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Βροντερό ΟΧΙ
στο ξεπούλημα
4

Απεργιακές καταιγίδες ενάντια στις
αποκρατικοποιήσεις-ιδιωτικοποιήσεις
Πλήρης διασφάλιση των εργατικών
δικαιωμάτων στην ΑΤΗΚ με νομοθεσία

4

Σ

ε ύψη ουρανοφόρα κινείται η ανεργία στην
Κύπρο αφού κάθε χρόνο προστίθενται στον
μακρύ κατάλογο χιλιάδες νέοι άνεργοι. Αυτό όμως
που προβληματίζει ακόμη περισσότερο είναι το
γεγονός ότι ένα υψηλό ποσοστό που ξεπερνά το
60% ψάχνει εργασία πάνω από έξι μήνες.

4
4

Ευθείες συντεχνιακές βολές κατά του
κυβερνητικού νομοσχεδίου
Καταστροφικό το νομοσχέδιο για την
ΑΗΚ, τονίζουν οι συντεχνίες
Το συνδικαλιστικό κίνημα με τις
απεργιακές του κινητοποιήσεις
προειδοποίησε ότι θα κλιμακώσει τα μέτρα αν η πολιτεία,
κυβέρνηση - βουλή, αγνοήσει τις
θέσεις του.

Σελ. 5)

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης προ-

ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η

Ελληνική γλώσσα είναι ένας ανεκτίμητος
θησαυρός όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και
για την Παγκόσμια κοινότητα. Η Διεθνής Ημέρα
μητρικής γλώσσας, εορτάζεται στις 21 Φεβρουαρίου και αποτελεί χρυσή
ευκαιρία να αναδείξουμε
το σεβασμό μας στην
πιό πολύτιμη κληρονομιά μας.
(Σελ. 7)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Ό

σο βαθαίνει η κρίση, οι προοπτικές στην
αγορά εργασίας μειώνονται και το μέλλον
προδιαγράφεται δυσοίωνο. Πολλοί νέοι μέσα σ’
αυτό τον κυκεώνα
επιλέγουν το δρόμο
της μετανάστευσης.
Η «Ε.Φ.» δημοσιεύει
οδηγό επαγγελματικής σταδιοδρομίας
στην εποχή της κρίσης.
(Σελ. 9-10)

Η

ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση
να τηρήσει τη δέσμευση
της για πλήρη κατοχύρωση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους ημικρατικούς
οργανισμούς. Το κυβερνητικό
νομοσχέδιο που συζητείται
στην Επιτροπή Οικονομικών
της Βουλής από προχθές Δευτέρα, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εργαζομένων οξύνοντας
περαιτέρω τις σχέσεις κυβέρνησης - συνδικάτων.
Η ΣΕΚ ζητεί όπως στο φλέγον θέμα της αποκρατικοποίησης, προσεγγισθεί ο κάθε Οργανισμός ξεχωριστά.
Οι συντεχνίες της Αρχής Τηλεπικοινωνικών (CYTA)
αξιώνουν όπως τα εργατικά δικαιώματα διασφαλισθούν νομοθετικά. Από την πλευρά τους οι συντεχνίες
της Αρχής Ηλεκτρισμού αντιτίθενται σφόδρα σε κάθε
μορφή αποκρατικοποίησης - ιδιωτικοποίησης.
Καλούν δε τη Βουλή, να μην εγκρίνει το καταστροφικό
νομοσχέδιο.

ειδοποίησε τη Βουλή ότι αν δεν εγκρίνει το νομοσχέδιο
θα οδηγηθούμε σε νέο Μνημόνιο με την Τρόϊκα, με νέες
φορολογίες και μειώσεις μισθών.
Όπως διεφάνη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ΔΗΣΥ και ΕΥΡΩΚΟ (21 βουλευτές) θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και η
Συμμαχία των Πολιτών (26 βουλευτές) θα το καταψηφίσουν. Την πλάστιγγα θα γείρει η απόφαση του
ΔΗΚΟ και ο βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας (9 βουλευτές). Σήμερα Τετάρτη, αναμένεται να κριθεί η τύχη του
επίμαχου νομοσχεδίου το οποίο θα τεθεί ενώπιον της
Ολομέλειας στις 27 Φεβρουαρίου 2014.

Όχι μονομερείς αποφάσεις για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς

Η

ΣΕΚ εδώ και χρόνια, τάσσεται θετικά στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές των Ημικρατικών
Οργανισμών που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν
την αποτελεσματικότητα τους προς όφελος της
Κύπρου και του λαού της. Παράλληλα την ίδια ώρα,
τάσσεται και κατά των ιδιωτικοποιήσεων τους, γιατί
πιστεύει ακράδαντα πως, οι συγκεκριμένοι Οργανισμοί και ιδιαίτερα αυτοί που κατονομάζονται ως
υποψήφιοι για αποκρατικοποίηση, Αρχή Τηλεπικοινωνιών (CYTA), ΑΗΚ και Αρχή Λιμένων, έχουν προσφέρει και εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικό
έργο και οικονομικά οφέλη στο σύνολο της Κυπριακής Κοινωνίας.

βάλλουν οι όροι του Μνημονίου και της Τρόικα, οφείλουμε να προσεγγίσουμε τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων του τομέα δραστηριότητας του.

Μέχρι σήμερα οι Ημικρατικοί Οργανισμοί έχουν
συνεισφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα
δημόσια ταμεία και με την υψηλή τους τεχνογνωσία
έχουν καθοριστική συμμετοχή στην ασφάλεια της
ημικατεχόμενης μας πατρίδας.

Με βάση και τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της
Δημοκρατίας που δόθηκαν στις ηγεσίες των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων στις 13 Δεκεμβρίου 2013
αλλά και τις διαβεβαιώσεις των Κομμάτων η πολιτεία έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Μακριά από δογματισμούς και λαμβάνοντας υπόψη
τις σημερινές σκληρές πραγματικότητες, που επι-

Η ΣΕΚ με αίσθημα ευθύνης έναντι των εργαζομένων,
των πολιτών και του τόπου γενικότερα, προτάσσει
την αναγκαιότητα διασφάλισης των δικαιωμάτων
των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς.

• Χρειάζεται υπευθυνότητα, διάλογος
και ειλικρινής διαβούλευση

Εδώ και μέρες ζητήσαμε γραπτώς από την κυβέρνη-

ση τη συμπερίληψη συγκεκριμένων προνοιών στο
Νομοσχέδιο προκειμένου να κατοχυρωθούν τα
συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων, να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή τους
στην όλη διαδικασία, όπως επίσης και να διαφυλαχθεί ο θεσμικός ρόλος της Βουλής. Αντί αυτού, το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη βδομάδα το προτεινόμενο Νομοσχέδιο με αποτέλεσμα να
οδηγούνται οι εργασιακές σχέσεις στους Ημικρατικούς Οργανισμούς σε περίοδο όξυνσης και αναταραχής.
Έστω και τη δωδεκάτη η ΣΕΚ επιζητεί, εδώ και τώρα,
συνάντηση με όλους τους θεσμικούς φορείς για να
εισηγηθεί και να συμφωνήσει τρόπους διασφάλισης
των συμφερόντων των εργαζομένων.
Η ΣΕΚ δηλώνει απερίφραστα πως, θα αγωνιστεί με
όλα τα νόμιμα και θεμιτά μέσα για τη θωράκιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων, της κοινωνίας και
της οικονομίας γενικότερα.

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

Οι τραγικές επιπτώσεις
του διευρυμένου ωραρίου

Ο Μιχαλολιάκος
και η «Χαραυγή»

Σ

την προσπάθεια της να υπεραμυνθεί της κυβερνητικής απόφασης για διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων η αρμόδια υπουργός
ισχυρίσθηκε ότι με την εφαρμογή του σχετικού Διατάγαμτος δημιουργήθηκαν αρκετές νέες θέσεις εργασίας.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης στηρίζοντας τη θέση της υπουργού, δήλωσε ότι η «οικονομία
λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι έγινε δέκτης καταγγελιών από εργαζόμενους που υποχρεώνονται να εργάζονται επτά μέρες
τη βδομάδα.

Μπορεί να έχει δίκαιο η υπουργός Εργασίας ότι με την
επέκταση του ωραρίου έχουν δημιουργηθεί νέες
θέσεις εργασίας. Παρέλειψε όμως να μας πει πόσες
θέσεις εργασίας χάνονται από την καρατόμηση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έβαλαν λουκέτο ή
που ψυχομαχούν λόγω της εφαρμογής του νέου ωραρίου. Η βουλευτής Ρούλα Μαυρονικόλα, σε υποεπιτροπή εργασίας της Βουλής εξέφρασε τη βαθύτατη
ανησυχία της για τις αρνητικές επιπτώσεις στην
οικογενειακή ζωή εξαιτίας των πολλών ωρών που
εργάζονται οι γυναίκες.
Φρονούμε ότι το θέμα του ωραρίου είναι πολύ σοβαρό με πολλές κοινωνικές πτυχές και η κυβέρνηση
οφείλει να το προσεγγίσει με τη δέουσα σοβαρότητα.
Οι ισχυρισμοί ότι θα υποβοηθηθεί η οικονομία με το
διευρυμένο ωράριο αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαις των νοσταλγών του άκρατου καπιταλισμού που
θέλει να μετατρέψει τους πολίτες σε μηχανές
παραγωγής, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τα
κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών σε βάρος των
μικρών.
Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι παγκοσμίως οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι
φτωχοί φτωχότεροι. Στην μικρή Κύπρο, η μεσαία
τάξη εξοντώνεται στο βωμό της ανάπτυξης την
οποία ήθελαν να μας φέρουν οι αδίστακτοί τραπεζίτες, νοσταλγοί της ασύδοτης – ελεύθερης οικονομίας.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι το μέτρο της ελευθεροποίησης του ωραρίου μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα πλήξει καίρια την κοινωνική συνοχή. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της ανακαλώντας την απόφαση της για το ωράριο, τουλάχιστον κατά την Κυριακή αργία η οποία αποτελεί μέρα
θρησκευτικής κατάνυξης και ψυχικής - πνευματικής
αναζωογόνησης των πολιτών, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα το θεσμό της οικογένειας. Αν παρελπίδα
εδραιωθεί το νέο ωράριο, οι μόνοι που θα εξυπηρετηθούν μακρόχρονα είναι αυτοί που θέλουν τους
ανθρώπους πνευματικά ασπόνδυλους και άψυχους.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Αυτό ακριβώς πέτυχαν σε άλλες χώρες οι θιασώτες
της παγκοσμιοποίησης, αυτό θέλουν να μας επιβάλουν κι εδώ στη αιμάσσουσα Κύπρο μειώνοντας τις
πνευματικές – ψυχικές αντιστάσεις των πολιτών τους
οποίους θέλουν να κινούνται σαν κουρδισμένα
ανθρωπάκια για μεγιστοποίηση των κερδών των
πολυεθνικών και των κάθε λογής εμπόρων των λαών.

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)

«Ο

Κυπριακός
λαός έπρεπε
να ανησυχεί από τις
δηλώσεις του φυλακισμένου Μιχαλολιάκου ο οποίος ισχυρίσθηκε ότι ανάμεσα
σαυτούς που βοηθάνε
τα εθνικιστικά κόμματα σε Ελλάδα και
Κύπρο, δηλαδή την
Χρυσή Αυγή και το
ΕΛΑΜ είναι και ο
Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου.»
Αυτά αναφέρει η
«Χαραυγή» του ΑΚΕΛ
τονίζοντας ότι ο
Κυπριακός λαός πρέπει «να αντιδράσει
δυναμικά για να μην
επιτρέψει να γίνουν
στην Κύπρο όσα διαπράττουν στην Ελλάδα οι Χρυσαυγίτες.»
Πραγματικά χαιρόμαστε γι’ αυτές τις ευαισθησίες
της
ΧΑΡΑΥΓΗΣ αλλά ταυτόχρονα θλιβόμαστε
βαθύτατα γιατί όταν
ανατινάχθηκαν
τα
γκαστρωμένα εμπορευματικιβώτια στο
Μαρί σκοτώνοντας 13
συνανθρώπους μας
και ανατινάσσοντας
τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό με ζημιές
που αγγίζουν τα 2 δίς
ευρώ,
δεν είδαμε
παρόμοιες ευαισθησίες ή αντιδράσεις
από την εφημερίδα
του κόμματος του
«Εργαζόμενου λαού».
Κρίμα!

&
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ΠΙΠΕΡΑΤΑ
Τα σκάνδαλα – Οι άριστοι και οι αρεστοί

Τ

α σκάνδαλα δεν έχουν τελειωμό στη χώρα της «Μπανανίας» όπως πολύ
εύστοχα ο α. Γλαύκος Κληρίδης κατονόμασε τη «σύγχρονη» Κυπριακή Δημοκρατία. Από τη λεηλασία του ΧΑΚ και την τραγωδία της «ΗΛΙΟΣ» οδηγηθήκαμε
στη συμφορά του Μαρί και του τραπεζικού εγκλήματος, φθάνοντας αισίως
στην οικονομική χρεοκοπία με ενδιάμεση στάση
τη «Δρομολαξιά».
Πρόσφατα, στο «δρόμο προς την Ιθάκη» είδαμε
και τον «Αριστοτέλη», ΟΧΙ τον φιλόσοφο, αλλά
τον φιλοχρήματο παντογνώστη της Κυπριακής
εκπαίδευσης. Δεν ξέρω πόσα σκάνδαλα θα αποκαλυφθούν από δω και μπρος. Το βέβαιο, είναι
ότι στη «σύγχρονη» ευρωπαϊκή Κύπρο τα διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου
τέμνονται, εξού και αλληλοκαλύπτονται. Και βεβαίως, οι άριστοι παραμερίζονται και οι αρεστοί της εκάστοτε εξουσίας επιβραβεύονται.

Η ποδοσφαιρική βρωμιά στην «ευρωπαϊκή» Κύπρο

Ο

ι συζητήσεις του Νίκου Λίλλη με τους δικηγόρους του στο σκάνδαλο «ΣΥΤΑ
Δρομολαξιά» έχουν επεκταθεί και στο ποδόσφαιρο. Ακούγονται, σύμφωνα
με τα ηχογραφημένα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για διαπλοκή και διαφθορά. Το ότι το Κυπριακό ποδόσφαιρο είναι βυθισμένο στο βούρκο μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα ο καθένας μας.
Δυστυχώς η πολιτεία με πρώτους τους εκάστοτε κυβερνώντες, όχι μόνο δεν
παρενέβησαν για να εξαγνίσουν το
ποδόσφαιρο αλλά τουναντίον κάλυψαν με τη στάση τους σκοτεινές πτυχές
του. Του λόγου το αληθές μαρτυρούν
τα όσα δημοσιεύονται καθημερινά για
τις σκοτεινή όψη του ποδοσφαίρου.
Του λόγου το αληθές αντικατοπτρίζεται στους κόκκινους φακέλους που
καταφθάνουν από την ΟΥΕΦΑ χωρίς να
εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές το
περιεχόμενο τους. Του λόγου το αληθές
αποτυπώνεται στα θλιμμένα πρόσωπα
των ντόπιων ταλέντων ως των μεγαλύτερων θυμάτων της αμαρτωλής σχέσης
ατζέντηδων – παραγόντων. Του λόγου το αληθές ενσαρκώνεται εύγλωττα στη
δημόσια ομολογία του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξης Σοφοκλή Σοφοκλέους,
νύν ευρωβουλευτή, ότι άνθρωποι του υπόκοσμου έχουν διεισδύσει στο
Κυπριακό ποδόσφαιρο επηρεάζοντας σοβαρές πολιτικές αποφάσεις. Δυστυχώς, κανενός το αφτί δεν ίδρωσε από τις συνταρακτικές καταγγελίες του αρμοδίου για την αστυνομία και τη Δικαιοσύνη υπουργού, ούτε αυτού του τότε Γενικού Εισαγγελέα. Συνεπώς, το ότι η Κύπρος έγινε σήμερα ένα απέραντο Μαρί δεν
είναι τυχαίο.

Μύθοι στο Κυπριακό

Σ

τα 20 χρόνια της ενεργούς δημοσιογραφικής παρουσίας μου στην Κύπρο
έγραψα ελάχιστα άρθρα για το Κυπριακό ζήτημα. Όχι από έλλειψη ευαισθησίας για το κορυφαίο θέμα του Ελληνισμού, αλλά από περίσσευμα ευθύνης για το χειρισμό του. Είχα και έχω την ισχυρή άποψη ότι το Κυπριακό είναι
μονίμως θύμα των εκάστοτε κομματαρχών για να πουλούν ψευδοπατριωτισμό στους πολίτες, να παραπλανούν τους ψηφοφόρους παραμονές εκλογών
και να αποπροσανατολίζουν το λαό από τα μεγάλα κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα. Δυστυχώς, αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα. Προσωπικά, πιστεύω ότι το Κυπριακό θα το
λύσουν οι κατακλυσμιαίες γεωστρατηγικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ανεξαρτήτως ποιος θα βρίσκεται στο πηδάλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευτυχώς για την Ελληνική πλευρά οι γεωστρατηγικές συγκυρίες (Συρία, Αίγυπτος, Τουρκία, Κούρδοι, φυσικό αέριο Κύπρου –
Ελλάδας, Λιβάνου – Ισραήλ κ.λ.π.) προδιαγράφονται θετικές για μας και αρνητικότατες για την Τουρκία.
Εναπόκειται στην πολιτική ηγεσία της Κύπρου – Ελλάδας να επιδείξουν το δέοντα πατριωτισμό την ώρα
της κρίσεως για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση μεγιστοποιώντας το όφελος για τον Ελληνισμό.
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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• Τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα συγχαίρουν την Ευρωβουλή

Προκήρυξη σχεδίων για
άμβλυνση της ανεργίας

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙ ΤΡΟΪΚΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η
Τ

ο μείζον ζήτημα της ανεργίας και τα νέα
σχέδια που στόχο έχουν την άμβλυνση της
τέθηκαν στο μικροσκόπιο της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης σε συνεδρία την περασμένη Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου.
Στη συνεδρία συζητήθηκε επισταμένα το σχέδιο δράσης της Κύπρου και αφορά την
«εγγύηση για την νεολαία», την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση νεοπροσλαμβανόμενων ανέργων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και την επιχορήγηση της απασχόλησης σε
επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου από 1-4
άτομα.
Συστάθηκε επίσης τεχνική επιτροπή για επεξεργασία των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι κοινωνικοί εταίροι για αντιμετώπιση
του ανεργιακού εφιάλτη.
Στο μεταξύ αναμένεται ότι η υπουργός Εργασίας σύντομα θα εξαγγείλει τα νέα σχέδια
καταπολέμησης της ανεργία.

Συνομοσπονδία
Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC) συνεχάρη την
Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου
για την υιοθέτηση της συνδικαλιστικής θέσης που υποστηρίζει την αναθεώρηση των πολιτικών της Τρόϊκα
ώστε να μην επαναληφθούν μελλοντικά σχεδιασμοί που θα επιφέρουν
ανεργία και φτώχεια όπως συνέβη
στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.
Πολιτικές που προκαλούν απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, κουρέματα μισθών και καταθέσεων, υπόσκαψη της κοινωνικής συνοχής, κοινωνική περιθωριοποίηση και μετανάστευση δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει.
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων υποστηρίζει τη θέση του
Ευρωκοινοβουλίου με την οποία
καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Κομισιόν) να ετοιμάσει λεπτομερή

Με τα σχέδια που θα προκηρυχθούν αναμένεται να απασχοληθούν για περίοδο έξι μηνών
5.000 νέοι για απόκτηση εργασιακής πείρας.
Όπως εξήγησε, το πρώτο σχέδιο αφορά απασχόληση για έξι μήνες 2.500 πτυχιούχων, οι
οποίοι θα απασχοληθούν είτε σε ιδιωτικό
τομέα είτε σε δημόσιο τομέα για έξι μήνες για
απόκτηση εργασιακής πείρας. «Είναι ένα σχέδιο που ήδη τρέχει για το 2013 και θα επαναληφθεί για άλλους 2.500 πτυχιούχους και
πάλι με διάρκεια έξι μηνών», πρόσθεσε.
Το δεύτερο σχέδιο, συνέχισε αφορά άνεργους
νέους απόφοιτους λυκείου ή μεταλυκειακής
εκπαίδευσης όπου και πάλι θα απασχοληθούν
για έξι μήνες σε ιδιωτικές εταιρείες ή στο
Δημόσιο με στόχο την απόκτηση εργασιακής
πείρας να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους
σημείωμα αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνουν και
ένα επίδομα κατάρτισης 500 ευρώ το μήνα.
Εκτός από το επίδομα κατάρτισης θα καταβάλλονται και οι κοινωνικές ασφαλίσεις για
μια περίοδο έξι μηνών.
Αμέσως μετά την προκήρυξη των σχεδίων,
είπε, θα δοθεί περίπου ένας μήνας προθεσμία
για υποβολή αιτήσεων και μόλις γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων «ελπίζω σύντομα να
τοποθετούμε και ανέργους στις επιχειρήσεις».

Ικανοποίηση ΣΕΚ για την έναρξη
διαλόγου για το Κυπριακό

Η

ΣΕΚ εκφράζει την ικανοποίηση της για την
έναρξη του διαλόγου που στοχεύει στην
επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
Αυτή τη δύσκολη ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη
καλούνται να επιδείξουν ύψιστη υπευθυνότητα που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη, βιώσιμη και
διαρκή λύση του κυπριακού προβλήματος,
λαμβάνοντας υπόψη τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Η ΣΕΚ καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν σοβαρότητα και πνεύμα συνεργασίας για
να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος, που θα
άρει τα τετελεσμένα της εισβολής και της
κατοχής και θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα
και συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των
νομίμων πολιτών της κυπριακής δημοκρατίας.

ανάλυση των αρνητικών επιπτώσεων που αφήνουν πίσω τους οι πολιτικές της Τρόϊκα στους τομείς της
απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κεκτημένου. Η Συνομοσπονδία
καλωσορίζει την ανάγκη του Ευρωκοινοβουλίου για την προώθηση

πολιτικών που θα αφορούν την οικονομική ανάκαμψη, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και ενδυνάμωση
της κοινωνικής προστασίας, ενδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και αποκατάσταση των κατακρεουργηθέντων κοινωνικών δικαιωμάτων.

Καταπελτική Έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής μιλά για «πολιτικές διασυνδέσεις»

Η διαφθορά στην ΕΕ κάνει θραύσεις
Φ

οβερές κοινωνικές και άλλες διαστάσεις προσλαμβάνει η έκταση
της διαφθοράς στην Ευρώπη που
κοστίζει στην οικονομία της ΕΕ περί
τα 120 δισ. ευρώ τον χρόνο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παρουσιάζοντας
την Έκθεση, η
αρμόδια επίτροπος για τις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΕ Σεσίλια Μάλμστρομ τόνισε ότι η διαφθορά στην
Ευρώπη διαβρώνει την εμπιστοσύνη
στη Δημοκρατία και απορροφά
πόρους από τη νόμιμη οικονομία.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
μελέτησε τα στοιχεία και από τα 28
κράτη-μέλη, και κάνει συστάσεις για
τους τρόπους αντιμετώπισης της
κατάστασης. Οπως ανέφερε η επίτροπος, σε ορισμένες χώρες πιο ευάλωτες στη διαφθορά είναι οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σε άλλες περιπτώσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη χρηματοδότηση των κομμάτων, ενώ και
οι δημοτικοί φορείς είναι επιρρεπείς
στη διαφθορά.
Σε έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η διαφθορά είναι
εκτεταμμένη στη χώρα τους, ενώ τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις αναφέ-

ρουν την διαφθορά ως
εμπόδιο για να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη.
Παρά τις πρωτοβουλίες
που έχουν αναλάβει τα
κράτη-μέλη σε νομικό και
πολιτικό επίπεδο, τα
αποτελέσματα της μάχης
κατά της διαφθοράς
παραμένουν μη ικανοποιητικά στο σύνολο των
κρατών -μελών, αναφέρει η έκθεση.

• Κοστίζει στην οικονομία
των χωρών – μελών περί
τα 120 δισ. ευρώ τον χρόνο
Δεν είναι τυχαίο ότι το 43% του συνόλου των επιχειρήσεων - και κυρίως
οι κατασκευαστικές - που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, κατονομάζουν την διαφθορά ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο επιδεινώνεται, όπως επισημαίνουν, ενώ θεωρούν ότι ο μόνος τρόπος για να αναπτύξεις επχειρηματική δραστηριότητα, είναι οι «πολιτικές διασυνδέσεις».
Στην Ελλάδα, την Ισπανία και την

Ιταλία, όλες οι επιχειρήσεις θεωρούν
ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη, ενώ
το φαινόμενο θεωρείται σπάνιο στην
Δανία, την Φινλανδία και την Σουηδία.
Μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών
είναι διαδεδομένη η πεποίθηση ότι η
διαφθορά είναι συνηθισμένη πρακτική και επιδεινώνεται συνεχώς, ενώ
θεωρούν πιο διεφθαρμένες χώρες την
Ελλάδα, την Ιταλία, την Λιθουανία,
την Ισπανία και την Τσεχία.
«Η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτικών στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο κράτος
δικαίου, βλάπτει την οικονομία και
στερεί από τα κράτη τα απολύτως
αναγκαία φορολογικά έσοδα» δήλωσε η Επίτροπος Μάλμστρομ.

Προκήρυξη Υποτροφιών

Η

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, προκηρύσσει τρεις υποτροφίες για αποφοίτους των
Λυκείων της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας: Παγκύπριο
Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο Ακρόπολης και
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, για πτυχιακές
σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ στην Ελλάδα,
την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος
2013-2014.
1. Δικαίωμα υποβολής έχουν:
1.1 Οι Ελληνοκύπριοι απόφοιτοι των Λυκείων της
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Σχολικής Εφορείας

Λευκωσίας των τριών τελευταίων σχολικών ετών
2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, οι οποίοι
έχουν εξασφαλίσει θέση στα πιο πάνω Εκπαιδευτήρια και φοιτούν στο 1ο έτος.
1.2 Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην
κλίμακα 1-20.
1.3 Περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα, με ανώτατο
εισόδημα οικογένειας €30.754 πλέον €1708 για
κάθε παιδί πέραν του αιτητή.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή,
21 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 2.00 μ.μ.
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η πολιτεία ας αδράξει την ευκαιρία
επιτελώντας το καθήκον της

Ά

λλη μια 8η Μαρτίου πλησιάζει και τα ζητήματα ισότητας εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια
απέραντη στασιμότητα
Οι διαβεβαιώσεις για προαγωγή των Ίσων Ευκαιριών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής
έχουν καταντήσει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο
κάτι σαν μαυρόασπρη μαγνητοσκοπημένη ταινία.
Ακόμη και η πρόοδος που επιτεύχθηκε σε σχέση με
τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου δεν
έχει το ανάλογο αντίκρισμα αφού η απουσία
συστηματικού ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας
καθιστά τις νομοθεσίες ανενεργές και αναποτελεσματικές.
Οι γυναίκες δυστυχώς αντιμετωπίζονται από την
κοινωνία και την πολιτεία δυσμενέστερα σε αρκετούς τομείς. Εξακολουθούν να αμείβονται πολύ λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους
τους, να επιλέγουν κατά ανάγκη
εργασίες με μερική απασχόληση
λόγω ανυπαρξίας πολιτικών συμΤης Δέσποινας
φιλίωσης εργασίας και οικογένειας,
Ησαΐα αποδυναμώνοντας τα συνταξιοδοΚοσμά
τικά τους ωφελήματα, να
υποεκπροσωπούνται
στα κέντρα λήψης απο• Αν η πολιτεία
αξιοποιήσει ισότιμα φάσεων, να στιγματίζονται στη συνείδηση των
το ντόπιο δυναμικό
εργοδοτών λόγω μητρότης, τα οφέλη που
τητας και να πέφτουν
θα προκύψουν θα
θύματα βίας στην οικοείναι τεράστια
γένεια και σεξουαλικής
παρενόχλησης
στην
εργασία.
Η θεωρία δυστυχώς απέχει πολύ από την πράξη
ενώ νοοτροπίες του παρελθόντος
φαίνεται ότι
βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στις καρδιές των
ανθρώπων.
Η γυναίκα που παλεύει καθημερινά να αντεπεξέλθει
με τους πολύπλευρους ρόλους της ως εργαζόμενη,
μητέρα και σύζυγος, η γυναίκα στην οποία στηρίζονται οι κοινωνίες για να επιλύσουν το δημογραφικό τους πρόβλημα, η γυναίκα που τιμωρείται
λόγω εγκυμοσύνης και απολύεται από την εργασία
της με ελαφριά τη καρδιά, υποτιμάται συστηματικά και χωρίς έλεος.
Και η υποτίμηση δεν μετριέται με τα λόγια. Μετριέται με την παντελή έλλειψη πολιτικής βούλησης
ώστε να δοθούν λύσεις. Δυστυχώς, η οικονομική
ύφεση ήλθε ως ένα ισχυρό άλλοθι! Το ερώτημα πριν
από την οικονομική ύφεση τι πράξαμε ως πολιτεία
στα ζήτήματα ισότητας παραμένει αναπάντητο.
Επιτέλους όλοι θα πρέπει να αναλογιστούν ότι οι
μεγάλες υποσχέσεις δεν πείθουν κανένα και ότι οι
πράξεις είναι αυτές που θα αποδείξουν την ευαισθησία κάθε κράτους σε συγκεκριμένα ζητήματα
που ουδόλως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
γυναικεία.
Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή η θεωρία θα αντικατασταθεί με πράξεις και ότι πέραν από την παραδοχή ότι η Κύπρια γυναίκα αδικείται σε πολλούς
τομείς, θα υπάρξουν και ριζικές αναθεωρήσεις του
τρόπου που προσεγγίζονται τα ζητήματα ισότητας.
Η προαγωγή της ισότητας στον τόπο μας αποτελεί
μεγάλη πρόκληση και η Κυβέρνηση που θα έχει την
πολιτική βούληση να λάβει αποφάσεις, θα αφήσει
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Η πολιτεία ας αδράξει
την ευκαιρία και ας δώσει την απαιτούμενη ώθηση
ώστε η γυναίκα να καταξιωθεί όπως της αξίζει
στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή του
τόπου.
Όταν έρθει η στιγμή που όλο ανεξαίρετα το ντόπιο
εργατικό δυναμικό αξιοποιηθεί ισότιμα από την
πολιτεία, τότε τα οφέλη που θα προκύψουν θα
είναι τεράστια σε πολλούς τομείς που ούτε καν τα
φανταζόμαστε.

@
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Μπορούν, υπό προϋποθέσεις

Η

απελευθέρωση δεσμευμένων
γραμματίων από την Τράπεζα
Κύπρου χαρακτηρίζεται από όλους
ως θετική ενέργεια. Αποτελεί,
ίσως, το πρώτο σοβαρό τεστ
αντοχής, από το οποίο θα μπορέσουν οι διοικούντες την Τράπεζα
Κύπρου να συναγάγουν τα πρώτα
συμπεράσματα, ως προς τις δυνατότητες της τράπεζας να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της
δύσκολης εποχής που διανύουν το
τραπεζικό σύστημα, η οικονομία
του τόπου και οι πολίτες.
Υπάρχει πίστη ότι το τραπεζικό
σύστημα έχει τις δυνατότητες να
στηριχθεί στα πόδια του και να
καταστεί ο κινητήριος μοχλός επανεκκίνησης της οικονομίας. Καλείται να λειτουργήσει κάτω από ένα
νέο πιο υγιές σύστημα, να διδαχθεί
από τα τεράστια λάθη του παρελθόντος, να αποκηρύξει τα εγκλήματα και τους εγκληματίες που
συνετέλεσαν στην καταστροφή του
ιδίου του συστήματος και της
οικονομίας γενικότερα και να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του
κόσμου.
Ο Κύπριος καταθέτης, παρά τη
σκληρή δοκιμασία του περασμένου
Μαρτίου και την απογοήτευση και
την οργή, την οποία αισθάνθηκε
από τη ληστεία των κόπων και
των θυσιών του, σταδιακά συνέρχεται και προσβλέπει προς το τραπεζικό σύστημα ως τον κυρίαρχο
μοχλό επανάκαμψης της οικονομίας.
Αλλά αυτή η σταδιακή επανάκτηση
της εμπιστοσύνης των Κυπρίων

και ξένων καταθετών δεν θα επανέλθει ολοκληρωτικά, εάν οι τράπεζες έμπρακτα δεν επιδείξουν
κοινωνική αλληλεγγύη και προβάλουν ως αξιόπιστος στυλοβάτης
των αναγκών της κοινωνίας και
των καταθετών. Δεν μπορεί να
υπάρξει πλήρης επανάκτηση εμπιστοσύνης, εάν δεν συνοδευθεί με
έμπρακτες χειρονομίες των τραπεζών υπέρ των καταθετών και της
κοινωνίας.
Επιβάλλεται μείωση των υψηλών
δανειστικών επιτοκίων, διευκόλυνση των οφειλετών οι οποίοι δοκιμάζονται από την οικονομική
κρίση, διαφάνεια, προσφορά βοήθειας στις επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους και να δραστηριοποιηθούν προς όφελος της
οικονομίας.
Πρωτίστως, όμως, επιβάλλεται
γρήγορη, και χωρίς οποιουσδήποτε παρεμβατισμούς και αποκρύψεις, τιμωρία όλων εκείνων των
ανθρώπων του τραπεζικού συστήματος, οι οποίοι εγκλημάτησαν
κατά της οικονομίας της χώρας
και των πολιτών της.
Δεν μπορεί να υπάρξει επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, εάν διαφύγει έστω και ένας
ένοχος από τη λαβίδα του νόμου.
Διότι, τότε, όχι μόνο δεν θα υπάρξει αναστροφή του αρνητικού κλίματος, αλλά αντίθετα θα προκύψει
πλήρης απαξίωση του τραπεζικού
συστήματος με καταστροφικές
συνέπειες για τον τόπο, την οικονομία και το ίδιο το σύστημα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από
όλους, και ιδιαίτερα τους ηγέτες
του τραπεζικού συστήματος, την
Κεντρική Τράπεζα, τις εισαγγελικές Αρχές και την Κυβέρνηση, ότι
οφείλουν να συμβάλουν αποφασιστικά στην κάθαρση και στην
τιμωρία των υπευθύνων του τραπεζικού εγκλήματος. Αν αφεθούν
σκιές, και αν το δημόσιο αίσθημα
συλλάβει προσπάθειες αποενοχοποίησης ή απαλλαγής των υπευθύνων από τα εγκλήματα που διέπραξαν, η εμπιστοσύνη θα εξαφανιστεί και η απογοήτευση του
κόσμου θα μετατραπεί σε οργή. Και
ουδείς θα διαφύγει αυτής της
οργής.
Πέραν, λοιπόν, των μέτρων ανάκαμψης τα οποία πρέπει να οδηγήσουν σύντομα και στην άρση
των τραπεζικών περιορισμών,
αυτό που προέχει είναι η αμείλικτη
τιμωρία όσων συνήργησαν στο να
οδηγηθούν οι τράπεζες, οι καταθέτες και η οικονομία στο τραγικό
σημείο που οδηγήθηκαν. Υπάρχει
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον
καταλογισμό ευθυνών, στη διερεύνηση υπόπτων υποθέσεων και
στην προσαγωγή των υπευθύνων
στη δικαιοσύνη. Και αυτή η καθυστέρηση, η ολιγωρία και η προσπάθεια να υποβαθμιστεί η ευθύνη
των τραπεζών στο έγκλημα κατά
της οικονομίας, δημιουργούν έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία
μέσα στην κοινή γνώμη, πως και
αυτήν τη φορά θα υπάρξει έγκλημα χωρίς τιμωρία.
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Έτος Κώστα Μόντη
Α Ξ Ι Ε Π Α Ι Ν Η η απόφαση για την
ανακήρυξη του 2014 ως Έτους
Κώστα Μόντη: Εκατόν χρόνια από
τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή (18.2.1914) και δέκα χρόνια από
τον θάνατό του (1.3.2004). Αξιέπαινοι κι όλοι οι φορείς που θα
συμβάλουν έμπρακτα στις δραστηριότητες, το πρόγραμμα των
οποίων ανακοινώθηκε χθες στον
6ο όροφο του Ιδρύματος Φώτος
Φωτιάδης. Στο προαύλιο του οποί-

Του Λάζαρου
Μαύρου
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
ου, επί της Λεωφόρου Στασίνου,
βρίσκεται απ’ το 2007 η προτομή
του αείμνηστου ποιητή.
Α Λ Λ Α , ΒΕΒΑΙΑ, ο Κώστας Μόντης
δεν έχει ανάγκη κάποιο ξεχωριστό
έτος επ’ ονόματί του. Είναι όλα τα
χρόνια, πλέον, δικά του. Κάθε
φορά που οι Έλληνες, τόσο συχνότατα, πάντοτε, στους δικούς του
στίχους βρίσκουν συμπυκνωμένη,
σαν αριστουργηματικό κέντημα
λέξεων, τη δική τους έκφραση,
απέναντι κι ενάντια όσων τους

επιβουλεύονται: «Χρόνια σκλαβκιές
ατέλειωτες - τομ πάτσον τζιαί τον
κλώτσον τους. Εμείς τζιαμαί: Ελιές
τζιαί τερατσιές πάνω στον ρότσον
τους!». Απόδειξη; Τους στίχους
αυτούς επέλεξε και για την εναρκτήρια του έτους, κορυφαία πρωτοχρονιάτικη γελοιογραφία του
στον «Φ» ο μέγας Πιν. Επαλήθευση
στην πράξη, τι έγραψε ο ίδιος ο
Μόντης απ’ το 1982 κιόλας για τον
ποιητή και δι’ εαυτόν: «Ο ποιητής:
Δεν πέθανε. Απλώς μετακόμισε
στους στίχους του»…
Ε Κ Ε Ι Ν Ο Υ Σ τους στίχους που
κουβαλούν μέσα απ’ τους ελληνικούς αιώνες το όντως των Ελλήνων Υπόδειγμα: «Γρηγόρης Αυξεντίου. Εκείνο τ’ “όχι” δεν το επανέλαβε η ηχώ, ήταν πολύ βαρύ να το
μεταφέρει». Αλλ’ εμείς του Υποδείγματος εσαεί κοινωνούντες στον
Μαχαιρά της 3ης Μαρτίου 1957
για: «Να πάρουμε μια σταγόνα απ’
το αίμα σου να καθαρίσουμε το
δικό μας, να πάρουμε μια σταγόνα
απ’ το αίμα σου να μπολιάσουμε
το δικό μας, να πάρουμε μια σταγόνα απ’ το αίμα σου να βάψουμε
το δικό μας να μην μπορέσει πια
ποτές να το ξεθωριάσει ο φόβος.
Να πάρουμε το τελευταίο σου
βλέμμα να μας κοιτάζει μην

ξεστρατίσουμε, να πάρουμε την
τελευταία σου εκπνοή να ‘χουμε
οξυγόνο ν’ αναπνέουμε χιλιάδες
χρόνια, να πάρουμε τις τελευταίες
σου λέξεις να ‘χουμε να τραγουδάμε ανεξάντλητα εμβατήρια για τη
λευτεριά»…
Κ Ι ΕΙΝΑΙ το 2014 και 40 χρόνια απ’
την εισβολή του Αττίλα, ω μήτερ
Ελλάς, για να στο ξαναλέει, μετακομίσας για πάντα αθάνατος
στους στίχους του ο Μόντης: «Αν
μας έβλεπες, μητέρα, όταν ήρθε το
κακό, αν μας έβλεπες πως περιμέναμε την Ελλάδα! Ποτέ φρυγμένη
γη Αυγούστου δεν περίμενε έτσι τα
πρωτοβρόχια, ποτέ πνιγόμενος δεν
ψηλάφησε έτσι για ένα σανίδι,
ποτέ ετοιμοθάνατο παιδί δεν αναζήτησε έτσι το χέρι της μάνας του.
Οι πηγές σταμάτησαν ν’ αφουγκραστούν τα βήματά της, το Τρόοδος στάθηκε στις μύτες των
ποδιών να τη δη στον ορίζοντα»,
σου έγραψε, εκ μέρους όλων μας,
για τον Ιούλη και τον Αύγουστο του
1974 και για όλα τα χρόνια, ο
Κώστας Μόντης του Θεόδουλου
απ’ τη σκλαβωμένη Λάπηθο και
της Καλομοίρας απ’ τη σκλαβωμένη Αμμόχωστο, μάνα Ελλάδα…
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Σε ύψη ουρανοφόρα κινείται
η ανεργία στην Κύπρο

Η

συνεχής αυξητική τάση της ανεργίας στην
Κύπρο, η οποία ουσιαστικά κλονίζει την κοινωνική συνοχή, συγκλονίζει και παράλληλα προβληματίζει. Οι επίσημοι αριθμοί βοούν: Τον Ιανουάριο του
2011 οι άνεργοι έφθαναν τους 28.914. Ένα χρόνο
αργότερα, τον Ιανουάριο του 2012 οι άνεργοι ξεπέρασαν τις 37.000.
Τον Ιανουάριο του 2013 στον μακροσκελή κατάλογο
προστέθηκαν άλλες σχεδόν 8.000 άνεργοι.
Η ανοδική τάση συνεχίζεται με άλλους 6.800 άνεργους να προστίθενται και να «κοσμούν» το νέο κατάλογο ανέργων, όπως διαμορφώθηκε τον περασμένο
μήνα.
Η κατάσταση δυστυχώς τείνει να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ως εκ τούτου κράτος, πολιτεία και οργανωμένοι φορείς καλούνται να ενώσουν
δυνάμεις προτού η κατάσταση εκτροχιασθεί περεταίρω.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανεργίας που αφορούν την ηλικία έχουν ως εξής: Κάτω των 20 ετών,
365 άνεργοι, 20-24 ετών 5153, 25-29 ετών 8.204,
30-39 ετών 12.053, 40-49 ετών 10.404, 50-59 ετών
12.282, 60-64 ετών 4.183, 65 και άνω 139 άνεργοι.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 5
Η μερική απασχόληση «προτιμά» τις γυναίκες

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι Εγγεγραμμένοι άνεργοι
Πραγματικά στοιχεία Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Jan-11

28,914

25,411

Feb-11

29,806

26,133

Mar-11

28,401

26,220

Apr-11

26,911

26,971

May-11

26,050

27,699

Jun-11

27,102

27,907

Jul-11

27,314

27,658

Aug-11

26,657

28,406

Sep-11

26,483

29,585

Oct-11

26,947

30,532

Nov-11

31,826

31,434

Dec-11

32,895

31,821

Jan-12

37,102

33,048

Feb-12

37,874

33,681

Mar-12

37,443

35,000

Apr-12

35,398

35,142

May-12

34,162

35,760

Jun-12

34,215

35,120

Jul-12

36,452

36,757

Aug-12

33,934

35,958

Sep-12

33,866

37,318

Oct-12

34,752

38,996

Nov-12

39,522

39,447

Dec-12

41,625

40,723

Jan-13

45,933

41,883

Feb-13

46,109

41,956

Mar-13

44,283

42,343

Apr-13

45,201

44,904

May-13

44,424

46,124

Jun-13

46,863

47,528

Jul-13

48,001

47,755

Aug-13

48,451

50,066

Sep-13

47,017

50,511

Oct-13

45,092

49,894

Nov-13

49,334

49,344

Dec-13

50,467

49,643

Jan-14

52,783

48,939

(Τελευταία Ενημέρωση 05/02/2014)
COPYRIGHT © :2014, REPUBLIC OF CYPRUS,
STATISTICAL SERVICE

Η

εικόνα του εργατικού δυναμικού αποτυπώνεται μέσα από
έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας η οποία παραθέτει χρήσιμα
στοιχεία για την ανεργία και την
απασχόληση.
1. Εργατικό Δυναμικό
Το Εργατικό Δυναμικό (δηλαδή οι
απασχολούμενοι και οι άνεργοι) το
3ο τρίμηνο του 2013 ανερχόταν
στα 447.500 άτομα (άνδρες
234.926 και γυναίκες 212.574). Το
2ο τρίμηνο του 2013 το Εργατικό
Δυναμικό ανερχόταν στα 442.006
άτομα (άνδρες 232.193 και γυναίκες 209.813). Το 3ο τρίμηνο του
2012 το Εργατικό Δυναμικό αποτελείτο από 442.483 άτομα (άνδρες
233.818 και γυναίκες 208.665).
Το ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό των ηλικιών 15-64
ήταν 73,9% του συνολικού πληθυσμού των ηλικιών αυτών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες
ήταν 81,1% και για τις γυναίκες
67,4%. Το 2ο τρίμηνο του 2013 το
ποσοστό ήταν 72,9% (άνδρες
79,9%, γυναίκες 66,6%) ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2012 ήταν 73,7% (άνδρες
81,3%, γυναίκες 66,9%).

αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2012 ήταν 9,7% (άνδρες
7,2% και γυναίκες 12,6%).
Από τους απασχολούμενους το
82,8% ή 310.308 ήταν υπάλληλοι
(μισθωτοί), από τους οποίους το
19,0% είχε προσωρινή εργασία. Το
αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2013 ήταν 82,7% (με προσωρινή εργασία 16,6%). Το 3ο τρίμηνο του 2012 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 84,0% του συνόλου
της απασχόλησης και από αυτούς
ποσοστό 15,6% είχε προσωρινή
εργασία.
Ο μέσος όρος των κανονικών ωρών
εργασίας τη βδομάδα στην κύρια
εργασία για τους υπαλλήλους με
πλήρη απασχόληση ήταν 41,8
ώρες (άνδρες 42,6 και γυναίκες

του 2012 ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας για τους
υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,4 ώρες (άνδρες 42,2 και
γυναίκες 40,6 ώρες), ενώ για τους
υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 21,9 ώρες (άνδρες 21,1 και
γυναίκες 22,2 ώρες).
3. Ανεργία
Ο αριθμός των ανέργων ανερχόταν
σε 72.660 άτομα ή ποσοστό 16,2%
του εργατικού δυναμικού. Το
ποσοστό ανεργίας των ανδρών
ήταν 16,5% ή 38.704 άτομα ενώ για
τις γυναίκες το ποσοστό ήταν
16,0% ή 33.956. Το 2ο τρίμηνο του
2013 ο αριθμός των ανέργων ήταν
68.306 άτομα ή 15,5% (άνδρες
16,2% και γυναίκες 14,6%) και το
αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρί-

2. Απασχόληση
Ο αριθμός των απασχολουμένων
ανερχόταν στα 374.840 άτομα
(άνδρες 196.222 και γυναίκες
178.618). Οι γυναίκες αποτελούσαν το 47,7% των απασχολουμένων. Το 2ο τρίμηνο του 2013 ο
αριθμός των απασχολουμένων
ήταν 373.700 άτομα (άνδρες
194.535 και γυναίκες 179.165) ενώ
ο αντίστοιχος αριθμός για το 3ο
τρίμηνο του 2012 ήταν 389.046
άτομα (άνδρες 204.994 και γυναίκες 184.052).
Το ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή
ο αριθμός των απασχολουμένων
ηλικίας 20-64 ως ποσοστό του
πληθυσμού των ηλικιών 20-64,
ήταν 66,9%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 72,7%
και για τις γυναίκες 61,7%. Το 2ο
τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ήταν
67,3% (άνδρες 72,9%, γυναίκες
62,1%) ενώ το 3ο τρίμηνο του 2012
το ποσοστό ήταν 70,0% (άνδρες
76,3%, γυναίκες 64,2%).
Σύμφωνα με την κατανομή της
απασχόλησης κατά τομέα, το
μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων το συγκέντρωναν οι υπηρεσίες με 79,8%, ενώ η βιομηχανία
ακολουθούσε με 16,6% και τέλος η
γεωργία με μόνο 3,6%. Το 2ο τρίμηνο του 2013 απασχολούνταν στις
υπηρεσίες 79,5%, στη βιομηχανία
17,7% και στη γεωργία 2,8%. Το 3ο
τρίμηνο του 2012 τα αντίστοιχα
ποσοστά ήταν: υπηρεσίες 77,2%,
βιομηχανία 20,0% και γεωργία
2,8%.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε
το 12,3% της συνολικής απασχόλησης ή 46.033 άτομα (άνδρες 9,7%
και γυναίκες 15,1%). Το 2ο τρίμηνο
του 2013 το ποσοστό της μερικής
απασχόλησης ήταν 12,4% (άνδρες
9,6 και γυναίκες 15,4%) ενώ το

41,1 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν
22,2 ώρες (άνδρες 22,1 και γυναίκες 22,2 ώρες). Το 2ο τρίμηνο του

√ Το 39% των ανέργων

ψάχνει εργασία πάνω από
ένα χρόνο
√ Η μερική απασχόληση

αποτελεί το 12.3%
του συνόλου της πλήρους
απασχόλησης

2013 οι αντίστοιχες ώρες για τους
υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,6 ώρες (άνδρες 42,3 και
γυναίκες 40,8 ώρες), ενώ για τους
υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,7 ώρες (άνδρες 19,8 και
γυναίκες 21,1 ώρες). Το 3ο τρίμηνο

μηνο του 2012 ήταν 12,1% ή 53.437
άτομα (άνδρες 12,3% και γυναίκες
11,8%).

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ
Ανάλυση των ανέργων κατά ηλικία
δείχνει ότι το ποσοστό ανεργίας
είναι ψηλότερο για τους νέους 1524 ετών όπου έφθανε στο 38,5%
του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 40,5% και
γυναίκες 36,6%). Το 2ο τρίμηνο του
2013 το ποσοστό ήταν 40,3%
(άνδρες 40,9% και γυναίκες 39,7%)
ενώ το 3ο τρίμηνο του 2012 το
ποσοστό ήταν 26,4% του εργατικού
δυναμικού των ηλικιών αυτών
(άνδρες 25,6% και γυναίκες 27,1%).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 39,7% του συνόλου των
ανέργων έψαχνε για εργασία για
περίοδο κάτω από 6 μήνες, το
21,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ
ποσοστό 39,3% έψαχνε για εργασία
για ένα χρόνο και άνω. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2o τρίμηνο
του 2013 ήταν (39,6%, 23,9%,
36,5%) ενώ για το 3ο τρίμηνο του
2012 ήταν (44,7%, 23,1% και
32,2%).

√ Η εβδομαδιαία πλήρης

απασχόληση ήταν για τους
άνδρες 42,2 ώρες και για
τις γυναίκες 40,6 ώρες
√ Η εβδομαδιαία μερική

απασχόληση ήταν 21,1
ώρες για τους άνδρες και
22,2 ώρες για τις γυναίκες
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το συνδικαλιστικό
Κίνημα μπροστά
στις νέες προκλήσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ

Στο μικροσκόπιο καίρια επαγγελματικά ζητήματα
Πανίκο Αλαμπρίτη και Πανίκο Αργυρίδη που διετέλεσαν μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σ

υνδικαλισμός: Δύσκολοι καιροί,
δύσκολες αποφάσεις, είναι το
θέμα τριήμερου προγράμματοςσεμιναρίων που διοργανώνει η Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ στον Πρωταρά μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 12
Απριλίου.
Στο τριήμερο πρόγραμμα θα γίνει μια
αποτίμηση των αλλαγών που επήλθαν
μέσα από την οικονομική κρίση και το
Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής.
Επιπρόσθετα, θα είναι μια ευκαιρία
ώστε μέσα από παρουσιάσεις εξειδικευμένων ενοτήτων από συνδικαλιστές και τεχνοκράτες όπου θα διεξαχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος
για τις μελλοντικές ενέργειες που θα
πρέπει να κάνει το συνδικαλιστικό
κίνημα για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις. Έχουν περάσει
επτά χρόνια από τη αρχή της Μεγάλης
Ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας.
Μπορεί η μεγάλη καταστροφή να έχει
αποφευχθεί αλλά πολύ λίγα μαθήματα
έχουν εξαχθεί και σχεδόν τίποτα δεν
έχει διορθωθεί. Αντιθέτως σε πολλές
περιπτώσεις η κρίση χρησιμοποιείται
σαν ένα ακόμη μέσο για υποδούλωση
των εργαζομένων. Μετά από μια
σύντομη αναβίωση του κοινωνικού
διαλόγου σε ορισμένες χώρες, περισσότεροι εργαζόμενοι σπρώχνονται
προς την επισφαλή εργασία και τα
μέτρα λιτότητας αναγκάζουν τους
εργαζόμενους, τις οικογένειες τους και
τους συνταξιούχους να πληρώσουν για
τη κρίση. Όπως δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ο Διευθυντής της Συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ Νίκος Νικολάου τα
συνδικάτα βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, και η ισχύουσα κατάσταση
πραγμάτων (status quo) δεν αποτελεί
πλέον επιλογή. Και πρόσθεσε Είναι
πλέον επιτακτική η ανάγκη τα συνδικάτα να συζητήσουν και να καταλήξουν ποια είναι τα οράματα τους, οι
στρατηγικές τους και οι αντιδράσεις
στα επακόλουθα της μεγάλης αυτής
ύφεσης και του σημερινού οικονομικού
μοντέλου με στόχο να βοηθηθούν οι
εργαζόμενοι στις δύσκολες αυτές στιγμές που καλούνται να βιώσουν.
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Ο κ. Αλαμπρίτης ήταν γραμματέας του
Σωματείου Μεταφορών ΣΕΚ Λάρνακας
και συνείσφερε στην Ομοσπονδία για
πάνω από 35 χρόνια. Ο Πανίκος Αργυρίδης εξελέγη στη θέση του γενικού
οργανωτικού της ΣΕΚ και ως εκ τούτου
έπαψε να είναι μέλος της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας.

Τ

α καυτά επαγγελματικά ζητήματα
που αφορούν τα μέλη της ΟΜΕΠΕΓΕ
- ΣΕΚ στους κλάδους της Ομοσπονδίας
Συγκοινωνιών, Πετρελαιοειδών, Γεωργοκτηνοτροφίας και των λιμανιών

• Τιμήθηκαν οι Πανίκος
Αλαμπρίτης και Πανίκος
Αργυρίδης

και με τον προϋπολογισμό της ΟΜΕΠΕΓΕ
- ΣΕΚ για το 2014.
Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου στο πλαίσιο της συνεδρίας, εκ
μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής
επέδωσε τιμητικές πλακέτες
στον

Ο κ. Σταύρου αναφέρθηκε στην αξιόλογη προσφορά των δύο συναδέλφων και
τους ευχήθηκε καλή πρόοδο στις νέες
επιλογές τους.
Τους δύο συναδέλφους στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μετά
από ομόφωνη απόφαση αντικατέστησαν οι Χαράλαμπος Αυγουστής και
Κωστάκης Κυριάκου.

τέθηκαν στο μικροσκόπιο συνεδρίας της
Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Πέμπτη.
Η συνεδρία καταπιάστηκε παράλληλα

Δικαιώματα αποκτούν οι επιβάτες δια νόμου

Π

ιο εύκολα θα λαμβάνουν αποζημιώσεις οι επιβάτες που ταξιδεύουν
αεροπορικώς στις περιπτώσεις που οι
πτήσεις τους καθυστερούν, όπως προβλέπει ένα νομοθέτημα που ενέκρινε το
Ευρωκοινοβούλιο. Με ψήφους 580
υπέρ, 41 κατά και 48 αποψές, η
Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το νομοθέτημα για τα δικαιώματα των επιβατών
που ταξιδεύουν αεροπορικώς. Καθώς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει στο θέμα αυτό με το Συμβούλιο
Υπουργών (Μεταφορών) της Ε.Ε., το
τελευταίο μπορεί είτε να αποδεχθεί τη
θέση του Κοινοβουλίου είτε να υιοθετήσει τη δική του θέση, την οποία θα πρέπει στη συνέχεια να διαπραγματευθεί με
το Κοινοβούλιο. Το νομοθέτημα προβλέ-

πει ότι οι επιβάτες που ταξιδεύουν
αεροπορικώς θα λαμβάνουν πιο εύκολα
αποζημίωση στην περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης και καθήλωσής τους
στο αεροδρόμιο ενώ οι αεροπορικές
εταιρείες θα υπόκεινται
σε σαφείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης των
καταγγελιών
των
επιβατών. Σύμφωνα με
τους αναθεωρημένους κανόνες, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να
υποδεικνύουν με σαφήνεια έναν υπεύθυνο, σε κάθε αερολιμένα, που θα πληροφορεί και θα βοηθά τους επιβάτες
σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών,
παροχής βοήθειας, αποζημίωσης και

μεταφοράς σε άλλες πτήσεις. Οι επιβάτες θα μπορούν επίσης να υποβάλλουν
καταγγελίες, π.χ. για ζημία ή απώλεια
αποσκευών. Σε περίπτωση καθυστέρησης μιας πτήσεις, ο επιβάτης θα πρέπει
να ενημερώνεται για την κατάσταση
αλλά και τη δυνατότητα μεταφοράς με
άλλη πτήση, αμέσως μόλις οι εν λόγω
πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες,
και σε κάθε περίπτωση πριν από την
παρέλευση 30 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Το
νομοσχέδιο αυτό στοχεύει να διασφαλίσει ότι δεν θα παρεμποδίζεται η πρόσβαση στο σκάφος σε επιβάτες που
διαθέτουν εισιτήριο μετ’ επιστροφής,
αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει το εισιτήριο στο πρώτο σκέλος της μετάβασης.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Ο ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ ΚΑΡΛΟΣ ΣΛΙΜ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 73 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ

Ο πλούτος 85 ανθρώπων ίσος με άλλων 3,5 δις ανθρώπων

Ο

πλούτος των πλουσιότερων 85
ανθρώπων του κόσμου ισοδυναμεί
με εκείνον που ανήκει στο μισό του
παγκόσμιου πληθυσμού δηλαδή στα
3,5 δισ. των φτωχότερων ανθρώπων σύμφωνα με μια νέα έκθεση από την
Oxfam, όπως μεταδίδει το CNBC.
Σε μια έκθεση με τίτλο «Δουλεύοντας
για τους λίγους» που κυκλοφόρησε τη

Δευτέρα, ο παγκόσμιος οργανισμός
βοήθειας και ανάπτυξης έδωσε λεπτομέρειες για την έκταση της παγκόσμιας
οικονομικής ανισότητας που δημιουργείται από την ραγδαία αύξηση του
πλούτου των πλουσιότερων , ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί για τους σημαντικούς κινδύνους που ενέχει για την
«ανθρώπινη πρόοδο».
Σύμφωνα με την έκθεση, 210 άνθρωποι
έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι το
περασμένο έτος , εντασσόμενοι σε μια
ομάδα από 1.426 άτομα με συνολική
περιουσία των 54 τρισεκατομμύρια
δολάρια. Προσθέτει δε ότι ο πλούτος
του πλουσιότερου 1% των ανθρώπων
στον κόσμο ανέρχεται πλέον σε 110
τρισεκατομμύρια δολάρια, ή 65 φορές
το συνολικό πλούτο που κατέχει το 50%
του φτωχότερου παγκόσμιου πληθυ-

σμού. «Αυτή η μαζική συγκέντρωση των
οικονομικών πόρων στα χέρια όλο και
λιγότερων ανθρώπων παρουσιάζει μια
σημαντική απειλή για την λειτουργία
των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων, " αναφέρει η έκθεση.
«Αντί να προχωρήσουμε απο κοινού
μαζί, οι άνθρωποι όλο και περισσότερο
διαχωρίζονται από την οικονομική και
πολιτική εξουσία , αυξάνοντας αναπόφευκτα τις κοινωνικές εντάσεις και τον
κίνδυνο της κοινωνικής κατάρρευσης»,
προσθέτει.
Η έκθεση έρχεται με πριν το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός το
οποίο ξεκινά αργότερα αυτή την εβδομάδα, και η Oxfam καλεί τους παγκόσμιους πολιτικούς και οικονομικούς
ηγέτες που συμμετέχουν στη συνεδρία-

ση να λάβουν μέτρα για να γίνουν
βήματα προς τα πίσω από τη ραγδαία
επιδείνωση των ανισοτήτων. Ορισμένες
συστάσεις περιλαμβάνουν την αποφυγή της φοροαπαλλαγής για τους έχονντες και την αποφυγή της χρήσης του
οικονομικού πλούτου σε αντάλλαγμα
πολιτικών χαρών.
"Μια έρευνα σε έξι χώρες (την Ισπανία,
τη Βραζιλία, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ),
έδειξε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύουν ότι οι νόμοι είναι άνισοι
υπέρ των πλουσίων", ανέφερε η έκθεση.
Μάλιστα η Oxfam ξεχώρισε την Ινδία
ως ένα παράδειγμα, όπου ο αριθμός
των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε
από λιγότερα από 6 σε 61 κατά την
τελευταία δεκαετία, συγκεντρώνοντας
περίπου 250 δισ δολάρια.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μητρικής γλώσσης εγκώμιον

Ελληνική γλώσσα
• Ένας ανεκτίμητος θησαυρός όχι μόνο για
τους Έλληνες αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα

Η

Ελληνική γλώσσα που αναφέρεται στο βιβλίο Guiness ως η
πλουσιότερη του κόσμου, με 5.000.000 λέξεις και
70.000.000 λεξικούς τύπους (όταν τα αγγλικά έχουν μόνο
490.000 λέξεις), έχει επηρεάσει εκατοντάδες μεταγενέστερες
γλώσσες του κόσμου, ακόμη και αυτήν την κυρίαρχη σήμερα
αγγλική. Σύμφωνα με 28χρονη έρευνα του συγγραφέα Αριστείδη, η αγγλική γλώσσα και η διεθνής επιστημονική ορολογία
περιέχουν περισσότερες από 150.000 ελληνικές λέξεις. Είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το λεξικό του Ουέμπστερ εμφανίζει την αγγλική να έχει δανειστεί 57 λέξεις από την τουρκική, 34 λέξεις από τις σλαβικές γλώσσες και 41.614 λέξεις από
την ελληνική.
Η Ελληνική θεωρείται η πιο τέλεια γλώσσα του κόσμου. Έχει το
πλουσιότερο λεξιλόγιο. Έχει μια διαχρονική συνέχεια από τα
αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Έχει έντονη παρουσία σε όλες τις
άλλες γλώσσες με λέξεις και έννοιες που τις εμβολίασε μέσα
από τους αιώνες. Διακρίνεται για την
ακρίβεια και τη σαφήνεια της, προσδίδοντας απόλυτα το νόημα κάθε
λέξης ή φράσης χωρίς να αφήνει το
παραμικρό κενό αμφισβήτησης της
έννοιας τους.

Η

Διεθνής Ημέρα για τη μητρική γλώσσα που εορτάζεται
στις 21 Φεβρουαρίου, δίνει
ευκαιρία για μερικές σκέψεις
πάνω σ' αυτό το καίριο θέμα.
Κάθε άνθρωπος όπου γης διαθέτει ένα κοινό γνώρισμα:
μαθαίνει εξ απαλών ονύχων τη
μητρική του γλώσσα. Πρόκειται
για ένα προνόμιο τού ανθρώπινου είδους που συμβαδίζει και
ανατροφοδοτείται από το έτερο
μεγάλο χάρισμα τού ανθρώπου,
τον νου. Νόηση και μητρική
γλώσσα
ξεχωρίζουν
τον
άνθρωπο και μέσα από τη
συγκρότηση κοινωνιών τού
εξασφαλίζουν
«ποιότητα

Όσοι λαοί ακούμπησαν στην Ελληνική
γλώσσα την σεβάσθηκαν και την αποδέχθηκαν. Σημειώνουμε ενδεικτικά: Μια
στις τέσσερις λέξεις της αγγλικής
γλώσσας είναι ελληνική και μια στις
έξι στη γαλλική γλώσσα. Ακόμα στα
ελληνικά καταγράφονται το 80% των
διεθνών ορολογιών και το 90% της
ιατρικής επιστήμης.

Και κάτι πολύ σημαντικό: Ισπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν να
καθιερωθεί η ελληνική γλώσσα ως επίσημη στο ευρωκοινοβούλιο με το επιχείρημα: «το να μιλά κάποιος χωρίς την Ελληνική γλώσσα είναι σαν να μιλάς σ’ ένα τυφλό για τα χρώματα.

Μητρική γλώσσα: το ίδιο το είναι μας

Έ

νας από τους πολλούς ορισμούς για τη γλώσσα είναι και
ο ορισμός του Μπρεχτ.

Γλώσσα είμαι εγώ.
Γλώσσα είσαι εσύ.
Γλώσσα είναι ο κόσμος.
Γλώσσα είναι ό,τι κάνει ο κόσμος.
Γλώσσα είναι η αγάπη και ο πόνος.
Γλώσσα είναι το ντύσιμο, η έκφραση του προσώπου, οι χειρονομίες, η ανταπόκριση.
Γλώσσα είναι να φαντάζεσαι, να σχεδιάζεις, να δημιουργείς,
να καταστρέφεις.
Γλώσσα είναι ο έλεγχος και η πειθώ.
Γλώσσα είναι η επικοινωνία.
Γλώσσα είναι το μεγαλόσωμο.
Γλώσσα είμαι εγώ.
Γλώσσα δεν εί αι, καθώς φαντάζονται κάποιοι, αράδιασμα
από λέξεις, τύπους και κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά και γραμματικές.
Παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, κύμα ζωής,
άνοιγμα άνοιγμα και επαφή ψυχών, ανταλλαγή αισθημάτων
και σκέψεων μέσα σε συνομιλία, ερώτηση και απόκριση,
άρνηση και κατάφαση, απαγόρευση και παράκληση, μικροεπεισόδια, πεζότητες και ταπεινότητες της καθημερινής ζωής
και έξαρση και κατάνυξη, τραγούδι και κλάμα, χαρά και καημός, τρικυμία και γαλήνη, αγάπη και πάθος, αγωνία και
κατάρα, επιστήμη και ζωή, σκέψη, ενατένιση της μοίρας και
φιλοσοφία - όλα αυτά είναι γλώσσα ατομική εθνική.
Γλώσσα είναι ολόκληρος ο λαός, λέει ένα φλαμανδικό ρητό.
Μανόλης Τριανταφυλλίδης

Του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Καθηγητή της Γλωσσολογίας,
τ. πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
μητρική από μια ξένη γλώσσα
είναι ότι για
κάθε φυσικό
ομιλητή
η
γνώση
τής
μητρικής γλώσσας δεν είναι
ένα απλό εργαλείο συνεννόησης («εργαλειακή αντίληψη»),
αλλά
είναι
κύριο συστατικό τής ταυτότητάς του, είναι ο
πολιτισμός του

Ένας ανεκτίμητος θησαυρός

Ο συνδυασμός των εικόνων έχει μεγάλη σημασία στην χρήση
του ορθού λόγου. Η ελληνική γλώσσα παλαιόθεν προσφέρεται
όσο καμία άλλη γλώσσα στον κόσμο για νοητική άσκηση. Η
γλώσσα μας επιδέχεται ασκήσεων, εξίσου σημαντικών όπως
και η άσκηση του σώματος και δεν μας αφήνει να υπεισέρθουμε στο λαβύρινθο της πνευματικής φτώχειας.
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ζωής». Αυτό το διπλό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι, άλλωστε, αυτό που τον διαφοροποιεί ποιοτικά από όλα τα λοιπά
έμβια όντα. Γιατί με τη μητρική
του γλώσσα ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει τον κόσμο,
αφού πρώτα τον συλλάβει με
τον νου του. Το υπαρξιακό τρίπτυχο όντα τού κόσμου, έννοιες
τού νου (με τις οποίες υπάρχουν
για μας τα όντα) και σημασίες /
λέξεις τής μητρικής γλώσσας
(με τις οποίες δηλώνονται οι
έννοιες) περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο συστατικό τη γλώσσα.
Μιλώντας για γλώσσα αναφερόμαστε πρωτίστως στη μητρική γλώσσα που είναι κτήμα
όλων. Αυτό δε που διακρίνει τη
μητρική γλώσσα από οποιαδήποτε άλλη, από μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες που
μαθαίνει κανείς, είναι ότι μόνο
τη μητρική γλώσσα κατακτά εις
βάθος, τόσο σε λογικό επίπεδο
(γραμματική και συντακτική
δομή - λεξιλόγιο) όσο και σε
βιωματικό (συνθήκες πραγματικής χρήσης στη χώρα όπου
ομιλείται μια γλώσσα). Γι' αυτό
οι γλωσσολόγοι επιφυλάσσουν
για τη μητρική γλώσσα τον όρο
κατάκτηση (acquisition), ενώ για
τη γνώση μιας ξένης γλώσσας
χρησιμοποιούν σκόπιμα έναν
πιο «ήπιο» όρο, τον όρο (εκ)
μάθηση (learning). Κατακτάς
μόνο τη μητρική σου γλώσσα,
ενώ κάθε άλλη απλώς την
μαθαίνεις, περισσότερο ή λιγότερο καλά.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί
και που κατεξοχήν διακρίνει τη

• Για κάθε φυσικό ομιλητή
η γνώση της μητρικής
γλώσσας είναι κύριο
συστατικό της ταυτότητάς
του, είναι πολιτισμός του
μέσα από το ιστορικό
εννοιολογικό φορτίο
των λέξεων που χρησιμοποιεί, είναι η σκέψη του,
είναι η πατρίδα του
μέσα από το ιστορικό εννοιολογικό φορτίο των λέξεων που
χρησιμοποιεί, είναι η ψυχοσύνθεσή του και η νοοτροπία τού
λαού του, είναι ο τρόπος που
βλέπει και εκφράζει τον κόσμο
του, είναι η σκέψη του, είναι η
πατρίδα του. Είναι δηλ. όλα τα
στοιχεία που συνιστούν την
«αξιακή αντίληψη» τής γλώσσας, μια έννοια που υπερβαίνει
κάθε απλή χρηστική αντίληψη.

Ο αξιακός αυτός χαρακτήρας
τής γλώσσας κάνει ώστε κάθε
γλώσσα να είναι ένα ιδιαίτερο
πολιτιστικό μέγεθος. Κάθε
μητρική γλώσσα, ως διαχρονική
έκφραση ενός ολόκληρου λαού,
συνιστά αυταξία. Οι δε πολλές
χιλιάδες γλώσσες τού κόσμου
συνιστούν ένα σύνολο διαφορετικής σύλληψης, οργάνωσης
και έκφρασης τού κόσμου, ένα
σύνολο ισότιμων αλλά διαφορετικών εν πολλοίς γλωσσών
που όλες μαζί συνθέτουν την
οικολογία τής γλώσσας. Και
είναι αυτή η διαφορετικότητα, η
γλωσσική πολυμορφία που
αποτελεί
αναπαλλοτρίωτη
γλωσσική περιουσία των λαών,
την πιο πολύτιμη κληρονομιά, η
οποία αξίζει τον σεβασμό μας.
Οσο φυσική είναι η γλωσσική
διαφοροποίηση (ακόμη και
μεταξύ των ατόμων που μιλούν
την ίδια γλώσσα) άλλο τόσο
«αφύσικη» είναι κάθε τεχνητή
«κοινή γλώσσα» (Εσπεράντο,
Βολαπύκ κ.ά.) που φιλοδοξεί
ουτοπικά να υποκαταστήσει τις
φυσικές γλώσσες. Η «ύβρις»
μιας δήθεν ενιαίας γλώσσας για
όλα τα έθνη τού κόσμου, δηλ.
μιας απόλυτα παγκοσμιοποιημένης γλώσσας, είναι μια άλλη
έκφανση τής ανθρώπινης αλαζονείας, ανάλογη με εκείνη που
προκάλεσε τη Βαβέλ, «τη σύγχυση γλωσσών». Η έννοια μιας
«ενιαίας γλώσσας» για όλους
ούτε υπήρξε ποτέ ούτε μπορεί
να υπάρξει, γιατί θα προσκρούει πάντα σε μια αδήριτη γλωσσική πραγματικότητα, στην
εγγενή διαφοροποίηση τής
γλώσσας που διαμορφώνουν
πάντα διαφορετικοί λαοί, με
διαφορετικό πολιτισμό, ιστορία
και νοοτροπία. Το μόνο που
μπορεί να υπάρξει - και έχει
υπάρξει κατά καιρούς - είναι
μια ευρύτερης χρήσεως δεύτερη
γλώσσα, μια ξένη δηλ. γλώσσα
που χρησιμοποιείται ως lingua
franca, γλώσσα επικοινωνίας
για πρακτικές ανάγκες συνεννόησης, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται υπεργενικευτικά και
ως «κοινή γλώσσα».

Συνήθως θεωρούμε ως δεδομένη και συγκριτικά πιο εύκολη τη
γνώση τής μητρικής γλώσσας από εκείνη μιας ξένης γλώσσας. Η
άποψη αυτή ισχύει με την έννοια ότι μια σημαντική παράμετρος
τής γλώσσας, το γλωσσικό περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, ΜΜΕ κ.ά.), που παίζει καθοριστικό ρόλο στη γνώση τής
γλώσσας, συνοδεύει κατά φυσικό τρόπο μόνο τη μητρική γλώσσα. Ετσι, δεν είναι τυχαίο που φυσικοί ομιλητές χαρακτηρίζονται
μόνο οι ομιλητές τής μητρικής γλώσσας. Ωστόσο, θα πρέπει να
παρατηρηθεί ότι, αν ζήσει κανείς επί μακρόν στη χώρα όπου
ομιλείται μια γλώσσα και ασχοληθεί συστηματικά με τη μάθησή
της, τότε αποκτά μια βιωματική γνώση τής μη μητρικής γλώσσας
που μπορεί να εγγίσει τα όρια τής κατάκτησης.
Τέλος, ακόμη και προκειμένου για τη μητρική γλώσσα δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι σε όλη τη ζωή μας, από την ώρα που γεννιόμαστε
μέχρι βαθέος γήρατος, διατελούμε μονίμως «μαθητές» τής μητρικής μας γλώσσας, η δε κατάκτησή της σ' ένα απαιτητικό επίπεδο είναι πάντα «έργο ζωής».
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Δυναμικές κινητοποιήσεις του προσωπικού ΑΗΚ, ΑΤΗΚ και ΑΛΚ

Ξεχείλισε η οργή των εργαζομένων
Υ

πό την δαμόκλειο σπάθη
των ιδιωτικοποιήσεων οι
εργαζόμενοι στην ΑΗΚ, ΑΤΗΚ
(CYTA) και Αρχή Λιμένων κλιμάκωσαν
την
περασμένη
Παρασκευή τις κινητοποιήσεις
τους μετά την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου(την
περασμένη Πέμπτη) για κλείδωμα των αποκρατικοποιήσεων.
5000 και πλέον εργαζόμενοι
απείχαν από τις εργασίες τους
διατρανώνοντας την αντίθεση
τους για το ξεπούλημα των
ημικρατικών οργανισμών ενώ
έστειλαν σαφέστατο μήνυμα
ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα
του μέχρι ότου ληφθούν σοβαρά υπόψη οι θέσεις και απόψεις τους στο φλέγον ζήτημα
των αποκρατικοποιήσεων που
αφορά το μέλλον των τριών
νευραλγικών για την κοινωνία
και οικονομία οργανισμών.

γεγονότα», ενώπιον των οποίων βρέθηκαν οι εργαζόμενοι
στην Αρχή Ηλεκτρισμού και
έστειλε το μήνυμα ότι «τέτοιου
είδους συμπεριφορές δεν μπορούν παρά να αντιμετωπιστούν με τα αντίστοιχα μέτρα,
τα οποία πρέπει ως εργαζόμενοι να πάρουμε».
Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου
ακολούθησε η στάση εργασίας
των εργαζομένων της CYTA, οι
οποίοι έκαναν κλοιό έξω από
το Προεδρικό Μέγαρο.
Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Όχι στο ξεπούλημα
της Cyta», «Πληρώνουμε για τα
εγκλήματα άλλων» και «Το
νομοσχέδιο είναι καταστροφικό», οι εργαζόμενοι ζητούσαν
-με βάση υπόμνημα των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων- όπως στο νομοσχέδιο
περιληφθούν πρόνοιες οι
οποίες θα κατοχυρώνουν τα
εργασιακά και συνταξιοδοτικά
τους δικαιώματα, να διασφαλίζουν τη συμμετοχή τους σ’
ένα διαρκή και δομημένο διά-

• Να διατηρηθεί πάση
θυσία το υφιστάμενο
νομικό καθεστώς της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου

Στο μεταξύ εν μέσω έντονης
διαμαρτυρίας εκ μέρους των
εργαζομένων της ΑΤΗΚ (CYTA)
διεξήχθη προχθές Δευτέρα
έντονη συζήτηση στη Βουλή
του νομοσχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις.

• Ευρείας κλίμακας
απεργιακές κινητοποιήσεις των ημικρατικών
υπαλλήλων ενάντια στις
επιταγές της Τρόϊκας

Ο υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης υπερτόνισε
ότι τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των
εργαζομένων διασφαλίζονται
δια νόμου και ότι αυτό δεν
μεταβάλλεται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο .Επεσήμανε
παράλληλα ότι οι σχεδιασμοί
είναι διαφορετικοί για κάθε
ημικρατικό οργανισμό που θα
ιδιωτικοποιηθεί

λογο μέσα από κάποιο θεσμοθετημένο όργανο, και θα σέβονται το θεσμικό ρόλο της Βουλής εναποθέτοντας σε αυτήν
τον τελικό λόγο για τα διάφορα στάδια αποκρατικοποίησης.

Ιστορικό των
κινητοποιήσεων
Την περασμένη Τετάρτη 12
Φεβρουαρίου, όλες οι συντεχνίες που δραστηριοποιούνται
στην
Αρχή
Ηλεκτρισμού
Κύπρου, έχοντας λάβει υπόψη
πληροφορίες που είδαν το
φως της δημοσιότητας και
αφορούν την ολοκλήρωση της
ετοιμασίας Νομοσχεδίου Πλαίσιο που προβλέπει τις διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων
και την παραπομπή του στο
Υπουργικό Συμβούλιο για
έγκριση κατήλθαν σε τρίωρη
αυθόρμητη προειδοποιητική
στάση εργασίας.
Σε ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσαν στις 11 Φεβρουαρίου
δήλωσαν ξεκάθαρα ότι «είμαστε κάθετα ενάντια σε οποιαδήποτε πρόνοια η οποία
αφορά την αλλαγή του καθεστώτος της ΑΗΚ από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, είτε
αυτή ονομάζεται αποκρατικοποίηση / ιδιωτικοποίηση, είτε
μετοχοποίηση, είτε στρατηγικό
επενδυτής» και απαίτησαν την
παραμονή της ΑΗΚ, ως Καθε-

Σε υπόμνημα επέδωσαν στον
διευθυντή του προεδρικού γραφείου οι ηγεσίες των συντεχνιών της CYTA, τόνιζαν ότι
το νομοσχέδιο προτείνει μια
διαδικασία που παραγνωρίζει
τόσο τους εργαζομένους όσο
και τη Βουλή. Οι πρόνοιες του
ίδιου του νομοσχεδίου και η
άρνηση, ουσιαστικά των αρμοδίων να λάβουν σοβαρά υπόψη
τις ανησυχίες και τις απόψεις
των εργαζομένων, στους οποίους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
η ως τώρα επιτυχής πορεία
της CYTA, προδιαγράφουν μια
πορεία που οδηγεί στην απαξίωση της με πρόδηλες αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο για
τους εργαζόμενους και το κράτος, αλλά και για την κοινωνία
ευρύτερα.

τοποιημένο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και όχι τον επιδιωκόμενο διαμελισμό της, ο

οποίος θα διευκολύνει το
ξεπούλημα του Οργανισμού.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗΟΗΟ-

ΣΕΚ Ανδρέας Πανόρκος έκανε
λόγο για «εκβιαστικά διλήμματα», αλλά και «τετελεσμένα

Μετά την απόφαση του
Υπουργικού για τις Ιδιωτικοποιήσεις, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε ευρείας κλίμακας
κινητοποιήσεις ,οι πρώτες στο
είδος του ενάντια στις μνημονιακές επιταγές της ΤΡΟΙΚΑ.
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έρευνας του ΠανεπιστηΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ χεία
μίου Πειραιώς, η οποία στηρίζεται σε δοκιμασμένη
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡIΣΗΣ
μεθοδολογία και ειδικότερα

σο βαθαίνει η οικονομική ύφεση,τόσο μειώνονται οι προσδοκίες για τις
προοπτικές της αγοράς
εργασίας, με το μέλλον να
διαγράφεται δυσοίωνο. Η ανεργία τείνει
να αγγίξει το 20%, ενώ σε υπεδιπλάσια
επίπεδα κινείται η ανεργία των νέων.
Πολλοί νέοι επιστήμονες επιλέγουν το
δρόμο της μετανάστευσης στο εξωτερικό για την εξεύρεση αξιοπρεπούς εργασίας.
Παρ’ όλες τις δυσοίωνες προοπτικές,
υπάρχουν πάντα ευκαιρίες απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι οι νέοι,
είναι οπλισμένοι με τα απαραίτητα
εφόδια, έχουν υπομονή και επιμονή και
ακολουθούν ορισμένα συγκεκριμένα
βήματα στην αναζήτηση μια θέσης στη
σημερινή αγορά εργασίας.
Παραθέτουμε στη συνέχεια τα αναγκαία
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή,
επικεντρώνοντας την προσέγγιση μας
στον επιλεγόμενο χρυσό κανόνα επιλογής σπουδών και σταδιοδρομίας

Ο χρυσός κανόνας
επιλογής σπουδών
και επαγγελμάτων
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει
ένας νέος για τη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγελμάτων, είναι να αποκτήσει ατομική αυτογνωσία, να μάθει
ποιος είναι, τι θέλει και τι μπορεί να
κάνει. Να είναι σίγουρος για τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις,
τα ταλέντα του, διερευνώντας παράλληλα τις ικανότητες και τις δεξιότητές
του. Οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τα
ταλέντα και οι καλύτερες επιδόσεις σε
ορισμένα μαθήματα είναι ένα πρώτο
κριτήριο για την κατεύθυνση των σπουδών και των επαγγελμάτων στα οποία
μπορεί να οδηγηθεί. Το επίπεδο των
επιδόσεών στα μαθήματα αυτά, αλλά
και στο σύνολο των μαθημάτων, αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της επαγγελματικής ιεραρχίας στην οποία στοχεύει.
Οι επιδόσεις του βέβαια μπορεί να βελ-

τιωθούν ριζικά, εφόσον υπάρχει ισχυρή
θέληση και επιμονή, γι’ αυτό και ο
παράγοντας αυτός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η θέληση αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την εργασιακή διαδρομή
ενός ατόμου. Γι’ αυτό και ισχύει η συμβουλή των πέντε λέξεων : «ποτέ μην
εγκαταλείπεις την προσπάθεια», ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχουν βάσιμες
ελπίδες για την υλοποίηση των στόχων.
Ο κατάλληλος τρόπος για την κατάκτηση της αυτογνωσίας είναι η προσφυγή
σε συμβούλους σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με τη λήψη έγκυρων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
Το δεύτερο βήμα είναι η διερεύνηση του
κόσμου της εργασίας, των συνθηκών
και αμοιβών, του περιεχομένου, της
ιεραρχικής ανέλιξης και κυρίως των
προοπτικών των επιμέρους επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας. Τελευταία, η
πλειοψηφία των νέων επιλέγει σπουδές
και επαγγέλματα με βασικό κριτήριο τις
επαγγελματικές τους προοπτικές.
Όμως, όσο ισχυρό και αν είναι το ίδιο
κριτήριο, πρέπει να συνεκτιμάται με τα
άλλα δεδομένα και κυρίως με το βαθμό
ταύτισης της προσωπικότητα με το

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον χρυσό κανόνα, επισημαίνεται ότι: άτομα με υψηλές επιδόσεις και
ισχυρή θέληση, μπορούν να επιλέγουν από ευρύτερο πεδίο επαγγελμάτων που
τους ταιριάζουν ακόμα και από εκείνα με αρνητικές προοπτικές. Αντίθετα, άτομα
με χαμηλές επιδόσεις χωρίς σοβαρές ελπίδες βελτίωσής τους και αδύναμη θέληση, είναι προτιμότερο να στρέφονται σε σπουδές και επαγγέλματα που κατ’
αρχήν τους ταιριάζουν και κατά δεύτερο λόγο έχουν διαπιστωμένες καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Όσο υψηλότερες είναι οι ικανότητες, οι μαθησιακές
επιδόσεις και η θέληση ενός ατόμου, τόσο ευρύτερη μπορεί να είναι η δυνατότητα, το «ρίσκο» επιλογής επαγγελμάτων με αρνητικές προοπτικές στην αγορά
εργασίας.
Πολύ πιθανή είναι επίσης η αλλαγή επαγγελμάτων και ειδικοτήτων στη διάρκεια
της σταδιοδρομίας του, αφού σήμερα η αγορά εργασίας μετεξελίσσεται ραγδαία,
ενώ υπάρχουν πολλά περισσότερα επαγγέλματα και ειδικότητες απ’ ότι στο
παρελθόν. Αν δεν είναι εφικτή η επιλογή των πρώτων σε προτίμηση επαγγελμάτων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προχωρήσει στα επόμενα. αλλά να αποφύγει
τα τελευταία. «Μπορεί πάντοτε να υπάρξει ένας άλλος σύντροφος ζωής για τον
καθένα, αν ο πρώτος δε σταθεί στο δρόμο του». Γι’ αυτό θα πρέπει να έχει ένα
ανοικτό ορίζοντα, ώστε να επιλέξει από ένα κατάλογο πολλών επαγγελμάτων
που του ταιριάζουν, συνυπολογίζοντας και τη βαρύτητα των άλλων κριτηρίων
και να αποφύγει οπωσδήποτε επαγγέλματα που είναι εντελώς αταίριαστα με το
χαρακτήρα του.
Σε όλα τα επαγγέλματα μέσης και κυρίως υψηλής εκπαίδευσης και εργασιακής
ιεραρχίας, απαραίτητη είναι η γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της
αγγλικής γλώσσας, καθώς και η διαρκής ανανέωση των γενικών και ειδικών
γνώσεων και εμπειριών. Τέλος, ολοκληρωμένος άνθρωπος και επιτυχημένος
επαγγελματίας, είναι εκείνος που έχει πνευματικές ανησυχίες, εμμένει σε αξίες
και αρχές, αναζητά τη πλατιά μόρφωση, ασχολείται με την τέχνη και τη λογοτεχνία, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική αλληλεγγύη, αναπτύσσει
κριτική και δημιουργική σκέψη, ενεργεί με εντιμότητα, διορατικότητα και ευαισθησία και δραστηριοποιείται θετικά για το δικό του αλλά και για το γενικότερο
καλό.

επάγγελμα. Αν ένα επάγγελμα δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα, τις προτιμήσεις,
τις κλίσεις ενός ατόμου, δε θα πρέπει να
επιλέγεται, όσο εξαιρετικές και αν είναι
οι προοπτικές του. Αλλά για το θέμα
αυτό θα επανέλθουμε πιο αναλυτικά
παρακάτω.
Το οικογενειακό περιβάλλον και η
παράδοση, βαρύνουν επίσης κατά περίπτωση στην πλάστιγγα των επαγγελματικών επιλογών. Συχνά το επάγγελμα

• Μην εγκαταλείπετε την
προσπάθεια ανεύρεσης
εργασίας παρά τα τεράστια
εμπόδια που υπάρχουν
του πατέρα, της μητέρας, η οικογενειακή επιχείρηση, είναι ένα καλό εφαλτήριο
για το επαγγελματικό μέλλον των νέων,
με την προϋπόθεση βέβαια πως του
ταιριάζει. Όμως, συχνά αρκετοί γονείς
επιχειρούν να επιβάλλουν στα παιδιά
τους τις δικές τους επιθυμίες ή και
επαγγελματικά απωθημένα. Αυτό είναι
λάθος και κατά κανόνα επιφέρει το
αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Με σύνεση και γνώση, οι γονείς
μπορούν να πουν τη γνώμη τους. Αλλά
ως εκεί. Ο νέος ο ίδιος θα αποφασίσει
για το μέλλον του, αφού πρόκειται για
τη δική του ζωή. Όσο και αν ενοχλεί, οι
οικονομικές δυνατότητες της κάθε οικογένειας, έχουν τη δική τους βαρύτητα. Ο
τόπος κατοικίας και η περιοχή που
πρόκειται να απασχοληθεί
ένα άτομο στο μέλλον, έχει
ιδιαίτερη σημασία, αφού θα
πρέπει να διερευνηθεί αν η
ζητούμενη εκπαίδευση και
τα υπό συζήτηση επαγγέλματα, βρίσκονται σε προσβάσιμη απόσταση.
Τυχαίοι παράγοντες, όπως
λχ. η γνωριμία με συγκεκριμένο κύκλο επιχειρηματιών
ή επαγγελματικών που
ασκούν μια προσοδοφόρα
δραστηριότητα η οποία ταιριάζει στην προσωπικότητα
του ενδιαφερόμενου, αποτελεί επίσης έναν άλλο παράγοντα για τις
επιλογές σταδιοδρομίας.

Έρευνα του Πανεπιστημίου
Πειραιώς για τις προοπτικές
των επαγγελμάτων. [Εν πολλοίς
τα στοιχεία αυτά ισχύουν και για
την Κυπριακή αγορά]
Πιο κάτω παρατίθενται χρήσιμα στοι-

στο επονομαζόμενο ισοζύγιο
της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων. Παρόμοιο τοπίο επικρατεί και
στην ΚύπροΤα ισοζύγια των επιμέρους
επαγγελμάτων είναι φυσικό να αλλοιώνονται μερικώς στην πορεία του χρόνου
υπό την επίδραση απρόβλεπτων παραγόντων, όπως λ.χ. οι γενικές και κλαδικές εξελίξεις της διεθνούς και ελληνικής
οικονομίας, από θεσμικά και διοικητικά
μέτρα όπως η πριν από μερικά χρόνια
καθιέρωση του ολοήμερου δημοτικού
σχολείου, αλλά και από την ευρεία
δημοσιότητα της ίδιας της έρευνας που
επηρεάζει τις αποφάσεις των νέων για
τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
τους επιλογές. Γι’ αυτό και ανανεώνεται
κάθε χρόνο και τα στοιχεία της τροποποιούνται αναλόγως. Και ενώ επιμέρους δεδομένα που αφορούν ένα επάγγελμα, μπορεί να αλλοιωθούν βραχυπρόθεσμα υπό την επίδραση έκτακτων
καταστάσεων, οικονομικής ή διοικητικής υφής, οι γενικότερες τάσεις μερικώς
ή προσωρινά μόνο αλλοιώνονται, ενώ η
μακροπρόθεσμα τάση τους παραμένει
περίπου η ίδια.
Οι πολύ θετικές προοπτικές λχ. του
κλάδου των επαγγελμάτων της πληροφορικής μόνο βραχυπρόθεσμα μπορεί
να σημειώσουν περιοδική πτώση, αλλά
οι μακροπρόθεσμη θετική εικόνα τους
δεν προβλέπεται να αλλάξει. Οι αρχιτέκτονες, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι,
εμφανίζουν κατά την τρέχουσα περίοδο
αδυναμία απορρόφησης στην αγορά
εργασίας, λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης του κλάδου των κατασκευών.
Όμως, αυτή η τάση προβλέπεται να
αντιστραφεί ύστερα από την πρώτη
φάση της εξόδου από την κρίση. Οι
υψηλή απορροφητικότητα των δασκάλων των τελευταίων χρόνων λόγω του
ολοήμερου σχολείου, προβλέπεται να
συρρικνωθεί έως και να αντιστραφεί τα
επόμενα 5-10 χρόνια.
1. Στον πρωτογενή ή γεωργικό τομέα,
οι γεωπόνοι εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο και ειδικότερα στην περίπτωση που
έχουν αποκτήσει γνώσεις για σύγχρονες, εναλλακτικές καλλιέργειες και
μεθόδους και έχουν τη διάθεση να τις
εφαρμόσουν στην πράξη. Οι κτηνίατροι
έχουν σχετικά καλές προοπτικές, όπως
και οι ζωοτεχνικοί, οι ποτοποιοί κλπ.

Γενικότερα, η επιστροφή στη γη και στη
θάλασσα, η επιστροφή των νέων στην
γόνιμη ύπαιθρο προβάλλει σήμερα ως η
σημαντικότερη διέξοδος για επαγγελματικές προοπτικές και βελτίωση της
ποιότητας της ζωής.

Συνέχεια στη σελ. 10
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Συνέχεια από σελ. 9

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡIΣΗΣ

2. Τα κατασκευαστικά επαγγέλματα εμφανίζουν σοβαρό
πρόβλημα απορρόφησης στην
αγορά εργασίας κατά την τρέχουσα
περίοδο, λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας που έχει πληγεί περισσότερο από
όλους τους κλάδους από την οικονομική
κρίση. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους αρχιτέκτονες, τους τοπογράφους,, αλλά και
τους υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους,
σοβατζήδες, κλπ. Όμως, στο μέλλον
προβλέπεται η κατάσταση αυτή να
αντιστραφεί, αφού οι απόφοιτοι των
αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ ή
μέσων τεχνικών σχολών, είναι λιγότεροι
από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η κατάσταση για τους μηχανολόγους
παραμένει σχετικά ικανοποιητική. Οι
ναυπηγοί, εφόσον συνδυάζουν και γνώσεις μηχανολογίας, έχουν σχετικά
ευνοϊκότερες επαγγελματικές προοπτικές από παλαιότερα. Μικρή βελτίωση
εμφανίζει η μέχρι πρότινος μάλλον
αρνητική απορροφητικότητα των χημικών-μηχανικών και των μηχανικών
ενέργειας.
3. Στη χημεία και στους συγγενείς
κλάδους, η κατάσταση για τους χημικούς, τους βιολόγους, τους φαρμακοποιούς, χειροτερεύει, έχοντας επηρεαστεί σοβαρά από την κρίση, ενώ και οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές τους δεν
είναι ιδιαίτερα καλές. Εδώ υπάρχουν
βέβαια, ευρείες επαγγελματικές διέξοδοι
σε διάφορους άλλους εργασιακούς κλάδους, μεταξύ των οποίων και του ιατρικού επισκέπτη.
4. Η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες θεωρούνται οι λεωφόροι του
μέλλοντος και αυτό αντανακλάται στην
αγορά εργασίας. Στη σημερινή εποχή
της κρίσης, όμως, έχουν πληγεί ακόμα
και τα επαγγέλματα αυτά, όπου εμφανίζεται σοβαρή κάμψη στην απορροφητικότητά τους στην αγορά εργασίας,
κάτι που εκτιμάται ότι θα αναστραφεί
στο μέλλον.
5. Ο ευρύτερος κλάδος των οικονομικών επαγγελμάτων, κατά την τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζει προβλήματα
στην άμεση απορρόφηση αποφοίτων
του κλάδου, όπου για να αποκτήσει
κανείς «απασχολησιμότητα» και ικανοποιητική αμοιβή, χρειάζεται να έχει
επέλθει ικανός χρόνος πρακτικής εμπειρίας. Σταθερή επαγγελματική απορροφητικότητα διατηρούν οι λογιστές και
οι φοροτεχνικοί, αφού φαίνεται ότι
ισχύει η γνωστή ρήση του Ουίνστον
Τσώρτσιλ ότι «το μόνο σίγουρο στη ζωή
είναι η εφορία και ο θάνατος» ! Πολλές
νέες θέσεις εργασίας διαφαίνεται να
υπάρχουν στον κλάδο των Ορκωτών
Ελεγκτών λόγω της μερικής ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών είσπραξης της

φορολογητέας και ασφαλιστικής ύλης.
Τα επαγγέλματα του χρηματιστή, και
του εκτελωνιστή, συνεχίζουν να έχουν
αρνητικές προοπτικές, ενώ επίσης
σημαντική κόπωση εμφανίζει η απορροφητικότητα των ασφαλιστών και
ακόμη μεγαλύτερη των τραπεζικών
υπαλλήλων, σε σχέση με τις καλύτερες
μέρες του παρελθόντος. Ιδιαίτερα για
τους τελευταίους, η οικονομική κρίση, η
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ο έντονος ανταγωνισμός στον τραπεζικό
χώρο, έχει δημιουργήσει πιεστικές συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα σε ορισμένες
ιδιωτικές τράπεζες.
6. Ο τομέας του εμπορίου και των
δημοσίων σχέσεων, διατηρεί μέτρια
απορροφητικότητα. Βέβαια, οι καλοί
και έμπειροι πωλητές βρίσκουν επαγγελματικές διεξόδους, αν και το λιανικό
εμπόριο είναι ιδιαίτερα κουραστικό και
απαιτητικό. Στις χαμηλές βαθμίδες των
πωλητών, επικρατεί το καθεστώς της
προσωρινής και της μερικής απασχόλησης. Το ισοζύγιο για εκπαιδευμένα
και έμπειρα στελέχη δημοσίων σχέσεων
συνεχίζει να είναι αρκετά μακροπρόθεσμα ικανοποιητικό.
7. Στα νομικά επαγγέλματα, η δικηγο-

• Οπλισθείτε με αυτοπεποίθηση
και επιμένετε στις δυνατότητες,
στα προσόντα σας αλλά και
στην προσωπικότητα σας
ρία παρουσιάζει ακόμα υψηλότερο
κορεσμό από παλαιότερα. Σχετικά
καλύτερη είναι η κατάσταση στους
τομείς του εμπορικού, του ναυτιλιακού,
του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς στις
εφαρμογές των νέων τεχνολογιών..
8. Τα επαγγέλματα των μεταφορών
και τις ναυτιλίας εμφανίζουν τη γνωστή θετική εικόνα, παρ’ όλη την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση λόγω
της αλματώδους αύξησης των καυσίμων και της διεθνούς οικονομικής κάμψης που πλήττει άμεσα τουριστικούς
προορισμούς όπως η Ελλάδα. Οι εμποροπλοίαρχοι και οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού, εμφανίζουν τις καλύτερες δυνατές προοπτικές και δεν υπάρχει
περίπτωση να παραμείνει άνεργος
απόφοιτος σχολής εμποροπλοιάρχων.
9. Τα τουριστικά επαγγέλματα διατηρούν τη θετική προοπτική τους, αν και
έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την
κρίση. Τα επισιτιστικά επαγγέλματα και
ειδικότερα ο μάγειρας και ο ζαχαροπλάστης διατηρούν την απορροφητικότητά τους στην αγορά εργασίας, αλλά
και εδώ τελευταία εμφανίζονται αρνητικά σημάδια.
10. Τα αθλητικά επαγγέλματα παρουσιάζουν μια αμφίρροπη εικόνα. Η
κάμψη που παρουσιάζει το ισοζύγιο
των γυμναστών συνεχίζεται, αν και σε
ορισμένα αθλήματα, όπως στο τένις,
στην ιππασία, αλλά και στο ποδόσφαιρο, η καλαθόσφαιρα οι καλοί προπονητές μπορούν να βρουν επαγγελματικές διεξόδους. Αντίθετα, λόγω της
κατακόρυφης αύξησης της εγκληματικότητας, μεγάλη αύξηση της απορροφητικότητας εμφανίζουν οι φύλακες
ασφαλείας, όπου μπορούν να βρουν

δουλειά και οι γυμναστές.
11. Η κατάσταση στον κλάδο των
μαζικών μέσων επικοινωνίας και ειδικότερα της δημοσιογραφίας μετατρέπεται πλέον σε τραγική. Ειδικότερα τα
πρώτα βήματα ενός πρωτοεισερχόμενου δημοσιογράφου στον κλάδο κατά
κανόνα, γίνονται υπό εξαιρετικά δυσάρεστες συνθήκες.
12. Σε όλους των κλάδους των καλών
τεχνών, η εικόνα διατηρείται έντονα
αρνητική Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους
ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους σκηνογράφους, και λιγότερο τους χορευτές
και τους μουσικούς, οι οποίοι μπορούν
να βρουν κάποια περιοδική απασχόληση. Επαγγέλματα όπως οι τεχνολόγοι
μουσικής και οι τεχνολόγοι γραφικών
τεχνών, έχουν αντίθετα σχετικά καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Σοβαρή κάμψη εμφανίζει η κατάσταση της
αγοράς εργασίας για τους γραφίστες
και τους διακοσμητές, η οποία οφείλεται στην κρίση αλλά και στην πληθώρα
αποφοίτων από διάφορες συναφείς,
κυρίως ιδιωτικές σχολές, τα τελευταία
χρόνια. Σε μικρότερο έκταση, το ίδιο
ισχύει και για τους κομμωτές, λόγω του
μεγάλου αριθμού των αποφοίτων από
διάφορες σχολές. Παρόλα αυτά, οι
καλοί επαγγελματίες του κλάδου, μπορούν να διασφαλίσουν επαγγελματικές
διεξόδους, ακόμα και με βάση την
περιοδική απασχόληση με επισκέψεις
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κατ’ οίκον.

13. Στον ευρύτερο κλάδο της
υγείας και πρόνοιας, οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των γιατρών χειροτερεύει ακόμα περισσότερο, χωρίς να διαφαίνονται καλύτερες μέρες και σε σχετικά μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Γι’ αυτό
και πολλοί νέοι γιατροί αναζητούν διεξόδους σε χώρες του εξωτερικού όπως
η Μ. Βρετανία, η Γερμανία, κλπ., όπου
υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας γι’
αυτούς. Από τους επιμέρους ιατρικές
ειδικεύσεις, σχετικά καλύτερη είναι η
κατάσταση στην περίπτωση των
ψυχιάτρων, των πλαστικών χειρούργων, των ακτινολόγων και των ασχολούμενων με εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Ιδιαίτερα αρνητική είναι επίσης
η περίπτωση των οδοντογιατρών, όπου
σχετικά καλύτερη εικόνα εμφανίζουν οι
σύγχρονες ειδικότητες των γναθοχειρουργών, των ορθοδοντικών και των
οδοντίατρων προσθετικής οδόντων.
Τα περισσότερα άλλα επαγγέλματα
υγείας και πρόνοιας, όπως των νοσηλευτών, των νοσοκόμων, των τεχνολόγων-ακτινολόγων και ιατρικών μηχανημάτων, των κοινωνικών λειτουργών,
των αισθητικών, συνεχίζουν να έχουν
ικανοποιητικές εργασιακές προοπτικές.
Πτωτική τάση εμφανίζει η απορροφητικότητα των διαιτολόγων και των διατροφολόγων Αρνητική εξέλιξη παρατηρείται και στον κλάδο των ψυχολόγων,
λόγω πληθώρας αποφοίτων τα τελευταία χρόνια και του ανταγωνισμού που
υφίστανται από τους ψυχιάτρους. Οι
φυσιοθεραπευτές
αντιμετωπίζουν
τελευταία κάμψη της απορροφητικότητάς τους.
14. Η εικόνα για τους μαθηματικούς
και τους φυσικούς εμφανίζεται σταθερά θετική με δεδομένο ότι οι ειδικότητες
αυτές έχουν ευρείες εργασιακές διεξόδους σε διάφορους κλάδους, εκτός απ’
αυτόν της εκπαίδευσης, όπου υπάρχει
μεγάλος κορεσμός. Γι’ αυτό και οι απόφοιτοι από συναφείς σχολές δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας, ιδιαίτερα αν προσέξουν την επιλογή της μετεκπαίδευσης τους.
15. Στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές στρέφονται πολλά νέα παιδιά τα τελευταία χρόνια, λόγω της
σιγουριάς της μονιμότητας που διασφαλίζει η αποφοίτησή τους απ’ αυτές.

16. Στους τομείς της εκπαίδευσης και των θεωρητικών επιστημών, τα παιδαγωγικά επαγγέλματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται με θεωρητικές σπουδές, όπως η φιλοσοφία, η φιλολογία, η θεολογία, η ιστορία, η
αρχαιολογία, έχουν, όπως και παλιότερα, πολύ αρνητικές προοπτικές και το ίδιο
ισχύει για τη λαογραφία και την
ανθρωπολογία. Αρνητικές αν και με
λιγότερη οξύτητα εμφανίζονται τα
επαγγέλματα που συνδέονται με την
κοινωνιολογία, τις διεθνείς σπουδές,
τις πολιτικές επιστήμες, την εθνολογία,
τη γεωγραφία.
Το ισοζύγιο για τους εκπαιδευτικούς
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των
δασκάλων, εμφανίζει μέχρι και σήμερα
υποφερτή εικόνα, λόγω της απορρόφησης μεγάλου αριθμού αποφοίτων στα ολοήμερα σχολεία Η κατάσταση αυτή όμως
αναμένεται να αντιστραφεί σταδιακά μετά τα επόμενα 6-8 περίπου χρόνια. Στο
συναφή κλάδο σπουδών, ένα επάγγελμα με ειδικές απαιτήσεις και γνώσεις, που
εμφανίζει ανοδική επαγγελματική απορροφητικότητα είναι των ειδικών για
ΑΜΕΑ.
Οι επαγγελματικές προοπτικές των νηπιαγωγών όπως έχουν τα πράγματα σήμερα είναι πολύ αρνητική, με ζοφερές προβλέψεις για το μέλλον. Αυτό οφείλεται,
εκτός από την οικονομική κρίση, στο μεγάλο αριθμό αποφοίτων από αντίστοιχες
σχολές, καθώς και στην υψηλή υπογεννητικότητα
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ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΛΗΓΕΣ
ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Σ

τη σημερινή περίοδο της κρίσης που
πλήττει την κοινωνία μας τα στατιστικά στοιχεία κάνουν λόγο για σημαντικη αύξηση των κλινικών εκδηλώσεων
άγχους και κατάθλιψης σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, ενώ θεωρείται πλέον
αδιαμφισβήτητη η επιδείνωση των δεδομένων που αφορούν σε απόπειρες αυτοκτονίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται η μελέτη των
Οικονόμου και Μαδιανού που δημοσιεύτηκε στο παγκοσμίου κύρους επιστημονικό περιοδικό Lancet το 2011, σύμφωνα με
την οποία οι αναφορές για απόπειρες
αυτοκτονίας τον τελευταίο μήνα διεξαγωγής της μελέτης ήταν κατά 36% αυξημένες συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009. Επίσης, σε πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταδεικνύεται η σαφής συσχέτιση
της τρέχουσας κοινωνικής πραγματικότητας με την ψυχική υγεία των πολιτών.
Στο υπό μελέτη δείγμα η πιθανότητα
εκδήλωσης κατάθλιψης σε άτομα με και
χωρίς οικονομικά προβλήματα ήταν 12%
και 1% αντίστοιχα! Στην ίδια μελέτη τεκμηριώνεται η υπερδιπλάσια πιθανότητα
εμφάνισης σοβαρής ψυχοπαθολογίας σε
ανέργους συγκριτικά με
άτομα που εργάζονταν.
Ο καθένας μπορεί να
αντιληφθεί τι σημαίνει
αυτή η διαπίστωση
σε μια χώρα με
δυσθεώρητα
πλέον ποσοστά
ανεργίας.
Η κατάσταση για
τους
χρονίως
πάσχοντες είναι
επίσης επιβαρημένη, με περισσότερες υποτροπές, πτωχότερη πρόγνωση και διαρκώς επιδεινούμενη ποιότητα ζωής. Σε πρόσφατη μελέτη του διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής
του 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών κ. Ορέστη Γιωτάκου επισημαίνεται η
σαφής συσχέτιση της ανεργίας και της
μείωσης του εισοδήματος με την αύξηση
της επισκεψιμότητας στα εξωτερικά
ιατρεία και το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Αιγινήτειου νοσοκομείου,
ενώ σε ομιλία του διευθυντή Ιατρικής
Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. κ. Χαμογεωργάκη
αναφέρεται η αλματώδης αύξηση των
εισαγωγών κατά 40% μέσα σε ένα μόνο
τρίμηνο εντός του 2012.
Καθίσταται πλέον περισσότερο από
εμφανές ότι σε συνθήκες οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης η οριζόντια υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου έχει συχνά
δραματικές επιπτώσεις για τις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες των ψυχικά
ασθενών, με άμεσο τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης και της κοινωνικής απομόνωσης. Ως εκ τούτου, οι χρόνιοι ψυχιατρικοί ασθενείς βρίσκονται αρκετά συχνά

πλέον εκτός κοινωνικού δικτύου προστασίας, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκείς περιορισμούς των
διαθέσιμων πόρων για την υγεία, υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
και με την πάλαι ποτέ στηρικτική ελληνική οικογένεια να αδυνατεί σε αρκετές
περιπτώσεις να φροντίσει και να παρέχει
τα στοιχειώδη στα πάσχοντα μέλη της.
Το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι αυτοί
να ακροβατούν μεταξύ σύντομων νοσηλειών σε ψυχιατρικές και άλλες κλινικές
δημόσιων νοσοκομείων και μιας εξωνοσοκομειακής πραγματικότητας ιδιαίτερα
εχθρικής για τη σωματική υγεία και την
ψυχική ισορροπία τους, που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.
Φαίνεται λοιπόν ότι τα μέχρι στιγμής
στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν
πέρα από κάθε αμφισβήτηση την πληθώρα σχετικών μελετών ανά τον κόσμο, οι
οποίες αναφέρονται στις επιπτώσεις
που είχε στη δημόσια υγεία η εφαρμογή
σκληρών πολιτικών λιτότητας, κυρίως
στα μεσαία και χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Η αύξηση της επισκεψιμότητας σε εξωτερικά ιατρεία, η μεγαλύτερη συνολική διάρκεια νοσηλειών και η
δραματική μείωση του προσδόκιμου
επιβίωσης των πολιτών ήταν στατιστικές που απλώς διαβάζαμε παλαιότερα για άλλες χώρες σε αντίστοιχη
κατάσταση και τώρα τις βιώνουμε
στη δική μας καθημερινότητα.
Μέσα σε αυτό το
κλίμα απαισιοδοξίας, απογοήτευσης και αλόγιστης
οργής
φαίνεται όμως
πως γεννούνται κοινωνικές πρωτοβουλίες, μάλλον πρωτόγνωρες για την Ελλάδα και την Κύπρο των τελευταίων δεκαε-

• Η εφαρμογές σκληρής πολιτικής
λιτότητας πλήττει βάναυσα τη ψυχική
κατάσταση των επηρεαζομένων
προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας

Κηρύξτε τον πόλεμο
κατά του λίπους
Εννέα απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για
να ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας

Ο

ι ειδικοί υποστηρίζουν
πως αν κάνετε έντονη
αερόβια άσκηση για 45 λεπτά
2-3 φορές την εβδομάδα, θα
καίτε μέσα σε διάστημα δύο
εβδομάδων μισό κιλό λίπους
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για
να αρχίσετε να ενεργοποιείτε
τον μεταβολισμό σας. Εμείς,
σας παρουσιάζουμε εννέα από
τους πιο σημαντικούς, τους
οποίους μπορείτε να εφαρμόσετε από σήμερα…

1. Κάντε αερόβια άσκηση

Η δύναμη του ανθρώπινου ψυχισμού σε αντίξοες συνθήκες έχει αποδειχθεί ανά τους
αιώνες μεγαλειώδης. Στην παρούσα συγκυρία τέτοιες πρωτοβουλίες αλληλοϋποστήριξης πιθανώς να αποτελέσουν μια δημιουργική διέξοδο στην αδράνεια και
εσωστρέφεια που επιβάλλει η εχθρική κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε. Η
διαντίδραση, η επικοινωνία, ο σεβασμός στις ανάγκες του διπλανού, η εγκατάλειψη του ατομικισμού, η αλληλοβοήθεια και η συνειδητοποίηση ότι κάθε συμπεριφορά και δράση μας επηρεάζει με κάποιον τρόπο το κοινωνικό σύνολο φαίνεται να
έχουν μπει δειλά στη σκέψη και τη ζωή μας. Η ανέλιξή τους στην κορυφή του αξιακού μας συστήματος ίσως να αποτελούν το φάρμακο σε μια κρίση που σίγουρα δεν
είναι μόνο οικονομική.

Το άγχος μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα στον μεταβολισμό σας
και να τον κάνει να λειτουργεί πιο
αργά. Όταν είστε αγχωμένοι, αφιερώστε μερικά λεπτά στο να παίρνετε
βαθιές ανάσες ή να κάνετε μερικές
χαλαρωτικές ασκήσεις γιόγκα.

5. Ρίξτε πιπέρι στα φαγητά σας

Η αερόβια άσκηση είναι ιδανική για
την ενεργοποίηση του μεταβολισμού
σας. Σε έρευνες που έχουν γίνει έχει
διαπιστωθεί ότι ύστερα από σκληρή
προπόνηση σε ποδήλατο 45 λεπτών
οι συμμετέχοντες έχαναν 190 επιπλέον θερμίδες μέχρι και 14 ώρες μετά
την προπόνηση. Οι ειδικοί λένε πως
αν κάνετε έντονη αερόβια άσκηση για
45 λεπτά 2-3 φορές την εβδομάδα,

• Παραλείποντας γεύματα, κάνετε
το σώμα σας να πιστεύει πως του
λείπει φαγητό, πράγμα που το
κάνει να κρατάει επιπρόσθετες
θερμίδες κάθε φορά που τρώτε,
για να έχει απόθεμα…

Το πιπέρι καγέν είναι γνωστό για τις
θεραπευτικές του ιδιότητες. Ένα
καυτερό φαγητό, από την άλλη, με
μπόλικο πιπέρι καγέν μπορεί να
ενεργοποιήσει καλύτερα τον μεταβολισμό σας.

6. Προπονηθείτε με βάρη
Όσο σημαντικές είναι οι αερόβιες
ασκήσεις άλλο τόσο σημαντικά είναι
και τα βάρη. Προσπαθήστε να αφιερώνετε λίγο χρόνο μέσα στην εβδομάδα σας κάνοντας βάρη.

7. Περισσότερο νερό
Έρευνα έχει δείξει ότι οι άνθρωποι
που έπιναν 8-12 ποτήρια νερό την

θα καίτε μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων μισό κιλό λίπους.

2. Mην ξεχνάτε το πρωινό
τιών. Σε κάθε πόλη άρχισαν να εκδηλώνονται συλλογικές προσπάθειες ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων, τόσο
από τους παραδοσιακούς θεσμούς όπως
είναι η Εκκλησία, όσο και από συλλόγους
επαγγελματιών, την Τοπικη Αυτοδιοικηση, οργανωμένους φορείς και εθελοντικά
κοινωνικά σύνολα. Συσσίτια, κοινωνικά
παντοπωλεία, χώροι διάθεσης ρούχων
και υποδημάτων είναι μερικές μόνο από
τις μορφές στήριξης των πιο αδύνατων
συμπολιτών μας, οι οποίες φαίνεται να
συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό
του φαινομένου περιθωριοποίησης και
αποκλεισμού των «νεόπτωχων» Ελλήνων.
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Ύστερα από τον βραδινό ύπνο ο
οργανισμός σας χρειάζεται καύσιμα
για να λειτουργήσει σωστά. Με το να
παραλείπετε το πρωινό, το μόνο που
καταφέρνετε είναι να επιβραδύνετε
τη λειτουργία του μεταβολισμού σας
και να μειώνετε την ικανότητα του
σώματός σας να καίει λίπος. Φροντίζετε να τρώτε ένα καλό πρωινό μία
ώρα αφότου ξυπνήσετε.

3. Μην παραλείπετε γεύματα
Μπορεί να σκέφτεστε ότι με το να μην
τρώτε βραδινό μειώνετε τις θερμίδες
που παίρνετε στη διάρκεια της ημέρας, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα
πράγματα δεν είναι όπως νομίζετε.
Παραλείποντας γεύματα κάνετε το
σώμα σας να πιστεύει πως του λείπει φαγητό, πράγμα που το κάνει να
κρατάει έξτρα θερμίδες κάθε φορά
που τρώτε, για να έχει απόθεμα.
Προσπαθήστε, όταν τρώτε πολύ το
μεσημέρι, να τρώτε ένα πολύ ελαφρύ
γεύμα το βράδυ για να είναι σε ετοιμότητα ο μεταβολισμός σας.

4. Μην είστε αγχωμένοι

ημέρα έκαιγαν περισσότερο λίπος
από εκείνους που έπιναν μόνο τέσσερα. Φροντίστε να κάνετε το ίδιο.

8. Τζίντζερ στα φαγητά σας
Το τζίντζερ, όπως και το πιπέρι
καγέν, είναι άλλη μία τροφή που ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος
και βοηθάει στην ενεργοποίηση του
μεταβολισμού.

9. Περισσότερα φρούτα
και λαχανικά
Αυτό μπορεί να είναι κλασικό και
διαχρονικό αλλά είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ειπωθεί για ακόμα
μία φορά. Βάλτε τα φρούτα και τα
λαχανικά στην καθημερινότητά σας.
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ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΟι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Надо искать пути решения проблемы
занятости молодежи

Задержки выплат компенсаций при
увольнении продолжаются

З

адержки выплат компенсаций
при увольнении продолжаются.
На прошлой неделе Департаментом
социального
страхования
рассматривались
заявления
о
предоставлении компенсаций при
увольнении в связи с избыточностью
персонала, поступившие в мае 2013
года.
Между тем, с декабря прошлого года
на рассмотрении суда находятся 7528
дел,
связанных
с
нарушением
законодательства
о
социальном
страховании, из которых 2182 были
возбуждены
в
отношении
работодателей и 5346 в отношении
самозанятых работников (последние
данные).

• Пенсия по вдовству: рассматриваются
заявления, поданные в ноябре 2013
года в случае, если умерший/ая
супруг/а не получал пенсию по
старости. Заявления, поданные в
период с сентября по ноябрь 2013
года, рассматриваются при условии,
что умерший супруг заявителя получал
пенсию по старости.

•
Пенсия
по
инвалидности:
рассматриваются заявления, поданные
в декабре 2013 года, при условии, что
они были рассмотрены Медицинским
советом.

•
Пособие
на
свадьбу:
рассматриваются заявления, поданные
в ноябре 2013 года, и заявления на
получение
пособия
по
родам,
поданные в декабре 2013 года.

• Пенсия по нетрудоспособности:
рассматриваются заявления, поданные
в ноябре 2013 года.

Пособие
по
материнству:
рассматриваются заявления, поданные
в ноябре 2013 года.

Что касается порядка рассмотрения
заявлений о предоставлении других
социальных выплат через Фонд
социального
страхования,
то
компетентными службами установлены
следующие сроки:

четверг на заседании Национальной
комиссии по вопросам занятости
будут
представлены
аспекты
безработицы и позиции социальных
партнеров. Инновационным пунктом
повестки дня станет План действий по
реализации Европейской политики
молодежных гарантий в странах –
членах ЕС, обремененных выполнением
условий Меморандума. План, сразу
после его утверждения министерским
советом,
будет
направлен
для
ратификации в Европейскую комиссию
в целях финансирования мероприятий
по содействию занятости Европейским
социальным фондом.

• Социальная пенсия: рассматриваются
заявления,
заявители
которых
получили право на ее выплату в
октябре 2013 года.

•
Пособие
по
болезни:
рассматриваются заявления, поданные
до 20/11/13.

• 7500 дел против работодателей
ожидают рассмотрения

В

которых получили право на ее выплату
в августе 2013 года.

Что касается пособия на погребение,
рассматриваются заявления, поданные
в период с августа по октябрь 2013
года в случае, если умерший получал
пенсию по вдовству. Кроме того,
заявления, поданные в период с
августа по октябрь 2013 года,
рассматриваются в случае, если
умерший получал пенсию по старости
и не имел супруга/у и заявление о
получении пособия на похороны
подается иным лицом, взявшем на себя
обязанность осуществить погребение
умершего. Что касается случаев, когда
умерший получал социальную пенсию,
рассматриваются заявления, поданные
в ноябре 2013 года.
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√ Главный

приоритет –
трудоустройство молодежи
Среди прочего план касается:
• Участия школьников от 15 до 18 лет в
программах
профессионального
обучения
для
приобретения
профессиональной квалификации.
• Прохождения учащимися на всех
уровнях
образования
производственной
практики
на
предприятиях
для
приобретения
профессионального опыта.
•
Финансирования
практики.

молодежной

Генеральный секретарь SEK Никос
Моисеос заявил, что сейчас самое время
найти золотой рецепт для повышения
занятости молодежи в первую очередь в
целях предотвращения социальной
маргинализации и иммиграции.

В случае повторного медицинского
освидетельствования рассматриваются
апелляционные заявления, поданные в
октябре 2013 года.

Рекордный скачок
январе этого года

безработицы

в

Еще 6850 человек пополнили и без того
длинный
список
безработных.
Безудержный
рост
безработицы
вызывает черезвычайную озабоченность

•
Пенсия
по
старости:
рассматриваются заявления, заявители

Зарегистрированные
безработные
Январь 2011

28914 человек

Январь 2014

52783 человек

по поводу будущего нашей страны. С
января 2011 года и по сегодняшний
день число безработных увеличилось
почти вдвое. В частности, в январе 2011
года
количество
безработных
составляло 28914 человек, через год 37 102 человек, а спустя еще два года
их число достигло 52 783 человек.
Тем не менее, по официальным
статистическим данным, хранящимся в
областных бюро по трудоустройству,
число
зарегистрированных
безработных на конец января 2014
года составляло 52 783 человек. На
основе данных с поправкой на
сезонные колебания, отражающих
тенденцию роста безработицы, число
зарегистрированных безработных в
январе 2014 года снизилось до 48939
человек по сравнению с 49 643 в
предыдущем месяце.
По сравнению с январем 2013 года
уровень безработицы увеличился на
6850 человек или 14,9%. Безработица в
наибольшей степени поразила сферы
финансовой и страховой деятельности
(увеличение числа безработных на 1555
человек), сферу предпринимательской
деятельности по предоставлению услуг
проживания и питания (на 1193
человек), сферу торговли (на 676
человек), производство (на 662
человек), сферу государственного
управления
(на
554
человек),
строительство (на 323 человек), а также
новопоступивших на работу людей,
среди которых число безработных
увеличилось на 535 человек.

Крайняя необходимость в выработке комплексной политики занятости

С

огласно правительственным прогнозам, в 2014
году экономический кризис на Кипре достигнет
своего апогея. Тем не менее, международные
финансовые
организации
занимают
дифференцированную позицию с учетом того, что
в период с 2016 по 2017 гг. кризис достигнет
своего пика, когда безработица будет проверять
экономику на прочность.
Будущее такой экономики, как кипрская, которая в
большей
степени
подвержена
влиянию
незначительных политических и геостратегических
факторов, никто с уверенностью предсказать не
может. Однако, можно точно утверждать, что
безудержный рост безработицы будет продолжаться,
приводя к распаду социальной ткани, от которого в
первую очередь пострадает молодое поколение. В
прошлом месяце (январь 2014 года) уровень
безработицы достиг небывалых высот, в результате
чего почти половина кипрской молодежи в возрасте
до 25 оказалась на обочине социальной жизни за
пределами рынка труда.
Уже сейчас многие молодые ученые и большинство
безработной молодежи встает на путь иммиграции в
поисках достойной работы. Руководство SEK глубоко
обеспокоено сложившейся ситуацией, которую, если
вовремя не пресечь, приведет к исключительным
социально-экономическим
потрясениям
и

демографическим изменениям в стране, которые в
свою очередь негативно отразятся на социальных
фондах.
Чтобы исключить развитие событий по кошмарному
сценарию, SEK считает необходимым выработку
комплексной политики, направленной на борьбу с
безработицей. Предстоящее заседание Национальной
комиссии по вопросам занятости вполне может стать
точкой отсчета для улучшения ситуации с занятостью.
В

этом

направлении

в

качестве

ключевых

• В период обострения кризиса судорожные
меры не приносят желаемого результата
ингредиентов искомого рецепта сокращения
безработицы SEK предлагает следующие меры:
1. Ограничение на трудоустройство работников из
стран ЕС по примеру других стран Европейского
союза, где нет ни национальной проблемы, ни такой
подверженности влиянию экзогенных факторов.
2. Борьба с нелегальной работой.
3. Реализация Закона о равном обращении в сфере
труда и занятости.
4. Регулирование рынка труда посредством придания
юридической силы коллективным договорам.

5. Усиление надзора в целях противодействия
нелегальной занятости. Ужесточение санкций в
отношении тех, кто нарушает закон, вплоть до
обнародования их имен.
6.
Заключение
юридически
обязывающих
договоренностей с работодателями, выполняющих
государственные контракты, о наборе персонала из
местных служб занятости.
7. Принятие закона об обязательном знании
греческого языка для работы в сфере обслуживания и
других смежных отраслях.
Главным направлением новой политики должно стать
принятие активных мер по стимулированию занятости
для создания как можно более стабильных и
долгосрочных рабочих мест, а и не случайных и с
неполным рабочим днем, которые скорее действуют
как обезболивающее средство. Конечно, в этом
направлении непременным условием является
реализация крупных проектов в области развития, где
движущей силой является государственный сектор.
В данный момент, когда кризис углубляется, а
финансовое положение домохозяйств с каждым днем
ухудшается, реализация комплексной социальной
политики и всеобъемлющей стратегии по борьбе с
безработицей должна стать своего рода «Библией»
коллективных
усилий
по
экономическому
восстановлению страны.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κατά τις κρύες μέρες του χειμώνα

H ΣΥΝΤΑΓH ΜΑΣ

Θωρακιστείτε από τη γρίπη

Ό

Αντιοξιδωτικά όπως η βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε και ο ψευδάργυρος, προστατεύουν
τα κύτταρα και ενισχύουν μια ποικιλία λειτουργιών στο ανοσοποιητικό σύστημα

σο πέφτει η θερμοκρασία ή
κάνει σκέρτσα, οι περισσότεροι βρίσκονται με ένα ζεστό ρόφημα, σε χώρους με κλειστά παράθυρα που ευδοκιμούν μικρόβια.
Παρόλο που είμαστε εκτεθειμένοι
σε αυτά, συνεχώς υποκύπτουμε
μόνο όταν το ανοσοποιητικό μας
σύστημα αποδυναμωθεί. Αλήθεια,
πώς θα μπορούσατε να ενισχύσετε
το ανοσοποιητικό σας και να αποφύγετε μία γρίπη τις κρύες μέρες
του χειμώνα; Αντιοξιδωτικά όπως
η βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη
Ε και ο ψευδάργυρος προστατεύουν τα κύτταρα από τις ελεύθερες
ρίζες και ενισχύουν μια ποικιλία
λειτουργιών στο ανοσοποιητικό
σύστημα. Για να διατηρήσετε την
υγεία σας, πρέπει να διασφαλίσετε
ότι τα ακόλουθα θρεπτικά συστατικά είναι διαθέσιμα για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Βιταμίνη C
Η βιταμίνη C ή ασκορβικό οξύ είναι
η βιταμίνη που έχει συνδεθεί
περισσότερο με την πρόληψη και
την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Η
βιταμίνη C διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του
ανοσοποιητικού αφού συντελεί
στην αυξημένη παραγωγή λευκοκυττάρων που είναι υπεύθυνα για
την παραγωγή αντισωμάτων.

Βιταμίνη Α
Η βιταμίνη Α συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας του δέρματος και των βλεννογόνων τα οποία
είναι στην πρώτη γραμμή άμυνας

αναπνευστικού. Τη συναντάμε σε
τρόφιμα όπως φυτικά έλαια
(κυρίως το ελαιόλαδο), τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα πράσινα λαχανικά αλλά και δημητριακά ολικής
αλέσεως.
Ψευδάργυρος

√ Συμβουλές για να
δυναμώσετε το
ανοσοποιητικό σας σύστημα

Ο ψευδάργυρος επίσης είναι ένα
ιχνοστοιχείο που μελετήθηκε αρκετά την τελευταία δεκαετία ως προς
την αντίσταση των λοιμώξεων και
την ενίσχυση της ανοσίας. Μέτρια
ανεπάρκειά του έχει συνδεθεί με
αυξημένη συχνότητα εμφάνισης
λοιμώξεων. Πηγές πρόσληψής του
είναι το κόκκινο κρέας, αβγά, γάλα,
όσπρια.
Άσκηση και γέλιο

ενάντια στην εισβολή από ιούς,
βακτήρια, μύκητες. Μπορείτε να
την προσλάβετε από τροφές ζωικής προελεύσεως όπως συκώτι,
αβγά, γαλακτοκομικά και ψάρια,
ενώ βρίσκεται επίσης σε φυτικά
τρόφιμα όπως τα φρούτα και
λαχανικά με πορτοκαλί και κίτρινο
χρώμα (όπως καρότα, γλυκοπατάτα) και με σκούρο πράσινο χρώμα
(όπως σπανάκι, μπρόκολο).
Βιταμίνη Ε
Η βιταμίνη Ε επίσης είναι ένα πολύ
σημαντικό αντιοξιδωτικό που
μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση
του ανοσοποιητικού συστήματος
ενώ σχετίζεται θετικά με την απόκρουση λοιμώξεων του ανώτερου

Η τακτική άσκηση είναι ένας από
τους πυλώνες της υγιούς διαβίωσης. Οι άνθρωποι που ασκούνται
τακτικά είναι λιγότερο επιρρεπείς
σε κρυολογήματα. Για τον λόγο
αυτό, μέτρια άσκηση 30-40
λεπτών, 3-5 φορές την εβδομάδα,
είναι αρκετή για να αξιοποιήσουμε
τα οφέλη της. Υπάρχει αλήθεια στο
ρητό ότι το γέλιο είναι το καλύτερο
φάρμακο. Το γέλιο μειώνει τις
ορμόνες του άγχους όπως η αδρεναλίνη, επινεφρίνη και κορτιζόλη.
Ωφελεί το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας τον αριθμό και τη
δραστηριότητα των Τ-λεμφοκυττάρων. Αυτά τα κύτταρα δρουν στη
πρώτη γραμμή άμυνας κατά των
ιογενών επιθέσεων.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Η αποφασιστική σου
στάση, θα πάρει το πάνω χέρι και θα
πετύχεις αυτά που θέλεις, αρκεί να
μην σε επηρεάσει η ένταση που μπορεί να νιώσεις. Ιδιαίτερα ό,τι προέρχεται από το παρελθόν πρέπει να
τελειώνει γρήγορα και να μην αφήσεις
τίποτα να σε εμποδίσει, για να κλείσεις διάφορα θέματα που σε απασχολούν.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα χρειαστεί να κινηθείς με
πολύ προγραμματισμό και ψυχραιμία,
για να λύσεις κάποια από τα ζητήματα που σε απασχολούν και κυρίως,
εκκρεμότητες τους παρελθόντος. Μην
κάνεις πίσω και μην αναβάλεις να
δώσεις τις λύσεις. Οι συνθήκες ευνοούν αρκετές διευθετήσεις και καλό
είναι να τις αξιοποιήσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Πολλά ζητήματα που σε
εκνεύριζαν με τη στασιμότητά τους,
αρχίζουν τώρα να εξελίσσονται,
γεγονός που σε ικανοποιεί και σου
λύνει τα χέρια για τα επόμενα βήματά.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλα παίρνουν
την τροπή που θέλεις. Κάποιες απρόσμενες ειδήσεις αλλά και αλλαγές, θα
σε εκπλήξουν ευχάριστα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αρκετά ζητήματα που
παρέμεναν στάσιμα και χωρίς καμιά
εξέλιξη, αρχίζουν να μπαίνουν σε μια
πορεία αρκετά ικανοποιητική για
εσένα. Το πιο σημαντικό που πρέπει
να κάνεις, είναι να μην αφήσεις το
άγχος να πάρει το πάνω χέρι και να
φροντίσεις να καλύψεις τις υποχρεώ-

σεις σου που έχουν μαζευτεί, με ηρεμία και ψύχραιμη στάση.
ΛΕΩΝ: Υπάρχουν μικρά, πρακτικά
πράγματα που μπορείς να κάνεις,
όταν δε νιώθεις καλά. Άλλαξε κάποιες
συνήθεις που σε κουράζουν και πρόσεξε περισσότερο τον εαυτό σου και
τον τρόπο που ζεις. Είναι μια καλή
μέρα για να ξεκινήσεις κάποιες υγιεινές συνήθειες, που θα σε βοηθήσουν
να νιώσεις καλύτερα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι συζητήσεις και οι
επαφές με τους γύρω σου, θα έχουν
πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή σου. Θα
πρέπει να είσαι έτοιμος να ακούσεις
τα προβλήματα των φίλων σου και να
βρεις τον τρόπο να τους βοηθήσεις.
Το ξέρεις ότι αρκετοί είναι εκείνοι που
στηρίζονται σε εσένα, γι’ αυτό μην
τους απογοητεύσεις.
ΖΥΓΟΣ: Μπορείς να επικοινωνήσεις με
άτομα της οικογένειάς σου, αλλά και
με φίλους και παρέες, που σε κάνουν
να αισθάνεσαι όμορφα. Γενικά είναι
μια πολύ καλή μέρα που θα την απολαύσεις, καθώς η διάθεσή σου είναι
ανεβασμένη και μπορείς να πραγματοποιήσεις πολλά από εκείνα που
έχεις στο μυαλό σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η αισιοδοξία βρίσκει ξανά
τη θέση της μέσα σου, κι αυτό σε κάνει
να δείχνεις ανανεωμένος και δημιουργικός. Διάφορες ιδέες, αρκετά ανατρεπτικές, θα σου περάσουν από το
μυαλό και μάλιστα θα μπορέσεις να
τις υλοποιήσεις με ευκολία και με
μεγάλη υποστήριξη από το κοντινό
σου περιβάλλον.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι καθυστερήσεις σε
άγχωναν και σε κρατούσαν πίσω,
τώρα αρχίζουν να εξαλείφονται και
να δίνουν τη θέση τους στην εξέλιξη
των πραγμάτων, με τρόπο μάλιστα
που σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής
και ήρεμος. Παρ’ όλα αυτά, μην παρασυρθείς σε βιαστικές κινήσεις. Άφησε
τα πράγματα να προχωρήσουν.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η καλή σου διάθεση και η
όρεξη για επικοινωνία, σε κάνουν
αξιαγάπητο και περιζήτητο. Αν
κάποια πράγματα σε στενοχωρούν ή
καθυστερούν να υλοποιηθούν, έχε τα
μάτια σου ανοιχτά, γιατί κάποια
άτομα μπορεί να σε σαμποτάρουν
χωρίς να μπορείς να το καταλάβεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πολλές καθυστερήσεις σε
αγχώνουν το τελευταίο διάστημα,
αλλά τα πράγματα θα εξελιχθούν με
τον καλύτερο τρόπο, από εκεί που δεν
το περιμένεις. Αν κάνεις λίγη υπομονή,
θα δεις ότι όλα θα προχωρήσουν θετικά και θα ηρεμήσεις. Η μέρα είναι καλή
για να λύσεις ένα οικογενειακό σου
πρόβλημα, που τον τελευταίο καιρό
έχεις αμελήσει και αποφεύγεις να το
διεκπεραιώσεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Θα έχεις μια διάθεση να κατανοήσεις σε βάθος όσα συμβαίνουν στη
ζωή σου, αλλά και να ερμηνεύσεις τη
συμπεριφορά κάποιων ατόμων που
σε περιβάλλουν. Καλό είναι να μιλήσεις στα δικά σου άτομα για όσα σκέφτεσαι και, γιατί όχι, να ζητήσεις την
άποψή τους. Έτσι θα πάρεις κάποιες
απαντήσεις που ψάχνεις και θα ηρεμήσεις.
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Μιλφέιγ με αφράτη κρέμα βανίλια
και κρέμα γάλακτος
Υλικά:
1 φύλλο σφολιάτα
(εμπορίου),
1 λίτρο γάλα
1 1/3 φλ. ζάχαρη,
1 1/3 φλ. αλεύρι μαλακό κοσκινισμένο,
2 κ.σ. βούτυρο γάλακτος,
1 κλωνάρι βανίλιας,
4 αυγά,
2 φλ. κρέμα γάλακτος
35% λιπαρά
άχνη ζάχαρη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση:
Στρώνουμε λαδόκολλα σε λαμαρίνα. Απλώνουμε επάνω
τη σφολιάτα. Με πιρούνι την τρυπάμε παντού και την
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220οC, στον
αέρα, για 10΄. Βγάζουμε τη σφολιάτα από το φούρνο
και την αναποδογυρίζουμε με τη βοήθεια της λαδόκολλας. Με γάντια κουζίνας στα χέρια πατάμε καλά τη
σφολιάτα να ξεφουσκώσει και πετάμε τη λαδόκολλα.
Χαμηλώνουμε το φούρνο στους 170οCκαι συνεχίζουμε
το ψήσιμο για περίπου 20΄ μέχρι να ροδίσει καλά. Την
αφήνουμε να κρυώσει.
Βάζουμε το ½ από το γάλα σε κατσαρόλα να ζεσταθεί
και τη βανίλια, αφού πρώτα τη χαράξουμε κατά μήκος.
Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το αλεύρι και
το υπόλοιπο κρύο γάλα με μίξερ χειρός. Αφαιρούμε τη
βανίλια και με τη μύτη ενός μαχαιριού ξύνουμε τον
καρπό της και τον ρίχνουμε στο γάλα. Λίγο λίγο, και
πάντα ανακατεύοντας με σύρμα, προσθέτουμε το μείγμα χτυπημένων αυγών στο ζεστό γάλα. Ανακατεύουμε
μέχρι να δέσει η κρέμα. Μόλις δέσει την αποσύρουμε
από τη φωτιά.
Προσθέτουμε το βούτυρο για να λιώσει όσο είναι ζεστή.
Ανακατεύουμε με σύρμα. Τη βάζουμε σε μπολ φαρδύ
και καλύπτουμε με μεμβράνη κολλώντας τη στην επιφάνεια της κρέμας για να μην κάνει πέτσα. Αφήνουμε
να κρυώσει καλά.
Χτυπάμε την κρέμα σε παχύρρευστη μορφή. Ξαναχτυπάμε την κρέμα βανίλιας, αφού κρυώσει, με μίξερ χειρός για να αφρατέψει και προσθέτουμε την παχύρρευστη κρέμα ανακατεύοντας (να ενωθούν) απαλά με σπάτουλα. Κόβουμε κατά μήκος την ψημένη σφολιάτα σε 3
ίσα μέρη. Βάζουμε σε πιατέλα το πρώτο φύλλο, απλώνουμε το ½ της κρέμας, βάζουμε το δεύτερο, απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα και τέλος καλύπτουμε με το
τρίτο φύλλο σφολιάτας. Αχνίζουμε με ζάχαρη άχνη και
σερβίρουμε. Καλό είναι να στήνουμε το μιλφέιγ την
τελευταία στιγμή για να μη νοτίζουν τα μπισκότα. Επίσης, να αποφεύγουμε να το βάζουμε στο ψυγείο για τον
ίδιο λόγο.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 695 - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 4/2014, 12/2/2014
50.000 .............. 34265

100 .................. 41385

ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................. 39089

1.000................
400...................
400 ..................
400 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
100 ..................
100 ..................
100 ..................

43790
18667
27430
46227
56775
24942
37558
43825
35052
24704
12415
45048
13098
53745
42609
35067
37876
15125

100 .................. 59572
100 .................. 47777
100 .................. 32792
100 .................. 43283
100 .................. 19394
100 .................. 27335
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
1682, 4853
Από €20 οι λήγοντες σε
386
Από €10 οι λήγοντες σε
533, 783
Από €4 οι λήγοντες σε
62, 35
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Η αγάπη εν ομορκιά
Δεκατέσσσερις του μήνα κάθε χρόνον τον Φεβράρην

Μαθήματα Hλεκτρονικών Υπολογιστών όλων
των επιπέδων για Μαθητές και για Ενήλικες

ούλλοι οι ερωτευμένοι με αγάπην τζιαι καμάριν

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

νέοι, νέες μα τζιαι γέροι με το σιέριν στην καρκιάν

Προετοιμασία για τις
Εξετάσεις
των ECDL και ECDL ADVANCE

τζιαι με δώρα φορτωμένοι, στην καλήν ή στον καλόν τους
πάσιν ούλλοι τους να δείξουν πως τους έχουν στο
μυαλόν τους.

Δακτυλογραφίας

Όμορφη μέρα σίουρα τζι’ ούλλοι παρακαλούμεν
Άμαν εισ’ ειρωτευμένος τζιαι αληθιν’ αγαπάς
εν φοάσαι δυσκολίες στη ζωήν όπου τζι’ αν πας.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
και του LCCI of London

Τζι’ ανταπόκρισην σαν εύρεις πασ’ τα σύννεφα πετάς

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

τζιαι πιστεύκεις πως καθόλου πασ’ το χώμαν εν πατάς.
Τόσην μεγάλην δύναμην η αγάπη μας χαρίζει
τζιαι της ζωής τα βάσανα συχνά εξαφανίζει.
Εγώ παντού θα το λαλώ με καθαρήν καρκιά
πως η ομορκιά εν’ αγάπη τζι’ η αγάπη ομορκιά.
Αντώνης Γαβριήλ Παπά

Όλων των επιπέδων
Προετοιμασία για τις εξετάσεις των LCCI

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα
22 658082 / 97 655366

Κίτι – Λάρνακα

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

προσπαθούσιν ν’ αποδείξουν της ζωής την ομορκιάν

έτσι ωραία πράματα συνέχεια να θωρούμεν.

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

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Α

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Αλλαγές στους δικαιούχους
καρτών νοσηλείας

λλαγές στη νομοθεσία που ισχύει από την
1/8/2013 για τη χορήγηση καρτών νοσηλείας
ετοιμάζουν τα υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και
Εργασίας. Προκειμένου να συμπεριληφθούν στον
κατάλογο των δικαιούχων άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και άλλοι που σήμερα αποκλείονται. Το
κύριο εμπόδιο που παρατηρείται σήμερα στη χορήγηση κάρτας νοσηλείας είναι η απαίτηση να έχουν καταβληθεί εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για τρία
χρόνια. Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του υπουργείου
Υγείας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής
Υγείας για το θέμα, προκύπτει πρόβλημα για
ΛΥΣΗ SUDOCU
αρκετούς εργαζόμενους οι
οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια ασφάλισης, αλλά και για όσους
δεν πρόκειται να τα
συμπληρώσουν
ποτέ,
όπως π.χ. οι ψυχικά ασθενείς.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΕΛ: ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• Για 9η συνεχόμενη εβδομάδα απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής
• Αήττητος για 14η συνεχόμενη αγωνιστική
ο ΑΠΟΕΛ

Ά

• Τρίτη συνεχόμενη ήττα για τη «Μεγάλη
Κυρία»
• Καραδοκεί ο ΑΠΟΛΛΩΝ προσδοκώντας
σε στραβοπάτημα των πρωτοπόρων
Σπουδαία νίκη για τον
ΕΡΜΗ που τον κρατεί σε
τροχιά τίτλου παραμένοντας αήττητος εντός έδρας.
Στην ΑΕΚ μιλούν για διαιτητικά χτυπήματα κάτω
από τη μέση.

λωσε και το «Α. Παπαδόπουλος» η ΑΕΛ παραμένοντας για ένατη συνεχόμενη αγωνιστική μόνη ένοικος στο ρετιρέ. Την ακολουθεί με διαφορά τεσσάρων
βαθμών ο ΑΠΟΕΛ που
παραμένει αήττητος εδώ και
14 αγωνιστικές. Τουναντίον, η ΑΝΟΡΘΩΣΗ γεύθηκε
την τρίτη συνεχόμενη ήττα
της και προσδοκεί, με το
Νίκο Κωστένογλου (φωτό)
στο τιμόνι, να δει καλύτερες
μέρες.

Ψυχολογική τόνωση για τον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ αποτελεί η
ευρεία νίκη επί της φορμαρισμένης Ένωσης. Η Λεμεσιανή ομάδα γλυκοκοιτάζει
την κορυφή από απόσταση
έξι βημάτων.

Πήρε τα πάνω της η
ΟΜΟΝΟΙΑ που έκαμψε τη
σθεναρή αντίσταση της ΑΕ
Κουκλιών στο ΓΣΠ, επαναφέροντας κατά κάποιον
τρόπο την ηρεμία στην
ομάδα.

Πολύτιμο βαθμό πήρε η
Άχνα στο «Μακάρειο»
πιστοποιώντας την ανοδική της πορεία. Για τη ΔΟΞΑ
το θετικό είναι ότι αύξησε
την απόσταση από τις
ομάδες που κινδυνεύουν.
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Η συνέχεια

Νίκη - βάλσαμο της Ν.
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στο «Τσίρειο»
που επανέφερε το καλό
κλίμα στην ομάδα. Κατήφεια στο «Αρειανό» στρατόπεδο μετά την νέα ήττα.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στην κορυφή του πίνακα
των δεινών εκτελεστών
αναρριχήθηκε με 15 τέρματα ο Γκαστόν Σανγκόϊ
(ΑΠΟΛΛΩΝ). Τον ακολουθεί
με 13 τέρματα ο Ορλάντο
Σα (ΑΕΛ) έναντι 12 του
Κολαούτι (Ανόρθωση).

Η βαθμολογία

Αποτελέσματα

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

3-0

ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

0-5

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

0-1

ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

0-1

ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ – Α&Ν /ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟ

0-9

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

6-0

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ

3-0

Π.& Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ATE-ΠEK AΓIOY MAMA

5-0

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

3-0

ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

1-2

Ο αγώνας Α.Ε. Λάνιας και ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών δεν διεξήχθηκε λόγω φωτισμού του γηπέδου
Για την 7ην αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.
• ΣΑΒΒΑΤΟ 22.2.2014 και ώρ 2.30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
• ΚΥΡΙΑΚΗ 23.2.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
Α & Ν / ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Π.& Σ. ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 24.2.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, το
οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 16.02.2014 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – Ε.Μ.Ανθούπολης
4-2
ΘΟΙ Καπέδων – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»
4-0
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας–ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ»
1-5
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού
4-3
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας ΑΝΕΒΛΗΘΗ λόγω
ακαταλληλότητος του γηπέδου
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς
0-4
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
2-0
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – Α.Ε.Βυζακιάς
3-0
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου
3-2
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών
1-3
Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
0-3
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΠΑΟ Κάτω Μονής
0-3

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 22 – 23 Φεβρουαρίου, 2014, συνεχίζεται η διεξαγωγή του Β΄ Γύρου
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος με τους πιο κάτω αγώνες:
19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22-23/2/14
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
(Παρασκευή)
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
(Κυριακή)
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ-ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
(Παρασκευή)
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ-ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
(Παρασκευή)
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ-Ε.Σ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Δευτέρα)
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
ΚΕΝΗ
Τα αποτελέσματα της 18ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ-Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4-2
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
(αναβλήθηκε)
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ-Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
3-0
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ-ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
3-0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ-ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ (αναβλήθηκε)
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
ΚΕΝΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Με το διευθυντή της Συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ
Νίκο Νικολάου

1 Ο ρόλος της Συνδικαλιστικής Σχολής στο διαμορφούμενο εργασιακό περιβάλλον. Η Συνδικαλιστική Σχολή «Μιχαλάκης Ιωάννου» από την ίδρυση
της το 1979 μέχρι σήμερα έχει εξελιχτεί σε μεγάλο
βαθμό. Αρχικά, κύρια έμφαση δόθηκε στην επιμόρφωση των αξιωματούχων της ΣΕΚ σε κυρίως συνδικαλιστικά θέματα. Έχει μια σταθερή ανοδική πορεία
και διεύρυνση της θεματολογίας που καλύπτει.
Πέραν των συνδικαλιστικών θεμάτων (οργάνωση
μελών, διαπραγματεύσεις και επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας) δίδει έμφαση σε θέματα
ασφάλειας και υγείας, οτιδήποτε αφορά την εργασία και κοινωνία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Κύπρο, θέματα της οικονομίας, το περιβάλλον, θέματα νομικά και γενικά οτιδήποτε μια συντεχνία ασχολείται και χρειάζεται να ενδιατρίψει.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

24ωρη απεργία εργαζομένων Βρετανικών Βάσεων

Σ

ε 24ωρη απεργία κατήλθαν χθες Τρίτη οι εργαζόμενοι στις Βρεττανικές Βάσεις διαμαρτυρόμενοι για την παραβίαση των συμφωνηθέντων όρων
των συλλογικών συμβάσεων εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.
Η σχετική απόφαση για κλιμάκωση των μέτρων
λήφθηκε σε σύσκεψη στις 15 Φεβρουαρίου των κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΤΟΥΡΚ-ΣΕΝ οι οποίες
εκπροσωπούν τους εργαζόμενους.
Όπως καταγγέλλουν οι συντεχνίες, οι Αρχές των Βάσεων εκμεταλλευόμενες την οικονομική κρίση το τελευταίο διάστημα, έχουν προχωρήσει στο
υπαλλήλων». Ο εκπρόσωπος της
«φάγωμα» της ΑΤΑ και των προσαυ- √ Οι εργαζόμενοι είναι αποσυντονιστικής
επιτροπής
των
ξήσεων στους μισθούς των εργαζομέφασισμένοι να κλιμακώσουν συντεχνιών των εργαζομένων Χρήνων κατά παράβαση των συμφωνηθέστος Τζιαπούρας, ανέφερε ότι «οι
τα μέτρα αν η εργοδοτική
ντων όρων των συλλογικών συμβάσεΒρετανοί
εκμεταλλεύονται
την
ων με το πρόσχημα ότι «πρέπει να πλευρά εξακολουθήσει να
περίοδο της οικονομικής κρίσης για
συμβιβαστούν με τα όσα ισχύουν στην
είναι αδιάλλακτη
να πλήξουν τα ωφελήματα τω
Κυπριακή Δημοκρατία και τις περικοΚυπρίων εργαζομένων, τα οποία
πές που ήδη έχουν γίνει στους μισθούς των δημοσίων
έχουν κερδιθεί εδώ και 40 χρόνια».

2 Προβλήματα που προκύπτουν στη δια βίου

Παρέμβαση γ.γ. της ΣΕΚ Νίκου Μωυσέως σε συνέδριο της ΓΣΕΕ

μάθηση. Η δια βίου μάθηση ως φιλοσοφία ξεκίνησε
από τον Σόλωνα και την φράση του «Γηράσκω δ’ αεί
πολλά διδασκόμενος». Ως πολιτική έχει της αρχές
της στο 1996 όταν κηρύχτηκε από τη ΕΕ ως Έτος Δια
Βίου Μάθησης και έκτοτε έχει αναπτυχθεί σε όλα τα
Κράτη-Μέλη με βάση τις κατά καιρούς διαμορφούμενες πολιτικές. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα μιας
και έχουμε να κάνουμε με αλλαγές στη νοοτροπία
ώστε να υιοθετηθεί πραγματικά αυτή η φιλοσοφία.
Επιπρόσθετα προκύπτουν και ζητήματα οικονομικά
και χρόνου. Ως Κύπρος ακόμα δεν έχουμε κυρώσει τη
Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 140 σχετικά με την
εκπαιδευτική άδεια ώστε όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι μισθωτοί να έχουν μια πιο άνετη πρόσβαση
στη δια βίου μάθηση και από τις απλές διακηρύξεις
να προχωρήσουμε στην πράξη στην ενίσχυση του
μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού
της Κύπρου.

Αντίδοτο στα τεράστια προβλήματα των Ευρωπαίων
πολιτών η προώθηση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

3 Η ανταπόκριση των εργαζομένων και εργοδοτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατάρτισης. Η
κατάρτιση έχει εξελιχτεί τα τελευταία χρόνια στη
Κύπρο κυρίως λόγο της συνδρομής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Τα διάφορα
προγράμματα που αναπτύσσει καθώς και οι πολιτικές της έχουν αναπτύξει τον θεσμό της κατάρτισης.
Η οικονομική κρίση έχει δώσει ένα επιπρόσθετο
κίνητρο τόσο στους εργαζόμενους να ενισχύσουν τις
γνώσεις και την απασχολησιμότητα τους καθώς και
στις επιχειρήσεις ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.
4 Ο ρόλος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
προγραμμάτων. Η ΑνΑΔ τα τελευταία χρόνια έχει
δώσει μεγάλη έμφαση στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Έχει αναπτύξει το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων καθώς επίσης έθεσε πλαίσια ποιότητας σε όσους παρέχουν κατάρτιση. Η
ποιότητα των παρεχομένων προγραμμάτων αναμένεται να αναβαθμιστεί και με την αξιολόγηση και
πιστοποίηση.

5 Σχολιάστε τη δυνατότητα που δημιουργεί η
επαγγελματική κατάρτιση στην προοπτική αναχαίτισης της ανεργίας. Η συνεχής επαγγελματική
κατάρτιση που γίνεται μέσα από πιστοποιημένα
προγράμματα δίνει την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να μπορούν να το αποδείξουν από τα
πιστοποιητικά που θα λαμβάνουν. Τα πιστοποιημένα προσόντα είναι ένα απόκτημα που ο
εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικός στην εξεύρεση εργασίας όχι
μόνο στην Κύπρο αλλά
οπουδήποτε εντός του
ευρωπαϊκού χώρου.

«Α

λλάζοντας πορεία για την
Ευρώπη» ήταν το θέμα
συνδικαλιστικής
συνάντησης
κορυφής, που διοργάνωσε η ΓΣΕΕ
στις 13 Φεβρουαρίου 2014 στην
Αθήνα επί ευκαιρία της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από
την Ελλάδα.
Στόχος ήταν η κατάθεση εισηγήσεων από τα Συνδικάτα για την προώθηση της αλλαγής της Ευρωπαϊκής πορείας που ακολουθείται
μέχρι σήμερα για αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης.

Εν κατακλείδι, υπογράμμισε ότι το
καλύτερο αντίδοτο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των
ευρωπαίων εργαζομένων είναι η
προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της δημιουργίας της
Ομοσπονδιακής Ευρώπης, που θα
εξασφαλίσει την ενιαία οικονομία,
ενιαίο τραπεζικό σύστημα, ενιαία

Γενική διαπίστωση όλων των
παρευρισκομένων και ομιλητών
ήταν ότι η πολιτική της λιτότητας
που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών
έχει αποτύχει, προκαλώντας
σοβαρά προβλήματα στους ευρωπαίους πολίτες τους οποίους έχει
οδηγήσει στη φτώχια, στη συρρίκνωση των κοινωνικών πολιτικών
και στην εξαθλίωση.
Στην εισηγητική του παρουσίαση ο
Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωυσέως, αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην κυπριακή οικονομία
μετά την απόφαση της Τρόϊκα για
εφαρμογή του bail in, δηλαδή το
κούρεμα των καταθέσεων και τις
επιπτώσεις που είχε στην κοινωνία και στην οικονομία ευρύτερα.
Επεσήμανε δε ότι η εφαρμογή της
νέας πολιτικής του Eurogroup για
πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο
του πιο πάνω μέτρου οδήγησε στη
συρρίκνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου με
καταστροφικά αποτελέσματα στην
κυπριακή οικονομία.
Παράλληλα ενημέρωσε τους ευρωπαίους συνδικαλιστές για τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους της
Κύπρου από την εφαρμογή της
μνημονιακής σύμβασης με την
Τρόϊκα.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

εξωτερική πολιτική, ενιαία πολιτική άμυνας και ενιαία κοινωνική
πολιτική.
Στο συνέδριο και πήραν μέρος η
Γενική Γραμματέας της ETUC
Bernandet Seggol, ο Πρόεδρος της
ETUC Egnacio Toxο, Γενικοί Γραμματείς και Πρόεδροι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Ευρώπης.

Αλλαγή πορείας
Τα Ευρωπαικά συνδικάτα σε κοινή Δήλωση τους τάσσονται υπέρ μιάς
ριζικής αλλαγής πορείας στην Ευρώπη αξιώνοντας τον άμεσο τερματισμό των πολιτικών και των πειραμάτων λιτότητας και της ιστορικά
αποτυχημένης συνταγής της Τρόϊκα που αποβαίνουν εις βάρος της
κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Περαιτέρω
Απορρίπτουν κατηγορηματικά τις επιταγές της Τρόϊκα - ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ και ζητούν την κατάργηση των αντιδημοκρατικών, αντεργατικών,
αντικοινωνικών και αναποτελεσματικών μνημονιακών μέτρων που
έχουν επιβληθεί στα Κράτη Μέλη με πρόφαση την κρίση,
Ζητούν την εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, διασφάλιση δίκαιων αμοιβών, ίσης μεταχείρισης, δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας και κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανόμενων βιώσιμων
υπηρεσιών υγείας και συνταξιοδοτικών συστημάτων,
Ζητούν αποτελεσματικά και δεσμευτικά μέτρα για την καταπολέμηση
της εργασιακής εκμετάλλευσης, τον τερματισμό των επισφαλών θέσεων εργασίας, για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, την κατοχύρωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και τη διασφάλιση του δικαιώματος ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας για όλους,
Ζητούν ένα σχέδιο για την ανάπτυξη και μια ανανεωμένη στρατηγική
για την απασχόληση μέσα από το Ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων που
πρότεινε η ΣΕΣ, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει έως και 11
εκατ. νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας με στόχο τη διαμόρφωση μέσα
στην επόμενη δεκαετία μιας κοινωνίας φιλικής προς το περιβάλλον.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:
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