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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

Αγώνας Δρόμου «Μάρκου Δράκου»

Οκαθιερωμένος Αγώνας
Δρόμου «Μάρκου Δράκου»

προς τιμήν του ήρωα της ΕΟΚΑ
και κοινωνικού αγωνιστή Μάρ-
κου Δράκου θα διεξαχθεί το
προσεχές Σάββατο 18 Ιανουα-

ρίου στη Λευκωσία. Ο Μάρκος Δράκος έπεσε
υπέρ βωμών και εστιών τα μεσάνυχτα της
18ης Ιανουαρίου 1957.                     Σελ. 7, 14

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

Αξιώνουμεν ΕΝΩΣΙΝ με την Ελλάδα

Την 15η Ιανουαρίου 1955 σύσσωμος ο

Κυπριακός λαός αξίωσε ενσωμάτωση του

στον Εθνικό κορμό. Δυστυχώς οι Βρεττανοί

αποικιοκράτες αντέταξαν το «Ουδέποτε», ανα-

γκάζοντας τους Κυπρίους να πάρουν τα όπλα

για ελευθερία κι Εθνική Δικαίωση.           Σελ. 7

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΓΕΣΥ: Εφαρμογή τώρα χωρίς ανατροπές

Δεν δικαιολογούνται νέες ανατροπές στη

διαδικασία εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου

Υγείας. Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας τονί-

ζει την αδήριτη αναγκαιότητα λειτουργίας του

ΓΕΣΥ στο τέλος του επόμενου έτους.        Σελ. 5

ΥΓΕΙΑ

Διαβρώνει επικίνδυνα
τον κοινωνικό ιστό

ΑΝΕΡΓΙΑ

78000 άνεργοι Αρνητική πρωτιά Εκτίναξη κόστους

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Η Τρόϊκα έφυγε,
η λιτότητα έμεινε

Στον απόηχο της υλοποίησης

του Τροϊκανού μνημονίου ο

Γολγοθάς δεν τελειώνει για τους

Ιρλανδούς. Η επίτευξη των

δημοσιονομικών στόχων δεν

έφερε την προδοκώμενη ανά-

πτυξη, ούτε τις πολυπόθητες

θέσεις εργασίας. Σελ. 6

ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο προσκήνιο της ΕΕ
η βιώσιμη εργασία

Πιλοτικό σχέδιο για βελτίωση της
ασφάλειας και υγείας στην

εργασία προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. Στο πλαίσιο της στρατη-
γικής «Ευρώπη 2020» επιδιώκεται
καλύτερη διαχείριση της ηλικίας και
προαγωγή της ικανότητας για απα-
σχόληση καθόλη τη διάρκεια του
εργασιακού βίου. Σελ. 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικονομώ οδηγώντας
οικολογικά

Με απλές κινήσεις μπο-

ρείτε να εξοικονομήσε-

τε χρήματα συμβάλλοντας

ταυτόχρονα στη προστασία

του περιβάλλοντος. Αλλάξ-

τε συνήθειες κερδίζοντας

χρήματα. Σελ. 11

Τον τελευταίο καιρό  γινόμαστε μάρτυρες  συγκλο-

νιστικών γεγονότων που  εκτυλίσσονται στις

κεντρικές φυλακές και τα οποία  προσβάλλουν τον

πολιτισμό και την ανθρώπινη μας αξιοπρέπεια. 

Η αδυναμία επιβολής του νόμου και της τάξης, η

απάνθρωπη μεταχείριση κρατουμένων, οι απανωτές

απόπειρες αυτοκτονίας, τα περιστατικά βιασμού

νεαρών ατόμων και η εν γένει τραγική κατάσταση

που  επικρατεί στις κεντρικές φυλακές, αποτελούν

κόλαφο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η εντεινόμενη

αρρυθμία στις Κεντρικές φυλακές και τα οξύτατα

προβλήματα που  αναδύονται καθημερινά και κατα-

δυναστεύουν τη ζωή των κρατουμένων δεν είναι

σημερινά. Δυστυχώς, η πολιτεία δεν κατάφερε ή δεν

θέλησε όλα αυτά τα χρόνια να πάρει δραστικά ή

προληπτικά μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήμα-

τος, με αποτέλεσμα  σήμερα να αισθανόμαστε απο-

τροπιασμό για τις φρικαλεότητες που λαμβάνουν

χώραν στο σωφρονιστικό μας ίδρυμα. Ως ΣΕΚ,

καλούμεν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλα τα

συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας να δράσουν

τάχιστα και αποφασιστικά όχι μόνον για να αποκα-

τασταθεί η ομαλότητα στις Κεντρικές Φυλακές αλλά

και για να τεθούν οι ασφαλιστικές δικλείδες για

ανθρώπινη διαβίωση των κρατουμένων. Ταυτόχρο-

να, θα πρέπει το κράτος να κινηθεί γρήγορα για τη

δημιουργία  νέων φυλακών οι οποίες θα αποτελούν

όχι μόνον καταφύγιο φιλοξενίας των ενοίκων αλλά

και πρότυπο σχολείο εκπαίδευσης –κατάρτισης,

προκειμένου να καταστούν χρήσιμοι πολίτες στην

κοινωνία μετά την αποδέσμευση τους. Προς την

κατεύθυνση αυτή μια καλή πρόταση που χρήζει

σοβαρής μελέτης από την Πολιτεία είναι η δημιουρ-

γία και λειτουργία αγροτικών φυλακών όπως συμ-

βαίνει σε άλλα κράτη της Ευρώπης, με πολλαπλά

οφέλη για τους κρατουμένους αλλά και για το σύνο-

λο της κοινωνίας. Ένα άλλο καίριο χρονίζον ζήτημα

που καταδυναστεύει την Κυπριακή κοινωνία είναι η

μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην απονο-

μή της δικαιοσύνης πλήττοντας σοβαρά τον κοινω-

νικοοικονομικό ιστό της χώρας. Οι πρόσφατες προ-

ειδοποιήσεις  αξιωματούχων της Δικηγορικής Κοινό-

τητας ότι το σύστημα δικαιοσύνης έφθασε στα όρια

του, πρέπει να θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες

αρχές της Πολιτείας. Αν παρελπίδα, η πολιτεία εξα-

κολουθήσει να κρύβει κάτω από το χαλί τα σοβαρό-

τατα προβλήματα που σημειώνονται στην απονομή

της δικαιοσύνης, είναι βέβαιον ότι η βρώμα και η

δυσοσμία που θα αναδυθούν την κρίσιμη ώρα, θα

πλήξουν ανεπανόρθωτα την χώρα και τους πολίτες.

Ως ΣΕΚ, προσδοκούμεν ότι η κυβέρνηση θα επιδείξει

αποφασιστικότητα και ευτολμία καταπολεμώντας εν

τη γενέσει τους δηλητηριώδη ζητήματα που διαιωνί-

ζονται για χρόνια και προσβάλλουν τον πολιτισμό

και την αξιοπρέπεια μας ως χώρας, ως κοινωνίας

και ως λαού.

• Να λειτουργήσει τάχιστα σύγχρονο
σωφρονιστικό ίδρυμα

Οι   κεντρικές φυλακές, η δικαιοσύνη  και ο πολιτισμός μας                                                                            

4 Μακραίνουν οι ουρές των ανέργων

4 Περιθωριοποιούνται οι νέοι μας

4 Μεταναστεύουν οι νέοι επιστήμονες

• Ενεργητικά μέτρα για τόνωση της απασχόλησης αξιώνει η ΣΕΚ
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Ούτε συλλήψεις, ούτε τιμωρία

Σ’ αυτό το δύσμοιρο τόπο, ούτε τα πελώρια οικονο-

μικά εγκλήματα, ούτε η κραυγαλέα πολιτική ανα-

ξιοπιστία, ούτε οι αυτοκτονίες και βιασμοί καταδί-

κων μπορούν να ταρακουνήσουν καρέκλες της κάθε

λογής εξουσίας.

Τις προάλλες, ολόκληρος πρωθυπουργός Βορειοευ-

ρωπαϊκής χώρας παραιτήθηκε για λόγους πολιτικής

ευθιξίας επειδή κατέρρευσε πολυκατοικία σκοτώνο-

ντας αριθμό ενοίκων. Εδώ στην  Ευρωπαϊκή Κύπρο

του 21ου αιώνα συμβαίνουν σημεία και τέρατα και

ουδείς συγκινείται. Ουδείς παρατείται και ουδείς

απολογείται, ανεξάρτητα από το μέγεθος του παρα-

πτώματος ή του σκανδάλου ή του ολισθήματος που

διαπράττεται. Ιδού μερικά «θαυματουργά γεγονότα»:

• Το 2000 ουδείς παραιτήθηκε και ουδείς συνελήφθη

για το τεράστιο χρηματιστηριακό έγκλημα.

• Το 2005 κατέρρευσε και συνετρίβη το αεροπλάνο

της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ» σκοτώνοντας 121 συνανθρώ-

πους μας. Ουδείς πολιτικός ή πολιτειακός αξιωμα-

τούχος παραιτήθηκε για λόγους πολιτικής ευθιξίας.

Ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν τόλμησε να

ζητήσει την παραίτηση του καθύλην αρμόδιου

υπουργού Συγκοινωνιών Χάρη Θράσου φοβούμενος

μήπως δυσαρεστήσει τους ΑΚΕΛικούς ηγέτες που

ψυχή (;) τε και σώματι στήριζαν την κυβέρνηση.

Όμως το κακό παράγινε. Ο εν λόγω υπουργός επι-

βραβεύθηκε στην επόμενη πενταετία από την κυβέρ-

νηση Δημήτρη Χριστόφια διορίζοντας τον κ. Χάρη

Θράσου ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της

Αρχής Ηλεκτρισμού (ΑΗΚ), του μεγαλύτερου οργανι-

σμού Κοινής Ωφέλειας της Κύπρου. Για κακή μας

τύχη, στις 11 Ιουλίου 2011 ο ηλεκτροπαραγωγός

σταθμός της ΑΗΚ ανατινάχθηκε από τα γκαστρωμένα

εμπορευματοκιβώτια του αιμοσταγούς Άσσαντ τα

οποία ο πρόεδρος Χριστόφιας κατά παράβαση από-

φασης του ΟΗΕ, εναπόθεσε με ελαφριάν καρδίαν στο

εν λόγω σημείο.

Ο κ. Χάρης Θράσου όχι μόνον δεν εναντιώθηκε στην

αποθήκευση τους δίπλα στον ηλεκτροπαραγωγό

σταθμό της ΑΗΚ της οποίας προϊστατο, αλλά ούτε

είχε ίχνος πολιτικής ευθιξίας να παραιτηθεί μετά το

μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε 13 συνανθρώπους

μας και δύο δις ευρώ στον Κύπριο φορολογούμενο. Ο

δε πρόεδρος της Δημοκρατίας , όχι μόνον δεν παραι-

τήθηκε, όχι μόνο δεν ζήτησε μια απλή συγγνώμη από

τους χαροκαμένους συγγενείς των θυμάτων, αλλά

τουναντίον διοργάνωσε φανατικές αντισυγκεντρώ-

σεις με «Μικρούτσικες» μελωδίες, αντιπαρατασσόμε-

νος στις πολύνυχτες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας των

αγανακτισμένων πολιτών.

• Το 2012 ουδείς συνελήφθη και ουδείς παραιτήθηκε

από την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και

τη χρεοκοπία του κράτους, φτωχοποιώντας το λαό,

σύροντας ταυτόχρονα τον τόπο στη δυστυχία.

• Το 2013 ουδείς συνελήφθη, ουδείς παραιτήθηκε και

μέχρι τώρα ουδείς τιμωρήθηκε για τα αίτια που οδή-

γησαν στο βαθύ οικονομικό κούρευμα και την κατα-

λήστευση του δημοσίου χρήματος.

Τα ατιμώρητα εγκλήματα στην Κύπρο από το 1960

μέχρι σήμερα είναι πολλά. Δυστυχώς, η πολιτική

αναξιοπιστία έφθασε στο ναδίρ και ουδείς πιστεύει

ότι οι ένοχοι της οικονομικής τραγωδίας θα τιμωρη-

θούν. Μακάρι να διαψευστούμε.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΚΑΥΤΑ &@ ΠΙΠΕΡΑΤΑ

Το κούρεμα
«Ιδέα της Λευκωσίας

το κούρεμα» διαλα-

λεί με πηχιαίο τίτλο

η «Χαραυγή» επιχει-

ρώντας να πλήξει

την κυβέρνηση

Αναστασιάδη. 

Ξεχνούν τόσο εύκολα

οι σύντροφοι της

«Χαραυγής» και της

λοιπής ΑΚΕΛικής

συντροφιάς ότι το

κούρεμα είναι από-

τοκο της αχάπαρης

διακυβέρνησης Χρι-

στόφια που έφερε

την Τρόϊκα για να

σώσει την οικονομία

την οποία κατέ-

στρεψε η διαπλεκό-

μενη σχέση πολιτι-

κών - τραπεζιτών

κατά τη διάρκεια

της μαύρης περιό-

δου 2008 - 2012;
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Ευρωβουλευτές και νεκροψία
Οι Ευρωβουλευτές που ήρθαν πρόσφατα στην Κύπρο

για να κάνουν νεκροψία στο πτώμα της Κυπριακής

οικονομίας, αποφάνθηκαν ότι πληρώνουμε:

1 Για την αλόγιστη αγορά των Ελληνικών ομολόγων

και τα διαχρονικά εγκλήματα των τραπεζών.

2 Για τα λάθη, τις ολιγωρίες και τις εγκληματικές

ανεπάρκειες αλλά και την ενσυνείδητη αδιαφορία των πολιτικών ταγών

των τελευταίων πέντε χρόνων (διακυβέρνηση Χριστόφια).

Εμείς τι να πούμε; Τοις φρονίμοις ολίγα, με την προσδοκία ότι ο κυρίαρχος

- παντοδύναμος λαός θα αποδόσει δικαιοσύνη!

Ο αρχοντοχωριατισμός των Κυπρίων

Δυστυχώς, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση εξαι-

ρείται από τον αρχοντοχωριατισμό και την

έφεση των Κυπρίων προς τον άκρατο υλισμό

και την πολυτέλεια. Την ώρα που ο τόπος

συρόταν στη χρεοκοπία και οι αχάπαροι κυβερ-

νώντες καυχώντο ότι η οικονομία μας είναι

αλώβητη, κάποιοι δημόσιοι άρχοντες και σπουδαίοι Συνεργατιστές έκτιζαν

πολυτελέστατα μέγαρα αφειδώς με το χρήμα των πολιτών. Άλλοι σύγχυζαν

τα κρατικά με τα κομματικά ταμεία. Τώρα που ο τόπος σύρθηκε στην οικο-

νομική άβυσσο με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Συνεργατισμό να χρω-

στούν τα μαλλοκέφαλα τους, τι γίνεται;

Το σαθρό σύστημα

«Πάει ο παλιός ο χρό-

νος και μαζί το σαθρό

σύστημα που έφερε την

καταστροφή», υποστη-

ρίζει σε άρθρο του βου-

λευτής της συγκυβέρ-

νησης που παρουσιά-

ζεται ως ειδήμονας στα

οικονομικά. Περαιτέρω

τονίζει: «Είχαμε χτίσει

διαχρονικά ένα σύστη-

μα σαθρό και διεφθαρ-

μένο με πολύ κακά

συστατικά, το οποίο

βεβαίως δεν ήταν βιώ-

σιμο και έμελλε να

καταρρεύσει». Συμφω-

νούμε με την πιο πάνω

διάγνωση αλλά ταυτό-

χρονα διερωτόμαστε αν

θα λογοδοτήσουν αυτοί

που του έδωσαν τη

χαριστική βολή!

Τα λιμουζινάτα κεκτημένα

Την ώρα που οι χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι και

άλλες ευάλωτες ομάδες καλούνται να κάνουν θυσίες για ν’

αντιμετωπισθεί η κρίση, κρατικοί και πολιτει-

ακοί αξιωματούχοι σφυρούν αδιάφορα, διεκ-

δικώντας δια πυρός και σιδήρου τα λιμουζι-

νάτα κεκτημένα τους. Είναι ντροπή, την ώρα

που τα πλατειά στρώματα του λαού πεινούν,

κάποιοι να διατηρούν πολυάριθμες προσωπι-

κές φρουρές ή να θέλουν να κινούνται με πολυ-

τελή κρατικά οχήματα. Αν δεν συνετισθούν κάποιοι,

νάναι βέβαιοι, μεσούσης της κρίσης, ότι ο κατακρεουργημέ-

νος λαός όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα τους

εξαποστείλει  στο... πυρ το εξώτερον.
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Η λαϊκή έκρηξη

Λίγοι, πλούσιοι επχειρηματίες χρωστούν πολλά στο φτωχό κράτος. Αρκε-

τά ονόματα από αυτούς παρέλασαν μέσα από τα φύλλα των εφημερί-

δων. Άλλοι χρωστούν στο φόρο εισοδήματος, άλλοι στα Ταμεία Κοινωνικών

Ασφαλίσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και εταιρεία βουλευτή του

ΑΚΕΛ- Αριστερά - Νέες Δυνάμεις.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν ονόματα 20 και πλέον μεγαλοεπιχειρηματιών

που χρωστούν στην Τράπεζα Κύπρου συνολικά πέραν των έξι δις ευρώ.

Ο φτωχοποιούμενος λαός

που δεν αντέχει άλλα βάρη

αξιώνει παρέμβαση των

αρμοδίων πολιτειακών

αρχών για να βάλει τάξη,

προτού γίνει η μεγάλη

έκρηξη.
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Η ανεργία στην Κύπρο τον Δεκέμ-

βριο ξεπέρασε το 17% του ενεργού

πληθυσμού με το μέσο όρο της

ευρωζώνης να φθάνει στο 12.1%.

Στους νέους κάτω των 25 ετών η

ανεργία στην Κύπρο ανήλθε στο

τρομακτικό 40%. Τα ψηλότερα

ποσοστά ανεργίας στους νέους σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο κατάγραψαν,

η Ισπανία με 57.7% και η Ελλάδα με

54.8%.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Με στόχο την χαλιναγώγηση του

ανεργιακού δείκτη η υπουργός

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων Ζέτα Αιμιλιανίδου προτίθε-

ται να εξαγγείλει νέα μέτρα στις

αρχές του επόμενου μήνα.

Η ΣΕΚ ζητεί από την Κυβέρνηση να

εφαρμόσει πιο ενεργητικά μέτρα

καλώντας την ταυτόχρονα το

υπουργείο Εργασίας να εντείνει την

προσπάθεια για αποτροπή κρου-

σμάτων εκμετάλλευσης της εργα-

σίας τα οποία βρίσκονται μεσού-

σης της κρίσης σε έξαρση.

Η ΣΕΚ θεωρεί ως επιτακτική ανά-

γκη τη ρύθμιση της αγοράς εργα-

σίας η οποία όσο βαθαίνει η οικο-

νομική ύφεση απορρυθμίζεται επι-

κίνδυνα πριονίζοντας τον κοινω-

νικό ιστό.

TΟ ΘΕΜΑ
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το ανεργιακό κύμα θεριεύει
διαβρώνοντας τον κοινωνικό ιστό

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχια-

κά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμ-

μένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, έφτασε

τα 50.467 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμέ-

να για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση

της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέρ-

γων το Δεκέμβριο 2013 αυξήθηκε στα 50.208 πρό-

σωπα σε σύγκριση με 49.815 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012 σημειώθηκε

αύξηση 8.842 προσώπων ή 21,2% που αποδίδεται

κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 1.614

ανέργων), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής

καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση

1.388), του εμπορίου (αύξηση 1.319), της μεταποίη-

σης (αύξηση 937), των κατασκευών (αύξηση 630),

καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην

αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 880 ανέρ-

γων.

Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων ανέργων για ολό-

κληρο το 2013 ανήλθε σε 46.765 πρόσωπα σε

σύγκριση με 36.362 πρόσωπα για το 2012 σημειώ-

νοντας αύξηση 28,6%.

2013

H ταυτότητα
της Ανεργίας

• Η αρνητική πρωτιά

στο εμπόριο και

στις κατασκευές

Οι αριθμοί αφορούν τους

Μέσους όρους του έτους:

• Σύνολο ανέργων 46765

(36362 το 2012).

• Οι περισσότεροι άνεργοι

είναι στο εμπόριο 9239

άτομα και στις κατασκευές 7263.

• Συνολικά 9333 άνεργοι είναι καθαριστές, κλητήρες

και ανειδίκευτοι εργάτες και 8049 είναι γραφείς,

δακτυλογράφοι και ταμίες. Άλλοι 8029 είναι υπάλ-

ληλοι υπηρεσιών και πωλητές. 

• 10871 άνεργοι (23.24%) είναι ηλικίας 30-39 ετών

και άλλοι 10064 άνεργοι (21.52%) είναι ηλικίας 50-

59 ετών. 

• Συνολικά 23068 (49.32%) είναι γυναίκες.

• Η μεγαλύτερη ανεργία είναι στη Λευκωσία 16066

άτομα και ακολουθεί η Λεμεσός με 12668 άτομα. 

• 18367 άτομα (39.27%) είναι απόφοιτοι Μέσης Γενι-

κής Εκπαίδευσης και 12974 (27.74%) απόφοιτοι

Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

• 16202 άτομα (34.64%) είναι άνεργοι για διάστημα

πέραν των 6 μηνών.  Η πλειοψηφία των ανέργων

(16114 άτομα) είναι άνεργοι για διάστημα από 15

μέρες έως 3 μήνες.

• 35942 άτομα (76.85%) είναι Ελληνοκύπριοι, 447

Τουρκοκύπριοι (0.95%), 8578 Κοινοτικοί (18,34%) και

1798 αλλοδαποί (3.84%).

ΣΕΚ: «5» ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1 Υλοποίηση μεγάλων έργων ανάπτυξης του δημοσίου

2 Πάταξη της αδήλωτης εργασίας

3 Νομική υπόσταση προνοιών των συλλογικών συμβά-
σεων

4 Περιορισμός στην εργοδότηση ξένων

5 Υποχρεωτική εκμάθηση της Ελληνικής σε καίριους
τομείς όπως ο τουρισμός

78000 ανεργοι - Πρωτη Στην αυξηΣη τηΣ ανεργιαΣ η ΚυΠροΣ

• Απορρυθμίζεται επικίνδυνα η αγορά
εργασίας

• Δραστικά μέτρα για τόνωση της
απασχόλησης αξιώνει η ΣΕΚ

Ηεντεινόμενη οικονομική ύφεση που ταλανίζει την Κύπρο εκτινάσ-

σει σε πρωτόγνωρα ύψη την ανεργία. Αυτή τη στιγμή βιώνουν τις

εφιαλτικές επιπτώσεις της ανεργίας πέραν των 78000 ατόμων με την

Κύπρο να κρατεί τα σκήπτρα της αύξησης του ανεργιακού δείκτη στην

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2013.

Η ΣΕΚ ανησυχεί βαθύτατα για την αδυναμία αναχαίτισης του ανεργια-

κού δείκτη και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή

δραστικότερων μέτρων για τόνωση της απασχόλησης.

Σε πρωτοφανή ύψη το κόστος της ανεργίας

Σε πρωτόγνωρα ύψη εκτινά-

χθηκε το οικονομικό κόστος

του ανεργιακού επιδόματος

αγγίζοντας τα €127,1 εκατ. στο

πρώτο ενιάμηνο του 2013. Ποσό

κατά πολύ υψηλότερο από το

τελικό του 2012. Η δαπάνη του

ανεργιακού επιδόματος θα υπερ-

βεί τα €130 εκατ. ως το τέλος του

2013 έναντι στα €124.4 εκατ. το

2012.

Τα συνδικάτα ανησυχούν βαθύτα-

τα καθώς όσο η ύφεση βαθαίνει

παρατηρείται δραστική αύξηση

στα κρούσματα παραβίασης εργα-

τικών δικαιωμάτων και ειδικότερα

της νομοθεσίας περί προστασίας

του μισθού. Η μονομερής μείωση

του μισθού (από τον εργοδότη) και

η πολύμηνη καθυστέρηση στην

καταβολή του, συχνά όχι στο

σύνολό του, προσλαμβάνει ανησυ-

χητική διάσταση.

Οι επώνυμες καταγγελίες εργαζο-

μένων στο υπουργείο Εργασίας,

για παραβίαση του νόμου περί

προστασίας του μισθού στο εννιά-

μηνο του 2013 αριθμούσαν 2.637

εκ των οποίων οι 1106 προέρχο-

νταν από Κύπριους εργαζόμενους

και οι άλλες 1531 από άλλους κοι-

νοτικούς.

Το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά

πολύ αυξημένο σε σύγκριση με την

αντίστοιχη περίοδο του 2012, όταν

το σύνολο των καταγγελιών ήταν

1309 εκ των οποίων οι 455 προέρ-

χονταν από κύπριους και οι 853

από άλλους κοινοτικούς. Το

υπουργείο Εργασίας έχει κινήσει

ποινικές διώξεις εναντίον 307

εργοδοτών για παραβίαση της

σχετικής νομοθεσίας.

Οι καταγγέλλοντες πέραν της

καταβολής των μισθών τους διεκ-

δικούν και ωφελήματα που κατα-

κρατά ο εργοδότης. Η διερεύνηση

όλων αυτών των καταγγελιών,

από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσε-

ων, που αφορούν την προστασία

του μισθού αποδεικνύεται δύσκολη

περίπτωση και σε κάποιες φορές

εργαζόμενοι μένουν εκτεθειμένοι,

καθώς στην πορεία διαπιστώνεται

ότι δεν έχουν οποιαδήποτε κατα-

γραμμένη συμφωνία με τον εργο-

δότη με τους ακριβείς όρους απα-

σχόλησης και το πακέτο απολα-

βών. Οι περιπτώσεις αυτές αφο-

ρούν κυρίως μη συνδικαλιστικά

οργανωμένους εργοδοτούμενους,

οι οποίοι εργοδοτούνται σε πολύ

μικρές επιχειρήσεις, όπου ο εργο-

δότης μπορεί ευκολότερα να επι-

βάλει τις όποιες αποφάσεις του.

• Καταβλήθηκαν €127,1 εκατ. το πρώτο εννιάμηνο του περασμένου έτους

• Πυκνώνουν τα κρούσματα παραβίασης των εργατικών δικαιωμάτων
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Το γιαλέλι με τη σύσταση ταμεί-

ου για την ενίσχυση των ευά-

λωτων ομάδων του πληθυσμού με

συμβολή των εργοδοτουμένων που

ξεκίνησε στη Βουλή θα πρέπει να

σταματήσει. Δεν αμφιβάλλουμε ότι

η σκέψη ξεκίνησε από αγαθές προ-

θέσεις με ειλικρίνεια και βούληση

να ενισχυθούν ομάδες που σίγουρα

τις έχει γονατίσει η οικονομική

κρίση. Ομάδες που είδαν τη ζωή

τους να ανατρέπεται από τη μια

στιγμή στην άλλη. Όμως πρέπει να

δούμε πού τελικά καταλήγει αυτή η

πρόταση. Να γίνει φιλανθρωπία

από τη Βουλή και τα κόμματα που

δέχονται τη γενική κατακραυγή με

εισφορές όσων καταφέρνουν να

διατηρούν μέχρι και σήμερα θέσεις

εργασίας, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό

τομέα, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο

τοπίο που εξακολουθεί ακόμη να

δοκιμάζεται. Από εκείνους που

έχουν αυτόβουλα υποστεί θυσίες

για να κρατηθούν εν ζωή επιχειρή-

σεις και να διατηρηθούν θέσεις

εργασίας.

Θα ήταν πιο πιστευτή μια ενέργεια

της Βουλής και των κομμάτων που

θα αποσκοπούσε σε νοικοκύρεμα

των δημόσιων οικονομικών. Για

παράδειγμα η υπόθεση με τις κρα-

τικές λιμουζίνες τους άφησε ανε-

πανόρθωτα εκτεθειμένους. Γιατί;

Απλούστατα φαίνεται να κάνουν

κινήσεις εντυπωσιασμού αντί

ουσίας που θα συμβάλουν σε εξοι-

κονομήσεις. Είναι πραγματικά

εντυπωσιακό ότι σε συνθήκες κρί-

σης αυτοί που οφείλουν να συνει-

σφέρουν περισσότερο από άλλους,

είναι αυτοί που κάνουν τα πάντα

για να αποφύγουν τη δική τους

συνεισφορά. Για να επανέλθουμε

στα κρατικά οχήματα, πολιτική

βούληση είναι που χρειάζεται για

μια γενναία απόφαση που να επι-

τρέπει να διατηρήσουν το συγκε-

κριμένο προνόμιο αυστηρότατα

μια μικρή ομάδα κρατικών αξιω-

ματούχων: Ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής, οι

υπουργοί. Και τέρμα. Οι αποστά-

σεις στον τόπο μας είναι πολύ

μικρές για να προβάλλονται επι-

χειρήματα που αποσκοπούν στη

διατήρηση του προνομίου που

δόθηκε σε άλλες εποχές και υπό

άλλες συνθήκες.

Πολιτική βούληση χρειάζεται και

για την πάταξη της φοροαποφυ-

γής. Καθεχρονικά η Γενική Ελέ-

γκτρια καταγράφει τις απώλειες

του κράτους από όσους φοροδια-

φεύγουν. Μέχρι και σήμερα κατα-

γράφεται η απόλυτη αδράνεια και

η απόλυτη αποτυχία να παταχθεί

μια γάγγραινα που θα αποφέρει

στο κράτος το ποσό που θα ήταν

σωτήριο για την οικονομική ανά-

καμψη του τόπου. Αντί τα κόμματα

να αναζητούν τρόπους για φιλαν-

θρωπία από τις τσέπες άλλων, αν

τολμούν ας επιδείξουν την απαι-

τούμενη πολιτική βούληση για να

ανοίξουν τα αποστήματα που

ταλανίζουν τον τόπο για χρόνια.

Η νέα χρονιά ας μην είναι
χειρότερη από την προηγούμενη!

Όταν τον περασμένο Μάρτιο οι ευρωπαίοι εταί-

ροι μας, μας έπιασαν στον ύπνο και κουρέψα-

νε ανελέητα τις καταθέσεις και τις αποταμιεύσεις

στις κυπριακές τράπεζες  για να γλυτώσει η

Κύπρος από βέβαιη χρεοκοπία κανείς δεν πίστευε

στα μάτια του, ότι οι πολίτες θα έμεναν  απαθείς

μπροστά στη καλοσχεδιασμένη αλλά πρωτοφανή

ληστεία.

Έθεσαν  το μαχαίρι βαθιά στο κορμί μας  με το πιο

εκβιαστικό τρόπο. Το ΣΟΚ και η έκπληξη  ήταν τόσο

μεγάλη που ο καθένας μας  παρέμεινε για πολλή

καιρό, στήλη άλατος, αφού δεν υπήρχαν περιθώρια

αντίδρασης για ανατροπή των τετε-

λεσμένων γεγονότων.

Το αίμα πάγωσε στις φλέβες και

εννέα μήνες αργότερα παρά το γεγο-

νός ότι εξήλθαμε από το βαρύ σοκ

εντούτοις το αίσθημα της  ανασφά-

λειας και της καχυποψίας δεν έχει

ακόμη εκλείψει. Εξακολουθεί να

βαραίνει τις ψυχές των πολιτών οι

οποίοι αγνοούν   κατά πόσο εξέλει-

παν παντελώς  οι κίνδυνοι ή αν  κάποια στιγμή

απροσδόκητα κάποιο άλλο πείραμα τεθεί σε εφαρ-

μογή. Οι πολίτες απλά βιώνουν από εκείνη την

αποφράδα μέρα το δικό τους καθημερινό Γολγοθά

προσπαθώντας να εκπληρώσουν τις καθημερινές

τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τα νέα οικονομικά

δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί. 

Άνεργοι από την μια μέρα

στην άλλη αδυνατούν να

εκπληρώσουν τις υπο-

χρεώσεις τους και η προ-

οπτική να επανεντα-

χθούν σύντομα στην

αγορά εργασίας φαντά-

ζει εντελώς απομακρυ-

σμένη.

Δυστυχώς με το πέρασμα

του χρόνου, έχει διαφανεί, ότι το κράτος φάνηκε

ανάξιο των περιστάσεων και δεν μπόρεσε  όχι απλά

να ανατρέψει το βαρύ κλίμα αλλά ούτε καν να  προ-

βλέψει  τον ερχομό του τυφώνα  που πλησίαζε

απειλητικός. Σοβαρά λάθη και παραλείψεις γονάτι-

σαν τους πολίτες και τους έσυραν στην εξαθλίωση.

Δυστυχώς όλοι αυτοί που συνέβαλαν στο  οικονο-

μικό έγκλημα συνεχίζουν ανενόχλητοι να κυκλοφο-

ρούν κύριοι ανάμεσα μας και το πιο προκλητικό να

ασκούν στους υπόλοιπους κριτική για το πώς δια-

χειρίζονται τα δικά τους ερείπια.

Που καταντήσαμε να ευχόμαστε η νέα χρονιά να

είναι τουλάχιστον η ίδια με την προηγούμενη και να

μην είναι χειρότερη γιατί δυστυχώς αυτοί που

ρήμαξαν την κυπριακή οικονομία σφράγισαν και το

συνεχή στραγγαλισμό της  για την επόμενη δεκαε-

τία.  Ο αθώος κοσμάκης εξακολουθεί  να πληρώνει

τις απεριόριστες ευθύνες των τραπεζικών και των

τέως κυβερνώντων  που αδιαφόρησαν εγκληματικά

μπροστά στο χείμαρρο της οικονομικής κρίσης που

κατέβαινε ορμητικός και επικίνδυνος.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε από δω και πέρα αν μη τι

άλλο οι οδυνηρές θυσίες να έχουν έστω και σε

βάθος χρόνου θετικό αντίκρισμα. Ελπίζουμε στη

νέα χρόνια αυτοί που καταβρόχθισαν  το δημόσιο

χρήμα να τιμωρηθούν, όχι γιατί η τιμωρία είναι

αυτοσκοπός αλλά για  να συνειδητοποιήσουν οι

υπόλοιποι, ότι η περίοδος της κατάχρησης και της

μίζας έχει περάσει ανεπιστρεπτί! 

Η νοοτροπία του «βρήκες λεφτά» άρπαξε θα πρέπει

να εκλείψει αν επιθυμούμε όλοι μας να ζήσουμε την

αναγέννηση της οικονομίας μας. Οι ευθύνες όλων

όσων είχαν πολιτική και κομματική εξουσία είναι

τεράστιες και οφείλουν οι ίδιοι, έστω και ηθικά, να

διορθώσουν τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσαν

αν επιθυμούν η χώρα τους να βρει και πάλι τα

πόδια της. Για χάρη, τουλάχιστον, της σημερινής

και μελλοντικής γενιάς.

Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

Ο διασυρμός θα ‘πρεπε να τους είχε συνετίσει

• Αυτοί που ρήμαξαν
την οικονομία έχουν

την ηθική έστω ευθύ-
νη να διορθώσουν

τις τεράστιες ζημιές
που προκάλεσαν

Της Αντρούλας
Ταραμουντά

«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Αν τολμούν ας επιδείξουν την
απαιτούμενη πολιτική βού-
ληση για να ανοιξουν τα
αποστήματα που ταλανίζουν
τον τόπο για χρόνια

Είναι σοβαρά τα κόμματα; Όχι,

βέβαια! Οι βουλευτές μας είναι

υπεύθυνοι; Καθόλου! Έχουμε σοβα-

ρούς πολιτικούς; Δυστυχώς, όχι!

Κόμματα και βουλευτές, πού ζουν;

Πάντως όχι στην Κύπρο, η οποία

διέρχεται και βιώνει στο πετσί της

τη χειρότερη οικονομική, αξιακή

και θεσμική κρίση της σύγχρονης

ιστορίας της. Μπορούμε να εμπι-

στευτούμε κόμματα και πολιτι-

κούς, που αναλώνουν ώρες και

μέρες και μήνες αλλ’ όχι φαιάν

ουσία και λογική για να λύσουν

τον… Γόρδιο Δεσμό των λιμουζί-

νων των διαφόρων επισήμων,

κρατικών και πολιτειακών αξιω-

ματούχων; Ούτε με σφαίρες, κατά

τη λαϊκή πλην σοφή θυμοσοφία.

Είναι, πραγματικά, απίστευτο αλλ’

όχι ανεξήγητο αυτό το κωμικό μα

και θλιβερό φαινόμενο, που παρα-

τηρούμε εδώ και οκτώ μήνες όσον

αφορά ποιοι δικαιούνται ή όχι να

εποχούνται δωρεάν κρατικοδίαι-

των λιμουζίνων. Λογικά, αν Πρόε-

δρος, Κυβέρνηση, Βουλή, κόμματα,

βουλευτές και κρατικοί και πολι-

τειακοί αξιωματούχοι, είχαν

συναίσθηση πού ζουν και, κυρίως,

υπό ποιες καταθλιπτικές και εξου-

θενωτικές συνθήκες ζουν η πλειο-

ψηφία των Κυπρίων πολιτών, θα

προέβαιναν σε μία και μόνη ενέρ-

γεια: Όλοι να αποποιηθούν αμέ-

σως τη χρήση κρατικής λιμουζί-

νας. ΟΛΟΙ!

Δεν το έκανε κανείς. Αναλογισθείτε:

ΟΛΟΙ αυτοί, που θέλουν, διεκδικούν

και απαιτούν κρατική λιμουζίνα,

είναι ΟΛΟΙ υψηλόμισθοι και παχυ-

λόμισθοι! Άρα, μπορούν, πρώτον,

να χρησιμοποιούν το δικό τους

αυτοκίνητο -και όλοι έχουν πανά-

κριβα αυτοκίνητα- επειδή έχουν

τις οικονομικές δυνατότητες να το

συντηρήσουν. Δεύτερον και σπου-

δαιότερον: Παίρνοντας μια τέτοια

απόφαση, δηλ. να αποποιηθούν

την κρατική λιμουζίνα που, τάχα,

δικαιούνται στο πλαίσιο των

κεκτημένων τους, θα έδιναν ηχηρό

και έμπρακτο παράδειγμα περι-

συλλογής και λιτότητας πρώτοι

αυτοί στους δεινοπαθούντες πολί-

τες. Κι όμως: Κανείς, ούτε Πρόε-

δρος ή πρώην Πρόεδροι, ούτε

αρχηγοί κομμάτων ούτε κρατικοί

ούτε άλλοι πολιτειακοί αξιωμα-

τούχοι ένιωσαν την ανάγκη να

βγουν δημόσια και εύτολμα να

αποποιηθούν ένα δήθεν προνόμιο

που, υπό άλλες περιστάσεις και

συνθήκες, θα ήταν αποδεκτό. 

Λέμε ξανά την άποψή μας: Μόνον ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο

Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να

δικαιούνται κρατικής λιμουζίνας

για λόγους που όλοι καταλαβαί-

νουμε. Οι υπόλοιποι; Γιατί αρχηγοί

κομμάτων, κρατικοί και πολιτεια-

κοί αξιωματούχοι να διαγκωνίζο-

νται ποιοι θα χρησιμοποιούν κρα-

τική λιμουζίνα; Και πότε; Όταν

όλοι αυτοί ή οι περισσότεροι έχουν

και από αρκετούς αστυνομικούς να

τους… προσέχουν! Από τι; Από

ποιους; Δεν γνώριζαν ότι από τη

στιγμή που ανελάμβαναν δημόσιο

αξίωμα, ανελάμβαναν και τους

ανάλογους πιθανούς κινδύνους;

Παρατηρείται, λοιπόν, το εξής

εξωφρενικό και σχιζοφρενικό φαι-

νόμενο που μόνο σε μιαν άθλια

μπανανία μπορεί να συμβεί: Εδώ

και οκτώ μήνες, τα κόμματα συζη-

τούν ποιοι δικαιούνται, και ποιοι

όχι, κρατικές λιμουζίνες. Τόσος

χρόνος, τόσες διαβουλεύσεις και

από πάνω τόσες εκβιαστικές

παρεμβάσεις από δικούς τους,

κομματικούς, που αξιώνουν, οι

αναιδείς, να έχουν και αυτοί κρατι-

κή λιμουζίνα.

Όλοι αυτοί είναι εκείνοι που βγαί-

νουν στα μπαλκόνια και ολοφύρο-

νται για την κρίση, που δήθεν νοι-

άζονται για τους δεινοπαθούντες

πολίτες, που τάχα αγωνιούν για

τους δεκάδες χιλιάδες ανέργους

και μένουν, δήθεν, έκπληκτοι για

τους εκατοντάδες χιλιάδες Κύπρι-

ους νεόπτωχους. Φαρισαίοι! Υπο-

κριτές! Ούτε ένας δεν έχει την

τόλμη, την αξιοπρέπεια, ούτε ένας

δεν αισθάνεται τον παραμικρό

σεβασμό προς τον άνεργο, τον

φτωχό, τον αναξιοπαθούντα πολί-

τη, τον συνταξιούχο, και να βγει

και ν΄ αποποιηθεί το δήθεν προ-

νόμιό του. Και τα θλιβερά κόμματα

παρέπεμψαν τη συζήτηση αυτού

του εξίσου θλιβερού, για το επίπε-

δο της πολιτικής και των πολιτι-

κών, θέματος, στα μέσα του Γενά-

ρη. Προφανώς για να δουν πόσους

ακόμα δικούς τους θα βολέψουν. Κι

ύστερα, κόμματα και πολιτικάντη-

δες διερωτώνται γιατί οι πολίτες

τούς φτύνουν και τους απαξιώ-

νουν.                         «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Λιμουζινάτες γελοιότητες
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Δυστυχώς τα τελευταία
αρκετά χρόνια βιώνουμε

μια τακτική αναβλητικότητας
και κωλυσιεργίας που μας
απομακρύνει από το στόχο της
παροχής σύγχρονης ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης σε
όλο τον πληθυσμό μέσω ενός
ολοκληρωμένου Σχεδίου Υγεί-
ας.

Την τελευταία τριετία κάθε
φορά που η ΣΕΚ αλλά και άλλοι
κοινωνικοί εταίροι πίεζαν την
κυβέρνηση Χριστόφια για να
προωθήσει το Γενικό Σχέδιο
Υγείας λάμβαναν την απάντη-
ση πως η οικονομική κρίση

δυσκολεύει ακόμα περισσότερο
τα πράγματα.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση κρυ-
βόταν πίσω από την οικονομι-
κή κρίση και δεν προχωρούσε
στη λήψη των αναγκαίων
πολιτικών αποφάσεων.

Αυτό όμως ήταν λάθος γιατί τα
ιστορικά γεγονότα και οι μελέ-
τες αποδεικνύουν πως, οι
συνέπειες της οικονομικής κρί-
σης και η πίεση στα δημόσια
οικονομικά καθιστούσαν την
εισαγωγή του ΓΕΣΥ ακόμα πιο
επιτακτική.

Προς τεκμηρίωση της θέσης
αυτής θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη, ότι το 2008, ολοκλη-
ρώθηκε η πρώτη από τις τέσ-
σερεις φάσεις της προσφοράς
για αγορά υπηρεσιών για τον
υπολογισμό των εσόδων και
εξόδων του ΓΕΣΥ, τη δημιουρ-
γία μοντέλου πρόβλεψης και
της εκτίμησης των εθνικών
δαπανών, από τον οίκο αναλο-
γιστών Mercer.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ –ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με βάση την αναλογιστική
μελέτη Mercer και κάτω από το
υφιστάμενο σύστημα το
κόστος του ΓΕΣΥ για το 2009
υπολογίστηκε γύρω στο €1 δις
το οποίο δαπανάται ούτως ή
άλλως στο υφιστάμενο σύστη-
μα. Δηλαδή, η εφαρμογή του
ΓΕΣΥ δεν θα προσθέσει στις
υφιστάμενες δαπάνες υγείας.
Τουναντίον, θα συμβάλει στη
συγκράτηση του ρυθμού αύξη-
σης των δαπανών υγείας σε
χαμηλότερα από τα σημερινά
επίπεδα μέσω των διαφόρων
μηχανισμών ελέγχου που
θεσμοθετούνται, όπως είναι
για παράδειγμα, ο σφαιρικός
προϋπολογισμός, το σύστημα
πληροφορικής και τα πρωτό-
κολλα ποιότητας. Η αναλογι-
στική μελέτη Mercer επιβεβαι-
ώνει την οικονομική βιωσιμό-
τητα του ΓΕΣΥ και καταδεικνύει

ότι με την εφαρμογή του θα
προκύψουν, σε περίοδο 10
ετών, εξοικονομήσεις για την
κυπριακή οικονομία της τάξης
των €625 εκατομμυρίων Ευρώ
σε σημερινές τιμές.

Με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ο
Κύπριος πολίτης θα έχει κατά
μέσο όρο χαμηλότερη οικονο-
μική επιβάρυνση από την αντί-
στοιχη σημερινή, (με βάση
έρευνα του Πανεπιστημίου
Κύπρου ο Κύπριος πολίτης
καταβάλλει σήμερα κατά μέσο
όρο 5% - 7% του οικογενειακού
προϋπολογισμού σε ιδιωτικές
δαπάνες υγείας), απολαμβά-
νοντας την ίδια ώρα τα σημα-
ντικά ποιοτικά οφέλη από τη
λειτουργία του νέου Συστήμα-
τος μέσω της καθολικής κάλυ-
ψης, της εξασφάλισης ποιοτι-
κά αναβαθμισμένων υπηρε-
σιών υγείας, του δικαιώματος
πρόσβασης στους παροχείς
του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα και τον εκμηδενισμό του
κινδύνου ατομικής και οικογε-
νειακής οικονομικής κατα-
στροφής σε περίπτωση ανά-
γκης θεραπείας από σοβαρή
ασθένεια.

Αγωνιούμε γιατί το υφιστάμε-
νο σύστημα δημόσιας υγείας
έχει καταρρεύσει προ πολλού,
δημιουργώντας ανομοιόμορφα
δεδομένα και άνιση προσέγγι-
ση προς του πολίτες, σε ότι
αφορά την παροχή ενός κατε-
ξοχήν κοινωνικού και αυτονόη-
του, αλλά δυστυχώς όχι δεδο-
μένου, αγαθού.

Τώρα βέβαια με την εναλλαγή
της κυβέρνησης δημιουργείται
μια ελπίδα πως κάτι καλύτερο
μπορεί να γίνει, αν και διαφαί-
νεται πως υπάρχει, προς το
παρών τουλάχιστο, ένα «μού-
διασμα» σε ότι αφορά την
πρόθεση για άμεση εφαρμογή
του ΓΕΣΥ.

Παρά ταύτα, η πρόνοια του
μνημονίου πως το ΓΕΣΥ πρέπει
να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος
του 2015 δημιουργεί ελπίδα
για την εφαρμογή του.

Στις 21 Νοεμβρίου 2013 το
Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ αφού
αξιολόγησε τη συνολική κατά-
σταση, όπως αυτή έχει δια-
μορφωθεί τα τελευταία χρόνια
αποφάσισε να καλέσει εκ νέου
την κυβέρνηση να επισπεύσει
όλες τις απαραίτητες διαδικα-
σίες για γρήγορη και αποτελε-
σματική εφαρμογή του ΓΕΣΥ,
αξιοποιώντας πλήρως την
προεργασία που έγινε τα
τελευταία δέκα τουλάχιστο
χρόνια.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάν-
θηκε πως τυχόν νέες μελέτες με
την εμπλοκή νέων παραγόντων
και παραμέτρων στη διαδικα-
σία όπως είναι για παράδειγ-
μα, η εμπλοκή ασφαλιστικών

εταιρειών, μόνο αχρείαστη
καθυστέρηση θα προκαλέσουν,
επιβαρύνοντας και άλλο το ήδη
αρνητικό περιβάλλον.

Ως ΣΕΚ, ταχθήκαμε έγκαιρα
υπέρ της αυτονόμησης των
δημοσίων νοσηλευτηρίων με

την προϋπόθεση πως θα κατο-
χυρωθούν και θα εξασφαλι-
σθούν τα δικαιώματα και τα
ωφελήματα των εργαζομένων
στη δημόσια υγεία.  Σήμερα
επαναλαμβάνουμε τη βούληση
μας να συμβάλουμε με κάθε
τρόπο στην ποιοτική εφαρμο-
γή του ΓΕΣΥ με την αυστηρή
προϋπόθεση πως δεν θα επι-
βαρύνουμε τους μισθωτούς και
τους συνταξιούχους με υπερ-
βολικό κόστος.

ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΚΑΙ

ΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Για μας τη ΣΕΚ το θέμα επείγει.

Ξεπεράσαμε κατά πολύ τη

δωδεκάτη και πρέπει να επιτα-

χύνουμε το βηματισμό μας.Ως

ΣΕΚ και ταυτόχρονα το σύνολο

των κοινωνικών εταίρων,

ξεκαθαρίζουμε πως η υλοποί-

ηση του ΓΕΣΥ αποτελεί βασικό

άξονα κοινωνικής πολιτικής,

μια θέση που επαναβεβαιώθη-

κε στην πρόσφατη συνάντηση

των εμπλεκομένων φορέων με

αντιπροσωπεία της Ε.Ε.

Σε αυτό το πλαίσιο και συμ-

βάλλοντας στον αναγκαίο

προβληματισμό για τη συζή-

τηση που θα ακολουθήσει,

είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί

και ξεκαθαριστεί για ακόμα μία

φορά πως:

• Δεν υπάρχει περιθώριο για

περαιτέρω καθυστερήσεις,

καθώς το υφιστάμενο σύστημα

δημιουργεί ανομοιομορφίες

στην πρόσβαση, υπάρχει

έλλειψη συντονισμού και δεν

είναι επαρκές για να καλύψει

το σύνολο των αναγκών.

• Επιπρόσθετα, δημιουργεί

κενά στην ευρύτερη κοινωνική

πολιτική και στο κράτος πρό-

νοιας. Επίσης, η Οδηγία για τη

διασυνοριακή περίθαλψη σε

συνάρτηση με την απουσία

ΓΕΣΥ στην Κύπρο, δημιουργεί

δύο ταχυτήτων ασθενείς με

συγκριτικό μειονέκτημα για την

πλειοψηφία των Κυπρίων

ασθενών.

• Η ύπαρξη νομοθετικού πλαι-

σίου και η δημιουργία και λει-

τουργία δομών όπως ο Οργα-

νισμός Ασφάλισης Υγείας,

αποτελούν επιπρόσθετη πρό-

κληση, αλλά και επιτακτική

ανάγκη σε σχέση με την προο-

πτική και δυνατότητα εφαρμο-

γής του ΓΕΣΥ.

• Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη

έμφαση στις αρχές της βιωσι-

μότητας, της καθολικότητας,

της ποιότητας στις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες, της αλληλεγ-

γύης, όπως επίσης και της

δομημένης και στοχευμένης

εφαρμογής. Η αδυναμία ολο-

κλήρωσης του λογισμικού

συστήματος δεν μπορεί να

αποτελεί άλλοθι, καθώς υπάρ-

χει καθολική πολιτική απόφα-

ση η οποία προδιαγράφει την

ανάγκη για εφαρμογή του Σχε-

δίου.

• Τέλος, το θέμα της συνεισφο-

ράς των εργαζομένων μπορεί

να γίνει αποδεκτό όπως κατα-

γράφεται στη Μελέτη Μέρσερ,

ενώ αυτό μπορεί υπό προϋπο-

θέσεις να τύχει περαιτέρω

συζήτησης και διαπραγμάτευ-

σης.

Επιμέρους ζητήματα και επι-

φυλάξεις θα υπάρχουν και

μπορούν να συζητούνται στο-

χευμένα και με άξονα αλλά και

ορίζοντα το κοινό καλό,

μακριά από σκοπιμότητες και

αλλότρια συμφέροντα.

Σε διαφορετική περίπτωση, η

μη συγκεκριμένη και στοχευμέ-

νη συζήτηση θα αποβεί ανα-

τρεπτική σε σχέση με τη μέχρι

τώρα πορεία και θα χαθεί το

ορόσημο εφαρμογής που είναι

καθορισμένο για το τέλος του

2015.

ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015

• Η ΣΕΚ πάνω σε μόνιμη και
συνεχή βάση είναι υπέρμα-
χος της εισαγωγής του Γενι-

κού Σχεδίου Υγείας στην
Κύπρο. Διαχρονικά και για

περισσότερο από τρεις
δεκαετίες, υποστηρίζουμε

πως η παροχή πλήρους και
ποιοτικής ιατροφαρμακευτι-
κής και νοσοκομειακής περί-
θαλψης αποτελεί απαραίτη-

το συμπλήρωμα κάθε
προηγμένης κοινωνίας και

βασική προϋπόθεση για
οικονομική και κοινωνική

πρόοδο

Του Αντρέα Φ.

Μάτσα

Αναπληρωτή

Γενικού

Γραμματέα ΣΕΚ

Παρέμβαση σε πρόσφατη ημερίδα του ΕΥΡΩΚΟ  με θέμα την Μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ  ΝΕΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ 

Ως ΣΕΚ θεωρούμε και πιστεύουμε πως δεν μπορεί και δεν πρέ-

πει να υπάρξει οποιαδήποτε ανατροπή και πως επιβάλλεται να

αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις, να αξιοποιήσουμε τις

προοπτικές και να αποτελέσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία και ως

οργανωμένοι φορείς, μέρος της λύσης, επανατοποθετώντας το

κράτος πρόνοιας σε μια πιο ολοκληρωμένη, υγιή και κοινωνικά

δίκαιη βάση.

Ταυτόχρονα, η ύπαρξη ενός δομημένου, στοχευμένου και ποιο-

τικού Γενικού Σχεδίου Υγείας, σε συνάρτηση με τη δημιουργία

ιατρικών σχολών στην Κύπρο, μπορεί κάλλιστα να δημιουργή-

σει τις ικανές και δυνατές συνθήκες για να καταστεί η Κύπρος

ένα ολοκληρωμένο ιατρικό κέντρο που θα λειτουργεί ως γέφυ-

ρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η πρόκληση

βρίσκεται ενώπιον όλων μας, Κυβέρνησης, κοινωνικών εταί-

ρων, πολιτικών κομμάτων και της οργανωμένης κοινωνίας των

πολιτών γενικότερα. 

Ένα ολοκληρωμένο ΓΕΣΥ θα μπορέσει να αναδείξει την υγιή

συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στη βάση

της Ευρωπαϊκής πολιτικής του PPP (Public Private Partnership),

θα βελτιώσει τα θέματα που αφορούν την παραγωγικότητα

μέσα και από την αναβάθμιση της κατάρτισης του προσωπι-

κού, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα θα

μπορέσει να στηρίξει πιο ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

• Παρέμβαση σε Ημερίδα του ΕΥΡΩΚΟ
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ΗΙρλανδία βγήκε από το μνημόνιο

αλλά κανένας δεν το πανηγύρισε. Η

τρόικα έφυγε, όμως όλοι ξέρουν ότι η

πραγματική ζωή θα συνεχίσει να τρα-

βάει την ανηφόρα στην Ιρλανδία.

Ρεπορτάζ της Αθηναϊκής εφημερίδας το

«ΒΗΜΑ» αντικατροπτίζει του λόγου το

αληθές.

Η έξοδος δεν είναι ιστορία επιτυχίας.

Σημαίνει ότι η Ιρλανδία πέτυχε τους

δημοσιονομικοιύς στόχους που υπέγρα-

ψε το 2010 για το δάνειο των 67 δισ.

ευρώ. Και ότι μπορεί να χρηματοδοτεί-

ται, πάλι, με δικά της μέσα. Αλλά αυτό

δεν είναι ανάπτυξη, ούτε θέσεις εργα-

σίας, ούτε αύξηση εισοδημάτων» λέει ο

Σίμους Κόφι, καθηγητής Οικονομικών

στο University College του Κορκ, στην

Ιρλανδία. Η λιτότητα συνεχίζεται, μαζί

της και τα βάσανα για ένα μικρό,

νησιωτικό έθνος 4,6 εκατ. ανθρώπων,

που υποφέρει στωικά, σχεδόν σε ολό-

κληρη την ιστορία του, τη φτώχεια και

τη μετανάστευση.

Για τους Ιρλανδούς, η έκρηξη της οικο-

νομίας των ετών πριν από το 2007 ήταν

πρωτόγνωρη παρένθεση πλούτου. Τα

χρόνια της «κελτικής τίγρης», όταν ο

ουρανός του Δουβλίνου ήταν γεμάτος

γερανούς και οι τράπεζες μοίραζαν

στεγαστικά δάνεια, τέλειωσαν απότο-

μα, με το Κραχ του 2008. Για να σώσει

το σύστημα από την κατάρρευση η

δεξιά κυβέρνηση του Εντα Κενι εφάρμο-

σε πακέτο άγριας λιτότητας 28 δις.

ευρώ για τρία χρόνια. Φόροι αυξήθηκαν,

μισθοί και συντάξεις μειώθηκαν κατά

20%, επιδόματα κατά 30%, η ανεργία

εκτοξεύθηκε, το ίδιο και η φτώχεια.

Ακόμα και μετά από αυτές τις τεράστιες

θυσίες, το έλλειμμα είναι στο 7,6% του

ΑΕΠ και το χρέος στο 125%. Η ανάπτυξη

ήταν μόλις 0,2% το 2012 και λίγο περισ-

σότερο εφέτος. Η βιομηχανική παραγω-

γική υποχώρησε κατά 7,5% τον Οκτώ-

βριο από το προηγούμενο έτος. Η κατα-

στροφή στα ακίνητα είναι ολοκληρωτι-

κή. Έχουν χάσει το 57% της αξίας τους

από το 2007 και ένα στα πέντε στεγα-

στικά είναι στο «κόκκινο». Το χρέος των

νοικοκυριών εξακολουθεί να είναι στο

200% του εισοδήματος. Και το χειρότερο

από όλα; Η Ιρλανδία έχει τη μεγαλύτερη

μετανάστευση νέων στην Ευρώπη, και

μάλιστα μορφωμένων και εργαζομένων.

Ένας στους 10 έχει φύγει αναζητώντας

καλύτερη τύχη αλλού, κυρίως στη Βρε-

τανία, στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ. Η

ανεργία έχει πέσει στο 12,6% από 14,5%,

αλλά μεγάλο μέρος της μείωσης οφείλε-

ται σε αυτή τη μαζική μετανάστευση.

Η τρόικα, βεβαίως, δεν θα λείψει σε

κανέναν. Η αποχώρηση ήταν μια στιγμή

αισιοδοξίας  και εθνικής υπερηφάνειας

για τους Ιρλανδούς. «Αλλά αν κάνουμε

έναν έλεγχο της πραγματικότητας τώρα

που μόλις βγήκαμε από το μνημόνιο θα

δούμε μια ζοφερή εικόνα: η ανεργία

παραμένει σκανδαλωδώς ψηλά και όσοι

τυχεροί έχουν δουλειά πληρώνουν τερά-

στια αύξηση φόρων μετά το 2008.

Συμπιέζονται οι μεσαίες τάξεις, που

κολυμπάνε στο χρέος, το τραπεζικό

σύστημα έχει σημαντικά διαρθρωτικά

προβήματα, και οι δημόσιες υπρηεσίες,

κυρίως το σύστημα Υγείας, τρίζουν»

καταλήγει ο Κόφι.

ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΙΡΛΑΝΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ

• Η επίτευξη των δημοσιονομικών

στόχων δεν έφερε ανάπτυξη,

θέσεις εργασίας ή αύξηση εισο-

δημάτων

Η Τρόικα έφυγε, η λιτότητα έμεινε

καταδυναστεύοντας τους μη προνομιούχους

«Μπορούν να συγκριθούν το

ιρλανδικό με το ελληνικό μοντέ-

λο;» ρωτήσαμε δύο ειδικούς από

το Δουβλίνο. «Όχι, ούτε στην

οικονομία, ούτε στην πολιτική»

απαντά κατηγορηματικά ο Τζον

Φιντζέραλντ, από το Ινστιτούτο

Οικονομικών και Κοινωνικών

Ερευνών (ESRI).

«Στην Ιρλανδία το πρόβλημα

ήταν πάνω από όλα τραπεζικό.

Στην Ελλάδα ήταν το χρέος και

το έλλειμμα. Οι ιρλανδικές τρά-

πεζες κατέρρευσαν όταν έσκασε

η φούσκα των ακινήτων και η

χώρα υπέγραψε το μημόνιο με

λίγους μήνες διαφορά από την

Ελλάδα, το 2010. Αλλά η τρόικα

ήταν το μόνο κοινό» λέει ο

Φιτζέραλντ.

Και τονίζει: «Η πραγματική

οικονομία στην Ιρλανδία ήταν σε

πολύ καλύτερη κατάσταση όταν

ξέσπασε η κρίση. Το χρέος ήταν

στο 25% του ΑΕΠ το 2007, εν η

στιγμή το ελληνικό ξεπερνούσε

το 110% του ΑΕΠ. Η ιρλανδική

κυβέρνηση εκτελούσε από το

2008 προϋπολογισμούς λιτότη-

τας και το μνημόνιο ήταν στην

πραγματικότητα η επέικτασή

τους. Στην Ελλάδα σας έλεγαν

ως την τελευταία στιγμή ότι

υπήρχαν λεφτά. Το ελληνικό

μοντέλλο στηρίχθηκε στις εισα-

γωγές και στην κατανάλωση, το

ιρλανδικό στις εξαγωγές και

στην ένταξη στο παγκόσμιο

εμπορικό σύστημα. Ήταν και

είναι πιο ανταγωνιστικό. Οι

εξαγωγές αντιστοιχούν στο

108% του ΑΕΠ της Ιρλανδίας σε

σύγκριση με μόλις 27% για την

Ελλάδα».

Δεν συγκροτήθηκε

αντιμνημονιακό μπλοκ

«Η Ιρλανδία ωφελείται από το

γεγονός ότι η αγγλική είναι η

κύρια γλώσσα και από το τερά-

στιο ύψος των ξένων άμεσων

επενδύσεων (κυρίως από τις

ΗΠΑ και από πολυεθνικές όπως

η Microsoft, η ΙΒΜ και η φαρμα-

κευτική Pfizer). Τις φορολογεί με

συντελεστή 12,5%, ενώ η Ελλάδα

με 27%» μας λέει ο Αλαν Μακ

Κουέιντ, οικονομικός αναλυτής

στον όμιλο Merrion Capital

Group.

Και οι δύο τονίζουν ότι η Ιρλαν-

δία έχει ένα «ιδιοσυγκρασιακό»

πολιτικό σύστημα: δύο μεγάλα

κεντροδεξιά κόμματα εναλλάσ-

σονται στην εξουσία. «Όσο και

αν σας φαίνεται απίστευτο,

αντιμνημονιακό μπλοκ αντιπο-

λίτευσης εδώ δεν υπήρξε, ούτε

διαδηλώσεις στους δρόμους. Η

μεγάλη διαφορά στην περίπτω-

ση της Ιρλανδίας ήταν ο de facto

συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης

και αντιπολίτευσης. Η απερχό-

μενη κυβέρνηση συνέταξε, το

2010, το πρόγραμμα προσαρμο-

γής γνωρίζοντας ότι θα χάσει

τις εκλογές και ότι θα το εφαρ-

μόσουν οι αντίπαλοί της» λέει ο

Φιτζέραλντ.

«Η κατάσταση δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα»

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΓΚΑΘΙΑ

Ανεργία, ιδιωτικό
χρέος και τράπεζες

«Το γεγονός ότι

κάποιοι βλέπουν την

Ιρλανδία σαν «success

story» μας δείχνει μόνο

ένα πράγμα: ότι η επί-

σημη Ευρώπη είναι

απελπισμένη για μια

ιστορία επιτυχίας

κάπου», λέιε ο Κέβιν Ο’

Ρουρκ, καθηγητής

Οικονομικών στο

Trinity College στο

Δουβλίνο.

Και εξηγεί: «Τρία είναι

τα μεγαλύτερα «αγκά-

θια» από εδώ και

πέρα: η ανεργία, το

μεγάλο ιδιωτικό χρέος

και ο κίνδυνος οι τρά-

πεζες να ξαναμπούν

στην εντατική. Εάν οι

Ιρλανδοί δεν ήταν σε

θέση να μεταναστεύ-

σουν σε τόσο μεγά-

λους αριθμούς, η

ανεργία θα ήταν πάνω

από 20%. Το χρέος

υπερβαίνει σήμερα το

125% του ΑΕΠ και εξα-

κολουθούν να υπάρ-

χουν σοβαρές αμφιβο-

λίες για τη φερεγγυό-

τητα του ιρλανδικού

κράτους. Η εγχώρια

ζήτηση συμπιέζεται

από πολύ υψηλά επί-

πεδα ιδιωτικού χρέ-

ους. Η μεσαία τάξη

είναι χρεωμένη, τα

στεγαστικά είναι στο

κόκκινο και οι τράπε-

ζες δεν έχουν σταθεί

στα πόδια τους».

«Πείνα, ανεργία, μετανά-

στευση, εξώσεις» γράφει

η πινακίδα διαδηλώτριας

κατά των μέτρων λιτό-

τητας στην Ιρλανδία,

αναφερόμενη στην

περίοδο του μεγάλου

λιμού (1845 - 1850)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
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ΟΜάρκος Δράκος φοίτησε στο δημο-
τικό σχολείο των χωριών Καλοπα-

ναγιώτη, Βατιλής και Λεύκας και απο-
φοίτησε από την Εμπορική Σχολή
Σαμουήλ. Ήταν λογιστής στην Ελληνική
Εταιρεία. Διετέλεσε μέλος του Γενικού
Συμβουλίου της ΣΕΚ. Το 1952, ως μέλος
της επιτροπής της οργάνωσης ΠΕΟΝ,
εργάστηκε στην οργάνωση της νεολαί-
ας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά
στην καλλιέργεια των εθνικοθρησκευτι-
κών ιδεωδών.

Την πρώτη Απριλίου 1955 ηγήθηκε της
ομάδας του στην επίθεση εναντίον της
τότε Κυπριακής Ραδιοφωνικής Υπηρε-
σίας και στις 19 Ιουνίου 1955 οργάνω-
σε βομβιστική επίθεση εναντίον του
αστυνομικού σταθμού της Πύλης Κερύ-
νειας στη Λευκωσία. Στις 25 Μαΐου
1955 ηγήθηκε απόπειρας εναντίον του
Άγγλου Κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ στο κινη-
ματοθέατρο Παλλάς. Συνελήφθη από
τους Άγγλους στις 30 Ιουνίου 1955 και
κρατήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές Λευ-
κωσίας μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε

μεταφέρθηκε στο Φρούριο της Κερύνειας
με βάση το νέο νόμο περί κρατήσεως
προσώπων άνευ δίκης. Στις 23 Σεπτεμ-
βρίου 1955 δραπέτευσε μαζί με άλλους
αγωνιστές και επικηρύχθηκε με το ποσό
των 5.000 λιρών. Κατέφυγε στα βουνά
του Κύκκου, όπου σχημάτισε την πρώτη
ανταρτική ομάδα της περιοχής με την
επωνυμία "Ουρανός" και διηύθυνε πολ-
λές επιχειρήσεις εναντίον του εχθρού,
μεταξύ των οποίων και την ενέδρα στις
15 Δεκεμβρίου 1955 στο Μερσινάκι,
όπου έπεσε ο ήρωας Χαράλαμπος Μού-
σκος και συνελήφθηκαν οι ήρωες Χαρί-
λαος Μιχαήλ και Ανδρέας Ζάκος. Ο Δρά-
κος κατόρθωσε να διαφύγει τραυματι-
σμένος στο κεφάλι. Στις 12 Νοεμβρίου
1956 μαζί με τον Πολύκαρπο Γιωρκάτζη
ηγήθηκαν επίθεσης στην Ξεραρκάκα
εναντίον φάλαγγας στρατιωτικών οχη-
μάτων στο δρόμο Λεύκας - Καλοπανα-
γιώτη. 

Στα λημέρια του Δράκου κατέφυγε και ο
Διγενής στις 17 Ιανουαρίου 1956 και
παρέμεινε μέχρι το Μάιο του ιδίου
έτους. Το Διγενή είχε συνοδεύσει ο Δρά-
κος και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα
από την Κακοπετριά στη Λευκωσία

μέσω Λεύκας.

Στις 15 με 16 Ιανουαρίου 1957 ο Μάρκος
Δράκος και τέσσερις αντάρτες του είχαν
υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν το κρη-
σφύγετό τους στην περιοχή Τρουλινός
του χωριού Καλοπαναγιώτης, κατόπιν
εκτεταμένων ερευνών που άρχισαν εκεί
οι Άγγλοι, μετά από προδοσία, και να
καταφύγουν στον τομέα Σολέας. Τη
νύχτα της 18ης Ιανουαρίου 1957, ενώ
προσπαθούσε, επικεφαλής της ομάδας
του, να διασπάσει τον κλοιό των
Άγγλων, που επεκτείνοντας τις έρευνές
τους είχαν ασφυκτικά περικυκλώσει
ολόκληρη την περιοχή Σολέας και να
οδηγήσει τους άνδρες του σε ασφαλέ-
στερο μέρος, ενέπεσε σε ενεδρεύοντες
Άγγλους στρατιώτες. "Στην προσπάθειά
μας αυτή", αφηγείται ο συναγωνιστής
του Τεύκρος Λοΐζου, "πέσαμε τρεις κατά
συνέχεια φορές πάνω σε Άγγλους στρα-
τιώτες. Την πρώτη ανταλλάξαμε πυρο-
βολισμούς, τη δεύτερη όχι. Επικρατούσε
σφοδρή κακοκαιρία. Στη λάμψη μιας
αστραπής ο Μάρκος Δράκος και ένας
Άγγλος στρατιώτης αλληλοεπισημάν-
θηκαν και αλληλοπυροβολήθηκαν.
Ήμουν δίπλα του. Τον είδα να πέφτει

και άκουσα το βρόγχο στο λαιμό του.
Μου φάνηκε σαν να ήθελε να πει κάτι.
Οι υπόλοιποι αλλάξαμε πορεία και
καταφέραμε να διαφύγουμε".

Κάθε χρόνο η ΣΕΚ διοργανώνει στη Λευ-
κωσία  προς τιμήν του τον  ΑΓΩΝΑ
ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
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ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 
ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ

ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 55-59

To 1878 οι Τούρκοι Οθωμα-
νοί πούλησαν την Κύπρο

στην Βρετανική Αυτοκρατορία.
Ένας νέος αέρας αισιοδοξίας
για ελευθερία και Δικαίωση
φύσηξε στο πολύπαθο νησί.
Μάταια όμως οι Έλληνες
Κύπριοι περίμεναν την ευλογη-
μένη μέρα της λύτρωσης τους.
Τον Οκτώβριο του 1931 ο
αγωνιστής Μητροπολίτης
Κιτίου Νικόδημος εξέδωσε
διάγγελμα προς τον Κυπριακό
λαό που άρχιζε με τα εξής
χαρακτηριστικά λόγια: «Έλλη-
νες Αδελφοί, πενήντα και τρία
χρόνια αγγλικής κατοχής έπει-
σαν όλους και διεπίστωσαν
περιτράνως ότι οι δούλοι λαοί
δεν ελευθερούνται με τάς ικε-
σίας και παρακλήσεις και τάς
εκκλήσεις προς τα αισθήματα
των τυράννων».

Στις 21 Οκτωβρίου 1931 δια-
δραματίσθηκαν τα πρώτα
σοβαρά επεισόδια, όταν το
πλήθος κινήθηκε προς το
Κυβερνείο, όπου ο Άγγλος
Κυβερνήτης Σέρ Ρόναλντ Στόρς
κάλεσε τους διαδηλωτές να
διαλυθούν. Το πλήθος όχι μόνο
δε συμμορφώθηκε, αλλά έβαλε
φωτιά σε κυβερνητικά και
αστυνομικά αυτοκίνητα. Αστυ-
νομικοί άρχισαν να πυροβο-
λούν τους διαδηλωτές, ενώ
ζωηρές φλόγες τύλιγαν τους
τοίχους και τα παράθυρα του
Κυβερνείου. Από τους πυροβο-
λισμούς τραυματίσθηκαν
αρκετοί Κύπριοι, ένας μάλιστα
απ’ αυτούς, ο Ονούφριος Κλη-
ρίδης, υπέκυψε στα τραύματά
του.

Η εξέγερση γενικεύθηκε στα
χωριά και στις πόλεις του

νησιού, με αποτέλεσμα να
καταπλεύσουν στα λιμάνια
τέσσερα βρετανικά πολεμικά
πλοία με ισχυρές στρατιωτικές
δυνάμεις που ενισχύθηκαν από
αερομεταφερθέντα αποσπά-
σματα. Παράλληλα, οι Αγγλοι,
αφού επέβαλαν το στρατιωτι-
κό νόμο, συνέλαβαν και εξόρι-
σαν το Μητροπολίτη Κιτίου
Νικόδημο, βουλευτές και
άλλους προκρίτους.

Από την περίοδο των «Οκτω-
βριανών», όπως αποκλήθηκαν
τα επεισόδια εκείνα, η Κύπρος
διοικήθηκε δικτατορικά και
καταλύθηκαν και τα τελευταία
ίχνη ελευθεριών του πολίτη.
Απαγορεύθηκαν η ελληνική
σημαία, ο Εθνικός Ύμνος, τα
ελληνικά χρώματα, ακόμα και
οι εικόνες των ηρώων. Κατα-
βλήθηκε προσπάθεια αφελλη-

νισμού της πρωτο-
βάθμιας, ιδιαίτερα,
παιδείας και έγινε
απόπειρα επέμβασης
στα εσωτερικά της
εθνάρχουσας εκκλη-
σίας.

Μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου πολέμου,
ο Χάρτης του Ατλα-
ντικού και, αργότερα,
ο Χάρτης των Ηνωμέ-
νων Εθνών, καθιέρω-
ναν την αρχή των
ίσων δικαιωμάτων

και της αυτοδιάθεσης των
λαών. Μια αρχή που δεν έμελ-
λε να εφαρμοσθεί για τον
κυπριακό λαό.

Το Ενωτικό Δημοψήφισμα

Σημαντικό σταθμό στην ιστο-
ρία του νησιού αποτελεί το
δημοψήφισμα της 15ης Ιανου-
αρίου 1950 που έγινε με πρω-
τοβουλία της Εθναρχίας
Κύπρου, ύστερα από εισήγηση
του τότε Μητροπολίτη Κιτίου
και αργότερα Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄. Εκείνη την ηλιό-
λουστη Κυριακή του Ιανουαρί-
ου, οι Κύπριοι υπέγραψαν
μέσα στις εκκλησίες τις δέλ-
τους του δημοψηφίσματος,
αξιώνοντας ένωση με τη μητέ-
ρα πατρίδα. Η συμμετοχή
ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη,
παρά τις απειλές των αρχών.

Από τους Ελληνοκύπριους που
είχαν δικαίωμα ψήφου, ποσο-
στό 95,7% ψήφισε υπέρ της
Ένωσης, καθώς επίσης και
αρκετοί Τουρκοκύπριοι. Τα
αποτελέσματα του Δημοψηφί-
σματος αναγγέλθηκαν επίσημα
στον Κυβερνήτη Σέρ Αντριου
Ράιτ ο οποίος όμως επανέλαβε
ότι, για τους Αγγλους, το
ζήτημα της Κύπρου ήταν
«κλειστό».

Το Μάιο 1950, κυπριακή αντι-
προσωπεία (γνωστή ως
Κυπριακή Πρεσβεία), με επικε-
φαλής το Μητροπολί-
τη Κυρηνείας Κυπρια-
νό, παρέδωσε τις δέλ-
τους του δημοψηφί-
σματος στη Βουλή των
Ελλήνων. Στη συνέχεια,
πήγε στο Λονδίνο,
όπου ο υπουργός
Αποικιών αρνήθηκε να
την δεχθεί. Τελικά, τα
αποτελέσματα του
ενωτικού δημοψηφί-
σματος υποβλήθηκαν
στη Γραμματεία των
Ηνωμένων Εθνών,
ώστε να εφαρμοστεί
και για την Κύπρο η
αρχή της αυτοδιάθε-
σης των λαών.

Ενώ η Κυπριακή Πρε-
σβεία εκτελούσε την
αποστολή της, πέθανε,

στις 28 Ιουνίου 1950, ο Αρχιε-
πίσκοπος Μακάριος Β΄ και,
στις 20 Οκτωβρίου του ίδιου
χρόνου, εκλέχτηκε Αρχιεπίσκο-
πος ο Μακάριος Γ΄.

Με πάνδημα συλλαλητήρια, με
παγκύπριες εθνοσυνελεύσεις
και ενέργειες προς την
κυπριακή κυβέρνηση και τον
ΟΗΕ διαδηλωνόταν ο πόθος
των Ελλήνων Κυπρίων για την
εθνική τους αποκατάσταση. Οι
ειρηνικές αυτές ενέργειες απέ-
βησαν άκαρπες. Είναι χαρα-
κτηριστική η γραπτή απάντη-
ση του Κυβερνήτη Σέρ Αντριου
Ράιτ στο αίτημα του Αρχιεπι-
σκόπου και Εθνάρχου να
εφαρμοσθεί το δικαίωμα της
αυτοδιάθεσης του κυπριακού
λαού: «Η Βρετανική Κυβέρνηση
δεν σκοπεύει οποιαδήποτε
αλλαγή της πολιτικής της στο
θέμα της Κύπρου».

ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950

• Σύσσωμος ο Κυπριακός λαός ψήφισε υπέρ της ένωσης της Μεγαλονήσου με την
Μάνα Ελλάδα. Δυστυχώς οι Βρετανοί αποικιοκράτες  αθέτησαν τις υποσχέσεις τους
ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 24

Σεπτεμβρίου 1932.

Έπεσε τα μεσάνυχτα της 18ης

Ιανουαρίου 1957 κοντά στην 

Ευρύχου, σε σύγκρουση με τους

Άγγλους.

Γονείς: Κυριάκος και Δέσποινα

Δράκου

Αδέλφια: Μεγαλήνη και Μαρία
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Η αύξηση των επιπέδων απασχόλησης και

η επιμήκυνση του εργασιακού βίου των

πολιτών αποτελούν σημαντικούς στόχους

των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών

από τα τέλη της δεκαετίας του '90. Το

ποσοστό απασχόλησης στα 27 κράτη μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα

ηλικίας 55–64 αυξήθηκε από 36,9% το

2000 σε 46% το 2009. Ωστόσο, παραμένει

κατά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το γενι-

κό ποσοστό απασχόληση της ηλικιακής

ομάδας 20–64, το οποίο ανήλθε το 2009

στο 69%. Στην ΕΕ27 η μέση ηλικία εξόδου

από την αγορά εργασίας κατέγραψε επί-

σης σταθερή αύξηση περνώντας από τα

59,9 έτη το 2001 στα 61,2 έτη το 2007.

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" στοχεύει

στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης

των ατόμων ηλικίας 20-64 στο 75%. Για

την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται

από τους ευρωπαίους πολίτες ναεργάζο-

νται για περισσότερα χρόνια.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετηθεί τα

τελευταία χρόνια συνταξιοδοτικές μεταρ-

ρυθμίσεις. Για να μην οδηγήσει όμως η

αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης σε

υψηλότερα ποσοστά πρόωρης συνταξιο-

δότησης και σε αξιώσεις συντάξεων ανα-

πηρίας, απαιτείται η λήψη μέτρων στον

ίδιο τον χώρο εργασίας με στόχο την υπο-

στήριξη της εφαρμογής των αλλαγών στα

συστήματα συνταξιοδότησης αλλά και την

παροχή ενίσχυσης και ενθάρρυνσης των

εργαζομένων να συνεχίσουν να εργάζονται

μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν βελτίωση

των συνθηκών εργασίας, καλύτερη διαχεί-

ριση της ηλικίας, και προαγωγή της ικανό-

τητας προς εργασία καθόλη τη διάρκεια

του εργασιακού βίου. Μια δημοσκόπηση

που διενεργήθηκε από τον EU-OSHA το

2012καταδεικνύει, ότι για συντριπτική

πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ οι καλές

πρακτικές για την υγεία και την ασφάλεια

παρέχουν πολύ σημαντική υποστήριξη

στους εργαζόμενους ώστε να παραμένουν

περισσότερα χρόνια στην αγορά εργασίας

προτού συνταξιοδοτηθούν.

Η πρόληψη των ατυχημάτων στον χώρο

εργασίας, των συμπτωμάτων και των

ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία

πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότη-

τα για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Απαραί-

τητη προϋπόθεση για να παραμείνουν

στην εργασία οι εργαζόμενοι που ήδη

αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή

πάσχουν από χρόνιες ασθένειες είναι η

προσαρμογή της εργασίας στην κατάστα-

ση της υγείας και στις ικανότητές τους.

Απαιτείται επίσης βελτίωση στην αποκα-

τάσταση και επανένταξη των εργαζομένων

που παρέμειναν εκτός εργασίας για μεγάλη

χρονική περίοδο λόγω εργατικού ατυχήμα-

τος, επαγγελματικής ασθένειας ή αναπη-

ρίας.

Απαραίτητη όμως είναι και η αλλαγή νοο-

τροπίας έναντι της γήρανσης των εργαζο-

μένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του

Ευρωβαρόμετρου 2012 ηδιακριτική μετα-

χείριση στον χώρο εργασίας λόγω ηλικίας

αναφέρεται ως η συχνότερη μορφή διάκρι-

σης λόγω ηλικίας.

Γυναίκες και υγεία στην εργασία

Οι γυναίκες αποτελούν το 45% του απα-

σχολούμενου πληθυσμού στην ΕΕ. Οι

άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν, όπως

επίσης και τα επαγγέλματα που ασκούν, οι

συνθήκες εργασίας τους αλλά και η αντι-

μετώπιση που έχουν από την κοινωνία. Οι

παράγοντες αυτοί έχουν επίπτωση στους

κινδύνους που αντιμετωπίζουν στην εργα-

σία τους, αλλά επίσης και στα μέτρα εκτί-

μησης και ελέγχου που πρέπει να ληφθούν

για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύ-

νων. Η παρούσα επισκόπηση συγκεντρώνει

σημερινές και μελλοντικές τάσεις που σχε-

τίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια

και υγεία και παρέχει μία γενική παρου-

σίαση των εργασιών του Ευρωπαϊκού

Παρατηρητηρίου Κινδύνων σχετικά με

νέους και αναδυόμενους κινδύνους στον

χώρο εργασίας και την αποτροπή τους.

Νέοι

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι εργαζόμενοι

ηλικίας από 18 έως 24 ετών έχουν τουλά-

χιστον 50% περισσότερες πιθανότητες να

τραυματισθούν στον χώρο εργασίας σε

σχέση με τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα.

Οι νέοι έχουν επίσης μεγαλύτερες πιθανό-

τητες να προσβληθούν από κάποια επαγ-

γελματική νόσο.

Πιλοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Τ έσσερις στους πέντε

Ευρωπαίους πιστεύουν,

ότι η καλή υγεία είναι απο-

φασιστικής σημασίας για

την ποιότητα ζωής τους. Η

προαγωγή της υγείας στον

χώρο εργασίας στοχεύει στη

βελτίωση της υγείας και την

άνοδο του βιοτικού επιπέ-

δου και περιλαμβάνει κάθε

ενέργεια στην οποία προ-

βαίνουν οι εργοδότες, οι

υπάλληλοί τους και η κοι-

νωνία για τη βελτίωση της

υγείας και ευεξίας των

εργαζομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο

πλαίσιο αυτής της προσέγ-

γισης  έχει συνάψει συμφω-

νία με τον Ευρωπαϊκό

Οργανισμό για την Ασφά-

λεια και την

Υγεία στην

Εργασία (EU-

OSHA) για την

προώθηση

πιλοτικού σχε-

δίου  που

αφορά την

υγεία και

ασφάλεια των

εργαζομένων

μεγαλύτερης

ηλικίας. Το

πρόγραμμα

ξεκίνησε τον Ιούνιο

του 2013 και θα ολοκληρω-

θεί στα τέλη του 2015.

Το σχέδιο με τίτλο Μεγαλύ-

τερη ασφάλεια και υγεία

στην εργασία σε κάθε ηλι-

κία, στοχεύει στην αξιολό-

γηση ώστε να λαμβάνεται

υπόψη το γηράσκον εργατι-

κό δυναμικό και να εξασφα-

λίζεται καλύτερη πρόληψη

για όλους καθ' όλη τη διάρ-

κεια του επαγγελματικού

βίου. Τα αποτελέσματα θα

βοηθήσουν στην ανάπτυξη

πολιτικής και θα παρά-

σχουν παραδείγματα επιτυ-

χών και καινοτόμων πρα-

κτικών. Με αυτόν τον

τρόπο, το σχέδιο επιδιώκει

να αναδείξει τι γίνεται

σωστά και τι πρέπει να

γίνει ή να τεθεί σε προτε-

ραιότητα, καθώς και να

καταδείξει τους βασικούς

παράγοντες που συμβάλ-

λουν στον τομέα της βιώσι-

μης εργασίας στην ΕΕ, τις

πολιτικές, τις στρατηγικές,

αναφορικά με τους εργαζό-

μενους μεγαλύτερης ηλικίας

στα κράτη μέλη της ΕΕ και

όχι μόνο. Το σχέδιο θα επι-

κεντρωθεί σε πολιτικές, και

δράσεις σχετικά με την

απασχολησιμότητα και την

επανένταξη στην επαγγελ-

ματική ζωή στα κράτη μέλη

της ΕΕ 

Εκ των ων ουκ άνευ η  πρόληψη των ατυχημάτων
σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου

Γηράσκοντες εργαζόμενοι
Δεδομένου ότι ο αριθμός νέων ανθρώπων που θα εισέλθει στην αγορά εργασίας τα

επόμενα χρόνια παρουσιάζει μείωση, σημαντική θα είναι η κατ' αναλογία αύξηση

των ηλικιωμένων στο εργατικό δυναμικό.. Οι εργοδότες θα είναι αναγκασμένοι να

βασίζονται όλο και περισσότερο σε ηλικιωμένους εργαζόμενους, και ίσως αυτό

αποδειχθεί τελικά προς όφελός τους.

Από ορισμένες μελέτες προκύπτει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι είναι πιο

αφοσιωμένοι στον χώρο εργασίας τους, απουσιάζουν λιγότερο συχνά για λόγους

ασθενείας και εργάζονται περισσότερες ώρες. Οι δεξιότητες, η εμπειρία και η ωρι-

μότητα των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων αντισταθμίζουν τα προβλήματα

υγείας που οι τελευταίοι ενδεχομένως αντιμετωπίζουν λόγω ηλικίας.

ΚΑΙΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

υπόψη περιλαμβάνουν τα εξής:

• οι γυναίκες και οι άνδρες συγκεντρώ-

νονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα,

και συνεπώς αντιμετωπίζουν κινδύ-

νους που αφορούν ειδικά αυτά τα

επαγγέλματα

• οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν δια-

φορετική φυσιολογία, ιδίως όσον

αφορά την αναπαραγωγή

• οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν δια-

φορετικές υπευθυνότητες στο σπίτι. Οι

εργαζόμενες γυναίκες απασχολούνται

πολλές φορές διπλά, στη δουλειά και

στο σπίτι.

Είναι επομένως σημαντικό να αναγνω-

ρίζονται αυτές οι διαφορές και να υιο-

θετείται μια προσέγγιση "ευαίσθητη

στα ζητήματα των δύο φύλων" στον

τομέα της ασφάλειας και υγείας στην

εργασία.

• Αναγκαιότητα να δοθεί έμφαση

στην ασφάλεια και υγεία των

εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας
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Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θεωρείται

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο κοινωνικής προ-

στασίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τα

άτομα που βιώνουν την φτώχεια και τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό σε διέξοδο από τα προ-

βλήματα και την απομόνωση. Η προσπάθεια

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στην Φτώ-

χεια μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αλλά και

μέσα από την εκστρατεία η οποία είχε ξεκινή-

σει από το 2008, είναι να δημιουργηθεί μια

οδηγία πλαίσιο η οποία θα διασφαλίζει το

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα των πολιτών

για πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και κοινω-

νική βοήθεια έτσι ώστε να έχουν την δυνατότη-

τα να διαβιώνουν με αξιοπρέπεια. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσα από την εισή-

γηση του 92/441/EEC, αξίωσε κοινά κριτήρια

σε σχέση με την ερμηνεία της ορολογίας επαρ-

κών πόρων και κοινωνικής βοήθειας, στα

συστήματα κοινωνικής προστασίας. Έχουν

γίνει θετικά βήματα για το Ελάχιστο Εγγυημένο

Εισόδημα καθώς το Συμβούλιο EPSCO το Δεκέμ-

βριο του 2008, εισήγαγε την πρόταση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργό συμμε-

τοχή των ατόμων που έχουν βρεθεί έκτος αγο-

ράς εργασίας, στην οποία περιλαμβάνεται η

παροχή επαρκούς επιπέδου εισοδήματος υπό

την μορφή βοήθειας, παρέχοντας ταυτόχρονα

με αντίστοιχο και ισοδύναμο τρόπο την πρό-

σβαση στην αγορά εργασίας, αλλά και την

πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και συγκε-

κριμένα σε κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτές οι

τρεις συνιστώσες θεωρούνται ιδιαίτερα σημα-

ντικές και θα αποτελέσουν αργότερα βασικά

συστατικά της συνθήκης της Λισσαβόνας.    

Τον Μάιο του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

στο ψήφισμα του για την ενεργό συμμετοχή

των ατόμων που έχουν αποκλειστεί από την

αγορά εργασίας, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο να

συμφωνήσει σε ένα συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό

στόχο για τα συστήματα Ελαχίστου Εισοδήμα-

τος, παρέχοντας υποστήριξη στο εισόδημα, με

ποσοστό που δεν θα είναι κάτω από το 60%

του Διάμεσου Εθνικού Εισοδήματος, συμφω-

νώντας συγχρόνως σε ένα χρονοδιάγραμμα για

την επίτευξη του στόχου αυτού. Ο δείκτης

αυτός θεωρείτο την δεδομένη στιγμή, ως ένας

πολύ σημαντικός δείκτης, αφού στην ουσία

όριζε το επίπεδο σχετικής φτώχειας και είναι

αποδεκτός από την ίδια την Eurostat.

Παρά το γεγονός ότι έχουν επιτευχθεί κάποια

θετικά αποτελέσματα μέσω της Ανοικτής

Μεθόδου Συντονισμού για την Κοινωνική Προ-

στασία και την Κοινωνική Συμμετοχή, υπάρ-

χουν τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι η απαλή

νομοθεσία «soft law» όπως συμβολικά έχει

ονομαστεί, δεν μπορεί να σημειώσει σημαντική

πρόοδο στον αγώνα ενάντια στην φτώχεια και

τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για

το 60% του Εθνικού Διάμεσου Εισοδήματος ως

σημείο αναφοράς, ανατρέπεται από τις εξελί-

ξεις στις χώρες που βρίσκονται κάτω από την

επιτήρηση της Τρόικας και τα προγράμματα

λιτότητας. Όπως είναι φυσικό στις χώρες

αυτές το Εθνικό Διάμεσο Εισόδημα μειώνεται,

με αποτέλεσμα σε κάποιες χώρες όπως για

παράδειγμα η Πορτογαλία, το 60% να μην είναι

επαρκές για να οδηγήσει σε διέξοδο από τον

κοινωνικό αποκλεισμό. Προφανώς υπάρχουν

και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την

ικανότητα του πολίτη να ζήσει με αξιοπρέπεια

και να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, όπως

είναι για παράδειγμα το κόστος ζωής, η

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, τα μέσα

συγκοινωνίας, η εκπαίδευση, η πρόσβαση σε

κοινωνικές υπηρεσίες ευημερίας, ο κατώτατος

μισθός, το επίδομα ανεργίας, η διατίμηση των

αγαθών, το οικογενειακό εισόδημα κλπ. και

συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το

θέμα της επάρκειας θεωρείται πολύ σημαντικό

και θα πρέπει να καλυφθεί από την Εθνική

Αναφορά με βάση τα δεδομένα που ισχύουν για

την κάθε χώρα. 

• Λόγω της ιδιομορφίας που έχουμε

σαν χώρα και λόγω της δέσμευσης της

Κυπριακής Κυβέρνησης για εφαρμογή

του Ε.Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2014, έχει

γίνει εισήγηση για διοργάνωση του

Εθνικού Συνεδρίου τον Ιούνιο του 2014,

έτσι ώστε να έχει και μεγαλύτερη απή-

χηση πριν την εφαρμογή του
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Στο Ευρωπαϊκό προσκήνιο οι πολιτικές
για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Ε.Ε. Δίκτυ ασφαλείας στην οικονομία
Μέσω Τραπεζικής ενοποίησης

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. αποφάσισαν  στις 19 Δεκεμβρί-

ου 2013 τους γενικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής

Ενοποίησης βάσει της οποίας θα είναι δυνατό να τεθεί στα επόμενα

χρόνια περισσότερη τάξη στην αταξία που παρατηρήθηκε στα

προηγούμενα χρόνια στον τραπεζικό τομέα. 

Η απόφαση αυτή, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τους ηγέτες της

Ε.Ε. ως ιστορική, δημιουργεί θεσμικά εργαλεία πρόληψης και αντιμε-

τώπισης κρίσεων, τα οποία δεν υπήρχαν στο ευρωπαϊκό τραπεζικό

σύστημα. Στηρίζεται, μάλιστα, στους εξής πυλώνες: Πρώτο, όλες οι

λεγόμενες συστημικές τράπεζες της Ε.Ε., που αριθμούν ώς τώρα 128,

μεταξύ των οποίων και οι κυπριακές τράπεζες θα τελούν υπό την

εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έτσι θα υπάρ-

χουν έλεγχοι οι οποίοι θα διενεργούνται σε συνεργασία με τις εθνι-

κές Κεντρικές Τράπεζες και, ως εκ

τούτου, θα περιορίζονται τα προ-

βλήματα του παρελθόντος.

Η εγγύηση που θα δίνει η εποπτεία

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-

ζας θα αυξάνει την αξιοπιστία του

συστήματος και τη δυνατότητα

δανεισμού μιας τράπεζας από την

άλλη. Ως αποτέλεσμα τούτου, θα

είναι η μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά και δη στην πραγματική

οικονομία. Δεύτερο, στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, ο οποίος θα

στηρίζεται στο λεγόμενο Συμβούλιο Εξυγίανσης, όπου θα συμμετέ-

χουν και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες με δικαίωμα βέτο κάτω από

ορισμένες προϋποθέσεις, ως προ την απόφαση εάν θα εξυγιανθεί ή

όχι μια τράπεζα.

Εξυγίανση 

Ως προς τη διαδικασία εξυγίανσης, σημαντικά είναι τα ακόλουθα:

Από το 2016, όταν μια τράπεζα τίθεται σε καθεστώς εξυγίανσης, για

να μπορέσει να ζητήσει εξωτερική βοήθεια θα πρέπει με ίδια μέσα να

καλύψει τουλάχιστον το 8% των υποχρεώσεών της. Στο πλαίσιο αυτό

θα καλούνται να συνεισφέρουν πρώτοι οι μέτοχοι της τράπεζας, ενώ

θα ακολουθούν οι πιστωτές. Οι καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ θα

είναι συνεισφορείς, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί να

προβλεφθεί μια ιδιαίτερη μεταχείριση για τα φυσικά πρόσωπα και

τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, κατά τρόπον ώστε η συνεισφορά

τους να έπεται αυτής των εθνικών και του ευρωπαϊκού ταμείου εξυ-

γίανσης.
Εξαιρούνται από το κούρεμα 

Από το «κούρεμα» θα εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Οι καταθέσεις κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ. 

β) Οι εξασφαλισμένες υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις με αρχική
διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός, που αφορούν υποχρεώσεις οι
οποίες σχετίζονται:

1) Με δεδουλευμένο μισθό, συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή άλλες
σταθερές αποδοχές, εκτός από μεταβλητές αποδοχές οποιασ-
δήποτε μορφής. 

2) Με εμπορικό πιστωτή ή προμηθευτή και αφορούν στην παροχή
αγαθών και υπηρεσιών απαραίτητων για την καθημερινή λει-
τουργία ενός ιδρύματος, όπως είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινω-
νιών, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και η ενοικίαση, η συντή-
ρηση και η φροντίδα των χώρων. 

3) Με φορολογικές αρχές και αρχές κοινωνικής ασφάλισης, εφό-
σον οι υποχρεώσεις αυτές είναι προνομιούχες, σύμφωνα με το
ισχύον πτωχευτικό δίκαιο.

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 

Η ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση θα οικοδομηθεί σταδιακά σε μια

τριετία, ενώ ο Χρηματοδοτικός της Μηχανισμός, δηλαδή το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Εξυγίανσης, θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα από άποψη

ρευστότητας μέσα σε μια δεκαετία. Στο μεσοδιάστημα οι κρίσεις στο

τραπεζικό σύστημα θα αντιμετωπίζονται με μέσα από τις ίδιες τις

τράπεζες και με πόρους που θα προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό

Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), δηλαδή το ταμείο διάσωσης της

Ευρωζώνης. Το εν λόγω ταμείο θα δανείζει τα ενδιαφερόμενα κράτη

μέλη.

• Διασφαλίζονται οι κατα-
θέσεις κάτω των 100 χιλ.
ευρώ, καθώς και άλλες

πέραν των 100 χιλ. ευρώ,
και μπαίνει τάξη στο τρα-

πεζικό σύστημα

Τ ο πρώτο Συνέδριο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στο

Παρίσι, σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης

και πιο διευρυμένης φάσης του προγράμματος

EMIN, στην οποία συμμετέχουν 31 συνολικά

χώρες και δύο θεματικοί συνεργάτες η AGE και

η FEANTSA. Στην πρώτη φάση του προγράμ-

ματος συμμετείχαν πέντε συνολικά χώρες το

Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η

Δανία. Οι χώρες αυτές μέσα από την έρευνα

που έχουν πραγματοποιήσει σε Εθνικό επίπε-

δο, έχουν αναλύσει τα υφιστάμενα συστήματα

Ελαχίστου Εισοδήματος καθώς επίσης και

πολλούς παράγοντες που τα επηρεάζουν

θετικά ή αρνητικά. Στο Συνέδριο που έγινε στο

Παρίσι συμμετείχε από την Κύπρο σαν Εθνικός

συντονιστής ο Νίκος Σατσιάς Αντιπρόεδρος

του Εθνικού Δικτύου Ενάντια στην Φτώχεια

–Κύπρος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την

εκστρατεία που είχε ξεκινήσει το European Anti

Poverty Network το 2008.

Η συνθήκη της Λισσαβόνας για την Ενεργό Συμμετοχή, πέραν από το Επαρκές Εισόδημα,
εξετάζει δύο άλλες πολύ σημαντικές συνιστώσες που συνδέονται άμεσα με την κοινωνι-
κή προστασία. Αφ’ ενός την αγορά εργασίας η οποία θα παρέχει την δυνατότητα συμμε-
τοχής σε όλους και αφ’ ετέρου την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Σαφώς οι τρεις
αυτές συνιστώσες συνδέονται άμεσα και θα πρέπει μέσα από το πρόγραμμα να παρου-
σιαστεί η σύνδεση αυτή στην κάθε χώρα. Παράλληλα μπορούν να εντοπιστούν πιθανά
προβλήματα ακόμα και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν την ικανότητα να
εργαστούν και να αποτελέσουν σημείο αναφοράς, όπως για παράδειγμα οι συνταξιούχοι.
Επιπρόσθετα σημεία αναφοράς μπορεί να είναι ενδεχομένως προβλήματα τα οποία εντο-
πίζουμε για το μέλλον το οποίο σαφώς επηρεάζεται από τις αρνητικές προοπτικές της
οικονομίας, καθώς επίσης και εισηγήσεις για δράσεις που θα βελτιώσουν το υφιστάμενο
σύστημα.

Του Νίκου Σατσιά 

MAILTUS, Dip. CIPR, MCIPR. 
Αντιπρόεδρος ΕΔΕΦ-Κύπρος
Εθνικός Συντονιστής
EMIN-Project
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Αναντίλεγκτα η οικολογική
οδήγηση συμβάλλει σημα-

ντικά στη μείωση κατανάλω-
σης ενέργειας, αλλά και στη
μείωση εκπομπών αερίου που
ρυπαίνουν το περιβάλλον,
όπως το διοξίδιο του άνθρακα.
Η καλύτερη λύση για να μην
επιβαρύνουμε βεβαίως το
περιβάλλον ενώ οδηγούμε, θα
ήταν να χρησιμοποιούμε εναλ-
λακτικούς τρόπους μεταφο-
ράς, όπως τα ποδήλατα και τα
λεωφορεία. Το ενεργειακό γρα-
φείο Κυπρίων πολιτών συστή-
νει μέτρα οικολογικής συνείδη-
σης κατά την οδήγηση και όχι
μόνο, που όλοι μπορούμε να
εφαρμόσουμε.

  Εξοικονόμηση καυσίμου

και χρημάτων

 Οδηγώ με σταθερή ταχύτητα.
Αποφεύγουμε τις απότομες
επιβραδύνσεις και επιταχύν-
σεις, οι οποίες αυξάνουν την
κατανάλωση καυσίμου και τις
εκπομπές CO2 κατά 30%. Στον
αυτοκινητόδρομο προτιμούμε
το cruise control για να πετύ-
χουμε 10% εξοικονόμηση καυ-
σίμου.

  Οικολογικά ελαστικά

 Τα ελαστικά του οχήματος
ευθύνονται για το 30% της
συνολικής κατανάλωσης καυ-

σίμου του οχήματος. Επιλέγου-
με «πράσινα» ελαστικά, με
χαμηλή αντίσταση κύλισης, τα
οποία μειώνουν την κατανά-
λωση καυσίμου κατά περίπου
0,2 λίτρα ανά 100km. Ρυθμί-
ζουμε τακτικά την πίεση των
ελαστικών, γιατί έτσι επιτυγ-
χάνεται μικρότερη κατανάλω-
ση καυσίμου και μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής των ελαστικών.  

Κλιματιστικό μόνο όταν

είναι αναγκαίο 

Σε ταχύτητες μικρότερες από
65km την ώρα χρησιμοποιούμε
τον εξωτερικό αέρα για δροσι-
σμό του οχήματος, μειώνοντας
έτσι τη χρήση του κλιματιστι-
κού. Στον αυτοκινητόδρομο ο
αέρας από τα παράθυρα δημι-
ουργεί υψηλή αντίσταση, έτσι
προτιμούμε τη χρήση κλιματι-
στικού με κλειστά παράθυρα.  

Φροντίζω για τη σκίαση

του οχήματός μου

 Το καλοκαίρι, αν αφήσουμε το
αυτοκίνητο εκτεθειμένο στον

ήλιο για 10 λεπτά, τότε η θερ-
μοκρασία στο εσωτερικό του
οχήματος θα ξεπεράσει τους
50 βαθμούς Κελσίου. Χρησιμο-
ποιούμε κατάλληλα σκίαστρα
στα τζάμια του οχήματος ή

σταθμεύουμε σε καλυμμένο
χώρο, εξοικονομώντας έτσι
καύσιμο για τον κλιματισμό
του οχήματος.  

 Σβήνω τη μηχανή για

μεγάλες στάσεις

 Όταν σταματούμε για χρόνο
μεγαλύτερο από 1 λεπτό, σβή-
νουμε τη μηχανή και εξοικονο-
μούμε μέχρι και 10% σε καύσι-
μα.  

Δεν μεταφέρω περιττό

φορτίο 

Απομακρύνουμε το περιττό
φορτίο του οχήματος, όπως
τις σχάρες οροφής και φορτία

στο εσωτερικό, καθώς αυξά-
νουν την κατανάλωση καυσί-
μου του οχήματος, είτε λόγω
βάρους είτε λόγω μείωσης της
αεροδυναμικότητας του οχή-
ματος.

  Εναλλακτικοί τρόποι

μεταφοράς

 Ιδιαίτερα σε μικρές αποστά-

σεις είναι καλό να προτιμούμε
το περπάτημα, που θα έχει και
θετικές επιπτώσεις τόσο στην
υγεία μας όσο και στο περι-
βάλλον. Επιλέγουμε να μετακι-
νούμαστε με το ποδήλατο μέσα
στην πόλη και έτσι εξοικονο-
μούμε καύσιμα, χρόνο, χρήμα-
τα, ενώ ταυτόχρονα γυμναζό-
μαστε. Επίσης, ένα άλλο εναλ-
λακτικό μέσο είναι και τα λεω-
φορεία.

  Ομαδική μετακίνηση

 Μοιραζόμαστε το όχημά μας με
άλλους για τη μετακίνησή μας
στη δουλειά, σε χώρους ανα-
ψυχής και για εκδρομές.

• Αλλάξτε συνήθειες και 

θα εξοικονομείτε χρήματα

Οικονομώ οδηγώντας οικολογικά
Τα ελαστικά του οχήματος ευθύνονται για το 30% της συνολικής

κατανάλωσης καυσίμου του οχήματος

Μήπως αγχώνεστε συχνά;
Μήπως δεν μπορείτε να ηρεμή-
σεετε λόγω των καθημερινών
φορτίων που καλείσθαι να
σηκώσεται; Μερικές απλές
αλλαγές στον τρόπο ζωής σας
θα μπορούσαν να κάνουν τη
διαφορά. Το βρίσκετε αδύνατο
να γυρίσετε τον διακόπτη και
να χαλαρώσετε; Έχετε πάντα
όλο το βάρος του κόσμου
στους ώμους σας; Η πίεση της
σύγχρονης ζωής σάς οδηγεί σε
αμέτρητα βράδια αϋπνίας;

Εάν η απάντηση σ’ αυτές τις
ερωτήσεις είναι «ναι» ή εάν
αισθάνεστε απλώς λίγο
αγχωμένοι, τότε πρέπει να
μάθετε να χαλαρώνετε. Το
μέσο άτομο περνάει 27 ημέρες
τον χρόνο ανησυχώντας και
νιώθοντας αγχωμένο, αλλά
μπορείτε να το αποφύγετε
αυτό με το να υιοθετήσετε μιαν
από τις ακόλουθες αλλαγές
στον τρόπο ζωής σας, που
είναι σχεδιασμένες να σας
βοηθήσουν να χαλαρώσετε.

Κάνετε συχνά μασάζ

Μην αφήνετε τον εαυτό σας να
πιστεύει πως το μασάζ είναι
απλώς μία πολυτέλεια ή κάτι
που πρέπει να κάνετε δώρο
στον εαυτό σας μία ή το πολύ
δύο φορές το χρόνο. Το συστη-
ματικό μασάζ είναι απίστευτα
ευεργετικό - αναπτερώνει τους
μύες σας που χαλαρώνουν και
μακραίνουν, βελτιώνει την
κυκλοφορία του αίματος, δίνει

ώθηση στο ανοσοποιητικό σας
σύστημα και εξίσου σημαντικό
είναι πως σας κάνει να αισθά-
νεστε τόσο cool, όπως μία…
πολική αρκούδα.

Απενεργοποιήστε

το κινητό σας

Όταν φεύγετε από το γραφείο
το απόγευμα ή το Σαββατοκύ-
ριακο, αυτό το διάστημα που

ακολουθεί - όσο απο-
γοητευτικά σύντομο κι

αν είναι- είναι
απόλυτα δικό

σας. Τα κινη-
τά είναι

σχεδ ια-
σμένα

για ένα πράγμα και μόνο - να
ενοχλούν τους ανθρώπους. Γι’
αυτό κλείστε το κινητό σας,
καθίστε και χαλαρώστε.

Ακούστε κλασική μουσική

Μπορεί να νομίζετε πως δεν
σας αρέσει, όμως έρευνα που
έχει γίνει στο πανεπιστήμιο
Case Western Reserve, στο Κλί-
βελαντ του Οχάιο, ανακάλυψε
πως ακούγοντας χαλαρωτική
κλασική μουσική, αυτό βοηθά
στο να ηρεμήσετε και να χαλα-
ρώσετε. Δοκιμάστε το όταν
είστε στο κρεβάτι για να σας
βοηθήσει να κοιμηθείτε.

Διαβάστε ένα καλό βιβλίο

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ο

χώρος αναμονής του γιατρού
σας είναι γεμάτος από περιο-
δικά; Όχι, δεν είναι επειδή θα
καθυστερήσει η σειρά σας για
κανένα δίωρο, αλλά επειδή
έρευνες έχουν δείξει πως ένα
καλό διάβασμα κάνει πραγμα-
τικά καλό στην υγεία σας.

Αρχίστε τη γιόγκα

Υπάρχει κάτι στο οποίο δεν
κάνει καλό η γιόγκα; Εκτός από
αμέτρητα οφέλη στο σώμα
σας, η γιόγκα είναι επίσης
ιδανική στο να σας βοηθήσει
να κοιμάστε και να ελαττώσε-
τε το άγχος.

Ξεκινήστε να τρώτε σωστά

Ποτέ μην υποτιμάτε τη σημα-
σία που έχει η διατροφή στην
υγεία σας και στην ευημερία
σας. Εάν αισθάνεστε μόνιμα
ευέξαπτοι, εκτός φόρμας και

«τσιτωμένοι», το πιο πιθανό
είναι πως προμηθεύετε το
σώμα σας με τα λάθος τρόφι-
μα. Μειώστε την καφεΐνη, το
αλκοόλ και τα φαγητά που
περιέχουν λίπη και θερμίδες,
και θα αισθανθείτε πολύ καλύ-
τερα άμεσα.

Αρχίστε να γυμνάζεστε

Το να τρώτε σωστά είναι
σίγουρα καλό, αλλά το να
προσθέσετε συχνή γυμναστική
εξάσκηση θα χαμηλώσει τα
επίπεδα του άγχους σας
ακόμα περισσότερο. Αμέτρητες
έρευνες έχουν δείξει πως
ιδρώνοντας κάνοντας γυμνα-
στική, αυτό κάνει θαύματα
στην πνευματική σας κατά-
σταση, για να μην αναφέρουμε
τη σεξουαλική σας ζωή, τον
ύπνο και τα προφανή οφέλη
για το σώμα σας.

Πάρτε μιαν ανάσα

Εάν συχνά αισθάνεστε πιεσμέ-
νοι, με λίγες ανάσες ή σαν να
«τρέχουν» χίλιες και μία σκέ-
ψεις από το μυαλό σας, τότε
εξασφαλίστε πως κάθε μέρα
θα βρίσκετε χρόνο για να οδη-
γήσετε το σώμα σας στην άλλη
πλευρά της κλίμακας. Αφιερώ-
στε 20 λεπτά κάθε μέρα για να
σταματάτε ό,τι κάνετε, να
κάθεστε κάτω και να διαλογί-
ζεστε. Κλείστε τα μάτια σας
και συγκεντρωθείτε στην ανα-
πνοή σας μέχρι να πέσουν οι
ρυθμοί σας, αφήνοντάς σας να
αισθάνεστε χαλαρωμένοι και
πως έχετε τον έλεγχο.

Ανακαλύψτε τη φύση

Το να αποδράσετε από την
πόλη, έστω και για μια ημέρα,
και να έρθετε κοντά στη φύση
θα σας βοηθήσει να καθαρίσε-
τε το μυαλό σας από τις σκο-
τούρες και θα σας επιτρέψει
να περάσετε ποιοτικό χρόνο με
τον εαυτό σας ή με τους αγα-
πημένους σας.

Αποκτήστε ένα ζωάκι

Τα ζώα μοιάζουν να έχουν μία
μαγική επίδραση στους
ανθρώπους, τόσο πολύ που οι
γιατροί τα χρησιμοποιούν όλο
και περισσότερο για να για-
τρεύουν τους ασθενείς τους.
Με ένα ζωάκι μπορείτε να μει-
ώσετε δραστικά το άγχος σας,
έτσι ίσως να είναι καιρός να
εμπιστευτείτε τον καλύτερο
φίλο του ανθρώπου…

Χαλαρώστε - ηρεμήστε με απλές κινήσεις

• Απλοί και έξυπνοι τρόποι για να διανύετε περισσότερα χιλιόμετρα με λιγότερη βενζίνη

Υιοθετήστε τις ακόλουθες συμβουλές στον τρόπο ζωής σας, που είναι σχεδιασμένες
να σας βοηθήσουν να νοιώσετε όμορφα
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2014 год  будет тяжелым
для социально слабых

граждан
Ксенис Ксенофонтос

Главный редактор „Ergatiki Phoni”

2014 год станет знаковым для

дальнейшей судьбы нашей страны и

народа. Кипр движется к «черной дыре»

Меморандума Тройки ЕС. В результате

его реализации будет очень трудно

избежать финансовых трудностей и

социальной нищеты. Крах политической

системы, банкротство банков и срыв

экономической интеграции в 2013 году в

сочетании с осуществлением

Меморандума Тройки в ближайшие годы

приведет к ухудшению уровня жизни

ш и р о к и х

с л о е в

населения ,

п о в ы ш а я

у г р о з у

социального

в з р ы в а .

Местные и

иностранные

т о р г о в ц ы

л ю д ь м и

п о т и р а ю т

руки в

о ж и д а н и и

л е г к о й

наживы на

бедствиях и

н и щ е т е

населения ,

что облегчит им навязывание в регионе

Юго-Восточного Средиземноморья

своих планов, которые негативно

отразятся на решении кипрской

проблемы и других важных

национальных вопросов.

На этом неблагоприятном фоне

гражданское общество требует от

политических, государственных и

общественных деятелей способствовать

формированию национального единства,

продвигая принципы политической

культуры, эгалитаризма, справедливости

и надлежащего управления, передавая

власть лучшим и достойным людям

страны, от социальных партнеров и

производственных организаций –

проявления должного патриотизма в

целях сохранения трудового мира и

предотвращения эксплуатации труда,

содействия укреплению солидарности,

являющейся необходимым элементом

формирования социальной сплоченности

и выхода из кризиса с наименьшими

потерями.

Если люди действительно хотят иметь

спокойную совесть, то они должны

освободиться от оков партократии и как

свободные люди требовать срочной

модернизации политической системы,

повышения степени прозрачности и

усиления принципов меритократии в

партийной и общественной

деятельности.

Надо понимать, что 2014-й будет еще

более трудным годом, чем 2013-й, и что

от ежедневных усилий каждого из нас

зависит будут ли продолжать грабить

производимое национальное богатство и

охотиться за государсвенными

должностями всякого рода авантюристы,

живущие по принципу «обогащение

немногих за счет большинства».

Кипр встречает новый год в условиях

экономической стагнации,

высокого уровня безработицы и

распространения нищеты среди

значительной части населения.

Некогда процветающий Кипр

превращается в бедствующее и нищее

государство. Главные виновники

трагедии - гнилая политическая

система, партократия и клиентурные

отношения,  безответственные банкиры

и другие спекулянты. Экономика в

застое, виновники трагедии остаются

безнаказанными и отказываются

принести извинения народу, в то время

как консолидация общественной

жизни кажется утопией.

Большая ставка в новом году

поставлена на новое правительство,

которое покажет сможет ли зажечь свет

надежды на перспективу для

бедствующего Кипра. Судьба ставки

решится на основании реализации

следующих задач:

1. Восстановление справедливости и

привлечение к ответственности

виновных в экономической трагедии.

2. Возмещение в максимально

возможной степени финансовых

убытков, понесенных ни в чем не

повинными гражданами, которые не

несут никакой ответственности за

банкротство.

3. Политическая и общественная

консолидация, усиление роли

правовых институтов и государства,

повышение прозрачности.

4. Модернизация государственного

аппарата в целях повышения

производительности труда.

5. Восстановление банковской

системы, которая должна проявить

высокую социальную чувствительность

к гражданам, вызвавшимся спасти ее от

полного краха.

6. Использование месторождений

углеводородного сырья и природного

газа, не допуская влияния

эгоистических или каких-либо других

интересов.

7. Поиск путей предотвращения

приватизации трех ключевых

организаций коммунальной сферы.

8. Введение минимального

гарантированного дохода,

обеспечивающего удовлетворение

жизненно необходимых потребностей.

9. Принятие активных мер по

сдерживанию роста безработицы и

содействию занятости.

10. Избегание конфронтаций по

трудовым вопросам за счет

соблюдения правовых норм и

сохранения трудового мира.

11. Создание альянсов на европейском

и международном уровнях по защите

греческих интересов в условиях

предстоящих геостратегических

изменений в регионе Юго-Восточного

Средиземноморья.

Исходя из реализации

вышеперечисленных задач можно

будет оценить эффективность работы

правительства Никоса Анастасиадиса.

Население с нетерпением ждет

дальнейших шагов правительства по

решению кипрского вопроса и

социально-экономических проблем,

надеясь, что в 2014 году будут

заложены основы для возрождения

страны и роста благосостояния народа.

«Ergatiki Phoni” будет продолжит

публиковать материалы, посвященные

социальным, трудовым и

национальным правам.

• Гражданское
общество должно
дать отпор

недобросовестным
охотникам за
общественным
богатством, требуя
консолидации
политической
системы и
укрепления
принципов
эгалитаризма

2014 год

11 ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ

Бесспорно, эковождение значительно

способствует сокращению потребле-

ния энергии и выбросов выхлопных

газов, загрязняющих окружающую

среду. Лучшим способом снижения

загрязнения атмосферы является

использование альтернативных видов

транспорта, таких как велосипеды и

автобусы. Кипрское энергетическое

агентство (СЕА) рекомендует рекомен-

дует шоферам освоить правила экоез-

ды, которые может применять каждый.

Экономия топлива и денег
Ведите автомобиль с постоянной ско-

ростью, избегая резких ускорений и

замедлений, которые увеличивают

расход топлива и выбросы CO2 в сред-

нем на 30%. На шоссе отдавайте пред-

почтению круиз-контролю, который

помогает снизить расход топлива до

10%.

Экологические шины
В зависимости от качества и типа авто-

мобильных шин расход топлива транс-

портного средства может снизиться до

30%. Выбирайте "зеленые" шины с низ-

ким сопротивлением качению, что сни-

жает расход топлива примерно на 0,2

л на 100 км. Правильное давление в

шине позволяет добиться оптимально-

го расхода топлива и срока службы

шины.

Пользуйтесь кондиционером
только при необходимости

При скорости ниже 65 км в час поль-

зуйтесь вентиляционной системой в

салоне для охлаждения автомобиля.

При более высокой скорости езда с

открытыми окнами увеличивает расход

топлива, поэтому лучше включить кон-

диционер.

Паркуйте автомобиль в тени
Летом температура в салоне автомоби-

ля оставленного на солнце в течение

10 минут может достигнуть 60-70 гра-

дусов Цельсия. Старайтесь парковать

автомобиль в затененном месте или

пользуйтесь защитными экранами от

солнца, что позволяет сэкономить топ-

ливо, расходуемое на охлаждение воз-

духа в салоне автомобиля.

Выключайте двигатель при длительных

остановках

Если остановка длится более 30

секунд, - мотор стоит заглушить. Вы

сэкономите до 10% топлива.

Избегайте перевозок лишнего
груза

Следите за тем, чтобы в вашем автомо-

биле не было лишних вещей.

Старайтесь свести к минимуму исполь-

зование багажника на крыше, ведь соз-

даваемое им аэродинамическое

сопротивление может увеличить рас-

ход топлива на 40%.

Альтернативные виды транспорта
Если вам предстоит короткий маршрут

следования, лучше пройтись пешком

или проехаться на велосипеде. Ведь

двигатель просто-напросто не успеет

нормально прогреться  и расход топ-

лива будет повышенным. Если же

маршрут следования, наоборот, про-

должительный – вспомните об обще-

ственном виде транспорта.

Оптимальная загрузка автомобиля
пассажирами

Если вам необходимо регулярно поль-

зоваться автомобилем, подыщите себе

попутчиков, например, коллег по

работе, тем самым исчезнет необходи-

мость использования большего числа

автомобилей.

Эковождение экономно

Дальше едем – меньше топлива тратим
• От качества автомобильных шин зависит расход горючего топлива, экономия которого может достичь 30%
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Ηπλούσια διατροφή  σε φρούτα,

λαχανικά, όσπρια και δημη-

τριακά ολικής αλέσεως μπορεί να

ελαττώνει τη φλεγμονή στους

πνεύμονες που ευθύνεται για το

άσθμα, σύμφωνα με μία νέα πρό-

σφατη  μελέτη.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθε-

ώρηση «Nature Medicine» και τα

ευρήματά της υποδηλώνουν ότι η

αύξηση στα κρούσματα άσθματος

που καταγράφεται παγκοσμίως

τις τελευταίες δεκαετίες μπορεί να

σχετίζεται με την ολοένα μεγαλύτε-

ρη κατανάλωση επεξεργασμένων

τροφίμων.

Tο άσθμα είναι μία από τις συχνό-

τερες πνευμονοπάθειες παγκο-

σμίως, προσβάλλοντας περισσό-

τερα από 300 εκατομμύρια ανθρώ-

πους. 

Στην Ελλάδα  υπολογίζεται ότι

νοσούν περισσότεροι από 500.000

μικροί και μεγάλοι, και στην Κύπρο

ο αριθμός σημειώνει συνεχή άνοδο.

Στη Δύση ο αριθμός των κρουσμά-

των έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τις

τρεις τελευταίες δεκαετίες. 

Η φλεγμονή παίζει καθοριστικό

ρόλο στην ανάπτυξή του, καθώς

οδηγεί σε στένωση της αεροφόρου

οδού, με συνέπεια να εμποδίζεται η

αναπνοή.

Τη νέα μελέτη πραγματοποίησαν

επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο

της Λωζάνης, στην Ελβετία, οι

οποίοι εξέτασαν πως επηρεάζει

τις αποικίες των βακτηρίων που

ζουν στα έντερα η πλούσια και η

φτωχή σε φυτικές ίνες διατροφή.

Τα έντερα διαθέτουν τρισεκατομ-

μύρια βακτηρίων, η καλή ισορρο-

πία των οποίων πιστεύεται ότι

επηρεάζει ποικιλοτρόπως την

υγεία.

Η νέα μελέτη έδειξε πως η διατρο-

φή με άφθονες φυτικές ίνες οδη-

γούσε σε αύξηση των αποικιών

των ωφέλιμων βακτηρίων που

παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας

αλύσου - ένα είδος λιπιδίων, που

απορροφώνται από το αίμα.

Η αυξημένη εισροή αυτών των

λιπιδίων στο αίμα είχε ως αποτέ-

λεσμα να ενεργοποιείται καλύτερα

το ανοσοποιητικό σύστημα, να

γίνονται λιγότερο ευαίσθητοι οι

πνεύμονες στη δράση διεγερτικών

παραγόντων και έτσι να μειώνεται

η φλεγμονή σε αυτούς.

Ακριβώς την αντίθετη δράση είχε η

φτωχή σε φυτικές ίνες διατροφή. 

Ένας από τους διεγερτικούς παρά-

γοντες που συχνά ευθύνεται για τις

κρίσεις άσθματος είναι τα ακάρεα

της οικιακής σκόνης, στα οποία

πολλοί ασθενείς είναι αλλεργικοί.

Οι Ελβετοί επιστήμονες εξετάζουν

επίσης τον ρόλο της μακροχρόνιας

φλεγμονής στην ανάπτυξη και

άλλων πνευμονοπαθειών, όπως η

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπά-

θεια, η οποία οφείλεται στο κάπνι-

σμα και αποτελεί μία από τις

κυριότερες αιτίες θανάτου σε όλο

τον κόσμο.

ΚΡΙΟΣ: Θα βγείτε νικητές
σε συζητήσεις και λογομαχίες,

όχι μόνο χάρη στη δύναμη της πειθούς
σας αλλά και χάρη στις διπλωματικές
σας ικανότητες και τη δεξιότητά σας
στο να ελίσσεστε ανάλογα με τις συν-
θήκες. Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα
στην οικογενειακή ζωή που το έχετε
αφήσει στην άκρη και δεν έχετε ασχο-
ληθεί με αυτό; Ήρθε η ώρα να βάλετε
τα δυνατά σας να το λύσετε.
ΤΑΥΡΟΣ: Όσοι έχετε σχέση, αποφύγε-
τε να ανοίξετε σοβαρές συζητήσεις
που μπορεί να σας οδηγήσουν σε
επισφαλή μονοπάτια. Καλύτερα αφή-
στε τις για μία άλλη στιγμή που θα
είστε και οι δύο σε πιο κατάλληλη
διάθεση για να αναρωτηθείτε για το
μέλλον της σχέσης σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν αξίζει μία φιλία που
είχατε στο παρελθόν, αλλά για διά-
φορους λόγους απομακρυνθήκατε,
κάντε μία παραπάνω προσπάθεια για
να την επαναφέρετε, γιατί οι φιλίες
δεν είναι κάτι  που βρίσκουμε κάθε
μέρα στο δρόμο μας… Το αν αξίζει
μία δεύτερη ευκαιρία ή όχι είναι στην
κρίση σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είστε πιο κοινωνικοί από
το συνηθισμένο και έτοιμοι να κάνετε
τα σωστά βήματα για να πετύχετε τις
συμφωνίες που έχετε σκοπό από
καιρό. Τώρα αποδεικνύεστε πολύ πιο
ορμητικοί από ό,τι σας έχουν συνηθί-
σει οι γύρω σας. Τα οικονομικά σας
φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλύτε-
ρα. 
ΛΕΩΝ: Μία μεγαλύτερη ευθυκρισία και
μία ευρύτερη επίγνωση των πραγμά-

των θα έχετε και αυτό θα είναι ευδιά-
κριτο και από τους γύρω σας. Μπο-
ρείτε να κρίνετε με πιο καθαρό βλέμμα
κάποια θέματα που σας απασχολού-
σαν πολύ τελευταία. Οι σχέσεις σας
με την οικογένειά σας θα είναι αρκετά
αρμονικές. 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
στον εαυτό σας και στις ικανότητές
σας, θα σας χαρακτηρίζει, έτσι που
θα είστε σε θέση να προβάλετε, με πιο
αποτελεσματικό τρόπο, τις απόψεις
σας και τις ιδέες σας. Είστε έτοιμοι να
πείσετε και τον πιο δύσπιστο για τα
πιστεύω σας. 
ΖΥΓΟΣ: Εξομαλύσετε τις σχέσεις σας
στην οικογένειά σας, καθώς έχετε τη
δυνατότητα να είστε πιο πειστικοί
στα λεγόμενά σας, καθώς τώρα έχετε
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό
σας και στην ικανότητα σας να πείθε-
τε, παράλληλα με την έφεσή σας στη
...διπλωματία. Μία ανέλπιστη επαγ-
γελματική ευκαιρία μπορεί να προκύ-
ψει. 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορεί να έλθει κάποιο
πρόσωπο από το παρελθόν ξανά στο
προσκήνιο, το οποίο έρχεται για να
σας φέρει μία λύση που ψάχνατε
καιρό. Μπορεί επίσης να συμμετάσχε-
τε σε μία πολύ σημαντική κοινωνική
εκδήλωση για την επαγγελματική σας
εξέλιξη. Μία προσοχή μόνο απαιτεί-
ται από όσους ασχολούνται με το
εμπόριο.  
ΤΟΞΟΤΗΣ: Έχετε τη δυνατότητα, να
ξεπεράσετε τις δυσκολίες και τα
εμπόδια που θα σταθούν στο δρόμο
σας, βρίσκοντας τους κατάλληλους

τρόπους και τις ενέργειες εκείνες που
απαιτούνται για να δώσετε λύσεις και
να απεγκλωβίσετε τον εαυτό σας από
δυσχερείς καταστάσεις, χάρη στην
πειθώ σας αλλά και την ευελιξία σας.
Βασιστείτε στις ικανότητές σας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ίσως είχατε κάποια διέ-
νεξη τελευταία, που ξεκίνησε από
ασήμαντη αιτία και τώρα έχει πάρει
μεγάλες διαστάσεις. Μη μένετε στα
φαινόμενα, αλλά προσπαθήστε να
καταλάβετε τις βαθύτερες αιτίες
αυτής της σύγκρουσης και τι μπορεί
να σημαίνουν για το είδος της σχέσης
που έχετε με αυτό το πρόσωπο.
Μήπως υπέβοσκε, εδώ και καιρό, μία
ένταση και εσείς κάνατε τα στραβά
μάτια; 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αντιμετωπίστε με
ψυχραιμία και διπλωματικότητα τις
προκλήσεις που θα προκύψουν σήμε-
ρα, γιατί μία παραπάνω ένταση στις
σχέσεις σας με τους άλλους θα ήταν
κάτι που θα σας έριχνε πολύ αυτή τη
στιγμή. Αφήστε να πέσει και καμιά
κουβέντα κάτω… Κρατήστε την προ-
σωπική σας ζωή μακριά από κάποια
αδιάκριτα βλέμματα.
ΙΧΘΕΙΣ: Η καθημερινότητα είναι ένας
συνεχής αγώνας με τις αδυναμίες μας.
Κι εσείς μάλλον αισθάνεστε πως
κάποιες από τις αδυναμίες σας, σας
εμποδίζουν από το να χαρείτε κάποι-
ες από τις απλές συνήθειες που
κάνουν τη ζωή μας πιο υποφερτή.
Αφήστε για λίγο στην άκρη την έφεσή
σας προς μία …αχαλίνωτη φαντασία
που συνηθίζετε και επικεντρωθείτε
στις απλές και απτές χαρές της ζωής.

Καταπολεμείστε το άσθμα με υγιεινή διατροφή
Τυρόψωμο με φέτα και δυόσμο

Υλικά:

600 γραμμ. αλεύρι δυνατό, 1 φακελάκι μαγιά σκόνη, 1
κ.γλ. ζάχαρη, 1 κ.γλ. αλάτι, Νερό όσο σηκώσει (περίπου
1½ φλιτζ.), λίγο λάδι για το μπολ
Για τη γέμιση
300 γραμμ. φέτα σε τρίμματα, 3 κ.σ. ελαιόλαδο, 2 κ.σ.
φρέσκο δυόσμο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 1 αυγό, 1 κ.σ.
γάλα, Λίγο επιπλέον αλεύρι

Εκτέλεση:
Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη μαγιά, τη ζάχαρη και ανα-
κατεύουμε με κουτάλι. Διαλύουμε το αλάτι σε 1 φλιτζ.
χλιαρό νερό. Το ρίχνουμε στα υλικά και αρχίζουμε να
ζυμώνουμε. Συμπληρώνουμε λίγο νερό μέχρι να σχηματι-
στεί ζύμη. Βγάζουμε τη ζύμη στον πάγκο εργασίας και την
ζυμώνουμε δυνατά για 10΄ κάνοντας τραβήγματα της
ζύμης, τεντώνοντάς την και επαναφέροντάς την. Λαδώ-
νουμε ελαφρά ένα μπολ και βάζουμε τη ζύμη. Καλύπτου-
με το μπολ και αφήνουμε τη ζύμη να διπλασιαστεί σε
όγκο. Ο χρόνος φουσκώματος ποικίλλει ανάλογα με τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όσο πιο ζεστό είναι ένα
μέρος τόσο πιο γρήγορα φουσκώνει η ζύμη. Ακόμα και στο
ψυγείο θα φουσκώσει, αλλά θα αργήσει πολύ. Σε μπολ
βάζουμε τη φέτα, το λάδι, το δυόσμο, το πιπέρι και ανα-
κατεύουμε. Τα ρίχνουμε στην ήδη φουσκωμένη ζύμη.
Ζυμώνουμε καλά, να εγκλωβιστούν μέσα στη ζύμη τα
υλικά. Αν κολλάει πασπαλίζουμε με αλεύρι. Χωρίζουμε τη
ζύμη σε 4 κομμάτια. Πλάθουμε μακρόστενα καρβελάκια.
Τα πλαταίνουμε πατώντας τα ελαφρά. Τα τοποθετούμε σε
λαδωμένη λαμαρίνα. Τα σκεπάζουμε καλά. Αφήνουμε να
διπλασιαστούν σε όγκο για περίπου 40΄. Χτυπάμε το αυγό
με το γάλα και τ’ αλευρώνουμε γύρω-γύρω. Χαράζουμε
ελαφρά την επιφάνειά τους με κοφτερό μαχαίρι. Ψήνουμε
σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 40΄, έως
ότου ροδίσουν καλά.

Λαζάνια με λαχανικά και στρώσεις τυριών 
Υλικά:

12 λαζάνια, 500 γρ. ανθότυρο σε τρίμματα, 300 γρ.

μοτσαρέλα Dirollo σε φέτες, 1 φλ. κεφαλοτύρι τριμμένο, 2

κολοκύθια κομμένα σε καρέ, 2 μελιτζάνες κομμένες σε

καρέ, 2 καρότα κομμένα σε λεπτές φέτες, 500 γρ. μανιτά-

ρια, 1/4 φλ. ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι κομμένο σε φέτες

Σάλτσα: 1/4 φλ. ελαιόλαδο, 1 σκ. σκόρδο, 1 κιλό ντομάτες

τριμμένες, αλάτι, πιπέρι, 1 κλαδάκι φρέσκο θυμάρι, 4 κ.σ.

βασιλικός ψιλοκομμένος

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200ºC. Λαδώνουμε ένα
μακρόστενο πυρέξ. Ετοιμάζουμε την σάλτσα. Ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο
ολόκληρο για 4'-5'. Προσθέτουμε την ντομάτα και το
θυμάρι και βράζουμε για 10', αλατοπιπερώνουμε και
πασπαλίζουμε με τον βασιλικό. Αν χρειάζεται προσθέτου-
με μια πρέζα ζάχαρη. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ρηχή
κατσαρόλα και σοτάρουμε τα λαχανικά για 5' να μαραθούν
ελαφρά. Αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε το ανθότυρο
με το κεφαλοτύρι. Τρίβουμε πιπέρι. Στρώνουμε 4 λαζάνια
ωμά στο λαδωμένο πυρέξ, καλύπτουμε με ένα φλιτζάνι
σάλτσα, 1/3 των λαχανικών, 1/3 των τυριών και 1/3
μοτσαρέλα.
Επαναλαμβάνουμε 2 φορές τις στρώσεις. Λαζάνια, σάλ-
τσα, τυριά, μοτσαρέλα.Τελειώνουμε με μοτσαρέλα. Καλύ-
πτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 20'. Ξεσκεπά-
ζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 10'-15' επιπλέον .

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ

ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ

ΤΗΝ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΦΩΝΗ»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201414

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Λευκωσία 90901402

Αμμόχωστος 90901403

Λάρνακα 90901404

Λεμεσός 90901405

Πάφος 90901406

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26, 22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα

φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21, 25861000

Λεωφ. Ομονοίας 68Α 25562444

ΠΑΦΟΣ:    Ελευθ. Βενιζέλου 24, 26933820

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16 23820422

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):

Λευκωσία:  22446686  Λεμεσός: 25829129

Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 740 - 741

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Τιμάριθμος, Ιανουάριος - Ιούνιος 2014

Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της

Κυπριακής Δημοκρατίας, ο αριθμητικός μέσος

όρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του εξαμήνου

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013, εξαιρουμένης της επίπτω-

σης από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης,

κατήλθε στις 113,85 μονάδες σε σύγκριση με 115,44

μονάδες της προηγούμενης εξαμηνίας (με βάση

Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2005 = 100), δηλαδή σημείωσε

μείωση 1,38%. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 των περί της μη

Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών

Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και

Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2012: 

- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου

νόμου ή Κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρα-

κτικών που ρυθμίζουν θέματα καταβολής απολαβών ή

συντάξεων, το τιμαριθμικό επίδομα παραμένει σταθε-

ρό όπως ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, για σκοπούς

υπολογισμού των απολαβών ή επιδομάτων ή άλλων

οικονομικών ωφελημάτων αξιωματούχου ή εργοδο-

τουμένου ή της σύνταξης που χορηγείται σε συνταξι-

ούχο, για την τετραετία 2012-2015. 

Ετήσιος Αγώνας Δρόμου
Μάρκου Δράκου

Το Τμήμα

Εργαζό

μ ε ν η ς

Ν ε ο λ α ί α ς

της ΣΕΚ

Λευκωσίας

- Κερύνειας

και ο παγκύπριος Αθλητικός Σύλλογος

Εργαζομένων Κύπρου (ΠΑΣΕΚ), διορ-

γανώνουν τον αγώνα Δρόμου «ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ» που είναι αφιερωμένος

στη μνήμη του ήρωα της ΕΟΚΑ και

μέλους του Γενικού Συμβουλίου της

ΣΕΚ Μάρκου Δράκου, το Σάββατο 18

Ιανουαρίου 2014 και ώρα 3.30μ.μ.

Ο αγώνας θα καλύψει απόσταση

πέντε χιλιομέτρων και τελεί υπό την

υψηλή προστασία του υπουργού

Άμυνας Φώτη Φωτίου και την αιγίδα

του ΚΟΑ. Σημείο εκκίνησης θα είναι το

άγαλμα του ήρωα παρά το Δημοτικό

Θέατρο Λευκωσίας και τερματισμός το

οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο. Της

εκκίνησης θα προηγηθεί κατάθεση

στεφάνων στο άγαλμα του ήρωα η

ώρα 3.15μ.μ.

Η τελετή απονομής των επάθλων θα

γίνει την ίδια μέρα στην αίθουσα τελε-

τών «Μάρκου Δράκου» στο οίκημα της

ΣΕΚ στο Στρόβολο στις 4.30μ.μ.

Συμμετοχές - απονομές

• Εγγραφές Αθλητών στο οίκημα ΣΕΚ
2.00-3.00 μ.μ.

• Μεταφορά των Αθλητών με λεω-
φορεία στο χώρο εκκίνησης του
Αγώνα.

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

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

• Ομιλία από Υπουργό Άμυνας κ.
Φώτη Φωτίου 

Η τελετή επιδόσεως των Επάθλων
όλων των Κατηγοριών και
Διπλωμάτων. Συμμετοχής στον
Αγώνα θα πραγματοποιηθεί στο
οίκημα της ΣΕΚ.

Μετά την λήξη της τελετής θα  ακο-
λουθήσει Δεξίωση

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

Γενική Κατηγορία 1ος , 2ος , 3ος 
Κατηγορία Παίδων μέχρι 15 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 16 μέχρι 19 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 20 μέχρι 29 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 30 μέχρι 39 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 40 μέχρι 49 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 50 μέχρι 59 ετών
1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 60 ετών και άνω
1ος , 2ος , 3ος
Γυναίκες από 15 μέχρι 34 ετών 
1η, 2η , 3η
Γυναίκες από 35 ετών και άνω 
1η , 2η , 3η
Εθνική Φρουρά 1ος , 2ος , 3ος
ΕΛΔΥΚ 1ος , 2ος , 3ος
Σώματα Ασφαλείας 1ος , 2ος , 3ος
Άτομα με ειδικές ανάγκες 1ος ,
2ος, 3ος
Ασπίδες στις ομαδικές συμμετοχές

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Ινστιτούτο Ελληνικού

Πολιτισμού διοργανώνει

αποκριάτικη εκδρομή στην

Ελλάδα και καλεί τους

ενδιαφερόμενους να δηλώ-

σουν συμμετοχή στο τηλ.

99 373000, www.iep.org.cy

in.el.politismou@gmail.com

5θήμερη - Αποκριάτικη

1-5 Μαρτίου Θεσσαλονίκη

–Καρναβάλι Νάουσας -

Καθαρά Δευτέρα σε

Κοζάνη-λίμνη Πολυφύτου-

Βελβεντό.

Τιμή €485 με  ημιδιατροφή,

αεροπορικό με φόρους,

μεταφορικά στην Ελλάδα,

διαμονή σε 4 ή 5 αστέρων

και εκδρομές βάσει του

αναλυτικού προγράμματος.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Θεατρικός Όμιλος

«Διγενής» Αγ Μαρίνας

Ξυλιάτου παρουσιάζει το

έργο «Μελωμένοι

Λουκουμάδες» των Ρέππα

- Παπαθανασίου σε δια-

σκευή και σκηνοθεσία

Χάρη Πισσία την

Παρασκευή 17

Ιανουαρίου 2014, και

ώρα 20.00 στο θέατρο

της ΠΑΣΥΔΥ.

Τιμή εισιτηρίου €5

Πληροφορίες και

προκρατήσεις θέσεων

στο τηλ. 99599891
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ΗΑΕΛ προσπέρασε με σχετική ευκο-

λία το εμπόδιο της ΕΝΩΣΗΣ και

εξακολουθεί να παραμένει μόνος ένοι-

κος στο ρετιρέ. Την ακολουθεί από

πολύ κοντά ο ΑΠΟΛΛΩΝ ο οποίος με

το μάδημα του «τριφυλλιού» στο ΓΣΠ

κοιτάζει ακόμη πιο ψηλά. Τουνα-

ντίον, στο πράσινο στρατόπεδο

παρά την παρουσία του νέου προπο-

νητή τα πράγματα παραμένουν το

ίδιο απογοητευτικά.

Οδοστρωτήρας ο ΕΡΜΗΣ διέλυσε τη

ΔΟΞΑ, γλυκοκοιτάζοντας την κορυφή

από το 3ο σκαλοπάτι του βαθμολο-

γικού πίνακα.

Δυσφορία επικρατεί στον ΑΠΟΕΛ για

τη νέα απώλεια βαθμών. Στην ΑΕΚ το

κλίμα βελτιώνεται σε όλα τα επίπε-

δα, αγωνιστικά και διοικητικά.

Μπορεί να νίκησε η Ανόρθωση την

ουραγό ΑΛΚΛΗ αλλά η όλη παρουσία

της δεν ικανοποίησε.

Τρίβουν τα χέρια τους από χαρά οι

ΑΡΗανοί, ψάχνουν το λάθος στα Κού-

κλια.

Νέα εποχή στον Εθνικό Άχνας με τον

Απόστολο Μακρίδη (φωτο) στον

πάγκο.

• Στον πίνακα των δεινών εκτελε-
στών εξακολουθεί να φιγουράρει ο
Ορλάντο Σα (ΑΕΛ) με 13 τέρματα,
ακολουθούενος από τον Κολαούτι
(Ανόρθωση) με 10.
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Η βαθμολογία

Η συνέχεια

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Ακαδημιών/Εφηβι-
κού ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη στις 11.01.2014 με την
αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Εταιρείας Carlsberg,
είναι:

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής 10-0 

ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚ.Αγίων Τριμιθιάς – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 1-0 

ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Προσφ.Λατσιών 3-0

ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου 2-5 

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος

ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη στις 12.1.2014, με την αθλοθέτη-

ση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg,

έχουν ως ακολούθως:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΟΙ Καπέδων – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς 2-1

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 4-4 

ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΚΕΔΡΟΣ

Αγ. Μαρ. Σκυλλούρας 2-2

Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς 0-0

Ε.Μ.Ανθούπολης – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου 1-0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι 4-3

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Α.Ε.Βυζακιάς 2-0

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας 9-1 

ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 2-5

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:

Κ.ΜΑΤΣΗΣ Λακατάμιας – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής 2-4

Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής 4-0 

ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 1-3

ΑΕΛ: Σταθερά στην κορυφή

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ/ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΕΠΟΠΛ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αποτελέσματα

Ε.Ν.  ΛΑΝΙΑΣ  - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 1-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 0-3

Α &Ν/ΑΕΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -  ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 4-0

ΘΟΙ  ΠΥΡΓΟΥ  -  ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 4-0

ΠΑΟ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  -  ΧΡ. ΜΗΝΑ  ΚΟΡΦΗΣ 3-4

Π & Σ  ΖΑΚΑΚΙΟΥ -  ΘΟΙ  ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 2-0

Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.

1. ΣΑΒΒΑΤΟ  18.1.2014 και ώρα  2.30 μ.μ..

ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΣΙΟΥ  -  ΘΟΙ  ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ -  ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Π. & Σ. ΖΑΚΑΚΙΟΥ  -  ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ  -  ΧΡ.  ΜΗΝΑ  ΚΟΡΦΗΣ

ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ -  Ε.Ν.  ΛΑΝΙΑΣ

2. ΚΥΡΙΑΚΗ  19.1.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ -  ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ  -  ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Α&Ν/ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -  ΑΠΕΑ  ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ  ΑΓΡΙΔΙΩΝ -  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

3. ΔΕΥΤΕΡΑ  20.1.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.

ΘΟΙ  ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ  -  ΠΑΕ  ΛΟΦΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ -  ΠΑΟ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΟΠΛ

• Την ακολουθεί
κατά πόδας
ο ΑΠΟΛΛΩΝ

• Αήττητος για 15 συνεχείς
αγωνιστικές ο ΕΡΜΗΣ

• Προβληματισμός σε

ΑΠΟΕΛ και ΟΜΟΝΟΙΑ

• Στροφάρει η «Βαρειά
Ταξιαρχία» του ΑΡΗ

Στις  18 - 19 Ιανουαρίου, 2014, συνεχίζεται  ο  Β΄ Γύρος
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος με τους πιο κάτω αγώ-
νες: 
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18-19/1/14
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ                (Σάββατο)
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ.ΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ           (Σάββατο)
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ                      (Δευτέρα)
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ          (Σάββατο)
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ               (Παρασκευή)

ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ                                        ΚΕΝΗ

Τα αποτελέσματα της περασμένης (13ης αγωνιστικής):

Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ 0 – 5

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ 0 – 7

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4 - 2

ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 2 - 7

ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ       (Δευτέρα)

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ                                                 ΚΕΝΗ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

........ 0-1
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Οι αυστηρές πολιτικές τις
οποίες εφαρμόζει η Τρόικα

επιβαρύνουν περαιτέρω την
κυπριακή οικονομία σύροντας
την σε μεγαλύτερη ύφεση ενώ
εστιάζουν μονομερώς και χωρίς
επαρκή διαβούλευση στη μείωση
μισθών και ωφελημάτων των
εργαζομένων προκαλώντας
ζημιά στην πραγματική οικονο-
μία.

Την πιο πάνω θέση διατύπωσε

εμφαντικά ο αγγ της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας σε συνάντηση που είχε

την περασμένη Παρασκευή

10/1/14 με αντιπροσωπεία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο

πλαίσιο της επίσκεψης της για

αξιολόγηση της νομικής βάσης της

λειτουργίας της ΤΡΟΙΚΑ στην

Κύπρο.

Ο κ. Μάτσας, επεσήμανε χαρακτη-

ριστικά, ότι για να μπορέσει η

κυπριακή οικονομία να ανακάμψει

θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην

αύξηση της παραγωγικότητας και

της ανταγωνιστικότητας των

κυπριακών επιχειρήσεων και στην

ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς

το χρηματοπιστωτικό σύστημα

βασική προϋπόθεση για στήριξη

των εν δυνάμει επενδύσεων από το

εξωτερικό που θα δημιουργήσουν

τις απαιτούμενες συνθήκες για

ανάπτυξη.

Ο κ. Μάτσας τόνισε χαρακτηριστι-

κά ότι η ΤΡΟΙΚΑ δεν αποτελεί

θεσμοθετημένο σώμα και ως εκ

τούτου η νομιμότητα των αποφά-

σεων τίθενται ήδη υπό αμφισβή-

τηση.  Τόνισε παράλληλα την ανά-

γκη επανεξέτασης του ρόλου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση

μιας πιο συγκροτημένης κοινωνι-

κοοικονομικής πολιτικής με επίκε-

ντρο τον άνθρωπο και την περαι-

τέρω εκδημοκρατικοποίηση των

θεσμών.

Σημείωσε για προβληματισμό πως

η ΤΡΟΙΚΑ αποτελείται κατά τα δύο

τρίτα από σώματα που λειτουρ-

γούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και ως εκ τούτου ο ρόλος

και η συμμετοχή της ΕΕ θα πρέπει

να είναι πιο ξεκάθαρος, υποστηρι-

κτικός και αλληλέγγυος στη βάση

της ανάκαμψης των εθνικών οικο-

νομιών, της αειφόρου ανάπτυξης

και της  δημιουργίας νέων και

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

Εν κατακλείδι ο αναπληρωτής

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ ανα-

φέρθηκε στο πρωτοφανές κούρεμα

ιδιωτικών καταθέσεων στην Κύπρο

γεγονός που έπληξε σφοδρά εργα-

ζόμενους και επιχειρήσεις. Εύλογα

εξάγεται το συμπέρασμα, τόνισε

ότι η Κύπρος λειτούργησε στα

χέρια της Τρόικα ως πειραματό-

ζωο.  Παράλληλα αναφέρθηκε

στην αφαίρεση του δανείου και της

συνεισφοράς του κράτους στο

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

για σκοπούς αναλογιστικής μελέ-

της δημιουργώντας κινδύνους υιο-

θέτησης ανάλογης πολιτικής προς

τη λειτουργία του θεσμού αφαιρό-

ντας τον τριμερή του χαρακτήρα.

Ανέδειξε τέλος την ανάγκη άμεσης

και ουσιαστικής εμπλοκής του

συνδικαλιστικού κινήματος στη

διαδικασία αξιολόγησης της

πορείας εφαρμογής του μνημονίου,

αξιοποιώντας τις θεσμοθετημένες

δομές και διαδικασίες και μεγιστο-

ποιώντας τις δυνατότητες που

δημιουργούνται για σύνθεση από-

ψεων με στόχο την επίτευξη της

οικονομικής ανάκαμψης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ

Οι αυστηρές πολιτικές της ΤΡΟΙΚΑ
γονάτισαν τα νοικοκυριά

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

Απασχόληση και εργασιακή εκμετάλλευση 

Με τον επαρχιακό γραμματέα ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύ-

νειας Πάμπο Ιωαννίδη

1 Ποια κατάσταση επικρατεί στην επαρχία σας στον
τομέα της απασχόλησης; Στη Λευκωσία όπου δραστη-
ριοποιείται το Εργατικό μας Κέντρο, η κατάσταση στο
εργατικό μέτωπο είναι τραγική, ως αποτέλεσμα των
ανεπανόρθωτων πληγών που επέφερε η οικονομική
κρίση με τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων, την
αύξηση της ανεργίας και γενικότερα τη μειωμένη οικο-
νομική δραστηριότητα. Το πρόβλημα στην επαρχία
μας, προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις αν ληφθεί
υπόψη ότι, οι περισσότεροι άνεργοι είναι οικογενειάρ-
χες, με υποχρεώσεις και εξαρτώμενα, γεγονός που
δημιουργεί τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλή-
ματα  με απρόβλεπτες συνέπειες σε χιλιάδες νοικοκυ-
ριά.

2 Ποιοι τομείς έχουν επηρεαστεί; Πολλές μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις τερμάτισαν τις εργασίες τους, ενώ ταυ-
τόχρονα μεγάλες επιχειρήσεις μείωσαν τον κύκλο εργα-
σιών τους. Ιδιαίτερα έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό
στην επαρχία μας, τομείς της οικοδομικής και της
μεταποιητικής βιομηχανίας, οι οποίοι χρόνο με το
χρόνο παρουσίαζαν αισθητή μείωση, λόγω των ομαδι-
κών απολύσεων, με επακόλουθο την απώλεια μεγάλου
αριθμού θέσεων εργασίας. Πλήγμα ασφαλώς, υπήρξε
και στους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους που
παρακολουθούν τα υπόλοιπα Σωματεία του Εργατικού
μας Κέντρου, σε λιγότερο όμως βαθμό.

3 Που εστιάζεται την προσοχή σας ως Εργατικό
Κέντρο για να φρενάρετε την εργασιακή εκμετάλλευ-
ση; Ζούμε σε μια εποχή με πολλές δυσκολίες να βρίσκο-
νται μπροστά στο Συνδικαλιστικό Κίνημα. Πολλοί είναι
εκείνοι που εκμεταλλεύονται το νέο οικονομικό περι-
βάλλον, ενεργούν και εργάζονται για την μείωση της
δύναμης και της επιρροής του στην Κυπριακή κοινωνία.
Βιώνουμε την όλη κατάσταση και γνωρίζουμε τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κράτος και ο λαός
μας. Για τον λόγο αυτό οι προσπάθειες του μηχανισμού
του Εργατικού μας Κέντρου θα πρέπει, πέραν από την
ποιοτική και συστηματική παρακολούθηση των μελών,
να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια των αντοχών του,
όπως έπραττε πάντοτε, για να βοηθήσει την κοινωνία
μας και να στηρίξει τα μέλη του. Η περαιτέρω ενδυνά-
μωση της ΣΕΚ, πιστεύω ακράδαντα ότι θα την κατα-
στήσει ακόμα πιο ισχυρή, για να μπορέσει να πολεμή-
σει κάθε μορφής εκμετάλλευση των εργαζομένων και να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις οικονομικές και
κοινωνικές προκλήσεις που παρουσιάζονται.

4 Ποιά μέτρα πιστεύεται ότι  πρέπει να ληφθούν
από την Κυπριακή πολιτεία για να ανατραπεί το
αρνητικό κλίμα. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, η αναβλη-
τικότητα, η ευθυνοφοβία και η πρόταξη του οποιουδή-
ποτε πολιτικού κόστους, δεν έχουν καμιά θέση. Είναι
κοινά αποδεκτό ότι, χρειάζεται να ληφθούν άμεσα
μέτρα για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη με διάφορους
τρόπους. Αναμένουμε από την νέα κυβέρνηση του Νίκου
Αναστασιάδη να επισπεύσει άμεσα όλα τα έργα ανά-
πτυξης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας, ούτως ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η απα-
σχόληση. Παράλληλα όμως και ταυτόχρονα θα πρέπει
να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και στον ιδιωτικό τομέα.

5 Στείλτε ένα μήνυμα με την είσοδο της νέας χρονιάς.
Δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι καιροί που περ-
νούμε είναι δύσκολοι. Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες,
προσωπικά είμαι βέβαιος ότι, όλοι μαζί με σωστό προ-
γραμματισμό, με εχέγγυο τη συνεργασία και την ενότη-
τα μεταξύ μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προ-
κλήσεις και να διαχειριστούμε τα προβλήματα με σκοπό
να κτίσουμε μια κοινωνία που θα είναι απαλλαγμένη,
από τη σήψη και τη διαφθορά, την αυθαιρεσία και τη
διαπλοκή, που δυστυχώς χαρακτηρίζουν την εποχή μας
και ταλανίζουν την κοινωνία. Όλοι  μαζί ενωμένοι,
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα

προβλήματα και να προχωρήσουμε
μπροστά, με βεβαιότητα, δύναμη και

σιγουριά, για οικοδόμηση μιας
δίκαιης κοινωνίας πιο ανθρώ-
πινης, στην οποία θα επικρα-
τούν τα ιδανικά της ισοπολι-
τείας, της αξιοκρατίας, της
δημοκρατίας και της κοινω-
νικής δικαιοσύνης.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη

• Αναγκαιότητα η άμεση

εμπλοκή του συνδικαλιστι-

κού κινήματος στην

αξιολόγηση της εφαρμογής

του μνημονίου

Πολυμελής αντιπροσωπεία
συνδικαλιστών της ΣΕΚ βρί-

σκεται αυτή τη βδομάδα στη
Σόφια στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης κοινού ευρωπαϊκού προ-
γράμματος με τη Συνομοσπονδία
Ανεξάρτητων Συνδικάτων Βουλ-
γαρία CITUB

Στόχος του προγράμματος είναι η

ενδυνάμωση της γέφυρας πληρο-

φόρησης των εργαζομένων των

δύο χωρών  σε θέματα που αφο-

ρούν τις συλλογικές συμβάσεις, τις

εργασιακές σχέσεις, την εργατική

νομοθεσία και τα νέα δεδομένα που

έχει δημιουργήσει η οικονομική

ύφεση στην κυπριακή αγορά εργα-

σίας. 

Το Πρόγραμμα που υλοποιούν από

κοινού οι δύο συνδικαλιστικές

οργανώσεις, θέτει ως προτεραιό-

τητα την θωράκιση των εργαζομέ-

νων που τυγχάνουν σοβαρής εκμε-

τάλλευσης από εργοδότες με απο-

τέλεσμα να προκαλούνται σοβαρό-

τατα προβλήματα περαιτέρω

απορρύθμισης στην αγορά εργα-

σίας.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία στο-

χεύει στην κάλυψη των κενών που

δημιουργούνται όσον αφορά την

επαρκή ενημέρωση των Βουλγάρων

εργαζομένων στην Κύπρο για τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

τους. 

Τον περασμένο Δεκέμβριο επισκέ-

φθηκαν την Κύπρο συνδικαλιστές

της CITUB-KNSB και αντάλλαξαν

απόψεις και θέσεις με συνδικαλι-

στές της ΣΕΚ για τα προβλήματα

που επισώρευσε η οικονομική

κρίση στην κυπριακή αγορά εργα-

σίας τα οποία εν συνεχεία πλήτ-

τουν τους κοινοτικούς εργαζομέ-

νους προκαλώντας αθέμιτο αντα-

γωνισμό σε βάρος του ντόπιου

εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα θα προωθήσει

παράλληλα την κοινωνική ενσω-

μάτωση των εργαζομένων, θα

συμβάλει στην επίτευξη του στό-

χου της κοινωνικής συνοχής και θα

δημιουργήσει συνθήκες μεγαλύτε-

ρης και πιο ουσιαστικής συνδικα-

λιστικής εκπροσώπησης των

εργαζομένων, αποτρέποντας την

κοινωνική περιθωριοποίηση.

Στο μικροσκόπιο τα εργατικά δικαιώματα
Κυπρίων και Βουλγάρων εργαζομένων

• Ευρεία αντιπροσωπεία
της ΣΕΚ βρίσκεται στη Σόφια
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