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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Διακήρυξη των ηγετών
των ευρωπαϊκών συνδικάτων

Η

συνεχιζόμενη
κρίση αποκάλυψε τις βασικές αδυναμίες της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε και
αποσταθεροποίησε
τη διαδικασία της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία
δεν μπορεί να στηρίζεται στον ανταγωνισμό, την
απορρύθμιση και την χρηματοοικονομική απελευθέρωση.

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ – ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Φουντώνουν οι εργατικές
κινητοποιήσεις
4

Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχθούν το
ξεπούλημα των νευραλγικών ημικρατικών
οργανισμών

4

Κατεπείγουσα επιστολή ΟΗΟ-ΣΕΚ στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για
τη μονιμότητα των εργαζομένων στους Η.Ο

4

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων θα
εντείνονται ανάλογα με τις εξελίξεις στην
προώθηση του επίμαχου νομοσχεδίου

4

Στο μικροσκόπιο της Βουλής το αναθεωρημένο κείμενο του υπουργείου Οικονομικών
για τις αποκρατικοποιήσεις

Αυτό επισημαίνεται στη διακήρυξη των ηγετών των
ευρωπαϊκών συνδικάτων οι οποίοι ζήτησαν από
την Τρόικα να τερματίσει τα πειράματα λιτότητας τα
οποία εφαρμόστηκαν σε χώρες του Νότου δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα τόσο στις κοινωνίες τους όσο και στις οικονομίες τους.

Οι κινητοποιήσεις γι’ αυτή την
εβδομάδα αναμένεται
να
κορυφωθούν
αύριο Πέμπτη,
κατά τη διάρκεια
της συζήτησης
του
επίμαχου
νομοσχεδίου
ενώπιον
της
Ολομέλειας του
Νομοθετικού
Σώματος.

Επισήμαιναν παράλληλα ότι η αλληλεγγύη είναι η
δύναμη που ενώνει γιατί καμιά κρίση όσο σοβαρή και
(Σελ 9)
να είναι δεν διαρκεί πάντα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟ ΥΕΚΑ

Σ

τοχεύοντας στη χαλιναγώγηση του ανεργιακού
εφιάλτη που διαρρήγει επικίνδυνα τον κοινωνικό ιστό, η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου προκήρυξε την περασμένη εβδομάδα έξι νέα
σχέδια απασχόλησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 40 εκ. ευρώ, τα οποία υπάρχει
δυνατότητα να συγχρηματοδοτηθούν από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αναμένεται παράλληλα να προαναγγελθούν άλλα τρία σχέδια εκ των
οποίων τα δύο αφορούν τη στήριξη σε χαμηλοσυνταξιούχους.
(Σελ. 5)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ν

έα τροποποιημένη Κοινοτική Οδηγία ενέκρινε
το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ECOFIN, για προστασία των μικρών
καταθετών.
Με βάση την Οδηγία οι καταθέτες
θα αποζημιώνονται πλήρως σε
περίπτωση χρεοκοπίας μιας τράπεζας. (Σελ. 10)

Σ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2803
TIMH 0.68€(£ 0.40)

(Σελ 3)

Η οργή και η αγανάκτηση των εργαζομένων της ΑΗΚ έχει ξεχειλίσει
έξω από τη Βουλή προχθές Δευτέρα ενώ συζητείτο το φλέγον θέμα
των Ιδιωτικοποιήσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Υ

πό την πίεση των κλιμακούμενων κινητοποιήσεων των
εργαζομένων της ΑΗΚ και της
ΑΤΗΚ η Βουλή εξετάζει από χθες
το αναθεωρημένο κείμενο του
Υπουργού Οικονομικών σχετικά με
το επίμαχο κεφάλαιο των αποκρατικοποιήσεων.
Ήδη από χθες, οι εργαζόμενοι στη
ΑΤΗΚ εξήγγειλαν τριήμερη απεργία ενώ οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ
συνεχίζουν να απέχουν από τις

εργασίες τους.
Οι εργαζόμενοι στους δυο ημικρατικούς οργανισμούς μέσα από τις
απεργιακές τους κινητοποιήσεις
στέλλουν ηχηρό μήνυμα προς τη
Βουλή και την Κυβέρνηση ότι δεν
θα αποδεχθούν αμαχητί το ξεπούλημα των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις τους
θα κλιμακώνονται ανάλογα με τις
εξελίξεις.

Στο
μεταξύ,
έντονες
αντιδράσεις
έχει
προκαλέσει
η
γνωμάτευση της
Νομικής Υπηρεσίας που είδε το
φως της δημοσιότητας με την
οποία αμφισβητείται η μονιμότητα των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς.
Για το μείζον αυτό θέμα, η ΟΗΟ ΣΕΚ απέστειλε προχθές Δευτέρα
κατεπείγουσα επιστολή στη Βουλή
επισημαίνοντας ότι η διασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί μεταξύ άλλων πολιτική δέσμευση του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας και των υπολοίπων
πολιτειακών φορέων.
(Σελ 16)

Εθνικό καθήκον η είσπραξη των καθυστερημένων φόρων

ε μια εποχή που η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάζεται και το τελευταίο ευρώ για να επιβιώσει, δεν
είναι ορθό και πρέπον να υπάρχουν καθυστερημένοι
φόροι που συμποσούνται σε πέραν του ενός δισεκατομμυρίου.
Με βάση τα επίσημα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας για το 2012 προκύπτει το συμπέρασμα
πως, οι ανείσπρακτοι καθυστερημένου φόροι, (του
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και του ΦΠΑ),
ανέρχονται στα €1.284.83 εκ. εκ των οποίων τα
€819.32 εκ. είναι εισπράξιμα.
Δυστυχώς από την ίδια έκθεση προκύπτει πως,
καθυστερημένες οφειλές υπάρχουν και σε βάρος του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Το τέλος του

2012 εκκρεμούσε η είσπραξη ποσού €68.5 εκ. που
αφορούσε οφειλές προς το ΤΚΑ και τα άλλα κοινωνικά ταμεία, (π.χ. Ταμείο Αδειών, Πλεονάζοντος Προσωπικού, Αμυντικής Θωράκισης κ.λ.π.), από εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους.

• Επείγει η εκπόνηση οδικού χάρτη
που θα φέρει στα δημόσια ταμεία €1 δις.
Η ΣΕΚ εκφράζει την ανησυχία της και τη θλίψη της γι’
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και καλεί τα αρμόδια υπουργεία, (Οικονομικών και Εργασίας), αλλά και
την Κυβέρνηση στο σύνολο της να εκπονήσουν οδικό
χάρτη είσπραξης όλων των πιο πάνω ποσών.

Αυτή την ώρα η ενίσχυση των δημοσίων ταμείων με
ένα ποσό που αγγίζει το €1 δις. θα αναζωογονήσει
και την οικονομία και τον τόπο και θα ελαχιστοποιήσει την εξάρτηση της Κύπρου από το Μνημόνιο και
την Τρόικα.
Πέραν τούτου, η είσπραξη αυτών των οφειλών που
ξεπερνά τα όρια της παρανομίας θα αποκαταστήσει
και το περί δικαίου αίσθημα των μισθωτών πολιτών,
που είναι οι μόνοι σ’ αυτό τον τόπο που έγκαιρα
εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
προς το κράτος και οι οποίοι σήμερα έχουν φορτωθεί το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης, είτε μέσα από
τη μείωση των μισθών και των ωφελημάτων τους
είτε μέσα από τη λαίλαπα της ανεργίας.

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

Πολιτική κωμωδία σε μια
τραγική χώρα υπό ημικατοχή

«ΑΚΕΛ - Δύναμη
αντίστασης και ελπίδας»

Τ

ις προάλλες, υποστηρίξαμε δημοσίως ότι η
«Κύπρος είναι γεμάτη με γκαστρωμένα εμπορευματοκιβώτια τύπου Μαρί» τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγούν ανατινάσσοντας την όση
οικονομία απέμεινε, δίδοντας ταυτόχρονα την χαριστική βολή στο συρρικνούμενο κοινωνικό κράτος.
Προτού ακόμη στεγνώσει το μελάνι της αρθρογραφίας μας, γινόμαστε μάρτυρες νέων θλιβερών αποκαλύψεων και τραγελαφικών εξελίξεων γύρω από τις
φαιδρότητες που σηματοδοτούν την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου που αφήνουν
σοβαρά ερωτηματικά κατά πόσον υπάρχει αισιοδοξία για το αύριο. Και εξηγούμαι:
• Παραπέμπεται στο γενικό Εισαγγελέα το πλιάτσικο
με τις ομοσπονδίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Η Βουλή ζητά διώξεις για τις υποθέσεις
κακοδιαχείρισης, καταχρήσεων και φοροδιαφυγής.
• Βουλευτές μιλούν για σκάνδαλο μεγατόννων όσον
αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώμτα της Cytavision και
τις χορηγίες σε αθλητικά σωματεία, ενώ ο Χρίστος
Πατσαλίδης πρόεδρος της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
και γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών,
κάνει λόγο για δυσωδία.
• Ο εκπρόσωπος της ΟΗΟ—ΣΕΚ στον ΚΟΑ, προϊστάμενος του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, επιβεβαίωσε
πλήρως τις καταγγελίες της Γενικής Ελέγκτριας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη ότι 14 από τους 32 μόνιμους
υπαλλήλους ευνοήθηκαν, λαμβάνοντας μισθολογικές
αναβαθμίσεις σε προσωπικές κλίμακες.
Αναντίλεγκτα, τά πιο πάνω αποτελούν μόνον μια
παρωνυχίδα των συντελούμενων αμαρτημάτων της
Κυπριακής δημόσιας ζωής η οποία παρά την οικονομική κατάρρευση και την κρατική χρεοκοπία εξακολουθεί να αιωρείται σε κατάσταση αποσύνθεσης με
τραγικούς πρωταγωνιστές τα κόμματα.
Είναι βέβαιον ότι στην «Ευρωπαϊκή Κυπριακή Μπανανία» τα σκάνδαλα που πλήττουν το δημόσιο βίο
είναι αμέτρητα και θα διανθίζουν για πολύ καιρό
ακόμη τον Κυπριακό Τύπο. Αυτό που δεν είναι βέβαιον είναι κατά πόσον η διακυβέρνηση Αναστασιάδη
και η Γενική Εισαγγελεία θα οδηγήσουν τους ένοχους
στη φυλακή και αν αυτή η Πολιτεία θα θελήσει να
πάρει γενναίες αποφάσεις για διάσωση της Κύπρου,
θέτοντας το συμφέρον της πατρίδας υπεράνω κομματικών ή άλλων ιδιοτελών σκοπιμοτήτων.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Με τα όσα τραγελαφικά τεκταίνονται τον τελευταίο
καιρό στην πολιτική σκηνή, κυρίως σε ότι αφορά
στούς χειρισμούς του Κυπριακού και των μείζονων
κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων όπως το Τραπεζικό και οι Ιδιωτικοποιήσεις, πολύ φοβούμαι ότι η θλιβερή ιστορία επαναλαμβάνεται με τα πλείστα κόμματα να θέτουν το συμφέρον τους υπεράνω των
πραγματικών συμφερόντων του λαού και του τόπου.
Εδώ που φθάσαμε, λοιπόν, εναπόκειται στην κοινωνία των πολιτών να αντιδράσει με το δικό της μαζικό, δυναμικό αλλά και έξυπνο τρόπο για να τερματισθεί επιτέλους η πολιτική κωμωδία που παίζεται
στις πλάτες του λαού, μάλιστα σε μια χώρα υπό ημικατοχή.

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)

Τ

ο
ΑΚΕΛ
είναι
«Δύναμη αντίστασης και ελπίδας που
για δεκαετίες ορθώνει
το ανάστημα του για
υπεράσπιση
του
τόπου και του λαού»,
γράφει πρωτοσέλιδα
και με πηχιαίους τίτλους η «Χαραυγή».
Με τη μόνη διαφορά
ότι κατά την άνοδο
του στην εξουσία
2008 - 13, όχι μόνον
δεν μπόρεσε να υπερασπίσει τα συμφέροντα του τόπου και
των πολιτών αλλά
κατόρθωσε να παραδώσει μιαν οικονομία
χρεοκοπημένη και ένα
λαό γονατισμένο και
κατακρεουργημένο.

Το φαγοπότι
στον ΚΟΑ

Σ

το Γενικό Εισαγγελέα να παραπεμφθεί το πλιάτσικο στις
αθλητικές ομοσπονδίες
του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού
(ΚΟΑ) ζητεί η Βουλή. Οι
βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου απαίτησαν όπως όλες οι υποθέσεις κακοδιαχείρισης, και καταχρήσεων
φοροδιαφυγής
που
εκκολάπτονται
τον
τελευταίο καιρό θα
πρέπει να τύχουν ποινικής έρευνας. Βέβαια
τον απλό πολίτη δεν
τον ξενίζουν οι αποκαλυφθείσες ατασθαλίες
σε παρακλάδια του
ΚΟΑ καθώς έχει γίνει
φρικτός
μάρτυρας
τεραστίων σκανδάλων
που τον έσυραν στην
οικονομική
άβυσσο.
Ωστόσο, ο απλός
πολίτης διερωτάται:
Μήπως στα διαπλεκόμενα συμφέροντα στον
ΚΟΑ έχουν σημαίνοντα
ρόλο πολιτικοί και
κομματάρχες; Εύλογο
το ερώτημα το οποίο ο
Γενικός εισαγγελέας
καλείται να εξιχνιάσει
στο πλαίσιο της διερεύνησης των κακώς
κειμένων στον Οργανισμό.

&
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ΠΙΠΕΡΑΤΑ

Ημικρατικοί - Α.Κ.Ε - αλήθειες και πολιτικοί

«Κ

ατάντησε ο οργανισμός να έχει τριπλάσιο προσωπικό από αυτό που
χρειαζόταν». Τα πιο πάνω ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Όθωνας Θεοδούλου που έστω και αργά,
είπε τα πράγματα με τ’ όνομα τους, ακτινογραφώντας στην ουσία μια σοβαρή
ασθένεια που καταδυναστεύει την κρατική μηχανή από
ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ερώτημα που
τίθεται είναι: Ποιοί ενθάρρυναν και ενέκριναν αυτές τις
προσλήψεις οι οποίες αναγκάζουν την Α.Κ.Ε. να βάλλει
λουκέτο; Μα ποιοί άλλοι από τους κομματάρχες και τους
εκάστοτε κυβερνώντες στο πλαίσιο της πελατειακής σχέσης την οποίαν ανήγαγαν σε επιστήμη στα 54 χρόνια ζωής
του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους; Την ίδια και χειρότερη μεταχείριση έτυχαν όλα αυτά τα χρόνια και οι μεγάλοι ημικρατικοί οργανισμοί ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, ΑΛΚ
που σήμερα θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν, εκγχωρώντας τους στο ιδιωτικό
κεφάλαιο. Όμως, πολιτική μαγκιά δεν είναι η ιδιωτικοποίηση. Μαγκιά είναι να
παραμείνουν στο κράτος και να λειτουργούν ορθολογιστικά χωρίς κομματική
ποδηγέτηση, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του τόπου. Όλα τ’ άλλα αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαιας!

Ανόρθωση του Κυπριακού ποδοσφαίρου με προστασία
των κοινωνικών συμφερόντων

Η

Ανόρθωση που αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα
χρωστεί λίγο πολύ 17 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται προ
των πυλών της οικονομικής κατάρρευσης. Παρόμοια τραγική
οικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης και της λαοφιλούς
Ομόνοιας, επικρατεί και στα υπόλοιπα σωματεία. Ερώτημα: Αν οι
εκάστοτε διοικητικοί παράγοντες της Ανόρθωσης, της Ομόνοιας και των λοιπών
σωματείων αγαπούσαν πραγματικά την ομάδα επενδύοντας στα δικά τους
ταλέντα, μέσω μακρόπνοου επιστημονικού προγράμματος σήμερα όχι μόνον δεν
θα χρωστούσαν αλλά θα είχαν και πλεονάσματα. Και το σημαντικότερο θα διέθεταν συγκροτημένη ομάδα πάνω σε συνεχόμενη βάση και όχι σκορπισμένη
παρέλαση. Η αλόγιστη χρήση ξένων παικτών και οι υπόγειες οικονομικές διαδρομές μέσω παραγόντων - ατζέντηδων - στοιχήματος ήταν τα τελευταία δέκα
χρόνια η γενεσιουργός αιτία κατάρρευσης του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Έστω
και τώρα η πολιτεία καλείται να βάλει σε τάξη το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Αν δεν
θέλει ή αν δεν μπορεί τότε ας σταματήσει να επιχορηγεί ποδοσφαιρικά σωματεία τα οποία κατήντησαν γάγγραινα για τον τόπο. Ή τουλάχιστον ας επιχορηγεί τις ομάδες που επενδύουν στις ακαδημίες και στις υποδομές, με αυστηρά
κριτήρια και προϋποθέσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το λαϊκότερο - δημοφιλέστερο άθλημα και μπορεί με ορθές πολιτικές να συμβάλει με το
δικό του τρόπο στην κοινωνικοοικονομική ανόρθωση του τόπου.

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

Ένας χρόνος διακυβέρνησης Ν. Αναστασιάδη

Σ

υμπληρώνεται ένας χρόνος από την ανάληψη της διακυβέρνησης από το
Νίκο Αναστασιάδη και ακόμη δεν είδαμε κανέναν πρωταίτιο της οικονομικής τραγωδίας να παραπέμπεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ένας χρόνος είναι
πολύς καιρός σεβαστέ πρόεδρε της Δημοκρατίας για να αποδείξετε, ότι πραγματικά θέλετε και μπορείτε να υλοποιήσετε τη ρητή προεκλογική και μετεκλογική δέσμευση σας ότι οι κλέφτες θα πάνε στη φυλακή. Εκτός και αν αρέσκεσθαι και σεις στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα όπως οι πλείστοι προκάτοχοι
σας που με την όλη συμπεριφορά τους μετέτρεψαν την Κύπρο σε Ευρωπαϊκή
«Μπανανία». Ο λαός και όσοι σας
ψήφισαν αναμένουν υλοποίηση των
δεσμεύσεων σας κ. πρόεδρε. Τίποτα
περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
Ευχόμαστε, η στήριξη που σας παρέχει το ΑΚΕΛ στο Κυπριακό να μην
εκλειφθεί σαν άλλοθι για να γλυτώσουν οι ένοχοι της οικονομικής συμφοράς και οι πρωταίτιοι των οικονομικών σκανδάλων.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΟΣΑ:

Η παραγωγικότητα το αντίδοτο
στην χαμηλή ανάπτυξη

Η

ομάδα των G-20 πρέπει να βρει τρόπους να ενισχύσει την αύξηση της παραγωγικότητας, διαφορετικά η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να διολισθήσει σε μία παρατεταμένη περίοδο χαμηλής
ανάπτυξης, αναφέρει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
O ΟΟΣΑ υπογραμμίζει πως η γενικότερη υποχώρηση
της παραγωγικότητας μπορεί «να προμηνύει την
αρχή μίας νέας εποχής με χαμηλή ανάπτυξη. Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ Πιερ Κάρλο
Παντοάν επισημαίνει πως «η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας παραμένει υποτονική» και αυτές οι
ανησυχίες «αφορούν τώρα τις αναδυόμενες οικονομίες», όπως και τις
αναπτυγμένες, δήλω• Προειδοποιεί για
σε ο αξιωματούχος.

τον κίνδυνο διολίσθησης της παγκόσμιας
οικονομίας

Τα σχόλια αυτά υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπουργοί Οικονομικών και
οι επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών των χωρών
της G-20, καθώς θα συγκεντρώνονται σήμερα και
αύριο στο Σίδνεϊ για να συζητήσουν την αναταραχή
στις αναδυόμενες αγοράς και την υποτονική ανάπτυξη στην Ευρωζώνης υπό το βάρος της κρίσης
χρέους της.
Η επιβράδυνση στην αύξηση της παραγωγικότητας
και του παγκόσμιου εμπορίου είναι το αποτέλεσμα
της έλλειψης επενδύσεων, σύμφωνα με την έκθεση.
«Τα σημερινά ποσοστά επιχειρηματικών επενδύσεων
στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες είναι
κατώτερα των αναγκαίων για να διατηρηθούν υψηλότεροι δυνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες – ιδιαίτερα στη Βραζιλία, στην
Ινδία και στην Ινδονησία – οι επενδύσεις στις υποδομές δεν είναι επαρκείς για να στηρίξουν υψηλούς
ρυθμούς εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης», σημείωσε ο κ. Παντοάν.
Ενώ κάποιες χώρες με υψηλά εμπορικά ελλείμματα
πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση έχουν αρχίσει
να μεταρρυθμίζουν τις οικονομίες τους, οι πλεονασματικές χώρες - όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και η
Κίνα - πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για
την απελευθέρωση των τομέων υπηρεσιών για να
ενισχύσουν τη ζήτηση, αναφέρει η έκθεση. «Η μεταρρυθμιστική κόπωση μπορεί να μεγεθύνεται από τη
σχετική δημοσιονομική προσαρμογή. Είναι σημαντικό
στο πλαίσιο αυτό να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες γίνονται πιο ομοιόμορφα
μεταξύ των χωρών, ώστε η διαδικασία της νέας εξισορρόπησης να μπορεί να διευκολυνθεί από την
ισχυρότερη παγκόσμια ζήτηση», δήλωσε ο κ. Παντοάν.
Οι αναδυόμενες χώρες πρέπει να κατανοήσουν ότι η
αναταραχή στις αγορές – που προκλήθηκε από το
σχέδιο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των
ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τη νομισματική στήριξή της
στην αμερικανική οικονομία – σημαίνει ότι και οι
ίδιες έχουν προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουν, αναφέρει η έκθεση.

To ποτήρι της οργής έχει ξεχειλίσει
Ο

ργή, ένταση, αγανάκτηση
διάνθιζαν το σκηνικό που
επικράτησε προχθές Δευτέρα έξω
από τη Βουλή στη διάρκεια της
δυναμικής διαμαρτυρίας των
εργαζομένων της ΑΗΚ κατά των
δρομολογούμενων ιδιωτικοποιήσεων των τριών μεγάλων ημικρατικών οργανισμών.
Κραυγάζοντας συνθήματα κάτω τα
χέρια από την ΑΗΚ έστειλαν ηχηρό
μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι
οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχθούν
αμαχητί το ξεπούλημα της Αρχής
Ηλεκτρισμού.
Στο μεταξύ οι συντεχνίες της ΑΗΚ
εξήγγειλαν από χθες περαιτέρω
δυναμικές κινητοποιήσεις , με τη
συμμετοχή και του προσωπικού
παραγωγής ενώ όλα τα γραφεία
και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής θα παραμείνουν
κλειστά. Για τα έκτακτα περιστατικά και βλάβες θα εργάζεται το
απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού.
Ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ ΣΕΚ), Ανδρέας Πανόρκος, δήλωσε
στην «Εργατική Φωνή» ότι τα
μέτρα, θα κλιμακώνονται αναλόγως των εξελίξεων και υπέδειξε
ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει να
αποσυρθεί προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος. Ο κ. Πανόρκος σε
σχέση με τη ένταση που προκλήθηκε έξω από τη Βουλή των αντιπροσώπων τόνισε χαρακτηριστικά ότι
οι εργαζόμενοι είναι οικογενειάρχες που ανησυχούν για το εργασιακό τους μέλλον. Το ποτήρι της
οργής έχει ξεχειλίσει γιατί κανείς
δεν έχει αυτιά για να ακούσει τις
θέσεις και τις απόψεις μας, σημείωσε.

Αντρέας Πανόρκος, πρόεδρος ΕΠΟΠΑΗ
Αν περάσει το νομοσχέδιο, θα φορτωθούν τεράστια οικονομικά βάρη στον λαό, ο οποίος θα κληθεί να πληρώνει πολύ
πιο ακριβό ρεύμα.

Αντρέας Ονησιφόρου, γ.γ. ΕΠΟΕΤ - ΣΕΚ
Δεν μπορούν να παραγνωριστούν όσα θέσαμε ως προϋποθέσεις. Θέλουε να διασφαλίσουμε τις δουλειές και τις συντάξεις μας.

Αυθόρμητη στάση
εργασίας στην ΑΤΗΚ (CYTA)

Στο μεταξύ, στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών προχθές Δευτέρα κλήθηκε
να παραστεί εκ νέου ο Υπουργός
Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης
και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας κατά τη συζήτηση δεκάδων
τροπολογιών. Αναμένεται ότι το
επίμαχο νομοσχέδιο θα οδηγηθεί
αύριο Πέμπτη στην Ολομέλεια της
Βουλής για ψήφιση.

Στο μεταξύ, σε αυθόρμητη μονόωρη στάση εργασίας κατήλθαν από
τις 9-10 την περασμένη Δευτέρα
το πρωί οι εργαζόμενοι στη CYTA.
διαμαρτυρόμενοι για τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ότι
οι εργαζόμενοι στη δημόσια υπηρεσία δεν έχουν συνταγματικά
κατοχυρωμένη μονιμότητα.

Σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις θα πρέπει να εγκριθεί
πριν από τις 5 Μαρτίου, ώστε το
Εurogroup, στην επόμενη συνεδρίαση στις 10 Μαρτίου, να αποφασίσει για την εκταμίευση της
νέας δόσης των 150 εκατ. ευρώ
προς την Κύπρο.

Απεφάσισαν παράλληλα κλιμάκωση των μέτρων με τριήμερη απεργία που ξεκίνησε από χθες Τρίτη,
μέχρι αύριο Πέμπτη, ενόψει της
συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής. Ο
γ.γ. της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ) Ανδρέας Ονησιφόρου σε διάσκεψη

τύπου τόνισε ότι οι εργαζόμενοι
θέλουμε να στείλουμε ένα δυνατό
μήνυμα ότι δεν μπορούν να παραγνωριστούν όσα έχουμε θέσει ως
προϋποθέσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις δουλειές και τις
συντάξεις μας.

• Κλιμακώνονται οι
απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων
ενόψει της αυριανής
συζήτησης του επίμαχου
νομοσχεδίου για τις αποκρατικοποιήσεις στην
Ολομέλεια της Βουλής

ΣΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Η

Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων
Αξιωματικών, σε συνεργασία με το
Σ.Ι.Μ.Α.Ε., τους Συνδέσμους Αγωνιστών
Ε.Ο.Κ.Α., την Σ.Ε.Κ., τον Δήμο Λύσης και την
οικογένεια του ήρωα τελεί την Κυριακή 2
Μαρτίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. στην Ιερά
Μονή Μαχαιρά, το ετήσιο μνημόσυνο του
ήρωα υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. και πρώτου
Κύπριου Εφέδρου Αξιωματικού, Γρηγόρη

Αυξεντίου.
Στο μνημόσυνο θα παραστεί ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, Υπουργοί, Βουλευτές, Αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων, οι Αρχηγοί της Εθνικής
Φρουράς και της Αστυνομίας, ο Διοικητής
της ΕΛ.ΔΥ.Κ., Δήμαρχοι, Αγωνιστές της
Ε.Ο.Κ.Α., Πρόεδροι η εκπρόσωποι Σωματείων και Οργανώσεων και πλήθος κόσμου.

Μετά την τέλεση του μνημοσύνου, θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τόπο της θυσίας
του ήρωα, στο κρησφύγετό του. Ακολούθως, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων
Αξιωματικών, σε συνεργασία με τμήμα
Καταδρομών και ελικόπτερο της Εθνικής
Φρουράς, θα προβούν σε αναπαράσταση
της ιστορικής Μάχης του Μαχαιρά.
Kατάθεση στεφάνων και Εθνικός ΄Υμνος.
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ο χασάπης και
οι κρεατέμποροι

οβαρότατες επικρίσεις διατυπώνει το Ευρωκοινοβούλιο για τον ρόλο που επιτελεί η Τρόϊκα
στις χώρες που υπέγραψαν μνημόνιο με στόχο να
εξέλθουν από τις βαριές συνέπειες της οικονομικής
κρίσης.

Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου κάνει αναφορά για
σημαντική απώλεια των θέσεων εργασίας, μαζική
εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την
αύξηση του πληθυσμού που ζει κοντά στο όριο της
φτώχειας. Η έκθεση παράλληλα υπογραμμίζει, ότι
η πολιτική της τρόικας οδήγησε στην αύξηση της
ανεργίας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας ανεργίας και
της ανεργίας των νέων, η οποία το 2012 ξεπέρασε
το 50% στην Ελλάδα, το 30% στην Πορτογαλία και
το 26,5% στην Κύπρο. Επισημαίνει
επίσης την «αλλοίωση» βασικών
προτύπων εργασίας και τη σημαντική μείωση του κατώτατου
μισθού, ιδιαίτερα στην Ελλάδα,
όπου συρρικνώθηκε κατά 22%. Σε
Της Δέσποινας συνέντευξη που παραχώρησε ο
Ησαΐαεισηγητής της έκθεσης και Ισπανός
Κοσμά
ευρωβουλευτής Αλεχάνδρο Σέρκας
έκανε λόγο για «κοινωνι• Αν η Τρόϊκα είναι κό τσουνάμι» που προκάλεσε η πολιτική της
ο χασάπης, οι κυβερ- τρόικας στις χώρες που
νήσεις που οδήγησαν μπήκαν σε πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμοτη χώρα τους στην
γής αναφερόμενος στην
αγκαλιά του, πως θα Ελλάδα, την Ιρλανδία,
χαρακτηριστούν;
την Πορτογαλία και την
Κύπρο.Ο Ισπανός ευρωβουλευτής κατηγόρησε
την τρόικα, αλλά και το Eurogroup ότι περιφρόνησαν την κοινωνική διάσταση της πολιτικής που
εφάρμοσαν, «ωσάν η Ευρώπη να ήταν ένα κλαμπ
πιστωτών» ενώ γίνεται αναφορά στα σοβαρά λάθη
όσον αφορά τον εργασιακό τομέα και το συνταξιοδοτικό.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

@

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ε

πειδή το θέμα της Αμμοχώστου
επανέρχεται από καιρού εις
καιρό στην επικαιρότητα, δεν θα
ασχοληθώ με αυτό αλλά θα σταχυολογήσω ελάχιστα από τις εκατοντάδες από αυτά που γράφτηκαν διαχρονικά κατά τους περασμένους αιώνες για το μεγαλείο
της πόλης του Ευαγόρα, όπως
αποκαλείται.
«Από το ακρωτήριο Πηδάλιο μέχρι
τα νησάκια η απόσταση είναι 80
στάδια = 14,720 μέτρα. Υπάρχει
εκεί μία έρημη πόλη που λέγεται
Αμμόχωστος. Έχει λιμάνι κατάλληλο για κάθε άνεμο. Όμως υπάρχουν
ξέρες στην είσοδο. Πρόσεξε…»
Μετάφραση από αναφορά στο
έργο «Σταδιασμός δηλαδή Περίπλους της Μεγάλης Θαλάσσης».

Του Ανδρέα
Μ.Βασιλείου
πρώην
συνδικαλιστή

Πρόκειται για ένα ναυτικό εγχειρίδιο βοήθημα για ναυτιλομένους και
εγράφη ακριβώς κατά τον 4ον μ.Χ.
αιώνα. Είναι η πρώτη γραπτή
αναφορά στο όνομα Αμμόχωστος.
«Η Αμμόχωστος είναι το κλειδί και
η καρδιά της Κύπρου» (Αντώνιο
Λορεντάτο – capitano–Γενικός
Καπετάνιος της θάλασσας).

Οι επισημάνσεις αν και πολύ σοβαρές εντούτοις το
ερώτημα που προκύπτει είναι πιο αντίκρισμα θα
έχουν και ποιος ουσιαστικά είναι αυτός που έχει
δυνατότητα να υποδείξει στην ΤΡΟΙΚΑ τα λάθη της
και πως επιβάλλεται να διαφοροποιήσει το μοτίβο
που εφαρμόζει έναντι των χωρών που χρειάστηκε
να υιοθετήσουν μνημόνιο.

«Όταν η Άκκρα κατελήφθη από
τους Σαρακηνούς το 1291 οι Σταυροφόροι αποσύρθηκαν στην Αμμόχωστο. Έκτισαν τα τείχη της και
την κατέστησαν μία από τις μεγάλες πόλεις της Χριστιανοσύνης».
(Ρίτσιαρντ Γκούλντ – Άνταμς).

Σίγουρα οι θέσεις που διατυπώνει το ευρωκοινοβούλιο έχουν την δική τους ξεχωριστή βαρύτητα
νοουμένου ότι αυτές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη
στην μελλοντική πολιτική που θα εφαρμόζει η
ΤΡΟΙΚΑ.

«Από μακριά η θέα της Αμμοχώστου την οποία είχαμε δει πριν μια
ώρα είναι εντυπωσιακά και
ωραία» (Γουΐλιαμ Τέρνερ).

Στο κάτω κάτω τα λάθη που έγιναν ας μην επαναληφθούν στο μέλλον για κάποιες άλλες χώρες που
θα χρειαστούν άμεσα οικονομική χρηματοδότηση.Οι
πολίτες στην τελική είναι ο τελευταίος τροχός που
ευθύνεται στην οικονομική κατάντια της χώρας
τους.
Ειδικότερα η περίπτωση της Κύπρου όπου εφαρμόστηκε με καταστροφικές συνέπειες το πείραμα
του κουρέματος καταθέσεων θα πρέπει να αποτελεί
παράδειγμα προς αποφυγή, αφού η βίαιη συρρίκνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος προκάλεσε σοβαρές παρενέργειες στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου.
Ο χαρακτηρισμός που επέδωσε ο Ισπανός Ευρωβουλευτής για την Τροικα ότι έδρασε ως ΧΑΣΑΠΗΣ
είναι επιτυχής και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα
στη περίπτωση της Κύπρου.
Άραγε όμως, ποιος θα πρέπει να είναι ο χαρακτηρισμόςγιατιςΚυβερνήσειςπουοδήγησαντην
ιδία τους την χώρα στην αγκαλιά του ΧΑΣΑΠΗ.
Μήπως Κρεατέμποροι; Ας προβληματιστούμε και
ας σταματήσουμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο
στους άλλους. Ας αναλογιστούμε και τις δικές μας
ευθύνες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δεινά που μας περιμένουν.
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«Η Αμμόχωστος υπήρξε η πλουσιότερη από τις πόλεις της
Κύπρου. Κατά τον Kirherr οι κάτοικοι της πόλης αυτής προίκισαν
τόσο πλουσιοπάροχα τις θυγατέρες των έτσι που και αυτή η βασίλισσα της Γαλλίας δεν είχε τόσα
πολύτιμα κοσμήματα όσα είχαν
εκείνες. Λέγεται ακόμη ότι κάποτε
ένας πολίτης αυτής της πόλης είχε
πωλήσει στο σουλτάνο της Αιγύπτου για 60,000 χρυσά νομίσματα
μια χρυσή σφαίρα διακοσμημένη
με πολύτιμους λίθους όπως διαμάντια, ρουμπίνια και ζαφείρια
και ύστερα θέλοντας να τα πάρει
πίσω πρόσφερε στο σουλτάνο
100,000 χρυσά νομίσματα, όμως
εκείνος δεν δέχθηκε να τα δώσει».
«Και λέγεται ακόμη στην ίδια αυτή
πόλη κατοικούσαν και πολύ πλούσιες εταίρες και κάθε μια από
αυτές ήταν κάτοχος πολλών κτημάτων. Κατά τη διάρκεια της κατοχής της από τους Βενετούς, η πόλη
αυτή έφθασε στη μεγίστη της
ακμή. Αυτοί (οι Βενετοί) ίδρυσαν
και επισκοπική έδρα στην πόλη και

την οχύρωσαν με τόσο ισχυρά
τείχη, ώστε ο Μουσταφά πασάς
την κτυπούσε για 11 μήνες, προσπαθώντας να την αλώσει και την
άλωσε τελικά το 1571 αφού είχε
τεράστιες απώλειες και κατέχεται
μέχρι σήμερα (από τους Οθωμανούς)». Kristof Harant, Τσέχος ευγενής. έτος 1598.
Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας και όταν
οι Μουσουλμάνοι κατέλαβαν την
Ιερουσαλήμ και τους Αγίους
Τόπους, οι βασιλείς εστέφοντο
πρώτα εις τον Καθεδρικό Ναό της
Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία ως
βασιλείς της Κύπρου και στη συνέχεια στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Νικολάου στην Αμμόχωστο, ως
βασιλείς της Ιερουσαλήμ.
«Το νησί παράγει άφθονα και
εύγευστα χρυσόμηλα από συνηθισμένα δένδρα που έχουν μια πολύ
δυνατότερη γεύση από εκείνα που
παράγονται στη Ροζέττα, άλλα
εξίσου επικίνδυνα στους ξένους
και που προκαλούν αμέσως πυρετό εάν δεν καταναλωθούν με πολύ
φειδώ. Εκείνα της Αμμοχώστου
είναι τα περισσότερο φημισμένα
και αυτά στέλλονται ως ευπρόσδεκτα δώρα στην πρωτεύουσα Λευκωσία» (Έντουαρτ Ντάνιελ Κλαρκ –
Edward Daniel Clarke 1802, καθηγητής ορυκτολογίας, Πανεπιστήμιο
Cambridge)».
«Στα πιο ευνοϊκά κλίματα του πλανήτη μας βρίσκουμε περισσότερα
από ένα χαρίσματα… που είναι τα
ρόδια ισάξια με αυτά της Αμμοχώστου». (H.W. Dixan–Βρετανός Στρατιωτικός 1878)
«Ο Σαίξπηρ στον Οθέλλο του ομιλεί
για ένα φρούριο στην Κύπρο χωρίς
να καθορίζει συγκεκριμένο χώρο.
Επειδή οι Βενετοί καπετάνιοι της
Κύπρου είχαν την έδρα τους στην
Αμμόχωστο περιλαμβανομένου και
του Κριστόφορο Μόρο που απετέλεσε κάποιο είδος πρόσωπο για
τον Οθέλλο η παράδοση του δήθεν
πύργου του Οθέλλου στην Αμμόχωστο».
«Το νησί είχε παλαιότερα διάφορες
ωραίες πόλεις, αλλά τώρα απομένουν μόνον η Λευκωσία και η
Αμμόχωστος, που διατηρούν κάτι
από το αρχαίο τους μεγαλείο. Οι
υπόλοιπες δεν είναι τίποτε άλλο
παρά χωριά».
«Το μόνο της λιμάνι είναι η Αμμόχωστος
στα
ανατολικά. Είναι
μια
διάσημη
πόλη την οποία
έκτισε ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος» (Girolano
Randini–καθηγητής ΘεολογίαςΠερούτσια, Ιταλίας 1596-97)
«Μάλιστα
την
Αμμόχωστο – τη
θαλάσσια πρωτεύουσα».

«… και η Αμμόχωστος τοποθετημένη στο απώτατο τμήμα του νησιού προς Ανατολάς. Ο Τούρκος
πασάς επέλεξε την Αμμόχωστο για
έδρα του γιατί διαθέτει καλό λιμάνι και είναι οχυρότατο που έκτισαν
οι Βενετοί». (Fynes Morson Άγγλος
καταγόμενος από εύπορη οικογένεια κτηματιών του Λικολνσιαϊαρ –
έτος 1596)
Ας σημειωθεί ότι όλοι όσοι αναφέρονται στην Αμμόχωστο κάνουν
ειδική μνεία στο λιμάνι που ήταν
το μοναδικό της Κύπρου αλλά
δηλώνουν και εντυπωσιασμένοι
από τις οχυρώσεις (τείχη) που
υφίστανται μέχρι σήμερα».
Αλλά η Αμμόχωστος δεν είναι μόνο
λιμάνι και σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες και πολλά άλλα, είναι
προπαντός τρισχιλιετής ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ και μάλιστα από τότε που
ο Τεύκρος έκτισε τη Σαλαμίνα
(1202/1) του οποίου η άφιξη στην
Κύπρο μετά τον Τρωϊκό πόλεμο, η
ίδρυσή της έγινε κατόπιν θεϊκής
εντολής από τον Απόλλωνα, κατά
τον τραγικό Ευριπίδη (Ελένη 148150).
…’Ες γήν εναλίαν Κύπρον ού μέ
θέσπισεν οικείν Απόλλων, όνομα
νησιωτικό Σαλαμίνα θέμενο της
εκεί χάριν πάτρας….
Δηλαδή στη νεοελληνική απόδοση:
…Στη θαλασσοφίλητη γη της
Κύπρου, όπου ο Απόλλων μού
ώρισε να κατοικήσω, το νησιωτικό
το όνομα της Σαλαμίνος να δώσω
προς τιμή της πατρίδας μου…
Αυτά τα πολύ λίγα για το μεγαλείο
της Αμμοχώστου τα έγραψα για να
εισηγηθώ όπως ο Δήμος Αμμοχώστου αναλάβει την πρωτοβουλία,
νοουμένου ότι θα βρεθούν συμπολίτες μας που να επιχορηγήσουν
την προσπάθεια συγγραφής και
έκδοσης της ιστορίας της από
συγγραφείς/ιστορικούς/μελετητές
και άλλους ειδήμονες.
Προσωπικά λέω μόνο τούτο. Ας
κολληθεί η γλώσσα μου στον
λάρυγγά μου όχι μόνο εμένα αλλά
και όσους Αμμοχωστιανούς τυχόν
σε λησμονήσουν ω Αμμόχωστος
όπως ακριβώς έλεγε και ο βασιλιάς Δαβίδ για την Ιερουσαλήμ.
(Ψαλμός 136)
«Κολληθείη η γλώσσα εν τω
λαρυγγί μου Ιερουσαλήμ εάν σου
επιλάθωμαι. Αλληλούϊα».
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κρούει τον κώδωνα
κινδύνου για το
δημόσιο χρέος

Τ

ο καμπανάκι του κινδύνου
κρούει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Εθνικό
Συμβούλιο οικονομίας (ΕΣΟ), ότι η
έλλειψη προετοιμασίας για τη
διαχείριση του δημόσιου χρέους
ενδεχομένως να δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα στο πρόγραμμα διάσωσης. Αναλυτικότερα στην έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας προτείνονται
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει πως να μειώσει το δημόσιο
χρέος μέσω του συμψηφισμού του
ενεργητικού και του παθητικού.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
• να υποστηριχθεί η πρόταση του
υπουργείου Οικονομικών στο να
γίνει μια ανταλλαγή μεταξύ της
κυβέρνησης,
της
Τράπεζας
Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένου ότι μειώνεται το
συνολικό χρέος της κυβέρνησης
ενώ απαλείφεται η επικινδυνότερη ευθύνη της Δημοκρατίας στην
έκδοση ομολογιακού δανείου για
τη Λαϊκή. Το σχέδιο του υπουργείου, όπως αναφέρεται, είναι
ευνοϊκότερο για τη Δημοκρατία,
παρά η προτεινόμενη ανταλλαγή
κρατικής γης €1δισ. για μερική
εξόφληση του €1.4 δις που οφείλεται στην Κεντρική Τράπεζα και
η οποία συμφωνήθηκε στο Μνημόνιο του περασμένου Μαρτίου.
Μια ανταλλαγή μπορεί να μειώσει
το συνολικό χρέος της Δημοκρατίας κατά 10% και θα αποτελέσει
πολύ σημαντικό θετικό μήνυμα
στις διεθνείς αγορές.
• Η ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών και κρατικών εταιρειών θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί για την
αντιμετώπιση του χρέους. Ειδικότερα, η επικείμενη ιδιωτικοποίηση τους επιτρέπει την αμοιβαία
επωφελή ανταλλαγή του δημόσιου χρέους που κατέχουν οι Οργανισμοί και τα ταμεία των εργαζομένων με μετοχές στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. Εάν χρειαστεί, ορισμένες από αυτές τις
μετοχές θα μπορούσαν να προσφερθούν σε προνομιακή τιμή, σε
σχέση με στρατηγικούς επενδυτές.
Ωστόσο, αυτή η προνομιακή τιμή
θα πρέπει να δοθεί μόνο στην
περίπτωση που οι οικονομικές
εγγυήσεις της Δημοκρατίας σε
συνταξιοδοτικά ταμεία των Ημικρατικών ανακληθούν.
• Προτείνουν επίσης όπως η
κυβέρνηση προχωρήσει στη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς για
τα γραμμάτια του Δημοσίου που
εκδόθηκαν στην τοπική αγορά
Εκτιμάται ότι αυτό θα αποτελέσει
κρίσιμο βήμα, το οποίο θα επιτρέψει την επιστροφή της Δημοκρατίας στις ξένες αγορές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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• ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στοχεύουν στην χαλιναγώγηση
του ανεργιακού εφιάλτη
Έ

ξι νέα σχέδια απασχόλησης, με επίκεντρο τους νέους και με προβλεπόμενη αμοιβή πεντακοσίων ευρώ, τα
οποία θα προσφέρουν κίνητρα για δημιουργία πέραν των 7.500 θέσεων εργασίας ή πρακτικής εξάσκησης, προκήρυξε
η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.
O συνολικός προϋπολογισμός και των έξι
σχεδίων ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια
ευρώ και δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν κατά 95% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με εξαίρεση το έκτακτο
σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες, το οποίο χρηματοδοτείται από το ανεργιακό επίδομα. Την
ίδια ώρα η Υπουργός Εργασίας προανήγγειλε την προκήρυξη ακόμα τριών
Σχεδίων, τα δύο εκ των οποίων αφορούν
στήριξη σε χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ το
τρίτο ανοίγει για πρώτη φορά στην
Κύπρο το κεφάλαιο κοινωνική οικονομία.

Τα σχέδια
Το πρώτο σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης ενός εργοδοτουμένου που εργάζεται με πλήρη ή/και μερική
απασχόληση για τουλάχιστον δύο συνεχή
χρόνια σε επιχειρήσεις του Λιανικού
Εμπορίου, που έχουν υποστεί μείωση του
κύκλου εργασιών τουλάχιστον 25% τους
τελευταίους δώδεκα μήνες και εργοδοτούσαν από ένα έως τέσσερα άτομα τον
Δεκέμβριο του 2013. Με το σχέδιο παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 70%, για κάλυψη του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με
μέγιστο ποσό τις επτά χιλιάδες ευρώ για
τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης,
ενώ ο εργοδότης θα υποχρεούται να
εργοδοτήσει για άλλους δύο μήνες τον
εργοδοτούμενο χωρίς επιχορήγηση. Οι
αιτήσεις για το σχέδιο άρχισαν να γίνονται δεκτές με τελευταία ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων την 31η Μαρτίου
τρέχοντος έτους. Αρμόδιος φορέας διαχείρισης είναι το Τμήμα Εργασίας
(www.mlsi.gov.cy και
www.mlsi.gov.cy/dl).

Στήριξη πρακτικής κατάρτισης
Το δεύτερο σχέδιο αφορά την παροχή
ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις
που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου και εργοδοτούσαν από 1 μέχρι
49 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013, για
διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που
ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή
ορίζεται στο Σχέδιο. Η ομάδα στόχου
είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
που λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα, υπό
την προϋπόθεση ότι δικαιούνται κατά
την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής
κατάρτισής τους τουλάχιστον ένα μήνα
ανεργιακό επίδομα. Μέσω του σχεδίου θα
παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον
εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού
κόστους του εργοδοτουμένου, με μέγιστο
ύψος τρεις χιλιάδες ευρώ ανά αίτηση
εργοδότησης (συνολικό ποσό χορηγίας)
και θα δίδεται μόνο για τους πρώτους έξι
μήνες απασχόλησης, ενώ ο εργοδότης θα
υποχρεούται να απασχολεί για άλλους
δύο μήνες τον εργοδοτούμενό του χωρίς
επιχορήγηση. Σημειώνεται πως ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων ανά εργοδότη
καθορίζεται στα πέντε άτομα. Οι εκδη-

Μη πτυχιούχοι
Το πέμπτο σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και
απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης
μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, με την
παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν
ανθρώπινο δυναμικό. Αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο θα γίνονται αποδεκτές από
σήμερα, ενώ τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 14η
Μαρτίου. Αρμόδιος φορέας διαχείρισης έχει οριστεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (www. anad.org.cy και www.mlsi.gov.cy).
λώσεις ενδιαφέροντος άρχισαν ενώ η 2α
Απριλίου ορίστηκε ως η εναρκτήρια
ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για
επιδότηση της εργοδότησης του/ων
ανέργου/ων, εφόσον ολοκληρωθεί ο
μήνας της πρακτικής εξάσκησής του/ς. Η
περίοδος αυτή θα λήξει στο τέλος του εν
λόγω μήνα. Αρμόδιο τμήμα και γι’ αυτό
το σχέδιο είναι το Τμήμα Εργασίας.

Για ξενοδοχειακές μονάδες
Το τρίτο σχέδιο είναι έκτακτο και αφορά
την κατάρτιση εργαζομένων σε Ξενοδο-

• Προωθούνται έξι σχέδια
απασχόλησης, που απευθύνονται
κυρίως στους νέους,
συνολικού προϋπολογισμού
€40 εκ.
χειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική
ή μερική αναστολή εργασιών κατά την
περίοδο Νοεμβρίου 2013 - Μαρτίου 2014.
Απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η
βελτίωση των επαγγελματικών τους
δεξιοτήτων και κατ΄ επέκταση η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της
Κύπρου.

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Το τέταρτο σχέδιο που εξαγγέλθηκε σκοπεύει στην παροχή επαγγελματικής
κατάρτισης στον χώρο εργασίας σε νεοπροσλαµβανόµενους ανέργους χωρίς
προηγούμενη πείρα στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, µε στόχο την
εργοδότησή τους σε ξενοδοχειακές μονάδες. Δικαιούχοι είναι ξενοδοχειακές
μονάδες, οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος της
Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον

δώδεκα συνεχόμενους μήνες, οι οποίοι
στο παρελθόν δεν εργάστηκαν στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Στους ανέργους
που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα
καταβάλλεται επίδομα ύψους 125 ευρώ
την εβδομάδα, ενώ στις ξενοδοχειακές
μονάδες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα και θα παρέχουν ενδοεπιχειρησιακά
την κατάρτιση, θα παρέχεται αποζημίωση για το κόστος οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης,
περιλαμβανομένου και του κόστους των
εκπαιδευτών. Η υποβολή των αιτήσεων
θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαρτίου και
αρμόδιος φορέας για το Πρόγραμμα ορίστηκε το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
(www.mlsi.gov.cy και www.hhic.ac.cy).

Απόκτηση εργασιακής
πείρας πτυχιούχων
Το σχέδιο στοχεύει στην παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους
νέους πτυχιούχους για βελτίωση της
απασχολησιμότητάς

τους,

με

την

παράλληλη παροχή δυνατότητας σε
επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνεργοι
θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις /
οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση
εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών
(26 εβδομάδων) σε θέσεις που αφορούν
συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η υποβολή
αιτήσεων θα αρχίσει στις 17 Μαρτίου
και θα ολοκληρωθεί την 7η Απριλίου.
Αρμόδιος φορέας διαχείρισης έχει οριστεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Κύπρου.
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Α

ρχές και αξίες αλλά και η
υπερηφάνεια άρχισαν να
ποδοπατούνται. Η οπισθοδρόμηση ξεκίνησε με ιλιγγιώδη
ταχύτητα και σε διάστημα
λίγων ημερών όλα έχουν ισοπεδωθεί. Τα δεινά του κυπριακού λαού της τελευταίας
5ετίας έχουν αθροισθεί εκείνον
τον μήνα και όλα τα κοράκια
της Ευρώπης όρμησαν δραττόμενοι της ευκαιρίας να ποδοπατήσουν και να καταργήσουν
την κυπριακή περηφάνια, να
προσπαθούν να ποδηγετήσουν
τη θετική δράση των εργαζομένων όπου με την προσφορά
τους κυρίως στον ιδιωτικό
τομέα έχουν καταστήσει μια
εύρωστη και δυνατή οικονομία
που όλοι ζήλευαν.
Την ώρα που οι περιστάσεις
επέτρεψαν στην Κυπριακή κοινωνία να ορθώσει το ανάστημα της, την εργατικότητα της
και τις φιλοδοξίες της, κάποιοι πίσω από σκοτεινά γραφεία
έχοντας υπόψη την ατιμωρη-

Του Γιαννάκη
Ιωάννου
Γενικού Γραμματέα Ομοσπονδίας
Οικοδόμων –
Μεταλλωρύχων ΣΕΚ

σία, την έλλειψη οικονομικού
ελέγχου αλλά και την άνευ
προηγούμενου
φυγάδευση
κεφαλαίων στο εξωτερικό,
έκαναν πάρτι σε βάρος της.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ
ΕΝΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
τραπεζικού τομέα από τους
ξένους οικονομικούς οίκους δεν
υπολογιζόταν
από
τους
πρώην κυβερνώντες, παρά
μόνο στα Μ.Μ.Ε. κοκορομαχούσαν με πολιτικούς αντιπάλους
που τους έκρουαν τον κώδωνα
του κινδύνου αποκαλώντας
τους κινδυνολόγους και ανεύθυνους, γιατί όπως έλεγαν με
την στάση τους δημιουργούν
προβλήματα στον τραπεζικό
τομέα και την Κυπριακή οικονομία, ευρύτερα. Ποτέ δεν
άγγιξαν το πρόβλημα. Κατά τη
δική μου την αντίληψη αυτή η
στάση ήταν συνειδητή.
Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέγει «όταν κουβαλάς
με το κουτάλι και ξοδεύκεις με
το φτυάρι φυσικό επόμενο
είναι σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα να μείνει απένταρος».
Αυτοί οι κύριοι δεν έλεγχαν τα
οικονομικά του κράτους; Τι
απαιτήσεις είχαν από τους
τεχνοκράτες;
Πόσο σωστοί
ήταν οι προϋπολογισμοί τους;
Που βασίζονταν;
Έχω την
εντύπωση ότι προγραμματισμένος και υπεύθυνος προϋπολογισμός βασίζεται στα
έσοδα και στα έξοδα. Αυτοί τι
έκαναν; Ιδού το αποτέλεσμα.

Οι προβληματισμοί κάποιων
δεν εισακούονταν. Η στάχτη
στα μάτια του κόσμου που
έχουν ρίξει, ήταν τέτοια που
κανένας δεν προβληματιζόταν.
Η ανεύθυνη και αλόγιστη
στάση των τραπεζών, τα μερίσματα διαφόρων εκ των έσω, η
ευκολία παραχώρησης δανείων, οι αποζημιώσεις διαφόρων υψηλά ιστάμενων των
τραπεζών όταν διορίζονταν
υπουργοί οικονομικών, οι εξυπηρετήσεις που έκαναν αυτοί
οι κύριοι σε κάποιους λόγω του
βολέματος τους πριν και μετά,
η απληστία κάποιων τραπεζών να κατακτήσουν τον
κόσμο ανοίγοντας παραρτήματα στο εξωτερικό, χωρίς
προγραμματισμό και τεχνοκρατικής μελέτης. Η ανευθυνότητα, η ανικανότητα και η ανεκτικότητα των πρώην και νυν
διοικητών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ήταν τέτοια
που χωρίς αμφιβολία εξυπηρετούσαν και δικά τους συμφέροντα, είτε έμμεσα είτε άμεσα.

Τελικά θέλουμε δεν θέλουμε
έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα το οποίο ότι και να έκανε
αυτή η Κυβέρνηση θα ήταν
αναπόφευκτο το κακό. Αυτό
που ξέρω είναι ότι, ο σημερινός πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας βρήκε μπροστά
του ανυπέρβλητα προβλήματα
που ότι και να έκανε οι πληγές
και πάλι θα ήταν μεγάλες και
πολλές. Έστω και έτσι πάλεψε
και έφερε ένα αποτέλεσμα στην
Κυπριακή Βουλή που αν εφαρμοζόταν, όλοι θα πληρώναμε
από λίγο ως καταθέτες μεγάλοι και μικροί και ίσως τα
πράγματα να ήταν καλύτερα
για την Κυπριακή οικονομία.
Τι έγινε τελικά; Τα κόμματα
στον ναό της Δημοκρατίας
εφαρμόζοντας τακτικές λαϊκισμού είπαν το μεγάλο όχι,
πανηγυρίζοντας χωρίς να
προβλέψουν την επόμενη μέρα.
Παράλληλα όταν διαφωνείς με
κάποιον, θα πρέπει να προτείνεις και άλλες εφικτές λύσεις.
Δεν το έπραξαν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έπρεπε να
στηρίξει ανεπιφύλακτα την
πρόταση του προέδρου και να
δικαιολογήσει τη στάση του
και όχι να τηρήσει αποχή.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση λειτουργώντας με ιδεοληψία ποτέ
της δεν προβληματίστηκε,
καθησύχαζε συνεχώς τους
πολίτες ότι η κρίση θα περάσει
πάνω από την Κύπρο. Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
ήταν πολύ δυνατό και φερέγγυο έλεγαν. Η υποτίμηση του

Σήμερα έχουμε μια θλιβερή
πραγματικότητα. Η Κυπριακή
οικονομία κατέρρευσε σαν
χάρτινος πύργος εν μια νυκτί.
Η προσπάθεια της σημερινής
κυβέρνησης χωρίς λαϊκισμούς
και συναισθηματισμούς θα
πρέπει να είναι η πιστή εφαρμογή του Μνημονίου που παρε-

μπιπτόντως το έχουν φέρει οι
προηγούμενοι
Κυβερνώντες
ούτως ώστε η Κυπριακή οικονομία, να απαλλαγεί από το
βάρος και να την βάλει σε ανοδική πορεία.
Εκείνο όμως που πρέπει να
προσέξει η σημερινή κυβέρνηση είναι να προστατεύσει τους
αδύνατους και να αποταθεί
στους δυνατούς οικονομικά.
Τις εξωπραγματικές συντάξεις
και μισθούς του δημοσίου και
τα επιδόματα πρέπει να εξακολουθήσει να τα συμπιέζει
προς τα κάτω. Οι εξοικονομήσεις πρώτα να προέρχονται
από αυτό τον τομέα, και αν
τελικά επιβάλλονται και άλλες

προσπαθούν με διάλογο να
φέρουν εκείνα τα αποτελέσματα που θα αμβλύνουν κάπως
τα προβλήματα για κάποιο
χρονικό διάστημα ευελπιστώντας στην επαναφορά της
κυπριακής οικονομίας σε ανοδική πορεία.
Τι γίνεται όμως σήμερα; Οι
απειλές των εργοδοτών λόγω
μείωσης του κύκλου εργασιών
για απολύσεις και μπροστά σ’
αυτό το φόβο, οι εργαζόμενοι
υπογράφουν για περισσότερες
αποκοπές ωφελημάτων πέραν
από τις συμφωνημένες διαδικασίες και μάλιστα χωρίς να
επιτρέπουν στις Συντεχνίες να
αντιδράσουν.
Κάποιοι το

• Η εργοδοτική ασυδοσία και η κατακρεούργηση
των μισθωτών δεν πρέπει να περάσει. Αν δεν ληφθούν
τα ενδεικνυόμενα μέτρα, η οργή των πολιτών
θα ξεχειλίσει με απρόβλεπτες συνέπειες για την κοινωνία
θυσίες τότε να απευθύνεται και
στην υπόλοιπη κοινωνία.
Οι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας θα πρέπει να στηριχθούν, γιατί αυτοί είναι η πιο
μεγάλη μάζα του πληθυσμού.
Παράλληλα θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
επίρριψης ευθυνών. Οι ένοχοι
να πληρώσουν, να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν όλα τα
κλεμμένα πίσω και να δεσμευτούν οι περιουσίες τους.

ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κύριε πρόεδρε της Κυπριακής
Δημοκρατίας ο κόσμος σας
έδωσε πίστωση χρόνου, για να
τιμωρήσετε. Φαίνεται ότι ο
χρόνος εξαντλείται. Μην αφήσετε τους διάφορους να σας
εκθέσουν. Είμαι βέβαιος ότι
εσείς αυτό θέλετε να γίνει.
Υπάρχουν σήμερα και κάποιοι
γνωστοί επιχειρηματίες που
αποδεδειγμένα χρωστούν δισεκατομμύρια προς το κράτος.
Πιέστε και επιβληθείτε σ’
αυτούς που πρέπει να δουλέψουν για να εισπράξουν. Μην
τους αφήσετε στη δική τους
διάθεση προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Τα σημερινά δεδομένα στην
Κυπριακή οικονομία επέτρεψαν
στην επιχειρηματική δραστηριότητα να δείχνει τις άγριες
διαθέσεις της και να προσπαθεί προτού η Κυπριακή οικονομία πάρει την ανοδική της
πορεία, να καθηλώσει και να
ποδοπατήσει τους Κυπρίους
εργαζόμενους σε όλους τους
τομείς.
Γεγονός είναι ότι έχοντας
υπόψη τον κατήφορο της
Κυπριακής οικονομίας οι κοινωνικοί εταίροι συζητώντας
μεταξύ τους προσπάθησαν και

έχουν κάνει και πιο παλιά
χωρίς την έγκριση των υπαλλήλων τους, και σήμερα επανέρχονται πιέζοντας τους να
υπογράψουν ότι δεν έχουν
καμιά απαίτηση, γιατί κάποιοι
εργοδοτικοί σύνδεσμοι τους
έχουν ενημερώσει ότι αυτή η
πράξη θεωρείται ποινικό αδίκημα με σκοπό, να προλάβουν
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τις νομικές επιπτώσεις.
Οι επιχειρηματίες σήμερα στην
Κύπρο έχουν καθηλώσει στους
υπαλλήλους τους. Οι μισθοί
έχουν χαμηλώσει τις περισσότερες φορές πιο κάτω και από
τα ελάχιστα (μίνιμουμ) που
προβλέπει η νομοθεσία.
Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εισάξει μισθολόγιο
από €500 - €850 τον μήνα. Αν
θέλεις σου λένε. Το βιοτικό
επίπεδο έχει πέσει κατακόρυφα. Η ανεργία έχει φτάσει στα
ύψη. Όλοι επικαλούνται για
μείωση της μόνο με την ανάπτυξη. Μα για ποια ανάπτυξη
μιλάνε; αυτή που όταν έρθει
θα απασχολεί Ευρωπαίους
των πρώην Ανατολικών χωρών
με τα €700 το μήνα; Γιατί
κάποιοι δεν θέλουν να αναχαιτίσουν αυτή την λαίλαπα;
Τέλος θέλω να επισημάνω και
το εξής: Ο κόσμος κάνει υπομονή στην πλειοψηφία τους
τουλάχιστον, γιατί αναμένει
την τιμωρία. Ο κόσμος κάνει
υπομονή γιατί αναμένει από
αυτούς που παίζουν με την
τύχη του σε σύντομο χρονικό
διάστημα να φέρουν πραγματικά την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

• Η Κυβέρνηση έχει
υπέρτατον καθήκον
να ενισχύσει τα μη
προνομιούχα στρώματα
του πληθυσμού

Τα μικροκομματικά και τα μικροπολιτικά τερτίπια κάποιων
πρέπει να σταματήσουν. Ο Κυπριακός λαός επιζητεί την ενότητα όλων, ούτως ώστε με μια γροθιά, με μια ψυχή να επαναφέρουμε την Κύπρο μας εκεί που της αξίζει.
Όλοι εμείς οι πολίτες που έχουμε τη δουλειά μας καθημερινά,
θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τους δυσπραγούντες
συνανθρώπους μας και ο καθένας ξεχωριστά με τον τρόπο του
να βοηθά είτε οικονομικά, είτε με είδος. Πως μπορείς εσύ ή εγώ
να περνούμε καλά γνωρίζοντας ότι δίπλα μας και πολύ κοντά
μας υπάρχουν γνωστοί και άγνωστοι συμπολίτες μας που πεινούν και δεν έχουν που την κεφαλή κλίνε;
Όταν ο χείμαρρος της αγανάκτησης, της εξαθλίωσης και της
ανεργίας ξεχειλίσει θα δημιουργήσει επικίνδυνα ποτάμια που
στο διάβα τους θα παρασύρει όλους, οι οποίοι τα τελευταία
χρόνια έπαιξαν με τις τύχες αυτού του δύσμοιρου λαού.
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Με διήμερες εκδηλώσεις στο Αθήνα
το προπερασμένο Σαββατοκυρίακο,
οι Βορειοηπειρώτες τίμησαν τα
100χρονα της ανακήρυξης της
Αυτονομίας τους. Η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο
Πολεμικό Μουσείο. Κύριος ομιλητής
ήταν ο ο τομεάρχης της ΕΟΚΑ Ρένος
Κυριακίδης που εξήρε τους αγώνες

τον αδελφών μας για να κρατήσουν
την Βόρειο Ήπειρο Ελληνική. Ειδική
ανάλυση για την στρατηγική σημασία του Βορειοηπειρωτικου Ζητήματος σε σχέση με την Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη Ελλάδας Αλβανίας - Ιταλίας έκανε ο Νίκος Λυγερός, ο Έλληνας με τον υψηλότερο
δείκτη ευφυίας. Στην εκδήλωση

παρέστη εκ μέρους του Ινστιτούτου
Ελληνικου Πολιτισμού Κύπρου ο
πρόεδρος του Ξενής Ξενοφώντος ο
οποίος εξέφρασε την ολόπλευρη
στήριξη του στον αγώνα των Βορειοηπειρωτών για Δικαίωση. Τονίζεται ότι αρκετοί Κύπριοι με πρώτο
τον Δήμαρχο Λεμεσού Χριστόδουλο
Σώζο έπεσαν στο πεδίο της μάχης

7

για την Ελληνικότητα της Βορείου
Ηπείρου και της ενσωμάτωσης της
στον Εθνικό κορμό.
Νωρίτερα, έγινε πορεία προς το
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
στο Σύνταγμα με επικεφαλής την
Σημαία της Αυτόνομης Βορείου
Ηπείρου, όπου κατατέθηκαν στεφάνια.

1914 - 2014: 100 χρόνια από την Αυτονομία
της Βορείου Ηπείρου
Η

17η Φεβρουαρίου 1914,
ημέρα Ανακηρύξεως της
Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου, αποτελεί κορυφαίο ορόσημο στην πολυκύμαντη ιστορική πορεία του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Η μαχητικότητα των Βορειοηπειρωτών και
η αταλάντευτη προσήλωσή
στην ελληνική τους συνείδηση
αλλά και ο πόθος τους για
ελευθερία είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας (17
Μαΐου 1914) κειμένου νομικά
ισχυρού μέχρι σήμερα.
Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας
το υπέγραψαν οι εκπρόσωποι
των κυβερνήσεων Αγγλίας,
Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστρίας,
Ιταλίας, Ρωσίας, Αλβανίας και
της κυβέρνησης της Αυτόνομης
πλέον Βορείου Ηπείρου. Το
Πρωτόκολλο της Κέρκυρας
παραχωρούσε στους Βορειοηπειρώτες δικαιώματα και
όριζε κανόνες για την λειτουργία των ελληνικών σχολείων,
τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στη δημόσια Διοίκηση και
στα δικαστήρια, την αναλογική
συμμετοχή τους στην Αστυνομία και στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την ελεύθερη
έκφραση της Ελληνορθόδοξης
Εκκλησίας.
Οι αλβανικές κυβερνήσεις στο
σύνολο τους , δεν σεβάστηκαν
το Πρωτόκολλο και την υπογραφή τους και μονομερώς το
κατάργησαν με αποτέλεσμα
την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις
χωρίς τέλος διώξεις και φυλακίσεις των Βορειοηπειρωτών
που δυστυχώς έμμεσα συνεχίζονται και σήμεραπου η Αλβανία κτυπά την πόρτα της Ενωμένης Ευρώπης,.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Στη συνθήκη του Λονδίνου
(Μάιος 1913) η Τουρκία παραχωρεί όλα τα ευρωπαϊκά
εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκτός της Αλβανίας, στους ηγεμόνες της Βαλκανικής Χερσονήσου (άρθρο 2
και 3). Οι έξι Μεγάλες Δυνάμεις
ανέλαβαν την φροντίδα της
Αλβανίας καθώς και την ευθύνη για τον καθορισμό των
νησιών του ανατολικού Αιγαίου (άρθρο 5). Τον Ιούλιο, οι
Μεγάλες Δυνάμεις έθεταν υπό
την εγγύησή τους την Αλβανία
η οποία με αυτό τον τρόπο
γινόταν κυρίαρχη και ουδέτερη

υπέγραψαν το γνωστό "Πρωτόκολλο της Κερκύρας" με το
οποίο δικαιωνόταν ο αγώνας
των Βορειοηπειρωτών.
Μετά τον θριαμβευτικό αγώνα
των Βορειοηπειρωτών και την
επιτευχθείσα αυτονομία η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία
συγκατατέθηκαν στην κατάληψη των Επαρχιών Αργυροκάστρου και Κορυτσάς από τον
ελληνικό στρατό.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

ηγεμονία. Τον Δεκέμβριο του
ίδιου έτους, το επαίσχυντο
"Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας"
επιδικάζει την Βόρειο Ήπειρο
στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος. Στις 31 Ιανουαρίου 1914
επιδίδεται από τις Μεγάλες
Δυνάμεις, διακοίνωση στην
ελληνική κυβέρνηση η οποία
αξίωνε την αποχώρηση του
στρατού μας από την Βόρειο
Ήπειρο. Αν αυτό δεν γινόταν
δεκτό τότε τα νησία του ανατολικού Αιγαίου δεν θα δινόταν
στην Ελλάδα. Ο Βενιζέλος ενδίδει και με διακοίνωση της
ελληνικής κυβέρνησης ο στρατός αποχωρεί και εκεί αρχίζει η
εξέγερση των Βορειοηπειρωτών.

την προεδρία. Στις 16 Φεβρουαρίου κηρύσσεται η αυτονομία
στους Αγίους Σαράντα και το
Δελβινό. Σειρά έχουν οι δυο
μεγάλες πόλεις, το Αργυρόκαστρο και η Κορυτσά. Στην
Κορυτσά, διοικητής ήταν ο
συνταγματάρχης Κοντούλης ο
οποίος παραδίδει την πόλη
στους Αλβανούς. Στο Αργυρό-

ΣΠΗΡΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

καστρο όμως τα πράγματα
ήταν διαφορετικά. Έτσι στις
17 Φεβρουαρίου 1914 ανακηρύσσεται η Αυτονομία και
υψώνεται η σημαία με τον
σταυρό και τον Δικέφαλο.

Στις 9 Φεβρουαρίου η Χιμάρα
ξεσηκώνεται πρώτη και ο
Σπύρος Μήλιος κηρύττει την
αυτονομία της Ηπείρου. Στο
Πανηπειρωτικό Συνέδριο αποφασίζεται η αντίσταση και
επικεφαλής του Αγώνα ορίζεται ο Γεώργιος Ζωγράφος.
Αμέσως σχηματίζει την Προσωρινή κυβέρνηση της Αυτονόμου Ηπείρου ( 12 Φεβρουαρίου
1914 ) αναλαμβάνοντας ο ίδιος

• Το Βορειοηπειροτικό
ζήτημα παραμένει ανοικτό
τόσο νομικά όσο και ηθικά.
Πόθος των Βορειοπειρωτών
είναι η ενσωμάτωση στον
Εθνικό κορμό

Στις 20 Φεβρουαρίου η αυτονομία κηρύχτηκε στο Λεσκοβίκι
και στις 23 στην Πρεμετή. Η
τελική όμως έκβαση του Αγώνα
κρίθηκε στο Αργυρόκαστρο και
την Κορυτσά. Στην Κορυτσά
από τις 19 Μαρτίου 1914 άρχι-

Το Βορειοηπειρωτικό παραμένει εκκρεμές στο συμβούλιο των
υπουργών των Εξωτερικών των τεσσάρων νικητριών Δυνάμεων (Ηνωμένων Πολιτειών, Σοβιετικής Ένωσης, Βρετανίας και
Γαλλίας). Όπως είναι γνωστό στο Παρίσι το 1946 πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη των τεσσάρων νικητριών Δυνάμεων. Στο
συμβούλιο των υπουργών και πάλι δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ελλάδος και η Βόρειος Ήπειρος παρέμεινε στην αλβανική επικράτεια.
Δεν υπάρχει καμία άλλη μεταπολεμική πράξη που να κατοχυρώνει νομικά το γεγονός ότι η Βόρειος Ήπειρος παραμένει
τμήμα της Αλβανίας. Η μεθοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδας και
Αλβανίας υφίσταται μόνο de facto και όχι de jure. Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό ηθικά
και νομικά.

σε ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων κατοίκων κατά των Αλβανών. Στον τομέα Αργυροκάστρου η ισχυρή αλβανική πίεση
είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση της Προσωρινής κυβέρνησης στους Γεωργουτσάτες.
Στη σκληρή μάχη που έγινε από
τις 20 έως τις 23 Απριλίου στη
Μονή Τσέπου, υπερίσχυσαν οι
Βορειοηπειρώτες με συνέπεια
τα αλβανικά στρατεύματα να
υποχωρήσουν προς Βορρά.
Από τις εξελίξεις αυτές φάνηκε
καθαρά ότι οι Αλβανοί δεν
ήταν σε θέση να ελέγξουν ούτε
την περιοχή της Κορυτσάς και
ούτε να καταλάβουν το Αργυρόκαστρο. Η αλβανική κυβέρνηση, κάτω από τον κίνδυνο
της οριστικής συντριβής,
ζήτησε την παρέμβαση της
Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου
για σύναψη ανακωχής.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η Προσωρινή κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα.
Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής, εκπρόσωπος της αλβανικής κυβέρνησης και οι Ζωγράφος και Καραπάνος (υπουργός
Εξωτερικών της Προσωρινής
κυβέρνησης), εκπρόσωποι της
Αυτονόμου Ηπείρου, συναντήθηκαν στους Αγίους Σαράντα.
Από εκεί πέρασαν στην Κέρκυρα όπου στις 17 Μαΐου 1914

Στις 24 Οκτωβρίου 1914
παραδόθηκε στα ελληνικά
στρατεύματα. Τον Ιανουάριο
του 1916 αντιπρόσωποι της
Βορείου Ηπείρου έλαβαν μέρος
στις εργασίες της Α΄ συνόδου
της ΚΑ΄ Περιόδου της Βουλής
των Ελλήνων. Δυστυχώς όμως
η Ελλάδα του 1916 είχε διαβρωθεί και καταστραφεί από
τον διχασμό. Στις αρχές
Σεπτεμβρίου 1916, η Ιταλία
έχοντας τη συγκατάθεση των
Δυνάμεων της Συνεννόησης,
κατέλαβε το Αργυρόκαστρο. Το
ίδιο έκαναν ένα μήνα αργότερα
και οι Γάλλοι στην Κορυτσά. Το
1917 οι Ιταλοί επέβαλαν κατοχικό καθεστώς και στα Ιωάννινα από όπου τελικά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Η
Βόρειος Ήπειρος είχε χαθεί....
Τον Δεκέμβριο του 1920 η
Αλβανία έγινε μέλος της Κοινωνίας των Εθνών και τον
Νοέμβριο του 1921 η Βόρειος
Ήπειρος επιδικάστηκε και
πάλι στην Αλβανία. Βέβαια η
σημαία με τον σταυρό υψώθηκε για άλλη μια φορά στην
Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο
κατά τον Ελληνοιταλικό πόλεμο του 1940, αλλά δυστυχώς οι
τότε Μεγάλες Δυνάμεις και
πάλι αντέδρασαν και απέτρεψαν την ενσωμάτωση της
Β.Ηπείρου στην Ελλάδα.
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Ήθη και έθιμα της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας

Α

πόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρή Δευτέρα οπότε αρχίζει και η μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Ονομάστηκαν έτσι επειδή, τη περίοδο αυτή, συνηθίζεται να μην
τρώνε κρέας οι Χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν από κρέας». Ανάλογη με την ελληνική λέξη Αποκριά
είναι και η λατινική λέξη καρναβάλι (Carneval,carnavale, από τις λέξεις<Carne=κρέας και Vale=περνάει).
Το κύριο γνώρισμα των Αποκριών είναι οι μεταμφιέσεις τις οποίες συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το όνομα των μεταμφιεσμένων διαφέρει από τόπο σε τόπο:
κουδουνάτοι, καμουζέλες, μούσκαροι αλλά το κοινότερο είναι μασκαράδες και καρνάβαλοι που προέρχεται από τις ιταλικές λέξεις maschera και carnevale.
Στην Ελλάδα και την Κύπρο υπάρχει πληθώρα εθίμων που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Ας
γνωρίσουμε κάποια από αυτά.

ΘΡΑΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Το κάψιμο του Τζάρου
στην Ξάνθη
Το έθιμο αυτό το έφεραν οι
πρόσφυγες από το Σαμακώβ
της Ανατολικής Θράκης και
αναβιώνει κάθε χρόνο από
τους κατοίκους του συνοικισμού, ο οποίος βρίσκεται στη
γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου. Ο Τζάρος ή Τζάρους,
σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ήταν ένα κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα τοποθετημένο πάνω σε ένα σωρό
από πουρνάρια.

Για δύο πράγματα είναι περισσότερο γνωστός ο Τύρναβος. Το
ένα είναι το τσίπουρο και το δεύτερο είναι το περίφημο
«Μπουρανί,» ένα αποκριάτικο έθιμο που έχει τις ρίζες του στα
τέλη του 19ου αιώνα, όταν ξεκίνησαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην πόλη.
Από την αρχή κιόλας, ο τολμηρός και άσεμνος χαρακτήρας
των δρωμένων αποτέλεσε βασικό στοιχείο του εθίμου και για
το λόγο αυτό το «Μπουρανί» απαγορεύτηκε πολλές φορές στο
παρελθόν, κυρίως σε εποχές που η ελεύθερη έκφραση περιοριζόταν από συντηρητικά ή αυταρχικά καθεστώτα. Η δεκαετία
του '80, όμως, αποτέλεσε ένα νέο ξεκίνημα για τους Τυρναβίτες, που κατόρθωσαν, μέσα σε λίγα χρόνια, να κάνουν το καρναβάλι τους το σπουδαιότερο σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Η βασίλισσα της Αποκριάς
επιλέγεται από τις πιο
όμορφες γυναίκες του
Τυρνάβου κάθε χρόνο

ΚΟΖΑΝΗ
Ο “Φανός” της Κοζάνης

«Οι Φανοί» είναι μεγάλες
φωτιές που ανάβουν στις διάφορες γειτονιές της Κοζάνης
και οι ντόπιοι τραγουδούν
αποκριάτικα τραγούδια (στο
τοπικό ιδίωμα), που σατιρίζουν καταστάσεις και πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια της Αποκριάς, κάθε μέρα μια γειτονιά
ανάβει τον δικό της «Φανό»,
ενώ το βράδυ της Κυριακής
(της Μεγάλης Αποκριάς) ανάβουν όλοι οι «Φανοί» σ' όλες τις
γειτονιές και η πόλη ζει ένα
ξέφρενο παραδοσιακό γλέντι
ως το πρωί.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ – ΚΑΘΑΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Τα Κούλουμα μπορεί να έχουν
ρίζες στην Αθήνα, ωστόσο οι
εορτασμοί γίνονται σε όλη την

έκπληξη, αφού τους υποδέχονται δύο μεταμφιεσμένοι οι
οποίοι προσπαθούν να τους
μουντζουρώσουν
με
την
καπνιά από το καζάνι που
έβραζε η φασολάδα έτσι ώστε
όλοι να γιορτάσουν την Καθαρή Δευτέρα μασκαρεμένοι!

Στον Τύρναβο για το «Μπουρανί»

Την τελευταία Κυριακή της
Αποκριάς καιγόταν σε κέντρο
αλάνας, πλατείας ή σε υψώματα για να μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους. Η ονομασία
«Τζάρος» προήλθε από τον
ιδιόρρυθμο ήχο που δημιουργούσε η καύση του θάμνου
«τζ,τζ,τζ...». Μετά την ολοκλήρωση του εθίμου, ακολουθεί
ένα φαντασμαγορικό θέαμα με
πυροτεχνήματα.

Η κοζανίτικη Αποκριά είναι το
πιο γνήσιο, λαϊκό και αυθεντικό έθιμο της πόλης. Ένα
ζωντανό έθιμο που στηρίζεται
στην αυθόρμητη συμμετοχή
των κατοίκων, αναβιώνοντας
μια παράδοση, οι ρίζες της
οποίας χάνονται στα βάθη του
χρόνου. Γλέντι και ξεφάντωμα
με φαγητό, κρασί, χορό, τραγούδι και αθυροστομία χωρίς
όρια είναι τα χαρακτηριστικά
των εκδηλώσεων.

από την προηγούμενη μέρα με
την παρασκευή της παραδοσιακής Λαγάνας και το βράσιμο της φασολάδας από τις
γυναίκες του χωριού, για να
προσφέρουν στους επισκέπτες
τους την επόμενη μέρα. Τους
επισκέπτες τους περιμένει μια

Ελλάδα και φυσικά στην
Κύπρο. Το φαγοπότι της Απόκρεω τελειώνει με τα κρεατικά
και κορυφώνεται με τα νηστίσιμα της Καθαράς Δευτέρας,
όπου πρωταγωνιστούν, οι
λαγάνες, ο ταραμάς, ο χαλβάς
τα χορταρικά και φυσικά το
ευλογημένο κρασάκι με φόντο
τον χαρταετό.

Έθιμα της Καθαρής
Δευτέρας
Βόνιτσα, το έθιμο του
«Αχυρένιου Γληγοράκη»
Ο Γληγοράκης λέγεται ότι ήταν
ψαράς και απαρνήθηκε τη
θάλασσα ψάχνοντας τη μοίρα
του στη στεριά. Οι σημερινοί
ψαράδες της Βόνιτσας καταδικάζουν αυτήν του την πράξη
και κάθε τέτοια μέρα τον τιμωρούν. Φτιάχνοντας λοιπόν έναν
αχυρένιο ψαρά, τον δένουν σ’
ένα γάιδαρο και τον γυρνούν σε
όλο το χωριό. Όσο περνά η
μέρα στήνουν μεγάλο γλέντι με
τραγούδι και χορό και στη
συνέχεια ρίχνουν τον καημένο
τον Γληγοράκη σε μια βάρκα
που φλέγεται στ’ ανοιχτά.

Ο «Βλάχικος Γάμος» της

Θήβας
Το έθιμο αυτό χρονολογείται
από το 1830 και έχει να κάνει
με τα προξενιά που γίνονταν
τότε. Σήμερα πραγματοποιείται παραδοσιακά με το ξύρισμα του γαμπρού και το στόλισμα της νύφης η οποία στην
πραγματικότητα είναι άνδρας!
Παράλληλα όλοι οι παρευρισκόμενοι γιορτάζουν τα Κούλουμα με σατιρικά τραγούδια
και πολύ χορό.

Το έθιμο των Μουντζούρηδων στον Πολύσιτο
της Βιστωνίδας
Εδώ η προετοιμασία ξεκινά

Σήμερα, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα συναντιούνται στον
Τύρναβο για να ακούσουν τα πειράγματα στους δρόμους, να
αντικρίσουν τους τεράστιους φαλλούς που στολίζουν τα καρναβαλικά άρματα, να ανταλλάξουν υπαινικτικά ή ευθέως άσεμνα και πρόστυχα σχόλια και, φυσικά, να πιουν άφθονο τσίπουρο με εκλεκτούς μεζέδες από το θεσσαλικό κάμπο.
Η αποθέωση του φαλλού μέσα από το έθιμο “Μπουρανί” έχει
τις ρίζες του στις διονυσιακές τελετές. Οι κάτοικοι του Τυρνάβου γιορτάζουν κάθε χρόνο τη γονιμότητα της γης, υμνούν τη
φύση και την ευχαριστούν για τους καρπούς της. Η ίδια η λέξη
“Μπουρανί” μας πηγαίνει πίσω στο χρόνο, στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας και σήμαινε λαχανόρυζο ή σπανακόρυζο. Το
σχετικό έδεσμα μαγειρεύεται με σπανάκι, τσουκνίδα, έντερο
και ξύδι και είναι καλό συνοδευτικό για το τσίπουρο.
Ωστόσο, η κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων με το
Μπουρανί δεν γίνεται την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
αλλά την Καθαρή Δευτέρα. Οι φαλλοί χρησιμεύουν στο ανακάτεμα της σούπας και τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν,
κυρίως από τους άντρες προς τις γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα ο
κόσμος διασκεδάζει με χορό στους ήχους της παραδοσιακής
μας μουσικής.
Οι παλιοί “Μπουρανίτες” πιστεύουν ότι όσο περνούν τα χρόνια η γιορτή γίνεται όλο και πιο σεμνή και λίγο θυμίζει το
παλιό Μπουρανί που περιλάμβανε άσεμνα τραγούδια, βωμολοχίες, πειράγματα πέρα από τα όρια και αυτοσχέδιους φαλλούς από ξύλο, πηλό και διάφορα ζαρζαβατικά. Παρόλα
αυτά, το έθιμο κρατάει ακόμη, αποτίοντασν φόρο τιμής στον
μεθυστικό Διόνυσο και τον Έρωτα.
Η Καθαρή Δευτέρα είναι η μέρα αφιερωμένη στο Μπουρανί,
που αναβιώνει στον Προφήτη
Ηλία. Ο Δήμος Τυρνάβου προσφέρει σε όλους παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνες, χαλβά και ελιές,
ενώ ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου κερνάει τσίπουρο
και ούζο στην είσοδο της πόλης.
Στην κεντρική πλατεία λαμβάνουν
χώρα τα παραδοσιακά τυρναβίτικα έθιμα. Και η γιορτή των φαλλών, της γης, του έρωτα και της
αναγέννησης της ζωής συνεχίζεται μέχρι το άλλο πρωί στις
ταβέρνες και τα τσιπουράδικα
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• ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Ο

ι ηγέτες των Ευρωπαϊκών συνδικάτων που συμμετείχαν στη
συνάντηση κορυφής που διοργανώθηκε από τη ΓΣΕΕ επ’ ευκαιρία της
ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε από

την Ελλάδα και των επικείμενων
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Εκφράζουν, κατ’ αρχάς, την πλήρη
αλληλεγγύη τους στη ΓΣΕΕ και τους

Έλληνες εργαζόμενους καθώς και
στους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές Συνομοσπονδίες της Πορτογαλίας, Ισπανίας και Κύπρου, χώρες
στις οποίες με πρόφαση την κρίση,

επιβλήθηκαν ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας και απορρύθμισης συνοδευόμενες από πρωτοφανείς επιθέσεις στα κοινωνικά και
εργασιακά δικαιώματα.

Ζητούν από την Τρόϊκα να τερματίσει
τα πειράματα λιτότητας
Η κρίση και τα μέτρα λιτότητας που
επιβλήθηκαν στα Κράτη Μέλη μέσω της
Τρόϊκα ή στο πλαίσιο των δανειακών
συμβάσεων και του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, είχαν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των
κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων αφού τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη και συγκεκριμένα τα άρθρα για το
δικαίωμα στην υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση,
κοινωνική αρωγή και ιατρική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες, προστασία
από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό και τέλος το δικαίωμα των
ηλικιωμένων στην κοινωνική προστασία,
Η συνεχιζόμενη κρίση αποκάλυψε τις
βασικές αδυναμίες της αρχιτεκτονικής
της Ε.Ε και αποσταθεροποίησε τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
η οποία δεν μπορεί να στηρίζεται στον
ανταγωνισμό, την απορρύθμιση και
την χρηματοοικονομική απελευθέρωση,

στην επόμενη δεκαετία μιας κοινωνίας
φιλικής προς το περιβάλλον και το
κλίμα,
• Διεκδικούν μια ανανεωμένη Ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στην καινοτομία, την εκπαίδευση
και την κατάρτιση και θα λαμβάνει
υπόψη τη διάσταση της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ισότιμης και βιώσιμης ανάπτυξης,
• Ζητούν τη λήψη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων που θα προχωρούν πέρα από την πρωτοβουλία
«Εγγυήσεις για τους Νέους», θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της μάστιγας
της ανεργίας των νέων και θα δώσουν
στους νέους της Ευρώπης τη δυνατότητα να έχουν μέλλον,

• Πάταξη της διαφθοράς και της κερδοσκοπίας αξιώνουν από τις κυβερνήσεις και την
Ευρωπαϊκή Ένωση τα εργατικά συνδικάτα

Όπως δείχνει η περίπτωση της Ελλάδας, η εσφαλμένη διάγνωση της κρίσης,
οι ιδεολογικές εμμονές και τέλος η θεραπεία σοκ δημιουργούν έναν φαύλο
κύκλο ύφεσης και ανεργίας που αντί να
καταστήσει το χρέος βιώσιμο, κατέστρεψε την οικονομία και αποδόμησε
θεμελιώδη δικαιώματα και θεσμούς
προκαλώντας τεράστιο ανθρώπινο και
κοινωνικό κόστος,
H εντολή και η λειτουργία της Τρόϊκα
στερούνται διαφάνειας, δημοκρατικής
λογοδοσίας και νομικής βάσης, υπονομεύουν τη δημοκρατία, την εθνική
κυριαρχία, τη θεσμική εξουσία και τον
πολιτικό ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων.
Τα μέτρα της ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και η αιρεσιμότητα που επιβλήθηκε στις χώρες
«κρίσης», επιδεινώνουν την κατάσταση
και την εκμετάλλευση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, αποσυνθέτουν τα συστήματα πρόνοιας, διαβρώνουν τα δικαιώματα και παγιώνουν τις
ανισότητες όπως προκύπτει και από
τις εισοδηματικές ανισότητες που
αυξήθηκαν πάνω από τον μέσο όρο στις
χώρες της περιφέρειας επιβεβαιώνοντας, έτσι, τη ριζική αναδιανομή εισοδήματος εις βάρος των εργαζόμενων

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
• Ζητούν 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,
• Απορρίπτουν κατηγορηματικά τις
επιταγές της Τρόϊκα - ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ - και
ζητούν την κατάργηση των αντιδημοκρατικών, αντεργατικών, αντικοινωνικών και αναποτελεσματικών μνημονια-

κών 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
εκμετάλλευσης, τον τερματισμό του κοι-

νωνικού ντάμπινγκ και 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

Καλούμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στις Ευρωεκλογές και απέναντι στις αρνήσεις και τον
αυξανόμενο νέο-συντηρητικό σκεπτικισμό προς την Ευρώπη:
• Για να επιτευχθεί ο στόχος της αλλαγής πορείας, θα πρέπει να εκλέξουμε Ευρωβουλευτές, με ισορροπία ανδρών και γυναικών, οι οποίοι
θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν τη δέσμευση να υπερασπιστούν τα
συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και όχι των αγορών και να
θέσουν την αλλαγή πορείας σε τροχιά κοινωνικής προόδου,
• Δύο είναι τα διδάγματα που αντλούμε από την ιστορία του εργατικού κινήματος: Καμία κρίση, όσο σοβαρή και αν είναι, δεν διαρκεί για
πάντα. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη που μας ενώνει.

• Ζητούν πλήρεις εγγυήσεις για το
σεβασμό, σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού
διαλόγου που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Μοντέλου και καταδικάζουν αφενός τη
μονομερή κρατική παρέμβαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις που παραβιάζουν την αυτονομία και το ρόλο των
κοινωνικών εταίρων και αφετέρου την
παρεμπόδιση των διαδικασιών αυτών
από τους εργοδότες,
• Διεκδικούν δίκαιη αναδιανεμητική και
προοδευτική δημοσιονομική πολιτική,
λήψη δεσμευτικών μέτρων για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της
φοροαπάτης και την εξάλειψη των
φορολογικών παραδείσων μέσα από
αποτελεσματική Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία για τις υπεράκτιες
(offshore) δραστηριότητες,
• Ζητούν την υιοθέτηση πολιτικών για
την αποκατάσταση της κοινωνικής
συνοχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη μείωση των διευρυνόμενων ανισοτήτων μεταξύ πλούσιων και φτωχών
χωρών, περιφερειών, μεταξύ εργαζόμενων και πολιτών και την ενίσχυση των
σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών,
• Τονίζουν την ανάγκη πάταξης της
διαφθοράς και της κερδοσκοπίας,
υπενθυμίζουν πως η Ευρώπη εξαρτάται
ολοένα και περισσότερο από το χρηματοπιστωτικό τομέα και ζητούν από την
Ε.Ε να υλοποιήσει μέτρα για την εξασφάλιση ενός διαφανούς χρηματοπιστωτικού τομέα που θα υπόκειται σε
αποτελεσματικούς ελέγχους,
• Υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης
των αρμοδιοτήτων και της επιρροής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη
χάραξη πολιτικής και τη θέσπιση νομοθεσίας καθώς και ενδυνάμωσης της
συμμετοχικής δημοκρατίας και της διαφάνειας στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς
με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της νομιμότητάς τους.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Nέα οδηγία για την εγγύηση
των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ

Τ

ο Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της
Ευρωπαικής Ένωσης, ΕCO - FIN,ενέκρινε την
περασμένη εβδομάδα τη νέα τροποποιημένη κοινοτική οδηγία για την προστασία των μικρών καταθετών, που αποτελεί μια συνιστώσα της τραπεζικής
ενοποίησης.
Η συμφωνία προβλέπει την τροποποίηση της υφιστάμενης κοινοτικής οδηγίας, η οποία θα γίνει πιο
ισχυρή για τους καταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι καταθέτες αυτής της κατηγορίας όχι
μόνο διασφαλίζονται πλήρως, αλλά επισπεύδεται
και η αποζημίωσή τους σε περίπτωση χρεοκοπίας
μιας τράπεζας, αφού θα παίρνουν τα χρήματά τους
μέσα σε 7 μέρες.
Τα Tαμεία Eγγύησης των καταθέσεων θα παραμείνουν εθνικά, ωστόσο με τη νέα νομοθεσία θα μπορούν να δανείζονται μεταξύ τους, ενώ γενικεύεται το
μέτρο της προικοδότησης των εθνικών ταμείων μέσω
της συνεισφοράς των τραπεζών, η οποία σε βάθος
δεκαετίας θα πρέπει να φτάσει στο 0,8% του συνόλου
των ασφαλισμένων καταθέσεων.

Υπάρχουν σοβαρά κενά στη νομοθεσία για
πρόσβαση στα Δημόσια Νοσηλευτήρια
Τ
ο υπουργείο Υγείας αναζητεί
λύσεις για να καλύψει άτομα
τα οποία εν έχουν εισοδήματα
ούτε καταβολές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των
οποίων δωρεά πρόσβαση στα
δημόσια νοσηλευτήρια να καθίστανται ανέφικτη.

Στην πρόσφατη συζήτηση του
θέματος στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Υγείας τονίσθηκε ότι θα
πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις
στη νομοθεσία προκειμένου να
καλυφθούν περιπτώσεις «τραγικών καταστάσεων».
Τα περισσότερα από τα προβλήματα αφορούν άτομα τα οποία
λόγω σοβαρών ασθενειών δεν
εργάστηκαν και δεν πρόκειται να
εργαστούν για να αποκτήσουν τα
τρία έτη καταβολών, τους εθνοφρουρούς οι οποίοι με την αποστράτευσή τους εξασφαλίζουν δύο
έτη και εάν δεν θα εισαχθούν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένουν ξεκρέμαστοι, τις ηλικιωμένες
γυναίκες κυρίως, οι οποίες δεν
εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους και
δεν έχουν ποτέ εγγραφεί στο τμήμα
κοινωνικών ασφαλίσεων και τους
νέους οι οποίοι ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους αλλά παραμένουν
άνεργοι με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν καθόλου καταβολές σε ισχύ.
Ανοικτό εξάλλου παραμένει και το
θέμα των φοιτητών των οποίων οι
γονείς βάσει εισοδηματικών κριτη-

ρίων δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν
περίθαλψης.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του
υπουργείου Υγείας, «μέχρι τώρα
και αφού έχουν εντοπιστεί πολλές
τέτοιες περιπτώσεις, τίθεται σε
ισχύ η διακριτική ευχέρεια του
υπουργού Υγείας να παραχωρεί

• Αντιμετωπίζουν σοβαρό
πρόβλημα χιλιάδες πολίτες
που δεν έχουν εισοδήματα
ή εισφορές στο ΤΚΑ

εξαιρέσεις». Τέτοιες εξαιρέσεις
έχουν ήδη δοθεί σε ασθενείς και
κυρίως ψυχικά ασθενείς, σε επαναπατρισθέντες, σε γυναίκες οι

Το όριο φτώχειας για συνταξιούχους στα 10.324 ευρώ
• Αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού

Τ

ο όριο φτώχειας για μονήρες νοικοκυριό, ώστε να καταβάλλεται το επίδομα συνταξιούχου με χαμηλά εισοδήματα, είναι €10.324 και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού σε €15.486 (για δύο άτομα).
Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων
του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι «τέλος του μηνός θα καταβληθεί
το επίδομα σε αυτούς που πήραν τον
Ιανουάριο και σε άλλους αιτητές των
οποίων οι αιτήσεις εξετάστηκαν μέχρι
7/2/2014 και πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και άλλα κριτήρια».
Αναφέρει επίσης στην ανακοίνωσή της
ότι «για σκοπούς παροχής επιδόματος
για το 2014, με βάση την απόφαση του
Υπουργικού
Συμβουλίου
ημερ.13/2/2014, το όριο φτώχειας και
οι σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου παραμένουν ως ίσχυσαν πέρσι».

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

αυτοί που είναι ήδη λήπτες του επιδόματος και δεν έχουν άλλα εισοδήματα,
πλην αυτών που είναι δηλωμένα στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

στην Κύπρο, τόκους/μερίσματα, και
Κ.Ο.Α.Π., μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις».

Όσοι λήπτες έχουν εξαρτώμενα φοιτητές / στρατιώτες / τέκνα ανίκανα για
αυτοσυντήρηση, πρέπει να υποβάλουν
τις σχετικές βεβαιώσεις μαζί με τα στοιχεία ταυτότητας τους, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Αιτήσεις πρέπει επίσης να συμπληρώσουν «νέοι συνταξιούχοι, δηλαδή αυτοί
που αποκτούν σύνταξη εντός του Α΄
εξαμήνου του 2014 ενώ για κάθε νοικοκυριό υποβάλλεται μόνο μία αίτηση με
τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης την 30η Απριλίου 2014».

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλουν μόνον
«αυτοί που πληρούν τα σχετικά κριτήρια
και δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι το
2013 και αυτοί που έχουν εισοδήματα το
2013 από αδήλωτη εργασία ή άλλες
πηγές π.χ. ενοίκια, σύνταξη εξωτερικού,
σύνταξη από Επαγγελματικό Σχέδιο

Το ισχύον Σχέδιο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης
του Νέου Σχεδίου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταλήγει
η ανακοίνωση.

οποίες δεν έχουν σύζυγο, και δεν
έχουν εργαστεί ποτέ αλλά και σε
νέους άνεργους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
υγείας και βάσει νόμου δεν έχουν
δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Το υπουργείο Υγείας, είπε η εκπρόσωπός του, «προβληματίστηκε
πολύ αυτούς τους μήνες και γι'
αυτό έγινε κωδικοποίηση όλων
των περιπτώσεων». Σε ό,τι αφορά
τους φοιτητές, το υπουργείο Υγείας είναι πρόθυμο να τους εντάξει
ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων στους δικαιούχους δωρεάν
περίθαλψης, αλλά, «το ζήτημα
είναι οικονομικό και θα πρέπει να
δοθεί η έγκριση από το αρμόδιο
Υπουργείο (υπουργείο Οικονομικών)».

Εξελέγη νέα ηγεσία στο
ΕΕΚ-ΣΕΚ Αμμοχώστου

Μ

έσα από εκλογική διαδικασία
που πραγματοποίησε το Επαρχιακό Συμβούλιο της ΣΕΚ Αμμοχώστου την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου,
μετά την αφυπηρέτηση του συνάδελφου Μιχάλη Καλαφάτη, εξελέγησαν στη θέση του Αναπληρωτή
Επαρχιακού Γραμματέα ο Γιώργος
Καράς, στην θέση του Επαρχιακού
Οργανωτικού ο Ανδρέας Κομωδίκης
και στην θέση του πέμπτου μέλους
της Γραμματείας ο Σταύρος Χαραλάμπους.
Να σημειωθεί ότι την θέση του
Επαρχιακού Γραμματέα ανέλαβε
βάση καταστατικού ο Δημήτρης
Μαούρης από την 1ην Ιανουαρίου
αφού διατελούσε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου που αποχώρισε ο συν Μ.
Καλαφάτης, Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας.
Έτσι η νέα σύνθεση της Γραμματείας
του Κέντρου διαμορφώθηκε ως εξής:

Η Υπηρεσία Χορηγιών αναφέρει, ότι
«στα πλαίσια των προνοιών του Σχεδίου, εκείνο που διαφοροποιείται είναι η
αναπροσαρμογή σε σχέση με τα εισοδήματα, δηλαδή, πέρσι, ίσχυαν εισοδήματα του 2012, δηλαδή του προηγούμενου
έτους της πληρωμής του επιδόματος και
για το 2014 θα ισχύουν, αντίστοιχα, τα
εισοδήματα και συντάξεις του 2013 και
για νέους συνταξιούχους του τρέχοντος
έτους, δηλαδή 2014».

Αναπλ. Επαρχιακός Γραμματέας:
Γιώργος Καράς

Ανακοινώνει ότι «τις προσεχείς μέρες θα
κυκλοφορήσουν νέα έντυπα αιτήσεων
και δεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση

Μέλος Γραμματείας: Σταύρος
Χαραλάμπους

Επαρχιακός Γραμματέας: Δημήτρης
Μαούρης

Επαρχιακός Ταμίας: Κωστάκης
Κυριάκου
Επαρχιακός Οργανωτικός: Ανδρέας
Κομωδίκης
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• 400 εκατ. Ευρωπαίοι ψηφίζουν για το νέο Eυρωκοινοβούλιο

Η

αντίστροφη μέτρηση έχει
αρχίσει: 85 ημέρες έχουν
μείνει μέχρι να ανοίξουν τα
πρώτα εκλογικά τμήματα για
τις ευρωεκλογές του 2014.
Στην δεύτερη πιο μαζική δημοκρατική εκλογική διαδικασία
στον κόσμο, 400 εκατ. άνθρωποι μπορούν να ψηφίσουν για
ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 751 Ευρωβουλευτές που
θα αναλάβουν καθήκοντα τον
Ιούλιο, όχι μόνο θα καθορίσουν
την πορεία των Ευρωπαϊκών
πολιτικών για τα επόμενα 5
χρόνια, αλλά θα εκλέξουν επίσης τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Έλληνες και μισό εκατομμύριο Κύπριοι καλούνται
να ψηφίσουν στις Ευρωπαϊκές
Εκλογές στις 25 Μαΐου για να
εκλέξουν 21 και 6 αντιπροσώπους αντίστοιχα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την
περίοδο 2014-2019.

Γιατί αυτές οι εκλογές
είναι διαφορετικές
Η αύξηση των εξουσιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από
το 2009 έχει αρχίσει να γίνεται
αισθητή καθώς η Ευρωπαϊκή
Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση,
και οι Ευρωβουλευτές νομοθετούσαν, μεταξύ άλλων, για την
αποτελεσματική δημοσιονομική πειθαρχία, την εκκαθάριση
προβληματικών τραπεζών και
τη θέσπιση ανώτατων ορίων
στα μπόνους των τραπεζιτών.
Οι Ευρωπαϊκές εκλογές του
Μαΐου επομένως θα επιτρέψουν στους ψηφοφόρους να
συμβάλουν στην ενδυνάμωση ή
στην αλλαγή της πορείας της
Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κρίσης και σε πολλά
άλλα θέματα που επηρεάζουν
καθημερινά τη ζωή των
ανθρώπων.
Για πρώτη φορά, η σύνθεση

Διάλεξε την Ευρώπη σου
Η ψήφος είναι υποχρεωτική στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο
Εκλογικός νόμος

του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καθορίσει ποιός θα
ηγηθεί της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστι-

να έχουν λόγο στην εκλογή του
επόμενου Προέδρου της Επιτροπής.

4 Το νυν Κοινοβούλιο έχει πολλά ακόμη σημαντικά
θέματα σε εκκρεμότητα προτού παραδώσει τη σκυτάλη
κού σώματος της ΕΕ, το οποίο
προτείνει την νομοθεσία και
εποπτεύει την εφαρμογή της.
Με τους νέους κανόνες, η πρόταση των αρχηγών των κυβερνήσεων της ΕΕ για τη θέση του
μέλλοντος
προέδρου
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα
πρέπει να λάβει υπόψη τα
αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Εκλογών. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα εκλέξει νέο
Πρόεδρο της Επιτροπής με
πλειοψηφία των μελών που το
απαρτίζουν, δηλαδή τουλάχιστον 376, το 50% από τους 751
Ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν. Τα Ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα, επομένως, θα προτείνουν ή έχουν ήδη προτείνει
τους υποψηφίους τους για την
ηγετική αυτή θέση στην ΕΕ πριν
τις Ευρωπαϊκές εκλογές, επιτρέποντας έτσι στους πολίτες

Οι ευρωεκλογές πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη
μέλη από τις 22 μέχρι τις 25 Μαΐου, αναλόγως της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους. Σε 85 ημέρες από σήμερα οι
Βρετανοί και οι Ολλανδοί ψηφοφόροι θα είναι οι πρώτοι
που θα επιλέξουν τους νέους ευρωβουλευτές τους.
Στην επιλογή του υποψηφίου τους για την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ηγέτες των κρατών μελών της
Ένωσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Άλλωστε, ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να αναλάβει τα
καθήκοντά του εάν προηγουμένως δεν έχει εκλεγεί από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί
που θα προκύψουν από τις
Ευρωπαϊκές Εκλογές, θα διαμορφώσουν επίσης μέσα στα
επόμενα πέντε χρόνια την
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε
τομείς που αφορούν από την
ενιαία αγορά μέχρι και τις
ελευθερίες των πολιτών. Το
Κοινοβούλιο, ως το μόνο άμεσα
εκλεγμένο όργανο της ΕΕ, είναι
τώρα ο κεντρικός άξονας του
Ευρωπαϊκού
συστήματος
λήψης αποφάσεων και έχει
ισότιμο λόγο με τις εθνικές
κυβερνήσεις στο σύνολο σχεδόν των νόμων της ΕΕ. Οι
ψηφοφόροι έχουν περισσότερη
επιρροή από ποτέ.

Πολιτικές ομάδες
Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή
έχει επτά πολιτικές ομάδες, οι
οποίες εκπροσωπούν περισσότερα από 160 εθνικά κόμματα από 28 χώρες-μέλη της ΕΕ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα
μέλη μιας ομάδας πρέπει να
συμμερίζονται κοινές "πολιτικές πεποιθήσεις" και να περιλαμβάνουν 25 μέλη κατ' ελάχιστο όριο από τουλάχιστον το
ένα τέταρτο των Κρατών
Μελών (δηλαδή επτά). Τα μέλη
που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να ενταχθούν σε μια
πολιτική ομάδα, ονομάζονται
"μη εγγεγραμμένοι".

Υπάρχουν κοινοί κανόνες της
ΕΕ για τις εκλογές, αλλά σε
μεγάλο βαθμό οργανώνονται
με βάση τις εθνικές παραδόσεις και νόμους. Για παράδειγμα, εναπόκειται σε κάθε Κράτος Μέλος να αποφασίσει αν
θα χρησιμοποιήσει ανοικτό ή
κλειστό σύστημα λίστας, ή
συγκεκριμένο κατώτατο όριο,
αρκεί αυτό να μην ξεπερνά το
5%. Υπάρχουν κάποιες κοινές
διαφοροποιήσεις, αλλά η κάθε
χώρα μπορεί να εφαρμόσει
τους δικούς της κανόνες. Το
ελάχιστο όριο ηλικίας ψήφου
είναι τα 18 σε όλες τις χώρες
εκτός από την Αυστρία, όπου
είναι 16. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους υποψηφίους
ποικίλει από χώρα σε χώρα, αν
και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επίσης 18.
Η ψήφος είναι υποχρεωτική
στο Βέλγιο, την Κύπρο, την
Ελλάδα και το Λουξεμβούργο.

Εργασίες του ΕΚ σε εξέλιξη
Ενώ όμως η προσοχή είναι
συγκεντρωμένη στις επερχόμενες εκλογές, οι εργασίες του

παρόντος Κοινοβουλίου δεν
έχουν τελειώσει και οι επόμενοι
μήνες θα είναι γεμάτοι από
πολιτικές και νομοθετικές
αποφάσεις. Η νομοθετική ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει κανόνες για:
τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης για τις προβληματικές
τράπεζες, την τραπεζική
ένωση, τις εγγυήσεις καταθέσεων, τη δέσμη προτάσεων για
τις τηλεπικοινωνίες, τις επιθεωρήσεις για την υγεία τροφίμων και ζώων, τις εργασιακές
σχέσεις, την προστασία δεδομένων, τις λιμενικές υπηρεσίες,
τη δέσμη μέτρων για τους
σιδηροδρόμους και τον "ενιαίο
ευρωπαϊκό ουρανό". Το Κοινοβούλιο πρέπει ακόμα μεταξύ
άλλων να ψηφίσει τα τελικά
κείμενα για τις ποινικές κυρώσεις για χειραγώγηση της αγοράς, τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα των οχημάτων,
την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και
την Οδηγία για τα προϊόντα
καπνού. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται επίσης οι συζητήσεις για τον ρόλο της Τρόικα
- Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς
Επιτροπής/Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας/ΔΝΤ- και
για τις παρακολουθήσεις της
Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας
των ΗΠΑ.

«Χασάπης» η τρόικα, αποφαίνεται το Ευρωκοινοβούλιο
«Η τρόϊκα έδρασε μάλλον ως χασάπης, παρά ως χειρουργός
που γνωρίζει την ανατομία ενός σώματος», ήταν το σχόλιο
του Αλ. Σέρκας, εισηγητή της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για το ρόλο της τρόικας στις χώρες του Μνημονίου.
O εισηγητής της έκθεσης, που έγινε δεκτή με πλειοψηφία,
μίλησε για «κοινωνικό τσουνάμι» Η έκθεση εγκρίθηκε με ευρεία
πλειοψηφία -με 27 ψήφους υπέρ, επτά κατά και δύο αποχέςαπό την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Βασικό της συμπέρασμα είναι ότι οι συνέπειες της πολιτικής λιτότητας που επέβαλε η τρόικα στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και
την Κύπρο είχαν αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια των
θέσεων εργασίας, τη μαζική εξαφάνιση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και την αύξηση του πληθυσμού που ζει κοντά
στο όριο της φτώχειας.
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Греческий язык

Негативные последствия расширения
графика работы магазинов

• бесценное сокровище не только для греков, но и для мирового сообщества

В

попытке защитить решение правительства о
продлении часов работы магазинов министр труда
заявила, что нововведение помогло в борьбе с
безработицей и привело к созданию новых рабочих
мест.

Г

реческий язык, который
входит в Книгу рекордов
Гиннесса как самый богатый в
мире с 5 млн. слов и 70 млн.
лексическими оборотами (в
английском языке только 490
000 слов), повлиял на многие
языки мира и даже на
доминирующий сегодня на
планете английский язык.
Согласно
28-летнему
исследованию
писателя
Аристида, английский язык и
международная
научная
терминология содержат более
150 тысяч слов греческого
происхождения. Поразительно,
что в английском словарном
составе (по данным словаря
Вебстера) имеется 57 слов,
заимствованных из турецкого
языка, 34 слова из славянских
языков и 41614 слов из
греческого языка.

Депутат DISY Мариос Мавридис в поддержку позиции
министра сказал, что «экономика работает 24 часа в
сутки». Тем не менее, он признал, что от работников
поступают жалобы о том, что они вынуждены работать
семь дней в неделю.
Возможно, министр труда права, заявляя, что
расширение графика работы магазинов привело к
созданию новых рабочих мест. Однако, она не сказала,
сколько рабочих мест было потеряно в результате
закрытия малых и средних предприятий, пострадавших
от новых часов работы. Депутат Рула Мавроникола,
входящая в состав подкомитета парламента, выразила
глубокую обеспокоенность по поводу негативного
влияния на семейную жизнь слишком большой
продолжительности рабочего времени женщин.
Мы считаем, что вопрос о рабочем времени является
очень важным, включающим множество социальных
аспектов, и поэтому правительству следует отнестись к
нему с должной серьезностью. Утверждение о том, что
расширенный график работы может помочь экономике,
являются куцым оправданием ностальгирующих по
безудержному капитализму, который превращает людей
в машины по производству капитала и в то же время
максимизирует прибыль крупного бизнеса за счет
малого.

Греческий считается самым
совершенным языком и имеет
самых богатый словарный запас
в
мире.
Он
обладает
в н е в р е м е н н о й
преемственностью с древних
времен и до сегодняшнего дня.
Он проник во все языки через
заимствование слов и понятий,
привитых на протяжении веков.
Греческий язык отличается
точностью
и
ясностью,
полностью передает смысл
каждого слова или фразы, не
оставляя места для малейшего
сомнения в его значении.

Последние статистические данные показывают, что во
всем мире богатые становятся еще богаче, а бедные –
еще беднее. На Кипре средний класс принесен на алтарь
развития,
которое
хотели
обеспечить
нам
недобросовестные банкиры, ностальгирующие по
бесконтрольной свободной экономике. Мы глубоко
убеждены, что меры по либерализации графика работы
магазинов в среднесрочной и долгосрочной перспективе
негативно повлияют на социальную сплоченность. Мы
призываем правительство проявить ответственность и
отменить решение о продленном рабочем времени
магазинов или, по крайней мере, оставить воскресенье
обязательным выходным для всех магазинов.
Воскресный выходной является днем религиозного
благочестия и духовного восстановления граждан,
укрепляющий институт семьи. Принятие закона о новом
рабочем графике магазинов пойдет на пользу только
тем, кто хочет превратить людет в духовных калек.

Бесценное сокровище
Народы, соприкоснувшиеся с
греческим языком, уважают и
принимают
его.
Надо
подчеркнуть,
что
каждое
четвертое слово в английском
языке
имеет
греческое
происхождение, а каждое
шестое – французское. 80%
международных терминов и
90% медицинских терминов

Именно этого добились сторонники глобализации в
других странах и именно это хотят навязать нам и здесь
-- на бедствующем Кипре, подавляя духовное
сопротивление граждан и превращая их в заводные
игрушки
в
целях
увеличения
прибыли
транснациональных корпораций и всевозможных
торговцев людьми.

заимствованы из греческого
языка.

позволяя нам погрязнуть в
лабиринте духовной бедности.

Сочетание изображений играет
большую роль в формировании
правильной речи. Влияние
греческого
языка
на
умственное развитие не может
сравниться ни с каким другим
языком в мире. Наш язык
способствует
умственному
совершенствованию, не менее
важному, чем физическое, не

И еще очень важная деталь:
испанские
евродепутаты
требовали введения греческого
языка в качестве официального
в
Европарламенте,
аргументируя свою позицию
тем, что "изъясняться без
использования
греческого
языка – это все равно, что
говорить со слепым о цветах».

Материнский язык – это наша идентичность

О

дним из многих определений
языка является определение
Брехта.
Язык – это я.
Язык – это ты.
Язык – это целый мир.
Язык – это то, что созидает
общество.
Язык – это любовь и боль.
Язык – это одежда, выражение
лица, жесты, реакция.
Язык
–
это
планирование,
уничтожение.

фантазия,
созидание,

Язык – это контроль и убеждение.
Язык – это коммуникация.
Язык – это громада.
Язык – это я.
Язык – это не просто, как
некоторые думают, набор слов,
формул и правил, описанных в
словарях и грамматиках.

Несмотря на то, что язык служит
выражением нашего внутреннего
мира,
богатства
жизни,
способствует
открытию
и
соприкосновению душ, обмену
чувств и мыслей в разговоре,
является вопросом и ответом,
отрицанием и утверждением,
запретом и просьбой, позволяет
спорить и находить смирение в
повседневной
жизни,
возвышаться и раскаиваться, петь
и плакать, радоваться и грустить,
выражать спокойствие и бурю
эмоций, любовь и страсть,
агонию
и
экстаз,
служит
средством описания жизни,
созерцания судьбы, научной и
философской
мысли,
язык
является достоянием отдельной
нации.
Как
говорит
фламандская
пословица: «Язык – это весь
народ».
Манолис Триандафиллидис

Нет односторонним решениям в отношении полугосударственных организаций!

S

EK в течение многих лет выступает за проведение
необходимых
структурных
изменений
в
полугосударственных
организациях,
которые
помогут им повысить эффективность работы в
интересах Кипра и ее народа. Наряду с этим
профсоюз
выступает
против
приватизации
полугосударственных
организаций,
поскольку
считает, что эти организации, и в частности те,
которые утверждены в качестве кандидатов на
приватизацию: Телекоммуникационная компанния
(CYTA), EAC, Портовое управление, выполнили и
продолжают выполнять важную функцию, принося
экономические выгоды всему кипрскому обществу.
До сих пор полугосударственные организации
способствовали пополнению государственной казны
на сотни миллионов евро и их высокий
профессионализм внес решающий вклад в
обеспечение
безопасности
нашей
полуоккупированной страны.

Вдали от догматизма и с учетом реалий сегодняшней
суровой действительности, сложившейся под
влиянием выполнения условий Меморандума и
Тройки ЕС, мы должны применять отдельный подход
к каждой организации, исходя из специфики ее
деятельности.
SEK,

испытывая

чувство

ответственности

за

• Нам необходимы ответственность, диалог
и честные переговоры
работников, общество и всю страну в целом,
выдвигает необходимость защиты прав работников
полу-государственных организаций. На основе
заверений
президента,
данных
руководству
профсоюзных организаций 13 декабря 2013 года, и
заверений партий, государство взяло на себя
обязательство в полной мере гарантировать права

трудящихся.
Вот уже несколько дней мы настаиваем, чтобы
правительство внесло в законопроект конкретные
положения, гарантирующие пенсионные и трудовые
права работников, институционализацию их участия в
этом процессе, а также защиту институциональной
роли парламента. Вместо этого на прошлой неделе
Министерский совет одобрил предложенный
законопроект,
что
может
стать
причиной
возникновения серьезных трудовых конликтов в
полугосударственных организациях.
Несмторя на то, что время упущено, SEK требует
проведения здесь и сейчас встречи со всеми
институциональными органами, чтобы обсудить и
согласовать способы защиты интересов трудящихся.
SEK однозначно заявляет, что будет бороться за
защиту прав работников, интересов общества и
экономики всеми доступными законными средствами.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τρόφιμα που σκοτώνουν τον πόνο

Ί

σως η λήψη ενός χαπιού είναι
ευκολότερη, αλλά τα χάπια δεν
κάνουν τίποτα για να καταστείλουν την υποβόσκουσα αιτία του
πόνου σας, όπως κάνει η κατανάλωση των σωστών τροφίμων
Τι κοινό μπορεί να έχουν ένα φλιτζάνι καφές, ένα πιάτο φασόλια
και μερικά χάπια ibuprofen; Η
απάντηση που εκπλήσσει είναι ότι
μειώνουν τον πόνο. «Ίσως η λήψη
ενός χαπιού είναι ευκολότερη,
αλλά τα χάπια δεν κάνουν τίποτα
για να καταστείλουν την υποβόσκουσα αιτία του πόνου σας,
όπως κάνει η κατανάλωση των
σωστών τροφίμων», αναφέρει η
BethReardon, υπεύθυνη διατροφής
στο κέντρο
DukeIntegrativeMedicine.
Πόνοι στις αρθρώσεις
Τα ευχάριστα νέα είναι ότι κάποιες
αρχικές μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση 20 ξινών κερασιών είναι
εξίσου αποτελεσματική με τη λήψη
χαπιών ibuprofen για τη μείωση
του πόνου. Σε μια πιο πρόσφατη
έρευνα, η κατανάλωση περίπου 45
κερασιών ημερησίως μείωσε κατά
25% την πρωτεΐνη C-reactive, που
είναι μια βασική αιτία φλεγμονής,
η οποία σχετίζεται με την αρθρίτιδα. Παρομοίως, ο κουρκουμάς
περιέχει κουρκουμίνη, ένα στοιχείο
που σε μια έρευνα καταλάγιασε τον
πόνο, όπως έκανε και το ibuprofen
σε ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα
στο γόνατο.

καθώς σε μια πρόσφατη έρευνα, οι
άνθρωποι που έκαναν βάρη ένιωθαν 25% λιγότερο πόνο 24 ώρες
μετά την άσκηση με την κατανάλωση τζίντζερ (περίπου μισό κουταλάκι την ημέρα για έντεκα ημέρες)
απ' ό,τι εκείνοι που κατανάλωσαν
ένα υποκατάστατο. Οι ερευνητές

θούν τη διαδικασίας της πέψης,
ενώ παράλληλα χαλαρώνουν τους
μυς του στομάχου, προλαμβάνοντας έτσι τις κράμπες και τους
σπασμούς. Για τη διάρροια, η
Reardon προτείνει την κατανάλωση
ενός έως τριών κουταλιών του
γλυκού άγλυκης καρύδας σε κομμάτια, η οποία έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές ιδιότητες.
Κράμπες προεμμηνορροϊκού συνδρόμου

θεωρούν ότι αυτό που βοηθάει
είναι η τζιντζερόλη, αντιοξειδωτική ουσία που καταπολεμά τις
φλεγμονές και τον πόνο.

Έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες που
ελάμβαναν περισσότερη ριβοφλαβίνη από τρόφιμα όπως τα αμύγδαλα είχαν κατά ένα τρίτο λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν
συμπτώματα προεμμηνορροϊκού
συνδρόμου, όπως κράμπες σε
σχέση με εκείνες που ελάμβαναν
μικρότερη ποσότητα. Τα τρόφιμα
που είναι πλούσια σε βιταμίνη Β6,
όπως τα φιστίκια, μπορούν να μειώσουν τις ενοχλήσεις, τις κράμπες
και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με το προεμμηνορροϊκό
σύνδρομο, αναφέρει η Reardon.

Καούρα

Πονοκέφαλος

Μια έρευνα για το περιοδικό Gut
απέδειξε ότι οι άνθρωποι που
κατανάλωναν συχνά τρόφιμα
πλούσια σε φυτικές ίνες είχαν 20%
λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, πιθανότατα
γιατί οι ίνες βοηθούν το φαγητό να
φτάσει πιο γρήγορα στο στομάχι
και να προλάβει με αυτόν τον
τρόπο την παλινδρόμηση.

Για να τους καταπολεμήσετε, μπορείτε να πιείτε έναν καφέ ή άλλα
αφεψήματα με καφεΐνη, όπως το
τσάι, διότι βοηθούν στη συστολή
των αιμοφόρων αγγείων και ανακουφίζουν τον πόνο, ενώ συντελούν στην αποτελεσματικότητα
των παυσίπονων φαρμάκων, άρα
μπορείτε να μειώσετε τη δόση που
λαμβάνετε. Αν, ωστόσο, έχετε ημικρανίες, τότε πιθανότατα έχετε
έλλειψη μαγνησίου και θα επωφεληθείτε από την κατανάλωση
φαγητών που είναι πλούσια σε
μαγνήσιο, όπως οι κολοκυθόσποροι, το γνωστό πασατέμπο.

√ Καταπολεμούν τις
ενοχλήσεις που νιώθετε
και σας ταλαιπωρούν

Καταπονημένοι μύες

Πόνος κατά τη χώνευση

Μήπως περπατάτε πολύ όλη την
ημέρα και γυμνάζεστε συνεχώς;
Τότε, πιείτε τσάι από τζίντζερ,

Η μενθόλη που υπάρχει στη φρέσκια μέντα, αλλά και το τσάι
μέντας δρουν χωνευτικά και βοη-

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Η σημερινή μέρα θα
φέρει τη δικαίωση σε αρκετούς τομείς,
όπου μέχρι τώρα έχεις κάνει έντονες
προσπάθειες. Οι συνθήκες σε ευνοούν
και θα δεις να υλοποιούνται τα σχέδιά
σου. Βέβαια, δεν πρέπει να αφήσεις
καμία ευκαιρία να πάει χαμένη και να
δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό για την
περαιτέρω εξέλιξη τους.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα μπορέσεις να προωθήσεις
κάποια σχέδια, που έμεναν παγωμένα.
Με προγραμματισμένες κινήσεις και
χωρίς βιασύνη, θα πετύχεις αυτά που
θέλεις, ενώ η μέρα φέρνει και κάποιες
ευχάριστες, αναπάντεχες εξελίξεις.
Απόλαυσε τη βοήθεια που σου προσφέρουν τα δικά σου άτομα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Σε παροτρύνει να κάνεις
βαθύτερες σκέψεις και θα θελήσεις να
βρεις τι κρύβεται πίσω από διάφορα
σχόλια που κάνουν οι γύρω σου, για το
άτομο σου. Κατά τα άλλα, αν βάλεις ένα
καλό πρόγραμμα, θα καταφέρεις να
τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου
χωρίς πολύ άγχος και με αποτελεσματικότητα..
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σε περιμένει άλλη μια μέρα
με πολύ τρέξιμο, πολλές υποχρεώσεις
και φυσικά, πολύ άγχος. Ωστόσο, οι
συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για να
μπορέσεις να λύσεις τα περισσότερα
ζητήματα που σε απασχολούν, αλλά και
να βάλεις σε μια σειρά όλα τα υπόλοι-

πα. Κάνε ένα καλό πρόγραμμα και αναθεώρησε κάποιες καταστάσεις.
ΛΕΩΝ: Έχεις πολλές εκκρεμότητες και
θέλεις να βάλεις σε μια σειρά όσα σε
απασχολούν, μήπως και καταφέρεις να
ηρεμήσεις. Η μέρα ευνοεί τις προσπάθειές σου και με λίγη ψυχραιμία, μπορείς να τα καταφέρεις μια χαρά. Μην
βιάζεσαι και μην αγχώνεσαι, για να
αποφύγεις τα λάθη.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα φέρνει
ξεκαθαρίσματα σε διάφορους τομείς και
κυρίως σε θέματα του παρελθόντος,
που σε απασχολούν ακόμη. Μην τα
χάσεις και μην κλειστείς στον εαυτό
σου. Αξιοποίησε την ενέργειά σου και
κινήσου δυναμικά, για να λύσεις όσο το
δυνατόν περισσότερα προβλήματα.
Αλλά προσοχή, χωρίς βιασύνη και
παρορμητισμό.
ΖΥΓΟΣ: Ίσως να σε απασχολήσει τόσο
το παρελθόν όσο και το μέλλον. Καλύτερα λοιπόν να επικεντρωθείς στο παρόν!
Μην αφήνεις να σε πάρει από κάτω η
σκέψη του τι έκανες λάθος στο παρελθόν και μην κάνεις καινούργια σχέδια,
αν δεν τελειώνεις με τις παρούσες
εκκρεμότητες. Με τις κοινωνικές επαφές
που θα κάνεις, θα μπορέσεις να δώσεις
λύσεις που δεν φανταζόσουν.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αρκετά θέματα που σε προβληματίζουν θα βρουν τις κατάλληλες
λύσεις. Ειδικά κάποια οικογενειακά
ζητήματα θα μπουν σε σειρά και θα σε
ανακουφίσουν με την πορεία που θα

λάβουν. Είναι κατάλληλη μέρα για να
τακτοποιήσεις όσο το δυνατόν περισσότερες υποχρεώσεις.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είσαι σε μια καλή μέρα, αλλά
και σε μια καλή περίοδο γενικότερα.
Μπορείς να οδηγηθείς στην επιτυχία, με
τις κατάλληλες κινήσεις. Πάντως, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα και κυρίως
ψύχραιμος σε κάποια απρόοπτα, που
θα συμβούν λόγω της σημερινής όψης
της Σελήνης με τον Ήλιο, που ρίχνει…
χρυσόσκονη στα πράγματα. Η βιασύνη
θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Καλό είναι να κάνεις μια
ανασκόπηση σε όσα έχεις καταφέρει και
να μην κρίνεις με τόση αυστηρότητα τον
εαυτό σου. Φρόντισε να μην σε πάρει
από κάτω και μην επικεντρώνεσαι στα
λάθη που έχεις κάνει, αλλά στα βήματα
εκείνα, που σου έφεραν τα αποτελέσματα που ζητούσες.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κάποιες καταστάσεις θα σε
αναστατώσουν σήμερα, φίλε Υδροχόε,
κυρίως γιατί αδυνατείς να καταλάβεις τι
συμβαίνει. Αν δεις με ψυχραιμία απέναντι
στα γεγονότα, θα βγάλεις ασφαλή
συμπεράσματα, χωρίς όμως βιασύνες
και επιπολαιότητες. Άκουσε το ένστικτό
σου και δεν θα χάσεις!
ΙΧΘΕΙΣ: Το άγχος και η ένταση χτυπάει
κόκκινο και όλα όσα συμβαίνουν τον
τελευταίο καιρό στη ζωή σου, σε φέρνουν στα όριά σου. Ηρέμησε και μίλα με
καλούς φίλους. Εκτός του ότι θα
αισθανθείς καλύτερα, θα δεις ότι μπορούν να σε βοηθήσουν και πρακτικά.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Αναποδογυριστή τυρόπιτα
Υλικά:
1 πακέτο φύλλο πολίτικο
150 γρ. ελαιόλαδο για τα
φύλλα
100 γρ. βούτυρο
200 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
1 λίτρο φρέσκο γάλα
1 κιλό φέτα, κεφαλογραβιέρα, μανούρι (ανάμεικτα )
2 αβγά 2 κρόκους
μπόλικο φρεσκοτριµµένο πιπέρι, 2 κ.σ. μπούκοβο
2 πρέζες μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση: Λιώνουμε το βούτυρο σε κατσαρόλα. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε να βουτυρωθεί καλά.
Προσθέτουμε το γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η
κρέμα. Αφού δέσει, την αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε ένα ένα τα αβγά και τους κρόκους, ανακατεύοντας µε σύρμα ώστε να ομογενοποιηθούν στην κρέμα.
Αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει.Τέλος προσθέτουμε τη
θρυμματισμένη φέτα και τα τριμμένα τυριά και ανακατεύουμε.Τρίβουμε πιπέρι κατά βούληση και ρίχνουμε το
μπούκοβο και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε ρηχό ταψί για πίτα, 36 εκ. Το λαδώνουμε
ελαφρά. Κρατάμε χωριστά τα δυο φύλλα και τα ψιλοκόβουμε.Τα ρίχνουμε στη γέμιση και ανακατεύουμε. Στρώνουμε τα 7 φύλλα, ραντίζοντας τα ενδιάμεσα με λάδι,
ακτινωτά στο ταψί (να περισσεύουν έξω αρκετά) και
απλώνουμε τη γέμιση στα στρωμένα φύλλα σε λεπτή
στρώση. Είναι σημαντικό η γέμιση να είναι σε λεπτή
στρώση. Γυρίζουμε προς τα μέσα (πάνω στη γέμιση) τα
φύλλα που εξέχουν. Από πάνω στρώνουμε λαδώνοντας
ένα ένα τα υπόλοιπα φύλλα, μπήγοντας τις άκρες τους
κάτω από την πίτα (όπως κάνουμε στο γαλακτομπούρεκο).
Ψήνουμε την τυρόπιτα στους 200 ºC στις αντιστάσεις
στην κάτω σχάρα ή στους 180ºC στον αέρα στην μεσαία
σχάρα για περίπου 35', μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.Την αναποδογυρίζουμε σε μεγάλο ταψί και συνεχίζουμε το ψήσιμο γι 15 ´ για πιο τραγανό αποτέλεσμα. Τη
βγάζουμε σε μεγάλη επιφάνεια και κόβουμε σε κομμάτια.
Σερβίρουμε όσο είναι ζεστή

Ποτηράκια ελαιόλαδου με φέτα ντομάτα και ελιά
Υλικά:
12 σφηνάκια ( ποτηράκια)
12 οδοντογλυφίδες
λίγο αγουρέλαιο
12 μπουκίτσες ψωμί
12 ντοματίνια
12 κυβάκια φέτα
12 ελιές χωρίς κουκούτσι λίγη ρίγανη λιγο αλάτι.

Εκτέλεση: Βάζουμε στη σειρά τα σφηνάκια. Σε κάθε οδοντογλυφίδα περνάμε από 1 κομμάτι ψωμί, 1 ντοματίνι, 1
κομμάτι φέτα, 1 ελιά και τα βάζουμε όρθια στα σφηνάκια.Ραντίζουμε με ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε ρίγανη και
αλάτι και σερβίρουμε.

SUDOKU
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 5/2014, 19/2/2014

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

100.000 ............ 48691

100 .................. 28849

1.000................ 36242

100 .................. 32481

400................... 18049

100 .................. 24679

400 .................. 13623
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 696 - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

400 .................. 45792
200 .................. 43548
200 .................. 48830

100 .................. 34967
100 .................. 20569
100 .................. 47763

200 .................. 55086

100 .................. 27614

200 .................. 37774

100 .................. 58238

200 .................. 37581

Άλλα ποσά

200 .................. 28820

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................. 47308

6443, 5082

200 .................. 50767
200 .................. 40042
200 .................. 17015
200 .................. 35055

Από €20 οι λήγοντες σε
254
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................. 41544

353, 285

100 .................. 56404

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................. 25276

63, 92

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
Ο κύριος Αγαμέμνων
Αλκιβιάδους από τις
Κυβίδες Λεμεσού και η
δεσποινίς
Άντρη
Λοΐζου από τη Λεμεσό
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Έ

Αποχαιρετώντας τον Ανδρέα Παστελλά

τσι απροσδοκήτως και ταχέως
έφυγε από τον κόσμο τούτο ο
ποιητής Ανδρέας Παστελλάς.
Αυτός ο κορυφαίος ποιητής της
Κύπρου, καθώς και του μείζονος,
του οικουμενικού και θάλλοντος
στον τόπο της ιστορίας ελληνισμού. Πριν προλάβουμε να αποδεχτούμε ή να κατανοήσουμε και να
αφομοιώσουμε την επελαύνουσα
ραγδαίως εκδημία και αποδημία
του, πήρε τους δρόμους του ουρανού. Τους δρόμους του θανάτου.
Τους δρόμους του άλλου φωτός.
Έτσι τον πήρε ο καιρός, έτσι έφυγε
ο Ανδρέας, εκεί που στεκόταν
όρθιος, ευθυτενής, σταθερός και
γενναίος, υπερασπιζόμενος, μέχρι
τέλους, την ευπρέπεια και την
εντιμότητα και τη δικαιοσύνη,
πολεμώντας πεισματικά με τα
όπλα του και προασπίζοντας τη
δοκιμαζόμενη πατρίδα μας, αυτήν
της εξορίας και του καημού και της
νέας, επελαύνουσας τουρκοκρατίας. Υπερασπιζόμενος τον δοκιμαζόμενο
ελληνισμό.
Προασπίζοντας πεισματικά τη
γλώσσα και την ιστορία του και
την ελληνική φωνή του.
Ο Ανδρέας Παστελλάς υπήρξε
μαχητής ανυποχώρητος, ώς τό
τέλος. Χωρίς εκπτώσεις. Χωρίς
επιείκεια. Χωρίς συμβιβασμούς.
Γόνος εκείνης της υπέροχης γενεάς
των αγωνιστών, αποσύρθηκε και
αυτός τελικά, καθώς εξέλιπε ο
χρόνος γι’ αυτόν. Ως ωραίος έφηβος στεκόταν όρθιος ο Ανδρέας, κι
ας είχε εισέλθει στην περιοχή του
γήρατος, ακάματος και πείσμων.
Όπως εκείνος ο σκαντζόχοιρος του
αλληγορικού ποιήματός του της
συλλογής
Μεταθανατίως
Αποσχηματισθείς, που επέζησε
μέσα από τους κατατρεγμούς, τους

νισμού της Κυπρου. Τον διωγμό και
τον κατατρεγμό, που βιώσαμε.

διώγμούς, την αδικία.
Σκεφτομαι, λοιπόν, τώρα, πως τό
ποιητικό αριστούργημά του «Ο
σκαντζόχορος που επέζησε», συνιστά μιαν άλλη βιογραφία ή μια
αυτοβιογραφία του ελληνισμού
της εξόριστης Κύπρο, ενός ελληνισμού που παραμένει πεισμόνως
όρθιος και υπερήφανος, όταν
γύρω του όλα καταρρέουν και
χάνονται:
«Εκεί που όλοι τον εἶχαν ξεγραμμένο
τον εύχονταν για ξεγραμμένο ερχόταν μόνος.
Μέσα από λοιμούς, λυγμούς
ισοπεδώσεις εκχερσώσεις επιχωματώσεις
αργά διέσχιζε το δρόμο κουτσαίνοντας.
Λάτρεις κρανοφόροι του μετάλλου
τον παραμόνευαν.
Μελανηφοροι πεφυσιωμένοι επιβήτορες των μηχανών
επίβουλοι τον περίμεναν
βαθιά μέσα τους πονώντας για τη
χαμένη ηδονή
―Νάτον θα πέσει!
Μέσα σε πανδαιμόνιο χαρούμενων
κλάξον τον περίμεναν.
Εκείνος προχωρούσε ανέγγιχτος
με χείλι μισάνοιχτο
γκριμάτσα πόνου ή χαμόγελο
κάπνιζε το τσιγάρο του
φρενοβλαβής, ίσως, και περήφανος.»
«Ο σκαντζόχοιρος που επέζησε»
Έτσι πικρά και στυφά αποτυπώνει
ο Ανδρέας Παστελλάς τον καημό
και την πίκρα του εξόριστου ελλη-

Ο Παστελλάς υπήρξε ποιητής του
οράματος. Αλλά και της δοκιμασίας και των παθών και της ιστορικής ματαίωσης. Ποιητής ακαριαίος, κατα τον καβαφικό τρόπο,
ολιγογράφος, με μια πικρή κι όμως
διάχυτη ειρωνεία, καθίσταται ποιητής εξόχως εθνικός. Διαβάζουμε,
έτσι, στο Χώρο Διασποράς, μαζί με
το σπουδαίο ποίημα «Άδεια
Θρανία» της εθνικής ανάτασης και
υπερηφάνειας και εκείνο το πικρό
με τίτλο «Εμπορεία Φοινικικά», που
συνιστούν τον άξονα και το μέτρο
της αυτοσυνειδησίας μας, αλλά
και μια επώδυνη καταθεση του
αλλοτριωμένου ελληνισμού, τον
οποίο ο ποιητής επιχειρεί να αφυπνίσει:

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

«Στην πατρίδα μου πλήθυναν οι
Φοίνικες
την πατρίδα μου πουλούν καθημερινά μεσοτιμής οι
Φοίνικες
σε κάθε γωνιά εμπορείο φοινικικό
εκεί που άλλοτε βλάσταινε μονάχα
η δάφνη η ελληνική
για τους γενναίους»
Με τον θάνατο του Ανδρέα
Παστελλά έχει σιγήσει μια κορυφαία ποιητική φωνή της ελληνικής
περιφέρειας, μια ελληνική φωνή
της εξορίας, πεισμόνως και επιμόνως Ελλάδος φθόγγον χέουσα.

Ήδη πιά ο Ανδρέας ευρίσκεται στο
δικό του «Χώρο διασποράς», αυτός
που υπήρξε ένας «ωραίος Ἕλλην»,
εγκαταλείποντας τα μάταια, αλλά
και τη δοκιμασία του κόσμου τούτου. Εμείς τον αποχαιρετούμε,
υποκλινόμενοι στο ποιητικό ύψος
και μεγαλείο του.
Νίκος Ορφανίδης

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τρεις οι βασικοί μνηστήρες

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝ έχουν τον
πρώτο λόγο
• Ομάδα από ατσάλι ο ΑΠΟΛΛΩΝ πήρε το
Λεμεσιανό ντέρμπυ

Ο

Νίκη - οξυγόνο πέτυχε η ΑΕ
Κουκλιών στο «Δασάκι»
δημιουργώντας νέα εκρηκτικά δεδομένα στα κάτω
διαζώματα του βαθμολογικού πίνακα.

Έτοιμος για τίτλο δηλώνει
ο ΑΠΟΕΛ που άρχισε να
θυμίζει τον παλιό καλό
εαυτό του.
4η συνεχόμενη ήττα για την
ΑΝΟΡΘΩΣΗ η οποία κινείται πλέον μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας. Με λαμπρό
αστέρι τον νεαρό Ν. Εγγλέζου (φωτο) ο οποίος ξεδίπλωσε το ταλέντο του και
οδήγησε την ΑΕΚ στην νίκη
τονώνοντας ψυχολογικά
την ομάδα για τη συνέχεια.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ για άλλη μια
φορά δεν τα κατάφερε αν

• Ο ΑΠΟΕΛ σκόρπισε στους πέντε ανέμους τη
ΔΟΞΑ η οποία μπήκε σε περιπέτειες
• Χαρακίρι για ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΝΟΡΘΩΣΗ
• Νίκη βάλσαμο για ΑΕΚ και ΕΝΩΣΗ
βήμα σωτηρίας.

ΑΠΟΛΛΩΝ υποχρέωσε
την πρωτοπόρο ΑΕΛ
στην πρώτη της ήττα στο
Τσίρειο και μπήκε για τα
καλά στο παιχνίδι του τίτλου.

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ έκοψε τα
φτερά του ΕΡΜΗ κι έπιασε
την ΑΕΚ στους 31 βαθμούς.
Οι «Φτεροπόδαροι» δεν
απέδωσαν τα αναμενόμενα
και υπέστησαν την πρώτη
τους ήττα στο «Αμμόχωστος».
και ήταν καλύτερη. Ωστόσο, ο ΑΡΗΣ έχασε δύο κλασσικές ευκαιρίες στο τέλος
για να πάρει τη νίκη.
Πολυβόλησε με πεντάσφαιρο την ΑΛΚΗ, η ΕΝΩΣΗ
σημειώνοντας σημαντικό
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Η συνέχεια
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Στον πίνακα των δεινών
εκτελεστών εξακολουθεί να
φιγουράρει ο Γκ. Σανγκόϊ
(ΑΠΟΛΛΩΝ) με 15 τέρματα
έναντι 13 του Ορλάντο Σα
(ΑΕΛ).

Η βαθμολογία

Αποτελέσματα

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ- ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ

0-3
6-0
12-1

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

2-4

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

3-0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ

1-2

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

0-3

Π.&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ

4-1

Για την 8ην αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27.2.2014 και ώρα 7.00 μμ.
ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.2.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΕΝ ΛΑΝΙΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1.3.2014 και ώρα 2,30 μ.μ.
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - Α&Ν/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ- ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4.3.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, που
διεξήχθη την Κυριακή 23.02.2014 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
2-0
ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
3-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας
1-3
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΘΟΙ Καπέδων
2-1
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - Ε.Μ.Ανθούπολης
1-3
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
1-4
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
0-3
Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
0-3
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι
3-0
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής
3-0
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
3-0
Κ.ΜΑΤΣΗΣ Λακατάμιας – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού
3-0

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 1 – 2 Μαρτίου, 2014, συνεχίζεται η διεξαγωγή του Β΄ Γύρου του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος με τους πιο κάτω αγώνες:
20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1-2/3/14
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
(Παρασκευή)
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ-Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
(Σάββατο)
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ-ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
(Παρασκευή)
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
(Σάββατο)
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
(Σάββατο)
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΗ
Τα αποτελέσματα της 19ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22-23/2/14
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
1-1
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
1-0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ-ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
2-4
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ-ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
4–1
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ-Ε.Σ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Δευτέρα)
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
ΚΕΝΗ
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέντευξη

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΗΟ - ΣΕΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά
και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με τον αρχισυντάκτη της «ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ» ΣΕΚ
Ξενή Ξενοφώντος

1 Δώστε μας το στίγμα της κυκλοφορίας της
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ. Η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» είναι το
εβδομαδιαίο εκφραστικό όργανο της ΣΕΚ. Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη πρωί σε 8000 φύλλα τα
οποία πωλούνται στους χώρους δουλειάς όπου
το προσωπικό είναι οργανωμένο στις συντεχνίες.
Επιπροσθέτως, γύρω στα 1000 φύλλα διανέμονται δωρεάν σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

2 Ποιος ο βασικός ρόλος της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΦΩΝΗΣ. Η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» αποτελεί την αιχμή
του δόρατος της ΣΕΚ για συνεχή πληροφόρηση
και ενημέρωση των μελών για τα τρέχοντα εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Καταπιάνεται επίσης με θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, ενώ τεράστια σημασία προσδίδει στο
Κυπριακό Ζήτημα, στα μείζονα εθνικά θέματα
του Ελληνισμού, στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Με επίκαιρα άρθρα καταγράφει με απλό και
κατανοητό τρόπο τις θέσεις της ΣΕΚ στα σοβαρά
θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους και
τον τόπο γενικότερα. Με σχόλια και εξειδικευμένες τοποθετήσεις των συντακτών της, των αξιωματούχων του Κινήματος, αλλά και επιφανών
παραγόντων της κοινωνικοοικονομικής ζωής,
προβάλλει τα ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα,
ενώ στηλιτεύει με καλόπιστη κριτική τα κακώς
κείμενα του πολιτικού βίου.

3 Με ποιόν φακό προσεγγίζει τα θέματα που
προβάλλει. Ανεξάρτητη και μακριά από εξωσυνδικαλιστικές επιρροές ή ιδιοτελή συμφέροντα, η
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» με την μαχητικότητα αλλά και
την τεκμηριωμένη άποψη της, δίδει τροφή στα
μέλη και στα στελέχη ώστε να προωθούν τα
καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων
της, εργατικής τάξης και της πατρίδας.

√

Ε

πείγουσα επιστολή προς την
Κοινοβουλευτική
Επιτροπή
Οικονομικών απέστειλε προχθές
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, ο γ.γ.
της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία. Η
επιστολή συνοδεύεται από γνωμάτευση έγκριτου ακαδημαϊκού νομικού που καταλήγει σε διαφορετικά
νομικά συμπεράσματα, από την
νομική υπηρεσία, ως προς την
νομιμότητα των εργαζομένων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στην επιστολή ο γ.γ. τη ΟΗΟ καλεί
τη Βουλή, λόγω της σοβαρότητας
του θέματος, να λάβει υπόψην την
εναλλακτική επιχειρηματολογία

5 Στη σημερινή έκρηξη των ηλεκτρονικών
Πολυμέσων ποια η αξία και ο ρόλος της εφημερίδας σας. Στην σημερινή εποχή που ο πολίτης
βομβαρδίζεται αδιάκοπα και απροκάλυπτα με
πληροφορίες επί παντός επιστητού, πολλές
φορές παραπλανητικές , η αξία της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΦΩΝΗΣ καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη καθώς επενεργεί ως αποστακτήρας της ανελέητης και ανεξέλεγκτης πληροφόρησης παρέχοντας στους
εργαζόμενους ασφαλή, διασταυρωμένα και τεκμηριωμένα κείμενα. Είναι, λοιπόν, χρέος μας να την αγκαλιάσουμε ακόμη περισσότερο
και να την προωθήσουμε σε
περισσότερους χώρους
δουλειάς μεγιστοποιώντας την χρησιμότητας της προς τους
εργαζόμενους και την
κοινωνία.

όσο και τα συμπεράσματα της
γνωμάτευσης του νομικού συμβούλου της ΟΗΟ.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω,
τονίζεται στην επιστολή, «ως
ΟΗΟ-ΣΕΚ, πιστεύουμε ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων αποτελεί μεταξύ
άλλων και πολιτική δέσμευση του
Πρόεδρου της Δημοκρατίας και
των υπολοίπων πολιτειακών
φορέων (κυβέρνηση και κόμματα)
οι οποίοι έχουν, κατά κόρο, προβεί
σε δημόσιες δηλώσεις και έχουν
αναλάβει δεσμεύσεις για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών και

εργασιακών

δικαιωμάτων

των

εργαζομένων στους Ημικρατικούς
Οργανισμούς.
Και καταλήγει: Με βάση τούτο, η
ΟΗΟ-ΣΕΚ, επιμένει στις θέσεις που
ανέπτυξε στην πρώτη σύγκληση
της Επιτροπής Οικονομικών και
ζητεί για μια ακόμη φορά τη
συμπερίληψη, μεταξύ άλλων,τροπολογιών στο νομοσχέδιο, ικανών
να περιγράψουν και να διασφαλίσουν τα συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνεχής ο αγώνας για κοινωνική καταξίωση

4 Με τα ευρωπαικά και άλλα θέματα της διεθνούς και Κυπριακής καθημερινότητας πόσο
ασχολείται. Μεγάλη σημασία προσδίδει στα
τεκταινόμενα στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Ενημερώνει σε βάθος το αναγνωστικό της κοινό για
τα ζωτικά θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Παγκοσμιοποίηση επικεντρώνοντας στην προσοχή της στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές του Κοινοτικού Κεκτημένο. Σε τοπικό
και Πανελλήνιο επίπεδο καλύπτει ένα εξειδικευμένο φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας με
κορωνίδα ρεπορτάζ που αφορούν στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και τη δράση των
συνδικάτων για διεκδίκηση των εργατικών και
και κοινωνικών αιτημάτων.

Η ΟΗΟ - ΣΕΚ έθεσε ενώπιον της Βουλής, γνωμάτευση νομικού συμβούλου όσον αφορά
στη νομιμότητα των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς

Η

ΣΕΚ, τιμώντας την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, θα διοργανώσει Παγκύπρια, εκδηλώσεις και επισκέψεις σε χώρους εργασίας καλώντας τις εργαζόμενες γυναίκες εν μέσω
οικονομικής ύφεσης, να συνεχίσουν ακατάπαυστα
να αγωνίζονται ενάντια στις διακρίσεις και τις ανισότητες.

ΛΑΡΝΑΚΑ
Δευτέρα, 10 Μαρτίου, 6 μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας. Η σύμβουλος Σχέσεων Μιράντα Σιδερά θα αναλύσει το θέμα: «Σήμερα αλλάζω τη ζωή μου». Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη χορωδία της Ανόρθωσης Αμμοχώστου.

Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ καλεί παράλληλα τις εργαζόμενες γυναίκες να ενισχύσουν περαιτέρω
το συνδικαλιστικό κίνημα, δημιουργώντας την απαιτούμενη δυναμική για εδραίωση μόνιμων συνθηκών
ευημερίας με κυρίαρχο στόχο την αξιοποίηση όλου
ανεξαίρετα του ανθρώπινου δυναμικού.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παρασκευή 7 Μαρτίου στις 5.30μ.μ. Κύρια ομιλήτρια
η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Χαιρετισμό
θα απευθύνει ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από το λαογραφικό όμιλο «Λυγερή».
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Παραλιμνίου, Πέμπτη
6 Μαρτίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. Ομιλητής ο πάτερ
Γεώργιος Χ’’ Αδάμου που θα αναλύσει το θέμα: «Η
γυναίκα του χθες και του σήμερα». Θα τραγουδήσει η
χορωδία του Δήμου Σωτήρας.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 και ώρα 4.00 μ.μ. στην
αίθουσα «Χριστόδουλος Μιχαηλίδης» στο οίκημα της
ΣΕΚ Λεμεσού. Θέμα: «Τα βότανα στη ζωή μας». Παρουσίαση: κα Καλλισθένη Μυλωνά.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

