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ΗΚύπρος και η

Ελλάδα απο-

χαιρέτησαν προ-

χθές Δευτέρα τον

εκλιπόντα υπουρ-

γό Άμυνας Τάσο

Μητσόπουλο ο

οποίος υπηρέτη-

σε με σθένος τα

ελληνοχριστιανι-

κά ιδανικά ως

πολιτικός και ως

άνθρωπος.

Στην εξόδιο ακο-

λουθία  που τελέσθηκε

από τον Ιερό Ναό Αγίου

Γεωργίου Κοντού στη

Λάρνακα, τη ΣΕΚ εκπρο-

σώπησε ο γενικός γραμ-

ματέας Νίκος Μωϋσέως.

Σε συλλυπητήριο τηλεγράφημα του προς τον Πρόε-

δρο της Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ

Α. Νεοφύτου, ο κ. Μωϋσέως εκφράζει εκ μέρους της

Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών της ΣΕΚ, την

«οδύνη μας για τον πρόωρο θάνατο του φίλου

υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου ο οποίος

υπήρξε παράδειγμα προς μίμηση, τόσο ως πολι-

τικός, όσο και ως άνθρωπος». 

Η ΣΕΚ συμμετέχει στο πένθος που κήρυξε η πολιτεία

για το θάνατο του Τ. Μητσόπουλου με τις σημαίες

στο μέγαρο του κινήματος να παραμένουν μεσίστιες

για τρεις ημέρες. 

Σύσσωμος ο τύπος με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα

του εξήρε την ανθρωπιά, τη φιλοπατρία και τις αρε-

τές του Τάσου Μητσόπουλου. Όλες ανεξαιρέτως οι

πολιτικές δυνάμεις μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για

τον άνθρωπο και πολιτικό Τ. Μητσόπουλο. 

Την Ελλάδα εκπροσώπησε στην κηδεία ο υπουργός

Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος ενώ το

συγκλονισμό του για τον πρόωρο χαμό του Τ.

Μητσόπουλου ο οποίος διετέλεσε στενός τους συνερ-

γάτης, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Αντώνης Σαμαράς.                                    Σελ. 3, 5

• ΣΕΚ: Παράδειγμα
προς μίμηση
ο Τάσος
Μητσόπουλος

Καζάνι που βράζει
η ξενοδοχειακή βιομηχανία

Με την εκλογή του προέδρου Νίκου Αναστασιάδη

στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας,

δημιουργήθηκε αίσθημα ελπίδας πως θα επανέλθει η

αγορά εργασίας σε μια ορθόδοξη πορεία, με την

έννοια ότι, θα υπάρξει σεβασμός στα εργασιακά

θέσμια και στις συλλογικές συμβάσεις και ότι θα

σταματήσει η απορρύθμιση και η αταξία. 

Σήμερα ένα χρόνο μετά, τα πράγματα είναι ακόμα

εξαιρετικά δύσκολα με την εργοδοτική πλευρά να

εξακολουθεί να λειτουργεί απαράδεκτα και ετσιθελι-

κά, να απολύει Κυπρίους και να τους αντικαθιστά με

φθηνό ξένο εργατικό δυναμικό και γενικά σε αρκετούς

τομείς να επιβάλλονται ισοπεδωτικοί όροι απασχό-

λησης. 

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατ’  επανάληψη κάλε-

σε την εργοδοτική πλευρά να σεβαστεί τα εργασιακά

θέσμια και ιδιαίτερα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία να

εργοδοτήσουν 70% Κύπριους και 30% αλλοδαπούς, σε

μια προσπάθεια να αυξηθεί η εργοδότηση ντόπιου

εργατικού δυναμικού και να βελτιωθεί η ποιότητα

των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Δυστυχώς οι εργοδότες του κλάδου δεν σεβάστηκαν

ούτε την προεδρική έκκληση, ούτε το γεγονός ότι,

πέρσι τα συνδικάτα συναίνεσαν σε μείωση του εργα-

τικού κόστους κατά 15%. Η συγκεκριμένη παραχώρη-

ση της συνδικαλιστικής πλευράς ήταν μια γενναιό-

δωρη προσφορά προς την εργοδοσία η οποία αυτή

την ώρα δείχνει μέγιστη αγνωμοσύνη. 

Για τη διόρθωση και βελτίωση των κακώς εχόντων

στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στη ξενοδοχειακή

βιομηχανία, ξεκίνησε ένας διάλογος στο υπουργείο

Εργασίας, ο οποίος έμεινε μεσόστρατα. Αυτή την

ώρα, και πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής

περιόδου θα πρέπει να ολοκληρωθεί. 

Ανάμεσα στις αποφάσεις που πρέπει να υλοποιη-

θούν είναι και η προηγούμενη δέσμευση για τη γνώση

της ελληνικής γλώσσας ως προαπαιτούμενο για την

εργοδότηση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα υπηρε-

σιών, όπως είναι π.χ. γκαρσόνια, οδηγοί ταξί κ.λ.π. 

Πέραν τούτου, θα πρέπει να αποκτήσουν νομική

υπόσταση οι συλλογικές συμβάσεις για να ελαχιστο-

ποιηθούν τα κρούσματα εκμετάλλευσης που υπάρ-

χουν στην αγορά εργασίας και να εφαρμοσθεί απο-

τελεσματικά ο εναρμονιστικός νόμος περί Ίσης Μετα-

χείρισης στην Απασχόληση. 

Το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση στο σύνολο

της, πρέπει να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα

σταματήσουν την εκμετάλλευση της ανθρώπινης

εργασίας και θα βάζουν σε τάξη το σύνολο της αγο-

ράς εργασίας, η οποία δυστυχώς σήμερα πλήττεται

από συμπεριφορές εργοδοτικού ετσιθελισμού και στη

ξενοδοχειακή βιομηχανία και στην οικοδομική και

αλλού. 

Δεν υπάρχει ούτε χώρος, ούτε λόγος για επιπρόσθε-

τη αναβλητικότητα και κωλυσιεργία. 

• Επείγει η λήψη μέτρων για να σταματήσει

η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας 

Εργοδοτικός ετσιθελισμός πλήττει την εργατική ειρήνη 

4 Ενωμένες και πανέτοιμες για δυναμική και αποφασιστική αντίδραση οι συντεχνίες

4 Μόνο με πλήρη σεβασμό στη συλλογική σύμβαση θα αποτραπεί η μετωπική σύγκρουση

Με ενότητα και αποφασιστι-

κότητα θα αντιμετωπίσει το

συνδικαλιστικό κίνημα τις επι-

θέσεις των ξενοδόχων εναντίον

των εργατικών δικαιωμάτων στο

νευραλγικό τομέα της Τουριστι-

κής Βιομηχανίας.

Το ισχυρό αυτό μήνυμα στέλλουν

προς κάθε κατεύθυνση οι κλαδικές

συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ και

ΣΥΞΚΑ – ΠΕΟ, προειδοποιώντας

ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν τις

εκδηλoύμενες ισοπεδωτικές μεθο-

δεύσεις μερίδας ξενοδόχων που

αποσκοπούν στην κατάργηση της

Συλλογικής Σύμβασης.

Οι συντεχνίες καλούν τους ξενοδό-

χους σε διάλογο για να επουλω-

θούν οι αιμάσσουσες πληγές, με

πρώτες, τα ατομικά συμβόλαια

απασχόλησης και την εκμετάλλευ-

ση των Κοινοτικών εργατών. 

(Σελ. 3, κύριο άρθρο)

• ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με το βλέμμα στραμμένο στον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο ο Ελληνι-

σμός γιορτάζει τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και

της 1ης Απριλίου 1955.

Χθες, οι απανταχού Έλληνες γιόρτασαν την Εθνική Παλιγγενεσία με την

προσδοκία της κοινωνικοοικονομικής

ανόρθωσης της Κύπρου και της Ελλά-

δας και την αναγέννηση του έθνους.

Η 1η Απριλίου 1955 και οι ήρωες της

ΕΟΚΑ, αποτελούν μοναδικά πρότυπα

για τη νέα γενιά της Κύπρου.

Σελ. 8

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΟΙ ΗΡΩΕΣ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΙ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
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Νάμουν  Διοικητής για λίγο

να τα  πάρω και να φύγω

Τις προάλλες, σε αναφορά μας για την παχυλή

σύνταξη που παίρνουν υπουργοί, ακόμη και με

λίγους  μήνες θητεία, γράψαμε άρθρο με τίτλο

«Νάμουν υπουργός για λίγο να τα πάρω και να

φύγω». Με τον τρόπο αυτό θέλαμε να  αποτυπώσου-

με εύγλωττα την αδικία που συντελείται διαχρονικά

σε βάρος των συνταξιούχων οι οποίοι παρά τα

πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς και μακρόχρονης

συνεισφοράς τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων απολαμβνάνουν σύνταξη πείνας.

Τις τελευταίες μέρες το φαινόμενο επαναλαμβάνεται,

με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί άφωνη την

παροχή γενναιόδωρων οικονομικών παροχών και

ανταλλαγμάτων προς τον  απελθόντα Διοικητή της

Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη ο οποίος

εδώ και αρκετούς μήνες βρισκόταν στο στόχαστρο

της κυβέρνησης και του ίδιου του προέδρου της

Δημοκρατίας Νίκου

Αναστασιάδη. Ίσως,

σε τούτη την κρίσιμη

καμπή, μεσούσης της

οικονομικής κρίσης,

της τραπεζικής

κατάρρευσης και της

κρατικής χρεοκοπίας

με φόντο την υλοποί-

ηση του Τροικανού

Μνημονίου, η απόφαση για απομάκρυνση Δημητριά-

δη και η μη ποινική δίωξη του, να εξυπηρετεί του

δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, αυτή η απόφαση, ουδό-

λως πείθει την κοινή γνώμη ότι υπάρχει πολιτική

βούληση και θέληση για να σπάσουν τα δεσμά της

διαπλοκής που καταδυναστεύουν διαχρονικά τον

Κυπριακό δημόσιο βίο.

Παρά ταύτα, το πρόσφατο «άδειασμα» των τραπε-

ζών από τη Γενική Εισαγγελία για το θέμα των επα-

νεκτιμήσεων των υποθηκευμένων περιουσιών με επι-

βάρυνση των πελατών, ανοίγει χαραμάδα ελπίδας

ότι  σαυτό το δύσμοιρο τόπο θα δούμε κάποτε άσπρη

μέρα. Έχοντας αυτά κατά νούν, θέλουμε να πιστεύου-

με ότι η Γενική Εισαγγελεία θα αναλάβει επιτέλους το

ρόλο της για προστασία των πολιτών και διαφύλαξη

του δημόσιου πλούτου από τους αετονύχηδες του

εύκολου πλουτισμού και τους κάθε λογής απατεώνες

με αυτεπάγγετες παρεμβάσεις. Παράλληλα η κυβέρ-

νηση θα πρέπει να προχωρήσει στην οριστική επίλυ-

ση του απεχθούς φαινομένου των πολλαπλών

συντάξεων. Είναι αδιανόητο και εγκληματικό για

μια ευνομούμενη πολιτεία να υπάρχουν συνταξι-

ούχοι με απολαβές πείνας  [400 ευρώ  μηνιαίως]

ενώ την ίδια ώρα κάποιοι έξυπνοι υπερπρονομι-

ούχοι να απολαμβάνουν συντάξεις που ξεπερνούν

τις δέκα χιλιάδες  ευρώ μηνιαίως. Ήρθε ή ώρα

κυβέρνηση και πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες

τους προτού διογκωθεί το κλίμα οργής των κατακρε-

ουργημένων πολιτών που αναπόφευκτα θα  οδηγήσει

αργά ή γρήγορα σε κοινωνική έκρηξη. Το απεχθές

φαινόμενο του «νάμουν… έξυπνος  για λίγο, να τα

πάρω και να φύγω» δεν πρόκειται να το ανεχθεί άλλο

ο  εξαθλιούμενος λαός και η περιθωροποιούμενη κοι-

νωνία των πολιτών.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΚΑΥΤΑ &@ ΠΙΠΕΡΑΤΑ
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Το θράσος των Τροϊκοφόρων

πολιτικάντηδων

Η«Χαραυγή», εκφραστικό όργανο του ΑΚΕΛ, καταγγέλει τις τρά-

πεζες για τοκογλυφία σε βάρος των πελατών τους. Περαιτέρω

κατηγορεί την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη για τυφλή υπακοή στις αντιλαϊ-

κές πολιτικές της τρόϊκα. Διερωτώμααστε αν αυτοί που κυβερνούσαν την Κύπρο

για πέντε χρόνια με τρεις τραπεζίτες υπουργούς Οικονομικών σύροντας τον τόπο

στη χρεοκοπία, νομιμοποιούνται ηθικά να παρουσιάζονται ως υπερασπιστές των

συμφερόντων των πολιτών. Πραγματικά, παραμένουμε άναυδοι από το εκδηλού-

μενο θράσος αυτών που έσυραν την Κύπρο στην άβυσσο κι άναψαν το πράσινο

φως στην Τρόϊκα για να μας σώσει. Δυστυχώς αυτός ο τόπος, όπου αλωνί-

ζει ανενόχλητος ο κάθε επιτήδειος του πολιτικού και κοινωνικού

πατριωτισμού δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα. Εκτός κι αν χιο-

νίσει ή απαλλαγεί οριστικά από τους κάθε λογής

μασκαράδες του δημόσιου βίου.

Το «θαυματουργό» ιδιωτικό κεφάλαιο

Υπερέβησαν τα εσκαμμένα οι φανατικοί θιασώτες της ιδιωτικοποίησης των

Ημικρατικών Οργανισμών οι οποίοι μερονυχτίς μας βομβαρδίζουν με πλη-

ροφόρηση που θέλει το ιδιωτικό κεφάλαιο να

κάνει θαύματα προς όφελος της χώρας. Δυστυ-

χώς, σ’ αυτή την παγίδα μπήκε τελευταίως και

ο προκαθήμενος της Κυπριακής εκκλησίας που

θέλει το ιδιωτικό κεφάλαιο μέσω πελώριων

επενδύσεων να επενεργεί ως ατμομηχανή της

ασθμαίνουσας Κυπριακής οικονομίας. Ξεχνούν

φαίνεται ότι οι τράπεζες που ήταν αποκλει-

στικά τσιφλίκια των ιδιωτών έχουν φαληρί-

σει σύροντας τον λαό στην εξαθλίωση και

τον τόπο στην κόλαση. Αν όλοι, με πρώτους τους έχοντες εξουσία, δεν

συνειδητοποιήσουν ότι ο τόπος θα σωθεί μόνον με την επιβράβευση των

τίμιων και των άξιων μέσω του διορισμού τους σε καίριες θέσεις του πολι-

τικού και κοινωνικοοικονομικού βίου, τότε οι πύλες προς την άβυσσο θα

ανοίξουν διάπλατα στον ήδη γονατισμένο λαό.

Η εργοδότηση
ξένων

Την ώρα που χιλιά-

δες Κύπριοι οικογε-

νειάρχες και νέοι

παραμένουν άνεργοι,

τα στοιχεία δείχνουν

ότι αυξάνονται οι υπή-

κοοι τρίτων χωρών στο

εργατικό δυναμικό. Την

ώρα που το ντόπιο

δυναμικό αδυνατεί να

απασχοληθεί, με όλα

τα αρνητικά συνεπα-

κόλουθα για την κοι-

νωνία, μεγαλοεργοδό-

τες πιέζουν την πολι-

τεία να χαλαρώσει την

πολιτική εργοδότησης

ξένων. Ακόμη και στο

καίριο θέμα της εργο-

δότησης ατόμων που

να γνωρίζουν την

Ελληνική γλώσσα στην

πρώτη γράμμη του

νευραλγικού τομέα της

Τουριστικής βιομηχα-

νίας εργοδότες αλλά

και κυβερνητικοί αξιω-

ματούχοι επιδεικνύουν

εχθρική στάση. Με

τέτοια μυαλά, ο τόπος

οδεύει ολοταχώς προς

την καταστροφή. Νοι-

άζεται κανείς;

Η μετανάσταυση της νεανικής
αφρόκρεμας

Ό,τι καλύτερο διαθέτει η Κύπρος, το νεανικό

επιστημονικό δυναμικό, τρέπεται σε φυγή

αναζητώντας τη τύχη του σε άλλες πολιτείες. Οι

προειδοποιήσεις του Ιντιτούτου Δημογραφικής

και Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι σαφέστα-

τες: Αν δεν ληφθούν επειγόντως δραστικά μέτρα

για να κρατηθεί το Κυπριακό επιστημονικό

δυναμικό στο τόπο του, το αύριο της Κύπρου

καταγράφεται ζοφερό. Η κυβέρνηση ας συλλά-

βει τα μηνύματα των καιρών κι ας ενεργήσει

ανάλογα. Αν παρελπίδα αφήσει τα πράγματα

ως έχουν η Κύπρος θα μετατραπεί σύντομα σε

χώρα γερόντων και το δημογραφικό θα καταστεί

μόνιμος εφιάλτης.

Ο δημογραφικός εφιάλτης

Παρά τα στενά οικονο-

μικά περιθώρια του

κράτους μεσούντος του

Τροϊκανού Μνημονίου, η

κυβέρνηση θα πρέπει να

αντικρύσει το φλέγον

θέμα της δημογραφικής

πολιτικής με τη δέουσα

σοβαρότητα. Στην Κύπρο

της ημικατοχής, του

εποικισμού και της

«ανθοφορούσας υποδοχής μεταναστών» το κεφά-

λαιο «δημογραφία, γεννητικότητα, γήρανση του

πληθυσμού» έχει τεράστια σημασία και ξεχωριστή

ιδιατερότητα. Τώρα είναι η ώρα για συντονισμένη

και καλά μελετημένη προσπάθεια πάταξης της

υπογεννητικότητας. Η υιοθέτηση πολιτικών για

συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής

ζωής είναι μέτρο που θα εκτιμηθεί τα μέγιστα από

τους πολίτες και δη από τις μητέρες. Η πρόκληση

είναι μεγάλη και η κυβέρνηση καλείται να ενεργήσει

ανάλογα υπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο την

αιμορραγούσα πατρίδα.

• Η λαϊκή οργή

θα αποπυροδοτηθεί

μόνο αν τιμωρηθούν

παραδειγματικά

οι αίτιοι της οικονομικής

τραγωδίας
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Την έκρυθμη κατάσταση στη Ξενο-
δοχειακή Βιομηχανία και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι στον κλάδο εξέτασαν
σε συνάντηση τους στις 17 Μαρτί-
ου 2014 οι γραμματείες των
ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ - ΠΕΟ.

Σε κοινή ανακοίνωση τους οι δύο
κλαδικές συντεχνίες τονίζουν:
«Παρά το γεγονός ότι το 2013 οι
εργαζόμενοι στη Ξενοδοχειακή Βιο-

μηχανία ικανοποίησαν πλήρως το
αίτημα των ξενοδόχων και του
κράτους για μείωση του εργατικού
κόστους, που φτάνει το 15%, σε
μια προσπάθεια υποβοήθησης του
τομέα για να κρατήσει την αντα-
γωνιστικότητα του, εν τούτοις η
πλειοψηφία των ξενοδόχων όχι
μόνο δεν τήρησε την υπόσχεση για
σεβασμό και εφαρμογή της συλλο-
γικής σύμβασης, αντίθετα προχω-
ρούν σε απολύσεις Κύπριων μόνι-
μων εργαζομένων, με εκβιασμούς
και εκφοβισμούς επιβάλλουν ισο-
πεδωτικούς και απαράδεκτους
όρους απασχόλησης.

Είναι φανερόν ότι γίνεται εκμετάλ-
λευση των συνθηκών της οικονομι-
κής κρίσης και της ψηλής ανεργίας
για εφαρμογή των απαράδεκτων
πολιτικών τους, που αποσκοπούν
στην κατάργηση της Συλλογικής
Σύμβασης.

Οι Συντεχνίες μας κάνουν ξεκάθαρο
ότι δεν είναι διατεθειμένες να ανε-
κτούν την ισοπέδωση των συνθη-

κών και όρων απασχόλησης στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.

Ως εκ τούτου έχουν αποφασιστεί
σειρά μέτρων αντίδρασης στην
απαράδεχτη κατάσταση που δημι-
ουργείται.

Αρχικά θα επιδιωχθεί συνάντηση
με όλους τους φορείς του τουρι-
σμού και αρμόδιων τμημάτων του
κράτους και της βουλής για να
επεξηγηθεί η κατάσταση που επι-
κρατεί σήμερα και να προταθούν

μέτρα για αποκατάσταση της ομα-
λότητας, με την ελπίδα να απο-
φευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση
που δεν είναι στόχος μας.

Εάν παρά τις προσπάθειες μας για
επίλυση των πολύ σοβαρών προ-

βλημάτων των εργαζομένων δεν
υπάρξει η απαραίτητη ανταπόκρι-
ση και κατανόηση, τότε οι εργαζό-
μενοι δεν θα έχουν άλλη επιλογή
από την δυναμική διεκδίκηση των
αυτονόητων δικαιωμάτων τους».

Ελπίζουμε όλοι οι φορείς να ανα-
λάβουν την ευθύνη που τους ανα-
λογεί για αποτροπή ανεπιθύμητων
καταστάσεων, τόνισε ο γ.γ.
ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μ. Μιλτιάδους

(φωτο).

• Προσπάθεια των συντεχνιών για αποτροπή της σύγκρουσης

Καζάνι που βράζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία

√ Φουντώνουν τα φαινόμενα
εργασιακής εκμετάλλευσης

√  Παραβιάζεται η συλλογική
σύμβαση

• Προτροπές της Ευρωπαίας Επιτρόπου

για θέματα Εκπαίδευσης

Η Κύπρος να προετοιμάζει
καλύτερα τους νέους για την

αγορά εργασίας
Η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μοναδικό

πρόβλημα στην ΕΕ: το ποσοστό ανεργίας των νέων
πτυχιούχων (25%) είναι υψηλότερο από το αντίστοι-
χο ποσοστό των ομάδων με το χαμηλότερο επίπεδο
δεξιοτήτων (22%). Αυτό αντικατοπτρίζει εν μέρει το
υψηλό επίπεδο των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά κυρίως οφείλεται στην αναντι-
στοιχία των δεξιοτήτων. Αντιθέτως, το ποσοστό
ανεργίας στην ΕΕ είναι χαμηλότερο από 11% κατά
μέσο όρο στους πτυχιούχους και 27% στους κατόχους
μόνο απολυτηρίου γυμνασίου ή κατώτερης εκπαι-
δευτικής βαθμίδας.

Αυτή είναι μία από τις πολλές διαπιστώσεις της
Ευρωπαίας Επιτρόπου για θέματα Εκπαίδευσης,

Ανδρούλας Βασιλείου, η
οποία μεταξύ άλλων, επι-
σημαίνει πως η χώρα μας
θα πρέπει να προετοιμά-
ζει καλύτερα τους νέους
της για την είσοδο στην
αγορά εργασίας».

Σε σημείωμα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για το θέμα αναφέρεται ότι η δια-
σφάλιση ότι οι νεαροί Κύπριοι διαθέτουν τις δεξιό-
τητες που αναζητούν οι εργοδότες είναι ζωτικής
σημασίας, προκειμένου η χώρα να μειώσει το ποσο-
στό της ανεργίας των νέων της, το οποίο αυξήθηκε
από 9% το 2008 σε περισσότερο από 40% σήμερα
μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών.

Σύμφωνα με την κ. Βασιλείου «τα επίπεδα της ανερ-
γίας των νέων σε όλη την Ευρώπη είναι απαράδεκτα
υψηλά. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί
μόνο εάν τα συστήματά μας εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης καταστούν πιο αποτελεσματικά και προσαρ-
μοστούν περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Όπως πολλές άλλες χώρες, η Κύπρος πρέ-
πει να προετοιμάζει καλύτερα τους νέους της για την
είσοδο στην αγορά εργασίας. Πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που
αποκτούν οι νέοι ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή
τους και των αναγκών των εργοδοτών. Σήμερα,
υπάρχουν δύο εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις εργα-
σίας στην Ευρώπη οι οποίες θα μπορούσαν να κατα-
λαμβάνονται από νέους, αλλά το ένα τρίτο των εργο-
δοτών δεν μπορεί να προσλάβει προσωπικό με τα
κατάλληλα προσόντα».

Όπως αναφέρεται, η Κύπρος πρόκειται να λάβει 11
εκατομμύρια ευρώ από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για την απασχόληση των νέων για να στηρίξει την
καθιέρωση της εγγύησης για τη νεολαία.

Η χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει προγράμματα
μαθητείας, τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και
παροχής συμβουλών για θέσεις απασχόλησης. Η
Κύπρος έχει υποβάλει στην Επιτροπή ένα «σχέδιο
εφαρμογής της εγγύησης για τη νεολαία», στο οποίο
προτείνονται μεταρρυθμίσεις στα συστήματα μαθη-
τείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης.Τα «εκπαιδευτικά προγράμματα δεύτερης ευκαι-
ρίας» για ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και οι άνεργοι με
χαμηλού επιπέδου δεξιότητες, αποτελούν επίσης
μέρος του σχεδίου.

• Θλιβερή πρωτιά
στην ανεργία των

νέων η Κύπρος

Το συνδικαλιστικό κίνημα αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για να

αποκαταστασθεί η ομαλότητα στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία την

οποίαν προκαλεί η συνεχιζόμενη παραβίαση της συλλογικής σύμβα-

σης. 

Τις τελευταίες μέρες η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία μοιάζει με καζάνι που

βράζει με τις συντεχνίες να προειδοποιούν ότι δεν θα μείνουν απαθείς

μπροστά στα φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης τα οποία ολοένα-

και γίνονται εντονότερα.

ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ

Ο Τάσος Μητσόπουλος διακρινόταν για το ήθος και την ευγένεια του

Αντιπροσωπεία της ΟΜΕΠΕΓΕ-

ΣΕΚ με επικεφαλής τον γενικό

της γραμματέα Παντελή Σταύρου

παρέστησαν προχθές Δευτέρα

στην κηδεία του εκλιπόντος

Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσό-

πουλου.

Την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 ο
γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ μετέβη στο
Υπουργείο Άμυνας και υπέγραψε
το βιβλίο συλλυπητηρίων εκ
μέρους της Ομοσπονδίας.

Όπως δήλωσε στην «Εργατική

Φωνή», ο κ. Σταύρου, ο  Τάσος
Μητσόπουλος κατά τη διάρκεια
της θητείας του ως Υπουργός
Συγκοινωνιών συνεργάστηκε

έντιμα και ειλικρινά με την
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και χάρι στις δικές
του παρεμβάσεις πολλά προβλή-
ματα πήραν το δρόμο της επίλυ-

σης.

Διακρινόταν από ήθος και ευγέ-
νεια και αυτό το αποδείκνυε
πάντοτε όταν η Ομοσπονδία του
ζητούσε συνάντηση ή τον καλού-
σε να παρέμβει όταν αναφυόταν
κάποιο πρόβλημα.

Οι χιλιάδες μέλη της ΟΜΕΠΕΓΕ-
ΣΕΚ αποχαιρέτησαν με αισθήμα-
τα θλίψης και οδύνης τον Τάσο
Μητσόπουλο εκφράζοντας την
ευχή όπως οι αρχές και οι αξίες
του καθοδηγούν τα βήματα όλων.

• Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας

υπέγραψε το βιβλίο

συλλυπητηρίων 

Ο εκλιπών απηύθυνε χαιρετισμό
στο συνέδριο της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
τον περασμένο Ιούνιο
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59 μέρες «δωρεάν»
το χρόνο εργάζονται

οι γυναίκες

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευ-

σε πρόσφατα  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι γυναί-

κες στην Ευρώπη εξακολουθούν να εργάζονται 59

ημέρες «δωρεάν» το χρόνο. Το μισθολογικό χάσμα

μεταξύ ανδρών και γυναικών μειώθηκε ελάχιστα τα

τελευταία χρόνια και παραμένει στο 16.4% περίπου.

Στην Κύπρο το χάσμα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με

αυτά της ΕΕ.

Στους καλούς καιρούς οι Ευρωπαϊκές Κοινωνίες

παρά το εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο απέ-

τυχαν παταγωδώς να πατάξουν την

αδικία της ανισομισθίας και διερωτά-

ται κανείς ποια θα είναι η κατάσταση

από δω και μπρος που οι επιπτώσεις

τις παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης

ανέτρεψε τα οικονομικά δεδομένα

και δημιούργησε έντονη εργασιακή

ανασφάλεια.

Ωστόσο θα πρέπει να επι-

σημανθεί ότι οι νόμοι δεν

είναι διαπραγματεύσιμοι

και ως εκ τούτου όλοι οι

εργοδότες οφείλουν να

εφαρμόζουν τον νόμο και

παράλληλα το κράτος να

ελέγχει την εφαρμογή της

νομοθεσίας χωρίς εκπτώ-

σεις.

Η ανισομισθία στην αμοι-

βή αποτελεί μείζον οικονομικό και κοινωνικό  θέμα

και οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι συνεχείς και

επαναλαμβανόμενες μέχρι ότου εμπεδωθεί στις

συνειδήσεις όλων, ότι το ντόπιο εργατικό δυναμικό

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και χωρίς διά-

κριση αλλά αντίθετα να αξιολογείται για τις ικανό-

τητες του ,την εμπειρία και την παραγωγικότητα του.

Η Κύπρος κατέχει τα σκήπτρα σε

μορφωτικό επίπεδο ανδρών

και γυναικών και

αποτελεί πρό-

κληση εκ

μέρους της

ιδίας της πολι-

τείας να προ-

σφέρει  τη

δ υ ν α τ ό τ η τ α

και σε γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις κλειδιά

στην κοινωνία που να αντικατοπτρίζουν τις ικανότη-

τες και τα προσόντα τους. Κατά αυτόν τον τρόπο

δημιουργούνται πρότυπα για τα παιδιά από μικρής

ηλικίας πλάθοντας νέα ήθη και νέα κουλτούρα.

Η ανισομισθία αποτελεί  μια σοβαρή διάκριση η

οποία ουσιαστικά καταδεικνύει την αδυναμία της

πολιτείας να εφαρμόσει τον νόμο καθώς και τα  ισχυ-

ρά στερεότυπα που πολύ δύσκολα διαρρηγνύονται.

Έχουμε λοιπόν  υποχρέωση ως ευρωπαϊκή κοινωνία,

πρώτιστα το κράτος και στη συνέχεια συντεχνίες και

εργοδότες να αναδείξουμε τα προβλήματα που δημι-

ουργούνται από την ανισότητα στην αμοιβή θέτο-

ντας ετήσια στόχους για μείωση του χάσματος. 

Οι αλλαγές χρειάζονται επιμονή και δεν πρέπει να

εγκαταλείπουμε την μάχη αν δεν κερδίσουμε τον

πόλεμο. Το χρωστάμε στους ευατούς μας και προπα-

ντός  στους χιλιάδες νέους και νέες που επιστρέφουν

στην πατρίδα τους με περγαμηνές και αναμένουν να

τύχουν δίκαιης μεταχείρισης. 

Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

Γιορτάζοντας αυτές της μέρες τις
εθνικές μας επετείους, συνειδη-

τοποιούμεν ολοένα και περισσότερο
ότι εκλείπουν από την καθημερινό-
τητα μας οι διαχρονικές αξίες   του
Ελληνικού Πολιτισμού

Αναντίλεκτα, οι οικονομικές συνθή-
κες που διαμορφώνονται στην
Ελλάδα και την Κύπρο λαμβάνουν
τα χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής
κρίσης και παράλληλα υποθηκεύουν
το μέλλον της  κοινωνίας και των
επόμενων  γενεών. Είναι γεγονός
ότι, παρά το μέγεθος και τη σημασία
της κρίσης, το πολιτικό σύστημα  δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
καιρών, ούτε στην βούληση των
πολιτών για μια νέα πολιτική ανα-
γέννηση η οποία θα εμπνεύσει την
κοινωνία.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι η ελληνι-
κή ψυχή ουδέποτε καθυποτάχθηκε.
Η πίστη στο ιδανικό της πατρίδας
και στις ακατάλυτες αξίες του
έθνους ουδέποτε εξέλιπαν από το
καθημερινό οξυγόνο των Ελλήνων
που τους κρατεί ζωντανούς και έτοι-
μους να αναγεννηθούν όταν έρθει
το πλήρωμα του χρόνου.

Ο πολιτικός πολιτισμός ή άλλως πως
πολιτισμός ψυχής που ενσαρκώθηκε
στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδί-
στρια, απετέλεσε τον θεμελιό διακυ-
βέρνησης της Ελλάδας στα πρώτα
μεταπελευθερωτικά χρόνια. Σύμφω-
να με τον Καποδίστρια, ο όρος πολι-
τικός πολιτισμός εστιάζεται στους
τρόπους «ευπρεπούς συμπεριφο-

ράς» ανάμεσα στους πολιτικούς
αντιπάλους ώστε η πολιτεία, να
αποτελέσει εκπαιδευτήριο που να
εμπνέει την αρετή, να μη διδάσκει

το έχειν και το κατέχειν αλλά να
προάγει το δημόσιον συμφέρον και
να αντιστέκεται σθεναρώς  σε επερ-
χόμενα δεινά. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος
ανέλαβε τον άχαρο ρόλο της
συγκρότησης κράτους με τη λήξη
της Επανάστασης του 1821, επιθυ-
μούσε τη δημιουργία ενός έμψυχου
κράτους που οι ίδιοι οι πολιτικοί να
γίνονται υποδείγματα, να εμπνέουν
και να παραδειγματίζουν με την
προσωπική και δημόσια ζωή. Και
ασφαλώς να είναι έτοιμοι να θυσια-
στούν, αν χρειασθεί για χάριν του
καλού της πατρίδας. 

Ασφαλώς η φωνή που ακούγεται
μέσα του δεν ήταν άλλη από τη
φωνή της προσφοράς, όχι μόνο υλι-
κής αλλά και πνευματικής. Τον δια-

κατείχε η κοσμοθεωρία της πλατωνι-
κής «μέθεξης» ή της πρόσκτησης της
αρετής (κεκτημένο στοιχείο από τις
φιλοσοφικές του σπουδές στην Ιτα-
λία), καθώς και της χριστιανικής
πίστης στοιχείο της οικογενειακής
του παράδοσης. Προκειμένου να
εδραιώσει  πνευματικές αρχές για
την ανασυγκρότηση της χώρας έρρι-
ξε όλο το βάρος της πολιτικής του σε
τρεις παράγοντες: στην Παιδεία,
στην εδραίωση του κύρους της
Εκκλησίας και στη συμπεριφορά
των αρχόντων, δηλαδή των πολιτι-
κών προσώπων, των οποίων η στάση
ζωής θα πρέπει να παραδειγματίζει
και  να εμπνέει τον πολίτη με τις
αξίες του πολιτισμού. Σήμερα που
Κύπρος και Ελλάδα είναι βυθισμέ-
νες σε θλιβερά αδιέξοδα, έχουμε
υπέρτατο χρέος έναντι των επόμε-
νων γενεών των Ελλήνων, να  αντι-
ταχθούμε σθεναρά στις σχεδιασμούς
των εμπόρων των λαών και των
εθνών, ανάβοντας  με τη στάση και
τη δράση μας, την λαμπάδα της ελπί-
δας και της προοπτικής.

Αυτή τη λαμπάδα κρατούσε άσβε-
στη ο Τάσος Μητσόπουλος ως
άνθρωπος και ως πολιτικός, στο
πρόσωπο του οποίου ενσαρκώθηκε
ο πολιτικός πολιτισμός, θυμίζοντας
μας τον ευπατρίδη Ιωάννη Καποδί-
στρια.

Ξενής  Χ. Ξενοφώντος

Το άρθρο είναι αφιερωμένο στον α.

Τάσο Μητσόπουλο

• Ο νόμος για την

«Ίση Αμοιβή»

δεν είναι

διαπραγματεύσιμος.

Οφείλουν όλοι να

εργαστούν σκληρά

για την πλήρη

εφαρμογή του

Το ιερό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης

Όσοι στην Κύπρο αναλύουν τις
εξελίξεις της Ουκρανίας υπο-

γραμμίζουν ότι η Κύπρος πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτική για να
προστατεύσει από τη μια τις σχέσεις
της με τη Ρωσία και από την άλλη
πρέπει να είναι επίσης προσεκτική
ως μέλος της ΕΕ. Αλλά, σ΄ αυτές τις
διεθνείς κρίσεις εκείνο που μετράει

είναι να αξιοποιεί μια χώρα την
όποια θέση της για να εξυπηρετήσει
τα δικά της συμφέροντα και όχι για
να παριστάνει την «προσεκτική» και
τελικά να μην είναι με κανέναν.
Γιατί όταν έρθει η σειρά της να χρει-
αστεί στήριξη, παρομοίως, δεν θα
είναι κανένας μαζί της. Τα συμφέρο-
ντα της Κύπρου επιβάλλουν να στη-
ρίξει τη θέση της Ρωσίας. Χωρίς
μισόλογα και όπου χρειαστεί. Και
εντός της ΕΕ και αλλού. Με ένα
βασικό επιχείρημα: Ότι οφείλουν οι
πάντες να σεβαστούν τη λαϊκή βού-
ληση του 97% του δημοψηφίσματος

της Κριμαίας. Υποκριτικά οι Αμερι-
κάνοι και οι Ευρωπαίοι, μιλούν για
παράνομη απόσχιση. Αλλά, όταν το
Κίεβο απαγόρευε στους Ρωσόφω-
νους της Κριμαίας να μιλούν τη
γλώσσα τους και υφίσταντο διώξεις
από την ουκρανική ηγεσία ουδείς
αντιδρούσε. Όπως το είπε και ο
Ρώσος πρέσβης, Στανισλάβ Οσάτσι,
σε συνέντευξή του στον Φιλελεύθε-
ρο την Κυριακή: όταν Ουάσιγκτον
και Βρυξέλλες αναγνώρισαν την
απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου από
τη Σερβία «γιατί αρνούνται να ανα-
γνωρίσουν το δικαίωμα της Κριμαί-
ας για ανεξαρτησία και επανένωση
με τη Ρωσία;» Μπροστά λοιπόν σε
αυτή την υποκρισία υπάρχει κάτι
που δίνει απάντηση: Ότι σε κάθε
περίπτωση, όταν υπάρχει λαϊκή ετυ-
μηγορία που εκφράζεται δημοκρατι-
κά σε δημοψήφισμα, οφείλουν όλοι
να τη σεβαστούν. Δεν είναι δυνατόν
να το διαγράψουμε αυτό, ειδικά
εμείς και να ταυτιζόμαστε με τους
δήθεν προστάτες του διεθνούς
δικαίου, γνωρίζοντας ότι οι αντι-
δράσεις τους έχουν να κάνουν με
μπίζνες δισεκατομμυρίων, με επιρ-
ροές οικονομικών και μόνο συμφε-
ρόντων.

Η Κριμαία ανήκε στη Ρωσία από το
1783 και το 1954 δωρήθηκε στην
Ουκρανία από τον Νικήτα Χρου-
τσέφ, όταν βεβαίως η Ουκρανία

ανήκε στη Μεγάλη Σοβιετική
Ένωση. Αλλά, ο λαός της Κριμαίας
κατά συντριπτική πλειοψηφία ήταν
Ρώσοι και παρέμειναν Ρώσοι, δεν
έγιναν Ουκρανοί επειδή στις ηγεσίες
έπαιζαν τους λαούς στα ζάρια.

Εξάλλου και η δική μας ιστορία
είναι γεμάτη απογοητεύσεις από τις
υποκρισίες των ισχυρών. Κι επειδή
αυτές τις μέρες ασχολούνται πολλοί
με την ιστορία μας, ιδού τι έλεγε ο
Εζεκίας Παπαϊωάννου, στις 23 Ιου-
λίου 1964 στο κυπριακό κοινοβού-
λιο, για το ιερό δικαίωμα της αυτο-
διάθεσης, που πρέπει να ισχύει και
σήμερα για τους Ρώσους της Κριμαί-
ας: «Η ρίζα της σημερινής ανώμα-
λης κατάστασης βρίσκεται στο γεγο-
νός ότι ο κυπριακός λαός εμποδίστη-
κε από του να ενασκήσει το ιερό και
αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοδιά-
θεσης. Αν το κυπριακό ζήτημα λυό-
ταν ευθύς εξ αρχής με την ενάσκηση
αυτού του δικαιώματος, δεν θα είχα-
με σήμερα την εγκληματική στασια-
στική δραστηριότητα και την έκρυθ-
μη γενικά κατάσταση που δημιουρ-
γήθηκε. (…) Ποιο θα είναι το αποτέ-
λεσμα ενός δημοψηφίσματος με το
οποίο θα αποφασίσει ο κυπριακός
λαός το μέλλον του είναι από τώρα
γνωστό. Δεν υπάρχει μηδέ η παραμι-
κρή αμφιβολία πως θα αποφασίσει
να σμίξει την τύχη του με τον μεγά-
λο αδελφό λαό της Ελλάδας».

Γιορτάζουμε τις Εθνικές Επετείους αναζητώντας το νέο Καποδίστρια

Του Άριστου
Μιχαηλίδη

Αρχισυντάκτης
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Τα συμφέροντα της Κύπρου
δεν εξυπηρετούνται
με τις ισορροπίες...
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Καθολική αναγνώριση
ήθους και πατριωτισμού

Με βαθύτατη οδύνη η Κύπρος, η Ελλάδα και
ολόκληρος ο Ελληνσιμός απήυθυναν προχθές

Δευτέρα το ύστατο χαίρε στον Τάσο Μητσόπουλο ο
οποίος άφησε τη τελευταία του πνοή το Σάββατο
22 Μαρτίου 2014 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-
σίας σε ηλικία 49 ετών. Εκεί εισήχθη εσπευσμένα
μια μέρες νωρίτερα αφότου ανευρέθηκε λιπόθυμος
στο γραφείο του στο υπουργείο Άμυνας.

Τη βαθύτατη θλίψη
τους για τον πρόωρο
χαμό του υπουργού
Άμυνας Τ. Μητσόπου-
λου εξέφρασαν ο πρόε-
δρος Αναστασιάδης, ο
πρωθυπουργός Σαμα-
ράς και ο πρόεδρος της
Ελλάδας Κάρολος
Παπούλιας. Ο κ. Σαμα-
ράς μίλησε για ένα
σπουδαίο πατριώτη ο
οποίος διακρινόταν για
τον αγάπη του για την

Ελλάδα και το πάθος του για την Εθνική υπόθεση της
μαρτυρικής Μεγαλονήσου.

Ο κ. Αναστασιάδης υπογράφοντας το βιβλίο συλλυ-
πητηρίων αναφέρθηκε σε έναν ευπατρίδη πολιτικό
που κόσμησε με το ήθος, την αξιοπρέπεια και το
μέτρο την πολιτική ζωή του τόπου.

Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο σε μια συγκυρία
ευαίσθητη για την Κύπρο και αυτό κάνει ακόμη μεγα-
λύτερο το βάρος της απουσίας του, τόνισε ο κ.
Παπούλιας.

Τον πρόωρο χαμό του Τ. Μητσόπουλο θρηνεί ολό-
κληρη η Κύπρος με πρώτη τη γενέτειρα του Λάρνακα
στην οποία αναδείχθηκε για δύο συνεχείς θητείες
βουλευτής, καταρρίπτοντας όλες τις επιδόσεις με
τους αριθμούς σταυρών προτίμησης.

Αναγνωρίζοντας την πολυσχιδή προσφορά του εκλι-
πόντος, ο Δήμος Λάρνακας θ’ ονομάσει μια οδό της
πόλης στη μνήμη του. Ακόμη σε συνεννόηση με τον
υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα ονομασθεί κι
ένα σχολείο της Λάρνακας προς τιμή του εκλιπόντος
τέκνου της πόλης του Ζήνωνα.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55 - 59, η ΣΕΚ Λάρ-
νακας και ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών

Λάρνακας σας προσκαλούν όπως τιμήσετε με την
παρουσία σας, τον εορτασμό της 1ης Απιρλίου 1955
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Μαρτίου
2014 και ώρα 8.00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνα-
κας. Ομιλητής: Δημήτρης (Κίκης) Φιλιαστίδης,
αγωνιστής της ΕΟΚΑ 55 - 59.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Απόδοση - αφήγηση: Μαρία Σολωμού, Αννίτα
Δημητρίου

Κείμενα: Σωτήρη Γιωργαλλή, αγω-
νιστή ΕΟΚΑ 55 -5 9.

• Χαιρετισμός από τη Χρυσούλα
Λάμπρου Γεωργιάδου

• Ομιλία από τον κ. Δημήτρη (Κίκη) Φιλια-
στίδη, αγωνιστή της ΕΟΚΑ 55 - 59.

• Ελληνικοί χοροί από το Λαογραφικό όμιλο «ΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ» της ΣΕΚ Λάρνακας - Αμμοχώστου.

• Τραγούδια από τη χορωδία του «Γ. Σ. Κίμων Ξυλο-
τύμπου».

• Θεατρικό έργο: «Φώτης Πίττας, ο Δάσκαλος» του
αείμνηστου αγωνιστή Φάνου Ναθαναήλ. Σκηνοθε-
σία: Φοίβος Γεωργιάδης, Χριστίνα Κουρουμά.
Παρουσιάζει ο θεατρικός όμιλος του Πολιτιστικού
ομίλου «Γιασούμεια» του Δάσους Άχνας.

• Εθνικός Ύμνος.

22η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Με ενότητα και συστράτευση
θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες

Η ΣΕΚ με σύνεση και υπευθυνότητα,
παρά τις οδυνηρές οικονομικές
συνθήκες που βιώνει η χώρα μας,
θα συνεχίσει ακατάπαυστα τον
αγώνα για θωράκιση των δικαιω-
μάτων των εργαζομένων.

Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα στάληκε
από το βήμα της 22ης Επαρχιακής
Συνδιάσκεψης του Σωματείου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου στο
οίκημα της ΣΕΚ.

Σε ομιλία που απήυθυνε ο Επαρ-
χιακός Γραμματέας του ΕΕΚ ΣΕΚ
Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπος
Ιωαννίδης κάλεσε όλους σε δράση
και συνεργασία, ενότητα και αλλη-
λεγγύη για περαιτέρω ενδυνάμωση

της ΣΕΚ, για να μπορέσει να πολε-
μήσει κάθε μορφής εκμετάλλευση
των εργαζομένων και να αντιμε-
τωπίσει αποτελεσματικά τις οικο-
νομικές και κοινωνικές προκλήσεις
που παρουσιάζονται.

Δεν παραγνωρίζουμε, επεσήμανε,
το γεγονός ότι οι καιροί που περ-
νούμε είναι δύσκολοι. Παρ’ όλες
όμως τις δυσκολίες που παρατη-
ρούνται, είμαι βέβαιος ότι, όλοι
μαζί, με εχέγγυο τη συνεργασία και
την ενότητα μεταξύ μας, μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε τις προκλή-
σεις και να διαχειριστούμε τα προ-
βλήματα, ούτως ώστε να πετύχου-
με τα καλύτερα δυνατά αποτελέ-
σματα.

Ο γ.γ. της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μιλτιάδης
Μιλτιάδους επεσήμανε, ότι οι
ξενοδόχοι εκμεταλλεύονται στο
έπακρον την οικονομική κρίση, για
δικό τους όφελος, με παράλογες
απαιτήσεις. 

Και πρόσθεσε: πρέπει όλοι μας να

αντιληφθούμε πως μόνο με ενότη-
τα και ισχυρά συνδικάτα θα μπο-
ρέσουμε να ανακόψουμε τις παρά-
λογες απαιτήσεις των ξενοδόχων
και να ελπίζουμε για ένα καλύτερο
αύριο για μας και τα παιδιά μας. 

Κάλεσε δε το Υπουργείο Εργασίας
να δραστηριοποιηθεί πιο πολύ με
τους επιθεωρητές του, για καλύτε-
ρο έλεγχο και εφαρμογή των νομο-
θεσιών σε όσους ξενοδόχους

παραβιάζουν εργατικές νομοθε-
σίες.

Ο γραμματέας του Σωματείου
Αντρέας Παναγή αφού κατέθεσε
τα Οργανωτικά και οικονομικά
αποτελέσματα του Σωματείου,
αναφέρθηκε στα προβλήματα της
οικονομίας τα οποία έχουν επηρε-
άσει τον οργανωτικό και οικονομι-
κό τομέα του Σωματείου. Επεσήμα-
νε παράλληλα, ότι «καλούμαστε
καθημερινά να αντιμετωπίσουμε
την στόχευση των ξενοδόχων να

μεγιστοποιούν τα κέρδη τους ενώ
υπό το πρόσχημα της οικονομικής
κρίσης θυματοποιούν Κύπριους
εργαζόμενους».

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης
εκλέγηκε το νέο Επαρχιακό Συμβού-
λιο του Σωματείου ενώ τιμήθηκαν
ο Παναγιώτης Σαββίδης, που
υπηρέτησε το Κίνημα της ΣΕΚ για
32 ολόκληρα χρόνια, καθώς και
άμισθα στελέχη του Σωματείου
που έχουν αφυπηρετήσει. Τον Φει-
δία Κωνσταντίνου, τη Ρένα Μηνά
και την Αθηνά Δημητρίου.

√ Το Σωματείο θα δώσει
το άπαν των δυνάμεων του

για προστασία των
εργαζομένων από

την εργοδοτική ασυδοσία

Επαρχιακό Συμβούλιο 
Ανδρέας Παναγή
Chris Ελευθερίου
Λοϊζος Χριστοδούλου
Παντελίτσα Δημητρίου  
Χρίστος Αχιλλέως
Άννα Σταυρινού
Ειρήνη Ανδρέου
Πόλα  Ιακώβου
Βασίλης Γεωργίου
Σέργιος Σκέττου
Νίκη Κωστέα
Κώστας Λαγός
Χρύσω Νικολάου 
Κύπρος Αντωνίου
Ηρόδοτος Δαμιανίδης
Χριστίνα Λογγίδου
Κυπρούλα Ιωάννου
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Τη λήψη μέτρων για να τεθεί

φραγμός στη μετανάστευση

των Κυπρίων στο εξωτερικό

αξιώνει το Ινστιτούτο Δημο-

γραφικής και Μεταναστευτικής

Πολιτικής (ΙΔΜΠ).

Το Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι

η Κύπρος χάνει την αφρόκρεμα

της νεολαίας της με φοβερά

συνεπακόλουθα για τον τόπο.

Σε ανακοίνωση του επισημαί-

νει: η οικονομική κρίση φαίνε-

ται να επηρεάζει ιδιαίτερα του

νέους Κύπριους επιστήμονες,

σε σημείο πόυ τους οδηγεί στην

αναζήτηση εργασίας στο εξω-

τερικό. Αυτό φαίνεται να

παρατηρεί το Ινστιτούτο

Δημογραφικής και Μετανα-

στευτικής Πολιτικής της

Κύπρου, κρούοντας τον κώδω-

να του κινδύνου στο κράτους,

να λάβει άμεσα μέτρα, για τη

συγκράτηση των νέων στην

Κύπρο. Σημειώνεται πως το

Ινστιτούτο Δημογραφικής και

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Κύπρου έχει ως σκοπό λει-

τουργίας της διεξαγωγή ερευ-

νών και μελετών σχετικά με τις

δημογραφικές και μεταναστευ-

τικές τάσεις στην Κύπρο, την

Ευρώπη και άλλες χώρες.

Παράλληλα, αναλαμβάνει τη

διοργάνωση δημοσίων συζη-

τήσεων, συνεδρίων ημερίδων

και προωθεί συνεργασίες, δια-

βουλεύσεις και άλλες δράσεις

σχετικά με τη δημογραφία και

τη μετανάστευση.

Εθνικό στρατηγικό σχέδιο

Ουσιαστική είναι η ανάγκη να

ληφθούν κάποια μέτρα για τη

συγκράτηση των νέων, υπο-

στηρίζει το Ινστιτούτο. Μάλι-

στα, σε ανακοίνωση, σημειώνει

πως η ίδια η Γενική Διεύθυνση

Συντονισμού, Ανάπτυξης και

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

θα πρέπει να ετοιμάσει άμεσα

ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

Απασχόλησης. Μάλιστα, σύμ-

φωνα με το Ινστιτούτο, θα

πρέπει αυτό το στρατηγικό

σχέδιο να συνδεθεί με την ενί-

σχυση αναπτυξιακής πολιτι-

κής που θα προωθεί και θα

δίνει προτεραιότητα στην ανά-

πτυξη της οικονομίας της

γνώσης, της νέας τεχνολογίας,

της έρευνας και της καινοτο-

μίας. Αυτό θα λειτουργήσει

θετικά στη συγκράτηση των

νέων με ψηλά ακαδημαϊκά

προσόντα, αναφέρει η ανακοί-

νωση.

Επιπλέον μέτρα

Επιπλέον, θα μπορούσαν οι

αρχές σύμφωνα με το Ινστι-

τούτο Δημογραφικής και

Μεταναστευτικής Πολιτικής, να

προχωρήσουν στη δημιουργία

μητρώου επιχειρήσεων σε

τομείς όπου υπάρχουν ευκαι-

ρίες απασχόλησης, σε θέσεις

που απαιτούν πανεπιστημιακά

προσόντα και η καταγραφή

των ξένων επιχειρήσεων με

πληροφορίες για τις δρστηριό-

τητες τους και τις ειδικότητες

του προσωπικού που απασχο-

λούν και αξιοποίηση αυτών

των πληροφοριών από τις

αρμόδιες Υπηρεσίες για καθο-

δήγηση και τοποθέτηση ανέρ-

γων. Αυτό, μπορεί να γίνει με

το ελάχιστο κόστος, σύμφωνα

με την ανακοίνωση του ινστι-

τούτου, επομένως το υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων «θα έπρεπε ήδη

να είχε τροχοδρομήσει τα πιο

πάνω».

Ενθαρρύνουν

τη μετανάστευση

Αντίθετα, προσθέτει στην ανα-

κοίνωσή του το Ινστιτούτο, «με

λύπη κι απογοήτευση βλέπου-

με να προωθεί και να ενθαρρύ-

νει τη μετανάστευση αυτού του

πλούτου». Όπως σημειώνει το

Ινστιτούτο Δημογραφικής

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Κύπρου, το υπουργείο «προω-

θεί ακόμη και εισηγήσεις στην

αρμόδια Υπουργική Επιτροπή,

που θα συνεδριάσει την προ-

σεχή Δευτέρα, για χαλάρωση

της μέχρι τώρα περιοριστικής

πολιτικής στην παραχώρηση

εγκρίσεων σε εταιρείες για

απασχόληση αλλοδαπών πτυ-

χιούχων από τρίτες χώρες».

• ΤΟ ΙΔΜΠ ΚΤΥΠΑ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η αφρόκρεμα της Κυπριακής
νεότητας μεταναστεύει

• Να ληφθούν μέτρα

χωρίς περαιτέρω

καθυστέρηση
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Δέκα χρόνια συμπληρώνο-

νται τις μέρες αυτές από

τον θάνατο του αγωνιστή της

ελευθερίας και ακούραστου

εκπαιδευτικού, Κωνσταντίνου

Γιαλλουρίδη. Πρόμαχος πάντα

στους αγώνες του Έθνους, ο

Γιαλλουρίδης απέδειξε πως οι

Έλληνες πολεμούν με κάθε

τρόπο – στα πεδία των μαχών,

στις φυλακές, στην έδρα του

δασκάλου, με την πέννα τους. Η

παρακαταθήκη του μένει πολύ-

τιμη για την ιστορία της

Κύπρου, αλλά και ολόκληρου

του Ελληνισμού.  

Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια

της Αιγύπτου από μητέρα

Δωδεκανήσια και πατέρα

Κύπριο, ο Γιαλλουρίδης μεγα-

λώνει στην κατεχόμενη σήμερα

Μόρφου. Το 1938 πηγαίνει για

σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή

της  Αθήνας, διακόπτει όμως

το 1940 και υπηρετεί ως εθελο-

ντής του ελληνικού στρατού

στο ηρωικό έπος της Αλβανίας.

Το 1944 παίρνει το πτυχίο της

Φιλολογίας κι επιστρέφει στην

Κύπρο. Αρχίζει τότε την προ-

σφορά του στη Μέση Εκπαίδευ-

ση, σε μια εποχή που η ελλιπής

στελέχωση και οι πενιχρές

οικονομικές δυνατότητες των

λίγων υπαρχόντων σχολείων

παρόπλιζαν την άμυνα κατά

της πολιτικής του αφελληνι-

σμού που εφάρμοζαν οι Βρετα-

νοί αποικιοκράτες.

Σταθμός στην ιστορία του

νησιού, το δημοψήφισμα της

15ης Ιανουαρίου 1950. Αποτε-

λεί, όπως λέει ο Γιαλλουρίδης,

«ένα συμβόλαιο τιμής με την

Ελλαδίτισσα Μάνα μας. Γιατί,

Κύπριος πατριώτης δεν μπο-

ρούσε να θεωρηθεί κανείς αν

δεν πίστευε στον Θεό, την

Ελλάδα και την Ένωση. Δεξιοί

κι αριστεροί τότε», συνεχίζει,

«όλοι συμφωνούσαν με αυτόν

τον στόχο.» Η έναρξη του

αγώνα τον βρίσκει γυμνασιάρ-

χη στα ορεινά χωριά του Τροό-

δους, στη Σολιά και μετά στον

Πεδουλά. Από τους πρώτους

δίνει τον Όρκο και μυείται στην

ΕΟΚΑ, με το ψευδώνυμο «Κικέ-

ρων». Συνεργάζεται μυστικά τα

βράδια με τον μετέπειτα ήρωα

Μάρκο Δράκο, ο οποίος, παρα-

μονές Χριστουγέννων του 1955,

εξηγεί στην έκπληκτη σύζυγο

του γυμνασιάρχη ότι «Στην

οργάνωση δεν γνωρίζει κανείς

ούτε σύζυγο ούτε παιδιά.

Υπάρχει πλήρης συνωμοτι-

σμός, γιατί πάνω απ’ όλα υπη-

ρετείται ο σκοπός.» Το ίδιο

βράδυ η Κυριακή Γιαλλουρίδου

ορκίζεται κι αυτή στον αγώνα.

Η προσφορά του Γιαλλουρίδη

είναι πολυσχιδής. Μεταφέρει

όπλα, έγγραφα, οργανώνει τις

κινήσεις των αγωνιστών.

Κυρίως όμως το καθήκον του

είναι πλάι στους μαθητές του.

Μέλημά του, η εμψύχωση κι ο

εθνικός τους φρονηματισμός.

Αφηγείται ο Γιαλλουρίδης πως,

όταν οι Άγγλοι απαγόρευσαν

την ανάρτηση ελληνικών

σημαιών σε όλα τα σχολεία,

στο Γυμνάσιο Πεδουλά την 28η

Οκτωβρίου οι μαθητές του

βρήκαν άλλο τρόπο να τιμή-

σουν το ένδοξο ΟΧΙ. Δεν ύψω-

σαν σημαία στο σχολείο, αλλά,

αψηφώντας τις διαταγές,

έτρεξαν και ανάρτησαν πολλές

μικρές γαλανόλευκες στα

πεύκα του αντικρινού βουνού.

Μετά γύρισαν στις τάξεις και

συνέχισαν τα μαθήματα, όταν

ξαφνικά είδαν από τα παράθυ-

ρα τους κατακτητές, που έτρε-

χαν να μαζέψουν τις σημαίες.

‘Oλα τα παιδιά τότε όρμησαν

έξω πετροβολώντας και

φωνάζοντας στον γυμνασιάρ-

χη τους ότι πάνε να εφαρμό-

σουν αυτά που τους δίδαξε για

τη γαλανόλευκη: να μην την

εγκαταλείπουν όταν την ποδο-

πατούν οι εχθροί! Ο Γιαλλουρί-

δης τους ενεθάρρυνε και περή-

φανα ζήτησε από τους

Άγγλους  να μη θίγουν το εθνι-

κό φρόνημα των Ελλήνων

μαθητών. Οι Άγγλοι δέχτηκαν

να επιστρέψουν τις σημαίες,

εκτός από αυτές που έγραφαν

πάνω ΕΟΚΑ, και οι μαθητές,

ικανοποιημένοι και τραγουδώ-

ντας εθνικά εμβατήρια, γύρι-

σαν στις τάξεις τους.  

Καθώς όμως ο ξεσηκωμός

προχωρεί, τα πράγματα για

όλους δυσκολεύουν. Ο Γιαλλου-

ρίδης απολύεται από τη θέση

του, συλλαμβάνεται με την

κατηγορία ότι είναι υπέρ της

Ένωσης και φυλακίζεται. Τα

βασανιστήρια στα μπουντρού-

μια των Πλατρών και του

Πολεμίου είναι πολλά και απο-

σκοπούν στη φυσική και ψυχι-

κή εξόντωση των κρατουμένων,

ανάμεσα στους οποίους είναι
και 40 μαθητές. Ο Γιαλλουρίδης
αποδεικνύεται κι εκεί γενναίος
και ακοίμητος εκπαιδευτικός.
Με τη συνεργασία κι άλλων
καθηγητών συγκρατουμένων
του οργανώνουν στη φυλακή
σχολείο γυμνασιακού κύκλου
για τα 40 παιδιά. Καταρτίζουν
ωρολόγιο πρόγραμμα με έξι
περιόδους διδασκαλίας ημερη-
σίως, κύκλους Αγίας Γραφής,
ποδόσφαιρο κι εσπερινό.
Παράλληλα, ο Γιαλλουρίδης, με
αίτημά του στην Ελληνική
κυβέρνηση, πετυχαίνει την
αναγνώριση του γυμνασίου
αυτού ως ισότιμου των σχολεί-
ων Μέσης Παιδείας της Ελλά-
δας. Το σχολείο λειτουργεί
κανονικά, το χαμόγελο της
ελπίδας φωτίζει καθημερινά το
πρόσωπο διδασκόντων και
διδασκομένων, και οι Άγγλοι
κατακτητές δυσανασχετούν
βλέποντας τα σχέδια για εξό-
ντωσή των κρατουμένων να
καταρρέουν.

Την παιδεία συνεχίζει να υπη-
ρετεί ο Γιαλλουρίδης και τα
ταραγμένα πρώτα χρόνια της
κυπριακής ανεξαρτησίας, στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο
Γυμνάσιο Μόρφου. Μετά το
1974 και την προσφυγιά διορί-
ζεται στη Λεμύθου και στη
Λάρνακα. Κι όταν αφυπηρετεί
από τη δημόσια εκπαίδευση,
συνεχίζει να προσφέρει, διδά-
σκοντας σε ιδιωτικά κολλέγια
νεαρούς δημοσιογράφους.

«Κατά τη διάρκεια των 56 χρό-
νων της εκπαιδευτικής μου
ζωής,» γράφει, «άκουα τη
φωνή της συνείδησης να λέει:
Σήκω απάνω, Δάσκαλε, γεννή-
θηκες περισσότερο για να
δίνεις και λιγότερο για να
παίρνεις! Προσπάθησα να
υπηρετήσω πρώτα την παιδεία
και μετά την εκπαίδευση. Η ίδια
η λέξη Παιδεία υπήρξε για μένα
λάβαρο ηρωικό. Την έννοιά της
δεν την καλύπτουν μαζί οι
ευρωπαϊκές λέξεις civilization,
culture, tradition, literature,
education. Εγώ, ακολουθώντας
τους δασκάλους του γένους,
ήμουν εραστής κι εργάτης της.
Αν το πέτυχα, επαφίεται στους
μαθητές μου να το κρίνουν.»

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
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Μνήμη Κωνσταντίνου Α. Γιαλλουρίδη (1918 – 2004)

Της Δανάης Γεωργιάδου

Φιλόλογος

ΣΟΦΙΑ!!!
Από έναν γέροντα που μιλάει λίγο, στον Άγιον Όρος,

με την ευκαιρία της Μεγάλης Σαρακοστής:

«Ποτέ μη δείχνεις πιο σοφός ή πιο μορφμωένος από

αυτούς που είναι μαζί σου. Να φοράς τη μόρφωσή σου

όπως το ρολόι σου, σε μια εσωτερική τσέπη. Μην τη βγά-

ζεις έξω και μην την επιδεικνύεις απλώς για να δείξεις ότι

την έχεις»

Αυτή η ευαισθησία του για την παιδεία είναι αλληλένδετη με την

αγωνία του για την πορεία του Ελληνισμού και ειδικά του

κυπριακού, που κουβαλά το κληροδοτημένο φορτίο να παρα-

μείνει στη γη του, θεματοφύλακας της ιστορίας και του πολιτι-

σμού του. «Οφείλω να ομολογήσω,» παραδέχεται, «την απαι-

σιοδοξία μου για τα εκπαιδευτικά πράγματα. Πρέπει να απαλ-

λαγούμε από τη μάστιγα της μηχανοκρατίας και του ευδαιμονι-

σμού και να επανέλθουμε στα ιδανικά μας. Από την εποχή του

Ομήρου, και με τη συμπόρευση της ορθοδοξίας αργότερα, παρά

τους κατά καιρούς αιώνες δουλείας, κατορθώσαμε να διατηρή-

σουμε την ελληνική μας γλώσσα, να σφυρηλατήσουμε την εθνι-

κή μας αυτοσυνειδησία. Αυτά πρέπει να υπερασπίσουμε και

τώρα.»  Σήμερα, ως άξιος Ακρίτας της ανατολικότερης εσχα-

τιάς του Έθνους, αλλά και της Ευρώπης, ο κυπριακός ελληνι-

σμός καλείται πάλι επιτακτικά να θέσει τέλος στο οδυνηρό

παρόν της πατρίδας του. Το παράδειγμα του Κωνσταντίνου

Γιαλλουρίδη ας αποτελεί έμπνευση για τη διασφάλιση, με τον

καλύτερο τρόπο, της ζωής και της ιστορικής του συνέχειας

στον τόπο τούτο. 
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 20148

Μέσα από την αιωνόβια Ελληνική

ιστορία μας η 1η Απριλίου 1955

προβάλλει ως η ωραιότερη και

λαμπρότερη σελίδα των τελευταίων

σαράντα χρόνων. Είναι μέρα των ελεύ-

θερων ανθρώπων, των γιγάντων και

των ηρώων. Η αδούλωτη και ανυπότα-

κτη ελληνική ψυχή δεν μπόρεσε να

δεχτεί και να αναγνωρίσει ποτέ τους

Άγγλους κατακτητές και έμεινε ελεύθε-

ρη.

Έμεινε ελεύθερη έστω και αν οι Άγγλοι

από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το

πόδι τους στο νησί προσπάθησαν να

ταπεινώσουν τους Έλληνες κατοίκους

της. Αμφισβήτησαν την ελληνικότητά

τους, τη γλώσσα τους, έκαναν επεμβά-

σεις στην παιδεία έχοντας ως στόχο τη

διαμόρφωση κυπριακής συνείδησης,

αλλά δεν τα κατάφεραν. Και σαν το

πλήρωμα του χρόνου έφτασε ένας

ακόμα ένοπλος αγώνας ξεκίνησε στα

χωριά, στις πόλεις, στους κάμπους και

στα βουνά ταράζοντας συθέμελα με τις

εκρήξεις του όχι μόνο την αγγλική αυτο-

κρατορία αλλά ολόκληρο τον κόσμο.

Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν ιδέα και οι

Άγγλοι πολεμώντας την Ε.Ο.Κ.Α. πολε-

μούν μια ιδέα που δε νικιέται ποτέ.

Το αίμα ποτάμι, οι κραυγές από τα

βασανιστήρια να σκίζουν τον ουρανό

και ο πόνος αβάστακτος, αλλά ο πόθος

για τη Λευτεριά άσβεστος. Ένας πόθος

που καίει τα σωθικά του καθενός και

γίνεται τραγούδι στο στόμα των μικρών

μαθητών.

Θα πάρω μιαν ανηφοριά

θα πάρω μονοπάτια

να βρω τα σκαλοπάτια

που παν στη Λευτεριά.

Η ιστορική μας πορεία στο χρόνο συνε-

χίζεται και εναπόκειται στα χέρια μας

αν θα δικαιωθεί ο αγώνας και η θυσία

των νεκρών παλικαριών της Ε.Ο.Κ.Α.

Την 1η Απριλίου 1955 οι νέοι της

Κύπρου απέδειξαν ότι είναι πραγματικά

γνήσιοι Έλληνες. Κατάφεραν με τον

επικό αγώνα τους να ταρακουνήσουν

και να ξυπνήσουν τους μεγάλους της

γης από το λήθαργο. Τους κάλεσαν να

θυμηθούν τις διακηρύξεις τους για την

ειρήνη και τη δικαιοσύνη, που δυστυ-

χώς ποτέ δεν τήρησαν. 

Η νεολαία της Κύπρου με πρωτοστάτη

την Ε.Ο.Κ.Α(Εθνική Οργάνωση Κυπρίων

Αγωνιστών), την ΑΝΕ (η Άλκιμος Νεο-

λαία της Ε.Ο.Κ.Α) και την Ο.Χ.Ε.Ν(Ορθό-

δοξη Χριστιανική Ένωση Νέων) κατά-

φερε να νικήσει έναν άρτια εκπαιδευμέ-

νο στρατό 40.000 ανδρών, να ντροπιά-

σει 3 στρατηγούς της μεγάλης τότε

Αγγλίας και να στείλει πίσω τον αρχη-

γό του Γενικού Επιτελείου της Αγγλίας

ηττημένο. Και όλα αυτά τα κατάφεραν

κάποιοι νέοι χωρίς πολεμική πείρα με

τη βοήθεια μόνο 500 κυνηγετικών

όπλων και 100 αυτομάτων. Οι "ευγε-

νείς" Βρετανοί ήταν αδίστακτοι. Υπήρ-

ξαν στερήσεις, φυλακίσεις, βασανιστή-

ρια, εκτελέσεις που ο ανθρώπινος νους

δε θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί.

Όμως οι ήρωες κύπριοι νέοι κατάφεραν

να αντισταθούν απέναντι σε μια αυτο-

κρατορία των 5 ηπείρων.Οι Έλληνες αν

και έζησαν 400 χρόνια κάτω από το

τούρκικο ζυγό κατάφεραν να αντέξουν

και να απελευθερωθούν. Υπήρξαν όμως

και Έλληνες που έζησαν και ζουν σκλά-

βοι εδώ και 800 χρόνια κάτω από πολ-

λούς κατακτητές. Παρά το τεράστιο

αυτό βάρος των 800 χρόνων σκλαβιάς

στην Κύπρο ο Ελληνισμός δεν έδειξε μία

παθητική αντοχή. Μπορούμε να τον

παρομοιάσουμε με το μυθικό Προμηθέα

Δεσμώτη που αλυσοδεμένος στο βράχο

του σαρκάζει τους κατακτητές που

κατατρώγουν λαίμαργα τα σωθικά του. 

Οι Κύπριοι αγωνιστές είχαν να αντιμε-

τωπίσουν και το γεγονός ότι ήταν απο-

κομμένοι από τη μάνα Ελλάδα χωρίς

καμιά βοήθεια. Είχαν όμως ένα μεγάλο

πλεονέκτημα που δεν

το έχει κανείς άλλος

λαός στον κόσμο. Είχαν

τον Ελληνισμό μέσα

τους που ποτέ δεν υπέ-

κυψε, που πολέμησε

ηρωικά όσο κανείς

άλλος στη γη, κάτι που

το ομολογούν εχθροί

και φίλοι όπως ο

Γ.Τσόρτσιλ, ο Α.Χίτλερ,

ο Κεμάλ Αττατούρκ και

πολλοί άλλοι ηγέτες. 

O Άγγλος ιστορικός

Kenneth Young γράφει:

"Όταν λάβουμε υπόψη

την γεωπολιτική θέση

του Ελληνισμού και τον

αριθμό των Ελλήνων

καθ' όλη τη διαδρομή

της Ιστορίας τότε η

επιβίωση της Ελλάδας

και η σημερινή της

κατάσταση ως ανεξαρτήτου έθνους

προκαλεί έκπληξη. Με βάση όλα τα

ιστορικά γεγονότα οι Έλληνες θα έπρε-

πε να είχαν εξαφανιστεί όπως και οι

Ασσύριοι, οι Σουμέριοι και οι Χετταί-

οι."Η ιστορία μας διδάσκει πως κανείς

δε μπορεί να αντισταθεί και να νικήσει

το ιερό ιδανικό της ελευθερίας, για την

οποία μάχονταν και οι νέοι της Κύπρου. 

Οι μαχητές της Κύπρου προέρχονταν

από τους κόλπους της Ο.Χ.Ε.Ν και είχαν

γαλουχηθεί με τις αλήθειες του Ευαγγε-

λίου και του Χριστού. Αυτός ήταν και

ένας από τους κυριότερους συντελεστές

της νίκης. Οι νέοι που μάχονταν στα

βουνά, που κρύβονταν στα κρησφύγε-

τα,που είχαν φυλακιστεί αισθάνονταν

τη στέρηση των θρησκευτικών συγκε-

ντρώσεων και της χριστιανικής καλ-

λιέργειας. Βεβαίως είχαν την προσευχή

η οποία όμως δεν αρκούσε. Για αυτό το

σκοπό ο Διγενής (αρχηγός της ΕΟΚΑ)

ύστερα από πρόταση ίδρυσε την

ΥΠΑ(Υπηρεσία Πνευματικού Ανεφοδια-

σμού) η οποία έστελνε στους αγωνιστές

αντίγραφα της Αγίας Γραφής και

άλλων θρησκευτικών και πνευματικών

εντύπων. 

Η κάθε γενιά προβάλλει τον Ελληνισμό

με το δικό της πνεύμα. Το 1821 είχαμε

την εθνεγερσία, το 1866 την επανάστα-

ση της Κρήτης,το 1912 την απελευθέ-

ρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου,

το 1920 τη Μικρασιάτικη Εκστρατεία ,

Το 1940 το έπος της Β.Ηπείρου και το

1955-59 το έπος της Κύπρου.

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ Σε μια εποχή που ο Κυπριακός ελληνι-

σμός επιβάλλεται να ανασυντάξει

τις δυνάμεις του, να ενδυναμώσει τις

αντοχές και  προτάξει σθεναρά τις

αντιστάσεις του διεκδικώντας  τα

δίκαιά του, πρέπει να έχει ως άσβεστο

φάρο της πορείας του τα οράματα,

τους στοχασμούς και τα ιδανικά των

ηρώων και των μαρτύρων του

Η ιστορική επέτειος της 1ης Απριλίου

1955  υπενθυμίζει προς όλους μας το

μεγάλο ανεκπλήρωτο χρέος προς την

ημικατεχόμενη πατρίδα και προστάζει

εθνική εγρήγορση, , παλλαϊκή συστρά-

τευση και αγωνιστικότητα μέσα σε συν-

θήκες ομοψυχίας και ενότητας.

Σήμερα, ο Αυξεντίου, ο Μάτσης, ο Παλ-

ληκαρίδης, ο Καραολής, ο Δράκος, και

όλοι όσοι υπόγραψαν ιερό συμβόλαιο

τιμής  με την ελευθερία και την Ελληνι-

κή ιστορία μας παρακολουθούν με μάτι

αυστηρό και αναμένοντας από εμάς  να

παραμείνουμε αταλάντευτα στο δικό

τους δρόμο.

Με ημικατεχόμενη την πατρίδα, αλίμονό

μας αν ξαποστάσουμε. Ούτε οι ήρωές

μας θα μας το συγχωρέσουν ούτε ο

ιστορικός του μέλλοντος θα μας δικαι-

ολογήσει.

Τότε, οι ήρωές μας, τα αμούστακα

παλικάρια της ΕΟΚΑ, έγραψαν ιστορία

με το αίμα τους. Στους σημερινούς και-

ρούς άλλες είναι οι μορφές του αγώνα.

Η ιστορία γράφεται με σύνεση και διο-

ρατικότητα, με έμπνευση,  με  πανεθνι-

κή στρατηγική και αποτελεσματική

τακτική, με εθνική  συνεννόηση, με συλ-

λογικότητα αλλά  και κοινωνική συναί-

νεση.

Μέσα στη σημερινή δίνη της κοινωνικο-

οικονομικής και πνευματικής κρίσης ,

καλούμαστε να υπερασπιστούμε και να

διεκδικήσουμε τα δίκαια, να προασπί-

σουμε τα συμφέροντά μας, να διασφα-

λίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Να

χαράξουμε στρατηγική, να διαμορφώ-

σουμε τακτική και χειρισμούς, να ανα-

ζητήσουμε συμμάχους, να κερδίσουμε

υποστηρικτές και να ανοίξουμε το

δρόμο για την αποκατάσταση των

δικαιωμάτων μας.

Στο ανελέητο σημερινό παιγνίδι συμφε-

ρόντων η Κύπρος έχει τις δυνατότητες

να αποκτήσει πιο ισχυρά όπλα γεωπο-

λιτικής και γεωστρατηγικής αξίας.

Έχουμε τις δυνατότητες να καταστούμε

ακόμα πιο σημαντικός εταίρος μέσα

στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στην

ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής

Μεσογείου.

Ασπίδα και δόρυ μας παραμένουν το

δίκαιο, οι αρχές και οι αξίες που η

συντεταγμένη διεθνής κοινότητα διακη-

ρύσσει. Αν χάσουμε την πίστη μας στο

δίκαιο του αγώνα μας, και αν οι δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζουμε μειώσουν τις

αντοχές και κάμψουν τις αντιστάσεις

μας, η κατάληξη θα είναι οδυνηρή και

το μέλλον αβέβαιο.

Θέλουμε λύση του Κυπριακού Ζητήμα-

τος το συντομότερο δυνατόν. Γνωρί-

ζουμε πολύ καλά ότι η συνέχιση της

εκκρεμότητας του κυπριακού προβλή-

ματος εμπεδώνει όλο και περισσότερο

τα κατοχικά και διχοτομικά δεδομένα. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η λύση θα

είναι ένας συμβιβασμός. Για να είναι

βιώσιμη όμως πρέπει να είναι δίκαιη.

Δυστυχώς, η κατοχική δύναμη άλλα έχει

κατά νουν. Παραμένει αδιάλλακτη και

επιμένει σε μαξιμαλιστικές θέσεις που

θποθηκεύουν το μέλλον του Κυπριακου

Ελληνισμού στην γη των προγόνων του.

Τι κάνουμε λοιπόν; Αυτές τις τόσο κρί-

σιμες ώρες ο καθένας πρέπει να αναλά-

βει το μερίδιο της ευθύνης που του ανα-

λογεί. Και όλοι μαζί τη συλλογική ευθύ-

νη.

Είμαστε μπροστά σε δύσκολα, πολύ

δύσκολα δεδομένα. Απαιτείται ψυχραι-

μία και εθνική συνεννόηση και συλλογι-

κά να καταλήξουμε στο δέον γενέσθαι.

Χρειάζονται οι ώμοι όλων για να σηκώ-

σουν το βάρος του μεγάλου χρέους ένα-

ντι της πατρίδας και του λαού μας. Ας

μην επιτρέψουμε στις όποιες διαφορές

και διαφωνίες σε θέματα χειρισμών και

τακτικής να αποδυναμώσουν το μέτω-

πο του αγώνα μας. Δεν είναι η ώρα για

αντιπαραθέσεις και πολιτικές συγκρού-

σεις στη βάση κομματικών σκοπιμοτή-

των. Είναι η ώρα για εγρήγορση, ενότη-

τα δυνάμεων και παλλαϊκή συστράτευ-

ση.

Έχουμε χρέος να θυμόμαστε και να

τιμούμε τους αγώνες του ελληνισμού.

Έχουμε χρέος να διδασκόμαστε, να

παραδειγματιζόμαστε, να πορευόμαστε

σταθερά την πορεία της τιμής και του

καθήκοντος. 

Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε

εμείς, τιμώντας την εθνική επέτειο της

1ης Απριλίου 1955, τιμώντας τους

ήρωες και τους νεκρούς μας, είναι να

ανανεώσουμε την υπόσχεση πως δεν θα

εγκαταλείψουμε ποτέ τον αγώνα, όσος

καιρός κι αν χρειαστεί, όσες θυσίες κι

αν απαιτηθούν, μέχρι, την επανένωση

και την ελευθερία της Κύπρου μας. Και

τούτο είναι ακριβώς ό,τι οφείλουμε να

πράξουμε απέναντι και στις γενιές που

πέρασαν και στις γενιές που θα ’ρθουν.

Μια πατρίδα λεύτερη, ειρηνική και

ευτυχισμένη.

Καταθέτοντας τα άνθη της  ευγνωμοσύ-

νης και τιμής στα ηρώα και τους

τάφους των ημιθέων της 1ης Απριλίου

1955, προχωρούμε μπροστά με έχοντας

συνειδητοποίησει πλήρως τις βαρειές

μας ευθύνες έναντι της μαρτυρικής

Κύπρου και του αδούλωτου Κυπριακού

Ελληνισμού.

Καταθέτουμε τα άνθη της ευγνωμοσύνης
μας στους ήρωες του 55-59
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Για πρώτη φορά η Κύπρος

συμμετείχε σε αυτή την πανευ-

ρωπαϊκή συγκριτική κοινωνική

έρευνα το 2006 με εθνικό

φορέα το Ευρωπαϊκό Πανεπι-

στήμιο Κύπρου, το οποίο

πραγματοποίησε -με τη στήρι-

ξη του Ιδρύματος Προώθησης

Έρευνας (ΙΠΕ)-  με επιτυχία την

έρευνα το 2006, το 2008, το

2010 και πιο πρόσφατα το

Φθινόπωρο-Χειμώνα του

2012/13. 

Από τα τελευταία δεδομένα

που δημοσιεύτηκαν τον Νοέμ-

βριο του 2013 επιβεβαιώνο-

νται ευρήματα προηγούμενων

ερευνών. 

Ειδικότερα, αποτυπώθηκαν

ανησυχητικά στοιχεία για την

Κυπριακή κοινωνία σε σχέση με

τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά

κράτη. Ένα από τα πιο ανησυ-

χητικά είναι η έλλειψη κοινω-

νικής εμπιστοσύνης αλλά και

εμπιστοσύνης σε πολιτικούς

θεσμούς. Στοιχείο που φαίνε-

ται να αποτελεί χαρακτηριστι-

κό των κοινωνιών που βιώνουν

την παρούσα οικονομική κρίση.

Επιπλέον, και σε συνέχεια των

ευρημάτων προηγούμενων

ερευνών, οι Κύπριοι εξακολου-

θούν να εμφανίζουν ιδιαίτερα

υψηλά επίπεδα (σε σχέση

πάντα με τις υπό διερεύνηση

ευρωπαϊκές χώρες) ρατσισμού

και ξενοφοβίας.

● Εμπιστοσύνη στον συνάν-

θρωπο και στους πολιτικούς

θεσμούς: Διαχρονικά, η εμπι-

στοσύνη που οι Κύπριοι

εκφράζουν προς τους θεσμούς

αλλά και στο συνάνθρωπο

παρουσιάζει μια καθοδική

πορεία με την εμπιστοσύνη

στους πολιτικούς και τα κόμ-

ματα να φτάνει σε πολύ χαμη-

λά επίπεδα (2,5 σε μια

11βαθμη κλίμακα όπου

0=Καμία απολύτως εμπιστο-

σύνη και 10=Απόλυτη εμπι-

στοσύνη). Αυτό το δεδομένο

της καθοδικής πορείας θέτει

την Κύπρο στις χαμηλότερες

συγκριτικά θέσεις με άλλες

χώρες στην Ευρώπη.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες

χώρες της Ευρώπης που συμ-

μετείχαν στην έρευνα,  η

Κύπρος κατέχει την τρίτη χει-

ρότερη θέση όσο αφορά στην

εμπιστοσύνη προς το συνάν-

θρωπο μετά την Βουλγαρία και

Πορτογαλία. Αυτό σχετίζεται

με μια κλίμακα φθίνοντος

ανθρώπινου και κοινωνικού

κεφαλαίου. 

Με την κρίση διευρύνονται οι

ευπαθείς κοινωνικά και οικο-

νομικά ομάδες και, συνεπώς,

το έλλειμμα συστηματικής και

ολοκληρωμένης παρέμβασης

εντείνει τις ανισότητες, εμπε-

δώνει την κοινωνία του απο-

κλεισμού και μειώνει τις ίσες

ευκαιρίες πρόσβασης στα

δημόσια αγαθά. 

Όλη αυτή η κατάσταση φθίνο-

ντος κοινωνικού κεφαλαίου

οδηγεί σε μια επικίνδυνη για τη

χώρα μείωση της κοινωνικής

συνοχής και αλληλεγγύης που

έχει άμεσο αντίκτυπο στην

ποιότητα της ζωής των πολι-

τών και την ποιότητα της

δημοκρατίας. 

● Πολιτική τοποθέτηση

(αυτοπροσδιορισμός): Η εμπι-

στοσύνη στους διάφορους

θεσμούς και στο συνάνθρωπο

διαφοροποιείται ανάλογα με

τον πολιτικό αυτοπροσδιορι-

σμό των ατόμων σε Αριστερά,

Κέντρο και Δεξιά. Γενικά τα

μοτίβα είναι παρόμοια με

μικρές διαφοροποιήσεις. 

Οι Κύπριοι που τοποθετούν

τον εαυτό τους στο Κέντρο,

γενικά δείχνουν να έχουν χαμη-

λότερα επίπεδα εμπιστοσύνης. 

Τα άτομα που τοποθετούν τον

εαυτό τους στην Αριστερά δεί-

χνουν περισσότερη εμπιστοσύ-

νη στους πολιτικούς και στα

κόμματα σε σχέση με τα άτομα

που τοποθετούν τον εαυτό

τους στη Δεξιά ή στο Κέντρο. 

Σε κάθε περίπτωση είναι φανε-

ρό πως αποτυπώνεται με

έντονο τρόπο ένα βαθύ έλλειμ-

μα εμπιστοσύνης των πολιτών

στην πολιτική, μια γενικευμένη

δυσπιστία απέναντι στο πολι-

τικό σύστημα.

• Αποκαλυπτικά στοιχεία αποτυπώνει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ)

4 Χαμηλό το επίπεδο ικανοποίησης για τη δημοκρατία

4 Οι Κύπριοι πιστεύουν ότι οι μετανάστες επιδρούν

αρνητικά στην οικονομία της χώρας

• Η κρίση έχει διευρύνει τις ευπαθείς ομάδες

ενώ η απουσία ολοκληρωμένης παρέμβασης

εντείνει τις ανισότητες

• Βαθύ το έλλειμμα εμπιστοσύνης

στο πολιτικό σύστημα

Καμπανάκι κινδύνου για την ποιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Καμπανάκι κινδύνου για τη δημο-
κρατία στην Κύπρο κρούουν οι

Κύπριοι γεγονός που υποδηλοί ότι οι
μηχανισμοί δεν λειτουργούν κατά
τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι
ανάγκες των πολιτών.

Αυτό αποτυπώνεται σε έρευνα της
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
(ΕΚΕ) η οποία καταγράφει συγκεκριμέ-
νες πτυχές της Κυπριακής πραγματι-
κότητας την τελευταία δεκαετία.
Σημειώνεται όμως στην έρευνα ότι η

Κύπρος είναι πιο ικανοποιημένη από
το επίπεδο δημοκρατίας της χώρας
από χώρες όπως η Βουλγαρία, η
Ρωσική Ομοσπονδία, η Πορτογαλλία
και η Ουγγαρία και στο ίδιο επίπεδο
όπως η Πολωνία και η Δημοκρατία

της  Τσεχίας.

Φαίνεται με βάση την έρευνα ότι η

διολίσθηση αυτή σε σχέση με την

εμπιστοσύνη των Κυπρίων στη Δημο-

κρατία ξεκίνησε μετά το 2006.

Όσον αφορά στις αντιλήψεις των Κυπρίων

για τη μετανάστευση, παρατηρούμε δια-

χρονικά διαφοροποίηση των απόψεων. 

Στο ερώτημα κατά πόσο η Κύπρος γίνεται

καλύτερο ή χειρότερο μέρος για να ζήσει

κανείς με την άφιξη ατόμων από άλλες χώρες

που έρχονται για να ζήσουν εδώ, οι Κύπριοι

είναι πιο θετικοί σε σχέση με τις απαντήσεις

των άλλων δύο ερωτημάτων (π.χ., «είναι γενι-

κά καλό ή κακό για την κυπριακή οικονομία το

γεγονός ότι  έρχονται άτομα από άλλες χώρες

για να ζήσουν εδώ» και «η πολιτιστική ζωή

και παράδοση της Κύπρου γενικά υποβαθμίζε-

ται ή εμπλουτίζεται από άτομα που έρχονται

για να ζήσουν εδώ από άλλες χώρες»). 

Έτσι, μολονότι το 2008 καταγράφεται μια σχε-

τικά πιο θετική εικόνα σε σχέση με το 2006,

εντούτοις από το 2010 και μετέπειτα διαφο-

ροποιείται η στάση αφού αποτυπώνεται μια

ιδιαίτερα αρνητική εικόνα. 

Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι πιστεύ-

ουν ότι τα άτομα από άλλες

χώρες που έρχονται εδώ για να

ζήσουν έχουν αρνητική επίδραση

στην οικονομία της χώρας, αλλά

και στην πολιτιστική ζωή. Αυτή

η ροπή μπορεί να συνδεθεί αφε-

νός με την επιδείνωση των οικο-

νομικών δεδομένων και την υπο-

βάθμιση του βιοτικού επιπέδου

των πολιτών, αφετέρου με τη

θυματοποίηση και, κυρίως, την

εμμονική δαιμονοποίηση των

μεταναστών. 

Προεκτείνοντας, θα λέγαμε πως κυριαρχεί ένα

είδος «ηθικού πανικού» που, ως τέτοιο, λει-

τουργεί μεταξύ άλλων και ως μοχλός αποπρο-

σανατολισμού της κοινωνίας. 

Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος συνεχίζει να

κατέχει την αρνητική πρωτιά που αποτυπώ-

νεται από το 2006, σε σχέση με τις υπόλοιπες

χώρες της Ευρώπης. Το πιο ανησυχητικό και

επικίνδυνο είναι ότι η Κύπρος κατέχει σταθερά

τα τελευταία χρόνια την πιο αρνητική εικόνα

σε σχέση με την επίδραση των μεταναστών

στην οικονομία της χώρας, καθώς και στην

πολιτιστική ζωή και παράδοση.

Όσον αφορά στην πολιτική τοποθέτηση των

ατόμων, οι Κύπριοι που τοποθετούνται στην

Αριστερά έχουν πιο θετική άποψη σε σχέση με

τις άλλες δύο ομάδες Κυπρίων όσον αφορά

στην άποψη κατά πόσο η Κύπρος γίνεται

καλύτερο ή χειρότερο μέρος για να ζει κανείς

με την άφιξη ξένων ατόμων από άλλες χώρες. 

Γενικά, την πιο αρνητική άποψη έχουν οι

Κύπριοι που τοποθετούν τον εαυτό τους στη

Δεξιά. Η Αριστερά παρουσιάζεται πιο αρνητι-

κή όσον αφορά στην επίδραση των ξένων στην

οικονομία και στην πολιτιστική ζωή και

παράδοση της Κύπρου. 

Όσον αφορά στο Κέντρο δεν διαφοροποιείται

η εικόνα για την επίδραση των ξένων στον

πολιτισμό και στην οικονομία, ενώ έχουν πιο

αρνητική εικόνα κατά πόσο η Κύπρος γίνεται

καλύτερο ή χειρότερο μέρος για να ζει κανείς

με την άφιξη των ξένων.

Αρνητική εικόνα για την επίδραση των μεταναστών
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΕΗ

Στα 100 τρισ. δολάρια
στα μέσα 2013

Τα χρέη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε

παγκόσμιο επίπεδο έφθασαν τα 100 τρισεκατομ-

μύρια δολάρια περί τα μέσα του 2013, κυρίως λόγω

των μεγάλων εκδόσεων ομολόγων από κράτη και

επιχειρήσεις εν μέσω της οικονομικής κρίσης, όπως

ανακοίνωσε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

(ΤΔΔ). Το 2007, το παγκόσμιο χρέος ανερχόταν σε 70

τρισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η οργάνωση-

ομπρέλα 60 κεντρικών τραπεζών σε μια ανακοίνωσή

της, που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Βασιλεία της

Ελβετίας. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε

από κυβερνητικά προγράμματα για την τόνωση της

οικονομικής ανάπτυξης και τη διάσωση τραπεζών,

επισήμανε η ΤΔΔ.

Οι κυβερνήσεις έχουν συνολικά χρέη 43 τρισεκατομ-

μυρίων, ένα ποσό αυξημένο κατά 80% σε σύγκριση με

τα μέσα του 2007. Η ΤΔΔ σημείωσε ότι τα χρεόγρα-

φα τείνουν όλο και περισσότερο να διακρατώνται

από επενδυτές στις χώρες όπου εκδίδονται. Αυτό

«καταδεικνύει ότι η διαδικασία της διεθνούς χρημα-

τοοικονομικής ολοκλήρωσης μπορεί εν μέρει να αντι-

στράφηκε από την εκδήλωση της κρίσης», ανέφεραν

οι ειδικοί της Τράπεζας.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει γίνει παράλληλα

λιγότερο παγκοσμιοποιημένος, σύμφωνα με την

έκθεσή τους. Οι τράπεζες εμφανίζονται όλο και πιο

διστακτικές να δανείζουν πέραν των συνόρων και ο

όγκος των διακρατικών χορηγήσεων μειώθηκε εκ

νέου το τρίτο τρίμηνο του 2013. Ο διατραπεζικός

δανεισμός επίσης υποχώρησε, με την Ευρώπη να

εμφανίζει την πιο σαφή πτωτική τάση, επισήμανε η

ΤΔΔ.

Συμπληρώνεται ένας χρόνος,

αφότου ήρθαν τα «πάνω -

κάτω» στην κυπριακή οικονομία.

Πέρυσι η Κυπριακή Δημοκρατία

υποχρεώθηκε να αποδεχθεί ένα

σκληρό μνημόνιο και «κούρεμα»

των καταθέσεων, προκειμένου να

αποφευχθεί η χρεοκοπία.

Έναν χρόνο μετά τις οδυνηρές

αποφάσεις του Eurogroup «η

κυπριακή οικονομία είναι αποδυ-

ναμωμένη, η ύφεση συνεχίζεται και

η ανεργία βρίσκεται σε ψηλά επί-

πεδα» εκτιμά υπουργός  Οικονομι-

κών Χάρης  Γεωργιάδης τονίζοντας

ότι η Κύπρος έχει εισέλθει στον

δρόμο της διόρθωσης.

Υπάρχουν ενδείξεις, είπε, ότι

«κατευθυνόμαστε στη θέση που θα

μας επιτρέψει να στηρίξουμε την

οικονομία χωρίς εξαρτήσεις» και

πρόσθεσε ότι αυτό θα επιτευχθεί,

αν συνεχίσουμε με συνέπεια την

προσπάθεια και την εφαρμογή του

προγράμματος.

Ο υπουργός Οικονομικών εξέφρα-

σε την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος

της άνοιξης και στη βάση του οδι-

κού χάρτη που έχει τεθεί, θα

αρθούν πλήρως οι περιορισμοί για

τις συναλλαγές στο εσωτερικό.

Ανέφερε ότι μέχρι την ερχόμενη

εβδομάδα θα εκπληρωθούν όλες οι

προϋποθέσεις και στο τέλος του

μήνα αναμένονται κάποιες πρό-

σθετες χαλαρώσεις. Τα εσωτερικά

περιοριστικά μέτρα, εκτίμησε, θα

αρθούν πλήρως στο τέλος της

'Άνοιξης, γεγονός που αποδεικνύει

ότι άρχισε να αποκαθίσταται η

αξιοπιστία στο τραπεζικό σύστη-

μα. Πάντως, η μεγάλη αβεβαιότητα

των μηνών πριν και μετά το κούρε-

μα έχει περιοριστεί και οι οικονο-

μικές προσδοκίες δείχνουν σταθερή

βελτίωση. Ο δείκτης οικονομικής

εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου

Κύπρου παρουσιάζει βελτίωση

κάθε μήνα και βρίσκεται στο ψηλό-

τερο επίπεδο από τα μέσα του

2011. Αν και η οικονομία το 2013

ήταν στο χειρότερο σημείο της

μετά το 1976, η ύφεση ήταν μικρό-

τερη από ό,τι αναμενόταν με απο-

τέλεσμα η Κύπρος να πετύχει τους

δημοσιονομικούς στόχους του

προγράμματος σύγκλισης, κατα-

γράφοντας όμως δημοσιονομικό

έλλειμμα κοντά στο 6% του ΑΕΠ. Οι

αποδόσεις των κυπριακών ομολό-

γων επέστρεψαν στα επίπεδα που

βρίσκονταν τον Ιούνιο του 2012,

κυρίως λόγω της βελτίωσης των

συνθηκών και προοπτικών στην

ευρωζώνη.

Οι μισθοί και οι συντάξεις στο

δημόσιο μειώθηκαν κατά περίπου

3-4% το 2014 και όλες οι ενδείξεις

δείχνουν ότι θα παραμείνουν σε

αυτά τα επίπε-

δα μέχρι το

2015.

Στον ιδιωτικό

όμως τομέα η

κ α τ ά σ τ α σ η

είναι πολύ δια-

φορετική. Η

ανεργία έχει

ξεπεράσει το

17% και δεν

υ π ά ρ χ ο υ ν

ακόμη σαφείς

ενδείξεις στα-

θ ερ ο π ο ίησής

της. Οι μισθοί έχουν σημειωθεί

σημαντικά και οι εργασιακές συν-

θήκες έχουν επιδεινωθεί.

Η ΕΕ αναμένει ότι η κυπριακή οικο-

νομία θα συρρικνωθεί κατά 4,8% το

2014, ενώ για το 2015 προβλέπε-

ται ανάπτυξη 0,9%. Το δημοσιονο-

μικό έλλειμμα αναμένεται να ανέλ-

θει στο 5,8% του ΑΕΠ εφέτος και

στο 6,1% το 2015. Το δημόσιο

χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο

121,5% του ΑΕΠ το 2014 και το

2015 στο 125,8%. Όσον αφορά την

ανεργία, θα αυξηθεί στο 19,2% το

2014, ενώ για το 2015 προβλέπε-

ται μείωση στο 18,4%.

Εξάλλου, σημειώνεται ότι οι

κυπριακές τράπεζες δεν είναι

ακόμη σε θέση να παραχωρήσουν

νέα δάνεια και εξαρτώνται, προς

το παρόν, από την αύξηση των

καθαρών επιτοκιακών τους περι-

θωρίων, αυξάνοντας τα δανειστι-

κά επιτόκια στα εξυπηρετούμενα

δάνεια και διατηρώντας τα κατα-

θετικά επιτόκια κοντά στο 3%.

Η Κυπριακή οικονομία ένα χρόνο μετά το κούρεμα 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Μόνη διέξοδος η εφαρμογή
του Τροϊκανού Μνημονίου

Πεπεισμένη ότι μπορεί να ανα-

κτηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη

στο τραπεζικό σύστημα δήλωσε η

νέα Διοικητής της Κεντρικής Τρά-

πεζας της Κύπρου Χρυστάλλα

Γιωρκάτζη.

«Είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε

και θα τα καταφέρουμε να απο-

κτήσουμε ξανά την αξιοπιστία

τόσο του τραπεζικού τομέα όσο

και της οικονομίας μας», τόνισε η

κ. Γιωρκάτζη.

Η μεγαλύτερη πρόκληση

Ερωτηθείσα για τις μεγαλύτερες

προκλήσεις, η κ. Γιωρκάτζη ανέφε-

ρε πως η πιο μεγάλη πρόσκληση

είναι η αποκατάσταση της εμπι-

στοσύνης στην οικονομία και

κυρίως στο τραπεζικό σύστημα.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ.

Γιωρκάτζη είπε πως θα συνεργα-

στεί και με το Διοικητικό Συμβούλιο

και με τους συνεργάτες της στην

ΚΤΚ. «Αυτή η δουλειά δεν είναι

δουλειά ενός, είναι όλων. Αυτό το

ίδρυμα δικαιούται να αποκτήσει

την αίγλη και την εμπιστοσύνη που

είχε όλα αυτά τα χρόνια», συμπλή-

ρωσε, προσθέτοντας πως η ίδια

θεωρεί δεδομένη τη στήριξη και

των συνεργατών στο ΔΣ, αλλά και

του υπόλοιπου προσωπικού της

ΚΤ.

Η μόνη γυναίκα

Σε παρατήρηση, ότι αμέσως μετά

την ανάληψη των καθηκόντων της

θα πρέπει να μεταβεί στη Φραν-

κφούρτη για τη συνεδρία του ΔΣ

της ΕΚΤ, όπου θα είναι η πρώτη

γυναίκα κεντρική τραπεζίτης

στηβν Ευρωζώνη, η κ. Γιωρκάτζη

ανέφερε ότι γι’ αυτόν ακριβώς το

λόγο ξεκινά δουλειά αμέσως.

«Ξεκινούμε ενημέρωση σε καθημε-

ρινή βάση και θεωρώ ότι όπως τα

έχουμε καταφέρει σε άλλους

τομείς, μπορούμε να τα καταφέ-

ρουμε και σε αυτόν», πρόσθεσε.

• Η μεγαλύτερη της

πρόκληση αυτήν τη στιγμή

είναι η αποκατάσταση

της εμπιστοσύνης στην

οικονομία και κυρίως

στο τραπεζικό σύστημα

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Χαμηλά για αρκετά καιρό

Τη διατήρηση των επιτοκίων του ευρώ σε χαμηλά

επίπεδα για αρκετό καιρό προβλέπει το 80% των

αναλυτών που μετείχαν σε μηναία έρευνα του πρα-

κτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το

98% των ερωτηθέντων θεωρούν πως η ΕΚΤ θα διατη-

ρήσει το επιτόκιο αναφοράς αμετάβλητο για πέμπτο

μήνα τον Απρίλιο. Από τους 41 οικονομολόγους που

μετείχαν στην έρευνα, το 46% θεωρούν ότι οι οικονο-

μικές προοπτικές της ζώνης του ευρώ θα βελτιω-

θούν κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων

εβδομάδων, ενώ το 54% εκτιμούν ότι ελάχιστα πράγ-

ματα θα αλλάξουν. Η εκπεφρασμένη θέση της ΕΚΤ

είναι ότι για όσο διάστημα το παραγωγικό κενό στην

οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει μεγάλο, τα επι-

τόκια της ΕΚΤ θα διατηρηθούν χαμηλά. Αυτό που

ουσιαστικά λένε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

είναι ότι για όσο διάστημα οι εταιρείες εξακολουθούν

να μην παράγουν κοντά στη μέγιστη παραγωγική

τους ικανότητα, ο πληθωρισμός δεν αποτελεί απει-

λή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι και

το 2014 η παραγωγή στη ζώνη

του ευρώ θα είναι κάτω από

τα δυνητικά επίπεδα

για έκτη χρονιά,

τοποθετώντας

την ανάκαμψη

της παραγω-

γής από το

2018!

ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ Η ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ

Μπορεί να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη
προς το τραπεζικό σύστημα
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Οι καιροί είναι πολύ δύσκο-

λοι. Τα έξοδα αυξάνονται

και τα έσοδα μειώνονται.  Νοι-

ώθουμε  αδικημένοι, ανασφα-

λείς, αγχωμένοι, θυμωμένοι

που τα πράγματα έφτασαν ως

εδώ. Γύρω μας βλέπουμε μόνο

μιζέρια. Και αισθανόμαστε ότι

μας κοροϊδεύουν. Ναι, έχουμε

δίκιο. Και τι να κάνουμε; Να

καταρρεύσουμε; Όχι βέβαια.

Θα νευριάσουμε, θα στεναχω-

ρηθούμε, θα αντιδράσουμε,

αλλά για να καταφέρουμε να

επιβιώσουμε θα πρέπει να

αποδεχτούμε ό,τι δεν αλλάζει

και τελικά να προσαρμοστού-

με, όπως κάνουν οι άνθρωποι

αιώνες τώρα σε πολλές – εξί-

σου ή και περισσότερο δύσκο-

λες – καταστάσεις. 

ΕΞΥΠΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ

ΤΡΟΠΟΙ 

1: Γνωρίζουμε τους εχθρούς 

Το άγχος

Ο ανθρώπινος οργανισμός

βρίσκεται σε ομοιόσταση,

δηλαδή σε μια σταθερή σχέση

και ισορροπία. Όταν αυτή η

ισορροπία απειλείται ή αλλά-

ζει εξαιτίας μιας κατάστασης

στην οποία χρειάζεται να κάνει

κάτι ο οργανισμός για να προ-

σαρμοστεί, αυτό λέγεται στρες.

Αυτό είναι συνήθως το οξύ

στρες, το οποίο μας κρατάει σε

εγρήγορση και συχνά μας προ-

στατεύει και από τους πιθα-

νούς κινδύνους. Αυτό που μας

απειλεί περισσότερο όμως

είναι το χρόνιο στρες, αφού

σύμφωνα με έγκυρες μελέτες

υπάρχουν ασθένειες που σχε-

τίζονται με το χρόνιο στρες ή

επιδεινώνονται εξαιτίας του,

και αυτές είναι κατά κύριο

λόγο οι ψυχικές νόσοι (υπάρ-

χουν έρευνες που σχετίζουν

σαφώς το χρόνιο στρες με την

κατάθλιψη) και τα καρδιαγγει-

ακά νοσήματα. Επίσης, το χρό-

νιο στρες επηρεάζει αρνητικά

την κατάσταση των οστών, τον

μεταβολισμό και τα επίπεδα

των λιπιδίων στο αίμα. Γενικά,

το άγχος εκδηλώνεται με διά-

φορους τρόπους και προτιμά

κυρίως τις περιοχές που έχου-

με ευαισθησία, όπως π.χ. το

έντερο, το κεφάλι, το στομάχι,

την πλάτη κ.λπ. 

Η κατάθλιψη 

Εμφανίζεται με μειωμένη διά-

θεση για δραστηριότητες και

συναναστροφές, συχνά μετά

από κάποιο δυσάρεστο γεγο-

νός. Αν αυτή η θλίψη διαρκεί

υπερβολικά, η ένταση των

συναισθημάτων είναι ανυπό-

φορη και η στενοχώρια καθη-

μερινή, αν δεν μπορούμε να

ανταποκριθούμε στην καθημε-

ρινότητά μας, δεν νιώθουμε

ικανοποίηση από τίποτε, έχου-

με προβλήματα με την όρεξη

και τον ύπνο μας, είμαστε

συνέχεια κουρασμένοι, κάνουμε

αρνητικές σκέψεις, ακόμα και

να θέσουμε τέλος στη ζωή μας,

τότε θα πρέπει να επισκεφτού-

με έναν ψυχίατρο, γιατί είναι

πιθανό να πάσχουμε από

κατάθλιψη. Πρόκειται για μια

σοβαρή ασθένεια που μπορεί

να εμφανιστεί ακόμα και χωρίς

λόγο, επειδή δημιουργείται μια

χημική ανισορροπία στον εγκέ-

φαλο που δεν πρέπει να μένει

χωρίς θεραπεία. 

2. Αντιμετωπίζουμε τους

εχθρούς 

Ελέγχουµε το άγχος

Μιλάμε γι’ αυτό Έχει παρατη-

ρηθεί ότι οι άνθρωποι που

εξωτερικεύουν το άγχος τους,

έστω μιλώντας γι’ αυτό, βρί-

σκονται σε καλύτερη κατάστα-

ση από όσους το βιώνουν

μόνοι τους και κλείνονται στον

εαυτό τους χωρίς να εκμυστη-

ρεύονται στους άλλους τα όσα

τους απασχολούν. Ας μην

ξεχνάμε άλλωστε ότι οι φίλοι

και οι κοινωνικές σχέσεις είναι

ένα πολύ σημαντικό αντίδοτο

στο άγχος και την απαισιοδο-

ξία. Σύμφωνα με έρευνες, οι

άνθρωποι που μοιράζονται

τόσο τα ευχάριστα όσο και τα

δυσάρεστα στη ζωή τους με

άλλους είναι πιο ήρεμοι, πιο

αισιόδοξοι και σίγουρα πιο

ευτυχισμένοι. 

Κάνουμε γυμναστική. Η άσκη-

ση αποτελεί μια μορφή ωφέλι-

μου στρες για τον οργανισμό,

καθώς αυξάνεται η παραγωγή

των ενδορφινών, ουσιών που

συμβάλλουν στην ψυχική

ευφορία. 

Αφήνουμε τη δουλειά στη

δουλειά. Ένα πολύ σημαντικό

πράγμα που πρέπει να συνει-

δητοποιήσουμε είναι ότι δεν

κερδίζουμε τίποτα αν αγχωνό-

μαστε για τη δουλειά μας και

τα πιθανά προβλήματα που

αντιμετωπίζουμε εκεί όταν

βρισκόμαστε στο σπίτι ή

ασχολούμαστε με κάτι άλλο

στον ελεύθερο χρόνο μας. Είναι

επίσης σκόπιμο να αντιλη-

φθούμε ότι όταν είμαστε στη

δουλειά θα πρέπει να δίνουμε

τον καλύτερό μας εαυτό, αλλά

και ότι όταν φεύγουμε από εκεί

δεν μπορούμε πια να κάνουμε

τίποτα. Δεν μπορούμε να είμα-

στε σε δύο μέρη ταυτόχρονα. 

Κάνουμε ένα διάλειμμα. Όταν

έχουμε πολλές δουλειές ή πολ-

λές εκκρεμότητες να διευθετή-

σουμε, η καλύτερη λύση είναι

να κάνουμε μια μικρή παύση. 

Αξιοποιούμε τον ελεύθερο

χρόνο μας. Είναι ο χρόνος που

θα μας βοηθήσει ουσιαστικά

να νιώσουμε καλύτερα, ειδικά

αν τον περάσουμε με τους αγα-

πημένους μας, τους φίλους

μας, την οικογένειά μας, τα

παιδιά μας. Δεν είναι ανάγκη

να ξοδέψουμε χρήματα. Μπο-

ρούμε να πάμε μια βόλτα σε

ένα πάρκο, στη θάλασσα ή

στην εξοχή και να απολαύσου-

με τη στενή επαφή με τους

δικούς μας ανθρώπους. 

Ζητάμε βοήθεια. Αν νιώθουμε

ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε

το άγχος μας και την κακή μας

διάθεση, μπορούμε να συμβου-

λευτούμε έναν ειδικό ψυχικής

υγείας. Μπορούμε επίσης να

καταφύγουμε σε κάποια εναλ-

λακτική θεραπεία, αφού ο

βελονισμός, η ομοιοπαθητική

και η ρεφλεξολογία υποστηρί-

ζουν και υπόσχονται ότι με τις

μεθόδους τους μπορούν να μας

βοηθήσουν να είμαστε πιο ήρε-

μοι και λιγότερο αγχωμένοι

στην καθημερινότητα και τη

ζωή μας.

Γινόμαστε πνευματικά ευέλι-

κτοι. Μαθαίνουμε να αγνοούμε

ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξου-

με ή να ελέγξουμε και να ελέγ-

χουμε ή να προσπαθούμε να

αλλάξουμε όλα τα άλλα που

μπορούμε. 

Μαθαίνουμε να εκφράζουμε

τον θυμό μας, αλλά όχι επι-

θετικά. Θα πρέπει να γνωστο-

ποιούμε τι είναι αυτό που μας

ενοχλεί και γιατί. Δεν υπάρχει

κανένας λόγος να φερόμαστε

επιθετικά στους άλλους. Όταν

είμαστε επιθετικοί, όπως αντί-

στοιχα και όταν είμαστε παθη-

τικοί, όταν δηλαδή δεν εκφρά-

ζουμε αυτό που μας ενοχλεί

και αυτό που θέλουμε, το μόνο

που κερδίζουμε είναι να

χάνουμε το δίκιο μας. 

Γελάµε! Το γέλιο μειώνει το

άγχος και ενισχύει το ανοσο-

ποιητικό μας σύστημα 

Αναπνέουµε σωστά. Οι ασκή-

σεις σωστής αναπνοής, που

γίνεται μέσω του διαφράγμα-

τος, μπορούν να μας βοηθή-

σουν να χαλαρώσουμε, και αν

παράλληλα με τις αναπνοές

προσπαθήσουμε να «αδειά-

σουμε» και τη σκέψη μας και να

την επικεντρώσουμε σε κάτι

ευχάριστο, τότε έχουμε πολύ

καλές πιθανότητες να ηρεμή-

σουμε. 

Αντιµετωπίζουµε τη θλίψη.

Όταν νιώθουμε ότι η διάθεση

μας εγκαταλείπει, χρειάζεται

να προλάβουμε την επιδείνωση

της κατάστασης με απλές

κινήσεις. Πάνω από όλα, δεν

πρέπει να αφεθούμε στη

θλίψη. Μπορούμε να προγραμ-

ματίζουμε εκ των προτέρων

την ημέρα μας, ώστε να μη

μένουμε σε αδράνεια (καλό

είναι να περιλαμβάνουμε όλες

τις απαραίτητες υποχρεώσεις,

αλλά και δραστηριότητες που

μας προκαλούν ευχαρίστηση).

Ας στραφούμε επίσης στους

δικούς μας ανθρώπους, ας

τους μιλήσουμε και ας ζητή-

σουμε τη βοήθειά τους. Το πιο

σημαντικό είναι να είμαστε όσο

πιο ειλικρινείς γίνεται με τον

εαυτό μας, ώστε να αναγνωρί-

σουμε τα συμπτώματα που

μας προκύπτουν.  

Δυνατοί ψυχολογικά εν μέσω
οικονομικής κρίσης

• Οδηγός για να απαλλαγούμε από την κατάθλιψη και τον ψυχικό μαρασμό

Η τεχνική επίλυσης προβλημάτων θα μας βοη-

θήσει να αντιμετωπίζουμε ψύχραιμα τα προ-

βλήματα που προκύπτουν και να επιλέγουμε

με συστηματικό τρόπο την αποτελεσματικότε-

ρη λύση. Η διαδικασία της επίλυσης προβλη-

μάτων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1 Ορίζουμε το πρόβλημα με πολύ συγκεκριμέ-

νους όρους. Αποφεύγουμε τις προσωπικές

κρίσεις και εκτιμήσεις και προσπαθούμε να

περιγράψουμε το πρόβλημα με τις συγκεκριμέ-

νες πτυχές του.

2 Σκεφτόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες

λύσεις. Ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία λύση στα

προβλήματα. Κάποια λύση μπορεί να μας

φαίνεται η πιο «βολική», αλλά αυτό δεν

σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε υποχρεωμέ-

νοι να την ακολουθήσουμε. Στη φάση αυτή

είναι σημαντικό να σκεφτούμε και να κατα-

γράψουμε πολλές λύσεις, ακόμα και αυτές που

μας φαίνονται εντελώς παράλογες.

3 Καταγράφουμε τα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα κάθε λύσης.

4 Επιλέγουμε τη λύση που θεωρούμε ότι

παρουσιάζει τα περισσότερα και πιο σημαντι-

κά πλεονεκτήματα και τα λιγότερα μειονεκτή-

ματα.

5 Εφαρμόζουμε τη λύση.

6 Αξιολογούμε την προσπάθειά μας: Πώς λει-

τούργησε η λύση; Πήγε κάτι στραβά; Διδαχθή-

καμε κάτι; Διορθώθηκε το πρόβλημα; 

Λύνουμε τα προβλήματα
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Паникос Димитриадис уходит в
отставку набив карманы, оставляя

страну у разбитого корыта
Ксенис Ксенофонтос,

главный редактор, «Ergatiki Phoni”

Генеральный прокурор Костас Клиридис взял на

себя личную ответственность за отказ от

возбуждения уголовного дела против уходящего в

отставку управляющего Центральным банком

Кипра Паникоса Димитриадиса, обвиненного в

подделке документов.

По словам г-на Клиридиса, он пришел к такому

решению, руководствуясь чисто юридическими

критериями, и подчеркнул, что «речь идет о

частном случае, когда общественный интерес

должен стать определяющим».

Мы не знаем причины, побудившей г-на

Клиридиса принять данное решение. Однако,

хорошо известно мнение президента Кипра,

убежденного в том, что пребывание у руля

Центрального банка г-на Димитриадиса привело

к разрушительным последствиям для страны и его

н е о б х о д и м о

отстранить от

з а н и м а е м о й

должности. Хочется

верить, что такое

решение будет

выгодно для Кипра

и особенно для

о б е д н е в ш и х

граждан, ставших

жертвами политико-экономических переплетений

и банковских преступлений, за которые до сих

пор никто не наказан.

Мы надеемся, что решение не попадет в

паутину взаимосвязанных отношений и

интересов, которые на протяжении многих

десятилетий царят в кипрском обществе и

которые столкнули страну в сегодняшнюю

пропасть. Большие компенсации,

предоставленные незаконным или законным

путем, вызывали обоснованные подозрения в

отношении управляющего Центробанка, засталяя

думать,  что политическая жизнь по-прежнему

вращается вокруг взаимосвязанных интересов.

Официальная позиция в отношении

Димитриадиса не обнадеживает общественность,

которая в оцепенении наблюдает за сценами

театра политического абсурда, развернувшимися

в последние дни на фоне реструктуризации

Кабинета министров и нелицеприятных

партийных событий, вызывающих гордость

соответствующих лидеров.

Совершенно очевидно, что словам "об

общественном интересе" население уже не верит,

сознанием которого манипулировали на

прояжении многих десятилетий,

кульминационным событием которых явился

взрыв на военно-морской базе в Мари,

усугубивший и без того бедственную ситуацию в

стране и подорвавший энергетическую

инфраструктуру страны. Как не верит и в то, что

продвижение решения о «предоставлении

компенсаций» отправленным в отставку

министрам делается в общественных интересах.

В условиях сложившейся политической и

социально-экономической ситуации граждане

должны сохранять бдительность и не идти на

поводу у политико-экономического

истеблишмента. Осознание гражданами того, что

г-н Димитриадис покидает свой пост с полными

карманами, оставляя страну у разбитого корыта,

означает, что какие-то надежды на возрождение

страны сохранились.

Современная система здраво-

охранения должна удовлятво-

рять социальные потребности

населения в медицинской помощи.

Кипр является единственной стра-

ной ЕС, не имеющей универсаль-

ной системы здравоохранения.

Существующая система давно уже

развалилась и здравоохранение на

Кипре в 2014 году остается самой

нереформированной отраслью со

всеми вытекающими из этого

отрицательными последствиями

для общества. Из-за отсутствия

эффективной системы здраво-

охранения в первую очередь стра-

дают наиболее бедные и неблаго-

получные слои населения.

Кипрские граждане тратят огром-

ные суммы на частное медицин-

ское обслуживание, выстаивают

огромные очереди в государст-

венных больницах и все это, вме-

сте взятое, подрывает авторитет

общества, страны и народа.

Меморандум Тройки

предусматривает введение в

действие Генерального плана

развития здравоохранения в конце

2015 года. Тем не менее,

нынешнее правительство

передумало, отложив ввведение

ГПРЗ без каких-либо объяснений

своих действий. 

Руководство SEK глубоко

обеспокоено сложившейся

ситуацией, в которой оказалась

здравоохранение, и призывает

правительство не отступать от

планов по реализации в

соответствии с решением

социальных партнеров и

рекомендациями Тройки ЕС о

внедрении ГПРЗ в конце

следующего года.

Гражданское общество выступает

за внедрение ГПРЗ 

Нынешняя система

г о с у д а р с т в е н н о г о

здравоохранения, находящаяся на

последнем издыхании и имеющая

огромное множество недостатков,

обеспечивает доступность

медицинской помощи лишь

избранным.

Простым же людям приходится

выстаивать огромные очереди со

всеми вытекающими для здоровья

последствиями.

После многолетних

неоправданных проволочек и

противодействия со стороны

каждого находящегося у власти

правительста, сегодня

задействование ГПРЗ является

условием Меморандума, в котором

четко указано, что к концу 2015

года он должен быть введен в

действие.

SEK вновь призывает

правительство в полной мере

воспользоваться результатами

проделанной на данной момент

работы Организацией защиты

здоровья и ускорить все

необходимые процедуры

внедрения ГПРЗ.

Кроме того, мы подчеркиваем, что

любые новые исследования,

связанные с изменением

параметров и привлечением новых

субъектов, например, страховых

компаний и т.д. могут вызвать

только ненужные задержки в

процессе реализации плана,

усугубляя и без того негативную

ситуацию.

SEK считает, что этот вопрос не

терпит отлагательства. Политика

проволочек и партийно –

политические стратегии давно уже

вышли за временные рамки.

Поэтому необходимо здесь и

сейчас ускорить темпы

дальнейшей работы.

• SEK призывает новых
министров прислушаться к

требованиям общества

• Обнищавшее
население должно

противодействовать
политическим методам,
недооценивающим его

возможности

Срочное введение в действие Генерального плана
развития здравоохранения и создание комплексной

сети общественного транспорта
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Бедность на Кипре растет

Вфеврале этого года число кипрских семей, живу-

щих на пороге нищеты, выросло до 13300. Сегодня

около 45 тысяч человек, из которых 13 000 несовер-

шеннолетних, выживает в большей мере за счет благо-

творительности и благотворительных институций.

«Наибольшая потребность в благотворительной

помощи существует в Никосии в связи с большой

численностью населения», -.отметил комиссар по

вопросам благотворительности Яннис Яннакис.

"Что касается ближайших месяцев, то здесь

существует неопределенность, поскольку потребность

наших сограждан в поддержке непосредственно

связана с безработицей, так что, если уровень

безработицы будет расти, то будет расти и спрос на

благотворительность», - добавил он.

По его словам, население помогает, отрывая от себя

свои кровные, так же помощь приходит и от

предприятий, но наши действия должны быть более

последовательными и хорошо скоординированными.

Г-н Яннакис сказал, что в настоящее время

большинство организаций пытается расширить свою

поддержку нашим согражданам, оказывая им

безвозмездную консультативную, психологическую и

юридическую помощь.

"Мы пытаемся создать общий формат для всех

организаций с целью установления единого порядка

определения категорий граждан, нуждающихся в

поддержке, а также внедрить программное

обеспечение, которое позволит наладить связь между

организациями и повысить эффективность контроля за

п р е д о с т а в л е н и е м

помощи", - добавил он.

Это, по его словам,

поможет усилить

контроль и адресность

с о ц и а л ь н о й

п о д д е р ж к и ,

о к а з ы в а е м о й

к и п р с к и м и

организациями.

НИКОС МОИСЕОС, ГЕНЕРАЛЬНЬІЙ СЕКРЕТАРЬ SEK:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЬІЙ ТРАНСПОРТ –
ОСНОВНЬІЕ СТОЛПЬІ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

SEK требует внедрения Генерального плана развития здравоохранения в

установленные сроки. Здравоохранение является одним из столпов

государства всеобщего благосостояния и правительство несет полную

ответственность за ускорение реализации ГПРЗ.

Мы призываем нового министра

здравоохранения проигнорировать мнения,

продиктованные корыстными побуждениями,

решительно продвигать переход больниц к

автономии и их модернизацию, а так же при

поддержке социальных партнеров преодолеть

любые препятствия, которые мешают Кипру

создать в ближайшее время современную

систему здравоохранения.

«Наряду с этим мы призываем нового министра связи ускорить

исследование по внедрению комплексной сети общественного

транспорта. Киприоты тратят огромные суммы из семейного бюджета на

содержание автомобиля. Если мы хотим, чтобы наша страна стала

социальном государством, то нам необходимо создать комплексную

сеть общественного транспорта, и первое слово за – новым министром,»

- заключил г-н Моисеос.
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Όσο περισσότερη

ζάχαρη τρώει κανείς

τόσο περισσότερο κινδυ-

νεύει να χάσει τη ζωή του

από σοβαρό καρδιαγγεια-

κό πρόβλημα.

Ο καθηγητής Διατροφής

του Ανθρώπου Αντώνης

Ζαμπέλας και η λέκτορας

Διατροφής & Μεταβολισμού

Αιμιλία Παπακωνσταντίνου

από το Γεωπονικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών εξηγούν τι

σημαίνει πρακτικά αυτό το εύρημα

και τι πρέπει να προσέχουμε.

Νέα μελέτη

Επιστήμονες από τα Κέντρα Ελέγ-

χου & Πρόληψης των Ασθενειών

(CDC) των ΗΠΑ ανέλυσαν στοιχεία

από 42.880 εθελοντές και κατέλη-

ξαν στο συμπέρασμα πως όσο

περισσότερη είναι η επιπρόσθετη

ζάχαρη στην ημερήσια διατροφή

τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος

για την καρδιαγγειακή υγεία – με

την κατανάλωση άνω του 10% των

ημερήσιων θερμίδων από πρόσθε-

τη ζάχαρη να είναι η πιο επιζήμια. 

Η μελέτη αυτή υποδηλώνει μια

συσχέτιση και όχι μια σχέση αιτίας

- αποτελέσματος και το θέμα χρει-

άζεται περαιτέρω διερεύνηση. Η

έως τώρα εμπειρία, πάντως, δεί-

χνει πως μολονότι η υπερκατανά-

λωση οποιουδήποτε θρεπτικού

συστατικού οδηγεί σε αυξημένο

κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων, αυτό

δεν ευθύνεται ποτέ από μόνο του

για την εμφάνισή τους.

H υπερκατανάλωση ζάχαρης

Κατ’ αρχάς αυξάνει τις θερμίδες

που προσλαμβάνει κανείς και επο-

μένως μπορεί να οδηγήσει στην

παχυσαρκία, που με τη σειρά της

ενοχοποιείται για αύξηση της

αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, η

υπερκατανάλωση πρόσθετων σακ-

χάρων (ζάχαρη, φρουκτόζη, μέλι

κ.ά.) συσχετίζεται με αύξηση των

τριγλυκεριδίων, τα οποία επίσης

επηρεάζουν την καρδιαγγειακή

υγεία.

Διαφορά ζάχαρης

από τα σάκχαρα;

Η ζάχαρη είναι ένα από τα πολλά

σάκχαρα και ανήκει στην ευρύτερη

κατηγορία των υδατανθράκων. Ο

οργανισμός διαχειρίζεται όλους

τους υδατάνθρακες (άρα και τη

ζάχαρη) με τον ίδιο τρόπο: προμη-

θεύεται από αυτούς

ενέργεια, την οποία αν

δεν κάψει (λ.χ. μέσω της

άσκησης) θα αποθηκεύ-

σει με τη μορφή του

λίπους.

Πόση ζάχαρη

συνιστάται

για καλή υγεία;

Ο Παγκόσμιος Οργανι-

σμός Υγείας συνιστά η

επιπρόσθετη ζάχαρη να

μην υπερβαίνει το 10% των ημερή-

σιων θερμίδων (δηλαδή 200 θερμί-

δες στο μέσο διαιτολόγιο των

2.000 θερμίδων). Δεδομένου ότι ένα

κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

παρέχει περίπου 20 θερμίδες, η

μετρημένη κατανάλωσή της (λ.χ.

ένα-δύο καφέδες την ημέρα με 1-2

κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη ή

ένα-δύο γλυκά την εβδομάδα) στο

πλαίσιο ενός ισορροπημένου διαι-

τολογίου δεν αποτελεί κίνδυνο για

τα άτομα που δεν έχουν προβλή-

ματα υγείας, εφόσον υπάρχει και

κάποιας μορφής συστηματική

φυσική δραστηριότητα.

Διαβάστε τις συσκευασίες

Κυρίως διαβάζοντας τις συσκευα-

σίες των τροφίμων. Μια άλλη καλή

ιδέα είναι να προτιμώνται τρόφιμα

και ροφήματα που αναγράφουν

«χωρίς προσθήκη ζάχαρης» ή

«χωρίς ζάχαρη» ή «100% φυσικό

προϊόν».

√ Επιβαρυντικός
παράγοντας για

την καρδιαγγειακή υγεία

ΚΡΙΟΣ: Θα συνειδητοποιή-
σεις ότι τα ψέματα έχουν τελει-

ώσει και είναι καιρός να αντιμετωπίσεις
τις διάφορες καταστάσεις στην πραγ-
ματική τους διάσταση. Κάνε τα απαραί-
τητα ξεκαθαρίσματα και κοίταξε το μέλ-
λον σου με θετικό μάτι. Σε κάθε περί-
πτωση, μην αφήσεις κάποια θέματα του
παρελθόντος να σε κρατάνε πίσω.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα επιστρέψουν φαντάσματα
του παρελθόντος, που νόμιζες ότι δεν
υπάρχουν πια και θα χρειαστεί να
δώσεις λύσεις σε διάφορα ζητήματα,
που είχες παραμελήσει. Ωστόσο, θα
έχεις και πολλές ευκαιρίες, που θα προ-
ωθήσουν τα σχέδιά σου. Μην τις αφή-
σεις ανεκμετάλλευτες.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η μέρα θα σου φέρει εκνευρι-
σμό και ένταση, από κάποια γεγονότα
που δεν περίμενες και θα σε ταράξουν.
Μην χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου,
γιατί όσα θέλεις να κάνεις είναι αρκετά
σημαντικά για να μείνουν πίσω. Από-
φυγε τις βιαστικές αποφάσεις, που
μπορεί να σου δημιουργήσουν εμπόδια
στο μέλλον, και πράξε ήρεμα όσα νομί-
ζεις ότι θα σε βοηθήσουν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μην αγχώνεσαι με όσα συμ-
βαίνουν, γιατί αυτό θα σε βγάλει από το
πρόγραμμα που έχεις και το οποίο είναι
πολύ σημαντικό για εσένα. Εξάλλου, η
τελειομανία σου λειτουργεί στο έπακρο,
με αποτέλεσμα να μην αφήνεις καμία
δουλειά στη μέση. Όπως και να έχει, θα
πρέπει να είσαι ήρεμος και να φροντί-
σεις και λίγο την υγεία σου, γιατί έχεις
κουραστεί πολύ από τις υποχρεώσεις

που έχεις μαζέψει.
ΛΕΩΝ: Η μέρα σε βρίσκει με πολύ καλή
διάθεση και με ενισχυμένα ποσοστά
αυτοπεποίθησης, οπότε η επιτυχία
είναι εξασφαλισμένη. Ό,τι βάλεις στο
μυαλό σου μπορείς να το φέρεις εις
πέρας και θα νιώσεις μεγάλη ικανοποί-
ηση για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τις
καταστάσεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Για να προχωρήσεις μπρο-
στά θα πρέπει να αφήσεις πίσω σου το
παρελθόν που σε προβληματίζει και να
κάνεις δραστικές κινήσεις, που αφορούν
στο μέλλον σου. Μην επιτρέψεις σε
παλιά λάθη να στέκονται εμπόδιο σε
όσα θέλεις να πετύχεις. Σε κάθε περί-
πτωση, μπορείς να μιλήσεις με τους
δικούς σου και να ζητήσεις τη βοήθειά
τους.
ΖΥΓΟΣ: Είναι καιρός να αρχίσεις να
διεκδικείς αυτά που θέλεις και να μη
μένεις άπραγος μπροστά στις καταστά-
σεις. Ξεκίνα μιλώντας στα άτομα του
περιβάλλοντός σου, αφού πρώτα έχεις
αποφασίσει τι θέλεις. Σε κάθε περίπτω-
ση, μην περιμένεις να σε σκεφτούν
πρώτα οι άλλοι, αν δεν σκεφτείς εσύ τον
εαυτό σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είσαι σε μια πολύ καλή διά-
θεση και αυτό φαίνεται και στους γύρω
σου, οι οποίοι δείχνουν το θαυμασμό
τους σε κάθε σου κίνηση. Απαλλάξου
από οτιδήποτε σε κρατάει πίσω ή σε
μιζεριάζει και κάνε τις κατάλληλες
κινήσεις, που θα σε βοηθήσουν να φτιά-
ξεις ένα πιο ωραίο αύριο για εσένα και
την οικογένειά σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το μυαλό σου δουλεύει με

πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα κατα-

φέρεις να υλοποιήσεις πολλές σκέψεις,

που έχεις στο μυαλό σου εδώ και καιρό.

Η δυναμική σου πλευρά δεν αφήνει

τίποτα να περάσει ανεκμετάλλευτο.

Συνέχισε με αυτόν τον τρόπο και θα δεις

πως μπορείς να πετύχεις ό,τι βάλει ο

νους σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Έχουν μαζευτεί υποχρεώ-

σεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή

και πρέπει να τακτοποιηθούν το συντο-

μότερο. Ωστόσο, θα δεις ότι τα περισ-

σότερα ζητήματα εξελίσσονται υπέρ

σου και μπορείς να ανακουφιστείς με τα

αποτελέσματα των προσπαθειών σου.

Σε κάθε περίπτωση, μην παρασυρθείς

σε βιαστικές κινήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κάποιοι αστάθμητοι παρά-

γοντες μπορεί να σε βγάλουν από το

πρόγραμμά σου και να σου χαλάσουν τη

διάθεση με τον τρόπο που θα επηρεά-

σουν αρκετούς τομείς της ζωής σου. Μην

χάνεις την ψυχραιμία σου και κυρίως τη

δυναμικότητά σου, γιατί έτσι δεν θα

καταφέρεις και πολλά.

ΙΧΘΕΙΣ: Η κοινωνικότητά σου βρίσκεται

στα ύψη της και σου ανοίγει δρόμους

εκεί που δεν το περιμένεις. Αξιοποίησε

κάθε γνωριμία, αλλά και κάθε επαφή με

τους γύρω σου, για να προωθήσεις τις

σκέψεις σου. Οι συνθήκες είναι πολύ

ευνοϊκές για σημαντικές επαφές και

κάθε είδους συνεργασία, που έχεις στο

μυαλό σου να κάνεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Η πολλή ζάχαρη ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους Τραγανές σουσαμομπουκιές

Υλικά:

1¼ φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
απαλό, 1/2 φλ. τσαγιού
κονιάκ, 1/4 φλ. τσαγιού
χυμό φρέσκου πορτοκαλιού,
3/4 φλ. τσαγιού ζάχαρη,
1/4 φλ. τσαγιού καβουρντι-
σμένο σουσάμι, 2 κ.γλ. γεμά-
τα κανέλα, 1/2 κ.γλ. γαρίφαλο, 2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ,
αλεύρι μαλακό, όσο σηκώσει (περίπου 450 γραμμ.), κοσκι-
νισμένο

Εκτέλεση: Βάζουμε σε μπολ το ελαιόλαδο, το κονιάκ, το
χυμό, τη ζάχαρη, το σουσάμι, την κανέλα, το γαρίφαλο και
τα ανακατεύουμε με το χέρι να λιώσει η ζάχαρη. Κοσκινί-
ζουμε το μπέικιν με το αλεύρι και λίγο λίγο το ρίχνουμε
στο μείγμα ανακατεύοντας, να σχηματιστεί ζύμη μαλακή.
Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 15΄-
20΄. Δεν τα ζυμώνουμε πολύ και η ζύμη πρέπει να είναι
λαδερή. Παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης και πλάθουμε κορ-
δόνι. Με κοφτερό μαχαίρι κόβουμε το κορδόνι σε μέγεθος
φουντουκιού (μικρές μπουκίτσες). Τα αραδιάζουμε σε
λαμαρίνα και ψήνουμε στους 180°C για περίπου 25΄, να
ροδίσουν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Ψητά μύδια µε κρούστα

Υλικά:

1 κιλό μύδια µε το κέλυφος
ψίχουλα ψωμιού (δες παρα-
κάτω), 3 κ.σ. ελαιόλαδο, 2 σκ.
σκόρδο ψιλοκομμένο, 2 κ.σ.
μαϊντανός ψιλοκομμένος, 1
καυτερή πιπεριά ψιλοκομμένη,
αλάτι, πιπέρι. Για τα ψίχουλα
ψωμιού 2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί χωρίς κόρα, 1 πρέζα
ρίγανη, 1 κ.γλ μπούκοβο, 1 κ.σ. ελαιόλαδο, 1 πρέζα
αλάτι, 1 πρέζα πιπέρι

Εκτέλεση: Βάζουμε το ψωμί σε λαμαρίνα και το αλείφου-
με με το ελαιόλαδο. Πασπαλίζουμε με ρίγανη, μπούκοβο,
αλάτι και πιπέρι και στη συνέχεια το ψήνουμε να ροδίσει
καλά στους 200° C για 15΄. Αφού κρυώσει, το αλέθουμε
στο μίξερ ή το τρίβουμε με τα χέρια σε χοντρά ψίχουλα.
Πλένουμε τα μύδια, αφαιρούμε τα μουστάκια τους και τα
τρίβουμε (το κέλυφος εξωτερικά με σφουγγάρι) να καθαρί-
σουν. Όσα είναι ανοιχτά τα πετάμε. Ζεσταίνουμε σε
κατσαρόλα το ελαιόλαδο, ρίχνουμε μέσα τα μύδια και σκε-
πάζουμε. Ανακινούμε την κατσαρόλα για 2΄-3΄ μέχρι να
δούμε τα μύδια να ανοίγουν. Πετάμε όσα δεν ανοίξουν και
αφήνουμε τα υπόλοιπα να κρυώσουν. Αφαιρούμε το πάνω
τους κέλυφος και τα στήνουμε στη σειρά μέσα σε ένα
ταψάκι. Σε μπολ ενώνουμε τα ψίχουλα, το μαϊντανό, το
σκόρδο, την πιπεριά, το αλάτι και το πιπέρι και περιχύ-
νουμε με λίγο ελαιόλαδο. Τα ανακατεύουμε καλά. Γεμίζου-
με κάθε μύδι με λίγη από τη γέμιση. Βάζουμε το ταψάκι σε
δυνατό γκριλ για λίγα λεπτά μέχρι να ροδίσει η κρούστα
και σερβίρουμε αμέσως.

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 9/2014, 19/3/2014

50.000 .............. 12995

ΤΖΑΚΠΟΤ

1.000................ 36384

400................... 46656

400 .................. 54667

400 .................. 23221

200 .................. 20452

200 .................. 33262

200 .................. 57954

200 .................. 13565

200 .................. 28273

200 .................. 18687

200 .................. 11020

200 .................. 40172

200 .................. 19019

200 .................. 33674

200 .................. 47972

100 .................. 36523

100 .................. 11353

100 .................. 23555

100 .................. 16869

100 .................. 51818

100 .................. 13990

100 .................. 12594

100 .................. 55170

100 .................. 58111

100 .................. 59914

100 .................. 39584

Άλλα ποσά

Από €40 οι λήγοντες σε

1211, 1623

Από €20 οι λήγοντες σε

924

Από €10 οι λήγοντες σε

847, 891

Από €4 οι λήγοντες σε

66, 76

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΥΧΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει εξαήμερη  Πασχαλινή

εκδρομή στην Ελλάδα στις 19-24 Απριλίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να

δηλώσουν συμμετοχή στο 99 373000 ή στο  in.el.politismou@gmail.com.

Θεσσαλονίκη - Λίμνη Πλαστήρα - Καλαμπάκα -Μετέωρα - Ελάτη – Περτούλη-

Αλπική Πίνδος -  Χωριά Ασπροποτάμου – Μονή Οσίου Νικάνορος— Βελβεντό –

Φράγμα Πολυφύτου – Γέφυρα Σερβίων.

Τιμή ανά άτομο 560 ευρώ. Περιλαμβάνεται, αεροπορικό εισιτήριο με φόρους

Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Λάρνακα, διαμονή για τέσσερα βράδυα σε ξενοδοχείο 4*

στην Καλαμπάκα και ένα βράδυ στην Θεσσαλονίκη με ημιδιατροφή και μαγειρίτσα

το βράδυ της Ανάστασης, μεταφορικά στην Ελλάδα και εκδρομές βάσει του αναλυ-

τικού προγράμματος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www. iep.org.cy

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 201414

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 694 -8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Λευκωσία 90901402

Αμμόχωστος 90901403

Λάρνακα 90901404

Λεμεσός 90901405

Πάφος 90901406

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26, 22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα

φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21, 25861000

Λεωφ. Ομονοίας 68Α 25562444

ΠΑΦΟΣ:    Ελευθ. Βενιζέλου 24, 26933820

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16 23820422

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):

Λευκωσία:  22446686  Λεμεσός: 25829129

Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΓΝΩΜΙΚΟ
Ο ορισμός του

«καταναλωτισμού»

Αγοράζουμε πράγματα που δεν

χρειαζόμαστε.

Με χρήματα που δεν έχουμε.

Για να εντυπωσιάζουμε ανθρώ-

πους που δεν συμπαθούμε!

«Αρχηγού Διγενή
Εγκώμιο»

Έχει εκδοθεί και κυκλο-

φορεί, από το Ίδρυμα

Μνημείου Στρατηγού

Γεωργίου Γρίβα Διγενή,

το βιβλίο «Αρχηγού

Διγενή Εγκώμιο». Το

βιβλίο περιέχει τις ομι-

λίες που έχουν εκφω-

νηθεί στην κηδεία, τα

ετήσια εθνικά και τα

φιλολογικά μνημόσυνα

του Αρχηγού της ΕΟΚΑ

και εκδόθηκε με τη

συμπλήρωση σαράντα

χρόνων από τον θάνα-

το του Γέρου της

Κύπρου. 

Περισσότερες

πληροφορίες:

25364211, 25746380

και 99534822.

Εορτασμοί
Εθνικών Επετείων

με τη «ΛΥΓΕΡΗ»
Το Σωματείο «ΠΑΡΘΕ-

ΝΩΝΑΣ» Προσφύγων

Λατσιών, σας καλεί να

τιμήσετε την Εκδήλωση

Εορτασμού των

Εθνικών Επετείων 25ης

Μαρτίου 1821 και 1ης

Απριλίου 1955 η

οποία θα πραγματο-

ποιηθεί τη Δευτέρα

31/3/2014 και ώρα

8.00 μ.μ. στο οίκημα

μας στα Λατσιά.

Το πανηγυρικό θα

εκφωνήσει ο υπουργός

Δικαιοσύνης και

Δημόσιας Τάξης κ.

Ιωνάς Νικολάου.

Θα ακολουθήσει πλού-

σιο μουσικοχορευτικό

πρόγραμμα με τη συμ-

μετοχή της Παιδικής

χορωδίας του Δήμου

Λατσιών και του

Λαογραφικού Ομίλου

«Η Λυγερή» ΣΕΚ

Λευκωσίας - Κερύνειας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

ΗΣυνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου – ΣΕΚ, ζητά προσφορές για την

ενοικίαση του κυλικείου του οικήματος της που βρίσκεται στη

Λεωφόρο Στροβόλου 11, στη Λευκωσία. Η ζητούμενη προσφορά θα

είναι για περίοδο δύο χρόνων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες καθώς και για τους όρους ενοικία-

σης του κυλικείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

συν. Πάμπο Ιωαννίδη, Επαρχιακό Γραμματέα του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου

ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, στο τηλέφωνο 22849 669.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο, θα πρέπει να

απευθύνονται στον Επαρχιακό Γραμματέα του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου

ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, Τ.Θ. 25018, 1306 Λευκωσία, όπου θα πρέπει να

φθάσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

252ΤΜ (ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙ-

ΡΙΑΣ) ΠΕΡΙΟΧΗ: AΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ:

300ΜΕΤΡA ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ.
ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ

ΚΤΙΣΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
(ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΙ-
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

99437102 / 99597830
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ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ είναι οι μεγάλοι

κερδισμένοι της Α’ αγωνιστικής

των αγώνων κατάταξης (play - off).

Ο ΑΠΟΕΛ που γκρέμισε το κάστρο του

ΕΡΜΗ, ακολουθεί κατά πόδας την

πρωτοπόρο ΑΕΛ η οποία με το νικη-

φόρο πέρασμα της από το «Αμμόχω-

στος» διατηρείται στην κορυφή με το

+3.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ μετά την άγονη ισο-

παλία με την ΟΜΟΝΟΙΑ άνοιξε τη

ψαλίδα που τον χωρίζει από την

κορυφή στο -5. Από την πλευρά της

η Ομόνοια καλπάζει σε καλύτερες

μέρες με τον Κ. Καϊάφα στο τιμόνι.

Από ήττα σε ήττα οδεύει η Ανόρθωση

και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει

που θα σταματήσει η κατρακύλα.

Η έλλειψη κινήτρων δε επέτρεψε στην

ΑΕΚ να αναδείξει τις αρετές της στο

«Τσίρειο» όπου έχασε από τον ΑΡΗ ο

οποίος δίνει τιτάνεια μάχη για σωτη-

ρία.

«Τρίποντο - χρυσάφι» πήρε από τη

ΔΟΞΑ ο Εθνικός Άχνας αναπτερώνο-

ντας τις ελπίδες του για παραμονή

στα μεγάλα σαλόνια. Η ΔΟΞΑ παρα-

μένει για 8ο συνεχόμενο παιχνίδι

χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα, γεγο-

νός που ανησυχεί βαθύτατα το Σ.

Σοφοκλέους.

Οδυνηρή ήττα της Α.Ε. Κουκλιών στο

«Αμμόχωστος» παρά την πελώρια

προσπάθεια των παικτών της.

• Την περασμένη Τετάρτη στο

«Δασάκι» γράφτηκε ο  τραγικός επί-

λογος για τους Παραλιμνίτες. Η αγα-

πημένη τους ομάδα ύστερα από 45

χρόνια πλούσιας παρουσίας στην Α’

κατηγορία υποβιβάσθηκε.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η βαθμολογία

Η συνέχεια

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΕΛ

Αποτελέσματα

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  -  ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 2-0

ΘΟΙ  ΠΥΡΓΟΥ  -  ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ 0-6

Α&Ν/ΑΕΝ ΣΥΝ.ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -  ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 1-0

ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  - ΠΑΕ  ΛΟΦΟΥ 11-1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 3-0

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α.Ε.  ΛΑΝΙΑΣ -  ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3-3

ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ  -  ΧΡ.  ΜΗΝΑ  ΚΟΡΦΗΣ 2-6

ΘΟΙ  ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ  -  ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 1-3

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ -  ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 3-1

Για την 12ην  αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώ-

νες.

ΣΑΒΒΑΤΟ  29.3.2014 και ώρα 2,30 μ.μ.

ΘΟΙ  ΠΥΡΓΟΥ -  ΠΑΕ  ΛΟΦΟΥ

ΑΤΕ-ΠΕΚ  ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ -  ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ  30.3.2014 και ώρα 2.30 μμ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ

ΠΑΟ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΑΓΡΙΔΙΩΝ

Π. & Σ.  ΖΑΚΑΚΙΟΥ -  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ  -  ΘΟΙ  ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

ΧΡ. ΜΗΝΑ  ΚΟΡΦΗΣ  -  Α.Ε.  ΛΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

• ΑΠΟΕΛ: Έσπασε το αήττητο του ΕΡΜΗ
στο Αμμόχωστος

• ΑΕΛ: Πέρασε νικηφόρα από το «Α. Παπαδό-
πουλος» διατηρώντας το +3

• Πήρε για τα καλά την κατρακύλα η Ανόρθωση

• Στο -5 από την κορυφή έμεινε ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

• Νίκες οξυγόνο για ΕΘΝΙΚΟ Άχνας και ΑΡΗ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΟΠΛ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β
1. ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ 20 17 2 1 54 -11 53
2 ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ 20 17 1 2 77 - 20 52
3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ 20 16 2 2 55 - 17 50
4 ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 20 13 3 4 75 - 31 42
5 Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20 9 1 10 43 - 43 28
6 ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ 20 7 4 9 49 - 51 25
7 ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ 20 8 0 12 31 - 59 24
8 ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ 20 4 4 12 34 - 72 16
9 ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ 20 4 2 14 43 - 54 14
10 Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ 20 4 1 15 29 - 69 13
11 ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 20 1 0 19 35 - 102 3

Διεξήχθηκε και ο Τελικός Κυπέλλου (ΟΛΥΜΠΙΟ) την Κυρια-

κή 23/3/14 στο Δημοτικό Γήπεδο Λειβαδιών μεταξύ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ και Κυπελλούχος

ομάδα ανεδείχθη η ομάδα ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ.

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος

ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή

23.03.2014, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της

Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:

ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 8-3

ΑΠΟΑ Άλωνας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου 3-8

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου – Α.Ε.Βυζακιάς 0-0

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:

ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού 3-0

ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – Κ.ΜΑΤΣΗΣ Λακατάμιας 3-0

ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής 3-0
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Απέτυχε η πολιτική της λιτότητας
Ν’ αλλάξει πορεία η Ευρώπη

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

Με τον Χρήστο Ιακώβου, διευθυντή

Κυπριακού Κέντρου Μελετών

1 Αναμενόμενη η κρίση στην Κρι-

μαία; Η αντίδραση της Ρωσίας ήταν

αναμενόμενη και ευθυγραμμισμένη

με τη λογική που επέβαλε τη δράση

της στη Γεωργία το 2008.  Κύρια

προσπάθεια της Μόσχας είναι να

διατηρήσει τον πρώην σοβιετικό

χώρο υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου.

Η Δύση φαίνεται ότι δεν μπορεί να

αποτρέψει με στρατιωτικά μέσα την

προσπάθεια της Ρωσίας, συνεπώς

το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύρρα-

ξης είναι πολύ περιορισμένο. 

2 Η κρίση στην Κριμαία αναβαθ-

μίζει την Τουρκία; Προκαλεί γεω-

στρατηγική αναταραχή στην Τουρ-

κία σε σχέση με την προσαρμογή

της στα νέα δεδομένα.  Ή Άγκυρα

ευρίσκεται ενώπιον σκληρού διλήμ-

ματος: ή θα πρέπει να γίνει πιο

εξαρτημένη από την πολιτική των

ΗΠΑ, συνεπώς βραχίονας του ΝΑΤΟ

στην περιοχή και μέρος της κρίσης,

ή να επιδιώξει περισσότερη σύγκλι-

ση με τη Ρωσία, στο πλαίσιο κατευ-

νασμού του Κρεμλίνου.  Συνεπώς

δεν μπορούμε να μιλούμε για ανα-

βάθμιση αλλά για μια στρατηγική

πρόκληση με επιλογές που θα έχουν

κόστος. 

3 Πως εξηγείται ότι ο λαλίστατος

Ερντογάν δεν είπε τίποτα για τον

Πούτιν; Η Τουρκία καλύπτει σε

ποσοστό περίπου το 55% των ανα-

γκών της σε φυσικό αέριο και το

12% σε πετρέλαιο μέσω εισαγωγών

από τη Ρωσία.  Η Ρωσία αποτελεί

τον πιο στενό συνεργάτη της Τουρ-

κίας για το πυρηνικό της πρόγραμ-

μα. Αυτά σε σχέση με τη δυναμική

γεωστρατηγική ανάκαμψη της

Ρωσίας κάνουν τον Ερντογάν πολύ

συγκρατημένο έναντι της. 

4 Αυτό αλλάζει την αρχή που δεν

ενθάρρυνε τις προσαρτήσεις; Αυτή

η αρχή κυριάρχησε μετά τον Β’

Παγκόσμιο Πόλεμο και θα συνεχίσει,

πιστεύω, να κυριαρχεί ενόσω η

κατάρτιση της Κριμαίας δεν θα

αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοι-

νότητα.  Αυτό που γίνεται ανησυχη-

τικό είναι η αύξηση διεθνώς του

αριθμού των μειονοτήτων που

ζητούν δημοψήφισμά για απόσχι-

ση. 

5 Ποιες οι επιπτώσεις της Ουκρα-

νικής κρίσης στο Κυπριακό; Tο

Κυπριακό ελάχιστα θα επηρεασθεί

από την κρίση.  Μόνο μακροπρόθε-

σμα μπορεί να υπάρξει επίδραση

και αυτό θα

ε ξ α ρ τ η θ ε ί

από τον

χαρακτήρα

των ρωσο-

τ ο υ ρ κ ι κ ώ ν

σχέσεων μετά

την κρίση.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη

Ηπολιτική της λιτότητας απέτυχε και

η Ευρώπη καλείται να αλλάξει

πορεία. Το μήνυμα αυτό έστειλε η Συνο-

μοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων,

ΣΕΣ, (ETUC) προς τους Ευρωπαίους ηγέ-

τες κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου

για τις τραγικές επιπτώσεις από τις

συνεχιζόμενες πολιτικές λιτότητας.

Σε συνάντηση στις Βρυξέλλες την περα-

σμένη εβδομάδα οι ηγέτες των Ευρωπαϊ-

κών Συνδικάτων υπέδειξαν την αναγκαι-

ότητα η Ευρώπη να αλλάξει πορεία και

πολιτικές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη,

επενδύσεις και κατ’ επέκταση δημιουρ-

γία νέων θέσεων εργασίας.

Το μήνυμα των συνδικάτων μετέφεραν

στους Ευρωπαίους ηγέτες, στο πλαίσιο

της τριμερούς κοινωνικής συνόδου πριν

από τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου Κορυφής, την περασμένη εβδο-

μάδα, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστι-

κών οργανώσεων της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη Μπερναντέτ Σεγκόλ
(φωτο), γενική γραμματέα της ΣΕΣ,

(ETUC) οι πραγματικοί μισθοί (μισθοί

προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό

χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψην η αύξηση

των άμεσων φόρων) μειώθηκαν στα 18

από τα 28 κράτη-μέλη. Ενδεικτικά στην

Ελλάδα η μείωση έφτασε το 23%, στην

Ουγγαρία 12%, σε Ισπανία και Πορτογα-

λία πάνω από 6%, ενώ σε Ολλανδία και

Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από 4%.

Η ΣΕΣ εκτιμά πως 250 δις σε διάστημα

10 ετών θα μπορούσαν να δημιουργή-

σουν έως και 11 εκατομμύρια νέες θέσεις

εργασίας και πως ένα τέτοιο επενδυτικό

σχέδιο αντιπροσωπεύει μόλις το 25%

των ποσών που δαπανήθηκαν για τη

διάσωση των τραπεζών καθώς και το

25% των ποσών που χάνονται ετησίως

λόγω φοροδιαφυγής και φοροαπάτης.

Σύμφωνα με τη ΣΕΣ πάνω από 26 εκα-

τομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι -

αυξήμένοι κατά 10 εκατομμύρια από το

2008, ενώ 7,5 εκατομμύρια νέοι άνθρω-

ποι είναι άνεργοι και δεν έχουν κάποια

εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Φουντώνει ο εφιάλτης της νεανικής ανεργίας στην Κύπρο

Πολύ ανησυχητικές διαστάσεις με
ολέθριες επιπτώσεις στον κοινω-

νικό ιστό προσλαμβάνει η αυξανόμενη
νεανική ανεργία στην Κύπρο.

Το 2008, το ποσοστό της ανεργίας των
νέων στην Κύπρο άγγιζε το 9%.  Σήμε-
ρα αυτό το ποσοστό ξεπερνά το 40%
και αφορά άτομα κάτω των 25 ετών,
αποδεικνύοντας ότι η οικονομική
κρίση έπληξε τους νέους περισσότερο
από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα. 

Υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων

καταγράφονται, ωστόσο, σε όλη την

Ευρώπη, με την Ευρωπαία Επίτροπο,

αρμόδια για την Εκπαίδευση, τον Πολι-

τισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία

Ανδρούλλα Βασιλείου να επισημαίνει

ότι περίπου 6 εκατομμύρια νέοι είναι επί

του παρόντος άνεργοι σε όλη την Ε.Ε.

Όσο για το επίπεδο της ανεργίας των

νέων στην Κύπρο σημείωσε, ότι είναι

σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο

συνολικό ποσοστό των ανέργων (23%

στην Κύπρο έναντι 12% στην ΕΕ).  «Τα

επίπεδα της ανεργίας των νέων σε όλη

την Ευρώπη είναι απαράδεκτα υψηλά.  Η

κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπι-

στεί μόνο εάν τα συστήματα εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης καταστούν πιο

αποτελεσματικά και προσαρμοστούν

περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς

εργασίας», επεσήμανε η κ. Βασιλείου,

τονίζοντας ότι, «όπως πολλές άλλες

χώρες, η Κύπρος πρέπει να προετοιμά-

ζει καλύτερα τους νέους της για την

είσοδο στην αγορά εργασίας.  Πρέπει να

αντιμετωπίσουμε την αναντιστοιχία

μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι

νέοι ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση

τους και των αναγκών των εργοδοτών.

Σήμερα υπάρχουν δύο εκατομμύρια δια-

θέσιμες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη οι

οποίες θα μπορούσαν να καταλαμβάνο-

νται από νέους, αλλά το ένα τρίτο των

εργοδοτών δεν μπορεί να προσλάβει

προσωπικό με τα κατάλληλα προσό-

ντα». 

Άνεργοι πτυχιούχοι 

Η Κύπρος βρίσκεται πάντως αντιμέτω-

πη με ένα μοναδικό πρόβλημα στην ΕΕ:

το ποσοστό ανεργίας των νέων πτυχι-

ούχων (25%) είναι υψηλότερο από το

αντίστοιχο ποσοστό των ομάδων με το

χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων (22%).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, αυτό αντι-

κατοπτρίζει εν μέρει το υψηλό επίπεδο

των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, αλλά κυρίως οφείλεται

στην αναντιστοιχία των δεξιοτήτων.

Αντιθέτως, το ποσοστό ανεργίας στην

ΕΕ είναι χαμηλότερο από 11% κατά μέσο

όρο στους πτυχιούχους και 27% στους

κατόχους μόνο απολυτηρίου γυμνασίου

ή κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται

στενά με τα κράτη μέλη για να θεσπίσει

μια εγγύηση για τη νεολαία, με στόχο

της να διασφαλίσει ότι σε όλους τους

νέους κάτω των 25 ετών θα προσφέρε-

ται μια καλή και συγκεκριμένη θέση

εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκη-

σης ή δυνατότητα συνέχισης των σπου-

δών τους εντός τεσσάρων μηνών από τη

στιγμή που ολοκληρώνουν την τυπική

τους εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι.

Το Erasmus+

Σημαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός

ότι για την επόμενη επταετία το νέο

πρόγραμμα Erasmus+ θα χορηγήσει

υποτροφίες σε 15.000 Κύπριους φοιτη-

τές, νέους και άτομα του προσωπικού

εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας

για σπουδές κατάρτιση ή εθελοντική

εργασία στο εξωτερικό, μια αύξηση της

τάξης του 50% σε σχέση με τη στήριξη

των προηγούμενων προγραμμάτων.

Σύμφωνα με την κ. Βασιλείου, «το πρό-

γραμμα Erasmus+ μπορεί να συμβάλει

στη μείωση της ανεργίας των νέων,

καθώς έτσι βελτιώνονται οι γλωσσικές

δεξιότητες τους, η προσαρμοστικότητα

και η αυτοπεποίθησή τους».

√ Αχτίδες ελπίδας δίδει στους

νέους μας το πρόγραμμα

Erasmus+ που αναμένεται

να συμβάλει στην μείωση

της ανεργίας των νέων

Έξι και πλέον εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι σε όλη την ΕΕ – Το επίπεδο της ανεργίας

των νέων στην Κύπρο είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο συνολικό ποσοστό

των ανέργων σε Πανευρωπαϊκή κλίμακα, 23% στην Κύπρο, έναντι 12% στην ΕΕ

Η Κύπρος πρόκειται να λάβει 11 εκατ. ευρώ από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για
την απασχόληση των νέων για να στηρίξει την καθιέρωση της εγγύησης για τη νεο-

λαία. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει προγράμματα μαθητείας, τοποθέτησης σε
θέσεις εργασίας και παροχής συμβουλών για θέσεις απασχόλησης

ERG_16-16_inn_8 & 9  3/24/14  12:19 PM  Page 1


	ERG_1-1_inn_1
	ERG_2-2_inn_4
	ERG_3-3_inn_4
	ERG_4-4_inn_4
	ERG_5-5_inn_4
	ERG_6-6_inn_6
	ERG_7-7_inn_4
	ERG_8-9_inn_8
	ERG_10-10_inn_10
	ERG_11-11_inn_13
	ERG_12-12_inn_12
	ERG_13-13_inn_13
	ERG_14-14_inn_4
	ERG_15_inn_4
	ERG_16-16_inn_16

