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ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑ

Ε

πίσκεψη στο κατεχόμενο σχολείο του Ριζοκαρπάσου πραγματοποίησε την περασμένη
Τρίτη η γενική γραμματεία της ΣΕΚ, με επικεφαλής το γενικό γραμματέα Νίκο Μωυσέως.

Η πολυμελής αντιπροσωπεία ενόψει των εορτών του Πάσχα πρόσφερε δώρα στα εγκλωβισμένα παιδιά του γυμνασίου, δημοτικού και νηπιαγωγείου και συνομίλησε με τους διευθυντές του σχολείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ο γγ της ΣΕΚ κ. Μωυσέως απευθυνόμενος στα εγκλωβισμένα παιδιά τόνισε ότι η επιλογή
να διαμένουν στην κατεχόμενη γη που γέννησε τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους στέλνει πολλαπλά μηνύματα θάρρους, καρτερικότητας και ανδρείας αφού παρά τις καθημερινές
δυσκολίες που βιώνουν παραμένουν εκεί πιστοί να φυλάνε Θερμοπύλες.
Συγκλονιστική ήταν η απάντηση που έδωσε μαθήτρια του σχολείου που αφυπνίζει κάθε
Έλληνα Κύπριο ότι «ένα χαμόγελο είναι αρκετό για να τους δώσει δύναμη και κουράγιο και
δύναμη». Η αντιπροσωπεία της ΣΕΚ συνέχισε το οδοιπορικό της στην Ιερά Μονή Αποστόλου
Ανδρέα για προσκύνημα.
(Σελ. 8)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
χωρίς αδικίες και στρεβλώσεις

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟΙ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 2014

Η

ΣΕΚ θα γιορτάσει με μεγαλοπρέπεια
την επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς με μεγαλειώδη συγκέντρωση
την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 η ώρα
7.00 μ.μ. στο μέγαρο του κινήματος στο
Στρόβολο. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως ο οποίος θα αποτυπώσει τις
διεκδικήσεις και τους πρωταρχικούς
στόχους του Ελεύθερου Εργατικού Κινήματος μεσούσης της κρίσης. Χαιρετισμό θα απευθύνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου.

Έ

ντονες ανησυχίες διατυπώνει η ΣΕΚ
για την καθυστέρηση έναρξης του
Κοινωνικού διαλόγου για το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).
Η ΣΕΚ καλεί την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου να εγκαινιάσει τάχιστα το
διάλογο προκειμένου να συζητηθούν
σε βάθος όλες οι πτυχές του νέου
θεσμού ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή
την 1η Ιουλίου 2014.
Ο θεσμός του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος είναι πολυσήμαντος για
την κοινωνική συνοχή μεσούσης της
βαθιάς οικονομικής ύφεσης και για
αυτό πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά
από τους κοινωνικούς εταίρους δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωυσέως. Πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες τόνισε ώστε να αποτρέπονται αδικίες και στρεβλώσεις
που θα υπονομεύουν τη χρησιμότητα

του θεσμού.
Οι κίνδυνοι για αναζωπύρωση της
μαύρης εργασίας ενόψει της εφαρμογής του θεσμού του ΕΕΕ είναι μεγάλη
και για αυτό απαιτείται πολλή προσοχή για να μην βρεθούμε προ δυσάρε-

στων εκπλήξεων επεσήμανε ο κ. Μωυσέως.
Η ΣΕΚ πάντως αξιώνει όπως αυξηθούν
σημαντικά οι ποινές για όσους παρανομούν σε σχέση με την αδήλωτη και
παράνομη εργασία.

• Ορατοί κίνδυνοι
αναζωπύρωσης
της αδήλωτης
εργασίας

Εκποιήσεις μεγαλοοφειλετών και όχι απλών πολιτών

Η

ΣΕΚ από τον περασμένο Ιούνιο εκφράζει την ανησυχία της για την προστασία της πρώτης κατοικίας και διατυπώνει συνδικαλιστικό λόγο για την
ανάγκη κοινωνικής διαβούλευσης σε σχέση με το
συγκεκριμένο θέμα.
Η συζήτηση για το ζήτημα τούτο περιορίστηκε
κακώς μόνο ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, ενώ οι
κοινωνικοί εταίροι βρίσκονται στο σκοτάδι. Χρειάζεται λοιπόν κοινωνικός διάλογος και διαβούλευση στο
πιο ψηλό επίπεδο και επειδή το θέμα είναι κυρίως
οικονομικό – πάντα σε σχέση και με την ευρωστία του
τραπεζικού συστήματος – θα μπορούσε να συζητηθεί
στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής (Σ.Ο.Ε.), η οποία ως σώμα κινδυνεύει να
περιπέσει εκ νέου σε αχρηστία και ανυποληψία.
Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός Χάρης
Γεωργιάδης τάχιστα να καλέσει τη Σ.Ο.Ε. να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα και παράλληλα να ενημερώσει και επίσημα τους κοινωνικούς εταίρους για τα
όσα τροχιοδρομούνται με τον Χρηματοοικονομικό
Επίτροπο, που όπως αναφέρει ο καθημερινός Τύπος,

θα αναθέτει σε διαμεσολαβητές του ΚΕΒΕ την επίλυση διαφορών μεταξύ πολιτών και τραπεζών αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις εκποιήσεις ακινήτων.
Μέσα στο θολό τοπίο που δημιουργήθηκε τον τελευταίο καιρό γύρω από την ανάγκη προστασίας της
πρώτης κατοικίας, σημειώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση σχετική δήλωση του υπουργού Εσωτερικών

• Αισιόδοξη δήλωση του Υπουργού
Εσωτερικών, ταυτόσημη με τη θέση της ΣΕΚ
Σωκράτη Χάσικου, σύμφωνα με την οποία, «υπάρχουν πολύ μεγάλοι οφειλέτες με τεράστια ποσά και
πριν πιάσουμε τον οποιουδήποτε φτωχό πολίτη που
έχει ένα διαμέρισμα, (και απευθύνομαι στις τράπεζες
σημείωσε με νόημα ο ΥΠΕΣ), μπορεί να πάρουν ένα
μεγάλο οφειλέτη που καλύπτει χίλια και δύο χιλιάδες
διαμερίσματα».
Προχωρώντας ένα βήμα πιο κάτω, ο κ. Χάσικος δια-

βεβαίωσε πως «η κυβέρνηση σίγουρα δεν θα αφήσει
στο έλεος του Θεού αυτούς τους φτωχούς συμπολίτες μας που κατάφεραν με κόπο και ιδρώτα να διασφαλίσουν τη δική τους στέγη. Θα σταθούμε δίπλα
τους αρωγοί».
Η ΣΕΚ χαιρετίζει αυτήν την υπουργική δημόσια
δέσμευση και υπογραμμίζει πως, είναι απόλυτα ταυτόσημη με τη συνδικαλιστική θέση που διατύπωσε το
Κίνημα μας από τον περασμένο Ιούνιο. Πρώτα δηλαδή, οι μεγαλοοφειλέτες και ύστερα οι απλοί και ανυποψίαστοι πολίτες.
Πέραν όλων των πιο πάνω, καταληκτικά και συμπερασματικά, ένα από τα κορυφαία ζητούμενα αυτές
τις δύσκολες ώρες είναι η πολιτεία να θωρακίσει
νομικά, ηθικά, πολιτικά και άλλως πως τον αδύναμο
πολίτη – πελάτη, (που μπορεί να είναι και άνεργος),
όταν θα βρέθεται απέναντι στην παντοδύναμη εξουσία των τραπεζών, για να διευθετήσει τις υποχρεώσεις του.

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

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Ο

Οι μάσκες έπεσαν

ι μάσκες έπεσαν διαλαλεί με στόμφο από πρωίας μέχρι νυχτός το πρωτοκλασάτο στέλεχος του
ΑΚΕΛ Γιάννος Λαμάρης με αφορμή την απόφαση της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για αναβολή ψήφισης της πρότασης νόμου για προστασία της ιδιοκατοίκησης. Στην προσπάθεια του να παρουσιάσει το
ΑΚΕΛ ως σωτήρα των απελπισμένων νοικοκυριών
που κινδυνεύουν να χάσουν τις κατοικίες τους από
πιθανή εκποίηση, έστρεψε τα φαρμακερά βέλη του
προς την κυβέρνηση και τους πολιτικούς του αντιπάλους υποστηρίζοντας ότι «βουλευτές αντί να είναι
εκπρόσωποι των 300 χιλιάδων πολιτών μετατράπηκαν σε εκπρόσωπους 25 επιχειρηματιών οι οποίοι
χρωστούν στις τράπεζες €6 δισ.». Προχωρώντας ένα
βήμα πάρα πέρα, ο κ. Λαμάρης κατηγόρησε την
κυβέρνηση και τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ ότι «τάχθηκαν
για άλλη μια φορά στο πλευρό μιάς χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών που άδειασαν τα ταμεία των τραπεζών χωρίς να πληρώνουν τα χρέη τους ενώ μπορούν.»
Οι πολίτες που δεν
φορούν
κομματικές
• Οι πολιτικοί ένοχοι της παρωπίδες,
ούτε
οικονομικής τραγωδίας
παρασύρονται
από
λαικίστικες
τοποθετήοφείλουν να απολογηθούν
σεις, ακούγοντας τις
δηλώσεις Λαμάρη ,
παραμένουν άναυδοι γιαυτή την όψιμη φιλολαική
στάση και ευλόγως διερωτούνται.
. Ποιος κρατούσε το πηδάλιο της διακυβέρνησης του
τόπου όταν η χούφτα των ασύδοτων μεγαλοεπιχειρηματιών άδειαζαν τις τράπεζες.
. Τι έκανε η ΑΚΕΛική διακυβέρνηση για να εμποδίσει
το τραπεζικό έγκλημα και το τρελλό φαγοπότι πού
έσυραν τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση και τα
νοικοκυριά στην απόγνωση.
Φυσικά, τα ερωτήματα είναι πολλά και αδυσώπητα,
μα προπαντός αυτομαστιγωτικά για την ΑΚΕΛική
ηγεσία που με την αχαπαρωσύνη της, τα αγκυλωμένα ιδεολογήματα της και την ερμαφρόδιτη οικονομική της μεθόδευση, επέτρεψε στους οικονομικούς κερδοσκόπους και τους κάθε λογής αετονύχηδες να τινάξουν την οικονομία στον αέρα, βυθίζοντας μια ολόκληρη χώρα στην απελπισία.
Δυστυχώς όμως, η κλεψύδρα της ηθικής και πολιτικής ενοχής τους δεν τους αφήνει περιθώρια για
πραγματική μεταμέλεια και έμπρακτη μετάνοια, τόσο
για την τραγωδία στο Μαρί, όσο και για το οικονομικό ναυάγιο της χώρας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Τούτη την δύσκολη ώρα που ο γονατισμένος λαός
δεν πιστεύει σε κανέναν και δεν ελπίζει σε τίποτε,
οφείλουμε να υπενθυμίσουμε, προς τέρψιν και συμμόρφωση, ότι το επάρατο Μνημόνιο το έφερε η
«φιλολαική» διακυβέρνηση ΑΚΕΛ –Χριστόφια. Οι
μάσκες λοιπόν έπεσαν και ο κάθε κατεργάρης και ο
κάθε κύριος Λαμάρης, που δεν έχει το θάρρος και τη
ψυχική δύναμη να απολογηθεί προς το δεινοπαθούντα λαό, το μόνο που έχει να κάνει είναι να σύρει τον
χορό του πολιτικού Ζαλόγγου. Αυτή θα είναι και η
μέγιστη υπηρεσία που θα προσφέρει προς το δεινοπαθούντα λαό που τούτη την ώρα ψάχνει απεγνωσμένα σωσίβιο για να σωθεί.

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

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

Συρρικνώνεται επικίνδυνα
το ντόπιο δυναμικό

Ο

αριθμός
των
Κυπρίων και Κοινοτικών
εργαζομένων
στην Κύπρο καταγράφει
συνεχή μείωση ενώ την
ίδια ώρα σημειώνεται
αύξηση στην εργοδότηση υπηκόων Τρίτων
χωρών.
Παράλληλα, παρατηρείται έξαρση των
κρουσμάτων εκμετάλλευσης εργαζομένων,
κυρίως Κοινοτικών, οι
οποίοι παίρνουν εξευτελιστικούς
μισθούς
μέσω ατομικών συμβολαίων εργασίας. Κι ενώ
συμβαίνουν όλα αυτά, η
αδήλωτη εργασία κάνει
θραύσεις με πρώτο
θύμα το ντόπιο εργατικό δυναμικό που συρρικώνεται συνεχώς. Ήρθε
η ώρα οι αρμόδιοι να
ευαισθητοποιηθούν
λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προτού
ανοίξουν οι ασκοί του
Αιόλου!!!

&
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ΠΙΠΕΡΑΤΑ

Ο λαός να τιμωρήσει παραδειγματικά τους ενόχους
της οικονομικής τραγωδίας

Σ

τους τραπεζίτες και τις εποπτικές αρχές θέλει να επιρρίπτει την ευθύνη για
την οικονομική τραγωδία της Κύπρου η ΑΚΕΛική ηγεσία και οι λοιποί
σύντροφοι. Άλλο όμως το θέλω και άλλο η ωμή πραγματικότητα που λέει ότι το
τεράστιο μερίδιο της ευθύνης το έχει η τότε διακυβέρνηση η οποία άφησε την
οικονομία μεσούσης της κρίσης στον αυτόματο πιλότο και έρμαιο στις ορέξεις
των αετονύχηδων της κερδοσκοπίας.
• Ηχεί σαν ανέκδοτο η θέση του ΑΚΕΛ που θέλει την τότε κυβέρνηση Χριστόφια
να αποποιείται των ευθυνών της για την οικονομική καταστροφή, ξεχνώντας
σκοπίμως ότι ο λαός εξέλεξε πρόεδρο της Δημοκρατίας για να κυβερνά τον τόπο
και όχι να κυβερνάται από τους τραπεζίτες. Μήπως σας λέει κάτι το γεγονός ότι
οι διετελέσαντες τρεις υπουργοί της διακυβέρνησης ΑΚΕΛ - Χριστόφια ήταν
τραπεζίτες; Μήπως σας λέει κάτι ότι ο τότε υπουργός Χαρίλαος Σταυράκης
ζήτησε από διεθνή οικονομικό οίκο αξιολόγησης να μην δημοσιοποιήσει την
αρνητικότατη έκθεση του παραμονές εκλογών; Μήπως σας λέει κάτι το γεγονός
ότι στο μαύρο κατάλογο των διαγραφέντων δανείων και των ευεργεθέντων από
τις τράπεζες κατείχαν πρωτεύουσα θέση πολιτικά πρόσωπα και πολιτικοί
φορείς με εταιρεία που ελέγχει το ΑΚΕΛ σε περίοπτη θέση; Μήπως σας λέει κάτι
ότι η χαριστική βολή στην Κυπριακή οικονομία δόθηκε στο διάστημα 40 ημερών
από 23 Μαϊου έως τις 3 Ιουλίου 2012, η «Λαϊκή Τράπεζα» άντιλησε €6.2 δις από
τον ELA που οφείλεται όπως αποκαλύπτεται και στην έκθεση της Επιτροπής
θεσμών της Βουλής σε κάκιστους και εγκληματικούς χειρισμούς των τότε αρμοδίων;
• Στο κεντρικό συμπέρασμα της εν λόγω επιτροπής αποτυπώνεται όλο το εύρος
και βάθος του τραπεζικού εγκλήματος με ευθύνη κεντρικών τραπεζιτών, διοικήσεων και διευθυντικών στελεχών των δύο αμαρτωλών τραπεζών, υπουργών,
κυβερνήσεων, μεγαλοεπιχειρηματιών και πολιτικών ταγών.
Καταληκτικά θέλουμε να στείλουμε το ισχυρό μήνυμα ότι στην Κύπρο τα διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου τέμνονται, εξού και αλληλοκαλύπτονται. Γι’ αυτό
ο λαός αν δεν πάρει το μέλλον του στα ίδια του τα χέρια δεν μπορεί να ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο.

Η ώρα του Γενικού Εισαγγελέα

Μ

ε τα όσα αποκαλύφθηκαν μέχρι σήμερα, ο εξαθλιωμένος
λαός είναι πλέον απόλυτα πεπεισμένος ότι η Κύπρος
σύρθηκε στην οικονομική πανωλεθρία από τις παραλείψεις, την αμέλεια, την αχαπαρωσύνη, την ανευθυνότητα και την ανεπάρκεια πολιτικών
προσώπων κεντροτραπεζιτών και τραπεζικών στελεχών με τη συνέργεια οικονομικών παραγόντων.
Η τότε κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια προτάσσοντας εκβιαστικά διλήμματα και εκφοβισμούς κάλεσε τη
Βουλή να ψηφίσει επειγόντως έγκριση €1.8 δις για διάσωση της Λαϊκής Τράπεζας. Ακολούθησε η εγκληματική απόφαση για άντληση πελώριων ποσών από τον ELA για στήριξη της Λαϊκής μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Η διοίκηση της Λαϊκής, (η οποία αποοτελείτο από υπαρκτά άτομα και όχι εξωγήινους) και η κυβέρνηση Χριστόφια με επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου τον τότε υπουργό Βάσο Σιαρλή ήξεραν αλλά
σιώπησαν για το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά τεχνιέντως παραπλάνησαν την Βουλή, ανοίγοτας το δρόμο
της επελθούσας καταστροφής. Τώρα που τα πράγματα είναι φως φανάρι, ο λαός απαιτεί από
τη Γενική Εισαγγελεία να στείλει στο εδώλιο τους ενόχους αλλά και τους συνένοχους
του οικονομικού εγκλήματος. Σε διαφορετική περίπτωση οι αιμάσσουσες
πληγές στο σώμα της Κύπρου θα παραμείνουν ανοιχτές για
πολλά χρόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται!

Κ

άποιοι εξυπνάκηξεύεται
στα
ύψη
Οι αλλοδαποί και το χρέος της Ζέτας
δες επιχειρηματίες
σπρώχνοντας
τους
πολιορκούν τους τελευταίους μήνες συγκεκριμένα
Κυπρίους νέους επιστήμονες στο κοινωνικό περιθώυπουργεία απαιτώντας χαλάρωση των κριτηρίων
ριο και στη μετανάστευση, είναι αδιανόητο να εγκριεργοδότησης αλλοδαπών πτυχιούχων εργαζομένων.
θεί αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από ΤρίΜάλιστα, υποστηρίζουν οι αδαείς ότι θα βοηθηθεί η
τες χώρες. Η κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου ας αναλογισθεί
Κυπριακή οικονομία, αν η κυβέρνηση κάνει δεκτό το
τις ευθύνες της και ας αντισταθεί στις όποιες πιέσεις
αίτημα τους. Η ΣΕΚ θέλει να στείλει ισχυρό το μήνυασκούνται. Η καλή εικόνα που εκπέμπει ως υπουργός
μα προς κάθε κατεύθυνση ότι τέτοιες πρακτικές δεν
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι κρίμα να
θα γίνουν αποδεκτές. Την ώρα που η ανεργία εκτομην διατηρηθεί.

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

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΤΥΧΕΣΤΑΤH Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ

Ε.Ε

«ΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ» ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξ

επέρασε κάθε προσδοκία η υποδοχή που επεφύλαξε η διεθνής επενδυτική κοινότητα στο νέο πενταετές ελληνικό
ομόλογο με την έκδοση του οποίου το Ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε τελικά 3 δισ. ευρώ, αντί των 2,5 δισ. που ήταν ο στόχος.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν εντυπωσιακή με το
υπουργείο Οικονομικών να αναφέρεται για επενδυτές υψηλής
ποιότητας και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Η θετική αυτή εξέλιξη σηματοδότησε τη διαδικασία πλήρους
επανόδου της χώρας στον διεθνή δανεισμό και της απεξάρτησης από τον Μηχανισμό Στήριξης και τα Μνημόνια, με τις αγορές να επιβραβεύουν, καταρχήν, τη μεγάλη δημοσιονομική εξυγίανση που έλαβε χώρα αλλά και
την προοπτική ανάκαμψης της
• Αρχίζει μια νέα
οικονομίας, μετά από μια βαθιά,
εποχή για την χώρα εξαετή ύφεση.

η οποία βγαίνει από
την απομόνωση

Παράλληλα δημιουργούνται οι
συνθήκες για να ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους
δανεισμού στο σύνολο της οικονομίας αλλά και της αποκατάστασης της ρευστότητας, καθώς
διευκολύνεται η προσφυγή και μεγάλων επιχειρήσεων σε μειωμένου κόστους δανεισμό.
Το καταλυτικό εγχείρημα της πρώτης έκδοσης του Δημοσίου,
μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού από τις διεθνείς αγορές
και δύο μόλις έτη μετά το PSI, στέφθηκε με επιτυχία από τα
πρώτα λεπτά της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών χθες,
καθώς μέσα στην πρώτη ώρα κατέστη εμφανής και η μεγάλη
ζήτηση αλλά και η δυνατότητα αποκλιμάκωσης του επιτοκίου
κάτω από το 5%. Την επιτυχή έκδοση χαιρέτισαν κορυφαίοι
αξιωματούχοι στο εξωτερικό, ενώ έντονη ήταν η ικανοποίηση
στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, με το Γ. Στουρνάρα να
δηλώνει πως μιλάμε αναμφισβήτητα για μεγάλη επιτυχία, με
την οποία επιβραβεύεται η σοβαρότητα και ο καλός προγραμματισμός.

Σ

ε «κήρυξη πολέμου» κατά της αδήλωτης εργασίας η οποία κάνει θαραύσεις σε όλη την
Ευρωπαική Ένωση προχωρεί η Ευρωπαική επιτροπή, γνωστή ως Κομισιόν. Πρός την κατεύθυνση αυτή η Κομισιόν πρότεινε την περασμένη
εβδομάδα τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη βελτίωση της συνεργασίας με
απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Η
πλατφόρμα θα φέρει σε επαφή διάφορους εθνικούς φορείς επιβολής του νόμου που συμμετέχουν
στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ένα
φαινόμενο που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις
συνθήκες εργασίας, τον θεμιτό ανταγωνισμό και
τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
«Η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζομένους την κοινωνική προστασία, θέτει σε κίνδυνο
την υγεία και την ασφάλειά τους και υποβαθμίζει
τα πρότυπα εργασίας. Υπονομεύει επίσης τον
θεμιτό ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις και
απειλεί τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομι-

• Οι ευρωπαικές κοινωνίες αισθάνονται
ολοένα και περισσότερο τις οδυνηρές
επιπτώσεις της αδήλωτης εργασίας
η οποία θεριεύει μεσούσης της κρίσης,
ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαικού Νότου

Μείωση κόστους δανεισμού
Με τη νέα έκδοση ανοίγει ο δρόμος για ουσιαστική συμπίεση
του κόστους δανεισμού στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας,
ενώ διευκολύνεται η προσφυγή μεγάλων επιχειρήσεων στις
διεθνείς αγορές και η αποκατάσταση της ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία.
Πρακτικά με την έκδοση ξεκινά η διαδικασία ανοικοδόμησης
της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων, σημείο αναφοράς για την
ομαλοποίηση των συνθηκών δανεισμού στον ευρύτερο επιχειρηματικό στίβο, αλλά και την αύξηση της εμπορευσιμότητας
των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι ιδιώτες επενδυτές.

Η νέα πλατφόρμα αναμένεται ότι:
• Θα προσφέρει ένα φόρουμ όπου οι εμπειρογνώμονες θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες
και βέλτιστες πρακτικές, επεκτείνοντας τις –μέχρι
στιγμής– περιορισμένες επαφές·
• Θα εξετάσει εθνικά και ενωσιακά μέσα για την
αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, όπως το
συναφές φαινόμενο της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας στο πλαίσιο αλυσίδων υπεργολαβίας·
• Θα αντιμετωπίσει διασυνοριακές πτυχές, διερευνώντας, π.χ. τρόπους για τη βελτίωση της
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εθνικών διοικήσεων·
• Θα ενισχύσει την επιχειρησιακή συνεργασία,
όπως τους κοινούς κύκλους κατάρτισης, τις
ανταλλαγές προσωπικού και τις κοινές επιθεωρήσεις·
• Θα αναπτύξει κοινές αρχές και κατευθυντήριες
γραμμές για τις επιθεωρήσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας·

«Ο δρόμος που έχουμε χαράξει είναι η καλύτερη συνταγή, ώστε
σε ένα διάστημα χρόνου να αποκαταστήσουμε τη μείωση του
εισοδήματος που έχουμε υποστεί από την αρχή της κρίσης
μέχρι σήμερακ, δήλωσε ο υπουργός οικονομικών κ. Στουρνάρας.
Υποστηρικτικά στην ομαλοποίηση της ελληνικής αγοράς ομολόγων τους επόμενους μήνες αναμένεται να δράσει και η κυοφορούμενη νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους από την
Ευρωζώνη. Με την αναδιάρθρωση θα σταλεί νέο μήνυμα στήριξης της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα, ενώ θα βελτιωθεί το
προφίλ αποπληρωμής του χρέους, ενισχύοντας την αίσθηση
ασφάλειας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα για την ικανότητα
εξυπηρέτησης του χρέους από την Ελλάδα.
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• Θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το
πρόβλημα με κοινές δραστηριότητες, όπως οι
ευρωπαϊκές εκστρατείες και η θέσπιση περιφερειακών ή ενωσιακών στρατηγικών.
Η πρόταση απόφασης σχετικά με τη δημιουργία
ευρωπαϊκής πλατφόρμας θα υποβληθεί τώρα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς
έγκριση.
κών και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Στο τέλος, όλοι ζημιώνονται. Γι’ αυτόν τον λόγο,
η Επιτροπή είναι απόλυτα αποφασισμένη να
στηρίξει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση αυτής
της μάστιγας, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε των εργαζομένους, να εξασφαλίζουμε
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και να διαφυλάσσουμε τα φορολογικά
έσοδα», δήλωσε ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης.
Η νέα πλατφόρμα αναμένεται να φέρει σε επαφή
όλους τους φορείς επιβολής του νόμου που ασχολούνται με την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι
επιθεωρήσεις κοινωνικής ασφάλισης, οι φορολογικές και μεταναστευτικές αρχές, καθώς και άλλοι
ενδιαφερόμενοι φορείς (π.χ., σε επίπεδο ΕΕ,
εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων). Η πρόταση προβλέπει τη συμμετοχή όλων
των κρατών μελών στην πλατφόρμα, αφού η
αδήλωτη εργασία τα επηρεάζει στο σύνολό τους
και η κοινή συμμετοχή όλων των χωρών της ΕΕ
είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων.
Η πλατφόρμα θα καλύψει ένα κενό σε επίπεδο ΕΕ,
όπου μέχρι τώρα η αδήλωτη εργασία εξετάζεται
αποσπασματικά και χωρίς συντονισμό σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας. Θα επιτρέψει
την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με την αδήλωτη εργασία
επιτόπου και σε καθημερινή βάση.

Ιστορικό
Με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται όλες οι
αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως
προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις
δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Η έννοια αυτή έχει ενταχθεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και, από το 2001, περιλαμβάνεται στις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που
απευθύνονται στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που διενεργήθηκε το
2013, περίπου ένας στους δέκα Ευρωπαίους (11%)
παραδέχτηκε ότι έχει αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες που αποτελούν προϊόν αδήλωτης εργασίας
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ενώ το
4% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι είχε πραγματοποιήσει αδήλωτη εργασία (IP/14/298). Η
έρευνα αποτύπωσε την έκταση αυτού του φαινομένου σε ευρύ φάσμα τομέων και διαπίστωσε
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, που
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2012, επισημαινόταν
ήδη ότι η μετατροπή της άτυπης ή της αδήλωτης
εργασίας σε κανονική απασχόληση θα μπορούσε
να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και να προβάλει την ανάγκη για αποτελεσματικότερη συνεργασία των κρατών μελών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της
14 Ιανουαρίου, ζήτησε μεγαλύτερη συνεργασία
και ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
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Γερνάμε επικίνδυνα

ο δημογραφικό ζήτημα αποτελεί ένα από τα πιο
κορυφαία και ουσιώδη ζητήματα που θα πρέπει
να απασχολήσει συλλογικά ολόκληρη την πολιτεία(Κυβέρνηση-Βουλή).
Τα στοιχεία της τελευταίας δημογραφικής έκθεσης
του 2012 της στατιστικής υπηρεσίας Κύπρου είναι
ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και ανησυχητικά και τα
οποία κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου.
Δυστυχώς εδώ και δεκαετίες θέσαμε
το σοβαρό αυτό ζήτημα στον αυτόματο πιλότο έχοντας τη ψευδαίσθηση, ότι κάποια στιγμή όλα θα
έπαιρναν τον δρόμο τους χωρίς
καμία παρέμβαση.
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά

Πέσαμε πολύ έξω και ο χρόνος που
είναι σκληρά αδυσώπητος δεν μας
πρόλαβε μόνο αλλά
μας προσπέρασε.

• Πέρασαν δεκαετίες
και ως κράτος δεν
εγκύψαμε στο δημογραφικό ζήτημα. Ο
χρόνος που είναι
αδυσώπητος μας
προσπέρασε και
τώρα τρέχουμε και
δεν τον φτάνουμε

Και αν κάποια στιγμή
ξυπνούσαμε από το
λήθαργο, η οικονομική
μας πτώση μας έδεσε
και πάλι χειροπόδαρα
με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί να ανάβουν συνεχώς κόκκινο
και να μην επιτρέπουν
να σπαταλήσεις ούτε
ένα σεντ ακόμη και για
σοβαρά ζητήματα.

Επιτέλους χωρίς άλλη
χρονοτριβή θα πρέπει απαραίτητα να ληφθούν
άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα μέσα από την
υιοθέτηση της πρώτης δημογραφικής στρατηγικής
η οποία ωστόσο θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνεχείς και ραγδαίες δημογραφικές
εξελίξεις.
Αν δεις προσεκτικά όλα τα στοιχεία της δημογραφικής έκθεσης ότι δηλαδή οι γεννήσεις δεν εξασφαλίζουν την αναπλήρωση του πληθυσμού σε συνάρτηση με τους γάμους που λιγοστεύουν συνεχώς
καθώς και με τα διαζύγια που αυξάνονται ραγδαίως, εύκολα κάποιος μπορεί να αντιληφθεί, ότι οι
κοινωνικές συνθήκες συνεχώς αλλοτριώνονται επικίνδυνα σε βάρος της δημογραφίας.
Σύμφωνα με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα που
δημιουργούν σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα, τα ζευγάρια που βρίσκονται σε ηλικία τεκνοποίησης,
χωρίς ισχυρά κίνητρα, δύσκολα θα πεισθούν να
μεγαλώσουν την οικογένεια τους είτε να δημιουργήσουν οικογένεια.
Ειδικότερα για τις επόμενες γενιές τα προβλήματα
θα είναι πιο έντονα καθώς η απόκτηση ιδιόκτητης
κατοικίας θα είναι όνειρο απατηλό. Ήδη πολλά νέα
ζευγάρια έχουν επιστρέψει στην ιδέα του ενοικίου
εγκαταλείποντας οριστικά και αμετάκλητα τη
σύναψη δανείου για ιδιοκατοίκηση. Με την εργασιακή ανασφάλεια να βρίσκεται στο ζενίθ διερωτώμαι πως το κράτος θα μπορέσει να δώσει λύση
στο χρονίζον αυτό ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή
θα αποτελέσει τον χειρότερο μας εφιάλτη.
Ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος των δημογραφικών
δεδομένων και αν αισίως επέλθει μια ειρηνική και
βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα το ζήτημα
του δημογραφικού θα το βρούμε μπροστά μας έτοιμο να μας καταπλακώσει. Αλλά τότε θα είναι πολύ
αργά ότι κινήσεις και όσα μέτρα και αν λάβουμε.
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ:

Ένας διαχρονικά επίκαιρος κυβερνήτης

Ο

Ιωάννης Καποδίστριας αναδείχθηκε ως μια κορυφαία
μορφή της διεθνούς πολιτικής, ως
διαπρεπής διπλωμάτης, ως διεκδικητής της ελευθερίας του Ελληνισμού των αρχών του 19ου αιώνα.
Κατά το 1815 στο Συνέδριο της
Βιένης αντιπαρατάχθηκε στον
Μέτερνιχ, δηλαδή στο status quo
της εποχής, σε ένα είδος παγκοσμιοποίησης που επέβαλε η θέληση των μεγάλων δυνάμεων και η
καταπιεστική ισχύς τους περί
απαγόρευσης της ελευθερίας των
εθνών και της ανεξαρτησίας των
κρατών. Ο Μέτερνιχ, ως ένας μεγάλος ηγεμόνας, επέβαλε τη βίαιη
παρεμπόδιση στους καταπιεσμένους και υπόδουλους λαούς της
Ευρώπης που βρίσκονταν υπό τις

αυθαίρετης εξουσίας, την πολιτική
σταθερότητα, την προάσπιση των
κοινωνικών, συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων αγωνίστηκε
υπέρ της ιδέας της οικοδόμησης
κρατών ως προϊόντων πολιτισμού,
όπου θεμελιώνεται η διατήρηση
των παραδόσεων, της ιστορίας,
των ηθών και της ταυτότητας.
Κατόπιν εντολών του Τσάρου,
μετέβη στην Ελβετία, όπου και
παρά τα δυσεπίλυτα εσωτερικά

Του
Χριστόδουλου Κ.
Γιαλλουρίδη
εκάστοτε αυτοκρατορίες, κυρίως
την Οθωμανική, τη διεκδίκηση της
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας
τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Μέτερνιχ, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης, σε υψηλούς τόνους,
δήλωσε στον Καποδίστρια πως η
Ευρώπη δεν γνωρίζει Έλληνες,
παρά μόνο υπόδουλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αποκαλούνται Έλληνες, συνεχίζοντας
έκτοτε μια πολιτική που στόχευε
στην καταστολή παντός επαναστατικού κινήματος.
Προκειμένου να αναπτύξει και να
διαδώσει το επαναστατικό πνεύμα
της διεκδίκησης της ελευθερίας για
τους Έλληνες που βρίσκονταν υπό
τον οθωμανικό ζυγό και να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό, εμπνέοντας του λαούς της Ευρώπης,
τους απανταχού Έλληνες και
φιλέλληνες, ίδρυσε ακαδημίες σε
ευρωπαϊκές πόλεις, με συμμετοχές
επιφανών ανδρών, προκειμένου να
διδαχθούν οι Ευρωπαίοι τον ελληνικό πολιτισμό, να μεταφράσουν
κείμενα των Αρχαίων Ελλήνων
συμβάλλοντας στην παίδευσή τους
και παρέχοντας παράλληλα βοήθεια στους Έλληνες νέους, τους
διψώντας παιδείαν. Οι διάφορες
δράσεις του Καποδίστρια συνέβαλαν στην εξάπλωση του φιλελληνισμού, αλλά και στη συλλογή
σημαντικών χρηματικών ποσών
για την ενίσχυση του επαναστατημένου Ελληνισμού.
Αυτός ο μεγάλος Έλληνας, ο οποίος εμφορείτο από τις ιδέες της
ελευθερίας και της προάσπισης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
υποστήριξε σθεναρά τη δημιουργία συνταγματικών θεσμών «ως το
μοναδικό όπλο να πολεμήσεις τον
αντίπαλό σου από δεξιά και από
αριστερά». Αντιλαμβανόμενος τη
θεμελιώδη σημασία των συνταγμάτων για τον περιορισμό της

√ Φάρο για τους
σύγχρονους πολιτικούς
της Κύπρου και της
Ελλάδας πρέπει να
αποτελέσει ο βίος
και η πολιτεία του
Ιωάννη Καποδίστρια
προβλήματα, επεχείρησε να διευθετήσει το Ελβετικό Ζήτημα, δηλαδή να ενοποιήσει τη διαιρεμένη σε
καντόνια Ελβετία και να δημιουργήσει μια κεντρική κυβέρνηση,
όπου θα κατοχυρωνόταν η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισονομία και η ισοπολιτεία
όλων των κατοίκων που ζούσαν
εντός των ελβετικών συνόρων.
Υπογραμμίζουμε πως, χάρη στον
Καποδίστρια και στους διπλωματικούς του χειρισμούς, τα δύο
συνέδρια που ακολούθησαν, αυτό
της Βιένης και των Παρισίων,
κατοχύρωσαν το πρώτο Σύνταγμα
της Ελβετίας, το οποίο αποτελούσε
ένα πρότυπο για την οργάνωση
των συνταγμάτων ομοσπονδιακής
δομής. Υπήρξε ο συντάκτης του

ελβετικού συντάγματος, το οποίο
ένωσε την Ελβετία σε μία ομοσπονδία, η οποία ουσιαστικά επιβίωσε και επιβιώνει μέχρι σήμερα,
δημιουργώντας ένα κράτος, το
οποίο αποτελείται από πέντε
εθνότητες, όπου ο καθένας διατηρεί την ταυτότητά του, αλλά όλοι
μαζί είναι Ελβετοί. Αυτό το εγχείρημα επεδίωξε να υλοποιήσει και
στην Ελλάδα των Ελλήνων, όπου
δεν υπήρχε πρόβλημα πολυεθνικότητας, οικοδομώντας ένα μοντέρνο
κράτος, το οποίο σημαίνει θεσμούς
και δημιουργία εκείνου του συγκριτικού πλεονεκτήματος που αναφέρεται στην ικανότητα του ελληνικού κράτους να ανταγωνίζεται
διεθνώς άλλες κρατικές δυνάμεις,
να αμύνεται και να υπερασπίζεται
την υπόστασή του, να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών και
να δημιουργεί όφελος γι’ αυτούς.
Το μοντέρνο κράτος ήταν αυτό που
επεδίωξε να θεμελιώσει στην
Ελλάδα ως ιδρυτής του νέου ελληνικού κράτους, εμπεδώνοντας όχι
μόνο τη δημοκρατία, αλλά και το
σύγχρονο κράτος δικαίου. Στόχος
του ήταν να ενώσει την Ελλάδα ως
Ελληνισμό και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ένα διάλογό του
με τον Βρετανό Πρέσβη, αρχής
γενομένης από την νήσο Κύπρο. Η
διημερίδα «Ιωάννης Καποδίστριας,
Ένας διαχρονικά επίκαιρος κυβερνήτης», στοχεύει στο να αναδείξει
τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια,
την πολυσχιδή δράση του, τη συμβολή του στη δημιουργία του ελληνικού κράτους, αλλά και τις ρίζες
του, καθώς εκ μητρός κατάγεται
από την Κύπρο. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, η Πρεσβεία της
Ελλάδος στην Κύπρο, το Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών και το
Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και
Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας»
διοργανώνουν στις 4 και 5 Απριλίου διημερίδα αφιερωμένη στον
πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος,
Ιωάννη Καποδίστρια, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
στην Φανερωμένη, στο ιστορικό
κέντρο της πόλης της Λευκωσίας.
Στη διημερίδα θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η διαχρονική διάσταση του έργου και της ζωής του Καποδίστρια αποδεικνύεται στην παρούσα χρονική συγκυρία ως εξαιρετικά επίκαιρη σε
μια Κύπρο, η οποία σήμερα βρίσκεται στη δίνη του φόβου και των
παθών, της σκλαβιάς και της υποδούλωσης, της αβεβαιότητας για το
αύριο και της υποχρέωσής της να διεκδικήσει την ελευθερία και την
οικοδόμηση ενός σύγχρονου κράτους δημοκρατικού. Η έννοια της δημοκρατίας και της προάσπισης των θεμελιωδών αναφαίρετων δικαιωμάτων και ελευθεριών, της διατήρησης της ταυτότητας ως πολιτισμού
και ως πολιτικής εδράζεται στη συνειδητοποίηση της ανάγκης να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε, όχι μόνο με βάση το σήμερα, αλλά με ορίζοντα τις επόμενες γενιές. Το παράδειγμα του Καποδίστρια ως μια
διαχρονική μορφή πολιτικής και πολιτισμού από τότε μέχρι σήμερα
πρέπει να αποτελέσει φάρο για τους πολιτικούς μας, για την υπεράσπιση των αρχών, αξιών
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• Συμβουλές προς γονείς - Πυροτεχνήματα χωρίς ατυχήματα

Η περίοδος του Πάσχα κρύβει παγίδες για τα παιδιά
Κ
Πυροτεχνήματα χωρίς
ρύβουν παγίδες οι διακοπές
του Πάσχα για τους μαθητές
και όχι μόνον. Ο άπλετος ελεύθερος χρόνος των παιδιών χαλαρώνει την προσοχή τους αυξάνοντας
τις πιθανότητες για ατυχήματα. Το
Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος» μοιράζεται έξυπνα
«μυστικά» και συμβουλές με τους
γονείς, με στόχο να αποφύγουν τις
κακοτοπιές.
1. Τοποθετούμε στις μπαλκονόπορτες του σπιτιού μας αυτοκόλλητα στο ύψος των παιδιών μας,
ώστε να τις βλέπουν καλύτερα και
να αποφεύγονται οι τραυματισμοί
από σπασμένα τζάμια, οι οποίοι
είναι πάντα σοβαροί έως και
θανατηφόροι.
2. Δεν αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά
χωρίς επίβλεψη στην κουζίνα,
όταν βάφουμε τα αβγά και ετοιμάζουμε πασχαλινές λιχουδιές
3. Προσοχή στις λαμπάδες! Να
αποφεύγουμε όσες είναι στολισμένες με εύφλεκτα υλικά και να εξηγήσουμε στα παιδιά πώς πρέπει
να τις κρατάνε. Η φλόγα και το
λιωμένο κερί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.
4. Προσοχή στα βεγγαλικά.
5. Ιδιαίτερη προσοχή στις ψησταριές και στις σούβλες την Κυριακή
του Πάσχα! Τα αναμμένα κάρβουνα
και τα πυρωμένα σίδερα αποτελούν αιτία σοβαρών εγκαυμάτων.
6. Κρατάμε πάντα τα παιδιά από
το χέρι στη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου, όταν βγαίνουμε μαζί τους
για ψώνια.
7. Να βεβαιωνόμαστε ότι ο τόπος
διαμονής μας στις διακοπές είναι
ασφαλής για τα παιδιά μας. Οφείλουμε να προσέξουμε ιδιαιτέρως:
μπαλκόνια, παράθυρα, σκάλες,
τζάκια και πισίνες, και να λάβουμε
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Εφόσον υπάρχουν στην περιοχή

Ο

ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και
άλλα μέρη αποθήκευσης νερού, να
εξηγήσουμε την επικινδυνότητά
τους στα παιδιά και να τα αποτρέψουμε να παίζουν δίπλα τους.

8. Όταν είμαστε κοντά σε νερό με
μικρά παιδιά, απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή, διότι μπορούν να πνιγούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
και σε ελάχιστα εκατοστά νερού.
9. Το Πάσχα είναι μία καλή ευκαιρία να μάθουμε στα παιδιά μας να
φοράνε πάντα κράνος ασφαλείας
όταν κάνουν ποδήλατο.
10. Στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, τα παιδιά πρέπει πάντα να
κάθονται στο πίσω κάθισμα
σωστά δεμένα. Οι αντιπροσωπίες
αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με
αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν
να προτείνουν ποιο είναι το σωστό
κάθισμα για κάθε παιδί, ανάλογα
με το ύψος και το βάρος του.
11. Αρκετά τροχαία ατυχήματα
οφείλονται στο ότι τα παιδιά επιβάτες ενοχλούν και εκνευρίζουν
τους γονείς - οδηγούς. Για να
υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε μεγάλες
διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε ότι
τα παιδιά στο αυτοκίνητο έχουν
κάποια ασφαλή παιχνίδια για να
απασχολούνται καθώς και προστασία από τον ήλιο (αντηλιακό
κουρτινάκι αυτοκινήτου). Πρέπει
επίσης να προγραμματίζονται
κάποιες στάσεις, για να μπορούν
τα παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου, ώστε στη συνέχεια να
είναι ήρεμα κατά τη διαδρομή.
12. Εάν τα παιδιά μας απαιτούν
την προσοχή μας, σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του
δρόμου, πριν ασχοληθούμε μαζί
τους.
13. Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω
με το παιδί στην αγκαλιά μας,
έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση ατυχήματος, το παιδί λει-

τουργεί σαν αερόσακος.

ατυχήματα
Σε πασχαλινό κίνδυνο έχει εξελιχθεί το έθιμο της χρήσης πυροτεχνημάτων. Και αυτό γιατί χωρίς
την απαιτούμενη προσοχή, μπορούν να αποτελέσουν αιτία σοβαρού τραυματισμού τόσο γι' αυτόν
που τα χρησιμοποιεί, όσο και για
τους γύρω του. Για το λόγο αυτό:
1. Προσέχουμε τι είδους πυροτεχνήματα αγοράζουμε και από πού,
γιατί ορισμένα από αυτά μπορεί
να είναι επικίνδυνα.
2. Δεν κατασκευάζουμε μόνοι μας
παράνομα πυροτεχνήματα, διότι

κινδυνεύουμε να πάθουμε σοβαρά
εγκαύματα.
3. Προσέχουμε να μην ανάβουμε
βεγγαλικά κοντά στο πρόσωπό
μας και στα μαλλιά μας ή κοντά σε
εύφλεκτα υλικά.
4. Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα μέσα σε πολύ κόσμο, ώστε να
μην τραυματίσουμε κάποιον άθελά
μας.
5. Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα κοντά σε ξερά χόρτα, ώστε να
μην προκαλέσουμε πυρκαγιά.

Αστυνομία:

Να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα
από κροτίδες

Ε

νόσω πλησιάζει η Λαμπρή, εντείνεται ολοένα και
περισσότερο η εκστρατεία της αστυνομίας για
πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της
χρήσης, κατοχής και εμπορίας κροτίδων που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο για αναπαράσταση των
γιορτινών εθίμων. Ταυτόχρονα κορυφώνεται η
εκστρατεία της αστυνομίας για ευαισθητοποίηση
του κοινού και ενεργό συμμετοχή όλων των αρμόδιων
φορέων στην πάταξη της
επικίνδυνης και παράνο√ Εντείνεται η
μης αυτής συνήθειας.

εκστρατεία της
αστυνομίας για
πρόληψη ατυχημάτων κατά τη
γιορτινή περίοδο

Εξάλλου, η Αστυνομία
εντείνει τις προσπάθειές
της, για εντοπισμό και
σύλληψη των προσώπων
εκείνων που παράνομα
εισάγουν,
κατέχουν,
πωλούν, κατασκευάζουν
ή χρησιμοποιούν κροτίδες ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κροτίδων.
Η Αστυνομία, απευθύνει έκκληση
στα νεαρά κυρίως πρόσωπα, να
αποφύγουν την κατασκευή και
χρήση κροτίδων και να μείνουν
μακριά από τα πυροτεχνήματα
και τις κροτίδες, γιατί εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους με
τα δυσάρεστα επακόλουθα, που
δεν είναι άλλα από τους τραυματισμούς και ακρωτηριασμούς,
νεαρών κυρίως προσώπων.

«Έχουμε πολλά παραδείγματα, όπου νεαροί, ιδιαίτερα ανήλικοι, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, ακρωτηριασμούς, ακόμη και έχασαν τη ζωή τους από τη
χρήση κροτίδων. Στόχος μας, είναι να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας
από εμάς, τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατασκευή
και χρήση κροτίδων.
Η χρήση τους δεν είναι ούτε παιγνίδι, ούτε έθιμο,
αλλά μια κακή συνήθεια. Είναι εκρηκτικά σκευάσματα, που είτε τραυματίζουν, είτε σκοτώνουν και παίζοντας με τις κροτίδες, είναι σαν να παίζεις με τον
ίδιο το θάνατο», σημειώνεται σε αστυνομική ανακοίνωση.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΔΥΑΣΑΡΕΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ι περίοδοι νηστείας ή περιορισμού
των ζωικών πρωτεϊνών και λίπους
δεν είναι μόνο επιταγή της Εκκλησίας με
στόχο την τήρηση θρησκευτικών κανόνων αλλά συμβάλλουν και στη διατήρηση της σωματικής μας υγείας.
Τις ημέρες του Πάσχα το πρόβλημα της
διατροφής μπορεί να οξυνθεί με την
υπερβολική λήψη τροφών, κυρίως
πλούσιων σε ζωικό λίπος, που λόγω
δυσκολίας στην πέψη, μπορεί να δημιουργήσει γαστρικό φόρτο με αποτέλεσμα οξείες γαστρίτιδες που μπορεί να
επιδεινωθούν από την υπερβολική
κατανάλωση οινοπνευματωδών.
Η αιφνίδια υπερκατανάλωση μπορεί να
επιδεινώσει προϋπάρχοντα νοσήματα,
όπως υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια,
σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο,
γαστρικό έλκος, κολίτιδες κ.α. Τα άτομα
με τα παραπάνω νοσήματα θα πρέπει
να αποφεύγουν την υπερκατανάλωση

π.χ περπάτημα.

τροφίμων και αλκοολούχων κατά την
περίοδο του Πάσχα, ακολουθώντας το
διαιτολόγιο που τους έχει συστήσει ο
γιατρός τους.
Η διακοπή της νηστείας κατά την ημέρα
του Πάσχα πρέπει να γίνεται βαθμιαία
και με τροφές σχετικά εύπεπτες. Η
παραδοσιακή 'μαγειρίτσα' αποτελεί ένα
σχετικά εύπεπτο τρόφιμο που προετοιμάζει το γαστρικό βλεννογόνο για την
κατανάλωση του κρέατος και των
γαλακτοκομικών της επόμενης μέρας:

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
• Μην καταναλώνετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων σε ένα γεύμα.
Διαιρέστε την προσλαμβανόμενη τροφή
στο πρόγευμα και τα δύο κύρια γεύματα.
• Μη φορτώνετε το στομάχι σας το
βράδυ της Ανάστασης και λίγο πριν τον
ύπνο.

• Προτιμάτε γενικά τη δική μας 'Μεσογειακή δίαιτα' που είναι πλούσια σε
αμυλώδη, όσπρια, λαχανικά και φαγητά μαγειρεμένα σε ελαιόλαδο και όχι σε
λίπος ή μαργαρίνη που είναι πλούσια
σε κορεσμένα λίπη.
• Καταναλώνετε τρόφιμα από όλες τις
κατηγορίες, δηλαδή πρωτεΐνες, αμυλώδη, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά.
Αποφύγετε τα πολλά γλυκά και λιπαρά.
• Καταναλώνετε οινοπνευματώδη με
μέτρο και με γεμάτο το στομάχι.
• Ποτέ μη σηκώνεστε από το τραπέζι με
αίσθημα πλήρους κορεσμού που σημαίνει υπερκατανάλωση τροφής.
• Προσπαθήστε με την ευκαιρία των
εορτών και του ελεύθερου χρόνου να
επιδοθείτε σε ήπιου βαθμού άσκηση,

• Μην οδηγείτε αυτοκίνητο αμέσως
μετά από υπερβολική κατανάλωση
τροφής ή/και οινοπνευματωδών.
• Το φαγητό είναι και μια κοινωνική
εκδήλωση και ευκαιρία να μιλήσετε και
να διασκεδάσετε με τους συγγενείς και
φίλους. Δεν είναι αυτοσκοπός, και με το
σκεπτικό αυτό φροντίστε να μη χαλάσετε τη διάθεση και το κέφι των άλλων
με μια πιθανή δική σας αδιαθεσία από
υπερφαγία.
• Μην παρασύρεστε αλλά μην παρασύρετε και τους άλλους σε γαστρονομικές
ακρότητες.
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22η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Ενότητα και συστράτευση για ενδυνάμωση
του διαπραγματευτικού μας ρόλου
Η

ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ θέτει ψηλά στις
προτεραιότητες της τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων που βρίσκονται στο στόχαστρο της εργοδοτικής ασυδοσίας. Στο πλαίσιο τη 22ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του Σωματείου ΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2014
στο οίκημα της ΣΕΚ ο γ.γ. της
ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής Σταύρου
αφού εξέφρασε την ευαρέσκεια του
για τη συντονισμένη και σκληρή
δουλειά που επιτελεί το σωματείο
σε μια δύσκολη περίοδο που
παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα
παραβίασης των συλλογικών συμβάσεων και καταστρατήγησης των
εργατικών δικαιωμάτων. Ο κ.
Σταύρου επεσήμανε δε ότι η ΣΕΚ με
συνεχή αγώνα προσπαθεί καθημερινά να διαφυλάξει τις θέσεις
εργασίας και προπαντώς τα εργασιακά θέσμια.
Ο Επαρχιακός γραμματέας του ΕΕΚ
- ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
Πάμπος Ιωαννίδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι μέσα από την ενότητα και την αλληλεγγύη και τη
δράση θα ενδυναμωθεί το Κίνημα
της ΣΕΚ καθιστώντας την ακόμη
πιο ισχυρή για να μπορέσει να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις
προκλήσεις που παρουσιάζονται.
Την έκθεση πεπραγμένων κατέθεσε
ο γραμματέας του Σωματείου
Χαράλαμπος Αυγουστή και τα
Οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα ο οργανωτικός γραμμα-

Χ

ωρίς σταματημό προχωρεί
ο ανεργιακός δείκτης ο
οποίος τον περασμένο μήνα
έφθασε στο ψηλότερο επίπεδο
από τότε που δημοσιεύονται
επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων, με βάση τα εποχικά
διορθωμένα στοιχεία, ήταν
50.940. Ενδεικτικό της επιδείνωσης της αγοράς εργασίας
είναι το γεγονός ότι σε ένα
μόνο μήνα οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι αυξήθηκαν κατά
1.500 άτομα.
Το νέο άλμα της ανεργίας
καταδεικνύει τις ασφυκτικές
πιέσεις που υφίσταται η
αγορά εργασίας και ενισχύει
τις ανησυχίες και την αβεβαιότητα της κοινωνίας.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων τον Μάρτιο ανήλθε
στις 52.772 άτομα σε σύγκριση με 53.204 άτομα τον
Φεβρουάριο. Πηγαίνοντας ένα
χρόνο πίσω, τον Μάρτιο του
2013 καταγράφεται αύξηση
της τάξης των 8.489 ανέργων
ή 19,2%, που αποδίδεται
κυρίως στους τομείς των
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.407 ανέργων),

τέας του
Μάμας.

Σωματείου

Χρίστος

Συζητήθηκαν τα επαγγελματικά
θέματα του Σωματείου και εγκρίθηκε η έκθεση δράσης.
Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης
τιμήθηκε ο γενικός οργανωτικός

της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης που
διετέλεσε από το 2007 μέχρι το
2013 γραμματέας του Σωματείου.
Τιμήθηκε παράλληλα και ο Σοφοκλής Σοφού ο οποίος τα τελευταία
20 χρόνια ήταν μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου του Σωματείου.

Χαράλαμπος Αυγουστή, γραμματέας ΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

Τα στελέχη μας αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά του σωματείου μας

Ε

πιβεβλημένη η ανάγκη ενδυνάμωσης του Συνδικαλιστικού Κινήματος
και ιδιαιτέρως της Σ.Ε.Κ., έτσι ώστε να ενδυναμωθεί αποτελεσματικά ο παρεμβατικός και διαπραγματευτικός μας ρόλος. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα την αναχαίτιση των προβλημάτων και των δυσκολιών με
απώτερο στόχο τη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης της Κυπριακής
Οικονομίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης στον εργασιακό τομέα, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.
Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε τα δύο αυτά
χρόνια, εκτιμώ ότι το Σωματείο μας βγήκε κερδισμένο οργανωτικά
καθώς παρουσίασε μία μικρή αύξηση των μελών του, σε μία περίοδο
μάλιστα όπου όλες σχεδόν οι εταιρείες του κλάδου μας μείωσαν αισθητά το προσωπικό τους. Η επιτυχία αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο
στους δύο οργανωτικούς γραμματείς του Σωματείου μας, αλλά και σε
εσάς τα στελέχη μας.

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Χαράλαμπος Αυγουστή
Χρίστος Μαύρος
Ανδρέας Θεοφάνους
Ανδρέας Χ’Σάββας
Στέλιος Έλληνας
Ανδρέας Π’Σάββα
Σάββας Σάββα
Ανδρέας Γιούπας

ΝΕΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ
• Επιδεινώνεται η αγορά εργασίας
των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων (1.312), της
δημόσιας διοίκησης (1.230),
της μεταποίησης (608), και
του εμπορίου (421). Όσον
αφορά τους νεοεισερχόμενους
καταγράφεται αύξηση 1.640
ανέργων.
Πάντως, ενώ η ανεργία καλπάζει σε ξέφρενους ρυθμούς,

√ Η μεγάλη πλειοψηφία των
ανέργων είναι απόφοιτοι
μέσης εκπαίδευσης
η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα
Αιμιλιανίδου, παρουσιάζεται
αισιόδοξη για το αύριο. «Η
Κύπρος έχει διαψεύσει τις
πλέον απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της ανεργίας», δηλώνει, υποστηρίζοντας πως «η πορεία της
ανεργίας δεν είναι πλέον ανεξέλεγκτη». Η κ. Αιμιλιανίδου
παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα
με τα οποία «η ανεργία από το
5,4% το 2009 εκτοξεύτηκε
τέλος του 2012 στο 14,6% και

μέχρι το τέλος του 2013 αυξήθηκε μόνο στο 16%». Η Υπουργός Εργασίας παρουσιάστηκε
αισιόδοξη ως προς την εικόνα
της οικονομίας, δηλώνοντας
πως «παρά την κρίσιμη μεταβατική περίοδο, εντούτοις δεν
βιώνουμε πλέον την αβεβαιότητα, διότι η οικονομία τείνει
να ξαναβρεί τη σταθερότητά
της».
Όσον αφορά την εθνοτική
καταγωγή των ανέργων η
εικόνα διαμορφώνεται ως
εξής: Ε/κ 41.145 άνεργοι,
άλλοι Ευρωπαίοι 9.291, αλλο-

δαποί 2.025 και Τ/κ 311
άτομα. Το χονδρικό και το
λιανικό εμπόριο παραμένει η
μεγαλύτερη δεξαμενή ανέργων
με 9.235 άτομα και ακολουθεί
η ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία με 8.664
άτομα. Στις κατασκευές οι
άνεργοι ανέρχονται στα 6.994
άτομα και στις υπηρεσίες
δημόσιας διοίκησης στα
5.669. Τον Μάρτη οι εγγεγραμμένοι
νεοεισερχόμενοι
αριθμούσαν 5.433 άτομα.
Εξετάζοντας τη μορφωτική
εικόνα των ανέργων, προκύ-

ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ

41145

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ

9291

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

2025

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

311

ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

9235

ΕΠΙΣΤΙΣΜΟΣ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

8664

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

6994

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΟ

5669

Χρίστος Χριστοφόρου
Βασίλης Χριστοδούλου
Δημήτρης Γεωργίου
Νικόλας Χαραλάμπους
Βαρνάβας Παπαευσταθίου
Μαρία Τρύφωνος
Πανίκος Γιάλουρος

πτει ότι η πλειονότητα,
21.047 άτομα, είναι απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης. Ακολουθούν οι απόφοιτοι ανώτερων Ιδρυμάτων, με 14.079
άτομα. Με στοιχειώδη εκπαίδευση ήταν 11.495 άτομα και
οι απόφοιτοι Τεχνικής εκπαίδευσης
αποτελούσαν
τη
μικρότερη ομάδα, με 5.967
άτομα. Κατά επαγγελματική
κατηγορία, η πλειονότητα των
ανέργων είναι ανειδίκευτο
προσωπικό,
(καθαριστές,
κλητήρες) και αριθμούσε
11.159 άτομα. Επίσης πολύ
μεγάλος είναι ο αριθμός των
ανέργων στην κατηγορία των
υπαλλήλων υπηρεσιών και
πωλητών, φτάνουν τις 10.084
άτομα. Όσον αφορά τη γεωγραφική διαστρωμάτωση της
ανεργίας, η Λευκωσία είναι η
πρωταθλήτρια με 16.835
άνεργους. Η ανεργία πλήττει
σε μεγαλύτερο βαθμό τους
εργαζόμενους μέσης ηλικίας.
Στην ηλικιακή ομάδα των 5059 ετών, οι άνεργοι ήταν
12.111 και ακολουθούσαν οι
ομάδες των 30-39 ετών με
11.750 άνεργους και η ομάδα
των 40-49 με 10.094 άνεργους.
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Τ

ο Ορθόδοξο Πάσχα ή
αλλιώς Λαμπρή θεωρείται η σπουδαιότερη γιορτή
του χριστιανισμού. Γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά
την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της
21ης Μαρτίου μη συμπεριλαμβανομένης, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο στην Ορθόδοξη εκκλησία και κατά το
Γρηγοριανό στην Ρωμαιοκαθολική.
Η κάθε γιορτή έχει τα ήθη και
τα έθιμα της, που δεν είναι
μόνο εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά αλλά έχουν βάσεις
και από την αρχαία ιστορία
είτε πρόκειται για την αρχαία
Ρώμη είτε για την αρχαία Ελλάδα. Σε κάθε πόλη και χωριό το
Πάσχα γιορτάζεται με ιδιαίτερη ευλάβεια και τα παιδιά
έχουν την τιμητική τους . Στην
Ελλάδα είναι γνωστά τα έθιμα
που μετά από τη σαρακοστιανή νηστεία, τιμώμενος μεζές
είναι το σουβλιστό αρνί, με την
οικογένεια
συγκεντρωμένη
γύρω από το γιορτινό τραπέζι
να τρώει τη μαγειρίτσα , να
τσουγκρίζει τα κόκκινα αυγά

λέγοντας «Χριστός Ανέστη» ή
«Αληθώς Ανέστη» ό ένας στον
άλλον. Ακολουθεί το πασχαλινό τσουρέκι και τα σοκολατένια αυγά ή λαγουδάκια, ένα
έθιμο ευρωπαϊκό που ήρθε να
φωλιάσει στις καρδιές των
παιδιών και να κάνει νονές και
νονούς , να τρέχουν πριν την
πασχαλιάτικη γιορτή, να βρουν
μαζί με την πιο όμορφη
λαμπάδα και την πιο μεγάλη
σοκολατένια λιχουδιά.
Ωστόσο σε πέντε μέρη της
Ελλάδας , συμβαίνουν πράματα και θάματα τα οποία σημαδεύουν τη ζωή των κατοίκων
από τα παλιά χρ΄ναι μέχρι
σήμερα.
1. Τσιμπούσι πάνω στα μνή-

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Παράξενα πασχαλινά έθιμα
στην Ελλάδα
ματα…
Συνήθως τα γλέντια τα έχουμε
συνηθίσει με ανθρώπους
ζωντανούς, χορούς, φαγοπότια και πολύ μουσική. Στο
Ηράκλειο της Κρήτης όμως οι
απίστευτοι σε όλα τους Κρητικοί έχουν βαλθεί να μας κάνουν
να ξεχάσουμε ότι ξέρουμε…
Έτσι από την Μεγάλη Παρασκευή ξεκινάνε τις προετοιμασίες για να δειπνήσουν την
Δευτέρα του Πάσχα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που
έχουν φύγει από την ζωή!!!

δρόμο προς της βρύση διάφορα φαγώσιμα, όπως βούτυρο,
σιτάρι, τυρί, μέλι και άλλα. Ο
δάσκαλος β. Μπούσιος αναφέρει πως φτάνοντας στην
βρύση προσπαθούνε να την..
καλοπιάσουνε λέγοντας της…
«»Όπως τρέχει το νερό σ” βρυσούλα μ’, έτσ” να τρέχ” και το
βιο μ.» Λέγεται πως η κοπέλα
που φτάνει πρώτη στην βρύση
θα έχει μεγάλη τύχη για την
υπόλοιπη χρονιά.
3. Γεια σας, ήρθαμε να σας
κάψουμε….

Ναι καλά διαβάζετε. Την Δευτέρα του Πάσχα με φαΐ και
κρασί, ενώ έχει προηγηθεί
καθαρισμός και καλλωπισμός
του χώρου, συγγενείς και φίλοι
των αποβιώσαντων, πηγαίνουνε στο κοιμητήριο της
περιοχής και γευματίζουν με
παραδοσιακά γλυκά και φαγητά ανταλλάσσοντας ευχές. Με
αυτό τον τρόπο όπως λένε οι
συγγενείς τιμούν την
μνήμη
τους,
τους
μακαρίζουνε
και
κυρίως διαδίδουν το
αναστάσιμο μήνυμα
των ημερών…

Επόμενος προορισμός η Ήπειρος. Πάλι. Εδώ έχουμε να
κάνουμε με ένα έθιμο παράξενο

2. Το… τάϊσμα της
βρύσης

αλλά και επικίνδυνο συνάμα.
Βασισμένο σε μια παλιά παράδοση που λέει πως όταν γεννήθηκε ο Χριστός πήγαν βοσκοί
να προσκυνήσουν και επειδή
ήτανε νύχτα σκοτεινή, πήρε ο
καθένας από ένα κλαδί στο
χέρι, του έβαλε φωτιά και γέμισε το σκοτεινό βουνό χαρούμενες φωτιές, τριξίματα και κρότους.

Συνήθως ταΐζουμε τα
μικρά παιδιά, τα ζώα,
τους εαυτούς μας…
Αλλά να ταΐζουμε και
τις βρύσες αυτό είναι από τα
άγραφα… Κι όμως. Σε πολλά
μέρη της Ηπειρωτικής Ελλάδας
το έθιμο αυτό είναι πραγματικότητα. Έτσι σε πολλά χωριά
την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ή το ξημέρωμα των Χριστουγέννων, οι νεαρές γυναίκες, αφού έχουν αδειάσει όλες
τις στάμνες που είναι γεμάτες
με νερό στο σπίτι, πηγαίνουν
να ξαναγεμίσουν από την
κοντινότερη βρύση που υπάρχει στο χωριό.
Στο δρόμο παραμένουν αμίλητες και αυτός είναι ο λόγος
που το νερό λέγεται αμίλητο ή
άκραντο. Το… παράξενο της
υπόθεσης όμως είναι πως οι
νέες έχουν μαζί τους στον

Έτσι στα χωριά της Άρτας
όποιος πάει στον γείτονα να
ευχηθεί τα χρόνια πολλά ή
ακόμα και τα παιδιά που πάνε

για να φιλήσουν το χέρι της
μάνας τους και του πατέρα
τους, κρατάνε στα χέρια τους
ένα κλαρί πουρνάρι η ξύλο
αναμμένο που τρίζει, ενώ γεμίζουν τα δρομάκια του χωριού
με φωτιές και κρότους.
4. Ξίδι με αράχνη…(μπλιαχ)
Στην πανέμορφη Κορώνη κατά
την διάρκεια της Μεγάλης
Εβδομάδας κάνουν αυστηρή
νηστεία και δεν τρώνε ούτε
μαγειρεύουν ούτε πίνουν τίποτα. Κάποιοι από τους χωρικούς επειδή δεν αντέχουν,
κάνουν το εξής: Βάζουν σε ένα
ποτηράκι λίγο ξύδι για να
πιουν.
Επειδή το ξύδι
όμως ως γνωστόν δεν πίνεται… ξεροσφύρι
το συνδυάζουν
με λίγη αραχνίτσα. Ναι, καλά
διαβάζετε. Επειδή η παράδοση
λέει πως έτσι
πότισαν
τον
Χριστό οι ντόπιοι πίνουν ξύδι με
αράχνη… Έχετε
σκεφτεί καλύτερο μεζέ;
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γυναίκα που έχει τα βλέφαρά
της χαμηλωμένα, το στόμα της
υπομονετικά κλειστό και τα
χέρια της άνετα σταυρωμένα
σε στάση προσευχής. Τα πόδια
της είναι επτά και συμβολίζουν τις επτά εβδομάδες της
Σαρακοστής, ενώ η γυναικεία
φιγούρα δεν είναι άλλη από
την ίδια την Σαρακοστή.
Κάθε ένα από τα Σάββατα λοιπόν που απομένουν μέχρι την
Μεγάλη Εβδομάδα, ένα από τα
εγγόνια, κόβουν διαδοχικά τα
πόδια της Κυρα-Σαρακοστής,
μέχρι να μείνει ένα πόδι λίγο
πριν την Ανάσταση. Τότε η
γιαγιά τυλίγει το χαρτί με το
τελευταίο πόδι σε μπαλάκι και
το βάζει στο Ψωμί της Ανάστασης. Στο Πασχαλινό τραπέζι ο πατέρας κόβει το ψωμί
σε φέτες και το μοιράζει στους
παρευρισκόμενους. Ο πιο
χαρούμενος απ’όλους είναι
εκείνος που θα βρει στη φέτα
του το κομμένο ποδαράκι της
Κυρα-Σαρακοστής…
Αυτά λοιπόν είναι μερικά από
τα πιο παράξενα έθιμα του
τόπου μας… Να με συγχωρέσουν οι Βροντάδες της Χίου με
τον ρουκετοπόλεμο και η αγαπημένη Κέρκυρα με το σπάσιμο
της στάμνας… Τα ήθη και τα
έθιμα του λαού μας όμως είναι
όλο εκπλήξεις και παραξενιές.
Νομίζω πως το διαπιστώσατε…

5. Άντε να φάμε
κανένα ποδαράκι…
Τελευταίο αλλά
όχι
αμελητέο
έθιμο η ΚυράΣαρακοστή, έθιμο
που έχει τις ρίζες
του στην Αρκαδία.
Εκεί λοιπόν, οι
γιαγιάδες ζωγραφίζουν λίγο πριν
την έναρξη της
Σαρακοστής μια

Μακεδονία

Π

αλαιότερα στη Μακεδονία η νοικοκυρά έβαζε το πρώτο αυγό στο εικονοστάσι, από όπου το
έβγαζε με την πυροστιά μόνο όταν έβρεχε ή άστραφτε, για να «ξορκίσει» το χαλάζι και τις
πλημμύρες. Σε κάποια χωριά της Μακεδονίας, όπως οι Ελευθερές, μέχρι πριν από λίγα χρόνια
σημάδευαν το κεφάλι και την πλάτη των μικρών αρνιών με τη μπογιά που είχε χρησιμοποιηθεί
για το βάψιμο τον αυγών.
Όσο το κόκκινο πανί ήταν κρεμασμένο στο μπαλκόνι ή το παράθυρο, οι γυναίκες δεν έπλεναν
ούτε και άπλωναν ρούχα, γιατί το θεωρούσαν κακό σημάδι, ενώ τα πρώτα αυγά που έβαφαν
τα έστελναν μαζί με τσουρέκια στα πεθερικά τους.
Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής έχουν το έθιμο «Του μαύρου νιου τ' αλώνι», που γιορτάζεται την
Τρίτη του Πάσχα. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την εκφώνηση του πανηγυρικού, οι γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά πιάνονται όλοι οι κάτοικοι και συχνά ο χορός έχει μήκος
τετρακόσια μέτρα. Τραγουδούν και χορεύουν όλα τα Πασχαλινά τραγούδια και τελειώνουν με
τον «Καγκέλευτο» χορό, που είναι η αναπαράσταση της σφαγής 400 Ιερισσιωτών από τους
Τούρκους, κατά την επανάσταση του 1821.
Ο χορός περνά κάτω από δάφνινη αψίδα όπου υπάρχουν δύο παλικάρια με υψωμένα σπαθιά
και στη μέση του τραγουδιού διπλώνεται στα δύο με τους χορευτές να περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για τον τελευταίο χαιρετισμό. Κατά την διάρκεια της γιορτής μοιράζεται,
καφές που βράζει σε μεγάλο καζάνι «ζωγραφίτικος», τσουρέκια και αυγά.

Κυκλάδες
Στην Κύθνο, το πιο επιβλητικό έθιμο του νησιού είναι αυτό της «Κούνιας». Την Κυριακή του
Πάσχα, στην πλατεία του νησιού, στήνεται μία κούνια, στην οποία κουνιούνται αγόρια και
κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Αυτός ή αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται
ενώπιον Θεού και ανθρώπων για γάμο.
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Αυθεντική δήλωση από μαθήτρια του γυμνασίου στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο

Η παρουσία σας και το χαμόγελο σας
μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε
• Η γραμματεία της ΣΕΚ με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Νίκο Μωυσέως επισκέφθηκε
τα εγκλωβισμένα παιδιά στην κατεχόμενη Καρπασία

Κ

αμιά φωτογραφία και κανένα γραπτό
κείμενο δεν μπορεί να αποτυπώσει τις
εικόνες που είδαμε με τα μάτια μας και τα
λόγια που ακούσαμε με τα αυτιά μας.
Ήταν μια συγκλονιστική επίσκεψη της γραμματείας της ΣΕΚ την Τρίτη 22 Απριλίου, στο
κατεχόμενο Ριζοκάρπασο και στο ελληνικό
σχολείο της κατεχόμενης Καρπασίας όπου
μαθητές και εκπαιδευτικοί φυλάνε Θερμοπύλες.
Παρά τις δυσκολίες που βιώνουν και παρά
το νεαρό της ηλικίας τους αισθάνονται το
βάρος της ευθύνης που κληρονόμησαν από
τους γονείς και τους παππούδες του ότι η
κατεχόμενη γη δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί
και ότι η παρουσία τους στη σκλαβωμένη γη
τους σφραγίζει την εθνική ταυτότητα του
νησιού.
Ο γγ της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως και η υπόλοιπη αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να
συνομιλήσει με τα παιδιά εκφράζοντας
στους μαθητές την ευγνωμοσύνη τους για το
γεγονός ότι επέλεξαν με τις οικογένειες τους
παρά τις πολλαπλές δυσκολίες που βιώνουν εξαιτίας της κατοχής να ζήσουν
εγκλωβισμένοι.
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου και του
Δημοτικού ευχαρίστησαν τη ΣΕΚ για την
επίσκεψη αλλά και για τα δώρα που πρόσφεραν στα παιδιά για τις εορτές του
Πάσχα.
Η Λουκία μαθήτρια του Γυμνασίου απευθυνόμενη στον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ
επεσήμανε, ότι η παρουσία σας και το
χαμόγελο σας μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Δεν έχουν τόση σημασία για μας τα δώρα. Μια αυθεντική
δήλωση που στέλνει πολλαπλά μηνύματα.
Νέοι γεμάτοι ζωή, συνειδητά απαρνιούνται τη διασκέδαση και όλα όσα έχουν τη
δυνατότητα να απολαύσουν συνομήλικοι
τους που διαμένουν στο άλλο μισό κομμάτι της πατρίδας τους.

• Κι όμως το Πάσχα για τα παιδιά των
εγκλωβισμένων μας είναι αλλιώτικο.
Η καμπάνα της εκκλησίας για την
Ανάσταση δεν θα κτυπήσει ποτέ

Η αντιπροσωπεία της ΣΕΚ συνέχισε το
οδοιπορικό της στην Ιερά Μονή Αποστόλου
Ανδρέα για προσκύνημα.
Της επίσκεψης στο Ριζοκάρπασο προηγήθηκε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη της
ΣΕΚ και της TURK-SEN. Οι ηγέτες των δύο
συντεχνιών, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως και πρόεδρος της TURK-SEN
Ασλάν Πιτσιακλί αφού αντάλλαξαν θέσεις
και απόψεις για τα ποικίλα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους
χώρους εργασίας αναφέρθηκαν στις εντατικές διαβουλεύσεις που διεξάγουν οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων με στόχο την
εξεύρεση λύσης του κυπριακού προβλήματος
προς όφελος και των δύο λαών.
Εξέφρασαν δε από κοινού την αποφασιστικότητα τους να συνεχίσουν να εργάζονται
αταλάντευτα προς την κατεύθυνση της
θωράκισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων ειδικότερα σε περίπτωση επίλυσης του

κυπριακού προβλήματος.
Ο πρόεδρος της TURK – SEN εξέφρασε
παράλληλα την ευαρέσκεια της συντεχνίας
του προς την ηγεσία της ΣΕΚ για τη στήριξη
που τους παρέχει σε σχέση με ζητήματα που
προκύπτουν σε τουρκοκύπριους εργαζόμενους που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές. Την αντιπροσωπεία της ΣΕΚ αποτελούσαν ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, ο γενικός ταμίας
Σωτήρης Καλογήρου, ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης και ο γραμματέας
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Παντελής
Σταύρου.

ΣΕΚ και TURK - SEN παρακάθησαν σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη
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Παραδοσιακές Πασχαλινές συνταγές
Παραδοσιακά πασχαλιάτικα κουλούρια

Πασχαλινά τσουρέκια

Υλικά
12 αυγά
640 γρ. βούτυρο ή Βούτυρο ελαφρύ
1 ½ φλιτζάνι του τσαγιού
γάλα
½ κιλό ζάχαρη
50 γρ. αμμωνία
2 βανίλιες
1 ½ κιλό αλεύρι
1 αυγό (για το τέλος ώστε
να αποκτήσουν γυαλάδα
τα κουλουράκια)
1 λαδόκολλα
Εκτέλεση
Διαλύουμε τις βανίλιες και την αμμωνία μέσα στο
γάλα το οποίο είναι χλιαρό. Χτυπάμε το βούτυρο με τη
ζάχαρη μέχρι να γίνει αφράτο. Προσθέτουμε τα αυγά
ένα-ένα, ενώ συνεχίζουμε να χτυπάμε. Ρίχνουμε το
γάλα και το αλεύρι στο μίγμα και ζυμώνουμε καλά
μέχρι να αποκτήσουμε μια ζύμη εύπλαστη. Μπορεί να
χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο αλεύρι ακόμα.
Πλάθουμε τα κουλουράκια σε κοτσίδες και τα στρώνουμε σε ταψί που έχουμε βάλει μια λαδόκολλα.
Χτυπάμε το τελευταίο μας αυγό με λίγο νερό και αλείφουμε τα κουλούρια προσεκτικά με ένα πινέλο. Ψήνουμε στους 200C για 15 με 20 λεπτά (μέχρι να ροδίσουν).

Υλικά

μίγμα.

για 3 τσουρέκια περίπου

Ρίχνετε μέσα το προζύμι που ετοιμάσατε και σιγά σιγά προσθέτετε
το αλεύρι κοσκινιστό.

1 κιλό αλεύρι
80γρ. μαγιά
200γρ. βούτυρο Αγελάδος
250γρ. ζάχαρη
4 αβγά
1 ποτήρι γάλα
1 κ.γ. μαστίχα κοπανισμένη
2 κ.γ. μαχλέπι τριμμένο
1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα βανίλια
1 αβγό για το άλειμμα των τσουρεκιών
1 φλιτζάνι σαγιού αμύγδαλα φιλέ

Χαμηλώνετε την ταχύτητα και
ρίχνετε και το υπόλοιπο βούτυρο
μέσα στη ζύμη. Η ζύμη θα είναι
έτοιμη όταν θα ξεκολλάει από τα

Βγάζετε τη ζύμη από το φούρνο
και την κόβετε σε 9 μπαλίτσες.
Λαδώνετε μια λεία επιφάνεια και
πλάθετε κάθε μπαλίτσα σε μακριά
λεπτά ρολάκια.
Πλέκετε 3 ρολά σε κοτσίδα και στην
άκρη της βάζετε 1 κόκκινο αβγό.

Εκτέλεση
Ετοιμάζετε το προζύμι: Σε ένα
μπολ αδειάζετε τη μαγιά, μισό
ποτήρι χλιαρό νερό και 150γρ.
αλεύρι κοσκινισμένο. Τα ανακατεύετε και τα αφήνετε σε ζεστό μέρος.
Χτυπάτε στο μίξερ 100γρ Χωριό
Βούτυρο Αγελάδος, 220γρ. ζάχαρη,
τα αβγά, το γάλα, τη μαστίχα, το
μαχλέπι, το αλάτι και τη βανίλια,
μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές

Τα ακουμπάτε σε καλά λαδωμένο
ταψί στο οποίο έχετε βάλει λαδόκολλες.
τοιχώματα του μίξερ.
Αδειάζετε τη ζύμη μέσα σε μια
μεταλλική λεκάνη, τη σκεπάζετε με
2-3 πετσέτες και τη βάζετε στο
φούρνο να φουσκώσει στους 40ο
για 1 ώρα.

Αρνί στη σούβλα
Υλικά
1 αρνί, περίπου 11 – 13 κιλά
1 φλιτζάνι αλατοπίπερο
2 μεταλλικές πιάστρες για σούβλα
Σύρμα & πένσα για το δέσιμο του αρνιού πάνω
στη σούβλα
Σπάγκος & χοντρή βελόνα για το ράψιμο του
αρνιού
10 – 13 κιλά κάρβουνο
Εκτέλεση: Πρώτη μας δουλειά να περάσουμε την
σούβλα στο αρνί μας. Βάζουμε την σούβλα με
φορά από τα πίσω πόδια προς το κεφάλι, μέσα
από την κοιλιά, θώρακα λαιμό και το κεφάλι. Το
δύσκολο είναι το τρύπημα του κεφαλιού, στο
οποίο θα χρειαστείτε βοήθεια, ένας κρατάει το
κεφάλι κόντρα και ένας σπρώχνει και περιστρέφει ταυτόχρονα τη σούβλα, μέχρι να τρυπήσει το
κρανίο του αρνιού. Ακολουθεί το δέσιμο, αφού
πρώτα κάνουμε μια δοκιμή πάνω στο χώρο που
θα το ψήσουμε ώστε να προσδιορίσουμε την
σωστή θέση πάνω στη σούβλα για το δέσιμο του
αρνιού. Ξεκινάμε λοιπόν με τα μπούτια, τα
οποία τα πιάνουμε σταυρωτά πάνω στη σούβλα
και τα δένουμε με σύρμα. Τη διχάλα που έχει η
σούβλα μας, την μπήγουμε στα μπούτια και την
σταθεροποιούμε πάνω στη σούβλα με την βίδα
που έχει. Κάνουμε άλλα δύο δεσίματα στην
σπονδυλική στήλη του αρνιού, ένα χαμηλά στο
ύψος της κοιλιάς και άλλο ένα στο ύψος του
στήθους. Χρησιμοποιούμε για αυτά τις μεταλλικές πιάστρες (σαν αυτές που χρησιμοποιούμε
για στερέωση κονταριού της κεραίας) ή σύρμα,
οι πιάστρες όμως είναι πολύ πιο πρακτικές!
Τέλος δένουμε σφιχτά με σύρμα το λαιμό του
αρνιού. Δοκιμάζουμε την αποτελεσματικότητα
του δεσίματος που κάναμε κουνώντας δυνατά
πάνω – κάτω τη σούβλα. Το καλό δέσιμο είναι
σημαντικό, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος την ώρα του ψησίματος να γυρίζει η σού-

Τη βγάζετε, την ξαναζυμώνετε για
2΄-3΄ και την ξαναβάζετε στο
φούρνο για άλλη ½ ώρα.

βλα αλλά όχι το αρνί!!! Συνεχίζουμε με το αλατοπίπερο. Απλώνουμε πολύ καλά σε όλο το εσωτερικό του αρνιού μας. Από την εσωτερική πλευρά
κάνουμε μαχαιριές στα μπούτια και τα ¨χεράκια¨, προσεκτικά όμως να μην τρυπήσουμε εξωτερικά, και πιέζοντας με το δάκτυλο, βάζουμε
και εκεί αλατοπίπερο. Ράβουμε την κοιλιά του
αρνιού με την κλωστή, με τρόπο τέτοιο ώστε να
κλείνει ερμητικά. Σκοπός μας είναι να μην έχουμε τρυπήσει σε κανένα σημείο το αρνί μας (εκτός
φυσικά από τα σημεία δεσίματος) και να είναι
καλά ραμμένη η κοιλιά, ώστε όπως θα ψήνετε το
αρνί, να κρατά στο εσωτερικό του τα υγρά του
και να ψήνεται με αυτά. Αυτό βοηθά ώστε να μην
υπάρχει το ανεπιθύμητο αίμα στα χοντρά κομμάτια του αρνιού και στα κόκκαλα, να είναι
καλοψημένο και ζουμερό. Αλατοπιπερώνουμε
και εξωτερικά και ράβουμε την μπόλια πάνω
στο αρνί, ώστε να μην φύγει στο ψήσιμο. Η μπόλια κατά τη διάρκεια του ψησίματος λιώνει,
λιπαίνει το αρνί εξωτερικά και δεν το αφήνει να
ξεραθεί – καεί.
ΨΗΣΙΜΟ: Για το ψήσιμο θα χρειαστούμε κάρβουνα περίπου τόσα όσο και το βάρος του αρνιού
μας. Ανάβουμε την φωτιά μας τουλάχιστον 1
ώρα πριν ξεκινήσουμε το ψήσιμο και αφού τα
κάρβουνα γίνουν τα αφήνουμε αρκετή ώρα να
¨πέσουν¨. Αφού σταχτώσουν, τα απλώνουμε,
βάζοντας τα περισσότερα κάτω από τα μπούτια
και τα ¨χεράκια¨ και αφήνουμε ελάχιστα κάτω
από την κοιλιά. Τοποθετούμε το αρνί μας πάνω
στη φωτιά, σε μεγάλη απόσταση από αυτήν
(περίπου 40 – 50 cm) και γυρνάμε με το χέρι σε
γρήγορη ταχύτητα για 1 ώρα τουλάχιστον ή και
περισσότερο, ανάλογα με την ένταση της
φωτιάς. Προσέχουμε να μην μας αρπάξει στην
αρχή, όπου η φωτιά είναι πιο δυνατή, γι’ αυτό
άλλωστε και η γρήγορη ταχύτητα στο γύρισμα.
Μετά από την 1 – 1½ ώρα γυρνάμε αργά (μπορούμε να βάλουμε μοτεράκι) και ανάλογα την
ένταση της φωτιάς και την πορεία του ψησίματος χαμηλώνουμε την σούβλα. Ο απαιτούμενος
χρόνος ψησίματος είναι περίπου 3 με 3½ ώρες.
Όταν γίνει, βάζουμε τη σούβλα όρθια πάνω από
ένα μεγάλο ταψί, κόβουμε τα σύρματα, ξεβιδώνουμε τις πιάστρες και το αρνάκι μας πέφτει
στο ταψί! Είναι έτοιμο για κόψιμο και κατανάλωση!!

Χτυπάτε 1 αβγό με λίγο νερό και
αλείφετε τα τσουρέκια. Αν θέλετε
τα πασπαλίζετε και με αμύγδαλα
φιλέ.
Ψήνετε για 1 ώρα στους 170ο μέχρι
να φουσκώσουν καλά και να
πάρουν ένα ωραίο χρυσό χρώμα.

Φλαούνες
Υλικά για τη ζυμή
2 κιλά αλεύρι (φαρίνα και
χωριάτικο)
1 κ.γλ. αλάτι
2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
Μέχλεπι, μαστίχα, (καλά κοπανισμένα)
2 φλιτζάνια λάδι ή βούτυρο
ζαχαροπλαστικής

1 κομμάτι προζύμι (στο μέγεθος 2 αυγών)
2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ,
μεχλεπι, μαστίχα, δυόσμο φρέσκο ψιλοκομμένο
200γρ. σταφίδες
2-3 αυγά χτυπημένα για επάλειψη
2 φλιτζάνια σησάμι

Προζύμι (στο μέγεθος 2
αυγών)
Γάλα χλιαρό για ζύμωμα
Υλικά για τη γέμιση
2 κιλά τυρί φλαούνας και
χαλούμι
½ φλιτζάνι σιμιγδάλι
12 αυγά (περίπου)

Εκτέλεση

Τρόπος Παρασκευής της γέμισης
Για να φτιάξουμε τις φλαούνες ετοιμάζουμε από το προηγούμενο
βράδυ ή 4-5 ώρες πιο μπροστά
Τρίβουμε το τυρί 1-2 μέρες πριν για να στεγνώσει και να πάρει πιο
πολλά αυγά. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι, το μεχλεπί και τη μαστίχα
και ανακατεύουμε καλά. Κτυπούμε τα αυγά ολόκληρα. Κάνουμε ένα
βαθούλωμα στη λεκάνη με το τυρί, προσθέτουμε το προζύμι και
ρίχνουμε τα αυγά. Τρίβουμε με τα δάχτυλα καλά-καλά να διαλυθεί
το προζύμι. Προσθέτουμε όσο αυγά χρειαστεί για να γίνει η γέμιση
μάλλον σφιχτή. Την επόμενη μέρα προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ, το δυόσμο και τα σταφιδάκια και αν χρειαστεί ακόμα 1-2
αυγά.

Τρόπος Παρασκευής της ζύμης
Για τη ζύμη κοσκινίζουμε σε μια λεκάνη το αλεύρι, προσθέτουμε το
αλάτι, το μπέικιν πάουντερ, το μεχλεπί, τη μαστίχα και ανακατεύουμε καλά τα υλικά. Προσθέτουμε το λάδι και ροζιάζουμε το αλεύρι με τα δάχτυλα. Προσθέτουμε στη συνέχεια το προζύμι και γάλα
χλιαρό για να διαλυθεί το προζύμι και ζυμώνουμε να γίνει μια ζύμη
κανονική. Αφήνουμε τη ζύμη για 1-2 ώρες να φουσκώσει και ανοίγουμε λεπτά φύλλα πάχους ½ εκ και κόβουμε πίτες στρογγυλές στο
μέγεθος που θέλουμε. Περνούμε την εξωτερική πλευρά της πίτας σε
σησάμι, προσθέτουμε ανάλογη γέμιση και κλείνουμε στο σχήμα που
θέλουμε τις φλαούνες. Πριν τις ψήσουμε τις αφήνουμε να φουσκώσουν, τις αλείφουμε με κτυπημένο αυγό και σησάμι και τις ψήνουμε σε ζεστό φούρνο για 1 ώρα περίπου.
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ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κάθε μπουκιά προσθέτει χρόνο στη ζωή μας

Καρποί σύμμαχοι
της μακροζωίας
Αν ανήκετε σε εκείνους που αναζητούν το μυστικό
της μακροζωίας και της αιώνιας νεότητας, θα
πρέπει να γεμίσετε το ντουλάπι της κουζίνας σας
με τους ευλογημένους καρπούς.

Μ

ερικές από τις πιο κοινές αιτίες θανάτου σε όλο τον
κόσμο σχετίζονται με χρόνιες ασθένειες όπως οι καρδιακές, ο καρκίνος και ο διαβήτης. Προσέχοντας τη διατροφή
σας, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις πιθανότητες να
εμφανίσετε κάποιαν από
αυτές, όπως αναφέρει δημοΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ
σίευμα της «Huffington Post».
τη διατροφή σας μπορεί- Δείτε παρακάτω επτά τροτε να μειώσετε σημαντικά φές που θα σας κάνουν να
ζήσετε… χρόνια πολλά:.
τις πιθανότητες να

εμφανίσετε κάποιαν από
τις χρόνιες ασθένειες
όπως οι καρδιακές, ο
καρκίνος και ο διαβήτης

1 Cranberries Αν σας αρέ-

σουν, συνεχίστε να τα τρώτε.
Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει…
κάντε το! Ερευνητές αναφέρουν ότι οι νεαρές μύγες των
φρούτων που τρέφονταν με
cranberries ζούσαν κατά 25%
περισσότερο, με το ποσοστό αυτό στις «μεσήλικες και άνω»
να αυξάνεται στο 30%.

2 Πράσινο τσάι

Εκτός από το ότι μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου και καρδιακών ασθενειών, το πράσινο
τσάι έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο θανάτου έως και
26% σε εκείνους που καταναλώνουν αρκετές κούπες την
ημέρα.

• ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ BURNT-OUT

Τρόποι αντιμετώπισης της χρόνιας ψυχικής κόπωσης

Μ

υϊκοί πόνοι, αδυναμία αυτοσυγκέντρωσης, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, αϋπνίες,
είναι μόνον μερικά από τα συμπτώματα που ακτινογραφούν τη χρόνια ψυχική
κόπωση που στην εποχή μας προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μ

ε απλά λόγια αισθανόμαστε συναισθηματικά εξαντλημένοι, γεμάτοι αισθήματα ψυχικής και σωματικής κόπωσης, έχουμε απώλειες
ενέργειας και διάθεσης και δεν είμαστε καθόλου,
μα καθόλου ευτυχισμένοι σε προσωπικό επίπεδο.
Ως εργαζόμενοι είμαστε αποξενωμένοι και απομονωμένοι από το περιβάλλον μας και δημιουργούμε απρόσωπες ή ανύπαρκτες σχέσεις. Όλο
και περισσότερο θεωρούμε τον εαυτό μας ανίκανο να προσφέρει στο χώρο εργασίας, με άμεσα
αποτελέσματα στη μείωση της αποδοτικότητάς
μας.

Διαχειριστείτε την κατάσταση
Το καίριο ερώτημα που τίθεται επί τάπητος
είναι: Πώς θα μπορούσατε να διαχειριστείτε την
κατάσταση, μια κατάσταση η οποία «κτυπά» όλο
και συχνότερα περισσότερους ανθρώπους;
• Ρωτήστε τον εαυτό σας: «Δίνω πραγματικά
τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτήν τη δουλειά,
αισθάνομαι καλά με αυτό που κάνω;». Ακόμη κι
αυτήν τη στιγμή δεν είσαστε σε θέση να απαντήσετε· σίγουρα είναι το πρώτο βήμα για να δώσετε μιαν απάντηση στον ίδιο σας τον εαυτό
πρώτα και μετά στους άλλους.

6 Δημητριακά ολικής άλεσης και ελαιόλαδο Η
μεσογειακή διατροφή αυξάνει τον προσδόκιμο όρο ζωής
στους ηλικιωμένους κατά περίπου 20%. Περιλαμβάνει γεύματα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, υγιεινά λιπαρά και
δημητριακά ολικής άλεσης.
7 Κρασί Μόλις μισό ποτήρι κρασί την ημέρα μπορεί να βοηθήσει τους άντρες να ζουν
περισσότερο, υποστηρίζουν
Ολλανδοί ερευνητές. Ειδικά
το κόκκινο κρασί είναι πλούσιο σε αντιοξιδωτικά, που
λειτουργούν προστατευτικά
κατά των καρδιακών ασθενειών.

• Αναζητήστε το νόημα της ζωής σε δραστηριότητες εκτός δουλειάς.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε
πραγματικά τι σημαίνει για σας δουλειά, πώς
την αντιλαμβάνεστε, πού χωρεί στη ζωή σας.

• Οι αλλαγές στη ζωή μας ανάλογα
με την ηλικία μας, ανά πενταετία
συνήθως, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό
τη ψυχική μας κατάσταση
Πρώτη καμπή στη ζωή μας
- ηλικία 23-28 χρονών
• Αλλάζει ο τρόπος της ζωής μας.

• Δείχνουμε ακόμη υπέρμετρο ενθουσιασμό και
ενδιαφέρον για τη δουλειά μας και ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις υποχρεώσεις μας.
• Αρχίζουμε να έχουμε τα πρώτα ερωτηματικά σε
σχέση με το επάγγελμά μας.

Δεύτερη καμπή στη ζωή μας
- ηλικία 30-35 χρονών
• Αρχίζουν οι πρώτοι φόβοι, ο πανικός και η
ανασφάλεια μπροστά στις πρώτες επαγγελματικές αποτυχίες.

4 Σολομός

Συχνά καλούνται και ως
«superfood», καθώς είναι πάρα πολύ πλούσια σε αντιοξιδωτικά και πολυφαινόλες. Σύμφωνα με μια μελέτη, οι πολυφαινόλες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου έως και
30%. Τα αντιοξιδωτικά μειώνουν επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και διαβήτη.

• Μάθετε να λέτε «όχι» και διδάξτε τους άλλους
να σέβονται την άρνησή σας. Ζητήστε βοήθεια,
βάλτε όρια στις απαιτήσεις των άλλων.

• Δεχόμαστε ακόμη επιρροές από την οικογένεια,
το σχολείο, το πανεπιστήμιο.

ντ έχει δείξει ότι όσοι καταναλώνουν ξηρούς καρπούς
καθημερινά, ζούνε περισσότερο συγκριτικά με όσους δεν
τους έχουν εντάξει στο καθημερινό τους διαιτολόγιο. Επιπλέον, μειώνουν τις πιθανότητες να προσβληθούν από
καρκίνο και να εμφανίσουν
καρδιακές και αναπνευστικές
ασθένειες.

5 Μύρτιλα (Blueberries)

• Αποκτήστε περισσότερα επαγγελματικά
εφόδια, αναπτύξτε τις γνώσεις σας, ώστε να
έχετε εναλλακτικές επιλογές, όταν κρίνετε ότι
ήλθε η ώρα να φύγετε…

• Αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας.

3 Ξηροί καρποί Έρευνα του πανεπιστημίου του Χάρβαρ-

Καπνιστός,
ψητός, αχνιστός, σε σαλάτα
ή ως κυρίως γεύμα, όπως κι
αν προτιμάτε τον σολομό, το
μόνο σίγουρο είναι ότι «γεμίζετε» τον οργανισμό σας με
ωφέλιμα ωμέγα-3 λιπαρά
οξέα. Ένα διατροφικό πρόγραμμα πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, συμβάλλει στη
διατήρηση των τελομερών και επιβραδύνει τη διαδικασία της
γήρανσης, σύμφωνα με ερευνητές από το πανεπιστήμιο του
Οχάιο (το τελομερές είναι μια περιοχή του DNA, που βρίσκεται στο τέλος του χρωμοσώματος και προστατεύει τη χρήσιμη γενετική πληροφορία από τη φθορά).
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• Διαχειριστείτε τον χρόνο σας όσο καλύτερα
μπορείτε. Θέστε προτεραιότητες, δημιουργήστε
λίστες προτεραιοτήτων και καθορίστε χρονοδιαγράμματα. Θέστε στον εαυτό σας μικρούς, εφικτούς στόχους και προσπαθήστε να τηρείτε τα
χρονοδιαγράμματα.
• Κλείστε το κινητό τηλέφωνό σας, μην απαντάτε στα τηλεφωνήματα του σταθερού τηλεφώνου σας για μια ώρα, και ασχοληθείτε με τις
σημαντικότερες δουλειές της ημέρας. Ζητήστε
από τους συνεργάτες σας να σεβαστούν τον
χρόνο σας.
• Κάντε κάτι μικρό για τον εαυτό σας, κάτι που
θα σας βοηθήσει να πάτε μπροστά, να πάρει
μπροστά η μηχανή σας, που θα στηρίζει τον
γενικότερο πολυπόθητο στόχο σας. Τα μικρά και
σταθερά βήματα είναι πολύ σημαντικά, και μπορούν να σας δώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση, παρά η απραξία και η αδράνεια.
• Δώστε στους ανθρώπους, για να λάβετε.
Ακόμη κι αν δεν πάρετε κάτι πίσω από αυτούς, η
ικανοποίηση που θα αισθανθείτε είναι πολύ
μεγάλη. Δεν είναι ανάγκη να δώσετε χρήματα.
Αφιερώστε λίγο χρόνο από τον χρόνο σας για μια
εθελοντική εργασία ή ακόμη για να βοηθήσετε
κάποιον ή κάποιαν με μια συμβουλή. Καμιά φορά
το να ακούσουμε μόνο κάποιον/α είναι πολύ
σημαντικό.
• Σκεφτείτε τι σας προκαλεί πίεση στον εργασιακό χώρο. Οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον, η μη υλοποίηση των στόχων σας, οι ευθύνες
που έχετε αναλάβει, ή οι σχέσεις με τους εργοδότες και τους συναδέλφους σας;

• Περισσότερη εμβάθυνση στον εαυτό μας.
• Βλέπουμε ότι όλα δεν εξαρτώνται μόνο από
εμάς.
• Αρχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι οι συνάδελφοι
και οι προϊστάμενοι δεν έχουν τους ίδιους στόχους μ' εμάς.

Τρίτη καμπή στη ζωή μας
- ηλικία 40-45 χρονών
• Καμπή σε πολλούς τομείς της ζωής.
• Πιθανή αμφισβήτηση της δουλειάς, των σχέσεων, της οικογένειας, του τρόπου ζωής μας.
• Αρχίζουν τα υπαρξιακά ερωτήματα.
• Απειλή για αλλαγές (απόλυση, μετάθεση, προαγωγή). Αμφισβητήσεις και απώλεια της ταυτότητας.

Τέταρτη καμπή στη ζωή μας
- ηλικία 50-55 χρονών
• Παίρνουν τα ηνία οι νεότεροι.
• Για πολλούς η ανέλιξη αυτή δημιουργεί πόνο.
• Άλλοι την αποδέχονται ευκολότερα και αναλαμβάνουν τον ρόλο του μέντορα στους νεαρότερους.

Πέμπτη καμπή στη ζωή μας
- ηλικία 60-65 ετών
• Πολλοί περνούν σε μια βαθιά κρίση.
• Άλλοι αισθάνονται αποξενωμένοι, θυμώνουν ή
έχουν κατάθλιψη.
• Όσοι καταφέρουν να συμφιλιωθούν με την ιδέα
ότι η ζωή μπορεί να έχει νόημα, τότε εισέρχονται
σε μια περίοδο που είναι η αρχή για μια νέα
δημιουργική ζωή.
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Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως
Στέγης:

Ο στυλοβάτης
της απόκτησης
ιδιόκτητης κατοικίας

Ο

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει συμπληρώσει
34 χρόνια παρουσίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου.
Είναι εξειδικευμένο τραπεζικό
ίδρυμα και λειτουργεί κάτω από
την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και τον έλεγχο του Γενικού
Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
Βασικός σκοπός του είναι η παραχώρηση μακροπρόθεσμων δανείων
σε οικογένειες που επιθυμούν να
αποκτήσουν την πρώτη τους ιδιόκτητη στέγη. Προτεραιότητα δίνει
πάντοτε σε οικογένειες χαμηλών
και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Για εξεύρεση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης των
δανειοδοτικών του προγραμμάτων
δέχεται καταθέσεις όλων των
τύπων με πολύ ευνοϊκά επιτόκια.
Σε Λογαριασμούς Όψεως παραχωρεί επιτόκιο 0,75% πάνω στο ελάχιστο υπόλοιπο του μήνα και σε
καταθέσεις Προθεσμίας (Γραμμάτια) τα πιο κάτω:
12 μήνες .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,50%
9 μήνες .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,30%
6 μήνες .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,00%
3 μήνες .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,75%

Στα 34 χρόνια λειτουργίας του, ο
Οργανισμός σημείωσε μεγάλη
πρόοδο και κατάφερε να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
κυπριακή αγορά χρηματοδοτήσεως στέγης. Απέδειξε ότι έχει την
ικανότητα να ανταπεξέρχεται στις
δυσκολίες, να προσαρμόζεται στις
αλλαγές του περιβάλλοντος και να
αντιμετωπίζει με επιτυχία τις
προκλήσεις.
Το κοινωνικό πρόσωπο του Οργανισμού, η προσφορά φιλικής εξυπηρέτησης στο κοινό, η ελκυστικότητα των δανειοδοτικών και καταθετικών του προϊόντων, μαζί με
τον ορθό στρατηγικό σχεδιασμό,
προοιωνίζουν συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του και μεγιστοποίηση της προσφοράς του προς
το κοινωνικό σύνολο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού, ο Οργανισμός λειτουργεί 5
καταστήματα, ανά ένα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και
Παραλίμνι.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
hfc@hfc.com.cy
Ιστοσελίδα::

www.hfc.com.cy

Τηλέφωνο:

22 503333
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ΔΝΤ: Ανάπτυξη και υποχώρηση της ανεργίας στην Κύπρο το 2015
• Υποχωρούν οι έντονοι κίνδυνοι και στην παγκόσμια οικονομία

Ε

πιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη
και υποχώρηση της ανεργίας το 2015
προβλέπει για την κυπριακή οικονομία το
World Economic Outlook (WEO, Απρίλιος
2014) που εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Το WEO στην ουσία υιοθετεί τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Τρόικα για τις
μακροοικονομικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας.
Οι προβλέψεις για την ανεργία το 2014
αναθεωρήθηκαν στο 19,2% από το 19,8%
που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, ενώ
το 2015, δεδομένης της πρόβλεψης για
επίτευξη θετικού ρυθμού ανάπτυξης, η
ανεργία θα υποχωρήσει στο 18,4%. Οι
αναθεωρημένες προβλέψεις αντανακλούν
την επισήμανση των δανειστών μας για
μικρή επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης
της ανεργίας που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 2013.
Το κυπριακό ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα
συρρικνωθεί με ρυθμό 4,8% το 2014, ενώ
το 2015 θα υπάρξει ανάπτυξη με ρυθμό
0,9%.
Ο πληθωρισμός το 2014 προβλέπεται ότι
θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2013,
δηλαδή στο 0,4%, και θα επιταχυνθεί 1,4%
το 2015. Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ
μετά την τρίτη αξιολόγηση, ο Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή θα παραμείνει στα
ίδια επίπεδα με το 2013, καθώς παρατηρείται σταθεροποίηση στις τιμές των
διαφόρων υπηρεσιών κοινής ωφελείας,

1 μήνα .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,00%
Ο Οργανισμός διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της γενικότερης πολιτικής του
κράτους στον στεγαστικό τομέα,
εφαρμόζοντας διάφορα κυβερνητικά στεγαστικά προγράμματα.
Παραχωρεί επίσης διάφορες κατηγορίες στεγαστικών και άλλων
κοινωνικών δανείων, που εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Κ ΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

όπως τον ηλεκτρισμό και στην επίδραση
των αυξήσεων στον ΦΠΑ σε διάφορα
καταναλωτικά προϊόντα.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από
το -1,5% του ΑΕΠ 2013, το 2014 θα καταγραφεί οριακό πλεόνασμα 0,1%, ενώ το
2015 θα αυξηθεί στο 0,3%.
Εξάλλου, σύμφωνα με την έκθεση, οι
έντονοι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονο-

• Η χρηματοοικονομική μεταρρύθμιση παραμένει ακόμη ημιτελής και
το χρηματοπιστωτικό σύστημα
βρίσκεται σε κινδύνους

μία έχουν μειωθεί, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί. Η ανάκαμψη στις ΗΠΑ παρουσιάζεται να σταθεροποιείται, στην
Ιαπωνία η οικονομική πολιτική του πρωθυπουργού
Άμπε φαίνεται να έχει ως
αποτέλεσμα την ενίσχυση
της εγχώριας ζήτησης και
μια σταθεροποίηση της ανάκαμψης, ενώ για την Ευρωζώνη σημειώνει ότι η οικονομική προσαρμογή δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως
δεδομένη, ιδιαίτερα αν ο
πληθωρισμός παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα.

Αν και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης έχουν μειωθεί, μια
νέα τάση παρουσιάζεται στον ορίζοντα
και η οποία υπολογίζεται να κυριαρχήσει, η αυξηνόμενη ανισότητα εισοδημάτων. Σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο του ΔΝΤ Ολίβιερ Μπλανσάρντ, το
ερώτημα πώς αυτή η ανισότητα επηρεάσει τη μακροοικονομία και τη μακροοικονομική πολιτική θα τεθεί στην ατζέντα.
Σύμφωνα με το WEO, oι αναπτυγμένες
οικονομίες θα παρουσιάσουν ανάπτυξη
2,2% το 2014 και 2,3% το 2015. Η αμερικανική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,8% και 3,0% αντίστοιχα, η Ευρωζώνη με 1,2% και 1,5%, ενώ η
Ιαπωνία με ρυθμό 1,4% και 1,0% αντίστοιχα. Με βάση τις προβλέψεις του WEO,
η κινεζική οικονομία προβλέπεται να
αναπτυχθεί με ρυθμό με 7,5% το 2014 και
7,3% το 2015.

Ύφεση και το 2015 προβλέπει η Ελληνική Τράπεζα

Σ

ε αντίθεση με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επιμήκυνση της ύφεση της Κυπριακής οικονομίας μέχρι το 2015 προβλέπει η υπηρεσία
οικονομικών μελετών της Ελληνικής Τράπεζας, αποκλίνοντας από τις επίσημες
προβλέψεις για ανάκαμψη της οικονομίας το 2015.
Στην τελευταία της οικονομική επισκόπηση, προβλέπει ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 5,4% φέτος μετά από τη
συρρίκνωση 5,5% το 2013 ενώ για το
2015 η συρρίκνωση θα μειωθεί στο 1%.
Οι προβλέψεις διαφέρουν από αυτές των
πιστωτών ότι η οικονομία θα παρουσιάσει ισχνή ανάπτυξη 0,9% μετά τη φετινή
συρρίκνωση του 4,8%. Σημειώνεται ότι
ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του Μαρτίου
2013 η κατάσταση στην οποία βρίσκεται
η Κυπριακή οικονομία παραμένει αποδυναμωμένη με τους κινδύνους να παραμονεύουν, παρά τη σχετική σταθεροποίηση
που παρουσιάζεται τους τελευταίους

μήνες.
Μέχρι σήμερα, σημειώνεται, έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος όσον
αφορά την εφαρμογή των μέτρων που
καθορίζονται από τη συμφωνία με τους
δανειστές. Ωστόσο, προστίθεται, παρά
τα σημαντικά βήματα που γίνονται προς
την κατεύθυνση σταθεροποίησης της
οικονομίας, η έλλειψη εμπιστοσύνης ως

• Η παρατεταμένη έλλειψη εμπιστοσύνης
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα οδηγεί
την οικονομία σε αδιέξοδο
προς το τραπεζικό σύστημα, το οποίο
αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της πραγματικής οικονομίας, υπονομεύει τον ρόλο
που επιτελεί στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. «Οι περιορισμοί στη
διακίνηση των κεφαλαίων συνεχίζονται
τη στιγμή που η πραγματική οικονομία
συρρικνώνεται. Η άμεση άρση των

περιορισμών μπορεί να έχει αρνητικό
αντίχτυπο στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, αλλά
αποτελεί μονόδρομο για να εισέλθει η
Κύπρος σε τροχιά αειφόρου ανάπτυξης.
Σημαντικός πυλώνας στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του
χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελεί και η
διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Επίσης, σημαντικό συστατικό στη διαδικασία αυτή είναι η συνεργασία των δανειοληπτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων
με τρόπο επωφελή και για τις δύο οντότητες. «Η κρίση που ταλανίζει την Κύπρο
αποτελεί ευκαιρία για τη διόρθωση των
δομικών στρεβλώσεων που οδήγησαν τη
χώρα στην κατάσταση αυτή και τη δημιουργία ενός αυστηρότερου κανονιστικού
πλαισίου πάνω στο οποίο θα βασιστεί η
επανάκτηση της εμπιστοσύνης της
κυπριακής κοινωνίας αλλά και των
ξένων επενδυτών», επισημαίνεται στη
μελέτη.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ

Μ

ε θέρμη υποδέχτηκαν κλιμάκιο αξιωματούχων της ΣΕΚ Αμμοχώστου οι συνταξιούχοι της ΠΕΣΥΣ. Το κλιμάκιο επισκέφτηκε χωριά της επαρχίας για ενίσχυση του
έργου που επιτελεί το Τμήμα συνταξιούχων
της ΣΕΚ και αντάλλαξε απόψεις και ιδέες για
περεταίρω ενίσχυση του τμήματος. Άκουσε
με προσοχή τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους και τόνισαν με έμφαση ότι αυτές
τις δύσκολες μέρες που περνά ο τόπος μας,
λόγω οικονομικής κρίσης ,θα είναι παρά το
πλευρό των συνταξιούχων μας έτοιμοι να
βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Στην Αλάσκα απαγορεύεται να αφήνεις τον σκύλο σου στην οροφή
του αυτοκινήτου σου την ώρα που κινείσαι με αυτό.
Στη Ρωσία απαγορεύεται να οδηγείς βρώμικο αυτοκίνητο. Στην Ιαπωνία πληρώνεις 65 δολάρια πρόστιμο αν πιτσιλίσεις πεζό με νερά.
Στη Μανίλα απαγορεύεται να κυκλοφορείς τις Δευτέρες αν η πινακίδα σου λήγει σε 1 ή 2.
Στο Ντένβερ του Κολοράντο, απαγορεύεται να οδηγείς μαύρο αυτοκίνητο τις Κυριακές. Στο Τενεσί των ΗΠΑ, απαγορεύεται να πυροβολεί
κανείς ζώα από το Ι.Χ. του, εκτός αν πρόκειται για φάλαινες. Ναι,
φάλαινες.
Στη Τζόρτζια (Georgia) των ΗΠΑ, απαγορεύεται να φτύνει κανείς από
το αυτοκίνητο του ή από λεωφορείο, αλλά επιτρέπεται από φορτηγό.

Στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών και πάλι, δεν επιτρέπεται στις
γυναίκες να οδηγούν φορώντας βραδινή τουαλέτα. Μπορεί να αλλάξει αφού
παρκάρει πρώτα. Το πρόστιμο για οδηγό που χτυπάει πεζό στη Φλόριντα,
είναι 78 δολάρια. Αρκεί να μην χάσει τη ζωή του. Όσοι έχουν μυωπία στην
Ισπανία, πρέπει απαραίτητα να έχουν ένα δεύτερο ζευγάρια γυαλιά στο
αυτοκίνητό τους. Ακόμα κι αν φορούν φακούς επαφής. Στη Σκανδιναβία απαγορεύεται να οδηγείς με σβηστά τα φώτα ακόμα κι αν είναι μέρα. Λογικό.

Σ

υναντιούνται
2 παλιοί
φίλοι στο δρόμο
και μετά τις χαιρετούρες
λέει ο ένας στον άλλο:
- Πως ειναι τα παιδια
σου;

- Καλά! Ο ένας έγινε
δάσκαλος, ο άλλος γιατρός, η κόρη μου έγινε
νηπιαγωγός
και
ο
μικρός έγινε κλέφτης...
- Καλά ρε, τόσο σπουδαία παιδιά και τον κρατάς τον αλήτη
μέσα στο σπίτι σου; Γιατί δεν
τον διώχνεις;;;
- Σιγά μην τον διώξω! Μόνο
αυτός φέρνει λεφτά στο σπίτι,
οι άλλοι είναι άνεργοι...!!!

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Εντείνεται η δράση των
«νονών - εισπρακτόρων»
ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!!

Οι πιό περίεργοι νόμοι για την οδήγηση

Το γέλιο του ... σήμερα

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

12

Ν

έα «ήθη και έθιμα» με κύρια χαρακτηριστικά τους εκβιασμούς, τρομοκρατία
ταλανίζουν το πολύπαθο νησί μας. Στο
νέο διαμορφούμενο σκηνικό νονοί αποκτούν πλέον κυρίαρχο ρόλο στο λιανικό
εμπόριο και «μοιράζουν» παιχνίδι με το
αζημίωτο. «Νονοί» αναλαμβάνουν πλέον
ρόλο διαμεσολαβητή για είσπραξη χρεών
από μικροεπιχειρηματίες, στέλνοντας
τους «μπράβους» τους να εισπράξουν
οφειλές προς τρίτα πρόσωπα, λαμβάνοντας ποσοστά επί των εισπράξεων. Τα
ποσοστά κυμαίνονται αναλόγως του
ύψους του ποσού που εισπράττουν από
20%-40%.
Το φαινόμενο παρατηρείται σε όλες τις
πόλεις, με την κάθε επαρχία να έχει και

Από που προέρχεται η σημερινή κρίση;
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς 1956

Μ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ε ρωτάς για την αιτία
της τωρινής κρίσης, ή
της τω ρινής Θείας δίκης! Η
αιτία είναι πάντα η ίδια. Η
αιτία για τις ξηρασίες, τις
πλημμύρες, τις επι δημίες
και άλλα μα στιγώματα της
γε νιάς των ανθρώπων
είναι η αιτία και για την
τωρινή κρίση. Η αποστασία
των αν θρώπων από τον
Θεό. Με την αμαρτία της
Θεο-αποστασίας
οι
άνθρωποι
προκάλεσαν
αυτή την κρίση, και ο Θεός
την επέτρεψε, ώστε να
ξυπνήσει τους ανθρώπους,
να τους κάνει ενσυνείδητους, πνευματικούς και να
τους γυρίσει προς Εκείνον. Στις
μοντέρνες αμαρτίες μοντέρνα και η
κρίση. Και όντως ο Θεός χρησι
μοποίησε μοντέρνα μέσα ώστε να
το συνειδητοποιήσουν οι μοντέρνοι
άνθρωποι: χτύπησε τις τράπεζες,

κάλεσε σύγχυση και φόβο. Όλα
αυτά τα έκανε για να ξυπνήσουν
τα υπερήφανα κεφαλάκια των σοφών της Ευρώπης και της Αμερικής, για να έλθουν εις εαυτούς και
να πνευματικοποιηθούν. Και από
την άνεση και το αγκυροβόλημα
στα λιμάνια της υλικής σιγουριάς
να θυμηθούμε τις ψυχές μας, νά
ανα γνωρίσουμε τις ανομίες μας
και νά προσκυνήσουμε τον ύψιστο
Θεό, τον ζωντανό Θεό.

τα χρηματιστήρια, τις οικονομίες,
το συνάλλαγμα των χρημάτων.
Ανακάτωσε τα τραπέζια στις
συναλλαγές σ' όλο τον κόσμο,
όπως κάποτε στο ναό των Ιεροσολύμων. Προξένησε πρωτόγνωρο
πανικό μεταξύ εμπόρων και αυτών
που ανταλλάσσουν το χρήμα. Προ-

Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κρίση;
Όσο το πνεύμα των ανθρώπων
παραμείνει δίχως αλλαγή. Ώ σπου
οι υπερήφανοι υπαίτιοι αυτής της
κρίσης να παραιτηθούν μπροστά
στον Παντοδύναμο. Ώσπου οι
άνθρωποι και οι λαοί να θυμηθούν,
την ακαταλαβίστικη λέξη «κρίση»,
να τη μεταφράσουν στη γλώσσα
τους, ώστε με αναστεναγμό και
μετάνοια να φωνάξουν: «η Θεία
δίκη»!

Οι πιό παράξενοι νόμοι του κόσμου - μέρος Β’
• Στην Αγγλία, δεν μπορείτε να
πεθάνετε στα κτίρια της Βουλής.
Ακόμη κι αν σας έρθει η ακατανίκητη επιθυμία, πρέπει να… ζήσετε, αλλιώς θα είστε ένας νεκρός
που σπάει τον νόμο.
• Στην ίδια χώρα, μία έγκυος
γυναίκα μπορεί να… κάνει την
ανάγκη της οπουδήποτε, ακόμη
και στο κράνος ενός αστυνομικού, αν το επιθυμεί.
• Επίσης, αν είστε κάτοικος της
Γηραιάς Αλβιόνας, δεν μπορείτε
να κρεμάσετε το κρεβάτι σας από
το παράθυρο, να φάτε κρεατόπιτες ανήμερα των Χριστουγέννων,
να οδηγείτε ταξί αν δεν είστε
εφοδιασμένοι με ένα δεμάτι
άχυρα ή αν μεταφέρετε κουνέλια,
σκυλιά και πτώματα, να καλέσετε αντίστοιχα ένα ταξί αν έχετε
πανούκλα, να σκοτώσετε έναν
Σκωτσέζο εκτός κι αν κουβαλάει
τόξο και βέλη, να κολλήσετε ένα
γραμματόσημο με την βασίλισσα

ανάποδα και να περάσετε με τα
βόδια σας από τους δρόμους του
Λονδίνου. Αν και είμαστε σίγουροι ότι τα είχατε φανταστεί.
• Επιμένουμε αγγλικά, όπου
στην περίπτωση που βρείτε μια
νεκρή φάλαινα, πρέπει να ξέρετε
πως σύμφωνα με τον νόμο, το
κεφάλι ανήκει στον Βασιλιά, και η
ουρά της στην Βασίλισσα. Μην
τυχόν και κρατήσετε αυτά τα
πολυπόθητα μέλη για τον εαυτό
σας…
• Στην Γαλλία, απαγορεύεται να
ονομάσετε το γουρούνι σας
Ναπολέων. Μάλλον ο νομοθέτης
δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
• Στην Ιρλανδία, το φύσημα στις
λάμπες του δρόμου είναι παράνομο. Μπορεί να σας φαίνεται
παράλογο, αλλά σκεφτείτε ότι ο
νόμος επιβλήθηκε όταν ακόμη οι
λάμπες βρίσκονταν στην τεχνολογία της… φλόγας.

• Στην Ελβετία, είναι παράνομο
για έναν άνδρα να «ανακουφιστεί» όρθιος μετά τις 10μ.μ., ενώ
στην Πορτογαλία απαγορεύεται
να κάνετε το «ψιλό» σας στην
θάλασσα (να ένας χρήσιμος
νόμος).
• Στην Ιταλία, όποιος θεωρείται
παχύσαρκος δεν πρέπει να
φοράει ρούχα από πολυεστέρα.
• Στην Σουηδία είναι παράνομο
να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μιας ιερόδουλης. Ωστόσο, οι
ιερόδουλες στην Σουηδία είναι
νόμιμες.

√ «Μπράβοι διαμεσολαβητές» απειλούν
τους χρεώστες και τις οικογένειες τους
τους δικούς της «νονούς». Λόγω όμως του φόβου,
κανένας από όσους έχουν πέσει θύματα εκβιασμού
δεν προχωρεί σε επώνυμη καταγγελία στην Αστυνομία, ούτως ώστε αυτή να μπορεί να προχωρήσει σε συλλήψεις.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι οποίες δεν διαψεύδονται από πλευράς Αστυνομίας, ακόμα και
για μικροποσό που μπορεί να οφείλει κάποιος και
αδυνατεί να το πληρώσει, στέλνονται «φουσκωτοί» στην επιχείρησή του, οι οποίοι μπουκάρουν
χωρίς κανένα ενδοιασμό εντός αυτού, εκβιάζοντάς
τον ότι εάν εντός μικρού χρονικού διαστήματος
δεν καταβάλει το ποσό που οφείλει σε κάποιο
πρόσωπο, θα δεχθεί τις συνέπειες. Απειλές οι
οποίες δεν περιορίζονται μόνο στο πρόσωπό του,
αλλά και γενικότερα στην οικογένειά του. Φυσικά,
με τον ανάλογο τρόπο, φροντίζουν να… «συμβουλεύσουν» το θύμα τους ότι εάν πάει να καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία, «μπορεί ο ίδιος
ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του να πάθει
κάτι κακό».
Η κατάσταση πλέον, όπως εξελίσσεται, έχει προκαλέσει πανικό και αναστάτωση σε πολλούς
καταστηματάρχες, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται να ανταποκριθούν
άμεσα στις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Αυτό,
όπως επεσήμαναν, δεν σημαίνει ότι δεν θα εξοφλήσουν τα άτομα στα οποία χρωστούν χρήματα,
παρά την όποια καθυστέρηση.
Η Αστυνομία έχει υπόψη της τέτοιου είδους πληροφορίες και παρακολουθεί την κατάσταση.
Σημείωσε, επίσης, ότι κατά καιρούς προσεγγίστηκαν άτομα τα οποία έπεσαν θύματα εκβιασμού και
παροτρύνθηκαν για να προχωρήσουν σε καταγγελία, όμως δεν το έπραξαν επειδή φοβούνταν.
Όπως είπε, σε τέτοια περίπτωση η Αστυνομία δεν
μπορεί να προχωρήσει σε σύλληψη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καταγγελία εναντίον κάποιου.

Σε έξαρση το πρόβλημα στη Λάρνακα
Το φαινόμενο παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο,
στη Λάρνακα τρία τουλάχιστον «συνδικάτα εκβιασμού» δρουν στην πόλη του Ζήνωνα, εκβιάζοντας
καταστηματάρχες να εξοφλήσουν ακάλυπτες επιταγές ή άλλα χρέη που οφείλουν σε ιδιώτες.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μας «μπούκωσε» η άνοιξη!
Τ

α τελευταία χρόνια παρατηρείται μια παγκόσμια ανησυχητική
αύξηση της συχνότητας των
αλλεργικών παθήσεων. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 4 παιδιά
υποφέρει από κάποια αλλεργία. Οι
περισσότερες από τις αλλεργικές
παθήσεις είναι χρόνιες και ορισμένες δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο
την ζωή του παιδιού αν δεν
διαγνωσθούν έγκαιρα και
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά.

Ανάλογα και πάλι με τα εμπλεκόμενα
αεροαλλεργιογόνα,
τα
συμπτώματα μπορεί να έχουν εποχική ή ολόχρονη εμφάνιση (π.χ.
γύρη ελιάς την άνοιξη, επιθήλια
γάτας ολόχρονα).

Ατοπική δερματίτιδα - έκζεμα
Η ατοπική δερματίτιδα ή έκζεμα

Κνίδωση αγγειοοίδημα

Ο
παιδοαλλεργιολόγος
Νικόλας Νικολάου αναφέρεται στις κύριες αλλεργικές παθήσεις.

Αλλεργική ρινίτιδα
Εμφανίζεται συνήθως στα
παιδιά σχολικής ηλικίας.
Τα συχνότερα συμπτώματα με τα
οποία εκδηλώνεται είναι η ρινική
καταρροή (διαυγής έκκριση) και
συμφόρηση (μπούκωμα), τα φταρνίσματα και η φαγούρα στη μύτη.
Αν και τα συμπτώματα αυτά μοιάζουν πολύ με εκείνα του κοινού
κρυολογήματος, τα παιδιά με
αλλεργική ρινίτιδα συνήθως δεν
παρουσιάζουν πυρετική κίνηση και
κιτρινοπράσινες εκκρίσεις.

Αλλεργική επιπεφυκίτιδα
Τα κύρια συμπτώματα με τα οποία
εκδηλώνεται είναι η ερυθρότητα
και φαγούρα στα μάτια, και η
δακρύρροια. Συχνά παρατηρείται
και οίδημα (φούσκωμα) των βλεφάρων. Όπως και η αλλεργική
ρινίτιδα, οφείλεται κυρίως σε
αεροαλλεργιογόνα και ανάλογα με
το αίτιο μπορεί να εμφανίζει εποχική ή ολόχρονη μορφή. Σε σοβαρές
μορφές μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα όρασης.

Αλλεργικό άσθμα
Τα συνήθη συμπτώματα με τα
οποία εκδηλώνεται το άσθμα είναι
ο βήχας, ο συριγμός (ήχος σα σφύριγμα στο στήθος), η δύσπνοια
(δυσκολία στην αναπνοή) και το
αίσθημα σύσφιξης ή πόνου στο
στήθος.

ρη στα πρώτα χρόνια της ζωής,
μπορεί όμως να εμφανιστεί σε
οποιαδήποτε ηλικία. Παρά το ότι
20-35% των γονιών αναφέρει ότι
το παιδί του έχει τροφική αλλεργία, στην πραγματικότητα η
συχνότητά της δεν ξεπερνά το 68%. Η δυσανεξία στις τροφές (π.χ.
δυσανεξία στη λακτόζη) αποτελεί
μορφή μη αλλεργικής τροφικής υπερευαισθησίας.

√ Τι πρέπει να γνωρίζουμε
για τις αλλεργικές παθήσεις
είναι μια από τις πιο συχνές μημεταδοτικές παθήσεις του δέρματος και μπορεί να εκδηλωθεί σε
οποιαδήποτε ηλικία. Εμφανίζεται
συχνότερα σε βρέφη και μικρά παιδιά, παρουσιάζει εξάρσεις και
υφέσεις και σε πολλούς ασθενείς
υποχωρεί με την πρόοδο της ηλικίας. Αν και τα ακριβή αίτια που
την προκαλούν δεν είναι γνωστά, η
κληρονομικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο ενώ διάφοροι παράγοντες όπως αλλεργιογόνα (π.χ. τροφικά, αεροαλλεργιογόνα), ερεθιστικές ουσίες (π.χ. καλλυντικά,
συνθετικά ρούχα), μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας, λοιμώξεις, και έντονο άγχος μπορεί να
συμβάλουν στην έξαρση των
συμπτωμάτων. Αν και πολλοί
γονείς τείνουν να ενοχοποιούν τροφικά αλλεργιογόνα (π.χ. γάλα,
αυγό) ως κύρια εκλυτικά αίτια,
στην πραγματικότητα οι τροφές με
εξαίρεση ίσως τους πρώτους
μήνες ζωής, σπάνια ευθύνονται
για την έξαρση των συμπτωμάτων.

Τροφική αλλεργία
Η τροφική αλλεργία είναι συχνότε-

Η κνίδωση είναι η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από δερματικές
βλάβες, σαν αυτές που
παρατηρούνται όταν το
δέρμα έρθει σε επαφή με το
φυτό τσουκνίδα. Οι βλάβες προβάλλουν κυρίως ως ερύθημα (κοκκίνισμα), που στο κέντρο του
υπάρχει λευκάζουσα επηρμένη
περιοχή (πομφός). Μπορεί να συρρέουν κατά περιοχές και να σχηματίζουν πλάκες, έχουν μεταναστευτικό χαρακτήρα, εξαφανίζονται με
την πίεση και συνήθως διαρκούν
λίγες ώρες. Συνοδεύονται από
έντονη φαγούρα και κνησμό, όμως
υπάρχει πιθανότητα να συνυπάρχει καύσος ή άλγος.

Αναφυλαξία
Αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή
και επικίνδυνη για τη ζωή του
ασθενή μορφή αλλεργικής αντίδρασης η οποία αν δεν αναγνωρισθεί και αντιμετωπισθεί έγκαιρα
και αποτελεσματικά μπορεί να
οδηγήσει στο θάνατο. Τροφικά
αλλεργιογόνα (π.χ. ξηροί καρποί,
γάλα, ψάρι), φάρμακα (π.χ. πενικιλίνη, μυοχαλαρωτικά αναισθητικά)
τσιμπήματα από έντομα (π.χ.
μέλισσα, σφήκα), και έκθεση σε
φυσικό λάστιχο (Latex) αποτελούν
τα συχνότερα αίτια αναφυλαξίας.
Ορισμένες φορές μπορεί να προκληθεί μετά από άσκηση σε συνδυασμό ή όχι με κάποιο τροφικό
αλλεργιογόνο (π.χ. σιτάρι).

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Προσπάθησε να μην
κάνεις υπερβολές ή βιαστικές
κινήσεις. Μην επενδύσεις τίποτα σε
οικονομικό επίπεδο και μην ξοδέψεις
περισσότερα χρήματα από αυτά που
μπορείς.
Ταύρος: Κάποιες εχθρικές καταστάσεις
και ένα παρασκήνιο, που θα σε στενοχωρήσει ιδιαίτερα και μπορεί να ανατρέψει ακόμα και τα σχέδιά σου. Μη
βιάζεις τις καταστάσεις, επιδιώκοντας
γρηγορότερα αποτελέσματα και μην
αφήσεις το άγχος να καταβάλει τη διάθεση σου.
Δίδυμοι: Θα πάρεις αποφάσεις ή ξεκάθαρες θέσεις, σε ζητήματα που αφορούν στα μελλοντικά σου σχέδια. Πρέπει
να σκεφτείς πολύ καλά τα λόγια σου,
για να αποφύγεις, όσο γίνεται,
συγκρούσεις και αντιδράσεις.
Καρκίνος: Μην μείνεις στις εξελίξεις
των τελευταίων ημερών, που σου δημιούργησαν αρνητικά συναισθήματα,
αλλά να βάλεις μπροστά για πιο ευχάριστα πράγματα στη ζωή σου. Μην
αφήνεις κάποιες συγκυρίες να σου

χαλάνε τη διάθεση.
Λέων: Θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, να αξιολογήσεις τα υπέρ και τα
κατά σε κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις
που σε απασχολούν και φυσικά, να
κινηθείς με τη δέουσα υπομονή.
Παρθένος: Μην περιμένεις από τους
άλλους να λύσουν τα προβλήματά σου,
ούτε να σε απαλλάξουν από τις έννοιες
σου. Είναι πολύ πιθανό να κάνεις μία
ενδιαφέρουσα κουβέντα σχετικά με
οικονομικά θέματα ή μία αξιόλογη γνωριμία, που θα σε βοηθήσει στα σχέδιά
σου.
Ζυγός: Θα σε απασχολήσουν κάποιες
εκκρεμότητες με άτομα της οικογένειάς
σου, που έχουν μείνει πίσω. Περιόρισε
όσο μπορείς το άγχος και την ένταση,
γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις να
βάλεις τα θέματά σου σε μια σειρά.
Σκορπιός: Καλό είναι να μην προσπαθήσεις να λύσεις μονομιάς όλα σου τα
ζητήματα και μάλιστα μόνος σου, χωρίς
να ζητήσεις τη βοήθεια κάποιων δικών
σου ατόμων. Είναι μια καλή μέρα για να
διορθώσεις κάποιες παρεξηγήσεις.

Τοξότης: Θα βρεθείς μπροστά σε προβληματικά ζητήματα και θα χρειαστεί
ίσως να αλλάξεις κάποιες παγιωμένες
πεποιθήσεις, προκειμένου να έρθεις
κοντά στα άτομα που αγαπάς. Να
θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να τραβάς
τα πράγματα στα άκρα.
Αιγόκερως: Φρόντισε να προγραμματιστείς και να μην αγχώνεσαι, γιατί
αλλιώς δεν θα αποφύγεις τις λάθος
εκτιμήσεις. Καλό είναι να αποφύγεις
τους ανθρώπους που προσπαθούν να
σε εξαπατήσουν, γιατί θα αποπροσανατολιστείς από τους στόχους σου.
Υδροχόος: Βάλε κάποιο πρόγραμμα και
μην ανησυχείς ότι δεν προλαβαίνεις.
Έχεις πολλές δυνατότητες και αν τις
αξιοποιήσεις, θα καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους που έχεις θέσει..
Ιχθύες: Προσπάθησε να έχεις τα μάτια
σου ανοιχτά, γιατί κάποιοι από το
κοντινό σου περιβάλλον θα προσπαθήσουν να σου βάλουν εμπόδια και να
φέρουν καθυστερήσεις στα σχέδιά σου.
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ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Φασόλια κυπριακά με ταχίνι
Υλικά:
1 σακουλάκι φασόλια
3-4 μέτριες πατάτες
2-3 καρότα
1 ματσάκι σέλινο ή σελινόριζα ψιλοκομμένη
2-3 κουταλιές της σούπας ταχίνι
2-3 λεμόνια

Εκτέλεση: Από το βράδυ μουσκεύουμε τα φασόλια μας.
(Αν καμμιά φορά το ξεχάσουμε και πάλι γίνεται αλλά θέλει
περισσότερο βράσιμο). Τα τοποθετούμε σε κατσαρόλα με
διπλάσιο νερό από τον
όγκο τους και τα βράζουμε για μια ώρα σε
μέτρια φωτιά. Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο
νεράκι. Κατόπιν ρίχνουμε
στην κατσαρόλα τις
πατάτες και τα καρότα
κομμένα σε κυβάκια και το
σέλινο. Αλάτι και πιπέρι. Βράζουμε άλλα 20 λεπτά. Θα
πρέπει στο τέλος το φαγητό να έχει μείνει με ελάχιστο
νερό. Στο σημείο αυτό χτυπάμε το ταχίνι με το λεμόνι (Είτε
στο μούλτι, είτε με αυγοδάρτη) και προσθέτουμε ζουμάκι
από το φαγητό. Ρίχνουμε το ζουμί στο φαγητό και ανακατεύουμε!
Η συνταγή τρώγεται και χωρίς ταχίνι, προσθέτοντας
λεμόνι κι ελαιόλαδο!

Μελιτζάνες Κάρυ
Υλικά:
4 μέτριες μελιτζάνες κομμένες σε λεπτές φετούλες
4 μέτριες πατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε φέτες
4 μέτριες ντομάτες ψιλοκομμένες
2 κουταλιές της σούπας κάρυ
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
4 κούπες νερό
ζάχαρη και αλάτι (κατά βούληση)

Εκτέλεση:
Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα βαθύ τηγάνι. Προσθέτουμε τις
ντομάτες και τα μπαχαρικά και λίγη ζάχαρη.
Σωτάρουμε σε μέτρια
φωτιά για περίπου 3
λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι ντομάτες. Προσθέτουμε τις πατάτες
και
τις
μελιτζάνες.
Τηγανίζουμε
για
5
λεπτά.
Προσθέτουμε το νερό και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά
για 4 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.
Μπορείτε να το φάτε σκέτο ή με ρύζι.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ERG_14-14_inn_4 4/14/14 12:14 PM Page 1

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 705 -26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Εκδρομή Αγωνιστών ΕΟΚΑ στην Ελλάδα
99656394

Η Ένωση Αγωνιστών Αμμοχώστου
Ε.Ο.Κ.Α. 1955 - 1959 διοργανώνει για
τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης
εξαήμερη εκδρομή σε Θεσσαλονίκη Καστοριά - Κοζάνη - Φλώρινα - Βόλο
- Πήλιο - Αθήνα. Η εκδρομή θα γίνει
30/5/2014 - 4/6/2014.

• Νίκος Νικολαῒδης - Λευκωσία
99420889
• Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης Λευκωσία 99664825
• Δημήτρης Μήτρου - Λεμεσός
99756665

Για πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής αποτείνεσθε:

• Ανδρέας Στυλιανού - Λεμεσός
99639643

• Ζαχαρίας Παναγίδης - Λάρνακα
99499473

• Μιχάλης Βέης - Δερύνεια
99984038

• Χρίστος Καπάς - Λάρνακα
99309178

• Πασχάλης Χατζηγιάννης - Αγία
Νάπα 99880068

• Χαρίτων Ιάσονος - Λάρνακα

Εκδρομή – προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει εξαήμερη εκδρομή σε
Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη από 5 - 10 Ιουνίου 2014.
Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής στο 99373000
και in.el.politismou@gmail.com
Τιμή €600 το άτομο. Περιλαμβάνει αεροπορικό με φόρους, μεταφορικά σε Ελλάδα
- Κωνσταντινούπολη, διαμονή για τρίς νύχτες στην Κωνσαντνούπολη και δύο στη
Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και εκδρομές βάσει του προγράμματος
που δημοσιεύται στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΓΝΩΜΙΚΟ
«Η αθώωση ενός ενόχου είναι δικαστική πλάνη.
Η καταδίκη ενός αθώου είναι έγκλημα»

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
Λαμπρή
Ήρτεν τζιαι φέτη η Λαμπρή τζι’ η Κύπρος η καημένη
με σιήλια θκυό προβλήματα εβρέθην φορτωμένη.
Με Τρόικαν, μνημόνιον αλλά τζιαι μοιρασμένη
εις τον δικόν της Γολγοθάν σιγά- σιγά ξεβαίνει.
Κάμε Χριστέ το θαύμα σου τζι’ εις την Ανάστασην
σου
ν’αναστηθεί τζι ‘ η Κύπρος μας τούντη φορά μαζί
σου.
Εύχομαι τούτο να γινεί τζι’ο κόσμος να περάσει
όμορφα τζιαι ειρηνικά τζι’ούλλα να τα ξηχάσει

Αντώνης Γαβριήλ Παπά

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

Μάριος - Μύρια
+

Οι γονείς:

Τρύφωνας & Ανθούλα Παναγή
από Τραχώνι Λεμεσού

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

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

Χρίστος - Έλενα
Οι γονείς:

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σ’ αυτή την ξεχωριστή και τόσο όμορφη στιγμή της ζωής
μας, θα θέλαμε να βρίσκονται κοντά μας αγαπημένα
πρόσωπα. Σας περιμένουμε στο γάμο μας που θα τελεστεί
στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στη Λευκωσία, την Κυριακή
4 Μαϊου 2014 και ώρα 4.00 μ.μ.

Διογένης - Αθηνά
Οι γονείς:

Ιωάννης και Κυριακή Σεργίδη
από Κάμπο Τσακκίστρας και Γερακιές και τώρα Λακατάμια

Σωτήρης και Κατίνα Βαρνάβα
από Λευκωσία και Άγιο Ερμόλαο Κερύνειας
και τώρα Άγιο Παύλο
Συγχαρητήρια και Δεξίωση στο Holiday Inn 6.00 - 7.30 μ.μ.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Η ανδρεναλίνη στα ύψη

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• Με νίκες προχώρησαν οι δύο μνηστήρες.
Τα λένε κατιδίαν την Τρίτη του Πάσχα
• Έβαλε φωτιά στη θερμή ζώνη ο ΑΡΗΣ.
Σε σοβαρές κακοτοπιές η ΔΟΞΑ

Α

ΕΛ και ΑΠΟΕΛ πήραν
νέα τρίποντα διατηρώντας την μεταξύ τους διαφορά των τριών βαθμών. Η
πρωτοπόρος ΑΕΛ μάδησε
εύκολα το «Τριφύλλι» στο
Τσίρειο ενώ ο ΑΠΟΕΛ ίδρωσε να λυγίσει την Ανόρθωση στο «Α. Παπαδόπουλος». Οι δύο μνηστήρες θα
συγκρουσθούν μετωπικά
την Τρίτη του Πάσχα σ’ ένα
αγώνα ζωής ή θανάτου για
τους γαλαζοκίτρινους της
Λευκωσίας.
Στη κόκκινη ζώνη, ο ΑΡΗΣ
έκανε άλμα σωτηρίας προσπερνώντας τη Δόξα (με το
Δημήτρη Ιωάννου στον
πάγκο) και τον Εθνικό,
κατά ένα βαθμό. Αυτές οι
τρεις ομάδες θα δώσουν
τον υπερ πάντων αγώνα

• Σταθεροποιήθηκε στην προνομιούχα 3η θέση
ο Απόλλωνας
• Αήττητη η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, πρώτη νίκη για την
ΑΕΚ στους αγώνες κατάταξης
θέση.

μέχρι τέλους για να παραμείνουν στα μεγάλα σαλόνια, σε αντίθεση με την
ΑΕΚουκλιών η οποία άγγιξε
ήδη το στόμιο του Αδη.
Εντυπωσιακός ο Απόλλωνας πέτυχε την πρώτη του
νίκη σε αγώνα κατάταξης
με «χατ τρικ» του Λοπέζ
(φωτο) και σταθεροποιείται στη προνομιούχα τρίτη

Η Ανόρθωση άρχισε να
«βρίσκει τα μίλια της»
ύστερα από πολλές απογοητευτικές εμφανίσεις.
Στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ
έπαιξε καλό ποδόσφαιρο
με πρωταγωνιστές αρκετούς νεαρούς Κύπριους
παίκτες σηματοδοτώντας
ένα ελπιδοφόρο αύριο. Σε
καμιά περίπτωση η «Μεγάλη Κυρία» δεν πρέπει να
απογοητευθεί από την νέα
ήττα.

Η συνέχεια
5η Αγωνιστική

6η Αγωνιστική

• Στον πίνακα των δεινών
εκτελεστών ο Σανγκόϊ
(Απόλλων) οδηγεί την
κούρσα με 17 τέρματα,
έναντι 15 του Ταγκμπατζούμι (Ερμής) και 14 του
Μοντέϊρο (ΑΕΛ).

Αποτελέσματα

Η βαθμολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χρυσάφι νέας κοπής στον Παναθηναϊκό

Ο

ταν το περασμένο καλοκαίρι ο
πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιάννης Αλαφούζος παρέδωσε εν λευκώ το πηδάλιο της ποδοσφαιρικής ομάδας στον προπονητή
κ. Γιάννη Αναστασίου και στον
τεχνικό διευθυντή κ. Νίκο Νταμπίζα, η μόνη προϋπόθεση που τους
έθεσε ήταν να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα τον ούτως ή άλλως
μειωμένο προϋπολογισμό. Εκ των
πραγμάτων, άλλωστε, το τεράστιο
χρέος που βαραίνει την ΠΑΕ (εκτιμάται ότι αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ)
δεν επέτρεπε οικονομικά ανοίγματα και μεταγραφικές σπατάλες. Γι’
αυτό έστρεψαν την προσοχή τους
στα ντόπια ταλέντα.
Σημαντικό ρόλο στον καινούργιο
Παναθηναϊκό παίζει και η νεότερη
γενιά όπως οι συνομήλικοί του ταλαντούχοι μεσοεπιθετικοί Νίκος Καρέλης και Βίκτωρ Κλωναρίδης, που
έχουν σημαντική συνεισφορά σε τέρματα, ενώ ανοδική πορεία διαγράφουν ο 23χρονος «στόπερ» Γιώργος
Κουτρουμπής.

Κτίζουν με δικά τους υλικά
Πέραν των μεταγραφών, ο νέος
Παναθηναϊκός χτίζεται και με δικά

του υλικά, καθώς στα πλάνα του κ.
Αναστασίου βρίσκονται αρκετοί νεαροί παίκτες που προέρχονται από τις
φημισμένες ακαδημίες του συλλόγου.
Οι παλαιότεροι νεοσσοί του Τριφυλλιού Στέφανος Καπίνο, Κώστας
Τριανταφυλλόπουλος και Τάσος
Λαγός, που είχαν προωθηθεί
στην πρώτη ομάδα επί των
ημερών του πορτογάλου τεχνικού κ.
Ζεσουάλδο Φερέιρα, πλέον έχουν
αναλάβει να σηκώσουν βαρύ
φορτίο στις πλάτες τους
παίρνοντας φανέλα βασικού.
Ήδη ο Καπίνο σταθεροποίησε
την απόδοσή του και φαίνεται να κερδίζει μια μόνιμη
θέση στην τριάδα των τερματοφυλάκων της Εθνικής ομάδας, ενώ ο Τριανταφυλλόπουλος προσφέρει πολύτιμες
λύσεις ως στόπερ και ως
δεξιός οπισθοφύλακας.
Τεράστια είναι η πρόοδος και του Λαγού που
αγωνίζεται στη νευραλγική και απαιτητική
θέση του αμυντικού μέσου και
προ
ολίγων

ημερών ανανέωσε για μια τριετία το
συμβόλαιό του με τον ΠΑΟ.
Υπήρξαν όμως και πρωτάρηδες νέοι
οι οποίοι εντυπωσιάζουν στα παρθενικά επαγγελματικά βήματά
τους με το Τριφύλλι. Ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός
Σπύρος Ρισβάνης (φωτογραφία) δείχνει εξαιρετικά
στοιχεία και ήδη
κέντρισε το ενδιαφέρον συλλόγων του εξωτερικού
(απορρίφθηκε πρόταση αγοράς
από το Ανόβερο), ενώ πολύ
καλές εμφανίσεις
έχει πραγματοποιήσει και ο δεξιός
αμυντικός
Νίκος
Μαρινάκης.
Επίσης,
χρόνο συμμετοχής παίρνουν σταδιακά από τον κ. Αναστασίου και άλλα «πράσινα»
αστεράκια όπως ο Χρήστος
Δώνης, ο Διαμαντής Χουχούμης και ο
Βαγγέλης Αναστασόπουλος.
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• Σε συνάντηση στο προεδρικό ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Στηρίζουν το πρόεδρο της Δημοκρατίας
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

Η βία κατά των γυναικών
Με την Eυρωβουλευτή Antonyia Parvanova
(«Φιλελεύθεροι», Βουλγαρία)
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στερεί στις γυναίκες την
ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Οι αριθμοί είναι
συγκλονιστικοί και αποκαλύπτουν όχι μόνο κατεστραμμένες ζωές και οικογένειες αλλά και σοβαρές
οικονομικές επιπτώσεις που κοστίζουν δισεκατομμύρια
ευρώ το χρόνο στην Ευρώπη.

1 Ίσως είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι η βία κατά
των γυναικών συμβαίνει "αλλού" και ουδόλως μας
αφορά; Πόσο διαδεδομένο είναι στην πραγματικότητα το πρόβλημα; Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Από μελέτη του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προκύπτει, ότι
ένα 20-25% των γυναικών βιώνει σωματική βία, ένα
10% σεξουαλική βία, πολλές γυναίκες πεθαίνουν κάθε
χρόνο εξαιτίας της βίας και σχεδόν οι μισές γυναίκες
στην Ευρώπη έχουν υποστεί βία, τουλάχιστον μία φορά
στη ζωή τους.

2 Η βία κατά των γυναικών επηρεάζει περισσότερο
την οικογένεια. Τι επιπτώσεις έχει αυτό;

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα εμπόδιο στην
πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία, την
κοινωνία, την πολιτική και την πολιτιστική ζωή και
αυτό έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Το συνολικό οικονομικό κόστος υπολογίζεται 228 δισεκατομμύρια τον χρόνο στην ΕΕ.

3 Στην ΕΕ δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική. Τι
πρέπει να αλλάξει; Περιμέναμε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να εκπονήσει μια τέτοια στρατηγική και να
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βία κατά των
γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, κάτι το οποίο
δεν συνέβη. Επομένως, τώρα, η επιτροπή του ΕΚ για τα
Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων,
ζητά από την Επιτροπή
να διαμορφώσει αφ'
ενός, στρατηγική αφ’
ετέρου να προωθήσει
νομοθετική πράξη για τη
συλλογή συγκρίσιμων
δεδομένων. Αυτό είναι
σήμερα το περισσότερο
που μπορεί, νομικά, να
κάνει το ΕΚ προς αυτή
την κατεύθυνση.

Γ

ια τις εξελίξεις στο Κυπριακό
ενημέρωσε την περασμένη
Παρασκευή 11 Απριλίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΔΕΟΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ
καθιστώντας τους κοινωνούς των
εξελίξεων.

ποιες είναι οι δυσκολίες», ανέφερε.

σει το συνδικαλιστικό κίνημα.

Πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντικό
ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
έχουν στείλει μήνυμα στήριξης
στον Πρόεδρο σε αυτή την προσπάθεια και μήνυμα εκτίμησης για
την ενημέρωση. «Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο Κυπριακός
λαός την πορεία διαπραγματεύσε-

Οι συναντήσεις του Προέδρου της
Δημοκρατίας οι οποίες για πρώτη
φορά επεκτείνονται πέρα από τις
κομματικές ηγεσίες, αποσκοπούν
στο να ενημερωθούν όλοι οι φορείς
του τόπου για τις εξελίξεις με
στόχο την ανταλλαγή απόψεων,
θέσεων και προβληματισμών.

√ Στη συνάντηση συμμετείχε

«Έγινε ενημέρωση, θέσαμε τα ερωτήματα και τις ανησυχίες μας ο
καθένας από εμάς. Εμείς έχουμε
εκφράσει την αποφασιστικότητα
μας να συμβάλουμε και να βοηθήσουμε στο μέτρο που είναι δυνατόν, διότι ο στόχος μας είναι να
λυθεί το Κυπριακό και να επανενωθεί η πατρίδα μας», είπε.

Μετά τη συνάντηση, εξερχόμενος
του Προεδρικού ο γγ της ΣΕΚ Νίκος
Μωυσέως δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν μια ενημέρωση
που έγινε προς τη σωστή κατεύθυνση.«Έχουμε αντίληψη και εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη
στιγμή, για το ποια είναι η συμπεριφορά και της άλλης πλευράς και

σύσσωμη η γενική
γραμματεία της ΣΕΚ
ων, για να μπορεί να πάρει θέση
στο δημοψήφισμα, που αναμένεται
να γίνει για λύση». Όπως ανέφερε,
στήνονται τα θεμέλια για την ενημέρωση των πολιτών και το συνδικαλιστικό κίνημα εκπροσωπεί ένα
πολύ μεγάλο μερίδιο του Κυπριακού λαού.
Ο γγ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης
χαρακτήρισε σωστή την πρωτοβουλία του Προέδρου να ενημερώ-

Την περιουσία του μισού πληθυσμού
κατέχουν οι 67 πλουσιότεροι

Ο

ι 67 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχουν περιουσία
ίση με αυτήν που διαθέτει ο μισός, φτωχότερος πληθυσμός
του πλανήτη, αποκάλυψε πρόσφατα η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam, καλώντας το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα να
λάβουν δράση απέναντι σε αυτές τις ακραίες ανισότητες και να
προχωρήσουν από τη θεωρία στην πράξη.
Η οργάνωση που μάχεται κατά της φτώχειας, υπενθυμίζει σε
ανακοίνωσή της ότι το «κλαμπ» των πλουσιότερων ανθρώπων
του πλανήτη αριθμεί σήμερα 85 μέλη.
«Οι ακραίες ανισότητες έχουν επιδεινωθεί» σημειώνει η Oxfam,
τονίζοντας ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια
Τράπεζα θα πρέπει να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη
προκειμένου να κλείσει αυτό το χάσμα.

Από την πλευρά του ο γ.γ. της
ΔΕΟΚ Διομήδης Διομήδους κάλεσε
τον Πρόεδρο να παραμείνει στις
σταθερές θέσεις της ε/κ πλευράς,
να εργαστεί σκληρά για να προχωρήσουν οι συνομιλίες και να προσεγγίσει τη λύση με βάση τις βασικές αρχές που αποδέχονται όλοι οι
Ελληνοκύπριοι.
Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Θέμης
Πολυβίου είπε ότι τέτοιου είδους
συναντήσεις είναι απαραίτητες
διότι πρέπει ο λαός να είναι ενήμερος και προετοιμασμένος για μια
ενδεχόμενη λύση να ξέρει πώς να
την αντιμετωπίσει.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ

Η

ΣΕΚ εύχεται στα μέλη της και στον
απανταχού Ελληνισμό ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ με την προσδοκία ότι η φετινή
Αναστάσιμη Ημέρα θα σηματοδοτήσει μια ελπιδοφόρα πορεία που θα
φέρει τη λύτρωση του λαού μας με
απαλλαγή από τον «Αττίλα» και τον
Τροϊκανό ζυγό.

«Ο πρόεδρος της Τράπεζας Τζιμ Γιονγκ Κιμ και η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχουν μιλήσει πολύ για τους
κινδύνους που θέτουν οι ανισότητες. Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να δούμε συγκεκριμένες ενέργειες που θα στηρίζουν αυτή τη
ρητορική», δήλωσε ο πρόεδρος του παραρτήματος της Oxfam
στην Αμερική. Ρέιμοντ Οφενχάιζερ,
Πρόσφατα το ΔΝΤ έδωσε στη δημοσιότητα δύο εκθέσεις στις
οποίες επισημαίνονται οι δυσμενείς επιπτώσεις των ανισοτήτων για την οικονομία. Η Παγκόσμια Τράπεζα από την πλευρά
της έχει θέσει ως στόχο να αυξηθεί το εισόδημα του 40% των
φτωχότερων σε όλο τον πλανήτη. Αυτά στη θεωρία.
Οι δύο οικονομικοί οργανισμοί, επισημαίνει η Oxfam, θα πρέπει
πλέον να αλλάξουν τις συστάσεις τους και την πολιτική του
δανεισμού των χωρών-μελών τους και να ταχθούν υπέρ των
επενδύσεων στην υγεία και την εκπαίδευση. «Η λιτότητα επιδεινώνει τις ανισότητες και το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα το
ξέρουν καλά», υπογραμμίζει η οργάνωση.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

Η «Εργατική
Φωνή»
θα
είναι ξανά
μαζί σας την
Τετάρτη 30
Απριλίου 2014.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

