλία +1,6%..

Η έρευνα της Leaf Research εξετάζει την περίοδο
από το 2008 μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2013,
κατά την οποία προστέθηκαν 50.000 άτομα,
αριθμός που αντιστοιχεί στο 15% του συνόλου
του εργατικού δυναμικού. Το εργατικό δυναμικό
αποτελείται από το σύνολο των απασχολουμένων και των ανέργων, με εξαίρεση τα άτομα που
κατ’ επιλογή παραμένουν άνεργα. Η αύξηση
είναι αποτέλεσμα της προσθήκης 25.014
Κυπρίων και 25.665 υπηκόων τρίτων χωρών στο

εργατικό
δυναμικό, με
τους πολίτες
της ΕΕ να
παραμένουν
σε παρόμοια
επίπεδα με
αυτά
του
2008.
Σε σχέση με τα επίπεδα εργασίας, το ποσοστό
των Κυπρίων κατέγραψε συνεχή πτώση από το
2008, ενώ το ποσοστό των υπηκόων τρίτων
χωρών και των υπηκόων της ΕΕ κατέγραψε
αυξητική τάση. Η μείωση στο ποσοστό απασχόλησης των Κυπρίων από 83,3% το 2008 σε 78,2%
το τρίτο τρίμηνο του 2013 εξηγείται και από τη
μείωση κατά 11.000 των απασχολούμενων
Κυπρίων, αλλά και από την αύξησή τους στο
σύνολο του εργατικού δυναμικού κατά 25.000.
Στην ουσία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι το
ποσοστό απασχόλησης των Κυπρίων έχει επηρεαστεί αρνητικά τόσο εξαιτίας της επιδείνωσης
της κατάστασης στην οικονομία όσο και λόγω
μεταβολών σε δημογραφικούς παράγοντες.
Οι υπήκοοι της ΕΕ, οι οποίοι αυξήθηκαν από
τους 31.466 το 2008 στους 49.837 το 2011,
έχουν μειωθεί ραγδαία από τότε, με 19.000 να
έχουν αποχωρήσει από το εργατικό δυναμικό, με
αποτέλεσμα ο αριθμός τους να διατηρείται στα
ίδια επίπεδα με το 2008, δηλαδή γύρω στους
30.921.

ERG_6-6_inn_8 & 9 4/8/14 10:35 AM Page 1

6

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Π

ανέτοιμοι δηλώνουν οι
εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) να
κατέλθουν σε απεργαικές
κινητοποιήσεις στην περίπτωση που η εργοδοτική
πλευρά προχωρήσει σε μονομερή διαφοροποίηση των
όρων εργοδότησης τους.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (ΕΛΠΕ)

Πανέτοιμοι να προασπίσουν
τα δικαιώματα τους οι εργαζόμενοι

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

σεων και αφού περάσουν οι
επόμενες 10 μέρες, θα προχωρήσουμε σε όλα τα νόμιμα
μέτρα που έχουμε στη διάθεση
μας για την προστασία της
Σύμβασης και των δικαιωμά-

Σε έκτακτη γενική συνέλευση
που πραγματοποιήθηκε στη
ΣΕΚ την περασμένη Πέμπτη, οι
εργαζόμενοι αφού άκουσαν τις
θέσεις των ηγεσιών των συντεχνιών
ΟΜΕΠΕΓΕ
ΣΕΚ,
ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ - ΠΕΟ και ΠΟΑΣ
ομόφωνα
εξουσιοδότησαν
όπως αποστείλει επιστολή

√ Η εργοδοτική πλευρά
επιμένει στη διαφοροποίηση των όρων
εργοδότησης τους
προς την εταιρεία παραθέτοντας με επιχειρήματα την έντονη διαφωνία των εργαζομένων
και των συντεχνιών σε σχέση
με παραβίαση της συλλογικής
σύμβασης, εκ μέρους της διεύθυνσης των ΕΛΠΕ.
Στην επιστολή με ημερομηνία 4
Απριλίου 14, οι συντεχνίες
εκφράζουν τη λύπη και τη
δυσαρέσκεια τους για τις ενέργειες και τις θέσεις της εργοδοσίας για μονομερή αφαίρεση

Σ

ήμερα μεσούσης της κρίσης, η Τράπεζα Κύπρου
και ο Συνεργατισμός βρίσκονται κάτω από εντατική αναδιάρθρωση. Οι διεργασίες
είναι συνεχείς και δυναμικές
καθιστώντας δύσκολο να
προβλεφθεί με βεβαιότητα
ποιο θα είναι το μέλλον του
τραπεζικού τομέα στη χώρα
τους επόμενους μήνες.
Η έξοδος από την κρίση μέσα
από την υφιστάμενη αρχιτεκτονική
της
Ευρωζώνης
καθώς και την ακολουθούμενη
πολιτική θεωρείται εξαιρετικά
δύσκολη εάν όχι αδύνατη. Η
Κύπρος βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη κατάσταση όπου
υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα
ενώ ταυτόχρονα η πραγματική
οικονομία αντιμετωπίζει πολύ
σοβαρά προβλήματα. To 2013
το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5,5% σε
σταθερές τιμές και 7,3% σε
τρέχουσες τιμές. Για το 2013
το δημόσιο χρέος αναμένεται
να ξεπεράσει το 110% του ΑΕΠ
και για το 2014 υπολογίζεται
ότι θα ξεπεράσει το 120%.

δικαιωμάτων, παραβιάζοντας
εξόφθαλμα τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων. Τονίζεται δε:
«Ειδικότερα όσον αφορά τη
μονομερή από μέρους σας
αφαίρεση, ή και διαφοροποίηση όρων εργοδότησής, όπως
είναι το Ταμείο Συντάξεως και
το Ταμείο Προνοίας, απορρίπτεται και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο γιατί, οι όροι
εργασίας του προσωπικού
σας, καθορίζονται μεταξύ των
Συντεχνιών μας και της εταιρείας σας, όπως σαφώς προνοείται στη μεταξύ μας Συλλογική Σύμβαση. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούστε είτε
εσείς, είτε εμείς να επιβάλλου-

με μονομερώς αυτά που επιθυμούμε».
Στην επιστολή οι συντεχνίες
τονίζουν ότι στην περίπτωση

που η εργοδοτική πλευρά δεν
ανακαλέσει τη θέση της «είμαστε υποχρεωμένοι να σας προειδοποιήσουμε πως με βάση
τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέ-

14 μέτρα που αποσκοπούν στη διάσωση
του τραπεζικού συστήματος
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κυπριακής οικονομικής κρίσης είναι τα ιδιωτικά χρέη επιχειρήσεων και
νοικοκυριών. Υπενθυμίζεται η
ιδιαιτερότητα της Κύπρου
καθώς το ιδιωτικό χρέος
έφτασε το 300% του ΑΕΠ το
2012. Ταυτόχρονα η ανεργία

• Οι προκλήσεις του
τραπεζικού συστήματος και οι ευρύτερες
προεκτάσεις

ακολουθούμενη
πολιτική
δημιουργούν μια κατάσταση η
οποία επηρεάζει αρνητικά τον

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Τα
δεδομένα αυτά είναι αρνητικά

των του προσωπικού που τον
τελευταίο καιρό έχει γίνει
δέκτης απαράδεκτων πιέσεων
εκ μέρους σας».
για την οικονομία, την προοπτική εξυγίανσης της καθώς
και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Είναι καθοριστικής
σημασίας να υιοθετηθούν
μέτρα στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης πολιτικής τα
οποία θα συμβάλουν στην
έξοδο από την κρίση και την
ομαλοποίηση.

14 εισηγήσεις για τον τραπεζικό τομέα
1. Γενναιόδωρη πολιτική ουσιαστικής μείωσης δανειστικών επιτοκίων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 3 χρόνια. Μεταγενέστερα το επιτόκιο θα ανέλθει στα κανονικά επίπεδα.
2. Ανασυγκρότηση των δανείων, επιμήκυνση καθώς και καταρτισμός διαφόρων σχεδίων αποπληρωμής χρεών με συγκεκριμένα κίνητρα.
3. Επαναξιολόγηση της επιβολής τόκων υπερημερίας καθώς και τόκων που υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο.
4. Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) θα αυξήσει τη ρευστότητα των τραπεζών και θα
τονώσει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Χρειάζονται συγκεκριμένα κίνητρα τα οποία να
δοθούν σε διεθνείς εταιρείες για να επενδύσουν στη Κύπρο.
5. Απλοποίηση των διαδικασιών παραχώρησης δανείων.
6. Μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από καταθέσεις από 30% στο 9,5%.

προσέγγισε το 17% με ανοδικές τάσεις δημιουργώντας
προβλήματα τόσο οικονομικής
όσο και κοινωνικής υφής. Ως
εκ τούτου δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση στα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια τα
οποία σε μια τριετία υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα
€24 δισεκατομμύρια.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα
του τραπεζικού τομέα είναι η
έλλειψη εμπιστοσύνης και τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η
υφιστάμενη κατάσταση και η

7. Είναι καθοριστικής σημασίας για τις τράπεζες να επανακτήσουν το κοινωνικό τους πρόσωπο.
8. Ρευστοποιήσεις με όρους και προστασία της πρώτης κατοικίας ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η
κοινωνική συνοχή.
9. Οι εποπτικές αρχές χρειάζεται να συνεχίσουν στην ίδια πορεία σε θέματα συμμόρφωσης με
ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες σε ζητήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (AML).
10. Ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθμιση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών.
11. Ξεκάθαρη και ισοζυγισμένη στρατηγική ανάμεσα σε ανάληψη ρίσκου και κέρδους από τα τραπεζικά ιδρύματα.
12. Σταδιακή απελευθέρωση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίου και παράλληλη εξέταση
διάφορων μηχανισμών μέσω των οποίων οι τράπεζες να ανοίξουν την στρόφιγγα της πίστωσης προς την εγχώρια αγορά.
13. Μείωση κόστους λειτουργίας τραπεζών.
14. Εξεύρεση τρόπων αποζημιώσεων στους καταθέτες οι οποίοι επηρεάσθηκαν από το κούρεμα.
Δεν είναι λογικό να πληρώσει μια μικρή συγκεκριμένη ομάδα καταθετών τα αμαρτήματα του τραπεζικού συστήματος και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
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Το έπος του 55 - 59 πυξίδα της πορείας μας
Μ

ε αισθήματα χαράς και
περηφάνιας ο Κυπριακός
Ελληνισμός τιμά σήμερα μία
από τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας του, την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955,
που σήμανε την έναρξη του
απελευθερωτικού Αγώνα κατά
της βρετανικής αποικιοκρατίας.
Το 1878 το νησί μας, ύστερα
από 300 χρόνια τουρκικής
κατοχής, πέρασε στα χέρια των
Άγγλων και άρχισε άλλη μια
περίοδος ξένης κυριαρχίας. Η
εθελοντική συμμετοχή των
Ελλήνων Κυπρίων σε αγώνες
μαζί με τους λαούς που πολέμησαν για την ελευθερία, ανάμεσα στους οποίους ήταν και
οι Άγγλοι, αναπτέρωσε τις
ελπίδες τους για εκπλήρωση
των εθνικών τους πόθων.
Όμως ούτε και το κίνημα των

• Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα
Καδή για την Επέτειο της 1ης Απριλίου 1955
αγώνα.., με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού...», ανέλαβε τον άνισο
αγώνα «διά την αποτίναξιν του
Αγγλικού ζυγού», με όποια
θυσία χρειαζόταν.
Με πολιτικό αρχηγό του Αγώνα
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και

ρια, στις φυλακές και στην
αγχόνη.
Μνημονεύουμε και τιμούμε
σήμερα Ευαγόρα Παλληκαρίδη,
Μιχαήλ Γιωργάλλα, Πετράκη
Γιάλλουρο, που ήταν τότε
μαθητές. Μνημονεύουμε και
τιμούμε Γρηγόρη Αυξεντίου,

Ο Αγώνας του 1955-59, ως
κορυφαίο γεγονός της ιστορίας
μας, φανερώνει την πίστη και
την προσήλωση του λαού μας
σε ηθικές αξίες. Η αγάπη προς
την πατρίδα και την ελευθερία,
η ανιδιοτέλεια, η αυταπάρνηση
και η αυτοθυσία, συνθέτουν το
ήθος και την αρετή των αγωνιστών του. Ο αγώνας τους δεν
δικαιώθηκε πλήρως, οδήγησε
όμως στην απαλλαγή από τον
αγγλικό ζυγό και στην ίδρυση
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας,
που αποτελεί ασπίδα και στήριγμά μας.

Οκτωβριανών του 1931, ούτε
το ενωτικό δημοψήφισμα του
1950 έφεραν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έτσι οι Έλληνες της
Κύπρου οδηγήθηκαν στον ένοπλο απελευθερωτικό Αγώνα.
Όταν τα χαράματα της πρώτης
του Απρίλη του 1955 ακούστηκαν οι εκρήξεις που ξύπνησαν
τις κοιμισμένες πόλεις και τα
χωριά μας, και διαβάστηκε το
πρώτο φυλλάδιο της ΕΟΚΑ, ο
λαός μας, σαν έτοιμος από
καιρό, «με την βοήθειαν του
Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον

πινης αξιοπρέπειας.

στρατιωτικό ηγέτη τον Γεώργιο
Γρίβα – ∆ιγενή, και με μπροστάρηδες τους νέους και τις
νέες της Κύπρου, ο Κυπριακός
Ελληνισμός έγραψε σελίδες
ηρωισμού στα πεδία των
μαχών, στα ολοκαυτώματα,
στα κρησφύγετα, στα κρατητή-

Κυριάκο Μάτση, τους ήρωες
του Λιοπετρίου, που έγιναν
ολοκαύτωμα.
Μνημονεύουμε και τιμούμε
όλους τους ήρωες της αγχόνης
και το πλήθος των αγωνιστών
που θυσιάστηκαν στον βωμό
της ελευθερίας και της ανθρώ-

Εξήντα σχεδόν χρόνια μετά την
έναρξη του Αγώνα, η Κύπρος,
μοιρασμένη ύστερα από την
τουρκική εισβολή του 1974, και
με ανοικτές ακόμα τις πληγές
της, διεκδικεί τα δίκαια και τα
δικαιώματά της. Με πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας των
καιρών, και με πίστη στις
πανανθρώπινες αξίες της
Ελευθερίας και της ∆ημοκρατίας, απαιτείται να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με
ομοψυχία, για να διασφαλίσουμε την ιστορική μας συνέχεια στη γη των προγόνων μας,
και, μέσα στην ευρωπαϊκή
οικογένεια στην οποία ανήκουμε, να δούμε και πάλι την
πατρίδα μας επανενωμένη κι
ελεύθερη.
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ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ένα μεγάλο εύγε αξίζει
στον
νεοδιορισθέντα
υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού Κώστα Καδή
που στο μήνυμα του προς
τους μαθητές για την 1η
Απριλίου 1055 αποτύπωσε τις πραγματικές διαστάσεις της επετείου του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αντιαποικιακού
Αγώνα
της Κύπρου.
Η ΣΕΚ, από τις τάξεις της
οποίας ξεφύτρωσε πλειάδα αγωνιστών της ΕΟΚΑ,
καλεί τον υπουργό να
συνεχίσει αταλάντευτα το
πολυσήμαντο έργο του
στηριζόμενος στην ιστορική αλήθεια και στις
ακατάλυτες αρχές και
αξίες της Ελληνορθόδοξης
παιδείας μας. Ο κ. Καδής
είπε τα πράγματα με τ’
όνομα τους πράγμα που
απέφευγαν στρουθοκαμηλίζοντες κάποιοι προκάτοχοι του. Μπράβο του!!!

ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
Ξ

εκινώντας για ένα ταξίδι, πρέπει να
ξέρεις πού πηγαίνεις, διαφορετικά
θα χαθείς ή στην εσχάτη θα εισέλθεις σε
περιπέτειες. Το ίδιο ισχύει και με τη
Σαρακοστή.
Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι
και προορισμός του είναι το Πάσχα, «η
εορτή των εορτών». Είναι η προετοιμασία για την «εκπλήρωση του Πάσχα, την
αληθινή Αποκάλυψη». Για να ξεκινήσουμε, επομένως, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ Σαρακοστής και Πάσχα,
επειδή αποκαλύπτει κάτι πολύ ουσιαστικό, ύψιστης σημασίας για τη χριστιανική μας πίστη και ζωή.
Επιπροσθέτως, το Πάσχα είναι κάτι
περισσότερο από μια λαμπρή γιορτή,
από μια επέτειο ανάμνηση ενός σημαντικού γεγονότος; Οποιοσδήποτε έχει
συμμετάσχει, έστω μία μόνο φορά, σε
εκείνη την νύχτα που είναι «λαμπρότερη
από την ημέρα», και έχει δοκιμάσει εκείνη τη μοναδική χαρά, το γνωρίζει. Με το
Πάσχα γιορτάζουμε την Ανάσταση του
Χριστού ως κάτι συνταρακτικό που
συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει σε
όλους μας που συμμετέχουμε συνειδητά
σ’ αυτή την Πανήγυρι των Πανηγύρεων.
Επειδή ο καθένας μας έλαβε το δώρο
αυτής της νέας ζωής και τη δύναμη να
την αποδεχτεί και να τη ζήσει. Είναι ένα
δώρο που αλλάζει ριζικά τη στάση μας
απέναντι σε όλα τα στοιχεία αυτού του

κόσμου, ακόμη και το θάνατο. Μας δίνει
τη δυνατότητα να διαβεβαιώνουμε με
χαρά: «Θάνατος δεν υπάρχει πια!»
Όμως, ο θάνατος είναι ακόμα εδώ
αναμφίβολα, συνεχίζουμε να τον αντιμετωπίζουμε και κάποια μέρα θα έρθει
και θα μας πάρει. Αλλά είναι ολόκληρη
η πίστη μας ότι με το θάνατό Του ο Χριστός άλλαξε την ίδια τη φύση του
θανάτου, την έκανε μια μετάβαση – ένα
«πέρασμα», ένα «Πάσχα» – προς τη
Βασιλεία του Θεού και μεταμόρφωσε τη μεγαλύτερη τραγωδία
στον απόλυτο θρίαμβο.
Τέτοια είναι αυτή η πίστη της
Εκκλησίας, που βεβαιώνεται και
γίνεται αυταπόδεικτη μέσω των
αμέτρητων Αγίων της. Ωστόσο,
μήπως δεν είναι καθημερινή μας
διαπίστωση ότι αυτή η πίστη
μάς ανήκει πολύ σπάνια, ότι
συνεχώς χάνουμε και προδίδουμε
τη “νέα ζωή” που λάβαμε ως
δώρο, και ότι στην πραγματικότητα ζούμε σαν ο Χριστός να μην
είχε αναστηθεί από τους νεκρούς, σαν
αυτό το μοναδικό γεγονός να μην είχε
καμιά σημασία για μας; Απλά τα ξεχνάμε όλα αυτά – τόσο πολυάσχολοι είμαστε, τόσο βυθισμένοι στις καθημερινές
μας ανησυχίες – και επειδή τα ξεχνάμε,
αποτυγχάνουμε. Και μέσω αυτής της
λήθης, της αποτυχίας και της αμαρτίας, η ζωή μας γίνεται πάλι “παλιά” –

ασήμαντη, σκοτεινή, και εν τέλει χωρίς
νόημα – ένα άσκοπο ταξίδι προς ένα
άσκοπο τέλος. Μπορεί κατά διαστήματα να αναγνωρίζουμε και να εξομολογούμαστε τις διάφορες “αμαρτίες” μας,
ωστόσο παύουμε να αντιστοιχίζουμε τη
ζωή μας προς εκείνη τη νέα ζωή που
αποκάλυψε και μας έδωσε ο Χριστός.
Πράγματι, ζούμε σαν να μην ήρθε ποτέ.
Αυτή είναι η μόνη πραγματική αμαρτία,
η αμαρτία όλων των αμαρτιών, η
απύθμενη θλίψη και
τραγωδία της κατ’
όνομα Χριστιανοσύνης μας.

Εάν το συνειδητοποιήσουμε, τότε ίσως
να καταλάβουμε τι είναι το Πάσχα και
γιατί χρειάζεται και προϋποθέτει τη
Σαρακοστή. Διότι τότε μπορεί να καταλάβουμε ότι οι λειτουργικές παραδόσεις
της Εκκλησίας, όλοι οι κύκλοι της και οι
ακολουθίες της, υπάρχουν, καταρχήν,
για να μας βοηθήσουν να επανακτήσουμε την όραση και τη γεύση αυτής της
νέας ζωής που τόσο εύκολα χάνουμε
και προδίδουμε, ούτως ώστε να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε σε
αυτήν. Και πάλι ο “παλαιός” βίος της
αμαρτίας και της μικρότητας δεν υπερνικιέται και δεν αλλάζει εύκολα.

Τ

ο Ευαγγέλιο αναμένει και απαιτεί από τον άνθρωπο μια προσπάθεια για την οποία, στην παρούσα κατάστασή του, είναι
ουσιαστικά ανίκανος. Εδώ ακριβώς εμφανίζεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αυτή είναι η βοήθεια που μας παρέχεται από την
Εκκλησία: η σχολή της μετανοίας, που μόνη αυτή θα μας δώσει
τη δυνατότητα να δεχτούμε το Πάσχα όχι μόνο ως άδεια για να
φάμε, να πιούμε και να χαλαρώσουμε, αλλά πράγματι ως το
τέλος “του παλαιού” μέσα μας, ως την είσοδό μας στο
«καινό”.Μέσα σε κάθε έτος η Σαρακοστή και το Πάσχα είναι, για άλλη μια φορά,
η ανακάλυψη και η αποκατάσταση από μας αυτού που είχαμε γίνει μέσω του
βαπτισματικού θανάτου και της αναστάσεώς μας.
Ένα ταξίδι, ένα προσκύνημα! Όμως, καθώς το ξεκινάμε, καθώς κάνουμε το
πρώτο βήμα στο “χαροποιόν πένθος” της Σαρακοστής, βλέπουμε – μακριά, πολύ
μακριά – τον προορισμό. Είναι η χαρά του Πάσχα, είναι η είσοδος στη δόξα της
Βασιλείας. Και είναι αυτή η όραση, η πρόγευση του Πάσχα, που κάνει το πένθος
της Σαρακοστής χαροποιόν, το σαρακοστιανό μας αγώνα μια «πνευματική άνοιξη».
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• ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΒΗΜΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ’55 -’59

Η

ΣΕΚ τίμησε για άλλη μια χρονιά τον επικό αγώνα
του 1955 - 59 αντλώντας τις αξίες και τις αρχές
που μας άφησαν ως ιερά παρακαταθήκη οι αγωνιστές
που θυσίασαν τη ζωή του υπέρ βωμών και εστιών.

Αντιπροσωπεία της ΣΕΚ με επικεφαλής τον α.γ.γ.
Ανδρέα Φ. Μάτσα κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα του
ήρωα Μάρκου Δράκου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Επαρχιακό Γραμματέα ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας Πάμπο Ιωαννίδη στο άγαλμα του ήρωα
Κυριάκου Μάτση. Στεφάνι κατατέθηκε και στο άγαλμα
του ήρωα Στυλιανού Λένα από τον Επαρχιακό Οργανωτικό ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Νίκο Σατσιά.

Ο Κυπριακός Ελληνισμός τίμησε
τον ένδοξο αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 - 59

Επίκεντρο των εορτασμών ήταν η Λευκωσία όπου το
πρωϊ τελέστηκε δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη
στην παρουσία της εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων
στα Φυλακισμένα Μνήματα. Την ΣΕΚ εκπροσώπησαν ο
α.γ.γ. Αντρέας Μάτσας ο οποίος κατέθεσε στεφάνι, ο
γενικός ταμίας Σωτήρης Καλογήρου και ο γραμματέας
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Παντελής Σταύρου.
Η κορύφωση των εκδηλώσεων ήταν η καθιερωμένη
εκδήλωση στο στάδιο «Τάσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» που διοργάνωσαν οι σύνδεσμοι αγωνιστών.
Θέμα του φετεινού θεατρικού ήταν ο αγώνας του Αχύρωνα Λιοπετρίου όπου τέσσερις λεβεντονιοί ως άλλοι
Λεωνίδες φώναξαν το Μολών Λαβέ.

Η εκδήλωση του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ - 55 - 59 στο
«Τάσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία» σκόρπισε ρίγη συγκίνησης
και υπερηφάνειας για τον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55 - 59.
Δεκάδες αμούστακα παλληκάρια δεν δείλιασαν μπροστά
στο θάνατο και θυσιάστηκαν υπέρ βωμών και εστιών

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ 55 - 59 αποτελεί φωτεινό παράδειγμα
για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές στέλνοτας
το μήνυμα ότι μέσα από ενότητα, σύμπνοια και αγωνιστικό
πνεύμα η χώρα μας μπορεί να μεγαλουργήσει
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ί

σως να μην ήταν υπερβολή
να σκεφθεί κανείς ότι η
«αχίλλειος πτέρνα» για την
ανεπαρκή ετοιμότητα που
–όπως καταγράφτηκε– υπάρχει
στην πλειονότητα των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, να
ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η λειτουργία των δικών τους υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Για τον λόγο ότι δεν έχουν
επανακαθορίσει τις πρακτικές
τους, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν οι ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει,
κυρίως λόγω τεχνολογίας και
δημογραφικού. Η παγκόσμια
έρευνα της Deloitte, «Global
Human Capital Trends 2014»,
που δημοσιεύεται αυτόν τον
μήνα, είναι μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στον χώρο του
Ανθρώπινου Δυναμικού και
κατέγραψε τις σημαντικότερες
τάσεις για το 2014. Συμμετείχαν 2.500 ανώτερα στελέχη και
διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίοι στην πλειονότητά τους αναγνώρισαν ότι
κρίσιμα ζητήματα για τα
οποία υπάρχει ανάγκη για
δραστική αντιμετώπισή τους,
είναι η ανάπτυξη ηγεσίας, η
διακράτηση των εργαζομένων
και η ανάπτυξη της δέσμευσής
τους.

Λειτουργία
Σε σημαντικό ποσοστό (77%)
αναγνώρισαν την ανάγκη για
επανακαθορισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού – με την επιφύλαξη των περισσότερων, για
το αν η δική τους ομάδα έχει τη
δυνατότητα να ανταποκριθεί.
«Οι ριζικές αλλαγές στα δημογραφικά δεδομένα όπως και
στην τεχνολογία, καθιστούν
ανεπαρκείς τις υφιστάμενες
πρακτικές στον χώρο του

Οι διεθνείς τάσεις στο Ανθρώπινο
Δυναμικό για το 2014

9

θέμα, στο οποίο οι επικεφαλής
των επιχειρήσεων δίνουν
υψηλή προτεραιότητα και σε
πολύ μικρό ποσοστό τους,
πιστεύουν ότι το αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.

Ανάπτυξη ηγετών

Κραυγαλέα αδυναμία στην ανάπτυξη
πρωτοποριακού προγράμματος επαγγελματικών δεξιοτήτων για τις ηλικίες 30 - 35

Ανθρώπινου Δυναμικού. Η επιχείρηση του 21ο αιώνα είναι
παγκόσμια,
τεχνολογικά
προηγμένη και απαιτητική»
σχολιάζει η Ελεάνα Γιαμπανά,
Human Capital Consulting
Partner της Deloitte και επισημαίνει ότι «οι διοικήσεις και
ειδικά οι επικεφαλής Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
πρέπει να προσαρμοσθούν στα
νέα δεδομένα, αν θέλουν να
προσελκύσουν και να αναπτύξουν το κατάλληλο ανθρώπινο
δυναμικό στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά».
Σύμφωνα με την έρευνα, ελλείψεις σε δεξιότητες, όπως τις
απαιτεί το σημερινό παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον, αλλά και η διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας,
καταγράφτηκαν σε σημαντικό
ποσοστό
υπεύθυνων
HR
(Human Resources). Ο ένας

Μ

πορεί η εξισορρόπηση της σχέσης
εργασία/ζωή να προβλέπεται από
τον εργοδότη μέσα από ισχύουσες
πολιτικές για ευέλικτη εργασία και
παροχή παιδικής φροντίδας προς τους
εργαζόμενους γονείς, όμως οι πολιτικές
αυτές ελάχιστα συμβάλλουν στο να μειωθεί το άγχος που τους δημιουργείται
από τη σύγκρουση των απαιτήσεων
από τους δύο αυτούς πόλους της
ύπαρξής τους. «Εκτός και αν» τις πολιτικές αυτές τις προσυπογράφει με τη
θετική στάση και συμπεριφορά του ο
μάνατζερ προϊστάμενος του εργαζομένου. Και, επειδή συμβαίνει το άγχος
των εργαζομένων να μεταφράζεται σε
μειωμένη παραγωγικότητα και τελικά
να έχει πολλαπλό κόστος «είναι προς
το συμφέρον της διοίκησης να αντιμετωπίσει το θέμα».
Προτείνεται λοιπόν, στην αξιολόγηση
της απόδοσης του μάνατζερ να λαμβάνεται υπόψη και το αν έχει επιτύχει και
στον τομέα αυτό. Πρόκειται για το σκεπτικό και την πρόταση που αναφέρεται
στη μελέτη του LSE’s Department of
Management, μετά την έρευνα της Αλεξάνδρας Μπάουρεγκαρντ που την

στους τρεις ερωτηθέντες
πιστεύει ότι τα Τμήματα
Ανθρωπίνου Δυναμικού, με τα
προγράμματα
ανάπτυξης
ταλέντων που ήδη εφαρμόζουν, είτε «απλώς τα βγάζουν
πέρα» είτε υπολειτουργούν.

Ανάλυση δεδομένων
Η αξιοποίηση της ανάλυσης
των δεδομένων είναι ήδη γνωστό ότι δίνει όλο και περισσότερο τη δυνατότητα στα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού
να παίρνουν αποφάσεις με
βάση την καλή πληροφόρηση.
Ταυτόχρονα, να προβλέπουν
την απόδοση των εργαζομένων
και να σχεδιάζουν τον προγραμματισμό του ανθρώπινου
δυναμικού που χρειάζονται
στο μέλλον. «Ωστόσο, μόνο το
7% των οργανισμών σήμερα
πιστεύει ότι έχει την ικανότητα
να αξιοποιεί αναλυτικά τα

δεδομένα». Επιπλέον, μπορεί
μεν οι δύο στους τρεις επικεφαλής των επιχειρήσεων να
πιστεύουν ότι οι τεχνολογίες
στον χώρο του Ανθρώπινου
Δυναμικού είναι κρίσιμης
σημασίας, ωστόσο οι περισσότεροι (56%) δεν διαθέτουν
σχέδια που να οδηγούν στο
cloud (υπολογιστικό σύννεφο)
για τα συστήματα ανθρώπινου
δυναμικού.
Εννοείται ότι η υπερπληθώρα
της πληροφορίας και το εργασιακό περιβάλλον, που μέσω
της τεχνολογίας δίνει στους
εργαζόμενους τη δυνατότητα
να είναι διαρκώς διασυνδεδεμένοι «24 ώρες το 24ωρο, επτά
ημέρες την εβδομάδα», κατακλύζουν τον εργαζόμενο, υπονομεύουν την παραγωγικότητά
του και μειώνουν το αίσθημα
της δέσμευσής του προς την
εταιρεία που εργάζεται. Ενα

Υπόλογοι οι διευθυντές για τη στήριξη
μιας ισόρροπης σχέσης εργασίας - ζωής
δημοσίευσε το British Journal of
Management. Υπολογίσθηκε μάλιστα,
ότι το ετήσιο κόστος στη χώρα αυτή
εξαιτίας του άγχους, των προβλημάτων υγείας και των απουσιών των
εργαζομένων, είναι περί τα 11 δισ.

• Το άγχος των εργαζομένων
μεταφράζεται σε μειωμένη
παραγωγικότητα που τελικά
έχει πολλαπλό κόστος

λίρες. Συνιστάται λοιπόν η ανάπτυξη
μιας οργανωσιακής κουλτούρας που να
υποστηρίζει τη σχέση εργασίας/ζωής
και να απαλλάσσει τους εργαζομένους
από το επιβαρυντικό συναίσθημα που
τους διακατέχει, ότι δηλαδή προκειμένου να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία

τους θα πρέπει να εργάζονται επιπλέον ώρες, επειδή αυτό είναι κάτι που το
περιμένουν από αυτούς – οι συνάδελφοί τους, οι προϊστάμενοι και ο οργανισμός στο σύνολό του.
«Για τέτοιες παράλογες προσδοκίες, οι
διευθυντές και μπορούν αλλά και πρέπει να παίξουν βασικό ρόλο. Γιατί η
έμφαση που δίνεται στις
πολλές ώρες εργασίας και
στο «presenteeism» (πάντα
παρών), όχι μόνο είναι
άσχετη με την παραγωγικότητα, αλλά μπορεί και
να αποβεί καταστρεπτική
για την απόδοση του εργαζομένου». Αντιθέτως, στον
εργασιακό χώρο θα πρέπει
να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα που θα αναγνωρίζει
τον οικογενειακό και τον
εκτός εργασίας ρόλο του
εργαζομένου και το δικαί-

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη
ηγετών σε όλα τα επίπεδα, οι
συμμετέχοντες στην έρευνα την
χαρακτηρίζουν το πιο σημαντικό ζήτημα με το οποίο οι
επιχειρήσεις τους έρχονται
αντιμέτωπες. Ωστόσο, μόλις το
13% πιστεύει ότι «γίνεται εξαιρετική δουλειά» στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και διοίκησης
και το 66% δηλώνει αδυναμία
για την παροχή στοχευμένων
προγραμμάτων για τους σημερινούς 30άρηδες και 35άρηδες,
ενώ ένα εξίσου σημαντικό
ποσοστό, εκφράζουν την
περιορισμένη
εμπιστοσύνη
τους, κατά πόσον μπορούν να
διατηρήσουν συνεπή προγράμματα διαδοχής. Για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μάλιστα –η οποία ώς το 2025 θα
αποτελούν το 75% του εργατικού δυναμικού– οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι
οι εταιρείες τους δεν είναι
έτοιμες να τους προσελκύσουν
και να τους διακρατήσουν
μέσα από προγράμματα που
στοχεύουν σε προσωπικό διαφορετικών γενεών, αφού δεν
τα παρέχουν.
Το μεγαλύτερο «κενό» ανάμεσα
«στο τι θεωρώ σπουδαίο και
στο τι κάνω γι’ αυτό» εντοπίσθηκε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και διοίκησης.
Δηλαδή, ενώ το 80% των ηγετών των επιχειρήσεων τις
κατατάσσει ως σημαντικές,
μόνο το 13% δηλώνει ότι είναι
ικανοποιημένο από τη δουλειά
που κάνει στο θέμα αυτό.

ωμά του να ζητήσει άδεια για προσωπικούς λόγους. Κάτι που θα επιτύχει με
την επαύξηση της ευαισθητοποίησης
για το πόσο παράλογο είναι οι προσδοκίες αυτές να επικρατούν.
Στη μελέτη προτείνεται επίσης να
ενσωματωθεί στη διαδικασία αξιολόγησης για την απόδοση των διευθυντών και ο βαθμός ευαισθητοποίησής
τους στον τομέα αυτό και το κατά
πόσον παρείχαν αποτελεσματική βοήθεια σε σχετικές καταστάσεις που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοί τους.
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ «ΚΑΡΤΕΛ» ΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΒΟΥΛΗ

Κ

ατακλυσμιαίες αλλαγές σε
ζωτικούς τομείς της οικονομίας θα επιφέρει η εφαρμογή
των προνοιών του πολυνομοσχεδίου που ψήφισε οριακά
την περασμένη βδομάδα η
Βουλή των Ελλήνων υπό τη
σκιά δυναμικών κινητοποιήσεων των επηρεαζομένων επαγγελματικών φορέων.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με
την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου το μεγάλο βήμα για την
απελευθέρωση της αγοράς
προϊόντων και υπηρεσιών με
τη φιλοδοξία ότι αυτό θα
σημάνει και το τέλος των
«μικρών καρτέλ». Η απελευθέρωση που συζητείται εδώ και
τέσσερα χρόνια επέρχεται σε
βασικούς τομείς της αγοράς
από τα τρόφιμα, τα φάρμακα,
τα οικοδομικά υλικά, τα καύσιμα, μέχρι τον τουρισμό. Βασικός στόχος είναι η ένταση του
ανταγωνισμού και η μείωση
των τιμών. Παρότι η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο
φρέσκο γάλα, οι παρεμβάσεις
αφορούν δεκάδες προϊόντα και
υπηρεσίες που θα επηρεάσουν
τη λειτουργία του εμπορίου και
τις τελικές τιμές στο ψωμί, το
γάλα, τα φάρμακα, το ελαιόλαδο, τα απορρυπαντικά, τα
είδη ένδυσης και υπόδησης, τα
βιβλία, τα τουριστικά πακέτα,
το πετρέλαιο θέρμανσης, τα
δομικά υλικά, ακόμη και τις
μεταφορές. Πρόκειται για
τομείς που αντιπροσωπεύουν
το 20% του ΑΕΠ και απασχολούν πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στην Ελλάδα.

Πέφτουν προπύργια
πολλών δεκαετιών
θυντής του ΙΟΒΕ και ένας από
τους επιτελείς στη σύνταξη
της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ,
«ο στόχος της μελέτης και των

π.χ. στη Γαλλία ή στην Ολλανδία, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει πλήθος προνομίων για
συγκεκριμένους κλάδους.

√ Η κυβέρνηση προσδοκεί ότι θα ενισχυθεί ο
ανταγωνισμός και θα πέσουν οι τιμές προς
όφελος του καταναλωτή
√ Κατακλυσμιαίες αλλαγές στους τομείς
φαρμάκων, τροφίμων, μεταφορών, εμπορίου
και τουρισμού
υποδείξεων του ΟΟΣΑ είναι η
ένταση του ανταγωνισμού
στην ελληνική αγορά για να
πέσουν οι τιμές. Οι παρεμβάσεις πρέπει να συνδυασθούν με

Ετσι, επί παραδείγματι, εξηγούνται οι αντιδράσεις των
φαρμακοποιών - είναι οι πιο
αισθητές στην κοινή γνώμη
λόγω του ειδικού βάρους της

Οι αντιδράσεις
Με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη
Βουλή συνδικαλιστικές
οργανώσεις θιγόμενων

των τιμών και των περιθωρίων
κέρδους είναι τα κριτήρια του
ανταγωνισμού αλλά και το
δέλεαρ προς τους καταναλωτές.

επαγγελματικών κατηγο-

Αλλάζουν ριζικά οι κανόνες στο λιανικό εμπόριο

ψήφιση του πολυνομοσχε-

Μία από τις πιο εντυπωσιακές
αλλαγές όμως - στην περίπτωση που γενικευθεί, θα
αλλάξει άρδην το τοπίο του
λιανικού εμπορίου στην ελληνική αγορά - είναι η πιλοτική
εφαρμογή για έναν χρόνο,
όπως τη χαρακτήρισε ο κ.
Χατζηδάκης, της λειτουργίας
των εμπορικών όλες τις Κυριακές του χρόνου σε τρεις τουριστικές περιοχές. Η επιλογή θα
γίνει με απόφαση του υπουρ-

ριών (φαρμακοποιοί κ.ά.)
αλλά και κόμματα όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ αντίδρασαν στην
δίου. Κατάγγειλαν την
κυβέρνηση ότι με τις υπό
ψήφιση ρυθμίσεις οδηγούν
χιλιάδες πολίτες στον
οικονομικό αφανισμό.
Μάλιστα οι φαρμακοποιοί
βρίσκονται σε απεργία
διαρκείας και έχουν προαναγγείλει τη συνέχιση
των κινητοποιήσεων και
μετά τη ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου.

Τι λένε οι εργοδότες
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης
Δασκαλόπουλος επισημαίνει
σχετικά: «Τα μέτρα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο
ενθαρρύνουν την απελευθέρωση της αγοράς, καταργούν τα
λογής-λογής υπέρ τρίτων
βαρίδια, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ενισχύουν την υγιή
επιχειρηματική δράση και
δημιουργούν προϋποθέσεις για
τη μείωση των τιμών σε βασικές υπηρεσίες και προϊόντα».
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων πιστεύει ότι «οι ευεργετικές συνέπειες θα γίνουν
σύντομα αισθητές από τους
καταναλωτές, από την κοινωνία. Γιατί θίγονται λίγοι αλλά
ωφελούνται οι πολλοί και η
οικονομία μας στο σύνολό
της».

Τι λέει η κυβέρνηση
Η ελληνική αγορά γίνεται πιο
φιλική στην επιχειρηματικότητα, τονίζουν κυβερνητικοί
κύκλοι, και αυτός είναι ο στόχος των ρυθμίσεων, παρά τις
αντιδράσεις που υπάρχουν.
Και δεν είναι λίγες. Οι περισσότεροι θιγόμενοι κλάδοι βρίσκονται «επί ποδός πολέμου».
Ωστόσο, όπως λέει ο κ. Αγγελος Τσακανίκας, γενικός διευ-

τη λειτουργία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
ώστε
να
πάψουν να λειτουργούν στην
οικονομία τα μικρά καρτέλ».
Και εξηγεί παράλληλα πως «θα
χρειαστεί χρόνος για να υλοποιηθούν οι αλλαγές και το
στοίχημα είναι αν θα πέσουν ή
όχι οι τιμές».
Ιδιαίτερα όμως ενδιαφέρουσα
είναι η επισήμανση του κ. Τσακανίκα σύμφωνα
με την οποία οι
παρεμβάσεις που
καλείται
να
εφαρμόσει
η
κυβέρνηση θεωρούνται «προχωρημένες», δεδομένου ότι, αν
ανατρέξει κανείς
στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες,

συγκεκριμένης επαγγελματικής
και επιστημονικής κατηγορίας
-, που είναι ίσως και οι πιο
έντονες. Και αυτό είναι λογικό.
Ο κλάδος των φαρμακείων
απελευθερώνεται πλήρως. Και
ευλόγως άρχισε και πάλι να
κυκλοφορεί η φήμη ότι το έδαφος πλέον είναι πρόσφορο για
την είσοδο μεγάλων ευρωπαϊκών αλυσίδων φαρμακείων
στην ελληνική αγορά. Το θέμα

γού Ανάπτυξης.
Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) κ. Βασίλης Κορκίδης
επισημαίνει ότι «η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ έχει και ελαττωματικά εργαλεία» και συμπληρώνει: «Ο στόχος είναι η
συγκέντρωση της αγοράς. Οι
λύσεις οι οποίες πέτυχαν σε
άλλες χώρες δεν σημαίνει ότι
απαραίτητα θα πετύχουν και
στην Ελλάδα λόγω ορισμένων
ειδικών γνωρισμάτων της

ελληνικής αγοράς». Και σημειώνει ότι «στην Ελλάδα έχουμε
μεγαλύτερο ποσοστό (πολύ)
μικρών επιχειρήσεων».
Πάντως οι επιχειρούμενες ανατροπές και οι έκδηλες αντιδράσεις σηματοδοτούν τη μεταβατικότητα της εποχής και την
«αλλαγή πίστας» της ελληνικής αγοράς. Και σύντομα θα
γίνουν ορατά τα πρώτα αποτελέσματα και οι συνέπειες της
περίφημης εργαλειοθήκης.

Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της ιδιομορφίας της
Ελλάδας, ο τουριστικός χαρακτηρισμός είναι δυνατόν να
έχει μια διασταλτική ερμηνεία, γεγονός που πιθανόν να
οδηγήσει σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και στην
πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή σίγουρα θα
είναι μια τεράστια αλλαγή.
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ΚΑΛΗ ΖΩΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απαλλάξτε το σώμα σας
από «8» καθημερινά
«βασανιστήρια»
Δείτε αναλυτικά τις κακές συνήθειες, προκειμένου είτε να τις σταματήσετε τελείως είτε να τις
περιορίσετε κατά το δυνατόν…

Χ

ωρίς να το γνωρίζετε, εφαρμόζετε καθημερινά
τουλάχιστον 4 από τις 8 συνήθειες που ακολουθούν, «προκαλώντας» βλάβες στο σώμα σας. Δείτε
ποιες είναι αναλυτικά, προκειμένου είτε να τις σταματήσετε τελείως είτε να τις περιορίσετε κατά το
δυνατόν!
1. Κοιμάστε πάρα πολύ
Το ιδανικό είναι να κοιμάστε από 7 έως 9 ώρες κάθε
μέρα. Λιγότερες ώρες δεν αρκούν για να ξεκουραστείτε σωστά, ενώ περισσότερες είναι δυνατόν να προκαλέσουν την εμφάνιση διαβήτη ή παχυσαρκίας.
2. Πίνετε πάνω από δύο ποτά την ημέρα
Όπως έχει προκύψει από έρευνες, όσοι άντρες καταναλώνουν πάνω από 3-4 ποτήρια αλκοόλ την ημέρα
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε
στόμα και λαιμό. Παράλληλα, έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν κίρρωση του ήπατος και
υπέρταση.
3. Βλέπετε πολλή τηλεόραση
Σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως οι ενήλικες που
περνούν περισσότερες από 11 ώρες την ημέρα καθισμένοι σε μια καρέκλα ή τον καναπέ, έχουν 40%
περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν σε διάστημα
3 ετών, σε αντίθεση με εκείνους που κάθονται σαφώς
λιγότερες ώρες ανά ημέρα.
4. Δεν βγαίνετε από το σπίτι
Έρευνες έχουν δείξει ότι η μειωμένη έκθεση στο ήλιο
προκαλεί πτώση των επιπέδων της βιταμίνης D.
Συνήθη συμπτώματα είναι το έντονο και χωρίς λόγο
αίσθημα κόπωσης, κατάθλιψης και πόνοι σε όλο το
σώμα.
5. Κάνετε υπερβολική γυμναστική
Η καθημερινή άσκηση υψηλής έντασης «ρίχνει» το
ανοσοποιητικό, με αποτέλεσμα να γινόμαστε περισσότερο επιρρεπείς σε ασθένειες. Η «συνέπεια» αυτή
της γυμναστικής, μάλιστα, φαίνεται να διαρκεί μέχρι
και 72 ώρες αργότερα.
6. Φοράτε λάθος παπούτσια
Τα παπούτσια χαμηλής ποιότητας, που δεν προσφέρουν επαρκή στήριξη, έχουν συνέπειες σε όλο το
σώμα, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν σε βάθος
χρόνου. Επενδύστε σε ένα ζευγάρι καλά παπούτσια
και φοράτε τις γόβες σας και τα σκαρπίνια σας μόνο
για λίγες ώρες.
7. Δεν… τεντώνεστε
Πριν από την πρωινή σας γυμναστική μην ξεχνάτε
ποτέ να κάνετε τις απαραίτητες διατάσεις. Έτσι μειώνετε τις πιθανότητες να τραυματιστείτε κατά τη
διάρκεια της άσκησης, ενώ, εκτός αυτού, το πρωινό
stretching ξυπνάει το σώμα, ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει την ευλυγισία.
8. Πίνετε μεγάλες ποσότητες καφέ;
Μπορεί να σας «γεμίζει» με δύναμη και ενέργεια,
ωστόσο είναι δυνατόν να σας προκαλέσει ταχυκαρδία. Παράλληλα, επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει
πως οι άντρες που καταναλώνουν πάνω από 28 κούπες καφέ την εβδομάδα αυξάνουν κατά 56% τις πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε ασθένεια.
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Η καρέκλα του γραφείου βλάπτει σοβαρά την υγεία
Ό

ταν κάποιος κάθεται πίσω
απ’ το γραφείο του επί 6 ή 7
ώρες στη σειρά, βλάπτει σοβαρά
την υγεία του, διατρέχοντας αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, προβλημάτων στον αυχένα και τη
μέση, διαβήτη, ορισμένων μορφών
καρκίνου και άλλων δεινών. Ακόμα,
δε, κι αν κάποιος διαθέτει καθημερινά κάποια ώρα για να γυμνάζεται, δεν φαίνεται να αντισταθμίζει
τη βλάβη που υφίσταται από την
πολύωρη ακινησία σε μια καρέκλα.
«Ο μέσος άνθρωπος περνάει πλέον
όρθιος μόλις το 35% της μέρας του,
όταν κάποτε ήταν όρθιος το 90%.
Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι
άμοιρο συνεπειών», λέει ο επιδημιολόγος δρ Ανάπ Κανόντια, από
το Κέντρο Εξατομικευμένης Φροντίδας Υγείας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, ο οποίος
μελετά επισταμένα τις συνέπειες
της ακινησίας στο γραφείο. Τον
περασμένο μήνα δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό περιοδικό «Journal of
Physical Activity & Health» μελέτη
του Πανεπιστημίου Northwestern,
που έδειξε πως μία έξτρα ώρα
καθισιό την ημέρα στην ηλικία των
60 ετών και άνω, σχετίζεται με
αύξηση του κινδύνου αναπηρίας
κατά 50% τα επόμενα χρόνια. Πριν
από δύο χρόνια, εξάλλου, μελέτη
που δημοσιεύθηκε στην «Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής
Εταιρείας» (JAMA), κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ανά δύο πρόσθετες ώρες ακινησίας στο γραφείο ή
μπροστά στην τηλεόραση αυξάνεται κατά το ένα πέμπτο ο κίνδυνος
διαβήτη και κατά 15% ο κίνδυνος
καρδιοπάθειας.
Οι συνέπειες της ακινησίας δεν
τελειώνουν εδώ. Όπως εξηγεί ο δρ
Μαρκ Ουάιτλι, επισκέπτης καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο
Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ και ιδρυτής της Κλινικής Whiteley, στο
δυτικό Λονδίνο, η πολύωρη, συνεχής ακινησία σε μία καρέκλα πιέζει
τις φλέβες των ποδιών, με συνέπεια να «διαρρέουν» πρωτεΐνες και
υγρά στους περιβάλλοντες ιστούς
και να αναπτύσσεται φλεγμονή.
Βραχυπρόθεσμα αυτό οδηγεί σε
πρήξιμο των αστραγάλων που
παύουν να ξεχωρίζουν από το
υπόλοιπο πόδι, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να εμφανιστούν καφέ
κηλίδες και σκλήρυνση του δέρματος, και τελικά πληγές στα πόδια,
προσθέτει ο δρ Ουάιτλι. Η πολύωρη ακινησία θεωρείται επίσης
παράγοντας κινδύνου για τη δημιουργία θρόμβων στις φλέβες που
βρίσκονται βαθιά στα πόδια. Και
μετά είναι τα προβλήματα στα
γόνατα. Αν και η κύρια αιτία οστεοαρθρίτιδας στα γόνατα είναι η
παχυσαρκία, ολοένα περισσότεροι
άνθρωποι και μάλιστα νέοι απευθύνονται στους γιατρούς με
πόνους στα γόνατα που οφείλονται στην ακινησία.
Όπως εξηγεί ο δρ Φίλιπαν Κόναχαν, καθηγητής Μυοσκελετικής
Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του
Λιντς και σύμβουλος στον βρετανικό οργανισμό Arthritis Care, η ακι-

νησία επιβαρύνει τα γόνατα λόγω
της εξασθένησης των μυών των
ποδιών. «Η δυσκολία στην έγερση
από την καρέκλα δίχως στήριξη
στα χέρια αποτελεί ένδειξη εξασθένησης των τετρακέφαλων μηριαίων μυών», λέει. «Η μυϊκή αδυναμία μπορεί να οδηγήσει στην οστεοαρθρίτιδα, διότι οι αδύναμοι μύες
δεν μπορούν να προστατεύσουν τις
αρθρώσεις από τις πιέσεις που
δέχονται. Βλέπουμε τεράστια
αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που πάσχουν από πόνους στα
γόνατα εξαιτίας της καθιστικής
ζωής», προσθέτει η κυρία Σάμι
Μάργκο, εκπρόσωπος της Εταιρεί-

• Η πολύωρη ακινησία
προκαλεί ανεπανόρθωτη
ζημιά στην υγεία

ας Φυσιοθεραπείας (CSP) της Βρετανίας. «Σε μεγάλο βαθμό είναι νέοι
άνθρωποι με δουλειές γραφείου,
τις οποίες κάνουν εδώ και 10 ή 20
χρόνια. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει
επίσης παίξει η ενασχόληση με το
διαδίχτυο και την TV στον ελεύθερο
χρόνο».

Πονοκέφαλος και «καούρες»
Και σαν να μην έφταναν όλ’ αυτά,
η πολύωρη παραμονή μπροστά
στον υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στον πονοκέφαλο, επειδή προκαλεί προβλήματα στα νεύρα του
αυχένα, κατά τον δρα Άντι Ντόσον,
διευθυντή της Κλινικής Κεφαλαλγίας
στο
Νοσοκομείο
του
King’sCollege του Λονδίνου. Αν
μάλιστα η πολύωρη ακινησία συνδυάζεται και με κακή στάση του
σώματος, οι πονοκέφαλοι μπορεί
να είναι ακόμα πιο
συχνοί. Από την πλευρά
του, ο δρ Άντον Εμάνουελ,
γαστρεντερολόγος
στο Νοσοκομείο του
University College στο
Λονδίνο, προειδοποιεί
ότι η ακινησία μπορεί να
επιβραδύνει την πέψη
των τροφίμων και τελικά
να οδηγήσει σε «καούρες». Αυτός είναι και ο

λόγος που ένας περίπατος μετά
από το γεύμα θεωρείται ό,τι πρέπει για να «χωνέψει» κάποιος το
φαγητό του.
Η ακινησία είναι εχθρός και της
καλής λειτουργίας των εντέρων,
διότι δημιουργεί τις κατάλληλες
συνθήκες για την ανάπτυξη
δυσκοιλιότητας. Αν και η άσκηση
δεν αποτελεί θεραπεία για τη
δυσκοιλιότητα, ο δρ Εμάνουελ λέει
πως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
εμφάνισής της. Η καθιστική ζωή
έχει σχετιστεί επίσης με αυξημένο
κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του
παχέος εντέρου. Επιστήμονες από
το Πανεπιστήμιο της Δυτικής
Αυστραλίας ανακάλυψαν προ ετών
ότι όσοι κάνουν καθιστική εργασία
επί περισσότερα από 10 χρόνια,
έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες καρκίνου του εντέρου σε
σύγκριση με όσους έχουν χειρωνακτικά επαγγέλματα, ανεξάρτητα
από το αν γυμνάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους ή όχι.

Η μέση
Η μέση, πάντως, είναι αυτή που
κατ’ εξοχήν υποφέρει από την
καθιστική ζωή και γενικότερα η
σπονδυλική στήλη, η οποία χάνει
την ευλυγισία της και γίνεται επιρρεπής στην εμφάνιση βλάβης με
την παραμικρή κίνηση - ακόμα και
όταν κάποιος σκύψει για να δέσει
τα κορδόνια του. «Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι συμπιέζονται όταν
καθόμαστε και η συνεχής συμπίεση
μπορεί να εκτοπίσει προσωρινά το
ζελατινοειδές κέντρο τους», εξηγεί
η δρ Σκάρλετ ΜακΝάλι, ορθοπεδικός χειρουργός στο Νοσοκομείο
Eastbourne. «Έτσι, με μία απότομη
κίνηση μπορεί να δημιουργηθεί μία
κήλη ή άλλη βλάβη».

Τι να κάνετε
Για να προστατευθεί κάποιος από τις συνέπειες της ακινησίας, πρέπει να φροντίσει να σηκώνεται κάθε 20 λεπτά έως μισή ώρα από την
καρέκλα και να περνά λίγα λεπτά όρθιος, τονίζει ο δρ Μάικ Τρενέλ,
καθηγητής Κίνησης & Μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ.
Το ιδανικό, δε, είναι όση ώρα στέκεται όρθιος να φροντίζει να κρατά
ολόισιο το σώμα του, ώστε να κινητοποιούνται οι μεγάλες μυϊκές ομάδες της στάσης του σώματος, δηλαδή οι κοιλιακοί, οι τετρακέφαλοι
μηριαίοι και οι ραχιαίοι μύες, προσθέτει. Για την προστασία του
κυκλοφοριακού από την ακινησία, όταν καθόμαστε πρέπει να κινούμε
όσο το δυνατόν συχνότερα τα δάκτυλα των ποδιών, κατά τον καθηγητή Μαρκ Ουάιτλι. Για την προστασία της λειτουργίας του πεπτικού, ο
γαστρεντερολόγος Άντον Εμάνουελ συνιστά 10 λεπτά χαμηλής έντασης γυμναστικής την ημέρα (όπως λ.χ. το να ανεβοκατεβαίνει κάποιος
τη σκάλα με τα πόδια), ενώ καλή ιδέα θα ήταν και ένας περίπατος
μετά το φαγητό. Όσον αφορά την προστασία της μέσης, και γι’ αυτήν
είναι απαραίτητη η συχνή έγερση από την καρέκλα (κάθε 20-30
λεπτά), καθώς και να κάνει κανείς όσο το δυνατόν περισσότερες δουλειές όρθιος, κατά την ορθοπεδικό Σκάρλετ ΜακΝάλι.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ένας παππούς είχε σοβαρό πρόβλημα ακοής, οπότε πάει
στο γιατρό ο οποίος του δίνει κάτι ακουστικά, με τα οποία
μπορεί και ακούει τέλεια. Μετά από ένα μήνα, πάει ξανά ο
παππούς στο γιατρό για την προγραμματισμένη εξέταση.

Παραμονές της 25ης Μαρτίου μπαίνει
μια ξανθιά σ' ένα πολυκατάστημα και
απευθύνεται στον υπάλληλο :
- Έχετε σημαίες;

- Ξέρετε, λέει ο γιατρός, η ακοή σας είναι πλέον
περίφημη! Η οικογένειά σας πρέπει να είναι κατενθουσιασμένη που μπορείτε πλέον και επικοινωνείτε
φυσιολογικά μέσα στο σπίτι με όλους τους άλλους!

- Βεβαίως κυρία μου.
- Και σε τι χρώματα βγαίνουν;
- Μα, κυρία μου... σε μπλε
και άσπρο...

- Μπα, δεν τους το έχω πει ακόμα για τα ακουστικά… Απλώς κάθομαι και ακούω τις συζητήσεις.
Έχω αλλάξει τη διαθήκη μου ήδη τρεις φορές!

- Ωραία. Δώστε μου μια
άσπρη!

«5» μέρη που δεν θα δεις ποτέ
Τοποθεσίες χωρίς πρόσβαση για κοινούς θνητούς

Α

σκούν οπωσδήποτε γοητεία. Έχουν γραφτεί
μυθιστορήματα γι’αυτά. Όμως ελάχιστοι κοινοί
θνητοί θα μπορέσουν να πατήσουν το πόδι τους,
για να δουν πως είναι πράγματι από κοντά.
Ο λόγος για μια σειρά από τοποθεσίες, διάσπαρτες
σε ολόκληρο τον κόσμο, που κρύβουν μυστικά στρατιωτικής φύσης και όχι μόνον. Και όπως είναι
φυσικό, γύρω από το καθένα από αυτά, αναπτύσσονται μύθοι. Ιδού μερικές φωτογραφίες από τα
μέρη που θα γυρίζονταν ωραία επεισόδια των X
Files.

Aρχεία του Βατικανού, Ιταλία.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όποιο έγγραφο θέλετε αλλά δεν θα
μπορέσετε
ποτέ να περάσετε το κατώφλι ακόμα και
αν είσαστε ο
ήρωας
του
Νταν Μπράουν.

5)Area 51. Νέο Μεξικό
Δεν
χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις.
Φιλοξενεί
στρατιωτική
βάση και συνδέεται βέβαια με τις
δοκιμές πυρηνικών όπλων αλλά
και την παραφιλολογία των UFO
Μέτρο 2, Μόσχα
Θεωρητικώς, κάτω
από την γραμμή
του υπογείου της
Μόσχας, υπάρχει
ένα δεύτερο επίπεδο μυστικών διαδρομών στο οποίο
έχουν πρόσβαση
ελάχιστοι άνθρωποι.

Mount Weather Emergency Operation Center
RAF Menwith Hill
Κλέβει την παράσταση απ’ όλα τα
προηγούμενα
χάρις στους διαστημικούς
του
θόλους. Βρετανική στρατιωτική
βάση από την
οποία συντονίζονται όλες οι δράσεις του ECHELON

Το απόλυτο άβατο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, που κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του
Ψυχρού πολέμου και λειτουργεί ακόμα

• Στο Μισούρι, αν ένας άνδρας
θέλει να ξυριστεί, απαιτείται
ειδική άδεια.
• Στο Kentucky από την άλλη,
είσαι «εγκληματίας» αν βάψεις το
γκαζόν σου κόκκινο. Όλα τα άλλα
χρώματα επιτρέπονται. Επιπλέον, όλοι οι κάτοικοι της ίδιας
πολιτείας είναι υποχρεωμένοι να
κάνουν μπάνιο τουλάχιστον μία
φορά τον χρόνο – και να ξυριστούν χωρίς άδεια παρακαλώ!
• Στην Βιρτζίνια, οι κότες επιτρέπεται να κάνουν αβγά από τις
8.00 ως τις 16.00. Αν είναι 7.55,
η κότα πρέπει να κρατηθεί.
• Στην πολιτεία της Ιντιάνα, οι
πειραματισμοί με τα παιχνίδια
δεν εγκρίνονται: Είναι παράνομο
να ντύσεις την Barbie με τα ρούχα

• Στην Πενσυλβάνια απαγορεύεται να δέσεις ένα δολάριο από
σπάγκο και να το τραβήξεις όταν
κάποιος πάει να το πιάσει. Ένα
τέτοιο απάνθρωπο φαινόμενομάστιγα έπρεπε να εξαλειφθεί.

• Στην Φιλαδέλφεια, μην τολμήσετε να βάλετε πρέτσελ στην
τσάντα σας. Όπως είναι φυσικό,
απαγορεύεται.
• Στο Βερμόντ, όποια γυναίκα
επιθυμεί να βάλει τεχνητή οδοντοστοιχία, οφείλει να έχει γραπτή άδεια από τον σύζυγό της.
• Στο Denver του Κολοράντο,

φωνος έμεινε αγρότης - πελάτης
συνεργατικής τράπεζας, παραλαμβάνοντας από το ταχυδρομείο επιστολή από
το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται, με την οποία τον προειδοποιούν με
λήψη νομικών μέτρων για την υπέρβαση
του ορίου πίστωσης λογαριασμού του.
Στην επιστολή με θέμα «ειδοποίηση πρωτοφειλέτη», το Συνεργατικό Ταμιευτήριο
ενημερώνει τον πελάτη του ότι δεν έχει
τακτοποιήσει την υπέρβαση λογαριασμού
του που ανέρχεται σε €45 και 45 σεντ. Το
όριο για τον συγκεκριμένο λογαριασμό
ανέρχεται στις €14.000.

Με την επιστολή η οποία αποστέλλεται
στον πελάτη «άνευ βλάβης των δικαιωμάτων μας» το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα τον καλεί να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα
εντός 30 ημερών προς αποφυγή λήψης μέτρων
εναντίον του. Παράλληλα, η τράπεζα ενημερώνει
τον αγρότη ότι το ποσό της υπέρβασης των
€45,45 χρεώνεται με τόκο υπερημερίας σύμφωνα
με τις πρόνοιες της σύμβασης πίστωσης.
Και δεν έφτανε ο συγκλονισμός από την επιστολή,
η τράπεζα ενημερώνει τον αγρότη ότι ο τρεχούμενος λογαριασμός του θα χρεωθεί με έξοδα της επιστολής που του στάληκε.
Όπως κατάγγειλε ο παθόν αγρότης ουδέποτε ενημερώθηκε για την εν λόγω υπέρβαση, επισημαίνοντας ότι όλοι οι λογαριασμοί του είναι εξυπηρετούμενοι. Εξήγησε ότι εκτός από τον συγκεκριμένο
λογαριασμό διατηρεί και άλλο του οποίου δεν
υπερβαίνει το όριο πίστωσης και επομένως θα
μπορούσε να του ζητηθεί να ξοφλήσει την υπέρβαση που προέκυψε. Για την υπέρβαση των €45,45
θα πρέπει πλέον να καταβάλει και δικηγορικά
έξοδα λόγω της αποστολής της επιστολής αυτής.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΧΤΥΟΥ

Μ

του Κεν.

• Στην Φλόριντα, οι ανύπαντρες
γυναίκες δεν επιτρέπεται να επιδοθούν στον αλεξιπτωτισμό τις
Κυριακές. Στην ίδια πολιτεία,
επίσης, είναι παράνομο να κάνεις
σεξ με έναν σκαντζόχοιρο(!) –
ειδική εξαίρεση για φακίρηδες
δεν είναι γνωστό αν είναι δυνατή.

Ά

Τα μπαλόνια...

Οι πιο παράξενοι νόμοι του κόσμου
• Στο Οχάιο είναι παράνομο να
μεθύσετε ένα ψάρι. Όσο κι αν σας
παρακαλάει το χρυσόψαρό σας
για μια γουλιά τεκίλα.
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Νομικά μέτρα κατά αγρότη
για υπέρβαση μόλις €45
ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!!

Το γέλιο του ... σήμερα
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αυτό που κάνετε αυτή την στιγμή
είναι παράνομο. Όταν αποκαλύφθηκαν οι γελοίοι ξεχασμένοι
νόμοι της πολιτείας, δημιουργήθηκε τέτοιο σκάνδαλο και τέτοια
επιδημία χαχανητού, που λίστες
σαν κι αυτή εδώ έγιναν παράνομες.
• Στην Μινεσότα απαγορεύεται
να απλώσετε ανδρικά και γυναικεία εσώρουχα για να στεγνώσουν μαζί στο ίδιο σχοινί, στην
Ατλάντα να δέσετε μία καμηλοπάρδαλη σε έναν τηλεφωνικό
στύλο και στην Αλαμπάμα να
παίξετε ντόμινο τις Κυριακές.

ία ομάδα 50 ανθρώπων συμμετείχε σ’ ένα
συνέδριο. Ξαφνικά, ένας ομιλητής αποφάσισε να κάνει ένα
ομαδικό πείραμα.
Έδωσε σε κάθε
σύνεδρο από ένα
μπαλόνι, και ζήτησε από τον κάθε
ένα να γράψει
επάνω, με μαρκαδόρο, το όνομά του/της. Έπειτα,
μεταφέρθηκαν όλα τα μπαλόνια σε άλλο δωμάτιο.
Ακολούθως, οι σύνεδροι κλήθηκαν να πάνε στο
δωμάτιο εκείνο και να βρουν, μέσα σε πέντε λεπτά,
το μπαλόνι με το όνομά τους. Έγινε πανζουρλι-

σμός. Ο ένας έσπρωχνε τον άλλον, συγκρούονταν μεταξύ τους, αλληλοδιαμαρτύρονταν, σκέτος χαμός. Όταν πέρασαν τα 5 λεπτά, κανένας
δεν είχε βρει το μπαλόνι του. Έτσι, ο ομιλητής
ζήτησε από τον καθένα να πάρει στα χέρια του
ένα μπαλόνι στην τύχη, και να το δώσει σε
όποιον είχε το όνομα που ήταν γραμμένο πάνω
του. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όλοι κρατούσαν
το δικό τους μπαλόνι. Και στο σημείο αυτό, ο
ομιλητής άρχισε επιτέλους να εκφωνεί τον λόγο
του: «Αυτό που έγινε τώρα, είναι αυτό ακριβώς
που συμβαίνει στην ζωή μας. Όλοι γυρεύουν
και κυνηγούν παντού μετά μανίας την ευτυχία,
χωρίς να ξέρουν που βρίσκεται. Εγώ λέω, λοιπόν, ότι η δική μας ευτυχία, αυτή που αφηνιάζουμε να την ανακαλύψουμε, βρίσκεται στην
ευτυχία των άλλων ανθρώπων. Δώστε τους
χαρά, και θα την βρείτε και εσείς. Αυτός για
μένα, τόσο απλά, είναι ο σκοπός της ζωής».
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τα κινητά δεν έχουν καμιά θέση στα υπνοδωμάτια
Σ

ε απαραίτητο αξεσουάρ του
ύπνου έχει μετατραπεί το κινητό τηλέφωνο, καθώς ολοένα
περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα
και 60άρηδες, το έχουν δίπλα τους,
σε... ακτίνα βολής την ώρα που
κοιμούνται.
Όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από οκτώ
στους δέκα ενήλικες έχουν τη νύχτα
το κινητό τους μέσα στο υπνοδωμάτιο, με το 65% να το τοποθετούν
σε σημείο όπου μπορούν να το
φτάσουν με κλειστά μάτια - συνήθως στο κομοδίνο, αν
και πολλοί (ιδίως νέοι)
το τοποθετούν κάτω
από το μαξιλάρι τους.
Σχεδόν ένας στους δύο,
εξάλλου, το χρησιμοποιεί ως ξυπνητήρι.

Τεχνητός φωτισμός
Που οφείλεται αυτό; «Το κύριο
πρόβλημα με τα κινητά είναι το
φως που εκπέμπουν», λέει ο δρ
Στάλε Πάλεσεν, καθηγητής στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Bergen και επικεφαλής
της νορβηγικής μελέτης. «Είναι
καλά τεκμηριωμένο ότι η έκθεση
στον τεχνητό φωτισμό το βράδυ
ενισχύει τους βιολογικούς μηχανισμούς που καθυστερούν τον ύπνο
και επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό
(σ.σ. το βιολογικό ρολόι)».

Αν και η συνήθεια αυτή
μοιάζει εντελώς αθώα,
οι ειδικοί διατηρούν
σοβαρές επιφυλάξεις,
οι οποίες οφείλονται
στα ευρήματα μελετών
που έχουν δείξει ότι το
κινητό δίπλα στο κρεβάτι «ταράζει» τον
ύπνο και μπορεί να
προκαλέσει αϋπνία.
Τον περασμένο Νοέμβριο, λ.χ., επιστήμονες από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του
Bergen, στη Νορβηγία, έδωσαν
στην δημοσιότητα τα ευρήματα
μελέτης με 532 φοιτητές, το 90% εκ
των οποίων ασχολούνταν με το
κινητό τους στο κρεβάτι πριν αποκοιμηθούν (έβλεπαν ταινίες, σέρφαραν στο Ίντερνετ, έπαιζαν παιχνίδια) και εν συνεχεία το άφηναν
ενεργοποιημένο δίπλα τους.
Το καλοκαίρι του 2012, εξάλλου,
επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο
του Γκότενμπουργκ, στη Σουηδία,
δημοσίευσαν τα ευρήματα μελέτης
με 4.100 νεαρούς εθελοντές (είχαν
ηλικία από 20 έως 24 ετών), η
οποία συσχέτισε την πολύωρη
χρήση κινητού με διαταραχές του
ύπνου και έντονο στρες.

√ Οι ηλεκτρονικές συσκευές
στο υπνοδώματιο
διαταρράσουν τον ύπνο
Ο φωτισμός αυτός δρα ανασταλτικά στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου που ευνοούν τον ύπνο,
καθώς και στη νυκτερινή παραγωγή της ορμόνης μελατονίνη, η
οποία είναι «βοήθημα» του ύπνου.
Ταυτοχρόνως, διεγείρει τα νευρικά
κύτταρα που προκαλούν νοητική
εγρήγορση. Με αυτό τον τρόπο
«ξεγελά» τον εγκέφαλο, ο οποίος
νομίζει ότι δεν έχει ακόμα νυχτώσει
και έτσι αντιδρά στις προσπάθειές
μας να αποκοιμηθούμε νωρίς.

Μπλε φως
Αν και όλα τα είδη τεχνητού φωτι-

σμού το βράδυ ενεργοποιούν τους
βιολογικούς μηχανισμούς που
εμποδίζουν τον ύπνο, «τα φώτα
των κινητών και των κομπιούτερ
δημιουργούν περισσότερα προβλήματα», προσθέτει - και τα προβλήματα αυτά αρχίζουν πριν καν αποκοιμηθούμε. «Ο περισσότερος
κόσμος νομίζει ότι το φως είναι
λευκό, αλλά στην πραγματικότητα
είναι συνδυασμός διαφορετικών
χρωμάτων», εξηγεί. «Το φως που
εκπέμπουν τα κινητά, τα τάμπλετ
και οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες (ebookreaders) περιέχει
πολύ μπλε χρώμα, στο
οποίο είναι εξαιρετικά
ευαίσθητα τα φωτοευαίσθητα κύτταρα στον
αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών».Έτσι,
όταν κάποιος είναι
ξαπλωμένος στο κρεβάτι και διαβάζει στο
κινητό ή στο τάμπλετ
του, είναι πιθανότερο
να νυστάξει πιο αργά
απ’ ό,τι αν διάβαζε ένα
βιβλίο υπό το φως της
ηλεκτρικής λάμπας στο
κομοδίνο του. Τα κινητά, πάντως, ταράζουν και με πιο
έμμεσο τρόπο τον ύπνο, καθώς
όταν τα έχουμε δίπλα μας, υποσυνείδητα είμαστε σε εγρήγορση μη
τυχόν και χτυπήσουν μέσα στη
νύχτα, κατά τον καθηγητή Στάλε
Πάλεσεν.
«Οι ηλεκτρονικές συσκευές μέσα
στο υπνοδωμάτιο δρουν ως αποσπαστικά της προσοχής», λέει. «Ο
κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά ο εγκέφαλος παραμένει σε κατάσταση εγρήγορσης μη
τυχόν και υπάρξει κάποιο σημαντικό SMS ή κλήση που θα χαθεί.
»Το επακόλουθο είναι να κοιμάται
κανείς πιο ελαφρά απ’ όσο αν δεν
είχε το κινητό δίπλα του και με το
παραμικρό να “πετάγεται”. Αυτό
δεν είναι ύπνος, αλλά αληθινή
ταλαιπωρία για τον οργανισμό».
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
ΜΗΛΟΠΙΤΑΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ:
Γέμιση
2 μήλα μέτρια τριμμένα (με λίγες σταγόνες λεμόνι για
να μη μαυρίσουν)
2 κ.σ. ζάχαρη
1 κούπα καρύδια ψιλοκομμένα
1 κ.σ. κανέλα
2 κ.σ. φρυγανιά
τριμμένη
2 - 3 κ.σ. μαρμελάδα πορτοκάλι
τρίμμα πορτοκαλιού
Για τη ζύμη
1 κούπα καλαμποκέλαιο
1/2 κούπα πορτοκάλι στυμμένο ή 1/2 κούπα κρασί
άσπρο ή 1/2 κούπα νερό
1 κουταλιά ζάχαρη
λίγο αλάτι
αλεύρι που φουσκώνει μόνο του περίπου 1/2 κιλό
ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα
ελάχιστη κανέλα (προαιρετικά)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ρίχνουμε σε λεκανίτσα τα υλικά της ζύμης και ανακατεύουμε με κουτάλι. Ρίχνουμε τόσο αλεύρι, όσο να μην
κολλάει να πλάθεται η ζύμη χωρίς ν' ανοίγει, περίπου
1/2 κιλό. Δε θέλει πολύ ανακάτωμα γίνεται πολύ εύκολα. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 22 μπαλάκια σε μέγεθος
μικρού μανταρινιού. Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε τη
γέμιση ανακατεύοντας όλα τα υλικά, να γίνουν ένα
μείγμα. Ανοίγουμε τη ζύμη, σε φύλλο πάχους 1/2 εκ.
και βάζουμε από μια κουταλιά γεμάτη γέμιση. Κλείνουμε καλά το ζυμάρι από πάνω δίνοντάς του σχήμα οβάλ.
Ψήνουμε σε βουτυρωμένη λαδόκολλα στους 180 β. για
1/2 ωρίτσα περίπου ή μέχρι να πάρουν χρώμα.
Πασπαλίζουμε με άχνη όταν κρυώσουν.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Είσαι αρκετά ήρεμος
και ισορροπημένο, σε διάφορους τομείς που μέχρι τώρα σου δημιουργούσαν πρόβλημα και σε αναστάτωναν. Μην αφήσεις να σου ξεφύγει πάλι η
κατάσταση και καλό είναι να κάνεις ό,τι
μπορείς, για να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ταύρος: Μπορείς να κάνεις ό,τι βάλεις
στο μυαλό σου και αυτό θα φανεί έντονα, καθώς θα χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις, οι οποίες θα αλλάξουν τη ζωή
σου, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις γύρω σου.
Δίδυμοι: Έχεις αυξημένες υποχρεώσεις,
αρκετό άγχος και μια πίεση, που δεν θα
σε αφήσει να λειτουργήσεις σωστά.
Βάλε μπροστά τη λογική σου και μην
αφήνεις τον πανικό να σε καταβάλει.
Καρκίνος: Θα δεις θετικές εξελίξεις,
κυρίως σε θέματα του παρελθόντος,
που παρέμεναν στάσιμα για πολύ
καιρό. Εκεί που είχες αποδεχθεί πως
τίποτα δεν μπορεί να γίνει, τώρα όλα
αρχίζουν να κινούνται και μάλιστα
προς όφελός σου.

Λέων: Τα νεύρα σου δεν είναι και στην
καλύτερη κατάσταση και αυτό δεν
αφορά μόνο εσένα, αλλά και τους
ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου
και στους οποίους ξεσπάς με κάθε
αφορμή και αιτία. Καλό είναι να ηρεμήσεις λίγο.
Παρθένος: Κάποιες εκκρεμότητες του
παρελθόντος επανέρχονται και μάλιστα
με δυναμικό τρόπο, για να σου υπενθυμίσουν πως ό,τι έχεις αφήσει άλυτο, θα
στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά σου. Απ’
την άλλη, η ενεργητικότητά σου θα σε
βοηθήσει να τα ξεπεράσεις όλα και να
προχωρήσεις γρήγορα.
Ζυγός: Μην προσπαθήσεις να βάλεις
καινούργια θέματα στο κεφάλι σου,
παρά τις ευκαιρίες που θα προκύψουν,
γιατί πρέπει πρώτα να ξεμπερδεύεις με
όσα ήδη έχεις να κάνεις. Διαφορετικά,
δεν θα μπει ποτέ μία σειρά στη ζωή
σου.
Σκορπιός: Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και προσπάθησε να αναγνωρίσεις
τις ευκαιρίες που σου δίνονται. Σε όλα
αυτά, μην ξεχνάς και τους ανθρώπους

που μπορούν να σε βοηθήσουν.
Τοξότης: Οι υποχρεώσεις που έχεις, θα
αυξάνονται ώρα με την ώρα. Δείξε λοιπόν την κατάλληλη ψυχραιμία και μην
αποσυντονίζεσαι από κάποια ζητήματα που θα προκύψουν εκεί που δεν τα
περιμένεις.
Αιγόκερως: Προσοχή στην κυκλοθυμία
σου που θα δημιουργήσει εμπόδια στη
δυναμική στάση που πρέπει να επιδείξεις, για να πετύχεις όσα θέλεις. Άφησε
στην άκρη τη μελαγχολία που σε πιάνει
κάποιες στιγμές.
Υδροχόος: ενδεχομένως να βγουν στην
επιφάνεια μυστικά και σχόλια που θα
σου κάνουν εντύπωση, αλλά καλό είναι
να μην πεις την γνώμη σου. Μείνε ουδέτερος και χρησιμοποίησε τη διπλωματικότητά σου.
Ιχθύες: Να είσαι σε ετοιμότητα, γιατί θα
χρειαστεί να ασχοληθείς με δικά σου
ζητήματα, που εξελίσσονται με γοργούς
ρυθμούς και πρέπει να τα προλάβεις,
για να μην γίνουν κάποια πράγματα
ερήμην σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 753 -10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Εκδρομή Αγωνιστών ΕΟΚΑ
στην Ελλάδα
Η Ένωση Αγωνιστών Αμμοχώστου Ε.Ο.Κ.Α.
1955 - 1959 διοργανώνει για τα μέλη και
τους φίλους της Ένωσης εξαήμερη εκδρομή
σε Θεσσαλονίκη - Καστοριά - Κοζάνη Φλώρινα - Βόλο - Πήλιο - Αθήνα. Η εκδρομή
θα γίνει 30/5/2014 - 4/6/2014.
Για πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής
αποτείνεσθε:
• Ζαχαρίας Παναγίδης - Λάρνακα
99499473
• Χρίστος Καπάς - Λάρνακα 99309178
• Χαρίτων Ιάσονος - Λάρνακα 99656394
• Νίκος Νικολαῒδης - Λευκωσία 99420889
• Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης - Λευκωσία
99664825
• Δημήτρης Μήτρου - Λεμεσός 99756665
• Ανδρέας Στυλιανού - Λεμεσός 99639643
• Μιχάλης Βέης - Δερύνεια 99984038
• Πασχάλης Χατζηγιάννης - Αγία Νάπα
99880068

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

Η

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

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

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
27 Απριλίου 2014
Θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά η παρουσία σας
στο γάμο μας που θα γίνει την Κυριακή
27 Απριλίου 2014 και ώρα 5.00μ.μ. στον Ιερό Ναό
Αποστόλου Αντρέα και Αγίας Φωτεινής
στο Συν. Κολοσσίου στη Λεμεσό

Μάριος - Μύρια
+

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Οι γονείς:

Τρύφωνας & Ανθούλα Παναγή
από Τραχώνι Λεμεσού

Κυριάκος & Δήμητρα Δημητρίου (Τύραννου)
από Λεονάρισσο & Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας
και τώρα Συν. Κολοσσίου
Συγχαρητήρια και Δεξίωση
στο Monte Caputo η ώρα 7.00 μμ.μ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
26 Απριλίου 2014
με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας
το Σάββατο στις 5.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη
Ηλία στη Γερμασόγεια

Χρίστος - Έλενα
Οι γονείς:

Μιχαλάκης και Μαργαρίτα Πεττεμερίδη
από Καννάβια και Άρσος Λάρνακας και τώρα
Ποταμό Γερμοσόγειας

22764691

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Φλώρος και Άνθη Φλώρου
από Άγιο Θεράπων και Πάχνα και τώρα Λεμεσό
Συγχαρητήρια και Δεξίωση
στο Monte Caputo στις 8.00 μμ.μ.

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

ΓΝΩΜΙΚΟ
Ο ορισμός του «καταναλωτισμού»
Αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε.
Με χρήματα που δεν έχουμε
Για να εντυπωσιάζουμε ανθρώπους
που δεν συμπαθούμε!

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΥΡΣΑ ΓΙΑ ΔΥΟ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

• ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ οι μονομάχοι του τίτλου
• Ψαλιδίθηκαν οι ελπίδες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΟΘΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΑΠΑ
Στη Β1 Κατηγορία δεν υπάρχει ενδιαφέρον
στην τελευταία αγωνιστική αφού το σκηνικό
έχει ξεκαθαρίσει. Ανεβαίνουν στην Α’ κατηγορία η Αγία Νάπα και ο Οθέλλος. Το τρένο της
ανόδου έχασε η Αναγέννηση Δερύνειας μετά
την οδυνηρή ήττα της στην Αθηένου την
Κυριακή.
Έπεσαν στην Γ’ κατηγορία οι, Ονήσιλοςκ,
ΑΣΙΛ και Χαλκάνορας.
Στη Β2 Κατηγορία επικρατεί έντονο ενδιαφέρον καθώς υπάρχουν ανοικτά μέτωπα τόσο
στο πάνω διάζωμα όσο και στο κάτω. Τα
βλέμματα είναι στραμμένα στην αναμέτρηση
ΑΕ Ζακακίου - Διγενής Ορόκλινης. Η γηπεδούχος έχει το πάνω χέρι για την άνοδο στη
Β1 ενώ η ΠΑΕΕΚ και Διγενής Ορόκλινης δίδουν
ύστατη μάχη για τη σωτηρία.

ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ Β2

15

Σ

τα ύψη εκτοξεύεται η ανδρεναλίνη των
ποδοσφαιρόφιλων τόσο στα πάνω
διαζώματα του πίνακα, όσο και στα
κάτω. ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ θα δώσουν ομηρικές
μάχες για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Στη κόκκινη ζώνη τέσσερις ομάδες, ΑΡΗΣ, ΚΟΥΚΛΙΑ, ΑΧΝΑ και ΔΟΞΑ θα
παλέψουν μέχρις εσχάτων
για δύο θέσεις τον ήλιο της
Α’ κατηγορίας.

• Μάχες «σώμα με σώμα» στην κόκκινη ζώνη
• Χωρίς σταματημό η κατρακύλα της ΑΝΟ

ξη του πρώτου σκόρερ, ο Τακμπατζούμ
(ΕΡΜΗΣ) με 15 τέρματα απειλεί σοβαρά
τον Σανγκόϊ (ΑΠΟΛΛΩΝ) που φιγουράρει
στην κορυφή με 16 τέρματα. Η μάχη για
την ανάδειξη του πιο δεινού εκτελεστή
προβλέπεται αμφίρροπη μέχρι τέλους.

Η συνέχεια
ΚΥΠΕΛΛΟ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ήταν
καλύτερος από την
ΑΕΛ στο Λεμεσιανό
ντέρμπυ και αδικείται
από το ισόπαλο αποτέλεσμα που τον έθεσε
κατά κάποιο τρόπο,
εκτός τροχιάς τίτλου

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με την
πρωτοπόρο ΑΕΛ έμεινε οκτώ
σκαλιά πίσω από την κορυφή, εναποθέτοντας πλέον
τις ελπίδες του σε συνεχόμενα «θαύματα».

Η βαθμολογία

• Στο κυνήγι για την ανάδει-

Στη Β2 κατηγορία έπεσαν οι, Νίκος - Σωκράτης Ερήμης, Ολυμπιακός, ΑΠΕΠ και ΑΕΠ.

Αποτελέσματα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β1

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
TO ENOΠOIHMENO ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α&Ν
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΑΑΟΚ – Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2

Τ

η προσεχή Κυριακή 13.4.2014 και ώρα 4.00 μμ. θα διεξαχθεί
ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου ΠΑΑΟΚ, Α’ Κατηγορίας, μεταξύ

των δυναμικών ομάδων ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας και ΑΝΔΡΕΑ &
ΝΙΚΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό γήπεδο Γερμασόγειας και
αναμένεται ότι θα τον παρακολουθήσουν αρκετοί φίλαθλοι και
παράγοντες Σωματείων του αγροτικού ποδοσφαίρου.

Ό

λες οι ομάδες που συμμετείχαν και στις τρείς

Κατηγορίες του πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ, αγω-

νίσθηκαν με πάθος και δύναμη, αλλά πάντοτε μέσα
σε πλαίσια αθλητοπρέπειας.
Υπήρχε μεγάλος συναγωνισμός σ΄ όλες τις Κατηγορίες
για κατάκτηση μιας από τις προνομιούχες θέσεις.

Τον αγώνα, όπως και όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις της Ομο-

Στη

σπονδίας, αθλοθετεί η φίλαθλος Εταιρεία Κ.Ε.Ο.

ομάδα του Α & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ,

1η

Κατηγορία πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η

με 61 βαθμούς. Δευτεραθλήτρια η ομάδα της
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΕΠΟΠΛ

Τ

α αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
Ακαδημιών/Εφηβικού ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη το
περασμένο Σάββατο 05.04.2014, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Προσφ.Λατσιών – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας

1-6
4-2
0-1
5-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουταγιάκας με 57 βαθμούς. Τριταθλήτρια η ομάδα της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, με 56 βαθμούς.
Τετραθλήτρια η ομάδα του ΘΟΙ Μοναγρίου με 50 βαθμούς.

Υποβαθμίζονται
Οι ομάδες της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Πολεμιδιών και ΠΑΟΚ Π.
ΟΛΕΜΙΔΙΩΝ, διαβαθμίζονται και θα αγωνίζονται από
τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο στη 2η Κατηγορία.
Στη 2η κατηγορία, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα
του ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΗΝΑ Κορφής βαθμούς 53. Δευτεραθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα με
47 βαθμούς. Τριταθλήτρια η ομάδα τα ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λάνιας με 44 βαθμούς και τετραθλήτρια η ομάδα του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ Αγριδιών με 43 βαθμούς.
Στη 3η κατηγορία, που αγωνίσθηκαν ομάδες κάτω των
17 ετών, πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα
της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, με 18 βαθμούς, 2η ομάδα ο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μέσα Γειτονιάς με 12 βαθμούς και τριταθλήτρια η ομάδα του Κ.Ν. Καλού Χωρίου με 6 βαθμούς.
Όλες οι ομάδες που διακρίθηκαν το πέτυχαν γιατί είχαν
καλή αθλητική υποδομή, σωστό προγραμματισμό αλλά
προ πάντων είχαν σοβαρή και υπεύθυνη διοίκηση.
Aθλοθέτης και χορηγός των πρωταθλημάτων ΠΑΑΟΚ
είναι η φίλαθλος Εταιρεία Κ.Ε.Ο Λτδ.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

Μαζική εργατική διαδήλωση στις Βρυξέλλες
ενάντια στις πολιτικές λιτότητας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με την Αλεξάνδρα Ατταλίδου, αναπληρώτρια επικεφαλής Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Κύπρο

1 Η οικονομική ύφεση σε ποιο βαθμό επηρέασε τις
Κύπριες γυναίκες; Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης
γίνονται πιο αισθητές στις γυναίκες μακροπρόθεσμα.
Ακόμα και πριν την κρίση οι γυναίκες πλήττονταν
περισσότερο από την επισφαλή εργασία, τη μερική
απασχόληση, τους χαμηλούς μισθούς και τα εμπόδια
στην επαγγελματική ανέλιξη, κάτι που επισημάνθηκε
πέρσι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα.
Όπως είχε τονίσει το ΕΚ, οι περικοπές στην εκπαίδευση, την παιδική μέριμνα και τις υπηρεσίες φροντίδας
έχουν ωθήσει επιπρόσθετα τις γυναίκες στην υποαπασχόληση ή στη μερική εργασία.

2 Ποιες οι δράσεις του Ευρωκοινοβουλίου αναφορικά με την ανισομισθία στις αμοιβές; Η συνολική
δράση του ΕΚ είναι υπέρ της εξάλειψης φαινομένων
ανισότητας των δυο φύλων. Συγκεκριμένα, όμως το ΕΚ
έχει προτείνει την επένδυση στη διά βίου εκπαίδευση,
στις πολιτικές επανειδίκευσης και σε νέες θέσεις απασχόλησης, την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την συμπερίληψη των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Προτρέπει επίσης τα
κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν προγράμματα, όπως το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκειμένου να προσληφθούν περισσότερες γυναίκες σε επαγγέλματα στα
οποία υπο-εκπροσωπούνται και να εξασφαλιστεί η
ίση αμοιβή για ίση εργασία.
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Τ

ις πολιτικές λιτότητας στην
Ευρώπη κατήγγειλαν την περασμένη Παρασκευή δεκάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι από όλες σχεδόν τις
χώρες της Ευρώπης που πήραν
μέρος σε πορεία διαμαρτυρίας
που πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες η Συνομοσπονδία Ευρωπαικών Συνδικάτων, ΣΕΣ- ETUC.
ΗΣΕΚ συμμετείχε στην διαδήλωση
με ευρεία αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γενικό οργανωτικό
Πανίκο Αργυρίδη. Βασικό αίτημα
των διαδηλωτών ήταν η δημιουργία μιάς πιο κοινωνικής Ευρώπης.
«Μέτρα λιτότητας= διαρκής φτώχεια», «Λαός, όχι κέρδος», ήταν
μερικά από τα συνθήματα στις
πινακίδες που κρατούσαν οι δια-

νωνική κρίση. Το μήνυμά μας είναι
ότι η λιτότητα δεν λειτουργεί»,
δήλωσε η γενική γραμματέας της
ΣΕΣ Μπερναντέτ Σεγκόλ.
Στόχος της κινητοποίησης είναι
«να ανοίξει ένας νέος δρόμος στην
Ευρώπη χωρίς λιτότητα όμως με
ισχυρές επενδύσεις για μια βιώσι-

√

Έντονο το παρόν της έδωσε
η ΣΕΚ, ως ενεργό μέλος των
Ευρωπαικών Συνδικάτων

μη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας
ποιότητας», σχολίασε από την
πλευρά της η Εμανουέλα Μπονασίνα, ηγετικό στέλεχος της ΣΕΣ

ασφαλείας να κάνουν χρήση
αντλίας νερού και δακρυγόνων για
να απομακρύνουν το πλήθος από
τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΠΑΖΕΙ ΚΟΚΚΑΛΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια
Ευρωπαίοι είναι άνεργοι. Οι άνεργοι έχουν αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια από το 2008 και σε 18 από
τις 28 χώρες της ΕΕ οι πραγματικοί
μισθοί έχουν σημειώσει πτώση,
όπως επισημαίνουν τα ευρωπαϊκά
συνδικάτα.
«Η κατάσταση των νέων είναι
ακόμη χειρότερη: 7,5 εκατομμύρια
νέοι Ευρωπαίοι δεν εργάζονται,
δεν σπουδάζουν. Πολλοί από τους

3 Η βία κατά των γυναικών αποτελεί την χειρότερη
μορφή ανισότητας. Πως το σχολιάζετε; Ζούμε σε μία
κοινωνία όπου υπάρχουν σοβαρές ανισότητες μεταξύ
των φύλων και η βία κατά των γυναικών αντανακλά
αυτή την ανισότητα. Είναι μία μορφή διάκρισης με
βάση το φύλο και αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα
σημεία στο ζήτημα της ανισότητας. Το ΕΚ με σκοπό να
αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα αφιέρωσε την φετινή
Ημέρα της Γυναίκας στην πρόληψη της βίας κατά των
γυναικών. Μία στις τρείς γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, που πολλές φορές
έχει μακροχρόνιες σωματικές ή συναισθηματικές επιπτώσεις. Η απάντηση είναι μηδενική ανοχή.
4 Με ποιο τρόπο πιστεύεται ότι οι γυναίκες μπορούν
να διεμβολίσουν στερεότυπα και αντιλήψεις; Καταρχάς αυτό μπορεί να γίνει με τη δράση τους μέσα στην
κοινωνία και την πολιτική όσον αφορά την ισότητα
τους και την έμπρακτη αμφισβήτηση των παραδοσιακών τους ρόλων. Το ΕΚ ζήτησε τη λήψη μέτρων για την
καταπολέμηση των στερεοτύπων στην εκπαίδευση,
ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, αλλά
και στα ΜΜΕ, στον τομέα της διαφήμισης και στην αγορά εργασίας. Η γυναικεία εικόνα πρέπει να παρουσιάζεται
με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται
σεβαστή η αξιοπρέπεια και να μην
αντικειμενοποιείτε σεξουαλικά η
γυναίκα.

Έ

ντονη ανησυχία προκαλεί στο συνδικαλιστικό κίνημα η εκδηλωθείσα
πρόθεση της κυβέρνησης για χαλάρωση
των κριτηρίων εργοδότησης πτυχιούχων από τρίτες χώρες.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως χαραχτήρισε λανθασμένη την κυβερνητική
πρόθεση η οποία εκδηλώνεται σε μια
δύσκολη περίοδο για τους Κύπριους
νέους επιστήμονες που βιώνουν τον
εφιάλτη της ανεργίας. Ο κ. Μωϋσέως
καλεί την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε διαβούλευση για
ν’ αποτραπούν ανεπιθύμητες καταστάσεις σε βάρος της απασχόλησης πτυχι-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

δηλωτές.
«Το μήνυμά μας είναι απλό, όμως
οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν
θέλουν να το ακούσουν. Το μήνυμά
μας είναι ότι οι πολιτικές που
εφαρμόζουν σε απάντηση στην
οικονομική κρίση δεν αρκούν και
στην πραγματικότητα έχουν επιδεινώσει την οικονομική και κοι-

καλώντας τους Ευρωπαίους πολίτες να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές
της 25ης Μαΐου «υποψήφιους που
θα αλλάξουν τον τρόπο που διοικείται η ΕΕ».
Στη διαδήλωση διείσδυσαν ακτιβιστές από χώρες της Ευρώπης.
Στο τέλος της διαδήλωσης σημειώθηκαν επεισόδια με τις δυνάμεις

Κάθετη διαφωνία σε χαλάρωση
της εργοδότησης αλλοδαπών

πιο μορφωμένους και με το ισχυρότερο επιχειρηματικό πνεύμα
εγκαταλείπουν τις χώρες τους για
να αναζητήσουν εργασία αλλού»,
υπογράμμισε η ηγέτιδα των Ευρωπαικών συνδικάτων κυρία Σεγκόλ,
προειδοποιώντας για τον κίνδυνο
να υπάρξει μια «χαμένη γενιά».

Η ΣΕΚ αξιώνει όπως το θέμα συζητηθεί
στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνεργασίας το συντομότερο.

• Η ΣΕΚ καλεί επειγόντως την ΥΕΚΑ σε κοινωνικό 7διάλογο
ούχων Κυπρίων.
Σε καμιά περίπτωση η ΣΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχθεί χαλαρώσεις κριτηρίων που θα πλήττουν την εργοδότηση
ανέργων Κυπρίων, με πρόσχημα την
προσέλκυση επενδύσεων. Η ισχύουσα
στρατηγική απασχόλησης αλλοδαπών
είναι επιτυχημένη και δεν μπορεί να

www.sek.org.cy,

τροποποιείται κατά το δοκούν, σημείωσε.
Η Κύπρος διαθέτει πληθώρα νέων επιστημόνων οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν για να αποφευχθεί η κοινωνική
περιθωροποίηση και κατεπέκταση η
μετανάστευση τους.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

