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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

• Η ΒΟΥΛΗ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ» ΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Η.Ο.

Να εισαχθεί ο θεσμός του Επιτρόπου Καταναλωτή

Μ

ε την ευκαιρία της 15ης
Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, η ΣΕΚ καλεί
την πολιτεία να υιοθετήσει το
θεσμό του Επιτρόπου Καταναλωτή κλείνοντας επιτέλους τα παράθυρα ασυδοσίας στα γεράκια της κερδοσκοπίας.

(Σελ 10)

Η ΣΕΚ τίμησε την 8η Μαρτίου

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2805
TIMH 0.68€(£ 0.40)

Ενωμένοι στη μάχη των μαχών
υπέρ των εργατικών δικαιωμάτων
4

Η ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή για δικαίωση
του αγώνα των εργαζομένων
στους ημικρατικούς οργανισμούς

4

Κορυφαίος στόχος η πλήρης κατοχύρωση
των εργατικών δικαιωμάτων και
η διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Η

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μέρα
υπενθύμισης προς τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές

κοινωνίες ότι οφείλουν να θωρακίσουν τις γυναικείες κατακτήσεις που υπονομεύονται από την
Παγκόσμια οικονομική ύφεση. Η ΣΕΚ τιμώντας την
8η Μαρτίου, έστειλε ηχηρό μήνυμα προς την πολιτεία ότι οφείλει να προστατεύσει όσα με κόπους
και θυσίες έχουν κατακτήσει οι γυναίκες.

(Σελ 9)

Θα πάρω μιαν ανηφοριά....

Τ

ο τελευτάιο γράμμα που άφησε στους συμμαθητές του ο ήρωας μαθητής ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ καταδεικνύει τη γενναιότητα και
τις ηθικές αξίες του νεαρότερου αγωνιστή που
απαγχονίστηκε από τους Άγγλους αποικιοκράτες
στις 14 Μαρτίου 1957. Στο πρόσωπο του αποθε-

ώνεται η ανδρεία της νεότητας του έπους της
ΕΟΚΑ που έγραψε χρυσές σελίδες στη σύγχρονη
(Σελ 7)
Ελληνική ιστορία.

Π

αρά την έντονη αντίδραση των
συντεχνιών και την αντίθεση
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία νομοθεσία για αποκρατικοποίηση των Ημικρατικών Οργανισμών.
Κατά τη διάρκεια της κρίσιμης
ψηφοφορίας, χιλιάδες εργαζόμενοι των μεγάλων ημικρατικών
οργανισμών πραγματοποίησαν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από τη Βουλή. Κραυγάζοντας συνθήματα ενάντια στο ξεπούλημα
του δημόσιου πλούτου κάλεσαν
τους βουλευτές να κατοχυρώσουν
τα δικαιώματα των εργαζομένων
και τα ευρύτερα κοινωνικά συμφέ-

ροντα.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωϋσέως δήλωσε ότι ο
αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται στέλλοντας ισχυρό το μήνυμα ότι το Κίνημα τίθεται στην
πρώτη γραμμή της μάχης των
μαχών για πλήρη διαφύλαξη των

εργατικών και κοινωνικών συμφερόντων.
Η ΟΗΟ - ΣΕΚ σε ανακοίνωση της
καλεί την κυβέρνηση σε διαρκή ουσιαστικό διάλογο για να υλοποιηθεί η κυβερνητική δέσμευση
για κατοχύρωση των εργατικών
δικαιωμάτων.
Σελ. 3, 11

ΕΠΑ ΚΑΙ ΡΑΕΚ χρήζουν στελέχωσης
Οι καταναλωτές σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο
ραγδαίων και συνεχών αλλαγών που συντελούνται
σε παγκόσμιο επίπεδο, γι’ αυτό η ανάγκη για πραγματική και ποιοτική προστασία των συμφερόντων
τους γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Σαν τέτοιες είναι πρωτίστως η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), η οποία δυστυχώς είναι
υποστελεχωμένη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
ανταποκριθεί επαρκώς στις ευθύνες που της καθορίζει ο ρόλος και η αποστολή της.

Τα πραγματικά συμφέροντα των καταναλωτών θα
προστατευθούν αποτελεσματικά όταν η πολιτεία στο
σύνολο της, (κυβέρνηση, βουλή και δικαστική εξουσία), κλείσουν τα παράθυρα της οποιασδήποτε ασυδοσίας και ενισχύσουν τον ανταγωνισμό σε όλα τα
επίπεδα.

Η ΕΠΑ λοιπόν θα πρέπει τάχιστα να στελεχωθεί με το

Προς υλοποίηση αυτής της πολιτικής θα πρέπει,
χωρίς καθυστέρηση, να ενισχυθούν με κάθε τρόπο
όλες εκείνες οι Υπηρεσίες, (ανεξάρτητες και μη), που
ασχολούνται με τις πολιτικές προστασίας των καταναλωτών.

• Ελλειμματικές οι πολιτικές προστασίας
των καταναλωτών
απαραίτητο και καλά καταρτισμένο προσωπικό για
να μπορέσει να εξετάσει και να επισπεύσει τη μελέτη
των καταγγελιών που βρίσκονται ενώπιον της, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν «καρτέλ» σε μια σειρά
προϊόντων πρώτης ανάγκης.

Πέραν τούτου θα πρέπει να αναβαθμιστούν και ποιοτικώς και ποσοτικώς οι υφιστάμενες δομές της
Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του υπουργείου Εμπορίου.
Ανάλογης ενίσχυσης πρέπει να τύχει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, η γνωστή ως ΡΑΕΚ, η
οποία δυστυχώς είναι υποστελεχωμένη.
Αυτές οι ελλειμματικές Υπηρεσίες και Αρχές έχουν
εντοπιστεί και από την Τρόικα και καταγράφονται
στο Μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφηκε με την
Κυπριακή Κυβέρνηση.
Η Κύπρος για να πάει μπροστά χρειάζεται σωστά
στελεχωμένες Υπηρεσίες και καλά οργανωμένες ανεξάρτητες Αρχές που θα έχουν δομές και πολιτικές
που θα αντέχουν στο χρόνο, και τις οποίες θα σέβονται και οι πολιτικοί και οι πολίτες.

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

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

ΠΙΠΕΡΑΤΑ

&

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Η ανεργία καλά κρατεί

ΓΕΣΥ, τράπεζες, Ασφαλιστικές
και πολιτικά παίγνια

Ο

ι πολίτες της Κύπρου που πληρώνουν τα πιό
ακριβά φάρμακα της Ευρώπης και σχηματίζουν
τις μακρύτερες ουρές για σκοπούς δευτεροβάθμιας
περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία, πληροφορούνται ότι στον τομέα της υγείας συμβαίνουν μιζαδόρικα πράματα και θαύματα. Ο τέως βουλευτής και
σημαίνων στέλεχος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος
επιβεβαίωσε ότι ο τομέας της υγείας καταδυναστεύεται από κακοδιαχείριση και διασπάθιση δημοσίου
χρήματος. Ταυτόχρονα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση
φρενάρει την υιοθέτηση του ΓΕΣΥ προκειμένου να
κερδηθεί χρόνος για να μπούν στο παιγνίδι οι
Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Για την ώρα δεν γνωρίζουμε αν οι εν λόγω καταγγελίες είναι βάσιμες ή όχι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι
ότι βάσει του Τροικανού Μνημονίου το ΓΕΣΥ θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος του 2015 καθώς
το υφιστάμενο σύστημα πνέει τα λοίσθια και τη
νύμφη την πληρώνουν τα μη προνομιούχα στρώματα
του πληθυσμού.
Η εξαγγελία του ΓΕΣΥ
έγινε το 1992 από την
κυβέρνηση Βασιλείου.
Δυστυχώς όμως, το
ΓΕΣΥ κατέστη σύγχρονο
«Γεφύρι της
Άρτας» γιατί οι εκάστοτε κυβερνήσεις το
μεταχειρίζονταν σαν
παίγνιο στα διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα.

• Η κυβέρνηση καλείται να
αντκρύσει το ΓΕΣΥ με τη
δέουσα σοβαρότητα και
να μην υποκύψει στους
εκβιασμούς των γερακιών
της κερδοσκοπίας

Υπό τη σκιά των αυτών των οδυνηρών πραγματικοτήτων, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα
αντικρύσει το μείζον θέμα του ΓΕΣΥ με τη δέσουσα
σοβαρότητα αφήνοντας το έξω από ιδιοτελή συμφέροντα. Το πολυτιμότατο αγαθό της υγείας δεν πρέπει
και δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης
από τα κάθε λογής γεράκια της κερδοσκοπίας. Ιδιαίτερα σε τούτη την αδυσώπητη συγκυρία της οικονομικής κρίσης και της λαικής εξαθλίωσης, οποιαδήποτε προσπάθεια για εμπλοκή του ΓΕΣΥ στα γρανάζια Ασφαλιστικών Εταιρειών, οι πλείστες των οποίων αποτελούν τραπεζική προέκταση, θα αποτελέσει
απάτη σε βάρος του λαού. Ήδη η κοινωνία πληρώνει
πανάκριβα το Τραπεζικό έγκλημα το οποίο συνετελέσθη από τα γεράκια του εύκολου πλουτισμού στα
οποία έκαναν πλάτες αχρείοι πολιτικοί και πολιτειακοί καιροσκόποι.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ας συνειδητοποιήσουν, λοιπόν, οι πολιτικοί ταγοί με
πρώτους τους έχοντες την ευθύνη διακυβέρνησης της
χώρας, ότι ο τόπος δεν αντέχει ούτε άλλο Μαρί, ούτε
άλλο οικονομικό έγκλημα, ούτε οποιεσδήποτε καμουφλαρισμένες συνταγές που θα θέσουν τον ζωτικό
τομέα της υγείας έρμαιο στα συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου. Η Κυβέρνηση έχει υπέρτατο χρέος να
επιταχύνει την εφαρμογή του ΓΕΣΥ στη βάση της υφιστάμενης μελέτης η οποία τυγχάνει της έγκρισης των
Κοινωνικών Εταίρων αλλά και της Τρόικας, ώστε στα
τέλη του επόμενου έτους να ξεκινήσει μια νέα εποχή
στο χώρο της υγείας προς όφελος των πολιτών και
της χώρας. Ο κατακρεουργημένος λαός δεν πρόκειται
ποτέ να συγχωρήσει νέα εγκλήματα σε βάρος του,
ειδικότερα όταν πρόκειται για το πολυτιμότερο
αγαθό, αυτό της υγείας.

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)

Η

ανεργία πήρε ξανά την ανηφόρα
μετά από μια μικρή ανάπαυλα
τον Ιανουάριο. Ο ανεργιακός δείκτης
το Φεβρουάριο έκανε άλμα 15,4% και
ο αριθμός των νέων ανέργων ανήλθε στους 7095. Οι στατιστικές λένε
ότι η ανεργία το 2014 θα αγγίξει το
τρομακτικό 19%. Αυτή η οδυνηρή
πραγματικότητα ας ευαισθητοποιήσει την κυβέρνηση η οποία αντί να
μας πουλά ελπίδες μέσω επανεκκίνησης της οικονομίας, καλύτερα ας
χαράξει ολοκληρωμένη πολιτική
κατά της ανεργίας. Από επενδυτικές
μακέττες που θα γεννήσουν θέσεις
εργασίας μπουχτήσαμε!
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Εκποίηση κατοικίας και λαϊκή οργή

Ε

πανέρχεται
δυναμικά
στο προσκήνιο το φλέγον θέμα της προστασίας
της πρώτης κατοικίας.
Κόμματα προσπαθούν να
προωθήσουν
νομοθεσία
που να απαγορεύει την
εκποίηση της πρώτης
κατοικίας λόγω οφειλών
προς τις τράπεζες. Δεν
είμαστε βέβαιοι αν οι κομματάρχες πονούν πραγματικά τον λαό ο οποίος εξαθλιώνεται για να στηρίξει τις τράπεζες
τις οποίες ρήμαξαν οι αχρείοι οικονομικοί κερδοσκόποι σε
συμπαιγνία με τους πολιτικούς αλητάμπουρες. Μακάρι να έχουν
ενεργοποιηθεί τα φιλανθρωπικά τους γονίδια και να θελήσουν να
βρουν λύση στο πιο μεγάλο πρόβλημα που θ’ αντιμετωπίσει λίαν
προσεχώς η κοινωνία μας. Πολύ φοβόμαστε όμως, ό,τι κάνουν το
κάνουν γιατί τρέμουν την οργή των πολιτών οι οποίοι όταν συνειδητοποιήσουν ότι χάνουν το σπίτι τους, θα εκραγούν σε βάρος
των βασικών υπαιτίων της οικονομικής συμφοράς. Ήδη κάποιοι
επαγγελματίες λαϊκιστές που οσφρύονται τις αναθυμιάσεις του
πολιτικού βόθρου, αναζητούν στέγη μακριά από την Κύπρο, εκεί
στις Βρυξέλλες, νομίζοντας ότι θα γλυτώσουν την λαϊκή οργή.
Πλανώνται πλάνην οικτράν όμως. Την ώρα της κρίσεως, οι κατακρεουργημένοι πολίτες θα τους βρουν, όπου κι αν κρύβονται και
θα τους αποδόσουν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι! Κανείς πολιτικάντης δεν πρόκεται να πάρει ασυλία από τη λαϊκή μνήνιν.

Η στρατιωτική θητεία

Δ

εν ξέρουμε πόσο σοβαρή
είναι η μελέτη του υπουργείου Άμυνας για την επικείμενη
μείωση της στρατιωτικής θητείας από τους 24 στους 18 μήνες.
Ελπίζουμε, οι βαρύγδουπες
εξαγγελίες του απερχόμενου
υπουργού Άμυνας να μην είναι
πυροτεχνήματα. Η ημικατεχόμενη Κύπρος και ο εξαθλιωμένος
λαός έχουν μπουχτήσει από
πολιτικές
υποσχέσεις
και
δεσμεύσεις που ουδέποτε υλοποιούνται. Προσδοκούμεν ότι,
τουλάχιστον στο νευραλγικό
τομέα της Άμυνας, θα πρυτανεύσει η λογική και το εθνική συμφέρον, αν και στο επιμέρους
φλέγον θέμα της φυγοστρατίας
η στάση των κομμάτων και δη
της κυβέρνησης θεωρείται
στρουθοκαμηλική. Ίδωμεν!

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

Τράπεζες και
ιδιωτικοποιήσεις Η.Ο.

Τ

ις τελευταίες εβδομάδες η Κύπρος
συγκλονίσθηκε από τις δυναμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Ημικρατικούς
Οργανισμούς οι οποίοι αντιτίθενται στο ξεπούλημα του
δημόσιου πλούτου διεκδικώντας ταυτόχρονα πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Δυστυχώς, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και το σύνολο των πολιτών, γίναμε μάρτυρες ενός πολιτικού θεάτρου στο μείζον θέμα των
Ιδιωτικοποιήσεων που ανάγκασε τις συντεχνίες
να πραγματοποιήσουν εργατικές κινητοποιήσεις.
Η κυβέρνηση και τα συγκυβερνώντα κόμματα αθέτησαν τις προεκλογικές δεσμεύσεις τους προς
τους εργαζόμενους ενώ η αξιωματικοί αντιπολίτευση (ΑΚΕΛ) που σφράγισε την εμπλοκή της Τρόϊκας
στους ημικρατικούς οργανισμούς, επιχειρεί να μας ταϊσει κουτόχορτο επιρρίπτοντας την ευθύνη στους νυν κυβερνώντες.
Τόπαμε και το επανατονίζουμε: Πολιτική μαγκιά δεν είναι η υπαγωγή των ημικρατικών οργανισμών στο ασύδοτο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Πολιτική μαγκιά δεν είναι να παραμείνουν στο κράτος και να
τους λυμαίνεται η εκάστοτε κλίκα της εξουσίας. Πολιτική μαγκιά
είναι να παραμείνουν κρατικοί, να εκσυγχρονσιθύν, να αποκομματικοποιηθούν, να γίνουν αποδοτικοί και να διοικούνται από αδιάφθορα και ικανά άτομα κατανέμοντας τον
παραγόμενο πλούτο στο σύνολο της κοινωνίας. Όλα τ’
άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις, τις οποίες ο λαός
δεν πρέπει να συγχωρήσει! Το μέγα έγκλημα των
ιδιωτικών τραπεζών οι οποίες χρεοκόπησαν
φορτώνοντας τα χρέη στο λαό ας
ξυπνήσει τους πολίτες από το
λήθαργο.

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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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΕΚ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ γενικός γραμματέας ΟΗΟ-ΣΕΚ

Δεν κατοχυρώνονται
οι εργαζόμενοι

Στόχος των κινητοποιήσεων στους Ημικρατικούς
Οργανισμούς είναι το κοινωνικό όφελος

H

ΟΗΟ ΣΕΚ εκφράζει τον προβληματισμό της για το
Νομοσχέδιο που ενέκρινε χθες (4.3.14) η ολομέλεια
της Βουλής Των Αντιπροσώπων και αφορά τις αποκρατικοποιήσεις Ημικρατικών Οργανισμών, αφού
πιστεύει ότι θα μπορούσε να ήταν πληρέστερο σε
σχέση με την διαφύ• Σε ανακοίνωση της λαξη των εργασιαη ΟΗΟ - ΣΕΚ καλεί
κών και συνταξιοδοτην κυβέρνηση σε
τικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.
ουσιαστικό διάλογο

για διασφάλιση της
εργατικής ομαλότητας
στους οργανισμούς
κοινής οφέλειας

Η ΣΕΚ συνέβαλε στις
βελτιώσεις
που
ενσωματώθηκαν
στον τελικό Νόμο, με
συνεχείς παρεμβάσεις,
προς
την
Κυβέρνηση και τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα.
Παραταύτα ο Νόμος, σύμφωνα και με τις απόψεις των
νομικών μας συμβούλων, ενώ διαφυλάττει από την
μια το «στάτους κβο» των εργασιακών δικαιωμάτων,
τηρεί από την άλλη μια ουδέτερή στάση και παραπέμπει σε μεταγενέστερο στάδιο τα θέματα της πλήρους
διευκρίνησης και διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Είναι γνωστό πως το Νομοσχέδιο που
εγκρίθηκε, αποτελεί την πρώτη δράση
υλοποίησης του οδικού χάρτη αποκρατικοποιήσεων που το κράτος δεσμεύτηκε να ακολουθήσει ως αποτέλεσμα
εφαρμογής των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το μνημόνιο. Ο δρόμος
των αλλαγών θα είναι μακρύς και όλοι,
Κυβέρνηση, Κόμματα και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, θα πρέπει να αρθούν
στο ύψος των περιστάσεων, αφού τα
οικονομικά προβλήματα του τόπου επιβάλλουν συνετή διαχείριση και διαφανείς διαδικασίες που θα ελαχιστοποιούν τις αντιδράσεις και θα διασφαλίζουν τα εργασιακά θέσμια.
Η ΟΗΟ–ΣΕΚ καλεί την πολιτεία να εμπλακεί, άμεσα, σε
ένα συνεχή και ουσιαστικό διάλογο, ώστε οι όποιες
αλλαγές να μην θυματοποιούν καθ΄οιονδήποτε τρόπο
τους εργαζόμενους, να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του
κάθε τομέα, που ενδεχομένως να οδηγούν σε διαφορετικό μοντέλο /μεταχείριση για κάθε Οργανισμό.
Παράλληλα ζητεί από την Κυβέρνηση να αναλάβει τις
απαιτούμενες πρωτοβουλίες για κοινωνική συνεννόηση και να τηρήσει τις ρητές δεσμεύσεις της, για απόλυτη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
διασφαλίζοντας έτσι σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς την εργατική ειρήνη και εργασιακή ομαλότητα.
Καταλήγοντας, ως ΟΗΟ-ΣΕΚ διαβεβαιώνουμε τους
εργαζόμενους ότι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με
αποκλειστικό γνώμονα τη διαφύλαξη των εργασιακών
δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, χωρίς ακρότητες
και συναισθηματισμούς.

Ο

ι πρόσφατες κινητοποιήσεις
των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς πραγματοποιήθηκαν επειδή δεν διεξήχθη ο
ενδεδειγμένος Κοινωνικός Διάλογος ο οποίος θεωρείται η αναγκαία
προϋπόθεση για να διαμορφώσουμε ως κοινωνία σωστές λύσεις
που θα υλοποιούν το Μνημόνιο και
θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα
των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.
Την επισήμανση αυτή έκανε ο γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ημικρατικών Οργανισμών, ΟΗΟ –
ΣΕΚ, Ανδρέας Ηλία σε συνέντευξη
του στον «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ» ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
- Η πορεία προς τις ιδιωτικοποιήσεις μοιάζει να είναι μη αναστρέψιμη. Τι επιτυγχάνετε με τις
κινητοποιήσεις;
- Η πορεία προς τις ιδιωτικοποιή-

σεις περιλαμβάνεται ως υποχρέωση στο Μνημόνιο. Είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τις πρόνοιες του Μνημονίου
με την Τρόικα. Όμως πολύ σημαντικό ζήτημα είναι και ο τρόπος με
τον οποίο υλοποιείται το Μνημόνιο. Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αγοράς στον κάθε
τομέα; Και υπάρχουν ιδιαιτερότητες, άλλο η ενέργεια, άλλο οι τηλεπικοινωνίες και άλλο τα λιμάνια.
Είμαστε μικρή αγορά και οι προσεγγίσεις που εξυπηρετούν πρώτα
και κύρια το συμφέρον του τόπου
είναι επιβεβλημένες. Οι εργαζόμενοι απαιτούν, τουλάχιστον τα
εργασιακά και συνταξιοδοτικά
τους δικαιώματα να ικανοποιηθούν και να διασφαλισθούν πλήρως. Οι κινητοποιήσεις γίνονται
διότι εκ μέρους των ιθυνόντων δεν
δόθηκε η απαραίτητη ποιότητα και
διάρκεια στον διάλογο. Αυτός ο
διάλογος ήταν και είναι η προϋπόθεση ούτως ώστε να διαμορφώσουμε ως κοινωνία σωστές λύσεις
που θα υλοποιούν το Μνημόνιο, θα
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των
εργαζομένων και της κοινωνίας
συνολικά.
- Τα δυναμικά μέτρα που έχουν
επιπτώσεις στον απλό πολίτη,
το καταναλωτικό κοινό, δεν
καταφέρνουν απλώς να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον
σας;

3

νισμοί έχουν προσφέρει για μισό
και πλέον αιώνα στον τόπο και την
κοινωνία. Όμως βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας και
προσεγγίζουμε το θέμα με νηφαλιότητα και σοβαρότητα και με
στόχο το κοινωνικό όφελος και το
όφελος των εργαζομένων.

• Ο κάθε τομέας έχει τις
δικές του ιδιαιτερότητες.
Άλλο η ενέργεια, άλλο
οι τηλεπικοινωνίες και
άλλο τα λιμάνια
- Εργοδότης των εργαζομένων
στους ημικρατικούς οργανισμούς
είναι ο απλός πολίτης, η κοινωνία
στο σύνολό της. Τα θέματα της
ταλαιπωρίας των πολιτών τα
προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Υπάρχει όμως έντονη
δυσαρέσκεια και απογοήτευση
μεταξύ των εργαζομένων. Έχουν
δεχθεί τόσες διαβεβαιώσεις, γραπτώς και προφορικώς, σε σχέση με
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
τους και του καθεστώτος εργοδότησής τους. Ωστόσο τώρα βλέπουν
να υλοποιείται μια πορεία, αλλά οι
διασφαλίσεις που τους αφορούν
μεταφέρονται σε μεταγενέστερο
στάδιο, έτσι νιώθουν δικαιολογη-

μένη ανασφάλεια. Εδώ έγκειται και
η ευθύνη διαχείρισης του θέματος
από πλευράς της συντεταγμένης
Πολιτείας.

- Γιατί ο Κύπριος καταναλωτής
και ο Κύπριος επιχειρηματίας να
μην αποκτήσει πρόσβαση σε
φτηνότερο ηλεκτρισμό, φτηνότερη τηλεφωνία και φτηνότερο
διαμετακομιστικό εμπόριο;
- Θα πρέπει να δούμε την τιμολογιακή πολιτική των τριών αυτών
οργανισμών χωριστά. Π.χ. στην
περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας το μεγαλύτερο ποσοστό του
τιμολογίου που πληρώνει ο καταναλωτής γύρω στο 65% αφορά τα
καύσιμα, ένα άλλο μεγάλο ποσοστό γύρω στο 25% αφορά φόρους,
μόνο τα υπόλοιπα αφορούν διαχειριστικά έξοδα και το εργατικό
κόστος. Άρα ως Πολιτεία έπρεπε
να επικεντρωθούμε στο θέμα της
καυσίμου ύλης που απαιτείται για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Γενικά ως ΣΕΚ λέμε πως ότι
χρειάζεται για να δοθεί φτηνότερο
προϊόν στον καταναλωτή, είτε
αφορά ενέργεια είτε αφορά επικοινωνίες, θα πρέπει να το προωθήσουμε. Αυτό χρειάζονται πολίτες
και επιχειρήσεις.

• Προσεγγίζουμε
το θέμα των

- Το συνδικαλιστικό κίνημα δείχνει πνεύμα συνδιαλλαγής ή
συμπεριφέρεται μαξιμαλιστικά
απορρίπτοντας κάθε μορφή και
κάθε διαβάθμιση ιδιωτικοποίησης;

αποκρατικοποιήσεων

- Η ΣΕΚ την οποία εκπροσωπώ
συμπεριφέρεται πάντοτε υπεύθυνα. Αυτά που λέτε δεν μας αφορούν
και δεν έχουν σχέση με τους δικούς
μας χειρισμούς. Ακόμα και γι' αυτά
τα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων, που στην ουσία κανένα οργανωμένο σύνολο δεν θα ήθελε να
προωθηθούν, αφού αυτοί οι οργα-

προς όφελος των

με σοβαρότητα
και νηφαλιότητα
εργαζομένων
και του κοινωνικού
συνόλου
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Βασιλεύει η γραφειοκρατία
στην Κύπρο

Σ

υγκλονιστικά στοιχεία κατέθεσε το υπουργείο
Οικονομικών στην Επιστροπή Εμπορίου της
Βουλής για το κόστος της γραφειοκρατίας στην
Κύπρο.
Ένα δις το ετήσιο κόστος από το οποίο τα 700 εκατομμύρια αφορούν διοικητικό κόστος και τα υπόλοιπα 300 εκατομμύρια τα επιβαρύνονται οι πολίτες.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι κανένας παρά τις επισημάνσεις και τις διαπιστώσεις δεν λαμβάνει άμεσα
μέτρα για να απαλλαχθούμε από ένα διαχρονικό
φαινόμενο που κοστίζει πολύ ακριβά στην οικονομία
μας. Πως θα πλήξεις την γραφειοκρατία, όταν βασιλεύει γραφειοκρατία;
Είναι κρίμα ο κόσμος να υποφέρει
από εργασιακή ανασφάλεια, συνεχής
μειώσεις μισθών και επιδομάτων με
στόχο να εξοικονομηθούν χρήματα
για να απαλλαχθούμε από το βραχνά
Της Δέσποινας του μνημονίου και από την άλλη να
Ησαΐα σκορπούνται λεφτά στον αέρα, εξαιΚοσμά
τίας της αδράνειας και
της νωχελικότητας μας.
• Έχει προκαλέσει Θα πρέπει παράλληλα να
επισημανθεί πως το 1δις
τόσο μεγάλη
αφορά μόνο οκτώ τομείς
αγκύλωση στην
του δημοσίου. Σκεφτείτε
κοινωνία που
να επιμετρηθεί η γραφειοδύσκολα
κρατία για όλα τα τμήμαθεραπεύεται
τα του δημοσίου και
ευρύτερου
δημόσιου
τομέα. Μια απλουστευμένη λογική θα έλεγε, ότι ένα
δις από την γραφειοκρατία και ένα άλλο δις από
τους ανείσπρακτους φόρους καθώς και πολλά άλλα
εκατομμύρια από τις ανεξέλεγκτες ενοικιάσεις δημοσίων κτιρίων ουσιαστικά αποτελούν ένα σημαντικό
κομμάτι των οφειλών μας προς τη Τρόϊκα.
Αν προσθέσουμε και πολλά άλλα εκατομμύρια από
την κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος και την
κατασπατάληση χαρτικής ύλης τότε αντιλαμβανόμαστε γιατί χρεοκοήσαμε ως οικονομία και για ποιο
λόγο χρειαστήκαμε να αυτοεγκλωβιστούμε σ’ ένα
οδυνηρό μνημόνιο.
Είναι καιρός να θέσουμε τον δάκτυλον επί των
τύπων των ύλων και να αναλογιστούμε τα λάθη μας
και τις ε υθύνες μας επιχειρώντας να βρούμε οριστικές και αμετάκλητες λύσεις. Είναι αδιανόητο πάντοτε να επιχειρούμε να ρίξουμε τις ευθύνες στους
άλλους και να αθωώνουμε πανηγυρικά τον εαυτό
μας.
Ποιός ευθύνεται για την κατάντια μας; Ποιός άλλος;
Εμείς οι ίδιοι βέβαια που δεν μπορέσαμε διαχρονικά
να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας! Και εν κατακλείδι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους θα
συνεχίσουμε για ακόμη πολλά χρόνια να μιλάμε για
γραφειοκρτία, επειδή «αναγιωθήκαμε» με αυτήν και
είναι τόσο μεγάλη η αγκύλωση που προκάλεσε στη
Κοινωνία που πολύ δύσκολα θεραπεύεται.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Από ντροπή θα περπατούν κι εδώ τοίχο-τοίχο;

Α

ς ανοίξει τα αφτιά του το...
κάτω του μετρίου πολιτικό μας
σύστημα για να ακούσει, μπας και
συνέλθει από την επικίνδυνη κοσμάρα του και δώσει κάποιο «σήμα»
σοβαρότητας, εντιμότητας και αξιοπιστίας. Ώστε ο κακόμοιρος πολίτης
να μη νιώθει ότι απέμεινε μονάχος
του στον ωκεανό να κρατιέται από
μια τσακισμένη σχεδία που το μόνο

Του Νίκου Τόκα
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

που του... εξασφαλίζει με σιγουριά
είναι τη βύθιση και την... τραγική
κατάληξή του στον πάτο της θάλασσας! Η θλιβερή είδηση: 13.000 παιδιά στην Κύπρο ζουν σε συνθήκες
φτώχειας, ενώ συνολικά 45.000
άνθρωποι επιβιώνουν με τη βοήθεια
των κοινωνικών παντοπωλείων!
Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα
έχουν καταγραφεί 500 νέες άπορες

οικογένειες.
Προφανώς, οι αριθμοί της φτώχειας
και της ανέχειας είναι πολύ μεγαλύτεροι καθώς οι εκτιμήσεις λένε ότι
εκατοντάδες οικογένειες που ακόμα
με δόντια και με νύχια κρατάνε...
άμυνα και προσπαθούν να διασώσουν, αν μη τι άλλο, την αξιοπρέπειά
τους, αποφεύγοντας να καταφύγουν
στα συσσίτια και στη ζητιανιά, ενδεχομένως σύντομα να καταρρεύσουν:
Κάτω από το βάρος των οικονομικών τους υποχρεώσεων στις οποίες
δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, αφού φαίνεται ότι εξαντλείται για πολλούς, και η «μάνα».
Κάποια λεφτά, δηλαδή, που διατηρούσαν για ώρα ανάγκης ή προόριζαν για κάποιο σκοπό, και τα οποία
ρίχτηκαν κι αυτά στην... τρύπα των
συνεχών αναγκών και υποχρεώσεων!
Φυσικά, και ανεξάρτητα από την
απίστευτη σε έκταση σχηματιζόμενη
ουρά των δυσπραγούντων συναθρώπων μας, μέσα στους οποίους

συμπεριλαμβάνονται και οι επίσημα
δηλωμένοι ως άνεργοι, το πρόβλημα
και η ανησυχία ίσως αλλού πρέπει
να εστιαστεί: Στην ψυχολογία όλων
αυτών των ανθρώπων. Την οποία,
μπορείς περίπου και να υποψιαστείς,
λαμβάνοντας ίσως υπόψη και προσωπικές εμπειρίες, ή εμπειρίες που
βιώνει και σου μεταφέρει το κοντινό
σου περιβάλλον. Εκείνο, ωστόσο,
που κανένας δεν είναι σε θέση να
προβλέψει και αξιολογήσει είναι
προς ποια κατεύθυνση θα εκτονωθεί
και, κυρίως, θα κατευθυνθεί, όταν
θα «εκραγεί», όλη αυτή η καταπίεση
και «κακοποίηση» που υφίσταται ο
ψυχισμός των συγκεκριμένων
ανθρώπων. Πλείστοι εκ των οποίων
ξεπέρασαν προ πολλού και τα όριά
τους!
Στην Ελλάδα, πάντως, το αμαρτωλό
πολιτικό σύστημα περπατά... τοίχοτοίχο από τον φόβο μήπως το γιαουρτώσουν αγανακτισμένοι και εξαθλιωμένοι πολίτες!

Για πρώτη φορά

Σ

αράντα σχεδόν χρόνια πέρασαν
από την τουρκική εισβολή. Από
τότε μέχρι σήμερα αμέτρητες δηλώσεις, τοποθετήσεις και συνθήματα
έφταναν καθημερινά στα αυτιά μας.
Τα κόμματα και οι πολιτικοί έγραψαν την ιστορία των αδιέξοδων
κούφιων λόγων στο κυπριακό πρόβλημα. Προψές στην εκπομπή
«Επωνύμως» στο ΡΙΚ ο διαπραγματευτής της πλευράς μας στις συνομιλίες Ανδρέας Μαυρογιάννης έθεσε
επιτέλους τέρμα στις ακατάσχετες
πολιτικές φλυαρίες που κράτησαν
τέσσερις δεκαετίες.
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης τράβηξε
επιτέλους μια διαχωριστική γραμμή.
Ανάμεσα στη φλυαρία και τον ανέξοδο λαϊκισμό από τη μια και τη διαλεκτική τοποθέτηση από την άλλη.
Δεν λέμε ότι αυτά τα σαράντα χρόνια δεν υπήρξαν σοβαροί πολιτικοί
που δοκίμασαν να σπάσουν τον
φαύλο κύκλο της συνθηματολογίας.
Αρκετοί είναι αυτοί που προσπάθησαν. Όμως ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, χωρίς ίχνος πολιτικαντισμού και
έπαρσης, μίλησε τη γλώσσα που δεν
είχαμε ακούσει ποτέ. Χωρίς υποσχέ-

σεις, μεγάλα λόγια, προσγειωμένος στην πραγματικότητα
του 2014, κατέθετε στην Αιμιλία Κενεβέζου διαλεκτικά τις
απόψεις αλλά και τις θέσεις
που καλείται να προωθήσει και
να υπερασπιστέι. Είναι ίσως η
μοναδική φορά που ένας τηλεθεατής, που δεν βαρέθηκε την
ιστοριογραφία του Κυπιρακού,
να πήρε μια βαθιά ανάσα ελπίδας.
Όχι γιατί πείστηκε πως λύθηκε το
Κυπριακό, αλλά πείστηκε πως ο διαπραγματευτής μας ξέρει τι λέει, και
κυρίως ξέρει τι ν αμην λέει. Σοβαρός
αλλά καθόλου σοβαροφανής ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν άφηνε
τίποτα να «πέσει κάτω» και να αφήσει πίσω του κενά νοήματος. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις χωρίς
κομπασμούς κι εύκολους αφορισμούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πούλησε πατριωτισμό και ψεύτικα μεγάλα λόγια. Στο αμείλικτο ερώτημα της
δημοσιογράφου αν είναι αισιόδοξος
ή απαισιόδοξος, ο Ανδρέας Μαυρογέννης αιφνιδίασε τους πάντες.
Συνήθως οι πολιτικοί της συνθηματολογίας επιλέγουν το ένα από τα

δύο για να καλύψουν το αντίθετο
από αυτό που θα ήθελαν να πουν.
Στο πιο πάνω ερώτημα ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής απάντησε με
ένα γνωμρικό: «Δεν είμαι ούτε
αισιόδοξος, ούτε απαισιόδοξος.
Είμαι αποφασισμένος». Πλησιάζοντας στο κλείσιμο τεσσάρων δεκαετιών από την εισβολή και κατοχή
του 1974, ακούστηκε για πρώτη
φορά ένας καθαρός αποφασιστικός
πολιτικός λόγος. Δεν ξέρουμε ποιοι
μπορεί να τον ακολουθήσουν και να
τον ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο. Η ουσία στον αφιλόξενο αυτόν
τόπο για την αλήθεια είναι πικρή.
Αλλά ισχύει, όπως και να το κάνουμε, το κάλλιο αργά παρά ποτέ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Έσβησαν οι μηχανές…

Έ

χει πληρέστατο δίκαιο ο Υπουργός Οικονομικών
όταν με παραστατικό τρόπο περιγράφει την κατάντια της οικονομίας - και του τόπου. Αφού χαρακτήρισε
ως κατάντημα για την Κύπρο ότι βρίσκεται υπό την κηδεμονία και την επιτήρηση της Τρόικας, ταυτόχρονα επισήμανε, μιλώντας στον συνάδελφο Χρ. Τσουρούλλη, στο
«Σίγμα», πως «αφήσαμε τις μηχανές της οικονομίας και
έσβησαν». Οι μηχανές της οικονομίας άρχισαν να δουλεύουν όλο και λιγότερο εδώ και πολλά χρόνια μέχρι που
έσβησαν κατά τη διακυβέρνηση Χριστόφια. Εκεί, τις
έσβησαν ξεπίτηδες αφού, παρά τις υποδείξεις όλων και
τις παροτρύνσεις, ο τέως Πρόεδρος και η κυβέρνησή του

διαβεβαίωναν πως αντέχουμε, είμαστε εύρωστοι και πως
η κρίση θα μας προσπερνούσε. Στο τέλος μάς καταπλάκωσε και μας διέλυσε. Ναι, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση και ειδικά ο Πρόεδρος δεσμεύτηκαν πως, μόλις
αναλάμβαναν την εξουσία, θα επανεκκινούσαν την οικονομία. Αντ’ αυτής, η μόνη… κίνηση που παρατηρείται
είναι της ανεργίας, που πήρε την ανιούσα και δεν σταματά. Ο Υπουργός Οικονομικών ελπίζει και αναμένει πως
οι μηχανές της οικονομίας θα ξεκινήσουν σύντομα. Να
το δούμε για να πιστέψουμε.
Σ.Ι. «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
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Κέντρο Καινοτομίας,
Επιχειρηματικότητας
και Απασχόλησης
• Στοχεύει να συμβάλει στηνα ντιμετώπιση
καίριων κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων

Ά

ρχισε πρόσφατα τη λειτουργία του το νεοϊδρυθέν
Κέντρο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και
Απασχόλησης (ΚΕΑ) φιλοδοξόντας να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας στην
Κύπρο.
Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια φορέων της
επιχειρηματικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και τους κράτους, να αντιμετωπιστούν δυναμικά και διαχρονικά οι επιπτώσεις της οικονομικής
ύφεσης και τα συνακόλουθα κρίσιμα προβλήματα
που έχουν σημαδέψει την οικονομία και κοινωνία της
Κύπρου. Το ΚΕΑ φιλοδοξεί να συμβάλει στηνα ντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, όπως η αλματώδης
αύξηση της ανεργίας, η δρματική μείωση της ρευστότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
αλλά και η ανεξέλεγκτη συρρίκνωση θεμελιωδών
τομέων του κυπριακού επιχειρηματικού κορμού. Η
αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων, θα επιδιωχθεί με την πολύτιμη πρακτική στήριξη ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χορηγιών, την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, των κρατικών
μηχανισμών στήριξης, καθώς και απευθείας χρηματοδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5
Η ΣΕΚ σε διάσκεψη στις Βρυξέλλες με θέμα
«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο»

Τ

ο μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου απασχόλησε
πρόσφατα πολυμερή διάσκεψη
στις Βρυξέλλες, κατά την οποία
εκπρόσωποι των κυβερνήσεων,
των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν και να
αναλύσουν τις θέσεις τους για το
συγκεκριμένο ζήτημα ιδιαίτερα σε
αυτή την περίοδο οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης.

Μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου
ευρωπαϊκού μοντέλου, συζητήθηκαν θέματα κοινωνικού διαλόγου,
ανεργίας, κοινωνικής προστασίας
και ευάλωτων ομάδων, τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι
πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες που βρίσκονται σε καθεστώς εξυγίανσης.

2. Λέσχη Νεανικής Επιχειρηματικότητας: Ενίσχυση
της νεανικής επιχειρηματικότητας για άτομα 21-35
ετών, που φιλοδοξούν να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.
3. Ακαδημία Ανάπτυξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Προώθηση και ενίσχυση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή της
απαιτούμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και τεχνογνωσίας.
4. VIP Club Business Success: Μια εναλλακτική
μορφή σύγχρονης δικτύωσης, που παρέχει ευκαιρίες
για επικερδείς συνεργασίες και συνέργιες, επαγγελματική καταξίωση και προσωπική ευημερία.
5. Σχέδιο «Αρισταίος». Ενίσχυση της διαχρονικής
επαγγελματικής αποκατάστασης, κυρίως για τους
νέους, τις γυναίκες και τους νέους πτυχιούχους, μέσα
από τη παροχή βραχείας «έξυπνης» εξειδίκευσης.
Κάποια από τα πολλαπλά αποτελέσματα και οφέλη
στα οποία στοχεύει το ΚΕΑ, είναι η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και η δημιουργία καινούριων θέσεων
εργασίας, ο ορθότερος επαγγελματικός προσανατολισμός, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας των κυπριακών
επιχειρήσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικής
δικτύωσης και εξωστρέφειας, αλλά και η ανάδειξη
ενός πιο αποτελεσματικού οικονομικού μοντέλου
μέσα από τη βραχεία «έξυπνη» εξειδίκευση των
ανέργων.

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα τόνισε ότι ο κοινωνικός διάλογος δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο με συνθήκες οικονομικής σταθερότητας, αλλά πολύ
περισσότερο σε περιόδους κρίσης
όπου η αγορά εργασίας επιδέχεται
τεράστιες ζημιές και συνέπειες
τόσο προς τους εργαζόμενους όσο
και προς τις επιχειρήσεις.
Άσκησε έντονη κριτική στο γεγονός
ότι ενώ σε αρκετές χώρες γίνεται
μείωση μισθών και ωφελημάτων
στους εργαζόμενους, δεν υπάρχει η
ανάλογη βούληση από τις κυβερνήσεις για πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης.

Η διάσκεψη διοργανώθηκε από το
Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γή πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης που θα συμβάλουν στην αλλαγή της αρνητικής πορείας της

Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε στη διάσκεψη ο Γενικός Οργανωτικός συν.
Πανίκος Αργυρίδης όπου μετέφερε
τις θέσεις της ΣΕΚ για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην οικονομία και στην αγορά
εργασίας.

Σχέδιο Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων
με χαμηλά εισοδήματα για το 2014

Στα πρώτα στάδια της δράσης του το ΚΕΑ θα επικεντωθεί σε πέντε βασικούς πυλώνες:
1. Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
με την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης και τη
δημιουργία διαγνωστικού εργαστηρίου επιχειρηματικής ικανότητας και καινοτομίας, για τη απλούστευση της δημιουργίας επιχειρήσεων (one-stop
shop), για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
την αύξηση της απασχόλησης.

Σε παρέμβαση της η Γενική Γραμματεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων
(ETUC)
Pernadeed Segol (φωτό), ανέφερε
ότι τα Συνδικάτα είναι ενωμένα και
απαιτούν την ουσιαστική εφαρμο-

• Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30 Απριλίου 2014

Η

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι:
1. Κυκλοφόρησαν τα έντυπα
αιτήσεων για το 2014.
Για κάθε νοικοκυριό συνταξιούχων
υποβάλλεται μόνο μία αίτηση.
Αυτοί που είναι ήδη λήπτες του
επιδόματος και δεν έχουν άλλα
εισοδήματα, πλην αυτών που είναι
δηλωμένα στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση.
Όσοι λήπτες έχουν εξαρτώμενα
φοιτητές / στρατιώτες / τέκνα
ανίκανα για αυτοσυντήρηση, πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές
βεβαιώσεις για το 2013 – 2014
μαζί με τα στοιχεία ταυτότητάς
τους.
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλουν
μόνον:
Α) Αυτοί που πληρούν τα σχετικά
κριτήρια και δεν έχουν υποβάλει
αίτηση μέχρι το 2013.
Β) Αυτοί που έχουν εισοδήματα το
2013 από αδήλωτη εργασία ή
άλλες πηγές π.χ. ενοίκια, σύνταξη
εξωτερικού, σύνταξη από Επαγγελματικό Σχέδιο στην Κύπρο,
τόκους/μερίσματα, και Κ.Ο.Α.Π.,
μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις.
Γ) Νέοι συνταξιούχοι, δηλαδή αυτοί
που αποκτούν σύνταξη εντός του
α΄ εξαμήνου του 2014. Είναι απαραίτητες οι βεβαιώσεις εργοδότη
με τις ακάθαρτες αποδοχές ή αναλυτική κατάσταση Αποδοχών
Ασφαλιστικού λογαριασμού από
τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
2. Συνεχίζεται η παροχή του
μηνιαίου επιδόματος στους
δικαιούχους συνταξιούχους με

χαμηλά εισοδήματα στα πλαίσια
του υφιστάμενου Σχεδίου ενίσχυσης των νοικοκυριών. Τον Φεβρουάριο καταβλήθηκε το επίδομα σ΄
αυτούς που πήραν επίδομα τον
Ιανουάριο και άλλους αιτητές των
οποίων οι αιτήσεις εξετάστηκαν
μέχρι 7/2/2014 και πληρούν τα
σχετικά εισοδηματικά και άλλα
κριτήρια.
3. Για σκοπούς παροχής επιδόματος το 2014, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
ημερ.13/2/2014, το όριο φτώχειας
και οι σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου παραμένουν ως ίσχυσαν πέρσι.
Στα πλαίσια των προνοιών του
Σχεδίου, εκείνο που διαφοροποιείται, σε σχέση με πέρσι, είναι η
αναπροσαρμογή του έτους των
εισοδημάτων. Ενώ πέρσι, ίσχυαν
τα εισοδήματα του 2012, δηλαδή
του προηγούμενου έτους της πληρωμής του επιδόματος, για το
2014 θα ισχύουν, αντίστοιχα, τα
εισοδήματα και συντάξεις του
2013 και για νέους συνταξιούχους
του τρέχοντος έτους, δηλαδή 2014.
4. Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν
τα σχετικά εισοδηματικά και άλλα
κριτήρια / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.
Το όριο φτώχειας για μονήρη νοικοκυριό
είναι
€10.324 και αναπροσαρμόζεται
ανάλογα με τη
σύνθεση του
νοικοκυριού
σ
ε
€15.486
(για δύο
άτομα)
κ.ο.κ.

5. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 30η Απριλίου
2014. Για διευκόλυνση της εξέτασης των αιτήσεων, παρακαλούνται οι αιτητές όπως συμπληρώνουν σωστά τα έντυπα αιτήσεων
και υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
6. Έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται από την Υπηρεσία Χορηγιών
και Επιδομάτων του Υπουργείου
Οικονομικών
(τηλ.22804000,
22803001-3/9/13,
Φαξ:
22803048/9), το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο κτίριο του Υπουργείο
Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Λευκωσίας,
Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας,
Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς και
Πελενδρίου) και τα κατά τόπους
επαρχιακά γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Επίσης, έντυπο αίτησης με όλες τις
πληροφορίες είναι καταχωρημένο
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση
www.mof.gov.cy.
7. Το ισχύον Σχέδιο θα συνεχίσει
να εφαρμόζεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Νέου Σχεδίου
για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από το
Υπουργείο
Εργασίας
και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
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Εκστρατεία Επιθεωρήσεων Εργοταξίων

Εργασίες σε Ύψος
Φεβρουάριος – Μάρτιος και Μάιος 2014

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προγραμματίζει, κατά τους
μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και
Μάιο του 2014, τη διεξαγωγή ειδικής εκστρατείας επιθεωρήσεων
των εργοταξίων για τις εργασίες
σε ύψος. Η εκστρατεία αυτή θα διεξαχθεί για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά λαμβάνοντας υπόψη ότι η
πτώση από ύψος είναι η συχνότερη αιτία των εργατικών ατυχημάτων καθώς και των σοβαρών και
θανατηφόρων ατυχημάτων που
συμβαίνουν στα εργοτάξια. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα
για την ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών σε ύψος και τη βελτίωση
της προστασίας των εργαζομένων
καθώς και η μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών
και επικίνδυνων συμβάντων που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες
στον τομέα των Κατασκευών.
Οι επιθεωρήσεις που διεξήχθηκαν
κατά την αντίστοιχη εκστρατεία
του 2013 (Ιανουάριος-Μάρτιος
2013) επικεντρώθηκαν στον έλεγχο
της συμμόρφωσης των εργοδοτών
με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά
μέτρα για την αντιμετώπιση των
κινδύνων που ενέχονται στις εργασίες σε ύψος. Επίσης, ελέγχθηκε
κατά πόσο υπήρχε συμμόρφωση με
τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε
Ύψος όσον αφορά τον εξοπλισμό
εργασίας, τα ικριώματα, τις ζώνες
ασφαλείας και τις φορητές κλίμακες που χρησιμοποιούνταν στα
κατασκευαστικά έργα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας
αυτός τέθηκε σε εφαρμογή τον
Απρίλιο του 2012 με το «περί

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την
Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) Διάταγμα του 2012» Αρ. Κ.Δ.Π. 131 /
2012 (Κώδικας για τις Εργασίες σε
Ύψος). Η έγχρωμη έκδοσή του
Κώδικα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας
www.mlsi.gov.cy/dli στην ενότητα
«Εκδόσεις – Ασφάλεια και Υγεία
στην Εργασία».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνολικά, κατά την περίοδο της
εκστρατείας που διεξήχθη τον
Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο του
2013, πραγματοποιήθηκαν 167
επιθεωρήσεις σε αντίστοιχα εργοτάξια. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας του 2013

• Η πτώση από ύψος,
η συχνότερη αιτία
θανατηφόρων εργατικών
ατυχημάτων
κατέδειξε τα ακόλουθα:
• Περίπου το 46% των εργοταξίων
που επιθεωρήθηκαν διέθεταν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
στο οποίο καθορίζονταν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα
που έπρεπε να λαμβάνονται με
βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για τις Εργασίες σε Ύψος.
• Στο 41,3% των εργοταξίων όπου
υπήρχαν εγκατεστημένα ικριώματα, τα ικριώματα αυτά είτε ήταν
σύμφωνα με τα σχετικά Πρότυπα ή
υπήρχε μελέτη υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας.
• Σε ποσοστό 27% των εργοταξίων
όπου υπήρχαν ικριώματα, το σχέδιο διαμόρφωσης και οι οδηγίες
συναρμολόγησης / αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων ήταν
άμεσα διαθέσιμα.
• Ποσοστό γύρω
στο 46% των
ικριωμάτων που
επιθεωρήθηκαν
είχαν επαρκή και
κατάλληλα
δάπεδα, κιγκλιδώματα καθώς
και προστασία
των άκρων.
• Σε ποσοστό
88% των ικριωμάτων που επιθεωρήθηκαν, δεν
υπήρχαν κατάλληλα και επαρκή
παραπέτα.
• Το 66% των
ικριωμάτων που
επιθεωρήθηκαν,
διέθεταν κατάλληλα πέλματα
και κατάλληλη
στήριξη
των
ορθοστατών
σύμφωνα με το
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Πώς βελτιώνεται
η ποιότητα ζωής
των εργαζομένων

σχέδιο διαμόρφωσης.
• Τα μέσα πρόσβασης ήταν ικανοποιητικά και ασφαλή σε ποσοστό
58% των ικριωμάτων που επιθεωρήθηκαν.
• Το 64% των ικριωμάτων ήταν
στερεωμένα στο κτήριο / στην
κατασκευή με επαρκή και κατάλληλα εξαρτήματα σύμφωνα με το
σχέδιο διαμόρφωσης ενώ κατά την
αντίστοιχη εκστρατεία του 2012 το
ποσοστό αυτό ήταν 65%.
• Σε ποσοστό 12% των εργοταξίων
που επιθεωρήθηκαν υπήρχαν κινητά ικριώματα και αυτά ήταν
κατάλληλα σε ποσοστό 49%.
• Στο 88% των εργοταξίων που
επιθεωρήθηκαν υπήρχαν ανοίγματα ή/και ανοικτά άκρα και στο 43%
των εργοταξίων αυτών υπήρχε
προστασία στα ανοίγματα και
άκρα έναντι πτώσης.
• Στο 51,5% των εργοταξίων που
επιθεωρήθηκαν χρησιμοποιούσαν
φορητές κλίμακες (σκάλες) και στο
60% των εργοταξίων αυτών, οι
κλίμακες ήταν κατάλληλες και
είχαν επαρκή στερέωση.
• Στις τρεις (3) περιπτώσεις όπου
εντοπίστηκαν κινητοί γερανοί
(mobile cranes) στα εργοτάξια που
επιθεωρήθηκαν, οι γερανοί αυτοί
είχαν έκθεση επιθεώρησης.
• Στο 29,4% των εργοταξίων που
επιθεωρήθηκαν χρησιμοποιούσαν
ζώνες ασφαλείας και στο 45% των
εργοταξίων αυτών οι ζώνες ήταν
κατάλληλες.
• Στο 40,7% των εργοταξίων που
επιθεωρήθηκαν υπήρχαν εναέρια
ηλεκτροφόρα καλώδια και στο 84%
των εργοταξίων αυτών είχαν
ληφθεί μέτρα για αποφυγή του
κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
Βασικός στόχος της φετινής
εκστρατείας είναι ο έλεγχος ότι τα
προληπτικά και προστατευτικά
μέτρα καθορίζονται και εφαρμόζονται για κάθε δραστηριότητα
ανά φάση του έργου με βάση τη
γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για
τις εργασίες σε ύψος και σύμφωνα
με τις πρόνοιες του Κώδικα για τις
Εργασίες σε Ύψος. Επίσης θα ελεγχθεί η χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, γερανών και άλλου εξοπλισμού καθώς και η χρήση κατάλληλων φορητών κλιμάκων και ζωνών
ασφαλείας.
Επιπρόσθετα, θα
ελεγχθεί κατά πόσο λαμβάνονται
ικανοποιητικά μέτρα για προστασία των ανοιγμάτων και άκρων
έναντι πτώσης.
Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτονται ως Συνημμένα 1 και 2
κατάλογος των σημείων στα οποία
θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας
στα τηλ. 22405660 / 22405676.

«Η

χωρίς προηγούμενο οικονομική αλλαγή που
γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια έκανε πολύ δύσκολη
τη ζωή για όλους μας». Ιδιαιτέρως δύσκολη έχει γίνει
για εκείνους που επωμίζονται την ευθύνη των
δύσκολων αποφάσεων που παίρνουν για το μέγεθος
των επιχειρήσεών τους, όπως και για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές. Δύο καθηγητές, ο Λες
Γουόραλ FCMI, καθηγητής Στρατηγικής Ανάλυσης
στον τομέα Business Environment and Society στο
Πανεπιστήμιο Coventry και ο Γκάρι Κούπερ CBE CCMI,
διακεκριμένος καθηγητής Οργανωσιακής Ψυχολογίας
και Υγείας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ, μελετούν από το
• Οι οργανωτικές
1997 την ποιότητα της
αλλαγές να μη
εργασιακής ζωής των
γίνονται χάριν
μάνατζερ και με πρότων αριθμών, αλλά σφατο κοινό άρθρο τους
ομολογούν ότι «πολλές
να προωθούνται
μακρόβιες και καλοστεμε ευαισθησία
κούμενες
επιχειρήσεις
βρίσκονται με την πλάτη
απέναντι στους
στον τοίχο και αγωνίζοεργαζομένους
νται να κρατήσουν το
κεφάλι πάνω από τα
νερά της ταραγμένης θάλασσας». Βασικό εύρημα
είναι η καθοδική «συνοδοιπορία» τόσο στην οργανωσιακή υγεία των επιχειρήσεων, όσο και σε αυτή των
μάνατζερ – σημειώνουν δηλαδή παράλληλη πτώση.
Αντιθέτως, άνοδο σημείωσε το ποσοστό της μείωσης
του αισθήματος εργασιακής ικανοποίησης και κινήτρων. Οι συγγραφείς του συγκεκριμένου άρθρου
καταθέτουν τις θετικές προτάσεις τους γύρω από
κρίσιμα και αλληλοεξαρτώμενα δεδομένα και τις
απευθύνουν στις ανώτερες διοικήσεις των οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της
εργασιακής ζωής.
Πρώτη προτροπή είναι να αυξήσουν τη δική τους
προσαρμοστικότητα στην αλλαγή. Στον τομέα της
αναγκαίας μείωσης του κόστους, να συνυπολογίσουν το τεράστιο κόστος που μπορεί να συνεπάγεται
για τον ίδιο τον οργανισμό – μειωμένη παραγωγικότητα, υγεία των εργαζομένων και αποξένωσή τους,
απομάκρυνση των καλύτερων στελεχών τους. Τέλος,
οι οργανωσιακές αλλαγές να μη γίνονται χάριν των
αριθμών, αλλά να προωθούνται με ευαισθησία απέναντι στους εργαζομένους – γιατί αυτός είναι ο
μόνος τρόπος για να αποδώσουν τα συστήματα
αυτά.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ευαγόρας Παλληκαρίδης
ΣΤΙΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 1957 ΠΗΡΕ ΤΙΣ ΑΝΗΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝ ΣΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Ο

Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεννήθηκε
στην Τσάδα της Πάφου, στις 26
Φεβρουαρίου 1938. Ήταν το τέταρτο
παιδί της οικογένειας του Μιλτιάδη.
Πέρασε τις 6 τάξεις του Δημοτικού σχολείου με άριστα. Την 1η Απριλίου 1953,
ο Ευαγόρας πρωταγωνιστεί σε διάφορες διαδηλώσεις κατά των Άγγλων. Στις
2 Ιουνίου θα γινόταν η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ. Στην Αγγλία και σε
όλες τις αποικίες γίνονταν προετοιμασίες για το μεγάλο γεγονός. Στην Πάφο
στο «Ιακώβιο Γυμναστήριο» αναρτάται
η αγγλική σημαία, γεγονός που εξοργίζει τους μαθητές. Παραμονή της στέψης, οι μαθητές της Πάφου και οι φοιτητές του Λιασιδίου Κολεγίου οργάνωσαν διαδήλωση με αίτημα να υποσταλεί
η αγγλική σημαία και να εκκενωθεί το
γήπεδό τους από στρατιώτες και αστυνομικούς. Ο 15χρονος τότε Ευαγόρας
αναρριχάται στον ιστό, κατεβάζει και
σκίζει την αγγλική σημαία: το γεγονός
αυτό έδωσε το έναυσμα για επέκταση
των διαδηλώσεων.
Οι μαθητές και το πλήθος συγκρούονται
με την αστυνομία, η οποία ενισχύεται
από Τούρκους. Ο διοικητής στέλνει διαταγή να αποσυρθούν οι αστυνομικοί,
γιατί δεν έπρεπε η στέψη της βασίλισσας να αμαυρωθεί με αίμα. Έτσι οι
μαθητές παρέσυραν ό,τι είχε σχέση με
τους εορτασμούς για τη στέψη. Η
Πάφος έγινε το μόνο μέρος όπου δεν
γιορτάστηκε η στέψη. Ο Ευαγόρας συνε-

• Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι
έκαμα το έκαμα ως Έλλην Κύπριος
όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο.
• Όλοι πεθαίνουν μια μέρα.
Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει
κανείς για την Ελλάδα

λήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω
της μικρής του ηλικίας.
Σε ηλικία 17 χρόνων, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης εγκατέλειψε το σχολείο και
εντάχθηκε στις αντάρτικες ομάδες της
ΕΟΚΑ. Στις 17 Νοεμβρίου 1955 οι μαθητές του Γυμνασίου συγκεντρώθηκαν και
προετοίμαζαν μια διαδήλωση από τις
γνωστές που οργάνωνε η ΑΝΕ (Άλκιμος
Νεολαία ΕΟΚΑ) ως αντιπερισπασμό. Οι
στρατιώτες είχαν διαταγή να πυροβολήσουν αδιάκριτα τους διαδηλωτές. Ο
Ευαγόρας συλλαμβάνεται και οδηγείται
στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι

• Απαγχονίστηκε στις
14 Μαρτίου 1957,
σε ηλικία μόλις 19 ετών. Ήταν ο
νεαρότερος αλλά και ο τελευταίος
αγωνιστής που απαγχονίστηκε
από τους Άγγλους

συμμετείχε παράνομα σε οχλαγωγίες. Ο
Ευαγόρας δεν παραδέχτηκε την κατηγορία και η δίκη αναβλήθηκε για τις 6
Δεκεμβρίου. Ήταν η αρχή του τέλους.
Μια μέρα πριν τη δίκη, μπαίνει κρυφά
στο σχολείο και αφήνει στην έδρα ένα
σημείωμα:

Παλιοί συμμαθηταί,
Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑ
Ο Ευαγόρας στο τελευταίο γράμμα του δηλώνει:
Θ΄ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ναι το τελευταίο μου
γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια
φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι
σήμερα τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει
κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί.
Συγκλονιστικό επίσης αποτελεί το ποίημα, του Φώτη Βαρέλη, που μετέδωσε ο
ραδιοφωνικός σταθμός της Λευκωσίας :
Εψές πουρνό μεσάνυχτα στης φυλακής τη μάντρα
μες στης κρεμάλας τη θελιά σπαρτάραγε ο Βαγόρας.
Σπαρτάρησε, ξεψύχησε, δεν τ’ άκουσε κανένας.
Η μάνα του ήταν μακριά, ο κύρης του δεμένος,
οι νιοί συμμαθητάδες του μαύρο όνειρο δεν είδαν,
η νια που τον ορμήνευε δεν είχε νυχτοπούλι.
Εψές πουρνό μεσάνυχτα θάψαν τον Ευαγόρα.
Σήμερα Σάββατο ταχιά όλη η ζωή σαν πρώτα.
Ετούτος πάει στο μαγαζί, εκείνος πάει στον κάμπο,
ψηλώνει ο χτίστης εκκλησιά, πανί απλώνει ο ναύτης,
και στο σκολειόν ο μαθητής συλλογισμένος πάει.
Χτυπά κουδούνι, μπαίνουνε στην τάξη του ο καθένας.
Μπαίνει κι η πρώτη η άταχτη κι η τρίτη που διαβάζει,
μπαίνει κι η πέμπτη αμίλητη, η τάξη του Ευαγόρα.
- Παρόντες όλοι;
- Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει.
- Παρόντες, λέει ο δάσκαλος. Και με φωνή που τρέμει:
- Σήκω, Ευαγόρα, να μας πεις ελληνική ιστορία.
Ο δίπλα, ο πίσω, ο μπροστά, βουβοί και δακρυσμένοι,
αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου η σιωπή τους κάμνει
να πέσουν μ’ αναφιλητά ετούτοι κι όλη η τάξη.
- Παλληκαρίδη, άριστα, Βαγόρα, πάντα πρώτος,
στους πρώτους πρώτος, άγγελε πατρίδας δοξασμένης,
συ μέχρι χθες της μάνας σου ελπίδα κι αποκούμπι,
και του σχολειού μας σήμερα Δευτέρα Παρουσία.
Τα ‘πε κι απλώθηκε σιωπή πα’ στα κλαμένα νιάτα,
που μπρούμυτα γεμίζανε της τάξης τα θρανία,
έξω απ’ εκείνο τ’ αδειανό, παντοτινά γεμάτο.
Ο τάφος του βρίσκεται στα Φυλακισμένα Μνήματα στη Λευκωσία.
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κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές.
Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ΄ρθει το
καλοκαίρι
Τη Λευτεριά να φέρει σε πόλεις και
χωριά.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω
μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη
Λευτεριά.

σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας
λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που μπορεί να μη τον ξαναδείτε παρά μόνο
νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του, Δεν
κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του
Μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του
φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω
μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη
Λευτεριά.
Θ΄ αφήσω αδέλφια συγγενείς, τη μάνα,
τον πατέρα
μεσ΄ τα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές.
Ψάχνοντας για τη Λευτεριά θα ΄χω
παρέα μόνη

Τα σκαλοπάτια θ΄ ανεβώ, θα μπω σ΄
ενα παλάτι,
το ξέρω θαν απάτη, δεν θαν αληθινό.
Μεσ΄ το παλάτι θα γυρνώ ώσπου να
βρω τον θρόνο,
βασίλισσα μια μόνο να κάθεται σ΄
αυτό.
Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα
φτερά σου
και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό
ζητώ.
Γειά σας παλιοί συμμαθηταί. Τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας.
Κι όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, ένα παλιό του φίλο, ας
πάρει μιαν ανηφοριά ας πάρει μονοπάτια να βρει τα σκαλοπάτια που παν στη
Λευτεριά. Με την ελευθερία μαζί, μπορεί
να βρει και μένα. Αν ζω, θα μ΄ βρει εκεί.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΕΤΕ
Στις 18 Δεκεμβρίου 1956 μαζί με άλλους δύο συναγωνιστές του μετέφεραν όπλα
και τρόφιμα από την Λυσό. Ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με αγγλική περίπολο.
Οι δύο συναγωνιστές του Ευαγόρα κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά ο ίδιος συνελήφθη. Στην κατοχή του είχε ένα οπλοπολυβόλο τὐπου «Μπρεν» γρασαρισμένο. Ήταν
συνεπώς ανέτοιμο για να χρησιμοποιηθεί. Επίσης κουβαλούσε 3 γεμιστήρες γεμάτες.
Κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση οπλισμού και μεταφέρθηκε στη Λευκωσία
και η δίκη ορίζεται για τις 25 Φεβρουαρίου. Στη δίκη του ο Παλληκαρίδης δεν άφησε
περιθώρια στους δικηγόρους
του να τον υπερασπιστούν,
αφού παρά τις αντιρρήσεις
τους παραδέχθηκε την ενοχή
του:
Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε.
Ό,τι έκαμα το έκαμα ως
Έλλην Κύπριος όστις ζητεί
την Ελευθερίαν του. Τίποτα
άλλο.
Την επόμενη μέρα της καταδίκης του Παλληκαρίδη, οι
μαθητές
του
Γυμνασίου
Πάφου απείχαν από τα
μαθήματά του σε ένδειξη διαμαρτυρίας και έστειλαν τηλεγράφημα στον Χάρτινγκ, με το οποίο του ζητούσαν να
απονεμηθεί χάρη στον Ευαγόρα. Όλος ο κόσμος αρχίζει μια προσπάθεια να σώσει
τον νεαρό μαθητή. Η Ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αποτρέψει την εκτέλεσή
του. Η Κυπριακή αδελφότητα Αθηνών ζητά προσωπική παρέμβαση του βασιλιά
Παύλου. Η Βουλή των Ελλήνων στέλνει τηλεγραφήματα προς την Βουλή των Κοινοτήτων και τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Αρχιεπίσκοπος Δωρόθεος, ο Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος Γεννάδιος, ο δήμαρχος Λευκωσίας κ. Δέρδης, 40 Εργατικοί Άγγλοι βουλευτές,
συντεχνίες, ο Αρχιεπίσκοπος Νοτίου Αφρικής Νικόδημος, ο Αμερικανός Γερουσιαστής Fulton, απλοί πολίτες προσπαθούν να ματαιώσουν αυτή την εκτέλεση. Ο Χάρτινγκ όμως και η Αγγλική διπλωματία απορρίπτει την απονομή χάριτος.

ERG_8-9_inn_8 & 9 3/11/14 11:22 AM Page 1

8

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

Σ

υγκλονιστικά στοιχεία αποτυπώνει η μεγαλύτερη έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι
σήμερα
παγκοσμίως
και
αφορά τη βία κατά των γυναίκων πανευρωπαικά και αποτελεί καθημερινό εφιάλτη για
εκατομμύρια γυναίκες.
Η έρευνα του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
διεξήγε την έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων και παρουσιάστηκε την
περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Φαινόμενο που θερίζει ολόκληρη την Ευρώπη

Βία κατά των γυναικών
4 Συγκλονιστικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγες μέρες πριν
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και δεν μπορούν να αγνοηθούν
ρευση εξόδου από το σπίτι ή
κλείδωμα στο σπίτι, εξαναγκασμό να δουν πορνογραφικό
υλικό και απειλές χρήσης βίας.
Στην Ελλάδα, οι γυναίκες που
ανταποκρίθηκαν θετικά στις
ερωτήσεις περί ψυχολογικής
βίας ανέρχονται στο 33% των
ερωτώμενων, ποσοστό και
πάλι κάτω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο.

«Η τεράστια διάσταση του
προβλήματος αποδεικνύει ότι
η βία κατά των γυναικών δεν
αφορά απλώς έναν περιορισμένο αριθμό γυναικών, επηρεάζει καθημερινά ολόκληρη
την κοινωνία. Συνεπώς, τα
κράτη-μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα μέτρα που παίρνουν για την αντιμετώπιση
όλων των μορφών βίας κατά
των γυναικών οπουδήποτε και
αν συμβαίνουν. Τα στοιχεία
αυτά δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοηθούν» επισήμανε
στη διάρκεια της παρουσίασης
ο κ. Μόρτεν Κγιέρουμ, διευθυντής του Οργανισμού.
Οι 42.000 γυναίκες, ηλικίας
18-74 ετών, που συμμετείχαν
στην έρευνα ερωτήθηκαν σχετικά με εμπειρίες σωματικής,
σεξουαλικής, ενδοοικογενειακής και ψυχολογικής βίας,
καθώς και για περιστατικά
σεξουαλικής παρενόχλησης,
επίμονης παρακολούθησης,
αλλά και για τον ρόλο των
νέων τεχνολογιών στις εμπειρίες κακοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό, το 33% των
γυναικών στην ΕΕ έχουν πέσει
θύματα σωματικής ή/και
σεξουαλικής βίας από την ηλικία των 15 ετών και πάνω, που
αντιστοιχεί σε περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες. Το ποσο-

Παιδική ηλικία

στό αυτό στην χώρα μας διαμορφώνεται στο 25% των
γυναικών που συμμετείχαν.

Θύμα βίας από τον
σύντροφό τους το 22%
Σύμφωνα με την έκθεση του
FRA, το 22% των γυναικών στην
ΕΕ έχουν πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας
από το σύντροφό τους, ενώ 5%
έχει πέσει θύμα βιασμού. Επί-

σης, σημαντικό μερίδιο της
βίας κατά των γυναικών κατέχει η ψυχολογική βία, με ποσοστό 43% των συμμετεχουσών
να έχουν βιώσει κάποια μορφή
ψυχολογικής βίας από έναν
τέως ή νυν σύντροφο, όπως
δημόσιο εξευτελισμό, απαγό-

Ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας αποτέλεσε η βία κατά
γυναικών στη διάρκεια της
παιδικής ηλικίας, δηλαδή κάτω
των 15 ετών. Από τις ερωτώμενες το 35% ανέφερε ότι είχε
εμπειρίες σωματικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής βίας κατά
την παιδική ηλικία από κάποιον ενήλικα, ποσοστό που στη
χώρα μας διαμορφώνεται στο
25%. Από το σύνολο των
γυναικών, το 12% να αναφέρουν εμπειρίες σεξουαλικής
βίας, οι μισές εκ των οποίων
προέρχονταν από άνδρες τους
οποίους δεν γνώριζαν. Περιπτώσεις που αφορούν συνήθως περιστατικά όπου κάποιος ενήλικας επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα ή αγγίζει τα
γεννητικά όργανα ή το στήθος
του παιδιού.

Ανάρμοστη συμπεριφορά
και Διαδίκτυο
Στις νεότερες μορφές βίας, οι
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οποίες δεν αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά από τον νόμο
σε όλες τις χώρες της ΕΕ,
εντάσσονται η επίμονη παρακολούθηση, αλλά και οι ανάρμοστες συμπεριφορές στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το 18%
των γυναικών έχουν πέσει
θύματα επίμονης παρακολούθησης (stalking) από την ηλικία
των 15 ετών και άνω, με το 5 %
αυτών να εντοπίζει το φαινόμενο κατά τους 12 μήνες που
προηγήθηκαν της συνέντευξης.
Αυτό το ποσοστό σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών
αντιστοιχεί σε 9 εκατομμύρια
γυναίκες στην ΕΕ. Επίσης, 21%
των γυναικών που έχουν πέσει
θύματα stalking ανέφεραν ότι
διήρκεσε περισσότερα από δύο
χρόνια.
Ανάρμοστες προτάσεις σε
ιστοσελίδες
κοινωνικής
δικτύωσης ή ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα ή SMS
σεξουαλικού περιεχομένου έχει
δεχθεί το 11% των γυναικών,
ενώ στις νεότερες ηλικίες,
δηλαδή 18-29, το 20% των
γυναικών έχει πέσει θύμα
αυτής της μορφής ηλεκτρονικής παρενόχλησης.
Περιστατικά
σεξουαλικής
παρενόχλησης κάποιας μορφής ανέφερε στις συνεντεύξεις
του το 55% των γυναικών, με
τον αυτουργό στο 32% αυτών
των περιπτώσεων να είναι
προϊστάμενος, συνάδελφος ή
πελάτης. Ιδιαίτερα σημαντικό
είναι το γεγονός ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των γυναικών σε
ποσοστό 67% δεν προέβη σε
καταγγελία σοβαρού περιστατικού βίας από σύντροφο στην
αστυνομία ή έστω σε κάποια
άλλη οργάνωση.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Σ

τόχος της έρευνας, η οποία ανταποκρίθηκε
στην ανάγκη συγκέντρωσης μετρήσιμων
στοιχείων για τη βία κατά των γυναικών στην
Ευρώπη είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας
ανάληψης άμεσης δράσης από ένα ευρύ
φάσμα ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών, ιατρών, ψυχολόγων και φορέων
παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, με στόχο την
καταπολέμηση του φαινομένου.

δημόσιο και όχι ιδιωτικό ζήτημα. Συνεπώς, οι
εθνικές νομοθεσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζει τον βιασμό εντός γάμου με τον ίδιο τρόπο
που αντιμετωπίζονται τα υπόλοιπα περιστατικά βιασμού και την ενδοοικογενειακή βία ως
μείζον ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος.

της Ευρώπης -μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί μόνο
από την Αυστρία, την Πορτογαλία και την Ιταλία- για την πρόληψη και καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ακόμη οι
αστυνομικές αρχές, οι επαγγελματίες υγείας,
οι εργοδότες και οι ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, που πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και να διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους και εξουσίες, ώστε να
παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια στα θύματα.

Στο ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης θα
πρέπει να επανεξετασθούν οι εθνικές πολιτικές, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να σημειωθεί
Στην έκθεσή του ο Οργανισμός
σε διάφορα περιβάλλοντα και
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
μέσω πλέον διαφορετικών
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει
μέσων, όπως το Διαδίκτυο ή τα
√ Η ηλεκτρονική
σειρά προτάσεων για την υποκινητά τηλέφωνα. Επίσης, οι
κακοποίηση δίνει
στήριξη των υπευθύνων χάραδιαδικτυακές πλατφόρμες και
ξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό,
και παίρνει στις
οι πλατφόρμες μέσων κοινωνιαλλά και εθνικό επίπεδο για τη «σύγχρονες» κοινωνίες κής δικτύωσης πρέπει να παίρθέσπιση και εφαρμογή ολοκληνουν μέτρα περιορισμού μορρωμένων μέτρων πρόληψης και
φών ανεπιθύμητης συμπεριφοαντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.
ράς και να βοηθούν ενεργά τα θύματα ηλεκτρονικής παρενόχλησης έτσι ώστε να αναφέρουν
Όπως επισημαίνεται, τα κράτη-μέλη πρέπει
τα περιστατικά κακοποίησης.
να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου

Προλαμβάνοντας τη βία κατά των γυναικών
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και στερεί στις γυναίκες την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, οργανώνοντας εκδηλώσεις με επίκεντρο το θέμα της
φετινής χρονιάς, την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Επίσης, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να
αντιμετωπίζουν τη βία από ένα σύντροφο ως
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αναγκαιότητα η θωράκιση
των γυναικείων κατακτήσεων

Η

8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,
αποτελεί μέρα αναγνώρισης των αγώνων που
επιτέλεσαν οι γυναίκες πριν από δεκαετίες διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και υπενθύμισης προς τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι
δεν κατόρθωσαν ακόμη να εξοφλήσουν το υπέρτατο
χρέος τους προς το άλλο μισό του πληθυσμού τους.
Ειδικότερα στις δύσκολες και συνάμα επώδυνες
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει
σήμερα η υφήλιος , εξαιτίας των βαριών συνεπειών
της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης, η αναγκαιότητα
θωράκισης των γυναικείων κατακτήσεων κρίνεται
επιτακτικότερη από ποτέ.

9

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ - ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ – ΚΑΤΑΚΤΟΥΜΕ
Η

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
αποτελεί μέρα υπενθυμίσης οτι
η γυναίκα εξακολουθεί παρά τη
πρόοδο που έχει επιτευχθεί να
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και οι συγχρονες ευρωπαικές
κοινωνίες οφείλουν να θωρακίζουν
τις γυναικείες κατακτήσεις οι
οποίες δυστυχώς υπονομεύονται
εξαιτίας της Παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

σε δε οτι οι γυναίκες βιώνουν μια
ξεχωριστή κρίση που υποβαθμίζει
και αποδυναμώνει σταδιακά τη
θέση της στην αγορά εργασίας ενώ
παράλληλα η χαμηλότερη μισθοδοσία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της φτώχειας κατά την
συνταξιοδότηση λόγω μειωμένων
συντάξεων.
Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου στην ομιλία της τόνισε

κοινωνικούς εταίρους μπορούμε να
εμποδίσουμε η οικονομική κρίση να
λειτουργήσει ως εμπόδιο στην
προώθηση.
Η επαρχιακή γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Λευκωσίας - Κερύνειας Νατάσα
Ιωάννου κάλεσε τις γυναίκες σε
συνεχή κινητοποίηση επισημαίνοντας οτι παρά τις οικονομικές
δυσκολίες η πολιτεία οφείλει να

Μέσα σε αυτό το σκηνικό η Κύπρος δεν
θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση.
Οι γυναίκες βιώνουν μια σιωπηλή κρίση
που υποβαθμίζει και αποδυναμώνει
σταδιακά τη θέση τους στην αγορά

• ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
εργασίας, επιφέροντας καίρια πλήγματα στην κοινωνία και στην οικονομία
ευρύτερα αφού η γυναικεία απασχόληση γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής.
Η νομοθετική κατοχύρωση της Ισότητας
δε δημιούργησε την απαιτούμενη δυναμική για προαγωγή της Ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Ως εκ τούτου το κράτος
θα πρέπει να υιοθετήσει καινοτόμες πολιτικές ώστε
να παρέχονται ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα σε
σχέση με επαγγελματική ανέλιξη αλλά και την πρόσβαση στην εργασία.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ εκφράζει την
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες πληρώνουν ακριβά το τίμημα των μέτρων λιτότητας αφού
πλήττεται σημαντικά η πρόνοια και η κοινωνική προστασία φρενάροντας έτσι την ενεργότερη εμπλοκή
της στην αγορά εργασίας.
Το Κίνημα της ΣΕΚ υιοθετώντας πλήρως το τρίπτυχο
ΣΤΟΧΕΥΩ, ΕΠΙΜΕΝΩ, ΚΑΤΑΚΤΩ θα συνεχίσει παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα
μας να διεκδικεί την κατοχύρωση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων γυναικών στο χώρο εργασίας,
όπως η Ισομισθία η προστασία της μητρότητας η
προαγωγή της συμφιλίωσης εργασίας -οικογένειας
και η Ίση Μεταχείριση στις προσλήψεις και στην
επαγγελματική ανέλιξη.
Η ΣΕΚ τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
καλεί τις γυναίκες να ενδυναμώσουν τις τάξεις του
συνδικαλιστικού κινήματος συμβάλλοντας στο συνεχή αγώνα για την εδραίωση μόνιμων συνθηκών ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Τα Επαρχιακά Τμήματα Εργαζομένων Γυναικών
διοργάνωσαν
παγκύπρια εκδηλώσεις και τίμησαν την 8η Μαρτίου διατρανώνοντας ότι το Κίνημα της ΣΕΚ θα
συνεχίσει
ακατάπαυστα
τον
αγώνα μέχρι ότου η γυναίκα καταξιωθεί στις συνειδήσεις της κοινωνίας και λάβει τη θέση που
πραγματικά της αξίζει στον κοινωνικό και οικονομικό στίβο.

ΙΣΟΤΗΤΑ
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως σε
χαιρετισμό του σε εκδήλωση που
διοργάνωσε το Τμήμα Γυναικών
ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας, στο
οίκημα της ΣΕΚ, επεσήμανε ότι η
ΣΕΚ θέτει στις ύψιστες προτεραιότητες της, την προαγωγή της ισότητας στο καθημερινό γίγνεσθαι
ως ένα βασικό κομμάτι της πολιτικής μας διεκδίκησης και καλεί
τις γυναίκες να διεκδικούν τα
δικαιώματα τους που πηγάζουν
μέσα από ένα ευρύ νομοθετικό
πλαίσιο δημιουργώντας ένα πλέγμα προστασίας
ενάντια σε διακρίσεις και ανισότητες. Πρόσθε-

Το Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
αντί δώρου επέδωσε επιταγή 2000 ευρώ στον αντικαρκινικό σύνδεσμο

• Ο γ.γ. της ΣΕΚ έστειλε ηχηρό μήνυμα οτι η πολιτεία
οφείλει να διασφαλίσει την εφαρμογή των νομοθεσιών
που προάγουν την ισότητα
ότι η φετεινή επέτειος αποτελεί
μια ισχυρή υπενθύμιση για την
ανάγκη συνεχούς κινητοποίησης
για την ισότητα. Σήμερα ο αγώνας
ειπε χαρακτηριστικά για ίσες
ευκαιρίες είναι αναγκαίος όσο
ποτέ άλλοτε.
Η υπουργός καταλήγοντας,πρόσθεσε, ότι ως υπουργείο εργασίας
δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε
να τοποθετούμε την ισότητα των
δυο φύλων στις προτεραιότητες
μας. Πιστεύουμε οτι μέσα απο το
διάλογο και τη συνεργασία με τους

προστατεύει τις εργαζόμενες
γυναίκες που καθημερινά αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες
για να μπορέσουν να φέρουν σε
πέρας τους πολύπλευρους ρόλους
τους.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθηνε και η γενική γραμματέας του
Τμήματος Γυναικών Δέσποινα
Ησαια.
Η εκδήλωσε έληξε με εξαιρετικό
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα απο
τον χορευτικό όμιλο Λυγερής ΣΕΚ
Λευκωσίας Κερύνειας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών ΣΕΚ

Να υιοθετηθεί επιτέλους ο θεσμός
του Επιτρόπου Καταναλωτή

Ο

καταναλωτής σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο ραγδαίων
και συνεχών αλλαγών που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, γι’
αυτό η ανάγκη για πραγματική και
ποιοτική προστασία των συμφερόντων του γίνεται όλο και πιο
επιτακτική.
Με αφορμή την 15η Μαρτίου, που
καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση
του ΟΗΕ, να γιορτάζεται παγκόσμια ως η ημέρα των δικαιωμάτων
του Καταναλωτή, το Σωματείο
Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)
επισημαίνει ότι, στην αγορά υπάρχει ακρίβεια, αισχροκέρδεια, ελαττωματικά προϊόντα και ελλειμματικές υπηρεσίες.

• Διακήρυξη για την 15η
Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα
Καταναλωτή
ντων πρώτης ανάγκης.
• Να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ώστε να γίνει κτήμα του λαού
η νέα νομοθεσία που αφορά την
Εξώδική Διευθέτηση των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με παραπο-

τικής ραδιοτηλεόρασης να συμβάλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής ενημέρωσης των καταναλωτών.
• Να συνέρχεται πιο τακτικά η
Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών που λειτουργεί υπό την
εποπτεία του εκάστοτε υπουργού
Εμπορίου. Δυστυχώς τα τελευταία
τρία χρόνια η Επιτροπή αυτή υπολειτουργεί με την πολιτική ευθύνη

Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ) καλεί την πολιτεία,
(κυβέρνηση και βουλή), να κλείσουν
τα παράθυρα της οποιασδήποτε
ασυδοσίας να ενισχύσουν τον
ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα
και να λάβουν ανάμεσα σ’ άλλα τα
πιο κάτω μέτρα:
• Να εισαχθεί και στην Κύπρο ο
θεσμός του Επιτρόπου Καταναλωτή, όπως ομόφωνα αξίωσε κατ’
επανάληψη το συνδικαλιστικό και
καταναλωτικό Κίνημα του τόπου.
• Να στελεχωθεί με το απαραίτητο
και καλά καταρτισμένο προσωπικό
η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), η οποία οφείλει να
επισπεύσει την μελέτη των καταγγελιών που βρίσκονται ενώπιον
της, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καρτέλ σε μια σειρά προϊό-

«Κομισιόν:»

Δεν υπάρχει ανησυχία
για το φυσικό αέριο
στην Ευρώπη

Ο

ι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ανησυχούν για τον κίνδυνο έλλειψης
φυσικού αερίου στην Ουκρανία, αλλά δεν υπάρχει
άμεση απειλή για τις προμήθειες στην Ευρώπη, όπου
τα αποθέματα είναι υψηλότερα λόγω του ήπιου χειμώνα, δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας Γκίντερ Έτινγκερ.
Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη πάροχος φυσικού αερίου για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καλύπτοντας περίπου
το ένα τέταρτο της ζήτησης. Περίπου το ένα τρίτο
του ρωσικού φυσικού αερίου εξάγεται μέσω Ουκρανίας, η οποία επίσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στις εισαγωγές από τη Ρωσία για να ικανοποιήσει
τις ανάγκες της.
Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συναντήθηκαν σήμερα, Τρίτη, στις Βρυξέλλες όπου
συζήτησαν για τις ενεργειακές επιπτώσεις της αναταραχής στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες για αυτό το
θέμα αναμενόταν να συνεχιστούν στο πλαίσιο ενός
ευρύτερου διαλόγου σε μια έκτακτη Σύνοδο των
Ευρωπαίων ηγετών μεθαύριο, Πέμπτη.

Οι Κύπριοι καταναλωτές ακριβοπληρώνουν τα είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. ψωμί και γάλα), πληρώνουν πολύ ψηλά επιτόκια, ενώ το
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας
«σπάει κόκκαλα».
Η απουσία Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓΕΣΥ) υποβαθμίζει την ποιότητα
ζωής και υποχρεώνει τους πολίτες
να ακριβοπληρώνουν τα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια για να εξασφαλίσουν στοιχειώδη και επαρκή
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
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μπή τους σε Διαιτησία.
• Να αυξηθούν οι ποινές για όσους
παράγουν και διοχετεύουν στην
αγορά ακατάλληλα προϊόντα. Η
αύξηση των ποινών ίσως περιορίσει τον διατροφικό εφιάλτη που
μας απειλεί πλέον πάνω σε καθημερινή βάση.
• Να δημοσιοποιούνται αμέσως τα
ονόματα των εταιρειών και των
παραγωγών που διοχετεύουν στην
αγορά χαλασμένα προϊόντα.
• Με ευθύνη του κράτους να επεκταθεί η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η πληροφόρηση των καταναλωτών, ώστε εξελεγκτικά να
μπορούν μέσα από τις επιλογές
τους να έχουν ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά.
• Το ΡΙΚ να καθιερώσει προγράμματα με θέματα που αφορούν τις
πολιτικές προστασίας του καταναλωτή. Αποτελεί ευθύνη της κρα-

να ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού.
• Να επισπευσθούν όλες οι διαδικασίες για την αποτελεσματική και
ποιοτική εφαρμογή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας.
Τέλος το Σωματείο καλεί τους
καταναλωτές, που έχουν και αυτοί
τις δικές τους ευθύνες, να βρίσκονται σε αυτοάμυνα και εγρήγορση.
Οφείλουν να εξετάζουν πολύ καλά
το τι θα αγοράσουν, από πού θα το
προμηθευτούν και σε ποια τιμή θα
το πληρώσουν. Να είναι ενημερωμένοι και διεκδικητικοί και να μην
διστάζουν να καταγγέλλουν είτε
στις Οργανώσεις Καταναλωτών
είτε στα αρμόδια Κυβερνητικά τμήματα τις παραβιάσεις της νομοθεσίας και τις παρανομίες που εντοπίζουν, ώστε να προσάπτονται
κατηγορίες στους παρανομούντες.

«Δεν ανησυχούμε για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλεια
των αποθεμάτων» είπε ο Έτινγκερ κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου. «Ανησυχούμε ωστόσο για ασφάλεια των προμηθειών στην Ουκρανία».
«Νιώθουμε ότι η Ουκρανία πρέπει να παραμείνει μία
ενιαία αγορά. Εάν η Ουκρανία διαμελιστεί, αυτό θα
αποτελέσει ένα μειονέκτημα για την αγορά» τόνισε ο
ίδιος.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος ανακοίνωσε εξάλλου ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει την Ουκρανία να
αποπληρώσει το χρέος των 2 δισ. δολαρίων προς τη
Ρωσία για την αγορά φυσικού αερίου και μπορεί επίσης να της προμηθεύσει φυσικό αέριο.
«Η πληρωμή των οφειλών για το φυσικό αέριο που
χρωστάει η Ουκρανία καταλαμβάνει κεντρική θέση
στο πρόγραμμα βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» που αναμένεται να εγκριθεί αύριο (Τετάρτη)
δήλωσε ο ίδιος.
«Η Naftogaz οφείλει περίπου 2 δισεκατομμύρια
δολάρια στη Gazprom και εμείς θα τη βοηθήσουμε να
αποπληρώσει αυτό το χρέος» προσέθεσε ο ίδιος.
«Η βοήθεια της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί από τη
βοήθεια που θα συμφωνήσουν (να παράσχουν) ορισμένα κράτη» εξήγησε ο Έτινγκερ, υπογραμμίζοντας
ότι η βοήθεια του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων
που ανακοίνωσαν σήμερα οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθεί
επίσης για την αποπληρωμή αυτού του χρέους.

Νέα αρνητική επίδοση στο δημόσιο χρέος της Ιταλίας

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν, ότι θα παράσχουν 1 εκατομμύριο δολάρια υπό μορφή δανειακών εγγυήσεων.

• Άγγιξε το 132,6% του ΑΕΠ

Η Gazprom ανακοίνωσε, ότι αποφάσισε να τερματίσει, από τον προσεχή Απρίλιο, την έκπτωση στην
τιμή του φυσικού αερίου που διαθέτει στην Ουκρανία, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος διάσωσης της οικονομίας της πρώην
Σοβιετικής Δημοκρατίας.

Ν

έο αρνητικό ρεκόρ σημείωσε το ιταλικό δημόσιο
χρέος, το οποίο κατά το 2013 άγγιξε το 132,6% του
ΑΕΠ της χώρας.

Παράλληλα, το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Istat,
έκανε γνωστό ότι η σχέση δημοσιονομικού ελλείμματος
- ΑΕΠ, πάντα σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκε στο 3%
και η αγοραστική δύναμη των οικογενειών περιορίσθηκε κατά 2,6%.
H αγοραστική δύναμη στον τομέα των τροφίμων
περιορίσθηκε κατά 3,1%, σε εκείνο των ιατροφαρμακευτικών σκευασμάτων κατά 5,7% και οι δαπάνες για
αγορές νέων ειδών ρουχισμού κατά 5,2%.
Το Istat αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος της χώρας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων είκοσι
τεσσάρων ετών. Υπενθυμίζεται ότι το 2012, η σχέση
δημοσίου χρέους-ΑΕΠ ήταν της τάξης του 127%.
Μόνη θετική «νότα» η ελαφρά μείωση της συνολικής
φορολογικής πίεσης: το 2012 έφτανε το 44% του
παραγόμενου εισοδήματος, ενώ το 2013 περιορίσθηκε
στο 43,8%.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«Εγγυήσεις για τη Νεολαία»:
Από τα λόγια, στις πράξεις

Τ

η στήριξη των πέντε και πλέον εκατομμυρίων
νέων που είναι άνεργοι στην Ευρώπη σήμερα επιδιώκει η ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία και, στις
26 Φεβρουαρίου, στην ολομέλεια του ΕΚ συζητήθηκε
με την ελληνική προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πότε και πώς θα εφαρμοσθεί στα κράτη μέλη
που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Στο χάρτη μας
περισσότερα για το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας
των νέων στην ΕΕ.
Η Εγγύηση για τη Νεολαία έχει σα στόχο να προσφέρεται εργασία ή κατάρτιση σε κάθε νέο κάτω των 25
ετών που συμπληρώνει τέσσερις μήνες ανεργίας.
Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν ποσοστά ανεργίας των νέων
πάνω από 25%. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει το δικό
του εθνικό σχέδιο υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη
Νεολαία και η ΕΕ συμπληρώνει την εθνική χρηματοδότηση του προγράμματος μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των 6 δισ. ευρώ που προβλέπεται να χορηγηθούν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
για την απασχόληση των νέων.
Πώς θα υλοποιηθεί
Σύμφωνα με τον επίτροπο Λάζλο Άντορ, μέχρι σήμερα, 19 χώρες έχουν υποβάλλει τα σχέδια τους στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα υλοποιήσουν το
πρόγραμμα "Εγγυήσεων για τη Νεολαία" και πώς θα
χρησιμοποιήσουν την επιπλέον χρηματοδότηση από
την ΕΕ. εκκρεμεί η αίτηση της Βρετανίας ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
Από τις 9 μέχρι τις 11 Μαΐου το ΕΚ διοργανώνει εκδήλωση για την Νεολαία στο Στρασβούργο. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, με στελέχη των
κυβερνήσεων της Πορτογαλίας και της Αυστρίας τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εγγυημένης
απασχόλησης για τους άνεργους νέους.
Ο χάρτης αποτυπώνει τα τελευταία στοιχεία για την
ανεργία των νέων (νέοι που αναζητούν εργασία. ηλικίας μεταξύ 15-24 ετών πλην σπουδαστών και στρατευμένων, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού).
Επίσης, κάνοντας κλικ πάνω στις χώρες, στο χάρτη
μπορείτε να δείτε τα πλήρη στοιχεία για την κάθε
χώρα.
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Αμετάβλητος στο 0,8% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη
• Μειωμένες οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Ο

πληθωρισμός της ευρωζώνης
παρέμεινε τον Φεβρουάριο
στην «επικίνδυνη ζώνη», όπως την
ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά δεν υποχώρησε, όπως
ανέμενε η αγορά.
Η εξέλιξη αυτή μειώνει την πιθανότητα η ΕΚΤ να προχωρήσει σε
νέα νομισματική χαλάρωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat που δημοσιεύθηκαν την
Παρασκευή, ο δείκτη τιμών καταναλωτή στις 18 χώρες του ευρώ
αυξήθηκε κατά 0,8% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, στα ίδια επίπεδα με αυτά του Ιανουαρίου και
του Δεκεμβρίου.
Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε
δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν
να υποχωρήσει στο 0,7%.
Λόγω του κινδύνου αποπληθωρισμού στην ευρωζώνη, την στιγμή
που αυτή προσπαθεί να ανακάμψει
από την κρίση χρέους, πολλοί θεω-

ρούν ότι η ΕΚΤ είτε θα μειώσει τα
επιτόκια είτε θα χρησιμοποιήσει
άλλα εργαλεία για την ενίσχυση
της οικονομίας.
«Ο υψηλότερος του αναμενόμενου
πληθωρισμός μειώνει τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από
την ΕΚΤ στην επόμενη συνεδρίασή
της και συνεχίζουμε να πιστεύουμε
ότι [...] η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια»
σχολίασε ο Νικ Κουνις της ABN
AMRO.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι έχει προειδοποιήσει για τον
κίνδυνο ο πληθωρισμός να κολλήσει στην επικίνδυνη ζώνη κάτω
από το 1%, δηλώνοντας όμως ότι
δεν υπάρχει αποπληθωρισμός.
Οι πληθωριστικές πιέσεις στην
ευρωζώνη είναι χαμηλές, καθώς η
ανεργία παραμένει κοντά στα
ιστορικά υψηλά. Τα στοιχεία της
Eurostat έδειξαν ότι το ποσοστό
ανεργίας διαμορφώθηκε στο 12%
τον Ιανουάριο, αμετάβλητο σε
σχέση με τον Φεβρουάριο.

Βελτιώνεται η Κύπρος στην καινοτομία

Η

ΕΕ κλείνει την ψαλίδα με τις
ΗΠΑ και την Ιαπωνία στην καινοτομία, σύμφωνα με έκθεση της
Κομισιόν, η οποία επισημαίνει
ωστόσο τις σημαντικές διαφορές
ως προς τις επιδόσεις μεταξύ των
κρατών-μελών, με το χάσμα να
μειώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς.
Αναφορικά με την Κύπρο, η έκθεση
σημειώνει ότι η απόδοσή της στον
τομέα της καινοτομίας, με εξαίρεση μια μικρή κάμψη το 2009, βελτιώνεται συνεχώς. Από το 81% του
μέσου όρου της ΕΕ το 2007, η
Κύπρος ξεπέρασε το 90% το 2013
και βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα
επιδόσεων από τις τέσσερις που
έχει χωρίσει τις χώρες. Στην εν
λόγω κατηγορία βρίσκονται οι
χώρες που κινούνται κοντά στον
μέσο όρο της ΕΕ.
Όπως τονίζει η Επιτροπή, η
Κύπρος αποδίδει πάνω από τον
μέσο όρο της ΕΕ στη διεθνή επιστημονική συνεργασία και τις δημοσιεύσεις, στις δαπάνες καινοτομίας,
στα κοινοτικά σήματα και στις

καινοτόμες ΜΜΕ. Επιδόσεις πολύ
κάτω από τον μέσο όρο παρατηρούνται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τους απόφοιτους διδα-

• Κομισιόν: Σημαντική
βελτίωση με εξαίρεση
το 2009

τέσσερις ομάδες επιδόσεων:
• Η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία
και η Σουηδία που είναι «πρωτοπόροι της καινοτομίας», εφόσον οι
επιδόσεις τους είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες του μέσου όρου
της ΕΕ.
• Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η
Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το
Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι «χώρες με καλές επιδόσεις
στην καινοτομία» οι οποίες υπερβαίνουν ή είναι κοντά στις επιδόσεις του μέσου όρου της ΕΕ.

κτορικού. Μεγάλη ανάπτυξη παρατηρείται στα κοινοτικά σχέδια και
υποδείγματα, στο μερίδιο των
πωλήσεων των νέων καινοτομιών
και στα κοινοτικά εμπορικά σήματα.

• Οι επιδόσεις της Κροατίας, της
Τσεχίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Πορτογαλίας, της Σλοβακίας και
της Ισπανίας είναι χαμηλότερες σε
σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρόκειται για χώρες με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία».

Στον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για την καινοτομία του 2014,
τα κράτη-μέλη κατατάσσονται σε

• Η Βουλγαρία, η Λετονία και η
Ρουμανία είναι «χώρες με χαμηλές
επιδόσεις στην καινοτομία».

ΚΥΠΡΟΣ: Τα επιτόκια τροχοπέδη στην ανάπτυξη

Η

προοπτική ανάκαμψης της
Κυπριακής οικονομίας, παρά τις
προσπάθειες που καταβάλλουν τα
πιστωτικά ιδρύματα για μείωση των
επιτοκίων παραμένει εγκλωβισμένη
στο ψηλό κόστος χρήματος.
Αν και οι τράπεζες μείωσαν οριακά τα
δανειστικά και τα καταθετικά επιτόκια,
το κόστος χρήματος στην Κύπρο παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ
των χωρών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ. με σταθερό επιτόκιο για ένα χρόνο μειώθηκε
στο 5,92% από 6% τον Δεκέμβριο του
2013. Το μέσο Επιτόκιο στην ευρωζώνη
ήταν στο 2,25% ενώ στην Ελλάδα ήταν
στο 6% σημειώνοντας οριακή διαφορά

προς τα πάνω σε σχέση με την Κύπρο.
Το φθηνότερο επιτόκιο για επιχειρήσεις
1,77% έχει η Αυστρία και ακολουθούν η
Φινλανδία με 1,86% και το Βέλγιο με
1,88%.

πει στις τράπεζες να διατηρήσουν
υψηλή προ προβλέψεων κερδοφορία,
για να καλύψουν τις κεφαλαιακές απώλειες που προκαλούν τα επισφαλή ή μη
εξυπηρετούμενα δάνεια.

Στο μεταξύ μείωση 0,13% τον Ιανουάριο
σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013
παρουσίασε το επιτόκιο καταθέσεων
προθεσμίας με διάρκεια μέχρι ενός
έτους, το οποίο υποχώρησε στο 2,36%
ενώ το τρίμηνης διάρκειας ήταν στο
1,72%. Το ψηλότερο επιτόκιο στην
Ευρωζώνη για καταθέσεις μέχρι ενός
έτους παρουσιάζεται στην Ελλάδα και
ήταν στο 2,80% τον Ιανουάριο, ενώ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ

Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται
στο 1,66%. Η ψαλίδα μεταξύ δανειστικών και καταθετικών επιτοκίων επιτρέ-

Το επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια υποχώρησε οριακά τον Ιανουάριο στο 4,65%
από 4,67% τον Δεκέμβριο του 2013. Ο
μέσος όρος της Ευρωζώνης για το αντίστοιχο επιτόκιο ανέρχεται στο 2,80%. Το
χαμηλότερο επιτόκιο για στεγαστικά
προσφέρεται στο Λουξεμβούργο με
1,91% και ακολουθεί η Φινλανδία με
1,93% και η Αυστρία με 2,26%. Το δεύτερο ψηλότερο επιτόκιο παραχωρείται
στη Σλοβακία με 4,25%, ενώ το τρίτο
ψηλότερο στεγαστικό επιτόκιο παρα-

χωρείται στην Πορτογαλία με 3,32%.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών
στην Κύπρο είναι σε σχετικά χαμηλά
επίπεδα στο 10,95% ενώ ο μέσος όρος
στην ευρωζώνη είναι στο 17,08%. Στην
Ελλάδα ήταν στο 16,68%, στην Ισπανία
20,95%, στη Λετονία 23,07% στην Πορτογαλία 23,90% και στη Σλοβακία 20%.
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ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΟι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Проституция – одна из
форм насилия в отношении женщин
Г

осударства-члены ЕС должны сократить спрос на
проституцию, наказывая клиентов, а не проституток, в
соответствии с резолюцией Европарламента, принятой в
среду, которая носит рекомендательный характер.
Депутаты
Европарламента
подчеркивают,
что
проституция оскорбляет человеческое достоинство и
права человека, независимо от того, является ли она
добровольной, либо принудительной. При этом,
Европарламент призвал страны-члены разработать
стратегию помощи и поиска новых доходов для женщин,
желающих покончить с проституцией.
«Нам нужны не общие правовые акты, которые уже
неудачно реализованы в Голландии и Германии, но
более тонкий подход, когда наказывается покупатель
услуг, рассматривающий женское тело, как товар. Не
должны
пострадать люди, которых заставили
заниматься проституцией, – указывает разработчица
резолюции Мэри Ханиболл из Великобритании.
Не имеющая обязательной силы резолюция была принята
343 голосами против 139 при 105 воздержавшихся. «Мы
хотели бы подчеркнуть, что Европейский Парламент
собирается бороться против проституции, а не
принимать ее, как жизненный факт», - добавила
докладчица.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ОБРАЩЕНИЕ ОТДЕЛА РАБОТАЮЩИХ
ЖЕНЩИН SEK ПО СЛУЧАЮ 8-ГО МАРТА
8

марта – Международный женский день – это день
признания многолетней борьбы женщин за
улучшение условий труда, который служит
напоминанием
современным
европейским
обществам о необходимости воздаяния должного
слабой половине человечества.
Особенно сегодня в сложных социальноэкономических условиях, сложившихся под
влиянием мирового финансового кризиса, защита
достижений женщин является важнее, чем когдалибо.
На этом фоне Кипр не может быть исключением.
Женщины переживают тихий кризис, который
постепенно ослабляет их позиции на рынке труда,
что наносит ощутимый удар по обществу и
экономике в целом, поскольку занятость женщин
становится все более неустойчивой
Законодательное
обеспечение
гендерного
равенства создало импульс, необходимый для
продвижения равенства во всех аспектах
повседневной жизни. В связи с этим государство
должно разработать инновационную политику,
направленную
на
обеспечение
равных
возможностей для представителей обоих полов в
плане профессионального развития и доступа к

Борьба с торговлей
эксплуатацией

людьми

и

сексуальной

По данным Еврокомиссии, 62% случаев продажи людей
связаны с сексуальным использованием, а 96% жертв
такого использования – это женщины и девочки..
Депутаты также подчеркивают, что страны ЕС должны
мобилизовать все необходимые ресурсы для борьбы с
торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией, а так
же в целях улучшения защиты жертв проституции.
Разработка стратегии выхода из проституции
Европарламент призывает страны ЕС выработать
стратегию выхода женщин из проституции и помочь им
найти альтернативные способы зарабатывать себе на
жизнь. Они подчеркивают, что необходимо добиваться
совершенствования образовательной системы и
сокращения бедности, которая заставляет женщин и
детей идти в проституцию.
Борьба с насилием в отношении женщин
В отдельной резолюции, принятой Европарламентом во
вторник, говорится, что противодействие насилию в
отношении женщин должно осуществляться на уровне
ЕС. Депутаты призвали Еврокомиссию до конца года
представить
законодательную
инициативу
по
предотвращению гендерного насилия, добавив, что оно
должно рассматриваться как преступление.
«Мы должны разработать международные стандарты,
общие стратегии и план действий по борьбе с насилием.
Европейский Союз должен продемонстрировать, что
жизнь без насилия может стать реальностью для всех
женщин в ЕС», - сказала докладчик Антония Парванова.

работе.
Отдел работающих женщин SEK выражает
обеспокоенность в связи с тем, что женщины платят
высокую цену за жесткую экономию, которая
ощутимо сказывается на благосостоянии граждан и
состоянии системы социальной защиты, препятствуя
таким образом более активному их участию на
рынке труда.
Профсоюзное движение SEK, следуя принципу:
«СТАВЬ ЦЕЛИ, НАСТАИВАЙ, ДОСТИГАЙ», будет
продолжать, несмотря на сложные экономические
условия, в которых находится наша страна сегодня,
отстаивать трудовые права женщин, такие как
равное вознаграждение за равный труд, защита
материнства, облегчение совмещения работы и
семьи и равное обращение при приеме на работу и
предоставление равных возможностей для
карьерного роста.
SEK, отмечая Международный женский день,
призывает женщин укреплять ряды профсоюзного
движения, внося свой вклад в продолжающуюся
борьбу за создание условий постоянного
процветания для всех без исключения и без какойлибо дискриминации.

КИПР: в 2015 году улучшится ситуация
на рынке труда

Снижение спроса на проституцию путем переноса
тяжести уголовной отвественности на клиента
Европарламент считает, что лучший способ бороться с
проституцией и торговлей женщинами и девочками
является так называемая «северная модель», по которой
уголовная ответственность ложится на покупателей
секса, а не на женщин, вовлеченных в проституцию .
Эта модель используется в Швеции, Исландии,
Норвегии и, с ноября 2013 года, во Франции. В этих
странах проституция считается нарушением прав
человека и формой насилия над женщинами. Депутаты
Европарламента призывают страны ЕС последовать
этому примеру. При этом, Европарламент призвал
криминализировать покупку сексуальных услуг у
проституток
младше 21 года во всех странах
Европейского Союза.
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П

редседатель Еврокомиссии
Жозе Мануэль Баррозу на
пленарном
заседании
Европейского
парламента
выразил оптимизм по поводу
снижения темпов рецессии и
ускорения
восстановления
экономики
в
странах
Европейского Союза в течение
года,
отметив,
что
все
пророчества по поводу краха
единой
валюты
оказались
несостоятельными. В то же время,
согласно
промежуточному
зимнему
экономическому
прогнозу
по
Кипру,
опубликованному Европейской
комиссией,
результаты
бюджетной
корректировки
оказались лучше, чем ожидаемые
в осеннем прогнозе, как в
финансовом секторе, так и с
точки зрения глубины рецессии.
Обвал. Выступая на пленарном
заседании
Европейского
парламента
в
рамках
европейского семестра, глава
Европейской комиссии, несмотря
на признание, что «преодоление
социальных последствий кризиса
требует времени и решимости»,
отметил , что «ситуация в целом
улучшается и этот факт не
следует недооценивать». Баррозу
выразил уверенность в том, что
восстановление экономики будет
продолжаться и в текущем 2014
году, поскольку «показатель
доверия повысился не только к
промышленности, но и к властям,
проявляющим
политическую
волю к действию» .
В итоге он отметил, что «если бы
не европейская солидарность, то
экономики Греции, Ирландии,

√ В 2015 году ожидается
улучшение условий на
рынке труда, в то время как
уровень безработицы
достигнет своего пика в
2014 году, прежде чем
пойдет на спад в 2015 году
Португалии и Кипра бы рухнули,
со
всеми
вытекающими
социальными последствиями».
Прогнозы. Осенний отчет ЕС по
Кипру включает первые оценки за
2013 год и прогнозы на 2014 –
2015 гг. В 2015 году ожидается
восстановление
экономики
Кипра, в то же время Европейская
комиссия отмечает, что темпы
роста производства на Кипре
оказались выше, чем ожидалось.
В
частности
Еврокомиссия
подчеркивает, что снижение ВВП
в 2013 году оказалось гораздо
меньшим
–
6%,
чем
прогнозируемое
в
ноябре
прошлого года 8,7% . В 2014

году,
согласно
прогнозам,
замедлится экономический спад,
ВВП снизится на 4,8%, в то время
как в 2015 году ожидается выход
экономики из рецессии и
возвращение ее к росту, при этом
ВВП вырастет на 0,9% ( 1,1%
прогнозировалось в ноябре) .
Факторы. Как говорится в отчете,
рецессия экономики Кипра идет
меньшими
темпами,
чем
ожидалось, и это обусловлено
экономической эффективностью
туризма и сферы услуг, а также
меньшим снижением частного
потребления.
Еще
одним
позитивным фактором стала
существенная корректировка цен
и заработной платы, которая
оказала
вспомогательное
действие, замедляя снижение
реального ВВП. Согласно отчету,
ожидается снижение ВВП на -4,8
% в 2014 году, а внутренний
спрос
будет
обременен
необходимостью корректировки
долга
частного
и
государственного секторов.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Δέκα προϊόντα που καθίστανται επικίνδυνα σε καθημερινή βάση

Δηλητηριώδεις τροφές μέσα στο σπίτι μας

Ε

ίμαστε σίγουρα πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγουμε μανιτάρια, όμως υπάρχουν και άλλες
τροφές που μπορεί να μας δηλητηριάσουν. Μάλιστα, μερικές από
αυτές είναι τόσο συνηθισμένες,
που μπορεί να τις καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση.
1. Κεράσι: Το κουκούτσι από το
κεράσι περιέχει υδροκυανικό οξύ.
Αν καταπιούμε κατά λάθος το κουκούτσι, μπορεί να καταλήξουμε
στα επείγοντα.

2. Μοσχοκάρυδο: Το μοσχοκάρυδο
είναι γνωστό παραισθησιογόνο.
Μπορεί να προκαλέσει παραλήρημα και ψευδαισθήσεις και η κατανάλωση 100 περίπου γραμμαρίων
μπορεί να οδηγήσει στην επιληπτική κρίση.
3. Πατάτα: Τα φύλλα και ο βλαστός της πατάτας περιέχουν γλυκοαλκαλοειδή. Οι ουσίες αυτές
συσσωρεύονται στην πατάτα με
τον καιρό, ιδιαίτερα λόγω της
έκθεσης στον ήλιο. Τα γλυκοαλκαλοειδή μπορεί να προκαλέσουν
κράμπες, διάρροια, έντονο πονοκέφαλο ή σε ακραίες περιπτώσεις
τον θάνατο.
4. Αμύγδαλα: Υπάρχουν δύο ποικιλίες αμυγδάλου, το γλυκό αμύγδα-

λο
και το πικραμύγδαλο. Το πικραμύγδαλο περιέχει μεγάλη ποσότητα
υδροκυανικού οξέος. Ακόμη και 710 ωμά πικραμύγδαλα μπορεί να
αποδειχθούν επικίνδυνα για τους
ενήλικες ή θανατηφόρα για τα
παιδιά.
5. Μέλι: Το μέλι που δεν έχει υποστεί παστερίωση περιέχει επικίνδυνες τοξίνες, οι οποίες ονομάζονται γκρεϊγιανοτοξίνες. Μπορεί να
προκαλέσουν ζαλάδα, αδυναμία,
έντονη εφίδρωση, ναυτία και τάση
προς εμετό.
6. Τομάτα: Το κοτσάνι και το
φύλλο της τομάτας περιέχει αλκαλικές ουσίες που προκαλούν ερεθισμό στο στομάχι. Οι άγουρες πράσινες τομάτες έχουν την ίδια επίδραση στον οργανισμό.

7. Τόνος: Ο τόνος είναι επικίνδυνος
λόγω του υδραργύρου που απορ-

ροφά το ψάρι. Όταν ο υδράργυρος
μπει στο σώμα μας, περνά από τα
νεφρά ή μεταφέρεται στον εγκέφαλο και μπορεί να προκαλέσει ακόμη
και την παράνοια. Οι ειδικοί συνιστούν σε παιδιά και εγκύους να
αποφεύγουν την κατανάλωση
τόνου.

κρούσεις με ευστοχία και αποτελεσματικότητα.
ΛΕΩΝ: Η ημέρα θα είναι αρκετά έντονη
για εσένα και πρέπει να ελέγχεις πολύ
καλά από πριν ό,τι κάνεις. Φρόντισε να
έχεις τεταμένη την προσοχή σου και τη
διορατικότητά σου, για να μπορέσεις να
προλάβεις προβληματικές καταστάσεις
που ενδεχομένως θα έρθουν. Οι υποχρεώσεις που θα έχεις θα είναι πάρα πολλές. Απαιτείται τεράστια προσοχή στις
αποφάσεις που ετοιμάζεσαι να πάρεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η ημέρα θα είναι καλή για
εσένα αρκεί να μην παρασυρθείς σε
υπερβολές. Συγκράτησε τη φαντασία
σου, μην κινείσαι με συναισθηματισμούς
κι άσε τους άλλους να κάνουν τα υπόλοιπα. Έχεις πολύ καλές προοπτικές,
για να δεχθείς κάποιες ανταμοιβές.
Συγκράτησε την ανυπομονησία σου και
διατήρησε τον αυτοέλεγχό σου και όλα
θα πάνε καλύτερα από ό,τι ελπίζεις.
ΖΥΓΟΣ: Θα διαθέτεις τόση δυναμικότητα
και τόση ζωντάνια, που έχεις όλα τα
φόντα για να ξεπεράσεις προβληματικές καταστάσεις, που σε αγχώνουν εδώ
και πάρα πολύ καιρό. Προσπάθησε να
βάλεις σε μια σειρά τις εκκρεμότητες
που υπάρχουν και με συνετή συμπεριφορά, θα καταφέρεις να υπερπηδήσεις
τα εμπόδια που σου έχουν φέρει καθυστερήσεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μην σταματάς τις προσπάθειές σου και μην κάνεις πίσω, σε καταστάσεις που μπορεί να βλέπεις αρνητικά. Οι ευκαιρίες που θα έχεις θα είναι
πάρα πολλές. Βάλε τις ιδέες σου σε
εφαρμογή και προχώρα με μεθοδικότητα, χωρίς να επηρεαστείς από τίποτα
και κανένα. Θα δεις ότι στην πορεία θα

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κεφτεδάκια με φακές και πλιγούρι
Υλικά:
2 φλ. χοντρές φακές
4½ φλ. νερό
1½ φλ. πλιγούρι
2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 πρέζα αποξηραμένο δυόσμο
2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
3 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι φρεσκοτριμμένο, πιπέρι

Εκτέλεση: Σε κατσαρόλα βράζουμε τις φακές με το νερό

8. Κάσιους: Τα ωμά κάσιους περιέχουν ένα τοξικό έλαιο (urushiol),
που υπάρχει επίσης στον δηλητηριώδη κισσό. Τα υψηλά επίπεδα
της ουσίας μπορεί να αποδειχθούν
θανατηφόρα.
9. Ρύζι: Το ρύζι μπορεί να περιέχει
αρσενικό, μια τοξική ουσία που
προκαλεί τάση προς εμετό, πόνο
στην περιοχή της κοιλιάς και ίλιγγο. Η μακρόχρονη έκθεση στη βλαβερή τοξίνη συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας και
καρκίνου. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και
Φαρμάκων, είναι πρακτικά αδύνατο να πεθάνει κανείς από υπερβολική κατανάλωση ρυζιού.
10. Ραβέντι (ρήο): Τα φύλλα του
περιέχουν οξαλικό οξύ, το οποίο
προκαλεί πέτρες στα νεφρά. Χρειάζεται να καταναλώσουμε περίπου 5 κιλά φύλλα για να προκύψει
κίνδυνος για τη ζωή μας, όμως
πολύ μικρότερη ποσότητα είναι
αρκετή για να αρρωστήσουμε.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Πρέπει να δεις
κάποια θέματα με περισσότερη
αισιοδοξία, για να μπορέσεις να λύσεις
προβληματικές καταστάσεις που σε
αγχώνουν. Κάτι αλλάζει και εξετάζεις
τα γεγονότα με διαφορετικό μάτι. Η επιστροφή του Δία σε ορθή πορεία από τον
Καρκίνο, προσδίδει στην σκέψη σου
περισσότερη σοφία. Θα ανταμειφθείς
για αυτό, αφού καταστάσεις που σε
κούραζαν και σε καταπίεζαν, τώρα θα
πάρουν τέλος.
ΤΑΥΡΟΣ: Κάποιος θα σου υποβάλει μια
ενδιαφέρουσα προσφορά ή θα σου
παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες, που
πρέπει να εκμεταλλευτείς άμεσα. Καλά
θα κάνεις λοιπόν να σκεφτείς τα πράγματα σοβαρά, γιατί πρέπει να επωφεληθείς από αυτή την ευκαιρία τώρα.
Μην περιμένεις πάρα πολύ και μην το
πολυσκέφτεσαι.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θα γίνονται κάποια λάθη και
δεν θα τα προλαβαίνεις. Την στιγμή που
θα διορθώνεις τα πρώτα λάθη, θα γίνονται από κάποιον άλλο τα δεύτερα και
εσύ θα παριστάνεις τον δρομέα σε
μαραθώνιο, γιατί θα τρέχεις από τον
ένα στον άλλο, να διορθώσεις αυτά που
χωρίς να σκέφτονται πράττουν. Δεν λειτουργούν όλοι με την λογική όπως εσύ,
όμως δέξου το διπλανό σου με τα ελαττώματά του και τα προτερήματά του.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Θα νοιώθεις ένταση, αλλά
και την απαιτούμενη ενέργεια για να
διεκπεραιώσεις πάρα πολλά θέματα,
που σε απασχολούσαν και σε προβλημάτιζαν μέχρι τώρα. Θα προκύψουν
κάποια απρόοπτα σε συζητήσεις και σε
καινούργιες υποθέσεις που θέλεις να
προωθήσεις, αλλά μπορείς να τα απο-
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πετύχεις τους στόχους σου και θα ικανοποιηθείς στο μέγιστο βαθμό.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Να ξέρεις ότι μπορείς να τα
καταφέρεις μια χαρά, αρκεί κάποιες
στιγμές να μην απαισιοδοξείς, γιατί
τότε βλέπεις χωρίς λόγο μερικές καταστάσεις από την αρνητική πλευρά τους.
Η επικοινωνία σου θα είναι στο μέγιστο
σημείο της και πρέπει να την αξιοποιήσεις. Η διάθεσή σου θα είναι παράξενη,
γιατί δεν έχεις ωριμάσει ακόμη για τις
ριζικές αλλαγές που έρχονται.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αφιέρωσε περισσότερο
χρόνο και προσπάθειά στα επερχόμενα
σχέδιά σου. Οφείλεις να κάνεις μερικές
καίριες αλλαγές και να εξετάσεις την
κάθε σου κίνηση, ώστε να βαδίσεις με
μεγαλύτερη σιγουριά προς την υλοποίηση των στόχων σου. Μίλα με τους
δικούς σου για όλα όσα σε απασχολούν
και θα πάρεις την κατάλληλη βοήθεια,
που θα σε ανακουφίσει.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Φρόντισε να κρατήσεις την
ψυχραιμία σου και να οπλιστείς με κουράγιο, για να ξεπεράσεις τις προβληματικές καταστάσεις που θα κάνουν την
εμφάνιση τους με υπομονή και λογική.
Θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις, που θα
σε επηρεάσουν αρκετά. Φροντίστε να δείξεις ψυχραιμία.
ΙΧΘΕΙΣ: Οφείλεις να είσαι σε εγρήγορση
και να μην αφήσεις τις ευκαιρίες που θα
παρουσιαστούν να περάσουν, γιατί θα
αποβούν πολύ συμφέρουσες σε βάθος
χρόνου. Ανασκουμπώσου, κάνε τις κινήσεις που πρέπει και είναι σίγουρο πως
με ό,τι καταπιαστείς, θα έχεις και την
επιτυχία που σου αξίζει.

μέχρι να μαλακώσουν. Τότε ρίχνουμε το πλιγούρι. Όταν η
κατσαρόλα δεν έχει πια άλλα υγρά σβήνουμε τη φωτιά.
Προσθέτουμε αλατοπίπερο, μαϊντανό και δυόσμο.
Σε μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια
φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαραθεί, χωρίς
να πάρει χρώμα. Το ρίχνουμε στις φακές. Ανακατεύουμε
καλά και αφήνουμε λίγο το μείγμα να κρυώσει.
Πλάθουμε τότε κεφτεδάκια ή σουτζουκάκια. Τα αραδειάζουμε σε πιατέλα. Σερβίρουμε με ντιπ ταχινιού με ντιπ
γιαουρτιού ή με ντιπ ντομάτας.

Κουλούρι Θεσσαλονίκης με ταχίνι
Υλικά:
450 γραμμ. αλεύρι 70% δυνατό
1 κ.γλ. αλάτι
1/2 κύβο μαγιάς (20 γραμμ.)
2 κ.σ. ζάχαρη
1 φλιτζ. νερό
1 κ.σ. μαλακή μαργαρίνη
2 κ.σ. ταχίνι
Για την επικάλυψη: 250
γραμμ. σουσάμι 2 φλιτζ νερό
1/2 φλιτζ. ζάχαρη

Εκτέλεση: Διαλύουμε τη μαγιά σε μπολ, προσθέτουμε τη
ζάχαρη και το μισό νερό. Ανακατεύουμε καλά να λιώσουν,
σκεπάζουμε και αφήνουμε 10΄ να ενεργοποιηθεί η μαγιά,
ν’ αφρίσει ελαφρά στην επιφάνεια. Βάζουμε στον κάδο
του μίξερ το αλεύρι, το αλάτι και κάνουμε λακκούβα. Προσθέτουμε την ενεργοποιημένη μαγιά, το υπόλοιπο νερό, το
ταχίνι και τη μαργαρίνη. Ζυμώνουμε σε χαμηλή ταχύτητα
3΄-4΄ να ενωθούν τα υλικά, και 4΄ σε δυνατή ταχύτητα.
Σκεπάζουμε το μπολ του μίξερ και αφήνουμε τη ζύμη να
ξεκουραστεί για 20΄. Ξαναζυμώνουμε δυνατά τη ζύμη με
τον γάντζο του μίξερ για 4΄. Βγάζουμε τη ζύμη στον
πάγκο μας. Την χωρίζουμε σε 15 κομμάτια. Στο μεταξύ
έχουμε ζεστάνει το νερό (2 φλιτζάνια) με τη ζάχαρη, να
λιώσει. Αφήνουμε το νερό να κρυώσει καλά. Πλάθουμε ένα
ένα κομμάτι σε μπαστούνι λεπτό, μήκους 30 εκ., και το
κλείνουμε σε κουλούρι. Πατάμε την ένωση να κολλήσει
καλά. Βουτάμε ένα ένα κουλούρι στο νερό με τη ζάχαρη και
το κυλάμε σε μπόλικο σουσάμι. Αραδιάζουμε τα κουλούρια
σε λαδωμένες λαμαρίνες και αραιά γιατί φουσκώνουν. Τα
σκεπάζουμε και τ’ αφήνουμε για 30΄ να ξεκουραστούν και
να φουσκώσουν. Τα ψεκάζουμε με λίγο νερό και τα ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ΟC στον
αέρα, για 15΄, να ροδίσουν και να ξεροψηθούν.

SUDOKU
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 7/2014, 5/3/2014
100.000 ............ 24645

100 .................. 13555

1.000................ 11172

100 .................. 21373

400................... 26119
400 .................. 10182

100 .................. 42005

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .................. 52740

100 .................. 56399

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 748 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964

200 .................. 13960

100 .................. 45600

200 .................. 33313

100 .................. 54690

200 .................. 22530
200 .................. 21570

100 .................. 16228

200 .................. 28916

Άλλα ποσά

200 .................. 21012

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................. 45742
200 .................. 22747
200 .................. 15438

4145, 8805
Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................. 42528

584

200 .................. 42387

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................. 45936
100 .................. 27116
100 .................. 28106
100 .................. 48892

243, 531
Από €4 οι λήγοντες σε
32, 09

ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ...

ΛΥΣΗ SUDOCU

Ο πόλεμος είναι όπως
η αγάπη: πάντα βρίσκει έναν τρόπο.
Berlolt Brecht,
1898-1956, Γερμανός
συγγραφέας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
Κηδεία
Πέθανε την Κυριακή 9/3/14, ο Πρόδρομος Γ.
Αλαμπρίτης από την Αραδίππου, πατέρας του τέως
αναπληρωτή επαρχιακού γραμματέα ΣΕΚ Λάρνακος
και γραμματέα του επαρχιακού σωματείου μεταφορών, σε ηλικία 90 ετών. Κηδεύτηκε τη Δευτέρα
10/3/14 στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην
Αραδίππου.
Η ΣΕΚ εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος.

Τρισάγιο εις μνήμη Ευαγόρα Παλληκαρίδη
Οι σύνδεσμοι αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59, το Ίδρυμα
Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 - 59, το
Συμβούλιο ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 - 59
και η οικογένεια του ήρωα, τελούν τρισάγιο εις μνήμη
του ηρωομάρτυρα ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ στα
Φυλακισμένα μνήματα, την Πέμπτη 13 Μαρτίου στις
3.30μ.μ. και καλούν όσους τιμούν τη μνήμη του όπως
παραστούν.

ΟΛΥΜΠΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
Για την προημιτελική φάση του Ολύμπιου
Κυπέλλου, της οποίας έγινε Κλήρωση στις 6/3/14,
θα διεξαχθούν οι ακόλουθοι αγώνες την Τετάρτη
12 Μαρτίου, 2014.
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ (Δημοτικό Γήπεδο
Λειβαδιών)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ (Δημοτικό
Στάδιο Κιτίου)
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ (Κοιν.
Στάδιο Πυργών)
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΛΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ (Κοιν.
Στάδιο Τερσεφάνου)
Επίσης, η Ε.Ε. αποφάσισε όπως γίνουν οι ακόλουθες
αλλαγές στα πλαίσια της 22ης Αγωνιστικής:
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ (Κυριακή)
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ (Σάββατο στο γήπεδο
Μαρωνίου)
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
(Σάββατο)
Ε.Σ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
(Παρασκευή)
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΘΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ (Κυριακή)

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΥΧΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει εξαήμερη Πασχαλινή εκδρομή
στην Ελλάδα στις 18-23 Απριλίου και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν
συμμετοχή
στο
99
373000
ή
στο
in.el.politismou@gmail.com.
Θεσσαλονίκη - Λίμνη Πλαστήρα - Καλαμπάκα Μετέωρα - Ελάτη – Περτούλη-Αλπική Πίνδος Χωριά Ασπροποτάμου – Μονή Οσίου Νικάνορος—
Βελβεντό – Φράγμα Πολυφύτου – Γέφυρα Σερβίων.
Τιμή ανά άτομο 560 ευρώ. Περιλαμβάνεται, αεροπορικό εισιτήριο με φόρους Λάρνακα – Θεσσαλονίκη
– Λάρνακα, διαμονή για τέσσερα βράδυα σε ξενοδοχείο 4* στην Καλαμπάκα και ένα βράδυ στην
Θεσσαλονίκη με ημιδιατροφή και μαγειρίτσα το
βράδυ της Ανάστασης, μεταφορικά στην Ελλάδα και
εκδρομές βάσει του αναλυτικού προγράμματος που
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www. iep.org.cy

Η

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

Και στα ταχυδρομεία
η «Κάρτα Νοσηλείας»

κάρτα νοσηλείας άρχισε να προσφέρεται από τις
4 Μαρτίου και στα ταχυδρομικά γραφεία κάθε
επαρχίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αλλά και την αποσυμφόρηση των ΚΕΠ.
Υπενθυμίζεται ότι οι παλιές κάρτες που έχουν ημερομηνία λήξης θα πρέπει να αντικατασταθούν ως τις
30/4/2014 και υπολογίζεται πως ως τότε θα πρέπει
να αναθεωθούν περίπου 90.000 κάρτες. Η παροχή
υπηρεσιών ταυτότητας νοσηλείας στα επαρχιακά
ταχυδρομικά γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
και Πάφου γίνεται καθημερινά στις 8.π.μ. - 3 μ.μ.,
Δευτέρα με Παρασκευή. Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων
διατίθενται από το υπουργείο Υγείας, τα κρατικά
νοσηλευτήρια, τα ΚΕΠ και τα επαρχιακά ταχυδρομικά
γραφεία, καθώς και από τις ιστοσελίδες του
www.moh.gov.cy και www.mcw.gov.cy/dps.

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

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΤΡΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
• ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝ έχουν το πάνω χέρι
• Άνετες νίκες για τους τρεις πρωτοπόρους

Μ

ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝ
συνεχίζουν ακάθεκτοι την
κούρσα διεκδικώντας τον
τίτλο. Ερμής, Ομόνοια και
Ανόρθωση παλεύουν για να
εξασφαλίσουν θέση που
οδηγεί στην Ευρώπη.
Η πρωτοπόρος ΑΕΛ έκανε
υγιεινό περίπατο στη Λάρνακα με αντίπαλο την υποβιβασθείσα ΑΛΚΗ. Ο ΑΠΟΕΛ
πολυβόλησε με εξάσφαιρο
την Α.Ε. Κουκλιών ενώ ο
ΑΠΟΛΛΩΝ έκαμψε εύκολα
την αντίσταση της ΑΕΚ στο
«Τσίρειο».

• Δύσκολες νίκες για ΟΜΟΝΟΙΑ, ΕΡΜΗ
• Φουντώνη η μάχη στην κόκκινη ζώνη
την ισοπαλία στο «Αμμόχωστιανό» ντέρμπυ θεωρεί
ότι κάνει μια νέα αρχή, αν
και το όνειρο της Ευρώπης
απομακρύνεται.

ε την ολοκλήρωση της
24ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας, ξεκαθάρισε η πρώτη
εξάδα που θα αναμετρηθεί
για μια θέση στον ήλιο των
Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο νεαρός Παναγιώτης
Λοϊζίδης έκανε παρθενική εμφάνιση στο αρχικό
σχήμα της Ανόρθωσης
στο κεκλεισμένων των
θυρών Αμμοχωστιανό
ντέρμπυ. Κερδίζουν
συνεχώς έδαφος οι
Κύπριοι παίκτες, δίνοντας αισιόδοξη νότα στο
αύριο του Κυπριακού
ποδοσφαίρου
Ερμής και Ομόνοια πήραν
τα τρίποντα με τη ψυχή στο
στόμα. Ενώ η Ανόρθωση με
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Η συνέχεια

Δεν
ικανοποίησε
την
ΕΝΩΣΗ η ισοπαλία που
πήρε στο «Μακάρειο» από
τη ΔΟΞΑ. Στο «Δασάκι»
επικρατεί αγωνία γιατί η
ομάδα παρά τις καλές
εμφανίσεις δεν κερδίζει
βαθμούς.
Μέχρι στιγμής, ο ΑΠΟΕΛ
διαθέτει την καλύτερη επίθεση και η πρωτοπόρος
ΑΕΛ την πιο συμπαγή
άμυνα.
• Στον πίνακα των δεινών
εκτελεστών φιγουράρει ο
Σανγκόϊ (Απόλλων) με 16
τέρματα. Τον ακολουθούν
με 13 τέρματα οι Ορλάντο
Σα (ΑΕΛ) και Ταγκμπατζούμι (Ερμής).

Η βαθμολογία

Αποτελέσματα

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α&Ν/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΣΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙAΚΑΣ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΘΟΙ ΜΟΝΓΡΙΟΥ
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΕΝ ΛΑΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣA
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Για την 10ην αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.3.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 15.3.2014 και ώρα 2,30 μ.μ.
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
• ΚΥΡΙΑΚΗ 16.3.2014 και ώρα 2.30 μμ.
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΚΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
Π. & Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 17.3.2014 και ώρ 7.00 μ.μ.
Θ.Ο,Ι ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ - Α&Ν/ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

3-0
6-1
1-4
1-6
3-7
6-2
0-3
6-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, της
Κυριακή 9.3.2014, έχουν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»
3-3
Ε.Μ.Ανθούπολης – ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ»
3-0
ΘΟΙ Καπέδων – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού
1-3
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας – ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας
2-5
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς
3-2
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
5-3
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Α.Ε.Βυζακιάς
3-0
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου
3-0
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
1-2
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
0-3
ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΠΑΟ Κάτω Μονής
0-3
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Κ.ΜΑΤΣΗΣ Λακατάμιας
4-6

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 15 – 16 Μαρτίου, 2014, θα διεξαχθεί ο τελευταίος αγώνας του «Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος» με τους πιο κάτω αγώνες:
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-16/3/14
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
(Κυριακή)
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
(Σάββατο γήπεδο Μαρωνίου)
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
(Σάββατο)
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
(Παρασκευή)
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ (Κυριακή)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
ΚΕΝΗ
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8-9/3/14
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ 1 – 3
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Κ.ΧΩΡΙΟΥ
2–0
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
9–0
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
1–6
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
3-3
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΕΝΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέντευξη

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

• ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Η ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Με την γραμματέα του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ

Ενωμένα τα συνδικάτα καθορίζουν
τα επόμενα βήματα

Δέσποινα Ησαία

√ Ο αγώνας για πλήρη

1

Στείλτε ένα μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας. Η 8η Μαρτίου αποτελεί μια μέρα
υπενθύμισης για τους ανεπανάληπτους εκείνους
αγώνες των γυναικών στη Νέα Υορκη που διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και συνέβαλαν να
ανοίξει ο δρόμος στην πορεία του χρόνου για εκατομμύρια άλλες γυναίκες να διεκδικούν με αποφασιστικότητα ώστε να αντιμετωπίζονται ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις στο χώρο της δουλειάς. Παράλληλα είναι μέρα που δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς αφού εκατομμύρια γυναίκες ανά την υφήλιο
κακοποιούνται βάναυσα είτε σωματικά, είτε ψυχολογικά ακόμη και από τον ίδιο τον σύζυγο τους. Ας
μην εφυσηχαζόμαστε και ας συνεχίσουμε όλοι μαζί
τον αγώνα μέχρι ότου η γυναίκα καταξιωθεί στις
συνειδήσεις των ανθρώπων ως ισότιμο μέλος της
ευρύτερης κοινωνίας.

2 Τι στόχους θέτει το Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ. Υιοθετούμε πλήρως το τρίπτυχο ΣΤΟΧΕΥΩ –ΕΠΙΜΕΝΩ
–ΚΑΤΑΚΤΩ. Παρά τις δυσκολίες που βιώνει σήμερα
η χώρα μας αυτό δεν αναιρεί την προσπάθεια που
οφείλουμε να καταβάλουμε ως οργανωμένοι φορείς
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών.
Διεκδικούμε λοιπόν Ισότητα στην αμοιβή, προστασία της μητρότητας στο χώρο εργασίας, Ίση Μεταχείριση στην επαγγελματική ανέλιξη, εξάλειψη των
στερεοτύπων στην εργασία, προαγωγή της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας. Τέλος διεκδικούμε
απο το κράτος και την πολιτεία ευρύτερα να παρακολουθεί την εφαρμογή των νομοθεσιών που προάγουν την ισότητα.
3 Η οικονομική κρίση

έχει επηρεάσει την εργαζόμενη γυναίκα. Την έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο
βαθμό χωρίς αυτό να μπορεί να διαφανεί στα φανερά. Με άλλα λόγια βιώνει μια υπόγεια σιωπηρή
κρίση που δυσχαιρένει σημαντικά ακόμη περισσότερο τη θέση της. Για παράδειγμα η έλλειψη επαρκούς
στήριξης του κράτους δεν της επιτρέπει εύκολα να
επανενταχθεί στην αγορά εργασίας σε περίπτωση
ανεργίας. Άλλη σημαντική παράμετρος είναι η εύκολη λύση της μερικής απασχόλησης η οποία επιφανειακά την καλύπτει αλλά στην πορεία του χρόνου
οδηγεί τη γυναίκα στη φτώχεια και στην κοινωνική
εξαθλίωση λόγω πολύ μειωμένων συντάξεων.

4 Που

εστιάζεται η δράση του Τμήματος Γυναικών. Η ενημέρωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
της εφαρμογής της νομοθεσίας. Χρειάζεται συνεπώς
μια οργανωμένη προσπάθεια ώστε να ενημερώνονται οι εργαζόμενες γυναίκες. Προς αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιείται το Τμήμα Γυναικών. Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε χώρους εργασίας και
ενημερώνονται οι γυναίκες για τις πρόνοιες των
νομοθεσιών. Μέσω της συμμετοχής μας στην Επιτροπή Ισότητας των φύλων γίνεται μια αξιόλογη
δουλειά στον τομέα της ενημέρωσης. Δυστυχώς,
πολύς κόσμος δεν γνωρίζει τα βασικά δικαιώματα
του, γεγονός που αποδυναμώνει σημαντικά τον ρόλο
της διεκδίκησης.

5 Πιστεύεται οτι η γυναίκα μπορεί να αντεπεξέλθει με τα κατεστημένα. Αργά αλλά σταθερά μπορεί,
αλλά αυτό θα πρέπει η ίδια να το διεκδικήσει. Σήμερα οι πλείστες γυναίκες διαθέτουν υψηλά ακαδημαικα προσόντα και συνεπώς μπορούν να διεκδικήσουν
αξιόλογες θέσεις εργασίας και παράλληλα συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι η γυναίκα λόγω μητρότητας
χρειάζεται την στήριξη του κράτους έτσι ώστε απερίσκεπτα να μπορεί να διαδραματίσει ενεργό και καθοριστικό
ρόλο στο χώρο εργασίας της. Οι
νοοτροπίες και τα στερεότυπα
δεν θα εκλείψουν ποτέ. Συνεπώς χρειάζεται θέληση και
δύναμη να διεκδικείς αυτό που
σου αξίζει ανέξάρτητα από
τον τρόπο τον οποίο θα σε
αντιμετωπίσουν οι υπόλοιποι.

διασφάλιση
των εργατικών
δικαιωμάτων και
των κοινωνικών
συμφερόντων
συνεχίζεται

Π

αρά την αντίθεση του συνδικαλιστικού κινήματος και τις
δυναμικές κινητοποιήσεις των
εργαζομένων, η ολομέλεια της
Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία
σε έκτακτη συνεδρία της στις 4
Μαρτίου 2014 νομοθεσία για αποκρατικοποίηση των ημικρατικών
οργανισμών.
Υπέρ ψήφισαν τα κόμματα ΔΗΣΥ,
ΔΗΚΟ, ΕΥΡΩΚΟ και ο ανεξάρτητος
βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας με 30
ψήφους. Εναντίον ψήφισαν οι 26
βουλευτές, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, «Οικολόγοι» και «Συμμαχία Πολιτών».
Την απόφαση της Βουλής για τις
αποκρατικοποιήσεις χαιρέτισαν οι
Βρυξέλλες και η Τρόϊκα η οποία
άναψε το πράσινο φως για εκταμίευση της τέταρτης δόσης του
δανείου που προβλέπει το Μνημόνιο με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η ΟΗΟ - ΣΕΚ κάλεσε την κυβέρνηση
να εμπλακεί σε συνεχή και ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο για υλοποίηση των δεσμεύσεων της για
πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού (ολόκληρη η ανακοίνωση στη σελ. 3).
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
και ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου στην ολομέλεια, οι συντεχνίες πραγματοποίησαν εκδήλωση
διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή
όπου διατράνωσαν την αντίθεση
τους στις αποκρατικοποιήσεις.
Η αστυνομία έλαβε δρακόντεια
μέτρα ασφαλείας για αποτροπή
επεισοδίων.
Οι εργαζόμενοι της Αρχής Λιμένων
πραγματοποίησαν συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην είσοδο του
λιμανιού Λεμεσού προειδοποιώντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις για αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού.
Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 27
Φεβρουαρίου η Ομομέλεια απέρριψε το νομοσχέδιο με ψήφους, ΑΚΕΛ,
ΕΔΕΚ, «Οικολόγοι», «Συμμαχία
Πολιτών» συμπεριλαμβανομένων
βουλευτών του ΔΗΚΟ. Μετά την
εξέλιξη αυτή, το ΔΗΚΟ ζήτησε και
πέτυχε κάποιες τροπολογίες, οι
οποίες ωστόσο δεν ικανοποίησαν

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

την εργατική πλευρά. Τροπολογίες
έκαναν και τα άλλα κόμματα που
αντιτίθεντο στο νομοσχέδιο οι
οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν στο
σύνολο τους.

μένο τα επόμενα βήματα αντίδρα-

Το συνδικαλιστικό κίνημα θα μελετήσει λεπτομερώς τις πρόνοιες της
νομοθεσίας και θα καθορίσει ενω-

να προσβάλουν τη συνταγματικό-

σης.
Οι συντεχνίες, πάντως, προσανατολίζονται να κινηθούν νομικά για
τητα σημείων της ψηφισθείσας
νομοθεσίας.

Συντεχνίες κατά Δ.Σ. ΑΗΚ:
«Πριν αλέκτωρ φωνήσει τρις»

Ο

ι συντεχνίες της ΑΗΚ διατύπωσαν την κάθετη διαφωνία τους στην
προσφυγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού
στο Ανώτατο Δικαστήριο για προσβολή της απόφασης της ΡΑΕΚ για
μείωση 8% στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε κοινή ανακοίνωση τους τονίζουν: «Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να
είναι συνειδητά προσηλωμένοι στις αρχές που πρεσβεύει από την
ίδρυση της η ΑΗΚ, ως Οργανισμός Κοινής Ωφελείας, που είναι η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και στον πιο απομακρυσμένο
καταναλωτή στην κατά το δυνατό φθηνότερη τιμή, έχουν την θέση
πως στις δύσκολες ώρες που περνά η οικονομία και ο τόπος μας, θα
πρέπει να είμαστε παρόντες.
Δυστυχώς οι θέσεις των εργαζομένων στην ΑΗΚ δικαιώνονται απόλυτα και «πριν αλέκτωρ φωνήσει τρις», αμέσως μετά την ψήφιση του
Νομοσχεδίου για τις ιδιωτικοποιήσεις ο Κύπριος καταναλωτής καλείται να έχει την πρώτη γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Τυχόν ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ θα μετατρέψει το σημερινό καθεστώς,
το οποίο έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους, σε
ιδιωτικό μονοπώλιο, του οποίου όλες του οι ενέργειες θα είναι προς
την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του κέρδους και όχι προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, στην προκειμένη περίπτωση κατά 8% !!!
Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ όπως αποσύρει άμεσα την
προσφυγή του και οι οποιεσδήποτε αποφάσεις του να λαμβάνονται
με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

