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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Μαθητές επισκέφθηκαν τη ΣΕΚ

Εμπρός να δαμάσουμε
τον ανεργιακό εφιάλτη
4

Η ανεργία των νέων, ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής
Απασχόλησης

πολιτική

4

• Σοβαρότατα πλήγματα

Προωθούνται νέα μέτρα για περιορισμό της ανεργίας

4

Σχεδόν διπλασιάσθηκε η ανεργία από τον Ιανουάριο
2011 μέχρι σήμερα

• ΣΕΚ: Ώρα να
χαραχθεί ολοκληρωμένη

Μ

αθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα
επισκέφθηκαν την περασμένη Τρίτη το μέγαρο
της ΣΕΚ και ξεναγήθηκαν στο μουσείο Ιστορίας του
Κινήματος και τη Συνδικαλιστική Σχολή.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στα παιδιά η αυθεντική γραβάτα του ήρωα Μάρκου Δράκου, καθώς
επίσης και τα χειρόγραφα κείμενα του ήρωα που
υπήρξε μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
από τον α.γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα για την
Ιστορία και το ρόλο που διαδραματίζει το συνδικαλιστικό κίνημα στην Κύπρο, επισημαίνοντας
ότι είναι κάτι ανάλογο με το μαθητικό συνδικαλισμό όπου ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου
διεκδικούν τα δικαιώματα των μαθητών και
παραθέτουν απόψεις για διάφορα ζητήματα που
τους απασχολούν.
(Σελ. 8)

Κίνδυνος Κοινωνικών εκρήξεων

Τ

ο ηφαίστειο των
κοινωνικών εκρήξεων και αναταραχών
λόγω της οικονομικής
ανισότητας
γίνεται
όλο και πιο απειλητικό, τονίσθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
του Νταβός.
(Σελ. 10)

Μ
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στο ανεργιακό ταμείο

Τ

ώρα είναι η ώρα για χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για περιορισμό της ανεργίας η οποία τρίζει ολοένα και
περισσότερο τα δόντια αποδυναμώνοντας επικίνδυνα τον
κοινωνικό ιστό.
Αύριο Πέμπτη συνεδριάζει η
Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
στην οποία θα εξετασθούν σε
βάθος θέσεις των Κοινωνικών
Εταίρων σε μια προσπάθεια
συγκρότησης μετώπου ενάντια στην ανεργία.

γειώθηκε σε πρωτόγνωρα ύψη με πρώτα θύματα τη

Στο μεταξύ η ανεργία του Ιανουαρίου του 2014 απο-

νεολαία.

(Σελ. 3, Κύριο άρθρο)

Η διαφθορά δεν αφήνει αδιάφορους τους Κύπριους

Τραγική διαπίστωση της «Κομισιόν»

Η διαφθορά καταδυναστεύει την Κυπριακή κοινωνικοοικονομική ζωή, δήλωσαν οι Κύπριοι σε πρόσφατη έρευνα που διενήργησε το Ευρωβαρόμετρο.

Αυξάνεται επικίνδυνα το φαινόμενο της λεγόμενης

Το 57% δήλωσε ότι η διαφθορά επηρεάζει την
καθημερινή τους ζωή και ότι τα μέτρα καταπολέμησης της είναι αναποτελεσματικά.
(Σελ. 6)

φτώχειας στην εργασία, επισημαίνει έκθεση της
«Κομισιόν» επεξηγώντας ότι η εξεύρεση εργασίας
δεν αποτελεί επαρκή λόγο για κάποιον να εξέλθει
από τη φτώχεια.

(Σελ. 9)

Αδήριτη ανάγκη η χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής απασχόλησης

έσα στο 2014 θα κορυφωθεί η οικονομική κρίση
στην Κύπρο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Κυβέρνησης. Ωστόσο, οικονομικοί οργανισμοί διεθνούς κύρους εκφράζουν διαφοροποιημένη θέση
εκτιμώντας, ότι στη διετία 2016 -17 η κρίση θα φθάσει στον απόγειο της με την ανεργία να δοκιμάζει
τις αντοχές της οικονομίας.

Για να αποκλείσουμε εφιαλτικά σενάρια, η ΣΕΚ
πιστεύει ότι τώρα είναι η ώρα για χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής ενάντια στον ανεργιακό εφιάλτη.
Η αυριανή συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης μπορεί κάλλιστα να δώσει το έναυσμα για να
ξημερώσει μια νέα φωτεινή μέρα στο γκρίζο μέτωπο
της απασχόλησης.

Σε μια οικονομία, όπως την Κυπριακή, που επηρεάζεται με τη μεγαλύτερη ευκολία από αστάθμητους
πολιτικούς και γεωστρατηγικούς παράγοντες, κανείς
δεν μπορεί με βεβαιότητα να προβλέψει το αύριο. Το
μόνο βέβαιο είναι ότι, η ανεργία ακολουθεί καλπάζουσα πορεία απειλώντας σοβαρά πλέον τον κοινωνικό ιστό με πρώτα θύματα τη νέα γενιά. Τον περασμένο μήνα, (Ιανουάριος 2014), ο ανεργιακός δείκτης
σκαρφάλωσε σε πρωτόγνωρα ύψη με τη μισή (σχεδόν) νεολαία κάτω των 25 ετών να βρίσκεται εκτός
αγοράς εργασίας και να σύρεται στο κοινωνικό περιθώριο.

Προς την κατεύθυνση αυτή η ΣΕΚ προτείνει τα παρακάτω μέτρα, ως βασικά συστατικά της αναζητούμενης συνταγής για μείωση της ανεργίας:

Ήδη, πολλοί νέοι επιστήμονες και γενικότερα τα
άνεργα νέα παιδιά μας, παίρνουν το δρόμο της μετανάστευσης, αναζητώντας εργασία για αξιοπρεπή
διαβίωση. Η ΣΕΚ ανησυχεί βαθύτατα γι’ αυτή την εξέλιξη η οποία αν δεν ανακοπεί τάχιστα, θα επιφέρει
καίρια κοινωνικοοικονομικά πλήγματα στον τόπο, με
κυρίαρχο το δημογραφικό το οποίο με τη σειρά του
θα επηρεάσει αρνητικότατα τα κοινωνικά ταμεία.

• Την ώρα που η κρίση βαθαίνει,
οι σπασμωδικές πολιτικές δεν φέρουν
το ποθητό αποτέλεσμα
1. Περιορισμός στην εργοδότηση Κοινοτικών, όπως
συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι οποίες δεν έχουν ούτε εθνικό πρόβλημα, ούτε εκτίθενται εύκολα σε εξωγενείς παράγοντες.
2. Πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
3. Εφαρμογή της νομοθεσίας για Ίση Μεταχείριση
στην απασχόληση και την εργασία.
4. Ρύθμιση της αγοράς εργασίας με την εφαρμογή
νομικής υπόστασης των συλλογικών συμβάσεων.
5. Αύξηση των επιθεωρήσεων για πάταξη της αδή-

λωτης και παράνομης απασχόλησης. Για όσους
παρανομούν να αυξηθούν οι ποινές και να δημοσιοποιούνται τα ονόματα τους.
6. Νομοθετική ή άλλη ρύθμιση για υποχρέωση των
εργοδοτών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων
του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα να προσλαμβάνουν προσωπικό από τις τοπικές Δημόσιες
Υπηρεσίες Απασχόλησης.
7. Θεσμοθέτηση της ελληνικής γλώσσας ως απαραίτητο προσόν και προϋπόθεση για εργοδότηση προσωπικού στους τομείς των υπηρεσιών και άλλων
συναφών κλάδων.
Κορωνίδα της νέας πολιτικής που θα χαραχθεί θα
πρέπει να είναι η υιοθέτηση ενεργητικών μέτρων για
τόνωση της απασχόλησης με δημιουργία όσο το
δυνατόν σταθερών και μακρόχρονων θέσεων εργασίας και όχι περιστασιακών θέσεων μερικού χρόνου
που απλώς επενεργούν ως παυσίπονο. Βεβαίως,
προς την κατεύθυνση αυτή η υλοποίηση μεγάλων
έργων ανάπτυξης με κινητήριο άξονα το δημόσιο
τομέα, είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Τούτη την ώρα που η κρίση βαθαίνει και τα νοικοκυριά γονατίζουν το ένα μετά το άλλο, η εφαρμογή
ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά της ανεργίας, πρέπει να
αποτελέσει το «Ευαγγέλιο» της συλλογικής προσπάθειας για οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου.

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

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

&

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Το … στημένο Κυπριακό
ποδόσφαιρο

Οι βλάκες είναι αήττητοι
Ή αντί να καταριέσαι το σκοτάδι
καλύτερα άναψε ένα φώς

Ό

ταν τα βάζεις με το κατεστημένο δύο τινά μπορεί να συμβούν. Σε πολεμούν για να σε εξοντώσουν ή επιδιώκουν να σε κάνουν δικό τους δίνοντας
σου κομμάτι της πίττας που τρώνε. Αν δεν πετύχουν
ούτε το ένα, ούτε το άλλο και συνεχίσεις να τους
πολεμάς, τότε το πιο πιθανό είναι να σε βγάλουν
τρελό.
Αυτή η βρωμερή πρακτική, δυστυχώς, εδραιώθηκε ως
κανόνας στα 54 χρόνια της ιστορικής διαδρομής της
Κυπριακής Δημοκρατίας, συμβάλλοντας καταλυτικά
στην εθνική συμφορά του 1974 και στην κοινωνικοοικονομική τραγωδία του 2014.
Τα όσα εξωφρενικά διαρρέουν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του
Ταμείου Σύνταξης της CYTA, γνωστής ως σκάνδαλο
της «Δρομολαξιάς», αποτυπώνουν του λόγου το
• Αυτή η χώρα θα
αληθές. Τα όσα διαδρασωθεί μόνο όταν η ματίσθηκαν στην Κύπρο
συντριπτική πλειο- την τελευταία εξαετία με
ψηφία δει το πέπλο πρωταγωνιστές τους τότε
κυβερνώντες, μαρτυρούν
σκότους που την
ότι η Κύπρος είναι ένα
σκεπάζει
απέραντο
Μαρί
που
κανείς δεν γνωρίζει πού
και πότε τα κάθε λογής γκαστρωμένα εμπορευματοκιβώτια θα εκραγούν θερίζοντας ζωές και καταστρέφοντας οικονομίες. Όταν ακούεις ολόκληρο πρόεδρο,
προεδρευομένης μάλιστα Δημοκρατίας, να θεωρεί τον
εαυτό του απατημένο σύζυγο και να ομολογεί δημοσίως ότι δεν ξέρει πού βρίσκεται η μοναδική ναυτική
βάση της χώρας, τότε δικαιούσαι να νοιώθεις ηλίθιος
που τον ανέχεσαι ακόμη στην εξουσία. Όταν ακούεις
υπουργό ολόκληρο Άμυνας να λέει δημοσίως ότι θα
τοποθετήσει τα εμπορευματοκιβώτια με το πυρίμαχο υλικό του Άσσαντ σε κατοικημένη περιοχή και θα
χορεύει πάνω τους για να αποδείξει ότι είναι ακίνδυνα, τότε δικαιούσαι να έχεις την ψευδαίσθηση ότι ζείς
σε Ευρωπαική χώρα. Όταν ακούεις τον πρώτο πολίτη της χώρας να δεσμεύεται για μείζονα ζητήματα
και την επόμενη μέρα να αποδεσμεύεται με την μεγαλύτερη ευκολία, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αντίδραση από την κοινωνία των πολιτών, τότε δικαιούσαι να σιγοψυθιρίζεις το ανεπανάληπτο, «δεν
πιστεύω σε τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα, είμαι ελεύθερος» αλλά προδομένος και ταπεινωμένος.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Τα περιστατικά της καθημερινής τρέλλας των νεοκυπρίων είναι πολλά και δεν χωράνε σε ένα άρθρο.
Ωστόσο, σ’ ένα άρθρο, όσο μικρό και νάναι, χωράει
γάντι η φράση «οι βλάκες είναι αήττητοι». Έτσι αν
εμπεδώσεις αυτή την φράση, τότε θα δικαιούσαι να
ελπίζεις ότι αργά ή γρήγορα αυτή η χώρα θα σωθεί,
γιατί θα μπορέσεις να δείς το βαθύ σκοτάδι πού
ξαπλώνεται γύρω σου. Και μόλις το δείς, αντί να το
καταριέσαι (το σκοτάδι) καλύτερα άναψε ένα φώς.
Και αν ο καθένας από μας ανάψει ένα φώς, τότε θα
δημιουργηθεί μια απέραντη φλόγα που θα φωτίσει το
λαμπρό δρόμο προς την αναγέννηση της αιμάσσουσας πατρίδας.

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)

Γ

ια αγώνες σικέ στο
Κυπριακό Πρωτάλημα
μίλησε ο πρώην ισχυρός παράγοντας της
ΑΛΚΗΣ Νίκος Λίλλης
πρωταγωνιστής του
σκανδάλου της «Δρομολαξιάς». Το ότι το
Κυπριακό ποδόσφαιρο
είναι βυθισμένο στο
βούρκο του τζόγου και
των υπόγειων διαδρομών του βρώμικου
χρήματος το λέμε εδώ
και πολύ καιρό και το
αποδείξαμε με σωρείνα άρθρων μας στην
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ και
στον υπόλοιπο Τύπο.
Αυτό που αναμένουμε
τώρα είναι τι κάνει η
νέα διακυβέρνηση του
Ν. Αναστασιάδη για να
μετατρέψει το δημοφιλέστερο άθλημα σε
υπηρέτη των συμφερόντων του λαού, της
κοινωνίας και της
οικονομίας με πρωταγωνιστές τα αθλούμενα παιδιά μας. Ιδού
η μεγάλη πρόκληση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΠΕΡΑΤΑ
Η βλακεία στη χώρα της Μπανανίας

Τ

α όσα τραγελαφικά βιώνουμε καθημερινά, με πρωτεργάτες τους αχάπαρους
και επιτήδειους που βρίσκονται σε καίρια πόστα της πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου, πιστοποιούν ότι η πιθανότητα να βγεί ο
τόπος από το σημερινό αδιέξοδο είναι μηδαμινή. Όταν ακούεις τους πρώην
κυβερνώντες που είχαν ως υπουργούς στο πηδάλιο του υπουργείου Οικονομικών τρείς τραπεζίτες (που επί της θητείας κάποιων
απ’ αυτούς, τους διεγράφησαν δάνεια που είχαν
άμεση σχέση με το κυβερνών κόμμα) να επιρρίπτουν
την ολοκληρωτική ευθύνη της οικονομικής κατάρρευσης στις τράπεζες, τότε είναι ηλίου φαεινότερον ότι
τά πράγματα έχουν εκτραχυνθεί επικίνδυνα. Όταν
ακούεις τον τότε υπουργό Οικονομικών να λέει ότι η
Τρόικα είναι όπως το Συνεργατισμό που θα μας δανείσει χρήματα για να
ορθοποδήσουμε και ακολούθως να υποστηρίζει ότι η Τροϊκανή συνταγή
σύρει τον τόπο στην αυτοκτονία, τότε τα πράγματα έχουν προσλάβει διαστάσεις πρωτοφανούς παραλογισμού. Όταν ακούεις υπουργό να επαίρεται δημοσίως ότι «εγώ που είμαι του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ σας βεβαιώ ότι η
Κυπριακή οικονομία είναι αλώβητη και δεν θα επηρεασθεί από την παγκόσμια
κρίση», τότε, είτε πρέπει να φύγεις από την Κύπρο για να μην τρελλαθείς, είτε
να παραμείνεις και να γίνεις παχύδερμο σε μια ύστατη προσπάθεια σου για να
επιβιώσεις. Όταν καταφέρεις και παρακολουθήσεις τις κωμικοτραγικές εξελίξεις στο σκάνδαλο «CYTA - Δρομολαξιά» τότε δικαιούσαι άφοβα να αισθάνεσαι
βλάκας που ζείς στην χώρα της Μπανανίας.
Σημ. Φαίνεται ο μακαρίτης ο Γλαύκος ενήστευκε 40 μέρες προτού αποκαλέσει την Κύπρο, Μπανανία.

Ικανοποιημένοι οι τροικανοί.

Ι

κανοποιημένοι παρουσιάζονται οι Τροικανοί από την πορεία υλοποίησης του
Μνημονίου με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό, το γνωρίζουμε και το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά από το επιδεινούμενο κούρεμα των μισθών, την εκδηλούμενη εξόντωση των
εργαζομένων και την εξαθλίωση των μη προνομιούχων στρωμάτων του πληθυσμού. Αυτό που δεν γνωρίζουμε και θέλουμε να το πληροφορηθούμε τάχιστα, είναι κατά πόσον η κυβέρνηση συγκινείται από
την συντελούμενη δυσπραγία και αν η ΑΚΕΛική αντιπολίτευση, που ως κυβέρνηση έφερε την τρόικα
στην Κύπρο, αισθάνεται ενοχές για τα θλιβερά κατορθώματα της.

Το ωράριο καταστημάτων και οι ευθύνες της Ζέτας

Π

ολύ ορθώς η Ρούλα Μαυρονικόλα έθεσε επί τάπητος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής θέμα
αναθεώρησης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων
το οποίο όχι μόνο εξοντώνει τους εργαζόμενους και κτυπά
αλύπητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά ταυτόχρονα
προκαλεί σωρείαν αρνητικών επιπτώσεων στην οικογενειακή ζωή. Καλά θα κάνει η κυβέρνηση να σταματήσει τους
ακροβατισμούς, ανακαλώντας χωρίς περιστροφές την απόφαση για το διευρυμένο ωράριο. Η μικρή Κύπρος έχει απόλυτη ανάγκη την κατανυχτικότητα της Κυριακής αργίας για
πολλούς λόγους, θρησκευτικούς, κοινωνικούς και άλλους. Η
κυβέρνηση, ας αφουγκρασθεί, μεσούσης της κρίσης, τη φωνή
της λογικής αφήνοντας στην άκρη τα κουρουφέξαλα περί
τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και αύξησης των
θέσεων εργασίας. Η κυβέρνηση καλείται να κωφεύσει στις
σύγχρονες συνταγές των περίφημων οικονομολόγων του Χάρβαρντ ότι «η οικονομία πρέπει να λειτουργεί
επι 24ώρου βάσεως.» Παρόμοιες θεωρίες μας πωλούσαν οι ειδήμονες της παγκοσμιοποίησης πρίν από 34 χρόνια με αποτέλεσμα το τραπεζικό σύστημα να καταρρεύσει και το κράτος να χρεοκοπήσει, σύροντας το
λαό στη δυσπραγία και τη δυστυχία. Ας αφήσουν λοιπόν κάποιοι τα μασκαραλλίκκια κι ας προσγειωθούν
στην ωμή Κυπριακή πραγματικότητα. Η Ζέτα Αιμιλιανίδου ας αναλάβει επιτέλους τις βαρύτατες ευθύνες
της κι ας μην παρασύρεται από τους οικονομικούς κερδοσκόπους και τους πολιτικούς καιροσκόπους.

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Η

καθυστέρηση στην αποζημίωση απολυομένων εργαζομένων καλά κρατεί.
Την περασμένη εβδομάδα οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέταζαν αιτήσεις
λόγω πλεονασμού που υποβλήθηκαν το
Μάϊο του 2013.
Παράλληλα, τον περασμένο Δεκέμβριο εκκρεμούσαν 7.528 ποινικές υποθέσεις, εκ των
οποίων οι 2182 αφορούσαν εργοδότες και οι
5346 αυτοτελώς εργαζόμενους (τελευταία
στοιχεία). Οι υποθέσεις αφορούσαν τη μη
τήρηση νομοθεσιών που εφαρμόζουν οι Υπητεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Όσον αφορά την πορεία εξέτασης των άλλων
κοινωνικών παροχών μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμοδίων Υπηρεσιών, διαμορφώνεται ως εξής:
• Επίδομα ασθενείας: εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 20/11/13.

Δ

είχνει ολοένα και περισσότερο
τα δόντια ο εφιάλτης της ανεργίας απειλώντας σοβαρά πλέον
τον κοινωνικό ιστό.

• Συμμετοχή νέων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις
για απόκτηση επαγγελματικής πείρας.

Οι πτυχές της ανεργίας και οι θέσεις
των Κοινωνικών εταίρων θα τεθούν
αύριο Πέμπτη ενώπιον της Εθνικής
Επιτροπής Απασχόλησης. Καινοτόμο
θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το
Σχέδιο Δράσης για υλοποίηση της
Ευρωπαϊκής πολιτικής που αφορά
στην «εγγύηση για τη νεολαία» των
κρατών - μελών που τελούν υπό
Μνημονιακό ζυγό. Το σχέδιο αφού
εγκριθεί από το υπουργικό Συμβούλιο
θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για επικύρωση, για σκοπούς συγχρηματοδότησης των μέτρων για τόνωση της Απασχόλησης από το Ευρω-

• Επιδότηση της απασχόλησης νέων
σε επιχειρήσεις.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως
δήλωσε ότι τώρα είναι η ώρα να
βρούμε τη χρυσή συνταγή για απασχόληση των νέων με πρώτιστο
στόχο να αποτραπεί η κοινωνική
περιθωροποίηση και η μετανάστευση.

Ξέφρενο το άλμα της ανεργίας
το φετεινό Ιανουάριο
6850 νέοι άνεργοι προστέθηκαν στον
ήδη μακροσκελή κατάλογο της ανεργίας της οποίας οι ρυθμοί είναι

• Σύνταξη αναπηρίας:
εξετάζονται οι αιτήσεις Δεκεμβρίου 2013,
νοουμένου ότι έχουν
σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

• Σύνταξη γήρατος: εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές απέκτησαν δικαίωμα τον Αύγουστο του 2013.
• Κοινωνική σύνταξη: εξετάζονται οι αιτήσεις των οποίων οι αιτητές επίσης απέκτησαν
δικαίωμα τον Οκτώβριο του 2013.

• Βοήθημα γάμου: εξετάζονται οι αιτήσεις
Νοεμβρίου 2013 και για το βοήθημα τοκετού οι
αιτήσεις Δεκεμβρίου 2013.
• Επίδομα μητρότητας: εξετάζονται οι αιτήσεις Νοεμβρίου 2013.

Ιανουάριος 2011

28,914

Ιανουάριος 2014

52,783

έφθασαν στους 28914, το ίδιο μήνα
ένα χρόνο αργότερα στις 37102 και
δυο χρόνια μετά φθάσαμε στις
52783.
Σύμφωνα πάντοτε με τα επίσημα
στατιστικά στοιχεία που τηρούνται
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
στο τέλος Ιανουαρίου 2014, έφτασε
τα 52.783 πρόσωπα. Με βάση τα
στοιχεία διορθωμένα για εποχικές
διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση
της ανεργίας, ο αριθμός των εγγε-

γραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο
2014 μειώθηκε στα 48.939 πρόσωπα
σε σύγκριση με 49.643 τον προηγούμενο μήνα.

Στο δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές που κατατέθηκαν τον Οκτώβριο του 2013.

Όσον αφορά στο βοήθημα κηδείας για τις
περιπτώσεις όπου ο / η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου
2013. Επίσης για τις περιπτώσεις όπου ο / η
αποβιώσας /σα λάμβανε σύνταξη γήρατος,
δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα
κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που
ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2013. Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα
λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2013.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι

√ Προτεραιότητα στην
απασχόληση των νέων

• Σύνταξη ανικανότητας: εξετάζονται οι
αιτήσεις Νομεβρίου 2013.

• Σύνταξη χηρείας: για τις περιπτώσεις όπου
ο / αποβιώσας /σα σύζυγος δεν λάμβανε
σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2013. Για τις
περιπτώσεις όπου ο / η αποβιώσας /σα
σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου
- Οκτωβρίου 2013.
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Ώρα να βρούμε διεξόδους
στην απασχόληση των νέων

ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

• Εκρεμούν 7500
υποθέσεις κατά
εργοδοτών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το Σχέδιο μεταξύ άλλων αφορά:
• Συμμετοχή μαθητών 15 - 18 ετών
που εγκαταλείπουν το σχολείο σε
προγράμματα
επαγγελματικής
κατάρτισης, με απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.

ξέφρενοι δημιουργώντας βαθύ προβληματισμό για του τι μέλει γενέσθαι.
Από το Ιανουάριο του 2011 μέχρι
σήμερα ο αριθμός των ανέργων έχει
σχεδόν διπλασιαστεί. Συγκεκριμένα
τον Ιανουάριο του 2011 οι άνεργοι

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του
2013 σημειώθηκε αύξηση 6.850 προσώπων ή 14,9% που αποδίδεται
κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 1.555 ανέργων), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.193),
του εμπορίου (αύξηση 676), της
μεταποίησης (αύξηση 662), της
δημόσιας διοίκησης (αύξηση 554),
των κατασκευών (αύξηση 323),
καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου
σημειώθηκε αύξηση 535 ανέργων.

Μέτρα προστασίας των εποχικών εργατών από τρίτες χώρες

Ν

όμο που αποσκοπεί στην προστασία των εποχικών εργατών
τρίτων χωρών από την εργοδοτική
εκμετάλλευση ψήφισε την περασμένη βδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο.
Στην νομοθεσία υπάρχει πρόνοια
που εμποδίζει τη μετατροπή της
προσωρινής διαμονής σε μόνιμη.
Κεντρικός στόχος της προσπάθειας
είναι οι εποχικά απασχολούμενοι
υπήκοοι τρίτων χωρών να τυγχάνουν
καλύτρεων συνθηκών εργασίας και
διαβίωσης. Θα έχουν, για παράδειγμα, κατάλληλο κατάλυμα, ενώ οι
ώρες εργασίας τους δεν θα πρέπει να
ξεπερνούν τις 48 ώρες της εβδομάδα.

Οι νέοι κανόνες
Μέσα από τους νέους κανόνες θα
επιδιωθεί η καταπολέμηση ή τουλάχιστον ο περιορισμός του φαινομένου της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα όμως θα επιδιωθεί να κλείσουν τα παραθυράκια που
χρησιμοποιούν αρκετοί, που έρχονται
με το δικαιολογητικό της προσωρι-

νής διαμονής / εργοδότησης και στο
τέλος καταλήγουν να είναι μόνιμοι
κάτοικοι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει
ότι κάθε χρόνο εργοδοτούνται προσωρινά πάνω από 100.000 άτομα
στο σύνολο της Ε.Ε.
Με τους νέους αυτούς κανόνες «προσπαθήσαμε να πούμε στους καλούς

• Στόχος η αξιοπρεπής
διαβίωση και η αποτροπή
της εργατικής εκμετάλλευσης

εργοδότες των εποχικών εργαζομένων «συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε», αλλά είπαμε και στους κακούς
εργοδότες «πρέπει να τηρείτε ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εποχικών εργαζομένων». Δεν
πρόκειται για δικαιώματα που βρίσκονται μόνο στο χαρτί», είπε, προσθέτοντας ότι «πρόκεται για δικαιώματα που δίνουν κάποια ευελιξία

στους εποχικούς απασχολούμενους,
οι οποίοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, αλλά ως
ανθρώπινα όντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής Claude
Moraes στη συζήτηση που έγινε πριν
από την ψηφοφορία.

Αξιοπρεπής διαβίωση
Κάθε αίτηση εισδοχής εποχικού εργαζομένου σε κράτος μέλος της ΕΕ θα
πρέπει να περιλαμβάνει σύμβαση
εργασίας ή δεσμευτική προσφορά
εργασίας η οποία θα διευκρινίζει τα
βασικά, όπως το ποσό της αμοιβής
και τον αριθμό των ωρών εργασίας.
Μετά από αίτημα των ευρωβουλευτών, η αίτηση θα περιλαμβάνει επίσης αποδεικτικά στοιχεία ότι ο εποχικός εργαζόμενος διαθέτει κατάλληλη στέγαση. Όταν το κατάλυμα
παρέχεται από τον εργοδότη, το
ενοίκιο δεν πρέπει να είναι υπερβολικό σε σχέση με την αμοιβή του εργαζομένου ούτε σε σχέση με την ποιότητα του. Το ενοίκιο του εποχικού
εργαζόμενου πρέπει να εκπίπτει
αυτομάτως από τον μισθό του.
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Η στόχευση θα εδραιώσει μια
πιο εύστοχη κοινωνική πολιτική

Η

πρόσφατη τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου για τα προβλήματα που
παρουσιάζονται στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη
κατάσταση που επικρατεί ευρύτερα στην κοινωνία.
Ότι δηλαδή οι αδυναμίες και ελλείψεις που παρουσιάζονται σε πολλούς τομείς που συσχετίζονται με
το κοινωνικό σύστημα δεν έχει να κάνει μόνο με την
υπό- στελέχωση αλλά με την ανυπαρξία στρατηγικού προσανατολισμού κοινωνικής πολιτικής.
Η υπουργός εργασίας κατέδειξε χωρίς ενδοιασμούς
και προσκόμματα την πραγματικότητα και πως η
προσπάθεια θα πρέπει ουσιαστικά να επικεντρωθεί στην αλλαγή νοοτροπίας και στη στόχευση μιας
κοινωνικής πολιτικής πιο εύστοχης
και πιο δίκαιης.
Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή το κοινωνικό κράτος μπάζει από παντού
και ως εκ τούτου αποτελεί αδήριτη
Της Δέσποινας αναγκαιότητα της πολιτείας να
Ησαΐα χαράξει μια νέα στρατηγική προΚοσμά
σέγγισης σε σχέση πάντοτε με την
επιδοματική
πολιτική
• Το κράτος πρόνοι- ώστε να καταστεί δικαιότερη έναντι των πολιας είναι βασικός
τών που σε δύσκολες
πυλώνας της κοινωεποχές χρειάζονται τη
νικής προστασίας
στήριξη του κράτους.

και θα πρέπει να
διαφυλαχθεί ως
κόρη οφθαλμού

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν, ότι το κράτος πρόνοιας είναι βασικός πυλώνας της κοινωνικής προστασίας και ως τέτοιος θα πρέπει να
διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.
Και αυτό για να επιτευχθεί θα πρέπει να επέλθει
στόχευση για να μπορέσει να ανταποκρίνεται
άμεσα και αποτελεσματικά προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που είτε έχουν απωλέσει το
εισόδημα τους είτε αυτό έχει κατακρεουργηθεί σε
τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι αρκετό να διασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση.
Τον προσεχή Ιούλιο η Κυβέρνηση στοχεύει στην
εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
(ΕΕΕ) στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχύσει
και να στηρίξει τους πολίτες στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.
Της καινοτομίας αυτής θα πρέπει να προηγηθεί
ένας προσεκτικός σχεδιασμός με την ενεργό συμβολή των κοινωνικών εταίρων ώστε η εφαρμογή
του ΕΕΕ να έχει όσο το δυνατό ευρύτερη αποδοχή
από τα πλατεία στρώματα του λαού.
Αν το μέτρο αυτό εφαρμοστεί σωστά τότε η φιλοσοφία του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα
δημιουργήσει όλες τις απαιτούμενες συνθήκες για
αποτροπή της φτώχειας και της εξαθλίωσης στη
χώρα μας.
Φτάνει να μη γίνουν βιαστικές και σπασμωδικές
κινήσεις οι οποίες στο τέλος της ημέρας δεν θα επιφέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα. Αν για παράδειγμα το οικογενειακό εισόδημα είναι ανύπαρκτο
λόγω ανεργίας και των δύο γονέων αλλά υπάρχει
μια ακίνητη περιουσία, θα υπάρχει δικαίωμα λήψης
αυτού του εισοδήματος ή θα πρέπει να τρέχουν οι
άνθρωποι να πωλούν χωράφια ή το σπίτι που
διαμένουν για να πληρώσουν ρεύμα και νερό. Πολλές παράμετροι που χρήζουν προσεκτικής μελέτης!
Αφ΄ης στιγμής η Υπουργός εργασίας τα είπε καθαρά και ξάστερα όσον αφορά τις αδυναμίες της κοινωνικής πολιτικής, ελπίζω ότι τουλάχιστον θα
προσπαθήσει να διασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού την επιτυχία της εφαρμογής του συγκεκριμένου
εγχειρήματος που θα στοχεύει να μην αφήσει κανένα πολίτη να στερείται τις καθημερινές βασικές του
ανάγκες.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Οι αγκυλωμένοι και τα €70 δισεκατομμύρια

Τ

ο ότι θα φτάσουμε πολύ σύντομα σε μια από τις πιο έντονες
συγκρούσεις της μνημονιακής εποχής μας, που θα είναι οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, το γνωρίζουμε όλοι. Η
πορεία είναι προδιαγεγραμμένη.
Αλλά, ελπίζαμε ότι σ΄ αυτή τη
σύγκρουση θα μπορούσαν να διατυπωθούν και προτάσεις για το
Του Άριστου
Μιχαηλίδη
Αρχισυντάκτης
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

με, είπε ο κ. Κυπριανού, τα λεφτά
των καταθετών για ένα διάστημα
και θα είχαμε αμέσως €70 δισεκατομμύρια με τα οποία θα είχαμε τη
δυνατότητα να κάνουμε τις εισαγωγές που χρειαζόμαστε και
παράλληλα θα αναπτύσσαμε
συγκεκριμένους τομείς όπως τη
γεωργία, τον τομέα της ένδυσης,
της υπόδησης…
Νομίζαμε ότι δεν ακούσαμε καλά,
αλλά τελικά έτσι ακριβώς τα είπε.
Θα κάναμε προσωρινή δέσμευση
καταθέσεων! Πόσο προσωρινή δεν

Φτάνει που θα κάναμε κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε οι «δογματικά αγκυλωμένοι στις νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις».
Παρομοίως και με τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη, όπως ήταν
βέβαιο ότι θα φτάναμε στην Τρόικα και στο μνημόνιο από τον Μάιο
του 2011, που μας πέταξαν εκτός
αγορών, αλλά η τότε Κυβέρνηση
δεν ήθελε να το πιστέψει και νόμιζε ότι προτεραιότητα ήταν να
κάνουμε αγώνα για υπεράσπιση

Οι αποφάσεις για τους
ημικρατικούς είναι αναπόφευκτες. Το θέμα είναι αν
έχουμε την ηγεσία για να
λάβει τις πιο σωστές
καλό του τόπου. Πάμε όμως, όπως
σε όλα. Με μεγάλες κουβέντες. Με
λόγια ανέξοδα, χωρίς περιεχόμενο,
χωρίς να δίνουν λύσεις και χωρίς
να λαμβάνουν υπόψη ποια είναι η
πραγματικότητα που έχουν να
διαχειριστούν. Διαβάζαμε χτες τις
δηλώσεις του Σταύρου Ευαγόρου,
εκ μέρους του κόμματος που
κυβερνούσε όταν έγιναν οι δεσμεύσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις και
αναρωτιόμαστε αν ζούμε όλοι
στην Κύπρο. «Η κυβέρνηση Αναστασιάδη και η Τρόικα», έλεγε,
«αρνούνται να συζητήσουν οποιεσδήποτε άλλες εναλλακτικές επιλογές». Και: «Παραμένουν δογματικά αγκυλωμένοι στις νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις τους και προσκολλημένοι σ' αυτό τον δογματικό
παραλογισμό με απώτερο στόχο
την αναδιανομή του πλούτου προς
όφελος του κεφαλαίου».
Αυτές οι προϊστορικές ατάκες
όμως δεν δίνουν καμιά απάντηση
στα προβλήματα. Μας θύμισε τη
λύση του ΑΚΕΛ που αποκάλυψε
μόλις την περασμένη βδομάδα ο
Άντρος Κυπριανού, στο ΡΙΚ, όταν
ρωτήθηκε από την Αιμιλία Κενεβέζου, πού θα βρίσκαμε τα χρήματα,
τα δισεκατομμύρια, για να βγούμε
από την κρίση. Αν δηλαδή αποφεύγαμε την Τρόικα. Θα δεσμεύα-

ξέρουμε. Μάλλον όσο προσωρινοί
είναι οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές που κλείνουν
χρόνο σε λίγο. Πού θα τα βρίσκαμε
μετά αυτά τα €70 δισ. για να τα
επιστρέψουμε στους καταθέτες,
δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Μάλλον, θα πουλούμε παπούτσια και
καραόλους ή ρεπανάκια σε όλο τον
πλανήτη για να τα μαζέψουμε και
να τα ξαναβάλουμε στις τράπεζες.
Το ότι δεσμεύοντας όλες τις καταθέσεις θα κλάταρε η αγορά και το
αποτέλεσμα θα ήταν χειρότερο
από το σημερινό δεν έχει σημασία.

της ΑΤΑ για να είναι ευχαριστημένος ο Κυρίτσης και ο Χατζηπέτρου.
Σήμερα, αυτό που μπορούμε να
αποφύγουμε είναι το ξεπούλημα
των ημικρατικών. Και θα γίνει
ξεπούλημα αν δεν σκεφτούν οι
ηγέτες μας τι πραγματικά μπορούν
να κάνουν ώστε αυτή η αναπόφευκτη μετεξέλιξη των οργανισμών να
γίνει για το δημόσιο συμφέρον και
όχι για να παριστάνουν οι μισοί
τους αντιστασιακούς στην Τρόικα
και οι άλλοι μισοί τους πιστούς
της.

Αν, αν, αν... η Κύπρος δεν...

Η

ιστορία δεν γράφεται με το
«αν». Η ζωή δεν είναι βολικές
και ανέξοδες υποθέσεις, αλλά
γεγονότα και πράξεις. Και μια
σοβαρή ΄πολιτική δεν κτίζεται με
το «αν» αλλά με σχεδιασμό, όραμα,
επιμονή, προβλεπτικότητα, προπάντων με πολιτική αποφασιστικότητα, που να στηρίζεται σε ένα
μόνο πυλώνα: Την αγάπη για τον
τόπο και την επιβίωσή του. Τις
προάλλες, ο υπουργός Οικονομικών είπε, ορθά, πως αν είχαμε
πριν από καιρό τους δημοσιονομικούς κανονισμούς, δεν θα φτάναμε

στο σημερινό κατάντημα. Με απλά
λόγια: «Αν» είχαμε ηγέτες που αγαπούσαν τον τόπο, δεν θα τον κατέστρεφαν. «Αν» είχαμε ηγέτες που
νοιάζονταν για τον τόπο και όχι
«το κόμμαν τζιαι τα μμμάθκια
σας», δεν θα τον ανατίναζαν. «Αν»
είχαμε τραπεζίτες, που ενδιαφέρονταν για την οικονομία και όχι
άπληστους πλιατσικολόγους, δεν
θα φτάναμε στην κατερείπση του
τραπεζικού συστήματος. «Αν»
είχαμε πολιτικούς με ευθιξία και
αξιοπρέπεια, οι περισσότεροι θα
είχαν κάνει χαρακίρι.

«Αν» είχαμε κόμματα με αρχές, δεν
θα είχαμε το ρουσφέτι, την αναξιοκρατία, την ανικανοκρατία.
«Αν» είχαμε κόμματα και ηγέτες με
λεβεντιά και φιλίτιμο, δεν θα οδηγούσαν τον τόπο στον όλεθρο.
«Αν», είχαμε κόμματα και πολιτικούς, που μόνη έγνοια θα είχαν τη
σωτηρία της Κύπρου μας, δεν θα
είχαμε τόση απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. Και «αν»
είχαμε πολιτικούς - πατριώτες,
δεν θα είχαμε διαπλοκή, εξάρτηση
και συναλλαγές.
Σ.Ι. «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
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«Να μας έχουν υπόψην τους» - Ένα αυθεντικό
κάλεσμα - πρόκληση των εγκλωβισμένων μας

Το διευρυμένο ωράριο στο
μικροσκόπιο της Βουλής

Ο

ι κοινωνικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του
διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας της εμπορικής
αγοράς απασχόλησαν την περασμένη εβδομάδα
συνεδρία της Υποεπιτροπής της Επιτροπής Εργασίας για το δημογραφικό πρόβλημα. Κοινή τοποθέτηση της πλειονότητας των οργανώσεων, που συμμετείχε στη συνεδρία, ήταν η ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικογένεια, εξαιτίας των πολλών
ωρών που εργάζονται οι γονείς, με τις εργαζόμενες
να απουσιάζουν πολλές ώρες από το σπίτι, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής.
Κάποιοι βουλευτές επέκριναν το Υπουργείο Εργασίας γιατί η αλλαγή του ωραρίου, όπως είπαν έγινε
χωρίς μελέτη και
δομές προς υποστήριξη των εργαζομένων.
Των
κυβερνητικών
χειρισμών υπεραμύνθηκε ο γ.δ. του
Υπουργείου Εργασίας,
κ. Ασσιώτης, ο οποίος σημείωσε ότι “ο
μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί τις οικογένειες
είναι η ανεργία και όχι οι προσπάθειες αντιμετώπισής της», επαναλαμβάνοντας ότι η επιμήκυνση του
ωραρίου “έχει δημιουργήσει 5.000 νέες θέσεις εργασίας».
Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Μάριου Μαυρίδη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι “ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εργάζεται όσες ώρες επιθυμεί» και “η οικονομία λειτουργεί
επί 24ώρου βάσεως», αναγνωρίζοντας ότι έγινε
δέκτης καταγγελιών από εργαζόμενους που υποχρεώνονται να εργάζονται εφτά ημέρες την εβδομάδα.
Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών αναφέρθηκαν σε
παραβιάσεις εργατικών δικαιωμάτων και στη μείωση του ελεύθερου χρόνου της οικογένειας. Ο κ.
Κυπρής, εκ μέρους της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας
Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανέφερε ότι υπάρχει αύξηση της νεανικής παραβατικότητας, ως αποτέλεσμα
της πολύωρης απουσίας των γονιών από το σπίτι.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ σε επιστολή
που απέστειλε στην υπουργό Εργασίας τον περασμένο Ιουλίο κάλεσε το Υπουργείο να δώσει έμφαση στη
διακηρυγμένη πολιτική του Υπουργείου Εργασίας για
προώθηση της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στα
καταστήματα εργοδοτούνται χιλιάδες εργαζόμενες
μητέρες. Επεσήμανε δε ότι αφής στιγμής εφαρμόστηκε το διευρυμένο ωράριο η υποχρέωση της πολιτείας
θα πρέπει να εστιαστεί στην εφαρμογής της νομοθεσίας ώστε να μην επιτραπεί σε κανένα εργοδότη να
εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους.

Μ

ια απλή και ανθρώπινη τηλεοπτική εκπομπή αναδρομής
στους εγκλωβισμένους της Καρπασίας, ήταν αρκετή για να «ξυπνήσει» σε κάποιους από μας τη
«ξεχασμένη» διάσταση μιας πολύ
σημαντικής παραμέτρου της Τουρκικής εισβολής του 1974. Ένα πρόβλημα που ίσως για κάποιους να
έχει θεωρηθεί πως έχει αμβλυνθεί
συνεπεία του ανοίγματος των οδοφραγμάτων και της άρσης της
«απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων.
Πόσο διαφέρει όμως η πραγματικότητα που σχετίζεται με τους
εγκλωβισμένους μας, όταν τα
φώτα σβήνουν από τη σκηνή της
παραίσθησης και της πλάνης και
οι εικόνες επιστρέφουν σε μια άλλη
εποχή από την οποία δυστυχώς

«δεν ξεχνώ» που μας μεγάλωσε
στα σχολεία και στην κοινωνική
μας δραστηριοποίηση, στα φοιτητικά μας χρόνια της εκ του ασφαλούς τελικά διεκδίκησης, έγινε κι’
αυτό μια μουντή απόχρωση της
λήθης μας.
Παρήγορο στοιχείο στο όλο σκηνικό, το γεγονός πως, οι εγκλωβισμένοι μας ανανεώνονται μέσα
από τα βλαστάρια τους που μπορούν ακόμα να μορφώνονται με
βάση τα Ελληνορθόδοξα ιδεώδη,
έστω και μέσα σε κλειστές αίθουσες για να μην τους βλέπει το
«τρίτο μάτι» του ψευδοκράτους.
Στερούμενοι ακόμα και το δικαίωμα και τη δυνατότητα να υμνήσουν
τις εθνικές επετείους με την έπαρση της Ελληνικής σημαίας για να
μην «προκαλέσουν» και υποστούν
τις συνέπειες.

«Να μας έχουν υπόψην τους»- Μια
ευχή κι’ ένα κάλεσμα μαζί, από το
στόμα ενός εγκλωβισμένου στο
Ριζοκάρπασο. Τόσο απλή μα και
γεμάτη νόημα. Υπενθύμιση για το
καθήκον μας, για το αυτονόητο
που δεν είναι πάντα και για όλους
δεδομένο.

Οι παιδικές ψυχές άνοιξαν, έστω
και με την απαιτούμενη υπό τις
περιστάσεις
αυτοσυγκράτηση,
μέσα από την ανάγκη της αυτοπροστασίας, όπως επίσης και το
μοντάρισμα των σκηνών και των
αφηγήσεων, που κρίθηκε σκόπιμο
και επιβεβλημένο να γίνει, για να
προστατεύσει τους εγκλωβισμένους μας. Παρά ταύτα όμως, οι
αλήθειες ειπώθηκαν μ’ ένα μοναδικά δικό τους ξεκάθαρο και αυθεντικό τρόπο- κάτι που γίνεται
ακόμα πιο έντονο αν μπορέσουμε
να διαβάσουμε πίσω από τις
λέξεις, αποκρυπτογραφώντας και
ακτινογραφώντας τις εκφράσεις
στα πρόσωπα των εγκλωβισμένων
μας, παιδιών και πρεσβυτέρων,
όπως επίσης και μέσα από τον
ενθουσιασμό και την περηφάνια
των δασκάλων τους.

«Μας θυμούνται μόνο στις εκλογές», συνεχίζει η ψυχρή σκιαγράφηση της καθημερινότητας- αποτύπωση της ψευδαίσθησης στην
οποία χτίσαμε την κοινωνία μας,
σε όλα τα επίπεδα, στη βάση του
«δήθεν» και της μυθοπλαστικής
ανάγκης του εγωκεντρισμού μας.
Υπενθύμιση στο ρηχό εγώ του ατομικισμού και του συμφέροντος και
ταυτόχρονα, υπογράμμιση πως το

Αυτό που κρατάμε τελικά, μέσα
από τις καταγραμμένες αλήθειες
και πραγματικότητες, είναι η ανάγκη να λειτουργήσουμε όλοι καταλυτικά για να κάνουμε την καθημερινότητά τους πιο ενδιαφέρουσα,
πιο εύκολη και πιο ανθρώπινη. Να
τους κάνουμε να νοιώσουν πως, η
θυσία της παραμονής τους στη
σκλαβωμένη γη άξιζε, όχι γι’
αυτούς αλλά για όλους εμάς τους

Του Αντρέα Φ.
Μάτσα
ΙστορικόςΔιεθνολόγος

απουσιάζει η συνύπαρξη ρομαντισμού και ορθολογισμού, ενώ η
εθνική αξιοπρέπεια αποτελεί το
μόνο αντιστάθμισμα στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση που
βιώνουν.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Κ

Σ

την παρουσία της ηγεσίας και όλου του προσωπικού του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού
την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον Μητροπολίτη Λεμεσού κκ Αθανασίου.
Ο σεβασμιότατος τόνισε, ότι στις δύσκολες ώρες
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που περνάει πατρίδα μας λόγω της οικονομικής
κρίσης όλοι οι πολίτες θα πρέπει να προσηλωθούν στις αρχές και τις αξίες της ελληνοχριστιανικής παιδείας και μέσα από την αλληλεγγύη να βοηθούμε ο ένας τον άλλο στο μέτρο του
δυνατού.

υπόλοιπους, σχεδιάζοντας τη
μορφή της τελικής επίλυσης του
προβλήματος με την αξιοποίηση
αυτών που μας χάρισαν ως επιχειρήματα και παραπομπές.
Ταυτόχρονα όμως, γίνεται ξεκάθαρη και η υπενθύμιση πως, η κατοχή αποτελεί μία ψυχρή πραγματικότητα που δεν αίρεται μέσα από
υπερβολές και αστόχευτες παρεμβάσεις, στη βάση της εκμετάλλευσης της σημερινής οικονομικής
κατάστασης για «εξαγορά» συνειδήσεων. Η λύση δεν μπορεί να είναι
διαφορετική από την πλήρη και όχι
επιλεκτική εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, στη βάση των
πραγματικών αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Σε αυτή την κρίσιμη χρονική
συγκυρία, η μελέτη της Θουκυδίδιας θεώρησης του πολιτικού ρεαλισμού στις διεθνείς σχέσεις
(συνολικά και συγκροτημένα), μπορεί να μας οδηγήσει στην αντίληψη
της έννοιας της ισχύος, η οποία
έχει δυναμικό χαρακτήρα καθώς
εξελίσσεται, μεταβάλλεται, αυξάνεται αλλά ταυτόχρονα μπορεί και
να ανατραπεί πολύ εύκολα.
Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος της επιβολής
μιας κοινά αποδεκτής και πολιτικά
συμφωνημένης διχοτόμησης, στην
οποία η ανθρώπινη αξία θα έχει
δευτερεύοντα ρόλο και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί θα γίνονται στη
βάση της εθνοτικής διάκρισης, έτσι
ακριβώς όπως βιώνουν αυτή την
απομόνωση οι «ελεύθεροι πολιορκημένοι» εγκλωβισμένοι μας.
Η Δωρικότητα στο λόγο, στη σκέψη
και στη στάση τους, μπορούν να
μας δώσουν διδάγματα προς αξιοποίηση, όχι μόνο στο εθνικό κομμάτι αλλά ταυτόχρονα και στη δική
μας καθημερινή ζωή, οδηγώντας
μας μέσα από την ταπείνωση,
στην ανάκαμψη και στην ανατροπή της κρίσης σε όλα τα επίπεδα.

Μαζική μετανάστευση
Πορτογάλων

ανείς δεν πίστευε ότι μπορούσε να επαναληφθεί μια
αιμορραγία όπως εκείνη που
γνώρισε η Πορτογαλία τη
δεκαετία του 60,με τη μαζική
έξοδο Πορτογάλων προς την
Ευρώπη.

σμού 10.5 εκατομμυρίων.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι σήμερα παρατηρείται ανάλογη ροή εξόδου από
την χώρα σε μια προσπάθεια
αντιμετώπισης της ανεργίας
της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

του πληθυσμού

Το 2012 για παράδειγμα
10000 Πορτογάλοι έφευγαν
κατά μέσο όρο κάθε μήνα από
την χώρα σε σύνολο πληθυ-

Τέτοιες έξοδοι σημειώνονται
και από άλλες χώρες που
τελούν υπό την άμεση ή έμμεση
αυτοκρατορία της ΤΡΟΙΚΑΣ.

√ Επιτείνει τη γήρανση

Όμως η Πορτογαλία είναι η
μόνη χώρα που την έξοδο
ενθαρρύνει η ίδια η Κυβέρνηση.
Η μαζική αυτή μετανάστευση
επιτείνει την γήρανση του
πορτογαλικού πληθυσμού που
είναι ένας από τους πιο ηλικιωμένους στην Ευρώπη.
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Σημαντικές οι ελλείψεις στο θέμα καταπολέμησης της διαφθοράς σύμφωνα με την Κομισιόν
Σοβαρότατα κενά εντοπίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μείζον θέμα της διαφθοράς που
καταδυναστεύει την Κυπριακή
κοινωνικό - οικονομική ζωή.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
του Ευρωβαρόμετρου, το 57%
των Κυπρίων δηλώνει ότι η
διαφθορά επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή (μέσος όρος
ΕΕ 26%), και το 78% πιστεύει ότι
η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη (μέσος όρος ΕΕ 76%).
Εξάλλου, το 92% των Κυπρίων
δηλώνει ότι η δωροδοκία και η
χρήση διασυνδέσεων είναι
συχνά ο ευκολότερος τρόπος
να εξυπηρετηθούν από ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες (μέσος
όρος ΕΕ 73%), ενώ το 12%
δηλώνει ότι τα κυβερνητικά
μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς είναι αποτελεσματικά
(μέσος όρος ΕΕ 23%) και το 14%
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι
τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται
αμερόληπτα (μέσος όρος ΕΕ
33%). Επίσης, το 83% των
Κυπρίων (το υψηλότερο ποσο-

• Η Ευρωπαϊκή επιτροπή
εισηγείται συγκεκριμένα
μέτρα για αναστροφή
ης αρνητικής εικόνας
στό στην ΕΕ) δηλώνει ότι ο
μόνος τρόπος για να έχει
κανείς επιτυχία στις επιχειρήσεις είναι μέσω πολιτικών διασυνδέσεων, και το 90% πιστεύει ότι οι υπερβολικά στενοί
δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων
και πολιτικών οδηγούν στη
διαφθορά (επίσης το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ).
Αναφορικά με την εμπειρία της
διαφθοράς, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του
2013, από το 3% των ερωτηθέντων Κυπρίων ζητήθηκε άμεσα
ή έμμεσα να καταβάλει χρηματικό δώρο για υπηρεσίες που
λήφθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες (μέσος όρος ΕΕ
4%). Το 12% των ερωτηθέντων
δηλώνει ότι υπήρξε θύμα ή
μάρτυρας υπόθεσης διαφθοράς κατά τους τελευταίους 12
μήνες (μέσος όρος ΕΕ 8%). Το
85% των επιχειρηματιών, δε,

Διεφθαρμένοι και με βούλα
Η διαφθορά είναι μέρος της ζωής των Κυπρίων, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι Κύπριοι
συμμετέχοντες σε πανευρωπαϊκή έρευνα για το θέμα αυτό που ταλανίζει όλη την Ευρώπη

πιστεύει ότι η ευνοιοκρατία και
η διαφθορά παρεμποδίζουν
τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην Κύπρο (μέσος
όρος ΕΕ 73%). Το 64% των
Κύπριων
επιχειρηματιών
δηλώνει ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για την εταιρεία τους (μέσος όρος ΕΕ 43%).

Οι ελλείψεις
Τα πιο πάνω στοιχεία, τονίζεται στην Έκθεση, είναι αποτέλεσμα των ελλείψεων που
αντιμετωπίζουμε ως κράτος σε
ό,τι αφορά την καταπολέμηση
της διαφθοράς. Μεταξύ άλλων,
η Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπίζει:
• Έλλειψη νομοθεσίας για πρόσβαση του πολίτη σε πληροφορίες στο Δημόσιο, έλλειψη
νομοθεσίας που να προστατεύει έναν πολίτη που καταγγέλλει,
• Το γεγονός ότι υφιστάμενη
νομοθεσία δεν παρεμποδίζει
αξιωματούχους του κράτους
να εργοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα αμέσως μετά την
αφυπηρέτησή τους σε τομέα
συναφή με τα προηγούμενα
καθήκοντά τους,
• Το γεγονός ότι ο Περί Χρηματοδότησης των Πολιτικών
Κομμάτων Νόμος του 2012
αναφέρεται σε κόμματα αλλά

όχι σε υποψηφίους σε εκλογές
και δεν προβλέπει την παρακολούθηση των οικονομικών μιας
προεκλογικής εκστρατείας, δεν
είναι υποχρεωτική η αναφορά
των ονομάτων των δωρητών
σε προεκλογικές εκστρατείες,
δεν έχει διοριστεί ανεξάρτητος
έφορος εκλογών που να επιτηρεί τα εισοδήματα και έξοδα
υποψηφίων σε προεκλογικές
εκλογές,
• Το Συντονιστικό Σώμα κατά
της Διαφθοράς δεν έχει διαμορφώσει μια εθνική στρατηγική,
• Η έκθεση κακίζει το γεγονός
ότι υπάρχει στενή σχέση πολιτικών και των επιχειρηματιών,
παράγοντας που προάγει τη
διαφθορά, και
• Όσο αφορά τις δημόσιες

συμβάσεις, δεν υπάρχει ακόμη
ένας μηχανισμός για την επιτήρηση και τον εντοπισμό
περιπτώσεων διαφθοράς σε
διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Χαιρετίζει η Διεθνής
Διαφάνεια Κύπρου
Η Διεθνής Διαφάνεια Κύπρου,
σε ανακοίνωσή της με αφορμή
τα ευρήματα της Έκθεσης της
ΕΕ, χαιρετίζει την Έκθεση,
σημειώνοντας πως η απλή
παρακολούθηση της διαφθοράς στην ΕΕ δεν είναι αρκετή· η
συγκεκριμένη και στοχευόμενη
δράση είναι απαραίτητη. «Η
Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη
Κυπριακή Δημοκρατία να ενεργήσει σύμφωνα με τις συστάσεις της Έκθεσης έτσι, ώστε να
κλείσουν τα νομικά κενά και να

Η διαφθορά στοιχίζει
στην Ε.Ε. 120 δισ. ετησίως
Σχετικά με το σύνολο της ΕΕ, η
έκθεση σημειώνει ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την
Ευρώπη. Πλήττει όλα τα
κράτη-μέλη της ΕΕ και κοστίζει στην ευρωπαϊκή οικονομία γύρω στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα
κράτη-μέλη έχουν αναλάβει
πολλές πρωτοβουλίες τα
τελευταία χρόνια, αλλά τα
αποτελέσματα είναι άνισα
και θα πρέπει να γίνουν
περισσότερα για την πρόληψη και τιμωρία της διαφθοράς. Αυτά είναι μερικά από
τα συμπεράσματα της πρώτης έκθεσης της ΕΕ κατά της
διαφθοράς που δημοσίευσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση δείχνει ότι τόσο η φύση
όσο και το επίπεδο της διαφθοράς, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων
που έχουν ληφθεί για την
καταπολέμησή της, ποικίλλουν από το ένα κράτοςμέλος στο άλλο.
Δείχνει επίσης ότι πρέπει να
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή
στη διαφθορά σε όλα τα
κράτη-μέλη. «Η διαφθορά
υπονομεύει την εμπιστοσύνη
των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος
δικαίου, πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία και στερεί τα
κράτη από φορολογικά έσοδα
που έχουν τόσο πολύ ανάγκη», δήλωσε η επίτροπος
Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλμστρομ, προσθέτοντας ότι «τα κράτη-μέλη
έχουν συμβάλει σε μεγάλο
βαθμό τα τελευταία χρόνια
στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά η σημερινή
έκθεση δείχνει ότι χρειάζονται ακόμη πολλά να γίνουν».
διασφαλιστεί η εφαρμογή των
μέτρων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι εισηγήσεις της «Κομισιόν»
Στην Έκθεση τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης του
όλου συστήματος για την αναφορά, διερεύνηση, προσαγωγή στη δικαιοσύνη και την καταδίκη ατόμων που ενέχονται σε πράξεις διαφθοράς. Προς τον σκοπό αυτό γίνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις αφορούν:

τον απαραίτητο μηχανισμό επιτήρησης για το
Πόθεν Έσχες για τους εκλεγμένους και διορισμένους αξιωματούχους,
(ε) να δημοσιοποιούνται και πιο χαμηλές δωρεές προς τα πολιτικά κόμματα,

(α) τη βελτίωση των πειθαρχικών μέτρων για
δημόσιους υπαλλήλους,

(στ) να περιοριστεί η δυνατότητα των ημικρατικών οργανισμών να χρηματοδοτούν πολιτικές δραστηριότητες ή/και υποψηφίους,

(β) την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της
διαφθοράς στην Αστυνομία,

(ζ) τα κόμματα να δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο τις ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις, και

(γ) τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Αρχής κατά
της διαφθοράς με τις απαραίτητες εξουσίες,

(η) τη δημιουργία ενός καλύτερου μηχανισμού
ελέγχου της όλης διαδικασίας των δημοσίων
συμβάσεων.

(δ) τη θεσμοθέτηση κώδικα συμπεριφοράς και
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Κ

άθε χρόνο στις 21
Φεβρουαρίου γιορτάζεται
η Παγκόσμια Hμέρα Μητρικής
Γλώσσας που καθιερώθηκε
από τη Γενική Συνέλευση της
UNESCO το Νοέμβριο του
1999.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ
γιατί ξέρουν ότι μόνο εκείνος
που θα καλλιεργήσει τη μητρική του γλώσσα, θα μπορέσει
στη συνέχεια να μάθει και τη

Αφορμή για την υιοθέτησή
της από τη Γενική Συνέλευση
της UNESCO στάθηκε η Σφαγή
της Ντάκα στις 12 Φεβρουαρίου του 1952, όταν φοιτητές
του Ανατολικού Πακιστάν
(σημερινού Μπανγκλαντές)
ξεσηκώθηκαν για να εμποδίσουν την κατάργηση της
γλώσσας τους «Μπενγκάλι»
και την υιοθέτηση της επίσημης πακιστανικής «Ουρντού».
Η Αστυνομία έπνιξε τη διαμαρτυρία τους στο αίμα.
Αναντίλεγκτα, η γλώσσα δεν
είναι απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά είναι ο καθρέφτης της σκέψης μας και ο
γλωσσικός εκφραστής του
συναισθηματικού μας κόσμου,
τότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε, όπως είμαστε και είμαστε,
όπως μιλάμε. Στο Σοφιστή του
Πλάτωνα (263 e) ακούμε το
Ξένο και το Θεαίτητο να συμφωνούν ότι η σκέψη και η
γλώσσα είναι το ίδιο πράγμα.
Ξένος: Οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ
λόγος ταὐτόν· πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς
τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς γιγνόμενος
τοῦτ” αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσθη,
διάνοια; (Λέω λοιπόν ότι
σκέψη και λόγος είναι το ίδιο
και το αυτό, με την μόνη διαφορά ότι ο εσωτερικός διάλογος που γίνεται με την
ψυχή μας, χωρίς φθόγγους,
λέγεται, σκέψη.
Θεαίτητος: Πάνυ
(Ακριβώς έτσι)

μὲν

οὖν.

Σύμφωνα με την αρχή της
γλωσσικής σχετικότητας η
γλώσσα που χρησιμοποιούμε
αντανακλά τις πολιτιστικές
και γνωστικές κατηγορίες που
μας επηρεάζουν και καθορίζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, έτσι ώστε, όταν μιλούμε
διαφορετικές γλώσσες, να
έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε
διαφορετικά ανάλογα με τη
γλώσσα που χρησιμοποιούμε.
Π.χ για έναν Γάλλο απόγευμα
(après-midi στη γλώσσα του)
είναι μετά τις 12:00 το μεσημέρι και μέχρι τις 16:00. Αντιθέτως ο Έλληνας σίγουρα το
διάστημα 12:00 μέχρι και
14:00 θα το έλεγε μεσημέρι και
αυτό γιατί ο χρόνος στη συγκεκριμένη περίπτωση φέρει το
πολιτισμικό φορτίο της συνήθειας των Γάλλων να τρώνε
γύρω στις 12:00 και των Ελλήνων γύρω στις 14:00. Αν
θέλουμε να περάσουμε σε
έννοιες με ειδικό βάρος, αρκετές είναι οι μελέτες για την
έννοια φιλοτιμία που αποτελεί
ευρύτερη έννοια επιμέρους
εννοιών, συχνά μη απόλυτα
προσδιορίσιμων σε άλλη

γλώσσα, και γι΄αυτό είπε ο
Momigliano «Καμιά άλλη λέξη
δεν μπορεί να μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε καλύτερα το
ελληνορωμαϊκό επίτευγμα».
Ο Wittgenstein έδωσε μία γενικότερη διάσταση σε αυτή τη
σύμπτωση σκέψης και γλώσσας, που συμπυκνώνεται στη
φράση «Τα όρια του κόσμου
μου είναι τα όρια της γλώσσας
μου».
Και η σύγχρονη έρευνα αναγνωρίζει στη γλώσσα λειτουργίες πέραν από τις απλές επικοινωνιακές. Γι’ αυτό άλλωστε
σήμερα όταν μαθαίνουμε μία
ξένη γλώσσα δεν περιοριζόμαστε, όπως γινόταν μέχρι τη
δεκαετία του 1960, στην δομική και λειτουργική φύση της
γλώσσας, αλλά αναγνωρίζοντας την αλληλεπιδρασιακή
της πλευρά, ως μέσου πραγμάτωσης
διαπροσωπικών
σχέσεων
και
κοινωνικών
συναλλαγών ανάμεσα στα
άτομα, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να διδαχθεί μία γλώσσα
αποκομμένη από το πολιτισμικό της περιβάλλον και τις
συνήθειες του λαού που τη
μιλάει ως μητρική.

Η σημασία της μητρικής
γλώσσας
Οι τελευταίες έρευνες έχουν
αποδείξει ότι «η μητρική
γλώσσα «γράφεται» μέσα μας
από τη μήτρα. Οι επιστήμονες
κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα αφού κατέγραψαν και
ανέλυσαν το κλάμα 60 νεογέννητων ηλικίας τριών ως πέντε
ημερών (τα μισά από τα βρέφη
είχαν γερμανόφωνους γονείς,
ενώ τα υπόλοιπα γαλλόφω-

νους) και ανακάλυψαν εμφανείς διαφορές ανάλογα με τη
μητρική γλώσσα του κάθε βρέφους. Τα βρέφη των γερμανόφωνων έκλαιγαν ακολουθώντας έναν τονισμό ο οποίος
παρουσίαζε σταδιακή ύφεση,
ενώ αντιθέτως τα βρέφη των
γαλλόφωνων ακολουθούσαν
έναν τονισμό που συνεχώς
αυξανόταν. Τα χαρακτηριστικά
αυτά συνάδουν, λένε οι ειδικοί,
με τη γερμανική και τη γαλλική
γλώσσα αντιστοίχως.
Το παραπάνω παράδειγμα
αναδεικνύει όχι μόνο ότι
εγγράφεται η μητρική γλώσσα
από τη βρεφική ηλικία αλλά
και τη σπουδαιότητα της,
αφού είναι γνωστό ότι η
μητρική ταυτίζεται και με τη
συναισθηματική μας γλώσσα.
Και αυτό γιατί με αυτήν
εκφράζουμε τις πιο επεξεργασμένες και λεπτές ψυχικές μας
εκφάνσεις, με την προϋπόθεση
βέβαια ότι έχουμε αναπτυγμένο
γλωσσικό αισθητήριο. Για τη
σημασία της σωστής και
βαθιάς γνώσης της μητρικής
γλώσσας, αξίζει να αναφέρουμε αυτό που γράφει ο Χρ. Τσολάκης, με μεγάλη εμπειρία
στην γλωσσική εκπαίδευση
μεταξύ των άλλων και της
Σουηδίας. Εκεί λοιπόν «ψηφίζουν νόμους και εκχωρούν κονδύλια, για να διδαχθεί και να
μάθει ο κάθε ξένος, εργάτης ή
μαθητής, τη μητρική του
γλώσσα. Έτσι φτάνουν στην
ασύλληπτη για μας απόφαση
να αμείβουν κάθε ξένο αναλφάβητο μετανάστη (και το
δάσκαλο του) με ωριαία αντιμισθία, για να (του) μάθει τη
μητρική του γλώσσα. Κι αυτό

Σουηδική και να ενταχθεί στη
νέα κοινωνία που τον φιλοξενεί. Η ημιγλωσσία τους είναι
πεποίθηση ότι οδηγεί σε διανοητική αναπηρία».

Δίγλωσση εκπαίδευση
Στη σημερινή εποχή τίθεται το
ερώτημα κατά πόσο η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σχεδόν
παράλληλα με τη μητρική είναι
τροχοπέδη ή αρωγός στην
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.
Το φαινόμενο αυτό το συναντάμε στα ξενόγλωσσα σχο-
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λεία ή ακόμη σε δίγλωσσα
οικογενειακά και κοινωνικά
περιβάλλοντα. Ένας άνθρωπος
θεωρείται δίγλωσσος όταν έχει
την ικανότητα να χρησιμοποιεί
με την ίδια περίπου ευχέρεια
δύο γλώσσες ανάλογα με το
γλωσσικό περιβάλλον στο
οποίο βρίσκεται κάθε φορά.
Αντίστοιχα όσοι παρουσιάζουν ποσοτικές και ποιοτικές
ελλείψεις και στις δύο γλώσσες, ελλείψεις δηλαδή που
αφορούν το λεξιλόγιο, τη
γραμματική, τη σκέψη και την
έκφραση
συναισθημάτων,
συγκριτικά με τους μονόγλωσσους χαρακτηρίζονται ως ημίγλωσσοι ή διπλά ημίγλωσσοι.
Πάντως οι έρευνες δείχνουν,
ότι η δίγλωσση εκπαίδευση
έχει θετικά αποτελέσματα στην
ανάπτυξη
της
γλώσσας
(συμπεριλαμβανομένης
και
αυτής της μητρικής), εμπλουτίζει τον εγκέφαλο, αφού
υπάρχουν δύο λέξεις για κάθε
έννοια. Προϋπόθεση της επιτυχούς εκμάθησης είναι οι γονείς
να μιλούν σωστά και καλά τη
δική τους γλώσσα, γιατί έτσι
ευαισθητοποιούν το παιδί για
τα νοήματα που αποδίδονται
με την μία ή την άλλη γλώσσα,
του μαθαίνουν ανεπίγνωστα
δομικές λειτουργίες της γλώσσας και συλλογιστική σκέψη,
δομές που υπάρχουν σε κάθε
γλώσσα. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί ότι έρευνες δείχνουν
ότι η διγλωσσία σπάνια αποτελεί την αιτία δυσκολιών
γενικότερης εκμάθησης. Η μόνη
περίπτωση που θα μπορούσε
να οδηγήσει ένα δίγλωσσο
παιδί να παρουσιάσει προβλήματα εκμάθησης είναι, όταν
καμία από τις δύο γλώσσες δεν
έχουν κατακτηθεί σωστά με την
είσοδο του παιδιού στο σχολείο.

Η Ελληνική γλώσσα
Στην δική μας περίπτωση, που η γλώσσα μας έχει την παγκόσμια ιδιαιτερότητα της ενιαίας συνέχειας, η σημασία της γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Οι Έλληνες στον ίδιο γεωγραφικό
χώρο επί 40 αιώνες μιλούν και γράφουν την ίδια γλώσσα, την
ελληνική. Παρά τις διαφορές των δομικών κατηγοριών (καταλήξεις, σχηματιστικά στοιχεία, φθόγγοι, εγκλίσεις, πτώσεις και
γένη) στην γλώσσα μας επιβιώνουν και αναβιώνουν πολλές
λέξεις της αρχαίας ελληνικής τις οποίες ασυνείδητα άλλοι και
πιο συνειδητά οι μορφωμένοι ανακαλύπτουν και προσδιορίζουν. Έτσι αναπόφευκτα μέσω της γλώσσας μεταφέρουμε
αξίες, πολιτισμικές συνήθειες, λαογραφικές ιδιαιτερότητες,
ιστορικές καταβολές. Συνεπώς μία οποιαδήποτε υποχώρηση
της γλωσσικής μας επάρκειας σημαίνει ταυτόχρονα και πνευματική οπισθοδρόμηση.
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• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΕΚ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ενημερώθηκαν για το ρόλο που διαδραματίζει
ο συνδικαλισμός στην κυπριακή κοινωνία

Η

ΣΕΚ πλημμύρισε την περασμένη Τρίτη από χαρούμενες, αυθεντικές και
αγνές μορφές μαθητών που αποτελούν τη μαγιά του μέλλοντος και της
ελπίδας για ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο αύριο.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ για ενημέρωση των
νέων για το συνδικαλισμό, σε σχολεία και πανεπιστήμια αλλά και της ανάπτυξης της ποικιλόμορφης δραστηριότητας του τμήματος στο πεδίο των
νέων, το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρέα/Λευκωσίας επισκέφθηκε το μέγαρο της ΣΕΚ.
Οι μαθητές έτυχαν ευρείας ενημέρωσης για τον ρόλο που επιτελεί η ΣΕΚ και
γενικότερα το συνδικαλιστικό Κίνημα στην Οικονομία και γενικότερα στην Κοινωνία ενώ είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ερωτήματα και προβληματισμούς
για την εργασία που επιτελούν οι συνδικαλιστές.

4 Ξεναγήθηκαν στο μουσείο της ιστορίας της ΣΕΚ, το οποίο
αντικατοπτρίζει ένα μικρό δείγμα της λαμπρής της ιστορίας
που επιτέλεσε μέσα στο χρόνο

Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέας Μάτσας
ανταλλάσσει απόψεις με τους μαθητές,
μετά την ενημέρωση για
το συνδικαλιστικό κίνημα

Αρχικά τα παιδιά μαζεύτηκαν στην αίθουσα του Μάρκου Δράκου όπου ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας προέβη σε ευρεία
ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της ΣΕΚ ενώ παράλληλα αναφέρθηκε
στο βίο και τη δράση του ήρωα Μάρκου Δράκου που διετέλεσε στέλεχος του
Κινήματος. Ο κ. Μάτσας τόνισε χαρακτηριστικά, ότι η αθωότητα και η αγνότητα που εκπέμπουν τα παιδιά ενισχύουν το όραμα της ΣΕΚ για δημιουργία
συνθηκών κοινωνικής ανάπτυξης ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Κάλεσε δε τα παιδιά να προσπαθήσουν να διατηρήσουν στη ζωή τους την
ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό τους.
Προβλήθηκε σύντομη ταινία για την ίδρυση της ΣΕΚ για τους στόχους και τις
επιδιώξεις της με επίκεντρο την θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και για τη συμμετοχή της στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες
της Κύπρου
Ακολούθησε ξενάγηση των παιδιών στο μουσείο της ιστορίας της ΣΕΚ, το
οποίο αντικατοπτρίζει ένα μικρό δείγμα της λαμπρής της ιστορίας που επιτέλεσε μέσα από το χρόνο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στους μαθητές η αυθεντική γραβάτα του ήρωα Μάρκου Δράκου αλλά πολλά άλλα εκθέματα της εποχής του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59.
Τα παιδιά είχαν παράλληλα την ευκαιρία να επισκεφθούν την συνδικαλιστική
σχολή της ΣΕΚ όπου ο Διευθυντής της Νίκος Νικολάου επεξήγησε μεταξύ
άλλων ότι η δια βίου μάθηση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επαγγελματικής και όχι μόνο ανέλιξης. Στα παιδιά δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό και

Ο λειτουργός Κατάρτισης Βαγγέλης Ευαγγέλου ξεναγεί τα παιδιά στο μουσείο
της ΣΕΚ. Ιδιαίτερη αίσθηση στα παιδιά έκανε η αυθεντική γραβάτα
του ήρωα Μάρκου Δράκου

Ο γραμματέας του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ Τάσος
Κακουλλής αποθανατίζεται με τα παιδιά στο
μουσείο μπροστά στο έμβλημα του Κινήματος

Η μάθηση δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο
των μαθητών, τόνισε ο διευθυντής
της Συνδικαλιστικής Σχολής Νίκος Νικολάου
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Η

ετήσια επισκόπηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις το 2013,
παραδέχεται ότι η οικονομική
κρίση στην Ευρώπη οδήγησε σε
εκρηκτική αύξηση της φτώχειας μεταξύ των ανθρώπων
παραγωγικής ηλικίας, για τους
οποίους η εξεύρεση εργασίας
ενδέχεται να μην αρκεί για να
ξεφύγουν από την ένδεια.
Για να καταπολεμηθεί η φτώχεια, δεν αρκεί η σταδιακή μείωση της ανεργίας, αλλά χρειάζεται η δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας, υπογραμμίζεται.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ανθεί το φαινόμενο
της «φτώχειας στην εργασία»
H έκθεση επισημαίνει, ότι μόνο στο 50% των περιπτώσεων η εξεύρεση εργασίας
αποτέλεσε τη λύση για τη φτώχεια, που έχει διογκωθεί στην Ευρώπη της κρίσης
παροχές ανεργίας είναι πιο
πιθανόν να βρουν δουλειά σε
σχέση με εκείνους που δεν λαμβάνουν επιδόματα ή άλλες
παροχές, ιδίως όταν τα
συστήματα
συνδέουν
τις
παροχές, οι οποίες περιορίζονται με το πέρασμα του χρό-

τα άλλων χωρών της ΕΕ, επισημαίνει η ίδια επισκόπηση,
ενώ σημειώνει ότι το 2012, το
35% του πληθυσμού στην
Ελλάδα απειλούνταν με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

«Πρέπει να δώσουμε προσοχή,
όχι μόνο στη δημιουργία, αλλά
και στην ποιότητα των θέσεων
εργασίας, για να μπορέσουμε
να επιτύχουμε μια βιώσιμη
ανάκαμψη που να μειώνει όχι
μόνο την ανεργία, αλλά και τη
φτώχεια», τόνισε ο επίτροπος
αρμόδιος για την απασχόληση,
τις κοινωνικές υποθέσεις και
την κοινωνική ένταξη, Λάζλο
'Αντορ.
Η εξεύρεση εργασίας βοηθά
τους ανθρώπους να ξεφύγουν
από τη φτώχεια μόνο στο 50%
των περιπτώσεων, σύμφωνα
με την έκθεση.
Όσοι καταφέρνουν να βρουν
δουλειά συνήθως εργάζονται
λιγότερες ώρες και λαμβάνουν
μικρότερο μισθό σε σχέση με το
παρελθόν, γεγονός που αυξάνει το φαινόμενο της λεγόμενης
«φτώχειας στην εργασία».
Σημαντικό ρόλο ωστόσο, εκτός
του είδους της εργασίας, παίζουν και άλλοι παράγοντες,
όπως η επαγγελματική κατάσταση του συντρόφου τους.
«Δυστυχώς, δεν μπορούμε να
πούμε ότι το να έχει κανείς
εργασία συνεπάγεται απαραιτήτως και μια αξιοπρεπή διαβίωση», είπε ο Επίτροπος
Απασχόλησης της ΕΕ Λάσλο
Άντορ, προσθέτοντας ότι η
κατάσταση αυτή είχε «σημαντικές επιπτώσεις» στην ανάκαμψη της Ευρώπης.
«Η σταδιακή μείωση της ανεργίας πιθανότατα δεν θα είναι
αρκετή για να αντιστρέψει την
τάση αύξησης του επιπέδου
φτώχειας», προειδοποίησε.
Μολονότι η ευρωζώνη βγήκε
πέρυσι από την ύφεση, το
ποσοστό ανεργίας παραμένει
ανησυχητικά υψηλό, ιδιαίτερα
μεταξύ των νέων, γεγονός που
πυροδοτεί επικρίσεις για τις
πολιτικές λιτότητας που ακολουθούνται.
Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι
άνθρωποι που λαμβάνουν

νεται, επίσης, ότι η Ελλάδα
υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση
του ΑΕΠ, μεταξύ 2008-2013,
από οποιαδήποτε άλλη χώρα
και κατέγραψε τη μεγαλύτερη
αύξηση ανεργίας στην ΕΕ.

Οι παράπλευρες απώλειες
της εσωτερικής
υποτίμησης
Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη
τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
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τους περιορισμούς της και τις
επιπτώσεις της, ιδίως όσον
αφορά την αύξηση της ανεργίας και την κοινωνική ένδεια,
και η αποτελεσματικότητά της
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το άνοιγμα
της οικονομίας, η ανθεκτικότητα της εξωτερικής ζήτησης,
και η παρουσία πολιτικών και
επενδύσεων για την ενίσχυση
της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.

Άντορ: Δεν φταίνε μόνο τα
μνημόνια
Ερωτώμενος για τις αρνητικές
συνέπειες που είχαν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στις
χώρες που λαμβάνουν δανειακή βοήθεια από την τρόικα
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και

• Δεν είναι μόνο τα μνημόνια που ευθύνονται αλλά
καιοι ίδιες οι χώρες που διέπραξαν σοβαρά λάθη
ζουν οι χώρες της ευρωζώνης
στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς τους, δεδομένου
ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να
υποτιμήσουν το νόμισμά τους.

Η εξεύρεση εργασίας δεν αποτελεί πλέον ισχυρό λόγο
για κάποιον να εξέλθει από τη φτώχεια και
την εξαθλίωση. Αυτό επισημαίνει έκθεση της «Κομισιόν»
η οποία κάνει πλέον αναφορά στην έξαρση
του φαινομένου των φτωχών εργαζομένων

νου, με την υποχρέωση του
ανέργου να αναζητήσει εργασία.

Αναποτελεσματικά τα
συστήματα κοινωνικών
παροχών
Παράλληλα, αναφέρεται στη
σημασία ενός αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικών
παροχών τόσο για την επάνοδο των ανέργων στην απασχόληση όσο και για την άμβλυνση
των χρόνιων ανισοτήτων
μεταξύ των δύο φύλων.
Σημειώνεται, μάλιστα, ότι σε
ορισμένες χώρες (π.χ. Πολωνία, Βουλγαρία) σημαντικά
τμήματα του πληθυσμού δεν
καλύπτονται από τα συνήθη
δίκτυα ασφαλείας (παροχές
ανεργίας, κοινωνική βοήθεια)
και κατά κανόνα στηρίζονται
στην οικογενειακή αλληλεγγύη
ή στην αδήλωτη εργασία.
Επίσης, τα συστήματα κοινωνικών παροχών της Ελλάδας,
της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας χαρακτηρίζονται από
πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τα συστήμα-

Οι χώρες αυτές είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν μέτρα
εσωτερικής
υποτίμησης
συμπιέζοντας τους μισθούς
και τις τιμές.

ΔΝΤ), όπως η Ελλάδα, ο Άντορ
παραδέχτηκε ότι «είναι αλήθεια πως χάθηκαν θέσεις
εργασίας».
Ωστόσο, «είναι λάθος να πούμε
ότι μόνη υπεύθυνη είναι η
τρόικα» επειδή «αυτές οι χώρες
διέπραξαν λάθη που τις κατέστησαν ευάλωτες», όπως υποστήριξε.

Η πολιτική αυτή, ωστόσο, έχει

Το ποσοστό αυτό κατατάσσει
την Ελλάδα τέταρτη στην ΕΕ,
μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Λετονία. Επισημαί-

Μεγάλα θύματα της κρίσης οι εργαζόμενες γυναίκες
Τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης είναι οι γυναίκες, ενώ οι κοινωνικές παροχές στην Ελλάδα και
στην Ισπανία μειώνουν την ανισότητα πολύ λιγότερο από ό,τι στην Αυστρία και στο Λουξεμβούργο.
Όσον αφορά τις χρόνιες ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων, από την επισκόπηση προκύπτει ότι
εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές που πλήττουν τις γυναίκες, ως προς τη συμμετοχή στην
αγορά εργασίας, τις αμοιβές και τον κίνδυνο της φτώχειας.
Οι γυναίκες τείνουν να εργάζονται συνολικά λιγότερες ώρες από ό,τι οι άνδρες, με αποτέλεσμα τον
περιορισμό των ευκαιριών σταδιοδρομίας τους, την αμοιβή τους με χαμηλότερο μισθό και σύνταξη και κατά συνέπεια, τη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας τους.
Σε ορισμένα κράτη-μέλη, ένα υψηλό ποσοστό γυναικών εργάζεται σχετικά λίγες ώρες (π.χ. Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία και Ην. Βασίλειο), ενώ σε κάποιες άλλες χώρες (κυρίως της Κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης, στην Ισπανία και την Ιρλανδία) η συμμετοχή των γυναικών στην εργασία
μπορεί να είναι χαμηλότερη, αλλά όταν απασχολούνται, τείνουν να εργάζονται σχετικά περισσότερες ώρες.
Μόνο λίγα κράτη-μέλη (κυρίως οι Σκανδιναβικές και οι Βαλτικές χώρες) έχουν κατορθώσει να συνδυάζουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών με περιορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο
φύλων ως προς τις ώρες εργασίας.
Τέλος, η ίδια επισκόπηση υπογραμμίζει ότι από τα πρώτα κιόλας έτη ζωής του ευρώ, άρχισαν να
εμφανίζονται αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, κυρίως λόγω της ανισόρροπης ανάπτυξης
σε ορισμένα κράτη-μέλη, με βάση το συσσωρευόμενο χρέος, το οποίο υποδαύλισαν τα χαμηλά επιτόκια και οι μαζικές εισροές κεφαλαίων και το οποίο συνοδεύτηκε συχνά από απογοητευτικές εξελίξεις ως προς την παραγωγικότητα και από προβλήματα ανταγωνιστικότητας.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μ

ε τα επίπεδα αισιοδοξίας για την πορεία ανάκαμψης της παγκόσμιας
σαφώς ανεβασμένα, πολλοί
ομιλητές του Οικονομικού
φόρουμ του Νταβός προειδοποίησαν για τους κινδύνους
που εγκυμονεί για την πολιτική σταθερότητα και την
κοινωνική συνοχή η ανισόρροπη και άνιση ανάπτυξη.
Την προηγουμένη της έναρξης
του Φόρουμ ο γνωστός Μη
Κυβερνητικός
Οργανισμός
Oxfam είχε δημοσιεύσει, άλλωστε έρευνα που έδειξε ότι το 1%
των πλουσιότερων κατοίκων
του πλανήτη κατέχει το ήμισυ
του παγκόσμιου πλούτου. Και
ότι 7 στους 10 κατοίκους του
πλανήτη ζουν σε μια χώρα
όπου την τελευταία 30ετία
οξύνθηκε η οικονομική ανισότητα. Με τα ευρύματα αυτά το
κεντρικό θέμα της εφετινής
διοργάνωσης («Αναμόρφωση
του κόσμου και συνέπειές της
για την κοινωνία, την πολιτική
και τις επιχειρήσεις») έθετε
νομοτελειακά επί τάπητος την
30χρονη εμπειρία του πλανήτη
από την εγκατάλειψη του
παρεμβατικού και ρυθμιστικού
κεϊνσιανού καπιταλισμού και
την υιοθέτηση και καθολική

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Φουντώνει ο φόβος για κοινωνικές
εκρήξεις και πολιτική αστάθεια
Προβληματισμός στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ του Νταβός
για την ανεργία και την αναζωπυρούμενη οικονομική ανισότητα
εφαρμογή της οικονομικής
απορρύθμισης και των παγκοσμιοποιημένων αγορών.
Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μπιλ
Γκέιτς - με την αυξημένη ευαισθησία βεβαίως στα θέματα
αυτά που του προσδίδει η
εμπλοκή του, ως επικεφαλής
ομού μετά της συζύγου του του
Bill & Melinda Gates Foundation,
με τον αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας στον
πλανήτη - μίλησε για την ανάγκη να αυξηθεί η φορολόγηση
που πληρώνουν οι Αμερικανοί.
Ακόμη περισσότερο, δεν είναι
τυχαίο που ο βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος Ντέιβιντ
Κάμερον μίλησε για την ανάγκη
να επαναπατρίσουν τη παραγωγή τους οι βιομηχανίες της
Δύσης που έχουν μεταφερθεί
στην Κίνα και σε άλλες χώρες
της Ανατολής για να εκμεταλλευθούν τα φθηνά εργατικά
χέρια και εν γένει την απουσία
εργατικής νομοθεσίας. Δεν

είναι τέλος, τυχαία και η ψηχανάλυση των μάνατζερ που
παραπονούνται για το χρόνο
που δεν έχουν, την οποία επιχείρησε η Εμιλι Γιανγκ του ΒΒC,
προτείνοντας τους ως αντίδοτο να επιδοθούν σε ονειροπολήσεις κατά τη διάρκεια της
ημέρας.

Η βόμβα της ανεργίας
Μια εκ των τοποθετήσεων που
αποτύπωσαν το κλίμα του
εφετινού Φόρουμ και εξέφρασαν ακριβέστερα τις ανησυχίες
της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ για τη γενικότερη
απαξίωση της εργασίας από
το σύγρονο καπιταλισμό είναι
εκείνη του προέδρου της
Google Ερικ Σμιτ - και έχει
σημασία το γεγονός ότι τις
επίσημάνσεις αυτές τις έκανε ο
επικεφαλής μιας υπερεθνικής
επιχείρησης με παρουσία πρακτικά σε όλες τις χώρες του
πλανήτη που βρίσκεται στο
στόχαστρο πολλών κυβερνήσε-

Τα υψηλότερα στην Ε.Ε. τα επιτόκια
στην Κύπρο

Τ

ην πτωτική τους πορεία συνέχισαν τον
Δεκέμβριο του 2013 τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Κύπρο, υποχωρώντας στο
χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2010,
ενώ στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον της
τελευταίας 5ετίας υποχώρησαν τα επιτόκια για
καταναλωτικά δάνεια, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα. Παρά
τη μείωση, όμως, τα επιτόκια στην Κύπρο είναι
τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής, το επιτόκιο
για στεγαστικά δάνεια (σταθερό επιτόκιο για
περίοδο ενός έτους και κυμαινόμενο στη συνέχεια) μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 στο
4,67%, από 4,71% τον Νοέμβριο.

Δεκέμβριο του 2013 στο 2,23%, από 2,20% τον
προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο αποδοχής
καταθέσεων συμφωνημένης διάρκειας μέχρι
ενός έτους προς επιχειρήσεις αυξήθηκε τον
Δεκέμβριο του 2013 στο 2,25%, από 1,91% τον
προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τα στεγαστικά επιτόκια στην Κύπρο είναι τα ψηλότερα στην
Ε.Ε.
Στην ευρωζώνη το επιτόκιο στεγαστικών δανείων παρέμεινε στο 3,37%, όσο ήταν και τον
Νοέμβριο.
Το επιτόκιο για τα νέα στεγαστικά δάνεια στην

ων επειδή εκμεταλλεύεται με
τον προσφορότερο τρόπο τα
κενά της παγκόμιας νομοθεσίας για να φοροδιαφεύγει. Ο
Σμιτ είπε ότι η τεχνολογική
πρόοδος της ψηφιακής εποχής
θα συνεχίσει να καταστρέφει
θέσεις εργασίας. «Το πρόβλημα της απασχόλησης θα είναι
καθοριστικό τις επόμενες δύο
με τρεις δεκαετίες... Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με τη Βιομηχανική Επανάσταση» τόνισε
ο Σμιτ.

«Πρόκειται για έναν αγώνα
μεταξύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ανθρώπου
και στον αγώνα αυτό ο άνθρωπος πρέπει να νικήσει», είπε ο
αμερικανός διευθυντής και
εξήγησε ότι η καταπολέμηση
της ανεργίας θα γίνει μέσω της
στήριξης των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, αν και
προέβλεψε ότι ακόμη και αν
δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας και υπάρξει πλήρης
απασχόληση, οι κοινωνικές
εντάσεις και η δυσαρέσκεια δεν
θα αμβλυνθούν διότι οι μισθοί
θα παραμείνουν επί μακρόν σε
χαμηλά επίπεδα. «Η απουσία
προοπτικής για οικονομική
πρόοδο είναι μια αντιαναπτυξιακή εξέλιξη», παραδέχθηκε ο
Σμιτ.

Προκήρυξη Υποτροφιών
Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας για τα 120 χρόνια
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, μέσα στα
πλαίσια των 120 χρόνων από την ίδρυσή της, προκηρύσσει τρεις
υποτροφίες για αποφοίτους των Λυκείων της Εκπαιδευτικής της
Περιφέρειας: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας,
Λύκειο Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, για
πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ στην
Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος
2013-2014.
1. Δικαίωμα υποβολής έχουν:
1.1 Οι Ελληνοκύπριοι απόφοιτοι των Λυκείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας των
τριών τελευταίων σχολικών ετών 2010-2011, 2011-2012
και 2012-2013, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση στα πιο
πάνω Εκπαιδευτήρια και φοιτούν στο 1ο έτος.
1.2 Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα
1-20.
1.3 Περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα, με ανώτατο εισόδημα οικογένειας €30.754 πλέον €1708 για κάθε παιδί πέραν
του αιτητή.

Αν ληφθούν υπόψη και οι υπόλοιπες χρεώσεις
του δανείου (έρευνα, διαχείριση κ.λπ), τότε το
επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,93%, από 4,99%
τον προηγούμενο μήνα.

2. Οι άρρενες υποψήφιοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση,
νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο.

• Ελαφριά πτώση
των στεγαστικών δανείων

3. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία,
πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν
δίπλωμα ή πτυχίο. Αποκλείεται επίσης άτομο που ήδη άλλο
μέλος της οικογένειάς του λαμβάνει υποτροφία από την Εφορεία.

Μείωση, επίσης, παρουσίασε το επιτόκιο για
καταναλωτικά δάνεια, το οποίο υποχώρησε τον
Δεκέμβριο του 2013 στο 6,00%. Αντίθετα, αύξηση σημείωσαν τον ίδιο μήνα τα επιτόκια για
επιχειρηματικά δάνεια μέχρι 1 εκ. ευρώ, καθώς
ανήλθαν στο 6,00%, από 5,62% τον Νοέμβριο. Τα
επιτόκια για δάνεια πέραν του 1 εκατ. ευρώ
αυξήθηκαν στο 5,23%, από 4,26% τον Νοέμβριο
του 2013.

4. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα
πληρούν τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω.

Αύξηση παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2013
τα επιτόκια νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι
ενός έτους προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Τα επιτόκια καταθέσεων, προθεσμίας μέχρι
ενός έτους, για νοικοκυριά αυξήθηκαν τον

Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,03% από 2,95%.
Πέραν των στεγαστικών, η Κύπρος έχει και τα
υψηλότερα επιχειρηματικά επιτόκια στην Ε.Ε.
Όσον αφορά τα επιτόκια για νέες καταθέσεις
στην Κύπρο αυξήθηκαν στο 2,23% από 2,20% το
Νοέμβριο και 4,52% το Δεκέμβριο του 2012.
Στην Ευρωζώνη το κόστος άντλησης καταθέσεων μειώθηκε στο 1,59% από 1,60%.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα,
τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου
στην Παλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ.
6. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της
Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014
και ώρα 2.00 μ.μ.
Από την Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Λευκωσία, 23 Ιανουαρίου 2014
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Τ

ο μέγα ζητούμενο της καθημερινής μας ζωής είναι ότι
το πρωί να ξυπνάμε ανανεωμένοι και έτοιμοι για τη νέα
μέρα που βρίσκεται μπροστά
μας. Για πολλούς ανθρώπους,
όμως, αυτό δεν ισχύει, καθώς
πολλά συμπτώματα και νοσήματα τείνουν να εκδηλώνονται
με το πρώτο φως του ήλιου.
Να μερικά από τα πιο συνηθισμένα:

Ακτινογραφία του άσχημου
πρωϊνού ξυπνήματος

• Όποια κι αν είναι
η αιτιολογία του,
ο πονόλαιμος έχει
την τάση να είναι
χειρότερος το πρωί

τοξίνες, επειδή το κάπνισμα
προκαλεί βλάβες στους κροσσούς (οι κροσσοί είναι μικροσκοπικές δομές της αεροφόρου
οδού που μοιάζουν με τρίχες
και φυσιολογικά απομακρύνουν από τους πνεύμονες τη
βλέννα και τις τοξίνες) και έτσι
το πρωί βήχουν.

Αλεργία από ακάρεα
Η αλλεργία στα ακάρεα της
οικιακής σκόνης, εξάλλου, τα
οποία υπάρχουν σε στρώματα,
κλινοσκεπάσματα και χαλιά,
μπορεί να οδηγήσει σε πρωινό
βήχα, επειδή προκαλεί συσσώρευση βλέννας στους πνεύμονες στη διάρκεια της νύχτας.
Έντονος βήχας μπορεί να προκληθεί το πρωί και εξαιτίας
του άσθματος, ιδίως τον χειμώνα όταν οι αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία της
ατμόσφαιρας επιδεινώνουν τα
συμπτώματά του. Όσον αφορά
τη γρίπη και το κρυολόγημα, ο
βήχας τους συχνά είναι πολύ
έντονος το πρωί, επειδή όλη
νύχτα συσσωρεύεται στον
λαιμό βλέννα εξαιτίας της
ίωσης.
Ουρική αρθρίτιδα
Η ουρική αρθρίτιδα ή
ποδάγρα, όπως είθισται
να αποκαλείται, είναι μία
μορφή αρθρίτιδας που

Βουητό στα αφτιά
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Πόνος στη μέση ή τον αυχένα

Έ

νας ενήλικας στους τρεις νιώθει πόνο στη
μέση ή/και στον αυχένα του το πρωί που
ξυπνάει, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της
Βρετανικής Χειροπρακτικής Εταιρείας (BCA),
στην οποία συμμετείχαν 2.400 εθελοντές. Η
αιτία είναι πολύ συχνά το κακό στρώμα και το
λάθος μαξιλάρι, κατά τη δρα Κριστίν Χέισλερ,
ιατρική σύμβουλο στον βρετανικό οργανισμό
Arthritis Care. Ο πρωινός πόνος είναι επίσης
σχετίζεται με την πλούσια σε
κρέας και οινοπνεύματος διατροφή και προσβάλλει ολοένα
περισσότερους ενήλικες (υπολογίζεται ότι πλέον προσβάλλει το 2-3% του γενικού πληθυσμού στις χώρες της Δύσης). Η
ποδάγρα εμφανίζεται όταν τα
επίπεδα ουρικού οξέος στο
αίμα είναι παθολογικά αυξημένα, διότι το περιττό ουρικό
οξύ δημιουργεί κρυστάλλους
που «παγιδεύονται» στις
αρθρώσεις ή στους μαλακούς
ιστούς, προκαλώντας έντονο
πόνο. Οι κρίσεις του πόνου
συχνά εκδηλώνονται αργά τη
νύχτα ή νωρίς το πρωί, κατά
τον δρα Κρις Ντέιτον, πρόεδρο
της Βρετανικής Εταιρείας Ρευματολογίας. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η φλεγμονή στις
πονεμένες αρθρώσεις επιδεινώνεται τη νύχτα επειδή
«κρυώνουν» οι αρθρώσεις και
ταυτοχρόνως μειώνονται τα
επίπεδα της κορτιζόλης στον
οργανισμό, εξηγεί. Η κορτιζόλη
είναι η φυσική αντιφλεγμονώδης και παυσίπονη ορμόνη του
σώματος.
Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Η ασθένεια αυτή, που ο κόσμος
αποκαλεί «σπαστική κολίτιδα», προσβάλλει το 1114% του ελληνικού
πληθυσμού, με τις
γυναίκες ασθενείς να
είναι διπλάσιες από
τους άντρες. Εκτός απ’
όλα
τα
άλλα

πολύ συνηθισμένος στους πάσχοντες από οστεοαρθρίτιδα στη σπονδυλική στήλη, οι οποίοι
συχνά ανακαλύπτουν ότι πονούν τόσο πολύ το
πρωί, ώστε χρειάζονται ώρες για να συνέλθουν.
Σε αυτή την περίπτωση η αιτία είναι η ολονύκτια συσσώρευση φλεγμονωδών ουσιών στις
αρθρώσεις εξαιτίας της ακινησίας, εξηγεί η δρ
Χέισλερ.

συμπτώματα (χρόνιο πόνο
στην κοιλιά, φούσκωμα, αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου
κ.τ.λ.), πολύ σύνηθες πρόβλημα είναι η εμφάνιση οξείας
διάρροιας όταν ξυπνάει το
πρωί ο ασθενής. Επιστήμονες
από το Κέντρο Λειτουργικής
Γαστρεντερολογίας του Πανεπιστημίου της Βορείου Καρολίνας ανακάλυψαν ότι οι πάσχοντες έχουν υψηλότερα επίπεδα
κορτιζόλης το πρωί απ’ ό,τι οι
υγιείς άνθρωποι, με συνέπεια
να επιδεινώνονται τα συμπτώματα του συνδρόμου.
Πονόλαιμος
Όποια κι αν είναι η αιτιολογία
του, ο πονόλαιμος έχει την
τάση να είναι χειρότερος το
πρωί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό οφείλεται στο
ότι ο λαιμός έχει «στεγνώσει»
στη διάρκεια της νύχτας,
δηλαδή έχει αποξηρανθεί ο
βλεννογόνος που επιστρώνει
το στόμα και την αεροφόρο
οδό, κατά τη δρα Σέλμπι. Όταν
λοιπόν κάποιος έχει ίωση (λ.χ.
γρίπη, κρυολόγημα) ή βακτηριακή λοίμωξη, όταν έχει
συνάχι ή ιγμορίτιδα και αναπνέει με ανοικτό στόμα, ο
βλεννογόνος ξεραίνεται και ο
λαιμός πονάει.
Πονοκέφαλος
Πολλά είδη πονοκεφάλου αρχίζουν ή εκδηλώνονται το πρωί,
κατά τον δρα Άντι Ντόσον,
επικεφαλής της Κλινικής
Κεφαλαλγίας
του
King’s
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βράδυ, με συνέπεια να μειώνεται το οξυγόνο στον οργανισμό
τους και έτσι να εκδηλώνουν
πονοκέφαλο.

Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν ξυπνά ανανεωμένο. Η αιτίες οφείλονται κυρίως
στις πιο κάτω ασθένειες οι οποίες εκδηλώνονται συνήθως το πρωί. Για τα άτομα με
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, τους καπνιστές, τους πάσχοντες από άσθμα,
αλλά και όσους έχουν γρίπη ή κρυολόγημα, το πρωί είναι συνώνυμο με έντονο βήχα

Βήχας
Για τους ανθρώπους με
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (καούρες), τους καπνιστές, τους πάσχοντες από
άσθμα, αλλά και όσους έχουν
γρίπη ή κρυολόγημα, το πρωί
είναι συνώνυμο με έντονο
βήχα. Όπως εξηγεί η δρ Λουίζ
Σέλμπι, γενική ιατρός στο
Σάρεϊ, η αιτία είναι διεργασίες
που συμβαίνουν στον οργανισμό την ώρα που κοιμόμαστε.
Οι καούρες, λ.χ., επιδεινώνονται από την οριζόντια στάση
του σώματος, με συνέπεια να
ερεθίζεται ο οισοφάγος από
την ολονύκτια παλινδρόμηση
του περιεχομένου του στομάχου και το πρωί να βήχουμε,
λέει. Αντίστοιχα, όταν κοιμούνται οι καπνιστές συσσωρεύονται στους πνεύμονές τους

ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Collegeστο Λονδίνο (KCL). Τα
μισά κρούσματα ημικρανίας,
λ.χ., αρχίζουν το πρωί, ο
πονοκέφαλος τάσεως συχνά
ξυπνάει τους ασθενείς πρωίπρωί, ενώ ακόμα και οι
πάσχοντες από χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) συχνά έχουν πονοκέφαλο
το πρωί. Όπως εξηγεί ο δρ
Ντόσον, η πρωινή εμφάνιση
της ημικρανίας και των πονοκεφάλων τάσεως, πιθανώς
σχετίζεται με τη σημαντική
μείωση των επιπέδων των
φυσικών παυσίπονων του
οργανισμού (όπως οι ενδορφίνες) μεταξύ 4 και 8 το πρωί.
Στην περίπτωση της ΧΑΠ,
εξάλλου, η αιτία είναι ότι εξαιτίας του αναπνευστικού προβλήματός τους οι ασθενείς δεν
αναπνέουν αρκετά βαθιά το

Οι εμβοές, όπως αποκαλείται
επιστημονικά, είναι πολύ
συχνό πρόβλημα. Υπολογίζεται ότι προσβάλλουν ένας
στους δέκα ενήλικες κάποια
στιγμή στη ζωή τους - και ένα
από τα συχνότερα παράπονα
είναι ότι επιδεινώνονται δραματικά το πρωί που ξυπνάνε.
Μελέτη του Πανεπιστημίου του
Λέστερ έδειξε ότι οι εμβοές
σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη
δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυττάρων. Επειδή, λοιπόν,
η δραστηριότητα του εγκεφάλου είναι υψηλότερη τη νύχτα,
ώστε να αποθηκευθούν οι αναμνήσεις της ημέρας και να επιδιορθωθούν οι βλάβες που
έχουν συμβεί στον οργανισμό
όσες ώρες ήμασταν ξύπνιοι, το
βουητό μπορεί να είναι χειρότερο όταν ξυπνήσουμε. Μία
άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι
επειδή πρωί-πρωί έχει πάρα
πολλή ησυχία, οι ασθενείς
ακούνε εντονότερα το βουητό
στα αφτιά τους, σύμφωνα με
τη Βρετανική Εταιρεία Εμβοών
(ΒΤΑ).
Ινομυαλγία
Η ινομυαλγία είναι μία ρευματική πάθηση που προκαλεί
πόνους στους μύες και στους
συνδέσμους (αλλά όχι στις
αρθρώσεις) όλου του σώματος,
καθώς και έντονη κόπωση,
που μπορεί να επιμείνουν επί
μήνες ή χρόνια. Οι ακριβείς
αιτίες της παραμένουν άγνωστες, αν και έχει σχετισθεί με
αλλαγές στις χημικές ουσίες
του εγκεφάλου και υπερευαισθησία των νεύρων. Όποια κι
αν είναι η αιτία, οι ασθενείς
συχνά παραπονούνται για
πόνο και δυσκαμψία νωρίς το
πρωί, που μπορεί να χρειασθούν ώρες για να περάσουν.
Οι πιθανές αιτίες γι’ αυτό
κυμαίνονται από τη μειωμένη
παραγωγή κορτιζόλης στη
διάρκεια της νύχτας έως
δυσκαμψία των μυών από τη
νυκτερινή ακινησία, κατά τον
δρα Όστιν Λιτς, εκπρόσωπο
της Βρετανικής Εταιρείας
Πόνου (BPS).

Κατάθλιψη

Ο

ι πάσχοντες από κατάθλιψη συχνά ξυπνούν το πρωί με
πάρα πολύ κακή ψυχική διάθεση και άγχος, που χρειάζονται ώρες για να αμβλυνθούν.
Ο δρ Τζιμ Μπόλτον, εκπρόσωπος του Βασιλικού Κολεγίου Ψυχιάτρων (RCP) της Βρετανίας λέει πως είναι καλά
τεκμηριωμένες στους ασθενείς αυτούς οι «δραματικές»
διακυμάνσεις της διάθεσης
αναλόγως με την ώρα της
ημέρας. Αυτό ίσως οφείλεται
στο ότι, όταν κάποιος έχει κατάθλιψη, τα επίπεδα κορτιζόλης
στον οργανισμό του δεν παρουσιάζουν τις φυσιολογικές αυξομειώσεις που παρατηρούνται στους υγιείς ανθρώπους, αλλά
είναι σχεδόν σταθερά στη διάρκεια της ημέρας.
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За нелегальное трудоустройство
будут серьезно штрафовать

С

удебными штрафами и более строгими
денежными взысканиями правительство
намерено
ударить
по
нелегальной
занятости, колеблющейся в пределах 25%.
Об этом заявила министр труда Зета
Эмилианиду после встречи с делегацией
Тройки ЕС.
Министр труда сообщила о введении
греческой
информационной
системы
"Erganis", на которую Министерство труда
возлагает большие надежды, планируя
нанести существенный удар по черному
рынку труда. Данная система обязывает
работодателя
сообщать
подробные
сведения о каждом работнике по ряду
параметров, таких как статус занятости
(полная, частичная и т.д.), а так же она будет
отслеживать
динамику
вакансий
и
численности занятых и безработных
граждан в режиме реального времени.

Провал системы социального
обеспечения
ЗЕТА ЭМИЛИАНИДУ ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО
ОБОЗНАЧИЛА СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПЕРЕД
ПАРЛАМЕНТОМ

"П

р о б л е м а
заключается не в
кадровом дефиците, а в
неэффективности
социальной
системы,
которая
не
может
удовлетворить реальные
потребности граждан."
Позиция министра труда Зеты Эмилианиду
по
проблемам,
существующим
в
современном социальном обеспечении и
связанным с
нехваткой сотрудников
социиальных служб, была предельно ясна.
Выступая перед членами парламентской
комиссии по труду, она заявила, что
"проблемы
нельзя
решить,
наняв
дополнительных 30 сотрудников, для этого
необходимо изменить стратегический курс в
сторону социальной политики."
Доводы министра труда о том, что ситуация
в социальной сфере начнет улучшаться и
изменится с введением гарантированного
минимального дохода в июле, по всей
видимости,
не
убедили
членов
парламентсской комиссии.

Н

а протяжении многих лет Кипр
проводит путаную социальную
политику, которая осуществляется
различными
министерствами
и
государственными ведомствами и в
которой отсутствуют такие механизмы,
как планирование и обеспечение
адресности.
Данная
тактика
приводит
к
неравенству,
растратам,
несправедливости, бесхозяйственности
и обеспокоенности. Страна, которую
преследуют серьезные экономические
проблемы, в течение многих лет
придерживалась
безадресной
социальной политики.
В это решающее и трудное время,
принимая во внимание новые реалии
развития национальной экономики,
необходимо пересмотреть социальную
политику государства.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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РУКОВОДСТВО SEK ГЛУБОКО ОБЕСПОКОЕНО СТРЕМИТЕЛЬНЬІМ РОСТОМ БЕЗРАБОТИЦЬІ

Крайняя необходимость регулирования рынка труда
S

EK призывает государство и
общество к мобилизации сил
на укрощение разрастающейся с
каждым днем безработицы,
которая приводит к подрыву
социальной ткани.
В декабре прошлого года
уровень безработицы сделал
новый
скачок,
достигнув
рекордных 17,5%, свидетельствуя
о том, что ситуация принимает
совсем нешуточный оборот.
SEK приветствует меры, принятые в
последнее время для борьбы с
безработицей, но считает их
недостаточно
эффективными.
Генеральный секретарь SEK Никос
Моисеос
подчеркивает
необходимость
выработки
комплексной
политики
по
сдерживанию безудержного роста
безработицы
в
целях
предотвращения
серьезных
социальных
потрясений.
Углубление кризиса обязывает
государственную власть выдвинуть
решение проблемы безработицы в
ряд важнейших приоритетов. Пора
приступить к принятию активных
мер, которые положат конец
безумному росту безработицы.
В то же время, нарастает
необходимость предотвращения
случаев трудовой эксплуатации,
которые, к сожалению, еще больше
усугубляют
глубокий
экономический спад. «В этот
трудный период мы призываем
правительство прислушаться к
тревогам профсоюзов и без
обиняков и оговорок приступить к
работе по регулированию рынка
труда», - сказал Никос Моисеос.

безработица достигла в декабре
прошлого года против 17,3% в
ноябре. По данным Евростата,
Кипр входит в четверку лидеров
Евросоюза
по
уровню
безработицы. Общий уровень
безработицы, зарегистрированный
в странах - членах Еврозоны в
декабре прошлого года был
следующим: Греция 27,8% (данные
за октябрь), Испания 25,8%, Кипр
17,5% и Португалия 15,4%. Что
касается
индивидуальных
показателей, на Кипре уровень
безработицы
среди
мужчин
составил 18,4 %, среди женщин –
16,6 % и среди молодых людей в
возрасте до 25 лет – 40,8% или
17000 человек. Средний уровень
безработицы в еврозоне среди
мужчин составил 12,0 %, среди
женщин – 12,1% и среди молодых
людей в возрасте до 25 лет – 23,8%
. По Греции данные Евростата
касаются октября, когда общий
уровень безработицы составлял
27,8% (1388 млн. человек) и был
самым высоким в ЕС. По отдельным
категориям населения, уровень
безработицы в Греции среди
мужчин составлял, среди женщин –
32,1 % и среди молодых людей в
возрасте до 25 лет – 59,2% (174

78.000 безработных
До 17,5% от общего числа
трудоспособного
населения
страны
поднялся
уровень
безработицы на Кипре, что в
абсолютных цифрах составляет
78000
безработных.
Такого
беспрецедентного
уровня

5.3%

2010 г.

6.2%

2011 г.

7.9%

2012 г.

11.8%

2013 г.

17%

2014 г.

20%

(прогноз)
2015 г.

18.7%

(прогноз)
Согласно исследованию рабочей
силы,
проведенному
Статистической
службой,
уровень безработицы за период
2009-2013 гг. (правление АКЭЛ
- Христофиаса) утроился. С 5,3%
он достиг 17%, нанося жестокий
удар
по
социальной
сплоченности.
000 человек). Греция имеет самый
высокий уровень безработицы
среди женщин и молодежи в ЕС.
Между тем, в связи с непрерывным
ростом безработицы на Кипре
финансовые затраты государства
выросли до небес.

Бьем в тревогу по поводу безработицы
• Срочно принять меры по борьбе с безработицей
• Как можно скорее создать рабочие места для молодежи
• Предотвратить
иммиграцию
специалистов и ученых

молодых

кипрских

SEK: "5" ОСНОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ
И ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЬІ
1. Реализация крупных проектов в области развития в
государственном секторе
2. Борьба с нелегальной занятостью
3. Придание юридической силы коллективным договорам
4. Ограничение на привлечение иностранных работников
5. Обязательное знание греческого языка для работы в ключевых
отраслях экономики и особенно в туристическом секторе

труда.
В рамках реализации Меморандума о
взаимопонимании
с
Тройкой
европейских
кредиторов

• Мы не можем позволить себе такую роскошь,
как новые ошибки или упущенное время
которая
будет
способствовать
решению социальных проблем и
социального дефицита. Кипру нужна
социальная политика, направленная на
поддержку
действительно
нуждающихся слоев населения и будет
осуществляться
только
одним
ведомством, например Министерством

2009 г.

Никос Моисеос, генеральный секретарь SEK

Кипр нуждается в комплексной
социальной политике
Необходимо
разработать
новую
комплексную социальную политику
для
реализации
краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных целей,

Динамика уровня
безработицы

правительство пытается разработать и
ввести в действие с 1 июля 2014 года
план
реформирования
системы
социального обеспечения, основным
элементом которого является введение
гарантированного
минимального
дохода (GMI).
Пособие

для

обеспечения

гарантированного
минимального
дохода
заменит
существующую
систему государственной помощи и
будет предоставляться на основе
конкретных и измеримых критериев
тем, кто в нем реально нуждается.
Для успешной разработки новой
системы
необходимо
провести
серьезное исследование и подготовку,
а так же социальный диалог между
правительством
и
социальными
партнерами.
SEK выражает готовность к такому
диалогу в целях содействия разработке
новой адресной социальной политики,
которая будет более эффективной и
обеспечит решение проблем без
резких движений и экспериментов,
ставших в недавнем прошлом
источником ненужных экономических
и социальных издержек.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η μεσογειακή διατροφή θωρακίζει από το διαβήτη
Ε

δώ και χρόνια ακούμε για τα
οφέλη της μεσογειακής διατροφής. Μελέτη που δημοσιεύτηκε
πριν από μερικές εβδομάδες στο
επιστημονικό περιοδικό Annals of
Internal Medicine επιβεβαιώνει
αυτά τα οφέλη και στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Χωρίς να μειώσουν θερμίδες, απλά υιοθετώντας
τις αρχές της μεσογειακής διατροφής μπορούν να προστατευτούν,
ασθενείς που διατρέχουν υψηλό
κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη,
σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Στον
διαβήτη τύπου 2 που αναφέρεται
ως διαβήτης ενηλίκων, τα κύτταρα
έχουν αναπτύξει αντίσταση στην
ινσουλίνη, ή το πάγκρεας δεν μπορεί να παράγει την απαραίτητη
ποσότητα ινσουλίνης, έτσι η γλυκόζη παραμένει στην κυκλοφορία
του αίματος και μπορεί να αυξηθεί
σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα. Οι
ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για
περισσότερους από 3.500 ανθρώπους με αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή νόσο. Αυτοί που ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή βρέθηκε
να έχουν 30% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη κατά
τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών, σε σύγκριση με αυτούς
που ακολουθούσαν μια διατροφή
με χαμηλά λιπαρά.

Μεσογειακή διατροφή
Η μεσογειακή διατροφή είναι
πλούσια σε λαχανικά, δημητριακά
ολικής άλεσης, όσπρια, ψάρια και
ακόρεστα λιπαρά (όπως το ελαιό-

λαδο και οι ξηροί καρποί). Η κατανάλωση σε κόκκινο κρέας και υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά
γαλακτοκομικά προϊόντα, βασικές
πηγές κορεσμένου λίπους, είναι
σχετικά μειωμένη. Για
τη νέα

τους συμμετέχοντες δεν είχε διαβήτη κατά την έναρξη της δοκιμής,
αλλά όλοι είχαν τρεις ή περισσότερους επιβαρυντικούς παράγοντες
κινδύνου. Οι παράγοντες αυτοί
ήταν το κάπνισμα, το υπερβολικό
βάρος και η υψηλή χοληστερόλη.

Δεν είναι αργά…

√ Όσοι ακολουθούσαν
μεσογειακή διατροφή
βρέθηκε να έχουν 30%
λιγότερες πιθανότητες να
αναπτύξουν διαβήτη.
Επιβαρυντικοί παράγοντες
το κάπνισμα, το υπερβολικό
βάρος και η υψηλή
χοληστερόλη

Σύμφωνα με τον δρα Jordi Salas Salvado, επικεφαλής συγγραφέα
της μελέτης και καθηγητή της
διατροφής στο Πανεπιστήμιο
Rovira i Virgili και τον επικεφαλής του Τμήματος Διατροφής
στο Νοσοκομείο de Sant Joan de
Reus στην Ισπανία, οι μελέτες
έως τώρα έχουν δείξει ότι οι
παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής και
η απώλεια βάρους μπορούν να
μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης
του διαβήτη τύπου 2. Τώρα είναι η
πρώτη φορά που αξιολογούνται οι
διατροφικές αλλαγές χωρίς περιορισμό θερμίδων ή αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Δεδομένου ότι
η έρευνα έγινε σε πληθυσμό 55 έως
80 ετών και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, μπορούμε να πούμε ότι
ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιώσουμε τη διατροφή μας.

μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία από μια υπάρχουσα
μελέτη που συνέκρινε την αποτελεσματικότητα της δίαιτας μεσογειακού τύπου σε σχέση με μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά. Μεταξύ
του 2003 και του 2009, 3.541
Ισπανοί ηλικίας 55 έως 80, είχαν
εγγραφεί στη μελέτη. Κανένας από

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Χοιρινό με πιπεριές φλωρίνης και πράσο
Υλικά:
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1.500 γρ. χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλα, κομμένη σε μέτριους κύβους
2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
5 μεγάλα πράσα (το λευκό μέρος), κομμένα σε λεπτές
ροδέλες
3 μεγάλες πιπεριές Φλωρίνης κομμένες σε ροδέλες
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
1½ φλιτζάνι (300 ml) λευκό ξηρό κρασί
1 λίτρο σπιτικός ζωμός κρέατος
1 μέτρια σελινόριζα καθαρισμένη και κομμένη σε μέτριους
κύβους
1 κουτ. σούπας ολόκληρους σπόρους από ροζ πιπέρι
1 ματσάκι άνηθος (χωρίς τα κοτσάνια), ψιλοκομμένος
αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Εκτέλεση:
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά
και σοτάρετε τους
κύβους του χοιρινού για
5 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να ροδίσουν
απαλά. Προσθέστε τα κρεμμύδια, τα πράσα και τις πιπεριές Φλωρίνης και σοτάρετε για άλλα 5 λεπτά. Ρίχτε και το
σκόρδο και συνεχίστε το σοτάρισμα για 1 λεπτό το πολύ,
πριν σκουρύνει, γιατί θα πικρίσει. Σβήστε με το κρασί,
αφήστε το να εξατμιστεί και προσθέστε το ζωμό. Αφήστε
το υγρό να πάρει μια βράση, χαμηλώστε τη φωτιά και
σκεπάστε την κατσαρόλα για 40 λεπτά και προσθέστε τα
κυβάκια της σελινόριζας, τους σπόρους του ροζ πιπεριού, αλάτι και πιπέρι. Συνεχίστε το μαγείρεμα για άλλα 30
λεπτά περίπου, ή μέχρι το κρέας να μαλακώσει καλά. Λίγο
πριν αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά ρίχτε τον
άνηθο και ανακατεύστε. Σερβίρετε το φαγητό αμέσως και
συνοδεύστε το με πουρέ πατάτας ή ρύζι.

Τυροπιτάκια του 5λεπτου

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Μπορεί μερικά
πράγματα και κάποιες αλλαγές να
γίνονται αργά, αλλά πρέπει να ξέρεις
ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ θετικές
για εσένα. Μπορείς να λύσεις παρεξηγήσεις και προβλήματα που ενδέχεται
να υπάρχουν με άτομα του οικογενειακού σου περιβάλλοντος. Κοίταξε
λίγο περισσότερο τον εαυτό σου, γιατί
τον τελευταίο καιρό τον έχεις παραμελήσει. Η πολλή κούραση, αναπόφευκτα θα φέρει προβλήματα.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα έχεις έντονη συναισθηματικότητα σήμερα και ίσως από το
μεσημέρι και μετά να μελαγχολήσεις
κιόλας. Κάνε θετικές σκέψεις και μην
απαισιοδοξείς, γιατί θα στεναχωρήσεις και δικά σου άτομα. Μπορείς να
διαθέσεις τον χρόνο σου σε φιλικά ή
οικογενειακά πρόσωπα και να συζητήσεις τα προβλήματά σου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Προχώρα με θάρρος στις
διάφορες δραστηριότητες που έχεις
και είναι σίγουρο ότι σύντομα θα έχεις
την επιτυχία που επιθυμείς. Θα διαπρέψεις σε ό,τι και αν ασχοληθείς. Αν
κάνεις κάποιες συζητήσεις με δικά
σου άτομα, καλό θα είναι να δείξεις
λίγη περισσότερη διαλλακτικότητα
και να προσπαθήσεις να μην ξεστομίσεις σκληρά λόγια.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οξύνεται το δυναμικό
μυαλό σου, η εφευρετικότητα και η
δημοτικότητά σου, απόφυγε με εξυ-
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πνάδα και διπλωματία τα παιχνίδια
επιβολής. Είναι κάτι που δεν το χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις, μια και η
παρουσία σου δεν περνάει πουθενά
απαρατήρητη. Μην χαραμίζεις την
ενέργειά σου στο να αντικρούσεις
κακίες και ζήλιες, γιατί ούτως η
άλλως, η κάθε κακόβουλη κριτική για
σένα θα πέσει στο κενό.
ΛΕΩΝ: Πρέπει να στηριχτείς στις
δυνάμεις σου και να μην περιμένεις
από άλλους να κάνουν για λογαριασμό σου, αυτό που πρέπει να κάνεις.
Προσπάθησε να δουλέψεις σκληρά και
να κάνεις ό,τι καλύτερο, για να καλύψεις τις υποχρεώσεις σου, που συνεχώς πληθαίνουν λόγω δικής σου
αδράνειας
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Έχεις πολύ δυναμισμό
και ότι αναλάβεις μπορείς να το
φέρεις εις πέρας αποτελεσματικά, με
μεγάλη υπευθυνότητα. Η αυτοπεποίθησή σου θα είναι στα ύψη και πρέπει
να προσέξεις να μην πεις πράγματα
που μπορεί να μην τα πιστεύεις, μόνο
και μόνο για να κάνεις εντύπωση.
ΖΥΓΟΣ: Η μέρα θα είναι αρκετά έντονη
και θα κληθείς να βάλεις πολλά
πράγματα σε τάξη, αν θέλεις να
ξέρεις ποια πορεία θα επιλέξεις τις
επόμενες μέρες. Καλό είναι να μην
ανακοινώσεις τα σχέδιά σου και να
κινηθείς με αρκετή μυστικότητα. Τα
πολύ δικά σου άτομα, ίσως μπορούν
να σε βοηθήσουν σε κάποια θέματα
που σε προβληματίζουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορείς να πετύχεις με
ό,τι καταπιαστείς, αρκεί μόνο να μην
κάνεις βιαστικές κινήσεις. Σε προτάσεις που μπορεί να σου κάνουν, καλό
θα είναι να σκεφτείς πολύ καλά αν
είναι συμφέρουσες για σένα και μετά
να απαντήσεις. Ίσως θα ήταν καλό να
τις συζητήσεις με τους ανθρώπους
του στενού σου περιβάλλοντος που
εμπιστεύεσαι.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα έχεις εξελίξεις στον
τομέα των διαπροσωπικών σου σχέσεων και όλες οι δυσκολίες που αντιμετώπιζες μέχρι τώρα, μπορούν να
ξεπεραστούν αν τις χειριστείς έξυπνα
και διπλωματικά.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μην αφήνεις να επηρεάζουν την ψυχολογία σου λόγια ή
συζητήσεις, που μπορεί να ακούσεις
από τον περίγυρό σου. Αναλογίσου αν
έχουν πραγματικά σημασία για εσένα,
συνέχισε το πρόγραμμά σου και όλα
θα τα καταφέρεις πολύ καλά.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλό θα είναι να αφήσεις
στην άκρη την έντονη ενασχόληση με
πολλά ζητήματα. Πρέπει να ανοίξεις
την καρδιά σου και να εκφραστείς για
γενικότερα θέματα που σε απασχολούν. Μην αφήνεις τα προβλήματα να
σε κατακυριεύουν.
ΙΧΘΕΙΣ: η μανία σου να καταπιάνεσαι
με πολλά πράγματα ταυτόχρονα, θα
σε εξαντλήσει. Προσπάθησε να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου
και μην φτάνεις τις αντοχές σου στα
άκρα, αν δεν θες να πάθεις υπερκόπωση.

Υλικά:
2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
1/2 κούπα νερό
1/3 κούπα ελαιόλαδο, τρίμμα φέτα,
ρίγανη, πιπέρι
Εκτέλεση:
Βάζετε το αλεύρι νερό και λαδάκι σε ενα μπολ. Ζυμώστε
και αφήστε στην άκρη. Η ζύμη ειναι αρκετά εύπλαστη και
μαλακή. Σε άλλο μπολ λιώστε την φέτα, προσθέστε ρίγανη και αν θέλετε λίγο πιπεράκι. Ανοίγετε με τον πλάστη σε
αλευρωμένη επιφάνεια τη ζύμη την οποία χωρίζετε σε
μπαλίτσες, προσθέστε την γέμιση, τα κλείνετε και τηγανίζετε σε μέτρια φωτιά.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ «ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 694
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

Σας προσκαλούμε στο
ετήσιο Εθνικό μνημόσυνο
των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα της
ΕΟΚΑ (55 - 59)

ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
που θα γίνει την Κυριακή
16/2/2014 η ώρα
8.30π.μ. στον Ιερό Ναό
Αρχαγγέλου Μιχαήλ
στο Πελένδρι
Επιμνημόσυνο λόγο θα
εκφωνήσει η ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους
Αντί στρεφάνων θα
γίνουν εισφορές για
κάλυψη της δαπάνης
Ανδριάντα του ήρωα
Αντώνη Αντωνίου.
Στους προσκεκλημένους
θα δωθεί κλωνάρι
δάφνης για κατάθεση
Σωματείο «ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ«
οικογένεια του ήρωα
Σ. Τσαγγάρη και ΣΑΠΕΛ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
διοργανώνει Αποκριάτικη – Καθαροδευτεριάτικη
εκδρομή σε Θεσσαλονίκη - Β. Ελλάδα στις 1-5
Μαρτίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 99 373000 ή στο
in.el.politismou@gmail.com.
Θεσσαλονίκη – Καρναβάλι Ξάνθης - Καθαρά
Δευτέρα στον Τύρναβο Λάρισσας όπου κορυφώνονται τα παραδοσιακά έθιμα «Μπουράνι». Ο
Δήμος Τυρνάβου θα προσφέρει δωρεάν παραδοσιακά εδέσματα και άφθονο τσίπουρο.
Μοναδική τιμή κατά άτομο 395 ευρώ.
Περιλαμβάνεται: αεροπορικό με φόρους, μεταφορικά στην Ελλάδα, διαμονή σε δίκλινο 3* με πρόγευμα και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, βάσει
του προγράμματος. Το αναλυτικό πρόγραμμα
υπάρχει στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.
Οι εκδρομές διοργανώνονται μέσω του γραφείου
Skylab Travels ltd.

ΛΥΣΗ SUDOCU

• Ζητείται κοπέλλα
ταμίας με ευχάριστη
προσωπικότητα και
γνώσεις Ηλεκρονικού
Υπολογιστή για να
εργαστεί σε πρατήριο
βεντζίνης στην
Παλλουριώτισσα.
Μισθός: €700.00
Καθαρά +13ος μισθός.
Ωράριο: 7πμ-2μμ
Δευτέρα-Παρασκεύη
και 2 Σάββατα του
μήνα απο τις 7πμ-μμ.
• Ζητείται άντρας με
γνώσεις tekalemit για
να εργαστεί σε
πρατήριο βεντζίνης
στην Παλλουριώτισσα.
Μισθός: €900.00
Ακάθαρτα+13ος
μισθός.
Ωράριο: 6πμ-6μμ
Καθημερινά 6πμ-2μμ
Τετάρτη, 6πμ-3μμ
Σάββατο
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 3/2014, 5/2/2014
100.000 ............ 41992
1.000................ 11260
400................... 29838
400 .................. 20959
400 .................. 24088
200 .................. 16105
200 .................. 17579
200 .................. 59890
200 .................. 41136
200 .................. 14370
200 .................. 16348
200 .................. 45322
200 .................. 23948
200 .................. 59528
200 .................. 55409
200 .................. 19870
100 .................. 25311
100 .................. 54571

100 ...................45763
100 ...................56731
100 ...................49157
100 ...................44512
100 ...................50487
100 ...................43664
100 ...................43514
100 ...................29114
100 ...................19010
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
6837, 0466
Από €20 οι λήγοντες σε
895
Από €10 οι λήγοντες σε
252, 281
Από €4 οι λήγοντες σε
97, 79

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας σας προσκαλεί στις 22 Φεβρουαρίου, στις
3 - 6μ.μ. στον παιδικό καρναβαλίστικο χορό στο
μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Διασκέδαση με κλόουν, ζογκλέρικα - face painting
χορός - τραγούδι - παιχνίδια
Μπαλονοκατασευές - Κλήρωση πλούσιων δώρων
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 99482878
ΠΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15.30μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Ευξιφίου στον Αστρομερίτη

Πέτρος & Μηχαέλα
Οι γονείς:
Ανδρέας και Ανδριανή Πέτρου+ (από Αστρομερίτη)
Jaroslav and Kvetoslova Stachova (from Slovakia)
Συγχαρητήρια και Δεξίωση στο Πολιτιστικό Αστρομερίτη
η ώρα 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ.
Παράνυμφοι Ευπρόσδεκτοι

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

ERG_15_inn_4 2/11/14 11:03 AM Page 1
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15
ΑΠΟΕΛ: Σταθερός βηματισμός προς τον Όλυμπο

• Η νίκη επί του ΑΠΟΛΛΩΝΑ του άνοιξε
διάπλατα το δρόμο προς την κορυφή
• Ο αίλουρος Πάρντο στέρησε τη νίκη από
τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ο

ΑΠΟΕΛ με ήρωα τον
κέρβερο Πάρντο, κατάφερε να λυγίσει τον Απόλλωνα, ανοίγοντας φτερά για
την κορυφή. Η Λεμεσιανή
ομάδα κοίταξε τον μεγάλο
αντίπαλο στα μάτια που θα
την ανέβαζε στους επτά
ουρανούς. Μάγεψε ξανά ο
Ντέ Βινσεντι με το Γ. Δώνη
να ομολογεί ότι η «ομάδα
πείθει και εμπνέει».

Με πρωταγωνιστή και
εκτελεστή τον Μ. Ιμπραϊμ,
το Παραλίμνι διέσυρε τη
«Μεγάλη Κυρία» η οποία
κινείται πλέον μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
Η ΕΝΩΣΗ με αρκετούς
Κύπριους στη σύνθεση της
από την πλευρά της συνεχίζει την ανοδική της

• Ήττα διασυρμού για την Ανόρθωση, ιστορική
νίκη για την ΕΝΩΣΗ
• Με σφραγίδα... Έμπο «κρατήθηκε» η ΑΕΛ
στους +4
Χρυσοφόρο τρίποντο για
την προσφυγική ομάδα της
Άχνας που δυσκολεύθηκε
να κάμψει την αντίσταση
της ΑΛΚΗ.

Ο Γ. Σανγκόϊ παρολίγο
να αναδειχθεί σε ηρωϊκή
μορφή του αγώνα
στον πιο κρίσιμο αγώνα
του Απόλλωνα.
Αν έκανε το 0-2 όλα θα
ήταν αλλοιώς!
πορεία.
Γλυκόπικρη γεύση άφησε
για την ΑΕΚ η ισοπαλία με
τον Άρη. Χρυσός βαθμός
για την ΑΕ Κουκλιών με
αντίπαλο τη ΔΟΞΑ.

Νίκη - βάλσαμο για την
ΟΜΟΝΟΙΑ η οποία για πολλοστή φορά δεν έπεισε. Το
τρίποντο δεν μπορεί να
ανακόψει τις σεισμικές
δονήσεις στο «πράσινο»
στρατόπεδο το οποίο
άλλαξε προπονητή για
άλλη μια φορά σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα.
Μ’ ένα τέρμα του Έμπο
Άντο που ήρθε αργά στο
παιχνίδι , η ΑΕΛ κέρδισε με
1-0 τον ΕΡΜΗ και εδραιώθηκε στη κορυφή της βαθμολογίας και στο +4 από
το δεύτερο ΑΠΟΕΛ.

Η βαθμολογία

Αποτελέσματα

................ 1-0

Η συνέχεια

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Α.
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Βαθ.
50
46
44
42
38
37
28
26
25
21
18
16
11
-35

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ 0-3
Α&Ν/ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - Π.Α.Ε ΛΟΦΟΥ
8-0
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
6-0
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝAΣΙΟΥ
1-2
ΚΥΠΕΛΟ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Α.Ε. ΛΑΝΙΑΣ
2-3
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
0-1
Για την 6ην αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.
• ΣΑΒΒΑΤΟ 15.2.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
• ΚΥΡΙΑΚΗ 16.2.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - Α&Ν/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Π& Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 17,2,2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ

Αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ,
της περασμένη Κυριακή 9.2.2014, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
0-3
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 5-0
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας
3-1
Ε.Μ.Ανθούπολης – ΘΟΙ Καπέδων
0-0
ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου 2-1
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι 3-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
1-6
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 4-0
Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
0-3
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
8-0
ΠΑΟ Κάτω Μονής – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού
3-0
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – Κ.ΜΑΤΣΗΣ Λακατάμιας
3-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ-ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Προημιτελικής
Φάσης του Κυπέλλου Ακαδημιών-Εφηβικού ΕΠΟΠΛ, του Σάββατο 8.2.2014 είναι:
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
2-4
Ε. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Προσφ.Λατσιών
5-3
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ»
3-4
(παράταση)
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου 1-4

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 8 – 9 Φεβρουαρίου, 2014, συνεχίζεται τo Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος με τους πιο κάτω αγώνες:
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-16/2/14
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Σάββατο)
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
(Παρασκευή)
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ - Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
(Κυριακή)
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
(Σάββατο)
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
(Παρασκευή)
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
ΚΕΝΗ
Τα αποτελέσματα της 17ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8-9/2/14
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
1-3
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
5–0
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
0-2
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
(Δευτέρα)
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
ΚΕΝΗ
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Συνέντευξη

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας από τον Επίσκοπο Νεοπόλεως Πορφύριο
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Μόνη ελπίδα σωτηρίας η στροφή στις Χριστιανικές αξίες

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Με τη γραμματέα του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα

1 Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη
γυναικεία απασχόληση; Είναι δεδομένο ότι σε
περιόδους οικονομικής κρίσης η γυναίκα είναι θύμα
μιας σιωπηρής διάκρισης και ως εκ τούτου οι θεσμοί
του κράτους οφείλουν να βρίσκονται σε εγρήγορση.
Φαίνεται ότι η γυναίκα σε περίπτωση ανεργίας
δυσκολότερα επανεντάσσεται στην αγορά εργασίας
ενώ η μητρότητα για πολλούς εργοδότες αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα στην πρόσληψη και επιβαρυντικό παράγοντα σε περίπτωση απολύσεων.

2 Η φετινή 8η Μαρτίου σε ποια θέση βρίσκει την
εργαζόμενη γυναίκα; Επί μακρόν το κράτος και η
πολιτεία δεν αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του
ρόλου και λόγου που πρέπει να έχει στην κοινωνία,
η γυναίκα. Της στερούμε ως κοινωνία το δικαίωμα
να κληροδοτεί τα παιδιά της και το σύζυγο της τους
κόπους της εργασίας της ως δικαίωμα σύνταξης.
Της στερούμε τη χαρά της εργασίας αφού νοοτροπίες που έχουν παγιωθεί την εμποδίζουν να ανέλθει
στα ψηλά δώματα της ιεραρχίας. Ενισχύσαμε νομοθεσίες που προάγουν την ισότητα και την ίδια στιγμή ένας μεγάλος αριθμός εγκύων απολύονται χωρίς
ενδοιασμούς και αναστολές. Φορτώσαμε στις ωμοπλάτες της εργασία και οικογένεια χωρίς καμιά βοήθεια χωρίς καμιά προσπάθεια συμφιλίωσης.

3 Σχολιάστε το καίριο ζήτημα της ανισότητας
στις αμοιβές. Μελέτη του Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων το 2007 έχει διαπιστώσει, ότι οι χώρες με
το υψηλότερο χάσμα αμοιβών, όπως η Κύπρος είναι
αυτές που δεν υιοθετούν πολιτικές συμφιλίωσης με
αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το σοβαρό αυτό ζήτημα. Πέραν από τη διακηρυγμένη πολιτική του κράτους για μείωση του χάσματος αμοιβών θα πρέπει
να υπάρξουν στοχευμένες προσεγγίσεις οι οποίες να
αφορούν συγκεκριμένα προτεινόμενα μέτρα προς
την πολιτεία, τις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στην επιθεώρηση στους χώρους εργασίας για έλεγχο της εφαρμογής του νόμου για την ίση αμοιβή.
4 Το χρέος της πολιτείας προς την γυναίκα εργαζόμενη έχει εκπληρωθεί. Χρειάζονται πολλά ακόμη
να γίνουν για να εκπληρωθεί το χρέος της πολιτείας. Η νομοθετική κατοχύρωση της γυναίκας δεν είναι
αρκετή για να εξαλείψει τις διακρίσεις. Θα πρέπει να
δοθεί έμφαση στην αυστηρή εφαρμογή των νομοθεσιών και στην αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας.
Είναι κρίμα το γυναικείο δυναμικό να κατέχει τουλάχιστον ισότιμα προσόντα με τους άνδρες αλλά οι
θέσεις που κατέχουν να μην αντικατοπτρίζουν τα
ακαδημαϊκά τους προσόντα.
5 Στείλτε ένα μήνυμα στις γυναίκες της Κύπρου.
Διεκδικείστε τη συμμετοχή σας στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, διεκδικείστε τα δικαιώματα σας που
πηγάζουν από τις νομοθεσίες που προάγουν την
ισότητα. Οι γυναίκες της Κύπρου έχουν αποδείξει
διαχρονικά ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις και στις απαιτήσεις κάθε εποχής. Μπορούν σήμερα να συμβάλουν στη
γενικότερη προσπάθεια που
καταβάλλεται για έξοδο της
χώρας μας από την κρίση.
Χρειάζεται
λοιπόν
να
εμπλακεί στη λήψη αποφάσεων. Χωρίς επιμονή και
διεκδίκηση αυτό δεν
μπορεί να επιτευχθεί.

H

σημερινή κρίση και η υπέρβαση
της, ήταν το θέμα που ανέπτυξε μετά τον αγιασμό που τέλεσε
την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στο
οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο ο
Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, Αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Ο Επίσκοπος Νεαπόλεως, τόνισε
χαρακτηριστικά ότι σε αυτές τις
πρωτόγνωρα δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που
βιώνει η χώρα μας με τους χιλιάδες Κύπριους συμπολίτες μας να
υποφέρουν από τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης διαφάνηκε ότι
θα πρέπει όλοι να ενισχύσουμε την
πίστη μας στο Θεό ακολουθώντας
τις διδαχές της ορθοδοξίας.
Ο θεοφιλέστατος επεξήγησε, ότι η

πραγματική κρίση είναι η κρίση
αξιών και οφείλουμε όλοι να βρούμε και πάλι το δρόμο μας γιατί
μέσα από αυτήν την κρίση έχουν
δημιουργηθεί σωρεία άλλων προ-

√

Της οικονομικής κρίσης
προηγήθηκε η πνευματική
αφού όλοι έδωσαν έμφαση
στην ύλη και το κέρδος
βλημάτων όπως απογοήτευση και
κατάθλιψη γιατί οι άνθρωποι
ξέχασαν το θεό και προσκολλήθηκαν στην ύλη και στο κέρδος. Ο
επίσκοπος επεσήμανε ότι μέσα
από την εκκλησία μπορούμε να
υπερβούμε της κρίσης επενδύοντας
στην αγάπη και στην αλληλεγγύη.
Οφείλουμε όλοι στο μέτρο που

μπορούμε ο καθένας να στηρίξουμε στον περίγυρο μας τους συνανθρώπους μας που γνωρίζουμε ότι
μας έχουν ανάγκη.
Ο Επίσκοπος κλείνοντας την
παρέμβαση έστειλε αισιόδοξο
μήνυμα ότι ως λαός αποδείξαμε
ότι σε δύσκολες συνθήκες μπορούμε να ανασηκωθούμε και να βρούμε τους τρόπους εξόδου από τα
αδιέξοδα. Ας αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν ότι με υπομονή επιμονή και πίστη να αντιμετωπίσουμε για άλλη μια φορά τις
δυσκολίες τις προκλήσεις που
βρίσκονται και πάλι ενώπιον μας.
Έφερε ως παράδειγμα την τρικυμία στην θάλασσα η οποία αν και
δημιουργεί πολλά προβλήματα
εντούτοις είναι απαραίτητη για να
καθαρίζεται από πολλές βρωμιές.

Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια η Ελλάδα

Α

κριβότερο είναι το καλάθι του
Έλληνα καταναλωτή σε σχέση
με το καλάθι άλλων Ευρωπαίων
αφού για τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες είναι αναγκασμένος να δαπανά ακόμη και τριπλάσιο ποσοστό
από τις μηνιαίες αποδοχές του
συγκριτικά με τους εταίρους του.
H ραγδαία συρρίκνωση των εισοδημάτων των Ελλήνων εργαζομένων - την τελευταία τριετία ξεπέρασε το 30% - σε συνδυασμό με το
υψηλό επίπεδο των τιμών στα
βασικά είδη έχει οδηγήσει τους
Έλληνες καταναλωτές να «αισθάνονται» στις τσέπες τους την ακρίβεια «σκληρότερη» ακόμη και από
τους καταναλωτές χωρών στις
οποίες οι τιμές των αγαθών στο
ράφι είναι ίδιες ή υψηλότερες.
Πρόκειται για την ακρίβεια σε

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

πραγματικούς όρους που αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ των τιμών
και των εισοδημάτων και καθιστά
την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην
Ευρωζώνη.

√

Ακριβότερο το καλάθι
του Έλληνα καταναλωτή
σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους Ευρωπαίους
σε σχέση με
τα εισοδήματα τους
Παρατηρώντας κάποιος τις τιμές
ίδιων προϊόντων από χώρα σε
χώρα στην Ευρωζώνη, αρχικά
μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα, σε σχέση με τις
τιμές στο ράφι, δεν είναι η ακριβό-

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

τερη χώρα. Συνδέοντας όμως τις
τιμές των προϊόντων αυτών με τα
εισοδήματα των Ελλήνων αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα σε πραγματικούς όρους είναι η πιο ακριβή
χώρα. Συγκεκριμένα για ένα καλάθι
με 20 βασικά αγαθά που στην
Ελλάδα κοστίζει συνολικά 63,4
ευρώ, ο Έλληνας καταναλωτής
που πληρώνεται σήμερα με τον
βασικό (κατώτατο) μισθό των 586
ευρώ χρειάζεται να δαπανήσει το
10,81% των μηνιαίων αποδοχών
του. Τα ίδια προϊόντα στην Ολλανδία κοστίζουν 50,3 ευρώ με τον
Ολλανδό εργαζόμενο που αμείβεται με 1.478 ευρώ κατώτατο μισθό
να δαπανά μόλις το 3,4% των μηνιαίων εισοδημάτων του, δηλαδή
περίπου τρεις φορές λιγότερο από
τον Έλληνα.

www.oho-sek.org.cy

