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ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2014
ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2799
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Οι εργαζόμενοι της ΑΤΗΚ αξιώνουν πλήρη
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
Πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων των
εργαζομένων της ΑΤΗΚ
(CYTA) αξίωσαν οι πέντε
κλαδικές συντεχνίες ενόψει της επερχόμενης αποκρατικοποίησης.
Οι
συντεχνίες ζήτησαν από
τον υπουργό Οικονομικών ενεργό εμπλοκή τους
στον κοινωνικό διάλογο και νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.
(Σελ. 3)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Χρυσή τομή με οροφή €2100
4

Η αναθεωρημένη κυβερνητική πρόταση αντικρύζεται θετικά από τα συνδικάτα
4 Προς κατοχύρωση του ποσού των €130 που αφορά εξαρτώμενο άτομο

Τ

ο συνδικαλιστικό κίνημα,

νικής Σύνταξης. Η νέα πρόταση

υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-

καταρχήν, προσεγγίζει θετι-

τέθηκε στο τραπέζι του διαλό-

κών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλια-

κά τη νέα αναθεωρημένη πρότα-

γου προχθές Δευτέρα σε συνά-

νίδου. Η ΣΕΚ θεωρεί ότι η πρό-

ση του υπουργείου Εργασίας για

ντηση των ηγεσιών των συντε-

ταση

στοχευμένη παροχή της κοινω-

χνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ με την

είναι

ισοζυγισμένη.
(Σελ. 16)

• ΣΕΚ: Κινείται προς την ορθή κατεύθυνση η νέα πρόταση

Πενιχρή η κοινωνική
προστασία στην Κύπρο
Η Κύπρος βρίσκεται
κάτω από το μέσο
όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα θέματα
παροχών Κοινωνικής
προστασίας. Η κατά
κεφαλή δαπάνη για
Κοινωνική προστασία στην Κύπρο (στοιχεία 2010) ήταν €3465 ενώ ο
μέσος όρος στα 27 κράτη της Ε.Ε. ήταν €6258.
(Σελ. 8)

Πως να περιορίσουμε
τις επιπτώσεις της κρίσης
Η οικονομική κρίση πλήττει βάναυσα χιλιάδες νοικοκυριά επηρεάζοντας τη ψυχική υγεία των πολιτών. Ειδικοί επιστήμονες δίδουν χρήσιμες συμβουλές για περιορισμό των επιπτώσεων, ειδικότερα
για προστασία των
ανέργων, των παιδιών και γενικά
των
ευάλωτων
οικογενειών.
(Σελ. 11)

Η

Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η Πυθαγόρεια διατροφή δρά προληπτικά αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το 95% των
υπαρχόντων
γνωστών ασθενειών. (Σελ. 10)

ΣΤΟ 1% Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στο 1% θα φθάσει η
οικονομική ανάπτυξη
στην Ευρωζώνη το
2014. Η φθηνή εργασία πάντως κάνει
θραύσεις.
(Σελ. 6)

Όχι στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους

βελτίωση των δημοσίων οικονομικών δεν μπορεί
να γίνει μόνο μέσα από την μείωση των μισθών
και των ωφελημάτων που απολαμβάνει η εργατική
τάξη. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει μέσω
της μείωσης των κοινωνικών παροχών, που στην
Κύπρο είναι ήδη ελλειμματικές, σε σχέση με τον μέσο
όρο των όσων παραχωρούνται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, (οι δαπάνες για κοινωνική προστασία στην
Κύπρο αποτελούν το 22,8% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη των 27 ο μέσος όρος ανέρχεται στο 29%).
Με αφορμή τα όσα τεκταίνονται τον τελευταίο καιρό
γύρω από την αναγκαιότητα της στόχευσης της κοινωνικής σύνταξης, διαμέσου της μείωσης της σχετικής δαπάνης κατά €10 εκ. (όπως είναι και η απαίτηση της Τρόικα), η ΣΕΚ υπογραμμίζει πως, τα δημόσια
έσοδα πρέπει να αυξηθούν και με διάφορους άλλους
τρόπους, όπως είναι π.χ. και οι εξής:
• Είσπραξη καθυστερημένων φόρων που με βάση

επίσημα στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις
31.12.2012 ανέρχονταν στα €968,73 εκ. εκ των οποίων τα €602,52 εκ είναι εισπράξιμα, όπως υπολογίζει
το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. Αξίζει να σημειωθεί πως, όλες αυτές οι καθυστερήσεις αφορούν
κυρίως νομικά πρόσωπα και αυτοεργοδοτούμενους

• Τεράστιες οι δυνατότητες ενίσχυσης
των δημοσίων ταμείων, μακριά από τη
μείωση της κοινωνικής πολιτικής

και την αναβλητικότητα του κυπριακού κράτους να
δώσει οριστικές λύσεις και να εισπράξει εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται δυστυχώς για ένα σοβαρό θέμα
που αφήνει την Κύπρο εκτεθειμένη στα μάτια ντόπιων και ξένων αγοραστών.
• Με την πραγματική και αποτελεσματική πάταξη
της φοροδιαφυγής.

και όχι τους μισθωτούς πολίτες που – στη μεγάλη
τους πλειοψηφία - με συνέπεια εκπληρώνουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις.

• Με τον ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό του σπάταλου κράτους, μέσα από την μείωση ακριβών λιμουζίνων και φρουρών πολιτικών προσώπων, αλλά και
μέσα από τη μείωση της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και της κακοδιαχείρισης, όπως αυτή καταγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

• Με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για χιλιάδες ακίνητα που βρίσκονται εγκλωβισμένα και άτιτλα στα
χέρια επιχειρηματιών ανάπτυξης γης. Πρόκειται για
ένα θέμα που χρονίζει και δείχνει την ανικανότητα

Πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες στην ενίσχυση
των κρατικών ταμείων, τα οποία δεν μπορεί να ενισχύονται μονόπλευρα και πάντα σε βάρος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων.

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

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Ο Γερμανικός ηγεμονισμός
και η νέα Ευρώπη

Η

σημερινή Ευρώπη της κρίσης και της παρακμής,
για να έχει ευοίωνο μέλλον πρέπει να στηρίξει
ξανά το πρότυπο της στις ακατάλυτες Ελληνικές
αξίες της ελευθερίας, της σωφροσύνης, της αυτάρκειας,της σύμπνοιας, της ευδαιμονίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας, τόνισε με έμφαση ο Ευρωβουλευτής Γερμανίας Γιώργος Χατζημαρκάκης κατά την
πρόσφατη επίσκεψη του στην Κύπρο.
Παρουσιάζοντας το βιβλίο του «Παράγων Ελλάς - Οι
Ελληνικές αξίες για μια νέα Ευρώπης» ο Ελληνικής
καταγωγής ευρωβουλευτής, υποστήριξε με σθένος
ότι η Ευρώπη σήμερα για να ορθοποδήσει, χρειάζεται
απαραιτήτως ένα νέο εμπνευσμένο πολιτικό –κοινωνικοοικονομικό μοντέλο με ενεργό συμμετοχή των
πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, στο πλαίσιο
μιας Ομοσπονδίας η οποία να σέβεται έμπρακτα την
εθνική καταγωγή των λαών και τα ιδιαίτερα τοπικά
χαραχτηριστικά τους. Ο
Γ.Χατζημαρκάκης με την
• Ήρθε το πλήρωμα
ευρυμάθεια, την ευστροτου χρόνου για να
φία αλλά και την ευτολμία
αναγεννηθούμε ως που τον διακρίνει, είπε
Ελληνισμός και να
σπουδαία πράγματα κατά
το πέρασμα του από το
εμπνεύσουμε ξανά
νησί, τα οποία πρέπει να
την Ευρώπη
μας
προβληματίσουν
σοβαρά, προκειμένου να
βρούμε ως Κύπρος και ως Ελλάδα τον προσανατολισμό μας και να βγούμε από την κρίση με τις λιγότερες
δυνατές απώλειες οικοδομώντας ένα νέο γερό οικοδόμημα για τις νέες γενιές των Ελλήνων αλλά και των
Ευρωπαίων πολιτών. Χωρίς φόβο και στρουθοκαμηλικές προσεγγίσεις, διακήρυξε ότι η Ευρώπη δεν έχει
ελπίδες επιβίωσης αν δεν αναχαιτίσει το Γερμανικό
ηγεμονισμό και τις τροικανές πρακτικές που συνθλίβουν την αξιοπρέπεια των χωρών, συμπαρασύροντας τους λαούς στη μιζέρια.
Παρακολουθώντας προσεκτικά τις τοποθετήσεις του
Γ.Χατζημαρκάκη, που παρεπιμπτόντως είναι και
πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου, πείσθηκα ότι πρόκειται για ένα Έλληνα
Ευρωπαίο πολίτη που στηρίζει τη σταδιοδρομία και
τις δράσεις του στον πολιτικό πολιτισμό. Καί ακριβώς αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά που τον ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες προσωπικότητες του Ελληνικού
και ευρύτερου Ευρωπαικού πολιτικού και κοινωνικοοικονομικού χώρου.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Έχοντας αυτά κατά νούν, πιστεύω βαθύτατα ότι
έχουμε υπέρτατο καθήκον έναντι της χρεοκοπημένης
Κύπρου, της καθημαγμένης Ελλάδας αλλά και της
χλωμής Ευρώπης, να πρωτοστατήσουμε ως ενεργοί
πολίτες σε ένα προσκλητήρι σάλπισμα για να γίνει
ξανά κτήμα της καθημερινότητας μας ο Ελληνικός
πολιτισμικός θησαυρός με τις μοναδικές του αξίες.
Με κορωνίδα το Ελληνικό πνεύμα, ας ασκήσουμε κάθε
δυνατής πίεσης στους κομματάρχες, ώστε να εγκαταλείψουν την μέχρι τώρα προσφιλή τους πρακτική του
έχειν και κατέχειν, καλλιεργώντας τον πολιτικό πολιτισμό και προάγοντας το δημόσιο συμφέρον. Διαφορετικά χανόμαστε, με πρώτα θύματα τη νέα γενιά.

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

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

Ο άχαρος πλεονασμός
της ΟΕΒ
Άστοχη επίθεση εξαπέλυσε η ΟΕΒ εναντίον
της ακολουθητέας
πολιτικής που αφορά
τις απολύσεις λόγω
πλεονασμού. Εντελώς
απροκάλυπτα και έξω
από κάθε δεοντολογία,
η οργάνωση των εργοδοτών επιχειρεί να
αφαιρέσει δικαιώματα
εργαζομένων τα οποία
είναι κατοχυρωμένα
μέσα από τα ισχύοντα
θέμσια.

ΠΙΠΕΡΑΤΑ
Η ΑΚΕΛική προοπτική!!!

Υπερασπιζόμαστε την κοινωνία, κτίζουμε την προοπτική, διαλαλούν ανερυθρίαστα οι πολιτικοί πλασιέδες του ΑΚΕΛ - Νέων
Δυνάμεων και λοιπής
Συντροφίας. Αυτοί που
μέσα σε μια πενταετία
συνέβαλαν με την αχαπαρωσύνη τους και τα αγκυλωμένα ιδεολογήματα τους συνέβαλαν στην κρατική χρεοκοπία, σύροντας
τον τόπο στη φτωχοποίηση, έρχονται τώρα να δώσουν μαθήματα φιλολαϊκής πολιτικής. Έλεος σύντροφοι! Έλεος! Ο λαός δεν τρώει πλέον κουτόχορτο.

Ένα έχουμε να πούμε
στην ΟΕΒ: Η οικονομία
δεν θα σωθεί με την
κατάργηση των ωφελημάτων της εργατικής τάξης. Ας συνειδητοποιήσει η ηγεσία των
εργοδοτών και όχι
μόνον, ότι την πελώρια
ζημιά της οικονομίας
την έκαναν οι ασύδοτοι τραπεζίτες και
επώνυμοι υψηλά
ιστάμενοι του εργοδοτικού κόσμου που
είναι μέλη της ΟΕΒ.

Αναζητείται ένας
νέος Άγιος της Πολιτικής
Αναντίλεγκτα, η σημερινή εξαθλίωση του Ελληνικού και Κυπριακού λαού, είναι πρωτίστως προϊόν της
πολιτικής και κατεπέκταση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που πλήττει την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Τόπαμε και το ξανατονίζουμε: οι οικονομικοί κερδοσκόποι
χτυπούν ανελέητα μόνον όταν
έχουν πολιτική κάλυψη στο
πλαίσιο μιας διαπλεκόμενης
σχέσης. Γι’ αυτό, για να απαλλαγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα
πρέπει να αναζητήσουμε και να
επιβάλουμε εμείς οι πολίτες τίμιους πολιτικούς ηγέτες, που θα
έχουν ως κορωνίδα των επιδιώξεων τους τα συμφέροντα της κοινωνίας και της πατρίδας και όχι
τα δικά τους και του περίγυρου τους.

Αγαλλίαση ψυχής και
πραγματική ευτυχία
Γιορτάζουμε στις 30
Ιανουαρίου τη Γιορτή
των Ελληνικών Γραμμάτων. Μνημονεύουμε
τους Τρεις Μεγίστους
Φωστήρες του οικουμενικού φωτός και των
πανανθρώπινων
αξιών. Τιμούμε τους
προστάτες των μαθητών, των φοιτητών και
γενικότερα της σπουδάζουσας
νεολαίας
μας.
Σε τούτη τη σκληρή
δοκιμασία της κρίσης,
καλούμαστε να μελετήσουμε σε βάθος το Λόγο
των Τριών Ιεραρχών αν
πράγματι θέλουμε να
αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις των καιρών και να ζήσουμε εν
χαρά και αγαλλίαση.
Ας ακολουθήσουμε τις
πνευματικές, κοινωνικές και πνευματικές
τους αξίες για να
ζήσουμε ευτυχισμένοι.

&
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Με άλλα λόγια, αναζητείται ένας Άγιος της πολιτικής, άξιος
συνεχιστής του Ιωάννη Καποδίστρια για ενσάρκωση του
πολιτικού πολιτισμού που να εμπνέει την αρετήν, να
αποστρέφεται το έχειν και κατέχειν, προάγοντας το δημόσιο συμφέρον θυσιαζόμενος
για χάριν του καλού της πατρίδας.

Η Γερμανική ηγεμονία
Αν δεν αναχαιτίσουμε τη Γερμανική ηγεμονία επί της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μέλλον. Την επισήμανση αυτή έκανε
ο Ευρωβουλευτής Γερμανίας, Κρητικός στην καταγωγή, Γιώργος Χατζημαρκάκης ο οποίος εγκατέλειψε τα Γερμανικά έδρανα στο Ευρωκοινοβούλιο
και θα διεκδικήσει έδρα τον προσεχή Μάϊο ως
Έλληνας Ευρωβουλευτής. Γνωρίζει πολύ καλά τους
υπόγειους, επίγειους και υπέργειους διαδρόμους
των Βρυξελλών και θα προσπαθήσει, όπως τόνισε,
να βοηθήσει την Κύπρο και την Ελλάδα να ορθοποδήσουν και με όπλο τις Ελληνικές αξίες να συμβάλει
στην οικοδόμηση μιας νέας Κοινωνικής Ευρώπης.

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

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Δ

εν θα ασχοληθώ με τους διορισμούς των μελών των νέων
Δ.Σ. των ούτω καλουμένων «Ημικρατικών Οργανισμών» (όρος αδόκιμος) και την διατυμπανισθείσα
πρόθεση να διοριστούν «τεχνοκράτες» και «ειδήμονες» που να έχουν
γνώση του αντικειμένου, αλλά
απλώς διερωτώμαι.
Δεν γνωρίζω επίσης αν ο διορισμός Γενικών Διευθυντών Υπουργείων στους ευρισκόμενους σε διαδικασία
αποκρατικοποίησηςιδιωτικοποίησης ήτοι της ΑΤΗΚ
(CYTA) και της Αρχής Λιμένων
Κύπρου (ΑΛΚ) είναι νομότυπος ή
όχι, αλλά η κοινή λογική λέει ότι
«όποιος λουτουρκά δκυο εκκλησιές
της μιας γελά της». Και τούτο ανεξαρτήτως των εγνωσμένων ικανοτήτων των ως άνω.

Του Ανδρέα
Μ. Βασιλείου
πρώην
συνδικαλιστή

Δόξα τω Θεώ η Κύπρος διαθέτει
δεκάδες φωτισμένα μυαλά, τεχνοκράτες, ειδήμονες και επιστημονικό δυναμικό από τους οποίους θα
μπορούσαν να επιλεγούν οι άριστοι για να εργαστούν για την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεών μας για αποκρατικοποίηση
και ιδιωτικοποίηση των Οργανισμών αυτών υλοποιώντας τις
κυβερνητικές εξαγγελίες.
Προτού όμως αναφερθώ στις
ευθύνες του συνδικαλιστικού κινήματος – που με ενδιαφέρει πρωτίστως ως πρώην συνδικαλιστή –
για το θέμα τούτο θα ήθελα να
τονίσω ότι ο όρος «Ημικρατικοί
Οργανισμοί (ΗΟ) είναι όρος αδόκιμος. Πρόκειται ουσιαστικά για
«Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου» που υποτίθεται ότι είναι
«κοινής και δημόσιας ωφέλειας».
Είναι αντίστοιχα των Δ.Ε.Κ.Ο.
(Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) της Ελλάδας όπως π.χ. ο
Οργανισμός
Τηλεπικοι-νωνιών
Ελλάδος (ΟΤΕ), ή Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και άλλοι.
Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας των «ΗΟ», η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός έπρεπε να είχε συντελεστεί προ πολλού.
Τώρα που έχει φθάσει ο «κόμπος
στο χτένι» λόγω των μνημονιακών
μας δεσμεύσεων, αφού τελικά οι
ιδιωτικοποιήσεις προφανώς θα
καταστούν αναπόφευκτες, ισχύει
όπως πάντοτε και σε όλες τις
περιπτώσεις το «βουράτε γειτόνοι». Έτσι δυστυχώς συχνάκις
συμβαίνει στην Κύπρο.
Εάν, λοιπόν, δεχθούμε ότι διορίστηκαν ακόμα και οι άριστοι στα
νέα Δ.Σ. των «ΗΟ» είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν, εάν το
θεσμικό πλαίσιο των Οργανισμών
παραμένει το ίδιο και αυτοί δεν
εκσυγχρονιστούν και καταστούν
αυτοδύναμοι και αυτόνομοι.
Όσον αφορά την εξαγγελθείσα

κυβερνητική πρόθεση να τους
αφαιρέσει το δικαίωμα προσλήψεων και προαγωγών και να το αναθέσει στην Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για να παταχθεί,
δήθεν, οριστικά το ρουσφέτι –
χωρίς μάλιστα διαβουλεύσεις με το
συνδικαλιστικό κίνημα – μάλλον
περισσότερα προβλήματα και επιπλοκές θα δημιουργήσει.

Μάλιστα μερικοί από αυτούς τους
υπεύθυνους για την πολυδιάσπαση και αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι και
κάποιοι εργατοπατέρες, που ενώ
ισχυρίζονται ότι οι «συντεχνίες»
που δημιούργησαν είναι, δήθεν,
«ανεξάρτητες» οι ίδιοι ταυτόχρονα
είναι και αξιωματούχοι πολιτικών
κομμάτων(!)

Όλες οι πλευρές βολεύονταν μέχρι
σήμερα με το ισχύον καθεστώς και
ούτω οι Οργανισμοί κατάντησαν
όχι «κοινής και δημόσιας ωφελείας» αλλά προσωπικής και κομματικής ωφελείας και αφαίμαξης και
λεηλασίας από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις (με τα δανεικά και
αγύριστα) όπως συνέβηκε και με τα
επτά και πλέον δισεκατομμύρια
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειρήσθω εν παρόδω το Καταστατικό της ΣΕΚ προνοεί σαφώς ότι
ουδείς αξιωματούχος του ελεύθερου και δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος δύναται να είναι
ταυτόχρονα αξιωματούχος κόμματος ή να κατέχει πολιτικό ή άλλο
αξίωμα διότι μόνον έτσι κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του κινήματος έναντι οποιωνδήποτε εξωσυνδικαλιστικών επιρροών.

Εάν οι «ΗΟ» ήταν όντως «κοινής
και δημόσιας» ωφελείας θα έπρεπε
να είχαμε πρωτίστως φθηνότερο
ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικά και
άλλα τέλη.
Η ΣΕΚ είχε εισηγηθεί επανειλημμένα
στις εκάστοτε κυβερνήσεις όπως
το συνδικαλιστικό κίνημα εκπροσωπείται στα Διοικητικά Συμβούλια των «ΗΟ» αλλά ουδέποτε εισακούστηκε. Ακόμα και στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου
Συντάξεων της ΑΤΗΚ-ΣΥΤΑ δεν
έγινε δεκτό το αίτημα για αντιπροσώπευση των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και συνεπώς ουδεμία
άμεση ή έμμεση ευθύνη φέρουν για
τον τρόπο λειτουργίας, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις
του. Αμέτοχοι ευθυνών δεν είναι
όμως και κάποιοι εργατοπατέρες
που χάριν καθαρώς προσωπικών
και κομματικών συμφερόντων
εργάστηκαν για την πολυδιάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος
και τον κατατεμαχισμό των δυνάμεων των εργαζομένων στους
Οργανισμούς αυτούς. Και έτσι
καταντήσαμε στο σημείο να έχουμε
πέντε συντεχνίες στην ΑΤΗΚ
(ΣΥΤΑ), άλλες τόσες στην ΑΗΚ και
τις Κυπριακές Αερογραμμές και
πάει λέγοντας.

Δυστυχώς, ισχύει ακόμα ο περί
Συντεχνιών Νόμος που είχαν
θεσπίσει οι Άγγλοι αποικιοκράτες,
ο οποίος προβλέπει ότι είκοσι ένας
(21) εργατοϋπάλληλοι δύνανται να
συστήσουν «συντεχνία» (trade
union). Ο Νόμος αυτός θα έπρεπε
προ πολλού να είχε εκσυγχρονιστεί, διότι δεν ζούμε στις δεκαετίες
1930-40. Η ΣΕΚ και η ΠΕΟ αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του
εργατικού κινήματος στον ιδιωτικό
και ημιδημόσιο τομέα (ημικρατικούς οργανισμούς) όπου στην
πρώτη περίπτωση υφίσταται η
ΟΗΟ και στην δεύτερη η ΣΗΔΗΚΕΚ.
Η πρώτη εκπροσωπεί περίπου το
60% των εργαζομένων στους «ΗΟ»
και η δεύτερη περίπου 20%.
Όλες οι άλλες «συντεχνίες» - δήθεν
ανεξάρτητες – θα τις χαρακτήριζα
περίπου ως «ναρκοπέδια» στο
συνδικαλιστικό κίνημα. Μαζί μ’
αυτούς υπάρχει και ένα μικρό
ποσοστό ανοργάνωτων.
Οφείλουν, λοιπόν, ΟΗΟ – ΣΕΚ και
ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ να συνεργαστούν
τάχιστα και να καταρτίσουν ένα
κοινό πρόγραμμα δράσης για να
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις
στο μέλλον των εργαζομένων
στους υπό αποκρατικοποίηση –
ιδιωτικοποίηση Οργανισμούς.

Διάφορες εισηγήσεις που ακούστηκαν για εξεύρεση του ποσού των 1,4
δισεκατομμυρίων που χρειάζονται για να αποφευχθούν, δήθεν, οι
ιδιωτικοποιήσεις είναι τουλάχιστον ανεδαφικές και αφελείς.
Και τούτο διότι… «Δει δη χρημάτων ω άνδρες Κυπραίοι» όπως έλεγε
για τους Αθηναίους ο Δημοσθένης Α΄ Ολυνθιακός από Παιανία Αττικής
(384 – 322 π.Χ.) «Δει δη χρημάτων ω άνδρες Αθηναίοι και άνευ τούτων
ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων».
Ας έλθουν λοιπόν, πρωτίστως, σε επαφή με το Ελλαδικό συνδικαλιστικό κίνημα όπου υπήρξαν τα τελευταία χρόνια παρόμοια προβλήματα
και πώς αντιμετωπίσθηκαν ως επίσης και με το ευρύτερο Ευρωπαϊκό
Συνδικαλιστικό Κίνημα για τον ίδιο σκοπό.
Εξ όσων γνωρίζω μέχρι της στιγμής μόνον η ΕΠΟΕΤ – ΟΗΟ – ΣΕΚ έχει
έναντι αμοιβής εξασφαλίσει από διεθνή οίκο εμπειρογνωμόνων την
ετοιμασία σχετικής μελέτης, την οποία και παρέδωσε τόσο στην ΟΗΟ
όσο και στη ΣΕΚ.
Εν κατακλείδι, θέλω να τονίσω ότι εάν δεν κινηθούν έγκαιρα ΟΗΟ – ΣΕΚ
και ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ προς αυτή την κατεύθυνση, αφού η πρόθεση της
κυβέρνησης είναι δεδομένη, δηλαδή η συμμόρφωση προς τις πρόνοιες
του μνημονίου για ιδιωτικοποιήσεις, τότε οι συνδικαλιστές θα πάθουν
όπως τις μωρές Παρθένες του κατά Ματθαίο Ευαγγελίου και θα παραμείνουν εκτός του νυμφώνα, αλλά αντί λύχνους χωρίς λάδι θα τους μείνουν τα πανό και τα συνθήματα από τις διάφορες εκδηλώσεις.
Ας σπεύσουν, λοιπόν, τάχιστα.
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ΑΤΗΚ
Στη τελική ευθεία η προώθηση του
νομοσχεδίου για αποκρατικοποίηση

Η

Κυβέρνηση αντιμετωπίζει, καταρχήν, θετικά
την αξίωση των συντεχνιών για πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της
ΑΤΗΚ στο πλαίσιο της προωθούμενης πολιτικής
για αποκρατικοποίηση του Οργανισμού. Αυτό διεφάνη κατά τη συνάντηση των ηγεσιών των πέντε
συντεχνιών της ΑΤΗΚ με τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη την περασμένη Παρασκευή.
Ο υπουργός διαβεβαίωσε τις συντεχνίες ότι θα είναι
σύμμαχος τους στην όλη προσπάθεια αναφέροντας
ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί στο υπουργικό Συμβούλιο
πριν από το τέλος του τρέχοντος μηνός για έγκριση.
Το νομοσχέδιο αφορά στη διαδικασία και τη θεσμοθέτηση των διαφόρων οργάνων που θα διέπουν την
υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποίησης
και δεν θα περιλαμβάνει πρόνοιες που
√ Πλήρη διασφάλιση
αφορούν στα δικαιώτων δικαιωμάτων τους
ματα του προσωπιαξίωσαν οι εργαζόμενοι
κού της ΑΤΗΚ. Τα εν
λόγω δικαιώματα θα
περιλαμβάνονται σε
√ Θετική, καταρχήν η
επόμενα νομοσχέδια
στάση του υπουργού
Οικονομικών Χ. Γεωργιάδη τα οποία θα αποτελέσουν προϊόν κοινωνι-

κού διαλόγου μέχρι το προσεχές καλοκαίρι και θ’
αφορούν στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οργανισμού.
Ο Ανδρέας Ονησιφόρου (φωτό δεξιά), γενικός
γραμματέας της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ) της μεγαλύτερης
συντεχνίας, ανέφερε ότι σύσσωμο το συνδικαλισιτκό
κίνημα της ΑΤΗΚ ζήτησε όπως στο νομοσχέδιο που
θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, συμπεριληφθεί
πρόνοια για διασφάλιση των συνταξιοδοτικών και
συνταγματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, να
εισαχθεί ειδική πρόνοια που να θεσμοθετεί τον διάλογο με τους εργαζομένους και η Βουλή να διατηρήσει το δικαίωμα ελέγχου του κάθε σταδίου του προγράμματος με συγκεκριμένα νομοθετήματα.
Ο κ. Ονησιφόρου σημείωσε, ότι ο Υπουργός Οικονομικών συμφωνεί πως ο διάλογος με τους εργαζομένους πρέπει να είναι θεσμοθετημένος και τους ανέφερε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες στο
νομοσχέδιο για τη διατήρηση της εξουσίας της Βουλής να ελέγχει διά νόμου την οποιαδήποτε αλλαγή θα
επηρεάσει είτε τον εργαζόμενο είτε τον οργανισμό.
Ανέφερε, ότι οι συντεχνίες απαιτούν όπως συμπεριληφθούν τώρα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρόνοιες, που θα διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα πριν
το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή. «Οι επιμέρους
συζητήσεις γιατί και πώς, θα γίνουν μέχρι το καλοκαίρι, όταν θα συζητούνται και τα συγκεκριμένα
νομοσχέδια που θα αφορούν τους εργαζομένους».
Με την πρόνοια για εθελούσια έξοδο 600 περίπου
εργαζόμενων, που προβλέπεται στο νομοσχέδιο
αναμένεται να μειωθεί το εργατικό κόστος κατά 25%.
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μόνο με τη στόχευση θα
ενισχυθεί το κράτος πρόνοιας

Δ

εν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, ότι η Κύπρος
χρειάζεται ένα ισχυρό δίκτυ κοινωνικής προστασίας για να δώσει στήριξη σε όλους όσους
συμπολίτες μας, ειδικότερα αυτή την κρίσιμη οικονομική περίοδο, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα
υποφερτό επίπεδο διαβίωσης.
Παράλληλα όμως δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει
ότι ο μέχρι σήμερα τρόπος παροχής επιδομάτων
και κοινωνικών παροχών γινόταν κατά τρόπο
δίκαιο με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων να λαμβάνουν ευτελή επιδόματα γιατί άλλος
ένας μεγάλος αριθμός ληπτών λαμβάνουν ενδεχομένως επιδόματα που να μην χρειάζονται.
Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που
χρήζει μελέτης και λεπτής προσέγγισης ώστε εκ νέου να υπάρξει μια εκ
βαθέων
επαναδιαπραγμάτευση
Της Δέσποινας
παροχής
επιδομάτων
ώστε να διαΗσαΐα Κοσμά
σφαλιστεί ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας που θα στηρίζει
ανά
πάσα
στιγμή
• Θα πρέπει να
ανθρώπους που δεν
σταματήσει επιτέ- μπορούν με τα εισοδήμαλους η πολιτεία να τα τους να επιβιώσουν
δίδει ανεξέλεγκτα χωρίς παράλληλα να
υπάρχουν
παράθυρα
επιδόματα χωρίς εκμετάλλευσης
των
έλεγχο της οικονο- κενών που παρατηρούμικής κατάστασης νται στον έλεγχο της
οικονομικής τους κατάστασης.
Και για όσους προτρέξουν να αμφισβητήσουν τα
πιο πάνω είναι καλά να εγκύψουν στην έρευνα του
τμήματος στατιστικής υπηρεσίας για την κοινωνική προστασία στην Κύπρο το 2010-2011 από την
οποία εξάγεται ένα σημαντικό συμπέρασμα το
οποίο θα πρέπει να προβληματίσει την πολιτεία,
ότι δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό κοινωνικής
προστασίας (87%) παρέχεται στους δικαιούχους
χωρίς την εξακρίβωση της οικονομικής τους κατάστασης.
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα οι δικαιούχοι
κοινωνικών παροχών, καταβάλλοντας εισφορές σε
διάφορα ταμεία (π.χ. Τ.Κ.Α.), εξασφαλίζουν δικαιώματα σε παροχές χωρίς το εισόδημα τους να αποτελεί κριτήριο.
Παράλληλα, τονίζεται ότι οι πλείστες παροχές
δίδονται σε χρήμα ενώ οι παροχές σε είδος (π.χ.
φροντίδα αναπήρων, επαγγελματική εκπαίδευση
ανέργων κ.λ.π.), αποτελούν το 21% του τρόπου
παροχής.
Είναι αφενός αδιανόητο σε καιρούς οικονομικής
ύφεσης με συνέπειες την εξαθλίωση και την
δυσπραγία συμπολιτών μας να επιχειρείται κουτσούρεμα κοινωνικών παροχών αλλά αφετέρου
είναι επίσης αδιανόητο να παρέχονται ανεξέλεγκτα
επιδόματα και σε πολίτες που είναι οικονομικά
ανεξάρτητοι.
Ως εκ τούτου η στόχευση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να νοικοκυρευτεί επιτέλους το κράτος
και αφού εξοικονομηθούν χρήματα να επιστραφούν
πίσω σε όλους όσους τα έχουν ανάγκη εξασφαλίζοντας ότι κράτος πρόνοιας δεν θα αφήσει κανένα
πολίτη 2014 να πεινάσει.
Η πολιτεία οφείλει παράλληλα να κατοχυρώσει
ότι δεν θα αφήσει οικονομικά ξεκρέμαστη καμιά
γυναίκα, της οποίας δόθηκε η κοινωνική σύνταξη
ως αναγνώριση της κοινωνικής της προσφοράς και
την έχει απόλυτη ανάγκη, λαμβανομένου υπόψη
των διαφόρων κοινωνικών και οικογενειακών της
συνθηκών.
Καταληκτικά είναι καιρός μέσα από τις προκλήσεις
της οικονομικής ύφεσης να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας το οποίο θα λειτουργεί στη
εξής λογική. Καθώς μειώνονται τα εισοδήματα να
αυξάνεται η δαπάνη για κοινωνικά επιδόματα.

@

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Αντί ενόχους, ψάχνουμε τον οίκο

Π

ίστωση χρόνου, από τους
πολίτες που δεν εμπιστεύονται
πια τους θεσμούς, ζητά ο γενικός
εισαγγελέας όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης για την οικονομική κατάρρευση
του
Της Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου τόπου. Πόσος
χρόνος χρειά«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
ζεται; Μπορεί
κάποιος να
τον προσδιορίσει
έστω
στο περίπου;
Η νομική υπηρεσία, σύμΆλλος ένας
φωνα με τον
μακροχρόνιος
γενικό εισαγαγώνας
γελέα, βρίσκεται στο τελικό
στάδιο επιλογής των ξένων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα συμβάλουν στο έργο των ανακριτικών
αρχών που διερευνούν τα αίτια
που οδήγησαν στην κατάρρευση
της οικονομίας και των τραπεζών.
Ένα σχεδόν χρόνο μετά ψάχνουμε
ακόμα τον οίκο που θα βοηθήσει

τις ανακριτικές αρχές. Αν χρειάστηκαν δέκα μήνες για να βρούμε
απλά και μόνο τον οίκο -τον πιο
φθηνό, τον πιο ανεξάρτητο και πιο
αξιόπιστο, τάχα- πόσος χρόνος
χρειάζεται να βρούμε τους ένοχους; Κι άμα τους βρούμε, πόσος
χρόνος χρειάζεται να προσαχθούν
στα δικαστήρια; Κι άμα προσαχθούν, πόσος χρόνος χρειάζεται τα
δικαστήρια, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εξετάζονται
υποθέσεις, να ολοκληρώσουν τη
δουλειά τους; Για την πιο απλή
υπόθεση, αναβολή στην αναβολή,
μπορεί να περάσουν δέκα χρόνια.
(Στις φυλακές, δεν μπορεί να διοριστεί διευθυντής γιατί εκκρεμεί
για πέντε τώρα χρόνια η έφεση του
προηγούμενου διευθυντή ο οποίος
είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση).
Για μια τόσο πολύπλοκη υπόθεση
όπως η κατάρρευση μιας ολόκληρης οικονομίας, πόσα χρόνια χρειάζονται; Όχι πως βιαζόμαστε.
Σαράντα χρόνια έχουμε τις βαλίτσες έτοιμες να επιστρέψουμε στην
Αμμόχωστο και είκοσι χρόνια προ-

σπαθούμε να κατοχυρώσουμε το
χαλούμι ως κυπριακό προϊόν. Γιατί
να βιαστούμε τώρα;
Εκτός από πίστωση χρόνου ο γενικός εισαγγελέας ζήτησε από την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών
να είναι προσεκτική με την παράλληλη έρευνα που διεξάγει ώστε να
μην επηρεαστεί το έργο των ανακριτικών αρχών. Φυσικά ήδη ολοκληρώθηκε μια έρευνα, από την
επιτροπή Πική όπως επικράτησε
να λέγεται, η οποία δεν οδήγησε
πουθενά. Ούτε καν ως προπέτασμα καπνού δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Κι είναι κι αυτό ένα
άλλο επίτευγμα μας. Να γίνονται
έρευνες, αλλά να μην οδηγούν πουθενά. Να ξοδεύονται εκατοντάδες
χιλιάδες, χωρίς αποτέλεσμα. Πώς
να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες
πως αυτή τη φορά τα πράγματα
θα είναι διαφορετικά; Τι ενδείξεις
υπάρχουν; Μόνο και μόνο το ότι
πέρασαν δέκα μήνες και ακόμα
ψάχνουμε τον οίκο των εμπειρογνωμόνων είναι ενδεικτικό.

Το όριο της φτώχειας και της υποκρισίας

Ε

ίπαμε πολλές φορές για την
κυβερνητική λογική της εύκολης
λύσης, που βάζει τους εκάστοτε
κυβερνώντες στην τσέπη των
πολιτών για να λύνουν στο τάκα τάκα όλα τα οικονομικά προβλήματα. Τώρα, φαίνεται ξεπεράστηκε αυτή η λογική. Περάσαμε στη
λογική του ορίου φτώχειας. Οι
πάντες πρέπει να ζήσουν στο όριο.
Προπάντων οι συνταξιούχοι. Το
όριο της φτώχειας είναι €794,
όποια συνταξιούχος παίρνει
περισσότερα πρέπει να δώσει το
Του Άριστου
Μιχαηλίδη
Αρχισυντάκτης
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Το υπ. Εργασίας έχει να
παίρνει €97.501.396 από
δίκες που κέρδισε.
Γιατί δεν τα εισπράττει;
υπόλοιπο στο κράτος, που τα
χρειάζεται διότι όπως αποφασίστηκε αυτή δεν τα χρειάζεται,
μπορεί να ζήσει με €794. Σπουδαία
λογική από μια κυβέρνηση, που
μέχρι πριν από ένα χρόνο έστηνε
τους προηγούμενους στον τοίχο
γιατί εισέβαλλαν στην τσέπη των
πολιτών.
Όλοι συμφωνούν ότι δεν είναι
λογικό να παίρνει κοινωνική
σύνταξη €336 μία σύζυγος εκατομμυριούχου ή μία συνταξιούχος,
που έχει πολύ περισσότερα μηνιαία εισοδήματα. Αλλά, αυτό δεν
μπορεί να αποτελεί δικαιολογία
για να κόβονται οι συντάξεις και

πολλών άλλων, που δεν είναι εκατομμυριούχοι. Ούτε για να είναι
αυτή η στόχευση, προτεραιότητα
της πολιτικής λιτότητας. Γιατί αν
θα δεχθούμε ότι απ' εδώ κι εμπρός
θα πορευτούμε στο όριο της φτώχειας, που είναι τα €794, θα πρέπει να μας πει το κράτος τι γίνεται
με τις χιλιάδες συνταξιούχους, που
παίρνουν πολύ πιο κάτω από το
όριο. Όσοι παίρνουν συντάξεις
των €500 θα τους παραχωρηθούν
αυξήσεις για να φτάσουν τα €794;
Το ερώτημα απευθύνεται και στην
κυβέρνηση, αλλά και σε όλους τους
άλλους, που παριστάνουν σήμερα
τους προστάτες των φτωχών, ενώ
μόλις πρόσφατα ενέκριναν την
εξοικονόμηση €10 εκατομμυρίων
από την κοινωνική σύνταξη. Όπως
και προς τους σημερινούς αντιπολιτευόμενους, που όταν μιλούν γι'
αυτά τα θέματα είναι σαν να
βάζουν υποψηφιότητα σε όλους
τους διαγωνισμούς υποκριτικής
τέχνης. Ακούγαμε την πρώην
υπουργό Εργασίας, εξοργισμένη
για την κοινωνική σύνταξη που θα
κόψει αυτή η παλιοκυβέρνηση και
στο μυαλό μας ήταν ότι η ίδια
έκοβε
επιδόματα
(φοιτητικό,
μάνας, πολυτέκνων, μονογονιών
κ.ά.) και έδινε εκατομμύρια σε
αιτητές διεθνούς προστασίας. Το
2011, €9.825.774 και το 2012,
€4.328.295. Και θύμωνε μάλιστα
όταν της έλεγε κανένας να βρει
τρόπο να τα περιορίσει, ήταν
σίγουρη ότι δεν υπήρχε τρόπος.
Ενώ η νυν υπουργός βρήκε τον
τρόπο και τους δίνει κουπόνια…
Άλλο αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι
η κυβέρνηση δεν μπορεί να ξεφύγει
από τη λογική της εύκολης λύσης
να ρίχνει όλα τα βάρη στους πολί-

τες. Δεν έχει σημασία αν είναι
χαμηλών ή υψηλών εισοδημάτων.
Η στόχευση και η προτεραιότητα
δεν μπορεί να είναι συνεχώς τα
εισοδήματα των πολιτών. Αν πρέπει να εξοικονομήσει κάποια εκατομμύρια το υπουργείο Εργασίας,
ας ξεκινήσει από αλλού. Για παράδειγμα, στις 31/12/2012 υπήρχαν
καθυστερήσεις στην αποπληρωμή
δανείων για το «Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανώτερων Σχολών»,
€1.284.142. Επίσης εκκρεμούσε η
είσπραξη ποσού €89.296.622 από
υποθέσεις που εκδικάστηκαν προς
όφελος του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και μέχρι 30/6/2013
οι
οφειλές
ανήλθαν
στα
€97.501.396. Ακόμη εκκρεμούσε η
είσπραξη ποσού €68.559.541 για
οφειλές προς το ΤΚΑ και τα άλλα
Ταμεία, από εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους. Στις 27/5/2013
εκκρεμούσαν υπερπληρωμές συνολικού ύψους €7,3 εκατ., οι οποίες
αφορούσαν σε διάφορες παροχές
του ΤΚΑ (γήρατος, ανικανότητας,
ανεργίας, χηρείας, ασθενείας κ.ά.).
Αλλά, γιατί να τρέχουν τώρα να
βάλουν τάξη στο κράτος και να
εισπράξουν τα οφειλόμενα; Είναι
πιο εύκολο να τα πάρουν από τον
κοσμάκη.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βολές εναντίον της Tρόικας
για την έκρηξη της φτώχειας

Έ

ντονη κριτική με αποδέκτες την Κομισιόν,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το
Eurogroup, ασκεί το προσχέδιο γνωμοδότησης
της Ευρωβουλής για τα αίτια της κρίσης που
πλήττει την Ευρώπη. Περιγράφει με τα μελανότερα των χρωμάτων τις συνέπειες που επέφεραν τα μέτρα λιτότητας, προκαλώντας συνθήκες φτώχειας και οδηγώντας στην ανεργία 2
εκατομμύρια πρόσωπα στις μνημονιακές
χώρες, Κύπρο, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Το προσχέδιο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει ότι οι περικοπές στους τομείς της υγείας και των συντάξεων παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία
και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τον Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έξι συστάσεις από την Επιτροπή
Απασχόλησης της Ευρωβουλής
Προβαίνει σε έξι συστάσεις, οι οποίες θα
ενσωματωθούν στην έκθεση για τη διερεύνηση
του ρόλου της Τρόικα:
• Καλείται η Κομισιόν να εκπονήσει λεπτομερή
μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών των προγραμμάτων προσαρμογής στην
Κύπρο και στις άλλες τρεις μνημονιακές
χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την καταπολέμηση της φτώχειας και τη διατήρηση του κοινωνικού διαλόγου.
• Καλείται η Κομισιόν να ζητήσει από τη ΔΟΕ
και το Συμβούλιο της Ευρώπης να καταρτίσουν
εκθέσεις σχετικά με πιθανά διορθωτικά μέτρα
και κίνητρα για τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη.
• Καλείται η Ε.Ε να παράσχει υποστήριξη μέσω
χρηματοδοτικών πόρων, όπου απαιτείται, για
την αποκατάσταση των προτύπων κοινωνικής
προστασίας και της προσπάθειας μείωσης
της φτώχειας και για την επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου μέσω σχεδίου κοινωνικής
ανάκαμψης.
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2014: Έτος βαθιάς ύφεσης

Το μεγάλο στοίχημα του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης

Μ

εγάλες προκλήσεις τίθενται
ενώπιον του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για το
2014. Η πιστή εφαρμογή του Τροϊκανού Μνημονίου και οι επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο, αποτελούν μέγα στοίχημα για την κυβέρνηση. Το κράτος καλείται να θωρακίσει την οικονομία με την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων στο ταμείο του. Οι περικοπές
δαπανών και οι αύξηση φόρων
αποτελούν τη μόνη βέβαιη πηγή
εσόδων.
Μέσα από τον προϋπολογισμό του
2014, στοίχημα για το Υπουργείο
Οικονομικών αποτελεί το δημοσιονομικό έλλειμμα που προϋπολογίζεται
να ανέλθει στο 6,3% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2014
και το πρωτογενές έλλειμμα στο
1,4%, υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός υλοποίησης του προϋπολογισμού θα ανέλθει στο 100%. Σε σχέση
με τις μακροοικονομικές προβλέψεις,
ο προϋπολογισμός υιοθετεί τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο
μνημόνιο, δηλαδή συρρίκνωση της
οικονομίας σε ρυθμό 8,7% σε πραγματικούς όρους το 2013 (-2,4% το
2012), με συνέπεια τη μείωση του
πληθωρισμού στο 1% από 3,1% και
την ανεργία να ανέρχεται στο 17%
του εργατικού δυναμικού από 11,9%
το 2012. Ωστόσο, σύμφωνα με τις
προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας με βάση τα αποτελέσματα του α΄ και β΄ τριμήνου,
αναμένεται η ύφεση να συγκρατηθεί

σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση
με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο.

Οι κίνδυνοι
Σύμφωνα, εξάλλου, με το Υπουργείο
Οικονομικών, ο προϋπολογισμός του
κράτους για την τρέχουσα χρονιά και
το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό
Πλαίσιο 2014-2016, καταρτίστηκε
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες
οικονομικές εξελίξεις της κυπριακής

κότερα των κυριότερων εμπορικών
εταίρων της Κύπρου, και
4. Την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση
Ανατολή.

Τι πρέπει να γίνει φέτος
Εν μέσω όλων των πιο πάνω αρνητικών προβλέψεων, το κράτος καλείται
να τρέξει και μια σειρά από διαρθρωτικές και άλλες αλλαγές. Οι μνημονιακές δεσμεύσεις υποχρεώνουν
τις κυπριακές Αρχές στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, οι οποίες θα
αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας του
κράτους. Κατά τη διάρκεια του έτους,
το κράτος καλείται:
• Να παραδώσει στην Τρόικα λεπτομερές σχέδιο για τις Αποκρατικοποιήσεις Ημικρατικών Οργανισμών.
• Να προχωρήσει σε αναδιαρθώσεις
ημικρατικών οργανισμών.
• Να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και
να ξεκινήσει τη σταδιακή εφαρμογή
του ΓΕΣΥ.

οικονομίας και ιδιαίτερα τις εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα, το ενδεχόμενο
μεγαλύτερης συρρίκνωσης της οικονομίας και τους στόχους του Μνημονίου. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι που
ελλοχεύουν, αφορούν:

• Να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις
στον δημόσιο τομέα.

1. Στην αβεβαιότητα σε σχέση με το
τραπεζικό σύστημα και τις συνθήκες
πιστωτικής στενότητας.

• Από 1η Ιουλίου 2014 να θέσει σε
εφαρμογή τον θεσμό του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος.

2. Τις προοπτικές του τομέα των
κατασκευών και ακινήτων.

• Να λάβει μέτρα για μείωση των τίτλων ιδιοκτησίας, που εκκρεμούν
πέραν του ενός χρόνου, κάτω από τις
2 χιλιάδες.

3. Την περαιτέρω επιδείνωση του
εξωτερικού περιβάλλοντος και ειδι-

• Να προχωρήσει στη σύσταση νέας
φορολογικής Αρχής με την ενοποίηση
του ΦΠΑ και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ

Στο μικροσκόπιο κοινωνικά ζητήματα
που επηρεάζουν την τρίτη ηλικία

• Ζητείται συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς,
όπως επισημαίνεται, η έλλειψη συμμόρφωσης
συνιστά παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου
της Ε.Ε.
• Καλείται η Ε.Ε. να μην εφαρμόσει τέτοιου
είδους θεσμικές και δημοσιονομικές λύσεις στο
μέλλον και να θεσπίσει μηχανισμούς που θα
παρέχουν τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα
να επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους και
τις πολιτικές που ορίζονται στις Συνθήκες.
• Καλείται η Κομισιόν και το Συμβούλιο να εξετάσουν με την ίδια προσοχή τις κοινωνικές
ανισορροπίες και να τις αντιμετωπίσουν,
όπως ακριβώς κάνουν και σε σχέση με τις
μακροοικονομικές ανισορροπίες, και να
θέσουν, για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της
Ε.Ε. και τις προτεραιότητές του επί ίσοις όροις
με το Συμβούλιο ECO-FIN και το Εurogroup.
Σύμφωνα με έγκυρες κοινοτικές πηγές, οι αιχμηρές αναφορές και οι υποδείξεις της γνωμοδότησης, όπως και του συνόλου της έκθεσης
της Ευρωβουλής για τον ρόλο της Τρόικαw,
έχουν προεκλογικό χαρακτήρα. Αν και είναι
γνωστό ότι η Ευρωβουλή και οι εκθέσεις της
επί του προκειμένου στερούνται νομικού δεσμευτικού χαρακτήρα, το Σώμα αποφάσισε
να «δικάσει» την Τρόικα μερικούς μήνες πριν
τις ευρωεκλογές, αξιοποιώντας το θιγμένο
δημόσιο αίσθημα για προφανείς ψηφοθηρικούς λόγους.

Κ

οινωνικά και εργατικά ζητήματα
που αφορούν και επηρεάζουν την
τρίτη ηλικία συζητήθηκαν σε συνεδρία του γενικού συμβουλίου του
Τμήματος Συνταξιούχων ΣΕΚ που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014.
Τη συνεδρία απασχόλησε παράλληλα
το καίριο θέμα της κοινωνικής
σύνταξης και της πρότασης που
υπέβαλε η κυβέρνηση για στόχευση
της.
Ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ
Πανίκος Αργυρίδης που προήδρευσε
της συνεδρίας, μετά την αποχώρηση
του Γιαννάκη Διαβαστού επεξήγησε
αναλυτικά τις θέσεις του Κινήματος
στο εν λόγω ζήτημα.
Στη συνεδρία παράλληλα οι εκπρό-

σωποι διαφόρων σωμάτων, όπως
της Βουλής των γερόντων και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ενημέρωσαν το μέλη του γενικού συμβουλίου για τα θέματα που

• Στις προτεραιότητες της ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ η εξασφάλιση αξιοπρεπών
συνθηκών διαβίωσης
για τους συνταξιούχους
απασχολούν τα συγκεκριμμένα
σώματα τα οποία και ανέλυσαν.
Για το 2014 αποφασίστηκε μεταξύ
άλλων, όπως το Τμήμα Συνταξιούχων διοργανώσει μετά το Πάσχα
μονοήμερη εκδρομή, ενώ τον ερχόμε-

νο Σεπτέμβριο οι συνταξιούχοι θα
φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση
της ΣΕΚ στα Καννάβια, όπως κάθε
χρόνο. Τέθηκε παράλληλα στόχος
όπως το 2014 πραγματοποιηθούν
τέσσερις συνεδρίες του Γενικού Συμβουλίου.
Ο γενικός Οργανωτικός της ΣΕΚ
Πανίκκος Αργυρίδης έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην πολύχρονη προσφορά
του Γιαννάκη Διαβαστού στο Τμήμα
Συνταξιούχων, το οποίο, όπως είπε,
υπηρέτησε με ζήλο και αφοσίωση για
αρκετά χρόνια.
Τόσο ο γενικός οργανωτικός όσο και
τα μέλη του γενικού συμβουλίου
ευχαρίστησαν το κ. Διαβαστό για
όσα προσέφερε στο Τμήμα και του
ευχήθηκαν κάθε προσωπική και οικογενειακή επιτυχία.
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Ελ-Εριάν: Οι έξι κίνδυνοι για την
παγκόσμια οικονομία το 2014

Τ

ο 2014 μάλλον θα αποδειχθεί η καλύτερη χρονιά από το 2008, το έτος που
ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση,
επισημαίνει ο επικεφαλής της Pimco,
Μοχάμεντ Ελ-Εριάν.
Η ανάπτυξη επιταχύνεται καθώς οι
προηγμένες χώρες ανακάμπτουν,οι αναδυόμενες αγορές σταθεροποιούνται και τα
ποσοστά ανεργίας έχουν πτωτική τάση
ενώ η ενισχυμένη εποπτεία και οι νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν μειώσει τους κινδύνους μιας νέας οικονομικής κρίσης, όπως
επισημαίνει.
Όμως, τονίζει ο Ελ-Εριάν, υπάρχουν έξι
λόγοι για τους οποίους, δυστυχώς, είναι
ακόμη πολύ νωρίς για να κηρυχθεί η νίκη
για την παγκόσμια οικονομία λόγω της
ασυνήθιστα παρατεταμένης περιόδου
υποτονικής ανάπτυξης στη Δύση, της επίμονα υψηλής ανεργίας, των υπερβολικών
ανισοτήτων, καθώς και αρκετών ανησυχιών για το χρέος και το έλλειμμα σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στην περιφερειακή Ευρώπη.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΔΝΤ: Στο 1% η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2014
Π

ρος τα πάνω αναθεωρεί τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στις
ΗΠΑ, την ευρωζώνη και την Κίνα το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην
τελευταία έκδοση του World Economic
Outlook, στην οποία, όμως, προειδοποιεί τη Fed και την EKT να μην αποσύρουν απότομα τη νομισματική στήριξη.
Αναλυτικά το ΔΝΤ προβλέπει ότι το
2014 η ανάπτυξη στις ΗΠΑ θα διαμορφωθεί στο 2,8%, στην ευρωζώνη στο
1% και στην Κίνα στο 7,5%, έναντι
προηγούμενων προβλέψεων για ανάπτυξη 2,6%, 0,9% και 7,2% αντίστοιχα.
Σημαντική είναι η αναθεώρηση των
εκτιμήσεων για την οικονομία της Βρετανίας, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί με 2,4%, έναντι προηγούμενης
πρόβλεψης για 1,8%.
Η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί
με ρυθμό 3,7% το 2014 από 3% το 2013.
Στην έκθεση του Οκτωβρίου το ΔΝΤ
προέβλεπε ανάπτυξη 3,6% για το 2014.

Παραμένουν οι κίνδυνοι για
τις ανεπτυγμένες οικονομίες

Πρώτον, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ενώ κινείται υψηλότερα, πιθανόν δεν
θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των αναλυτών. Θα είναι ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει την υψηλή ανεργία των νέων και
τη μακροπρόθεσμη ανεργία στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Δεν θα είναι αρκετά
ισχυρή, ώστε να οδηγήσει τις χώρες με
υψηλά χρέη να βγουν από την κρίση.

Το Ταμείο επισημαίνει ότι παραμένουν
τα καθοδικά ρίσκα, τονίζοντας τους
κινδύνους που απορρέουν από τον
χαμηλό πληθωρισμό στις ανεπτυγμένες οικονομίες και ειδικά στην ευρω-

Δεύτερον, αλλάζει η πολιτική της Federal
Reserve των ΗΠΑ, περιορίζοντας τα άμεσα
εργαλεία τόνωσης της οικονομίας, όπως
τις αγορές ομολόγων, ενώ ενισχύει τη
χρήση έμμεσων ή λιγότερο προβλεπόμενων
μέτρων, όπως είναι η μελλοντική καθοδήγηση.

Κ

Τρίτον, κάποιες συστημικά σημαντικές
αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία
και η Τουρκία, δεν έχουν ανακτήσει την
ψυχραιμία που απαιτείται για να καθοδηγήσουν μια ρευστή οικονομία, η οποία
επηρεάζεται από τις πολιτικές των
κεντρικών τραπεζών στις προηγμένες
χώρες
Τέταρτον, δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις
ότι η πολιτική πόλωση στην Ουάσινγκτον
θα περιοριστεί, καθώς και τα προβλήματα
και οι δυσλειτουργίες στο αμερικανικό
Κογκρέσο.
Πέμπτον, η τεράστια βελτίωση στα
spreads των χωρών της περιφέρειας της
Ευρωζώνης, δεν έχει μεταφραστεί σε
σημαντικά κέρδη για την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας. Παράλληλα, η ανάπτυξη του πυρήνα της Ευρώπης
αντιμετωπίζει προβλήματα λόγο του ισχυρού ευρώ.
Έκτον, η ικανότητα του πολυμερούς
συστήματος να συνδυάσει τις εθνικές
αντιφάσεις συνεχίζει να παρεμποδίζεται
από τις διαρθρωτικές αδυναμίες.
Όλα τα παραπάνω, δείχνουν σύμφωνα με
τον Ελ-Εριάν, ότι η μεγαλύτερη πρόκληση
που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία
το 2014, είναι η μετατροπή της τρέχουσας
οικονομικής βελτίωσης ως αρχή για ισχυρότερη μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη.
Για να συμβεί αυτό, οι φορείς χάραξης
πολιτικής θα πρέπει να αντιμετωπίσουν
αποφασιστικά την ανεπαρκή ανταπόκρισης της προσφοράς, το ανεπαρκές επιπέδο και σύνθεση της συνολικής ζήτησης,
και τα ακόμη υψηλά χρέη των οικονομιών.
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ζώνη. Η έκθεση σημειώνει ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει
κάτω από τον στόχο για αρκετό καιρό
και προειδοποιεί πως αν ως αποτέλεσμα υποβαθμιστούν και οι προσδοκίες
για τη μελλοντική πορεία των τιμών, ο
πραγματικός πληθωρισμός μπορεί να

κινηθεί ακόμα χαμηλότερα.
Κάτι τέτοιο θα αυξήσει το πραγματικό
βάρος του χρέους και τα πραγματικά
επιτόκια, υπονομεύοντας την ανάπτυξη. Παράλληλα θα αυξήσει την πιθανότητα αποπληθωρισμού.

Το ΔΝΤ κάνει τις ακόλουθες συστάσεις: Οι ανεπτυγμένες οικονομίες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ - δεν
πρέπει να απαντήσουν στην προοπτική της αύξησης της ανάπτυξης με μια
πρόωρη απόσυρση της επεκτατικής
νομισματικής πολιτικής. Η πολιτική
αυτή παραμένει η ενδεδειγμένη, δεδο-

μένου ότι η απόκλιση από το δυνητικό
ΑΕΠ είναι μεγάλη με τον πληθωρισμό
να βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα και ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα συνεχιστεί.
Επιπλέον δεν πρέπει να υποτιμηθεί η
ανάγκη για πιο ισχυρή ανάπτυξη,
καθώς θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών.
Στην ευρωζώνη, η ΕΚΤ πρέπει να εξετάσει επιπρόσθετα μέτρα. Η εξυγίανση
των ισολογισμών των τραπεζών και η
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης
με την ενοποίηση των μηχανισμών
εποπτεία και εκκαθάρισης, είναι καθοριστικά βήματα για την ενίσχυση της
εμπιστοσύνης, την τόνωση της
πίστωσης και την αποκοπή των τραπεζών από την εξάρτηση των κυβερνήσεων.

Πιθανότητα 20% για
αποπληθωρισμό στην ευρωζώνη
Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ,
Olivier Blanchard, δήλωσε ότι υπάρχει
πιθανότητα 10% με 20% για αποπληθωρισμό στην ευρωζώνη. "Το μοντέλο
μας δίνει 10% με 20% πιθανότητα ο
πληθωρισμός να περάσει σε αρνητικό
έδαφος" ανέφερε ο κ. Blanchard κατά
την συνέντευξη τύπου για την δημοσίευση του WEO.

Η εκμετάλλευση της φτηνής εργασίας
άθε χώρα προσπαθεί να προσελκύσει φτηνά εργατικά χέρια από το
εξωτερικό. Κάνουν συνήθως δουλειές
που οι ντόπιοι δεν θέλουν να τις
κάνουν γιατί είναι κακοπληρωμένες.
Και εδώ αρχίζει η εκμετάλλευση.
Οι αμπελώνες κατά μήκος του
ποταμού Μοζέλα δεν έχουν
καρπό. Οι εποχικοί εργάτες από
τις χώρες της ανατολικής
Ευρώπης αλλά και ακόμη
μακρύτερα τον μάζεψαν και
βρίσκονται τώρα στα σπίτια
τους. Τα χρήματα που πήραν
για τη δουλειά τους είναι
περισσότερα από το εάν έμεναν
και εργάζονταν στις πατρίδες
τους, αλλά λιγότερα από το ό,τι
θα έπαιρναν οι ντόπιοι, που
προτιμούν να βλέπουν τον ποταμό
ταξιδεύοντας με τα πλοιάρια.

Ημερομίσθιο πείνας
Αφρικανός εργαζόμενος
στην Ευρώπη
Οι οικονομολόγοι κάνουν λόγο για μια
κατάσταση win – win. Αντίθετα οι συνδικαλιστές φοβούνται ότι έτσι θα ενισχυθούν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης.
Από την πλευρά τους ειδικοί σε θέματα αγοράς εργασίας υπολογίζουν ότι η
λεγόμενη κυκλική μετανάστευση θα
αυξηθεί τα επόμενα χρόνια στην
Ευρώπη. Δηλαδή, θα υπάρχει ένα
εργατικό δυναμικό που θα αναζητά
περιορισμένου χρόνου εργασία σε μιαν
άλλη χώρα, όταν τελειώνει θα επιστρέφει στην πατρίδα του και στη
συνέχεια θα αναζητεί σε άλλη χώρα
καλύτερα πληρωμένη εργασία ή γενικώς εργασία. Θα δημιουργηθούν δηλαδή συνθήκες ανταγωνισμού ανάμεσα
στις διάφορες ομάδες φτηνών εργατικών χεριών.

«Υπάρχουν επιχειρηματίες που θα
εκμεταλλευτούν στυγνά αυτόν τον
ανταγωνισμό», υποστηρίζει ο Χάρλαντ
Βιντερχόφερ, από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συνδικάτων από τους κλάδους
γεωργίας, τροφίμων και τουρισμού

(EFFAT). Στη Γερμανία, στην Ισπανία,
στην Πολωνία και αλλού διαμορφώνεται η τάση να πληρώνονται τόσο λίγο
οι απλές χειρωνακτικές εργασίες, που
μόνο άνθρωποι από φτωχές χώρες
δέχονται να τις κάνουν. Αλλά ακόμη κι
αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν με τα
λίγα χρήματα. Ο Βιντενχόφερ και ο
σύνδεσμός του κάνουν αγώνα για να
καθιερώσουν ένα κατώτατο ημερομίσθιο, που θα επιτρέπει στους εργάτες
να ζουν με αξιοπρέπεια.
«Δεν εννοούμε ένα ευρωπαϊκό κατώτατο ημερομίσθιο, αλλά έναν κατώτατο
μισθό που θα ισχύει σε κάθε χώρα –
μέλος της ΕΕ και που θα ανταποκρίνεται στο 60% του εθνικού μέσου όρου»,
υπογραμμίζει ο Βιντερχόφεν.

Η εκμετάλλευση γίνεται
σε άλλη χώρα
Ο Βιντερχόφεν πιστεύει ότι η εκμετάλλευση στις γεωργικές εργασίες έχει
λιγότερες δραματικές διαστάσεις από
ότι στη βιομηχανία, όπου υπάρχει

συνεχής αναζήτηση νέων φτηνότερων
εργατικών χεριών. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα εκμετάλλευσης προσφέρει
η γερμανική βιομηχανία κρέατος, στην
οποία απασχολούνται συνολικά
15.000 εργάτες, κυρίως Ρουμάνοι, για
3 έως 6 ευρώ την ώρα με βάση
τα
συμβόλαια
έργου.
Υπάρχουν
γερμανικές
εταιρείες που αποφασίζουν να συνάψουν συμβόλαιο έργου με μια ρουμανική, όπως προβλέπει το
κοινοτικό δίκαιο, για τη
σφαγή 100.000 χοίρων κι
αυτό στη Γερμανία έναντι
ενός συγκεκριμένου ποσού.
Σε τέτοιου είδους συμβάσεις δεν ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες. Και έτσι την
εκμετάλλευση των εργαζομένων την
κάνει η ρουμανική εταιρεία.
Εδώ και δεκαετίες η ΕΕ προσπαθεί από
τη μια πλευρά να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική στην προσφορά χειρωνακτικής εργασίας και στις υπηρεσίας
και από την άλλη να προστατεύσει τα
δικαιώματα των εργατών. Το αποτέλεσμα δεν πείθει πάντα. Κυρίως σε
κλάδους χωρίς απαιτήσεις εξειδίκευσης υπάρχουν επιχειρηματίες που βρίσκουν πάντα κενά στους νόμους. Αλλά
τουλάχιστον για τους ρουμάνους
εργαζόμενους στα σφαγεία υπάρχει
ελπίδα. Μέσα Ιανουαρίου τα συνδικάτα και ο κλάδος κρέατος συμφώνησαν
σε ένα κοινό κατώτατο ωρομίσθιο
ύψους 7,75 ευρώ που θα ισχύει και για
τους 15.000 εργαζόμενους. Έτσι δικαιώνεται ο Βιντενχόφερ που θεωρεί τη
συγκεκριμένη συμφωνία ως άλλη μια
απόδειξη ότι τα προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν εθνικά, εάν υπάρχει
πολιτική βούληση.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
30 Ιανουαρίου – Γιορτή των Ελληνικών
Γραμμάτων και της πανανθρώπινης σοφίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ, Ευρωβουλευτής Γερμανίας

Η Ευρώπη χρειάζεται νέο κοινωνικό πρότυπο
εμπνευσμένο από το Ελληνικό πνεύμα

Τ

ο Ελληνικό πνεύμα πρέπει απαραιτήτως να
ξαναγίνει η μαγιά για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνικής Ευρώπης.
Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως ένα νέο μοντέλλο
διακυβέρνησης στηριγμένο στις Ελληνικές αξίες με
μοναδικό μηχανισμό τη συμμετοχική δημοκρατία.
Ήρθε η ώρα να αναβαθμισθεί στο μέγιστο βαθμό ο
πολιτικός πολιτισμός σε Κύπρο και Ελλάδα ώστε οι
δύο βασικές συνιστώσες του Ελληνισμού να ξεφύγουν το συντομώτερο από τη κρίση συμβάλλοντας
με τα τεράστια γεωστρατηγικά και άλλα πλεονεκτήματα τους στη δημιουργία της νέας Ευρώπης
που οραματιζόμαστε.

Ο

Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος
θεωρούν ότι η κοινοκτημοσύνη είναι η λύση του κοινωνικού προβλήματος και προτείνουν την πρωτοχριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων όπου όλα ήταν
κοινά, σαν πρότυπο για μια δίκαιη κοινωνική οργάνωση των χριστιανικών κοινωνιών. O Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος αναφέρει για
τους Τρεις Ιεράρχες: «η γλώσσα τους αποκτά μια
μοναδική οξύτητα όταν κηρύσσουν την ισότητα και
την αδελφοσύνη όλων των ανθρώπων. Αφύσικα βλέπει» φωνάζει ο Μέγας Βασίλειος όποιος κάνει διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Είναι «άθεοι» ή «παράλογοι» και οπωσδήποτε «λωποδύτες» αυτοί που θησαυρίζουν σε βάρος των άλλων και κρατούν τα πλούτη
τους για αποκλειστική τους χρήση». Ο Χρυσόστομος
ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο χαρακτηρίζει την
πλεονεξία των πλουσίων ως ειδωλολατρία.
Οι Τρείς Πατέρες πιστεύουν ξεκάθαρα πως η μανία
του πλούτου και τα συμφέροντα των ισχυρών ευθύνονται για την κατάντια των κοινωνιών, για την πείνα,
την εγκατάλειψη, τους πολέμους. «Οι πόλεμοι» γράφει
ο Χρυσόστομος «γίνονται από τον έρωτα για τα χρήματα», ενώ ο Βασίλειος διερωτάται «έως πότε θα
κυβερνά ο πλούτος που είναι η αιτία του πολέμου; Οι
εξοπλισμοί» συμπληρώνει «γίνονται για την απόκτηση του πλούτου». Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, συμπληρώνοντας τον προβληματισμό του Μ. Βασιλείου λέει:
«Μητέρα των πολέμων είναι η πλεονεξία, οι πόλεμοι
με τη σειρά τους γεννούν την υψηλή φορολογία, που
είναι η αυστηρότητα καταδίκη των πολιτών».

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Λόγια ξεκάθαρα και αληθινά. Λόγια που η αιώνια αξία
τους αποδεικνύεται διαρκώς μέσα στην ιστορία. Δύο
παραδείγματα από την εποχή μας αποτυπώνουν του
λόγου το αληθές. Το πρώτο: η περυσινή έκθεση της
Διεθνούς Αμνηστίας για το 2007 και την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, μας πληροφορεί ότι 22 δις δολάρια κατά μέσο όρο δαπανώνται κάθε χρόνο για όπλα από χώρες της Ασίας, της
Μέσης Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της
Αφρικής. Με αυτά τα χρήματα οι συγκεκριμένες χώρες
θα είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν σε κάθε
παιδί μια θέση στο σχολείο και να μειώσουν την παιδική θνησιμότητα κατά δύο τρίτα μέχρι το 2015. Το
δεύτερο: το κόστος 216 «Τόμαχοκ» που εξαπολύθηκαν
στον πόλεμο κατά του Ιράκ σε μια μόνο ημέρα
(19/1/1990) αρκούσαν να θρέψουν με τρόφιμα το λαό
της Αιθιοπίας για έξι μήνες.
Σε μια εποχή που η γυναίκα βρισκόταν στο κοινωνικό
περιθώριο οι Πατέρες αναλαμβάνουν την υπεράσπισή
της και αγωνίζονται σθεναρά να της δώσουν τη θέση
που της αρμόζει στην κοινωνία Είναι γνωστή σε όλους
μας η θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου 17 αιώνες πριν την εποχή μας όταν στιγμάτιζε, τη μεροληπτική υπέρ των ανδρών νομοθεσία του κράτους. Ο
Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερχόμενος σε ρήξη με τις
ανδροκρατικές αντιλήψεις της εποχής του, επιλέγει ως
πρώτη μεταξύ των συνεργατών του μια γυναίκα, τη
μετέπειτα Αγία Ολυμπιάδα η οποία αναδεικνύεται σε
ηγέτιδα του χριστιανικού κοινωνικού έργου.
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Το ισχυρό αυτό μήνυμα ανέβλυσε μέσα από την
παρουσίαση του βιβλίου του Ευρωβουλευτή Γερμανίας
(Ελληνικής καταγωγής) Γιώργου Χατζημαρκάκη που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία, σε
μια κατάμεστη αίθουσα και μ’ ένα ακροατήριο που
διψούσε να αναβαπτισθεί πνευματικά και πολιτισμικά.

• Αυτό που μοιάζει ουτοπία σήμερα μπορεί
να γίνει η ζωή του αύριο
Το βιβλίο παρουσίασε ο καθηγητής Σύγχρονης και
Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβώνης
Σάββας Κόκκινος και η Πανεπιστημιακός Μαίρη Κουτσελίνη, πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο κ. Κόκκινος ανέδειξε τις 12 προτάσεις του κ. Χατζημαρκάκη για αναγέννηση της Ελλάδας η οποία μπορεί
με τη δική της αναγέννηση να συμβάλει αποφασιστικά
στη δημιουργία της νέας Ευρώπης που θέλουμε. Η κ.
Κουτσελίνη στην ανάλυση επί μέρους πτυχών του
βιβλίου, υπέδειξε «πως οι Ελληνικές Αξίες στηρίζουν
το νέο πολιτισμό που προτείνει ο συγγραφέας για τον
εκσυγχρονισμό της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοιώς «ο Έλληνας που κρύβουμε μέσα μας, για
τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και του Κόσμου».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απήθυθυνε εκ μέρους των
διοργανωτών, η Μαρία Χατζηστυλλή η οποία τόνισε
ότι «αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση, την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτική, την πνευματική θα
πρέπει να είμαστε συνεχώς προσηλωμένη στα παναθρώπινα ιδανικά των Ελληνικών Γραμμάτων, που καλλιέργησαν οι τρεις ιεράρχες και οι Έλληνες φιλόσοφοι.
Σήμερα σε Κύπρο και Ελλάδα, πρόσθεσε, γινόμαστε
φρικτοί μάρτυρες της σαπίλας, της διαφθοράς και της
διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου γιατί
ακριβώς εξέλιπαν από την πολιτικοοικονομική καθημερινότητα οι πεφωτισμένες αξίες του Ελληνοχριστιανικού πολισμού με αιχμή το παν μέτρον άριστον,

Το βιβλίο «ο Παράγων Ελλάς», πραγματεύεται
την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα της
Ελλάδας και της Ευρώπης. Με μια διαφορετική
ματιά, προσεγγίζει και αναδεικνύει τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Μέσα από την εξιστόρηση γεγονότων και
παραδειγμάτων, το βιβλίο στοχεύει να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας όχι ως θύματος, όπως
θέλουν πολλοί να την παρουσιάζουν, αλλά ως
πηγή έμπενυσης και αναγέννησης. Η Ευρώπη
χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό μοντέλο. Μια
απάντηση στο πως μπορούν να αλλάξουν θετικά η κοινωνία και οι οικονομικές δομές.
Το ελληνικό πνεύμα υπήρξε ανέκαθεν η πολιτισμική μαγιά της Ευρώπης. Σήμερα αναζητείται
ξανά η συμβολή των ελληνικών αξιών στη
σύσταση του νέου ευρωπαϊκού οικοδομήματος
και η σύγχρονη προσέγγισή τους. Η Ελλάδα
μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην αναγέννηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Στο βιβλίο περιγράφεται μια νέα αρχή για την
κοινωνία, ένα πρόγραμμα αναδόμησης σε επίπεδο αρχών αλλά και ουσίας. Δεν πρόκειται για
τεχνοκρατικό πολιτικό εγχειρίδιο, αλλά για
πολιτική πρόταση που βασίζεται σε πέντε αρετές: «αυτάρκεια», «ευδαιμονία», «ελευθερία»,
«δημοκρατία», «σύμπνοια», υπηρετώντας την
αξία
του
πολίτη.
Πληροφορίες
in.el.politismou@gmail.com
τον Ολυμπισμό, την ισοπολιτεία, την αξιοκρατία, την
χρηστή διοίκηση, τη δημοκρατία, την κοινωνική οικονομία και την ελευθερία σε όλες της τις πτυχές.
Οφείλουμε, επισήμανε, εμείς οι πολίτες να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες βγαίνοντας στην εμπροσθοφυλακή του αγώνα, για απαλλαγή των δύο αδελφών
λαών του ενός και αδιαιρέτου Έθνους, από τα δεσμά
των οικονομικών κερδοσκόπων και των πολιτικών
καιροσκόπων.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ξενής Ξενοφώντος απονέμοντας συμβολικό δώρο στο συγγραφέα Γιώργο
Χατζημαρκάκη, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σε
τούτη τη δύσκολη συγκυρία θα βρεθούν οι πεφωτισμένοι ηγέτες που πιστεύουν στις απεριόριστες δυνατότητες του Ελληνισμού για να βγάλουν τη Κύπρο και την
Ελλάδα από την κρίση συμβάλλοντας καταλυτικά στην
οικοδόμηση ενός νέου πρότυπου διακυβέρνησης στην
Ευρώπη που να υπηρετεί τους πολίτες και όχι τα συμφέροντα των ισχυρών.
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• ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (2010-2011)

Πενιχρή η κοινωνική προστασία στην Κύπρο
Τ

ο μεγαλύτερο ποσοστό κοινωνικής προστασίας (87%) παρέχεται στους δικαιούχους χωρίς την εξακρίβωση της οικονομικής
τους κατάστασης.
Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από την έρευνα
της Στατιστικής Υπηρεσίας σε σχέση με την
Κοινωνική Προστασία στην Κύπρο για τα έτη
2010 – 2011.
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα οι δικαιούχοι κοινωνικών παροχών, καταβάλλοντας
εισφορές σε διάφορα ταμεία (π.χ. Τ.Κ.Α.), εξασφαλίζουν δικαιώματα σε παροχές χωρίς το

Επιμέλεια: Δέσποινα Ησαϊα
Σημαντικό στοιχείo ανάλυσης
είναι το σύνολο των συντάξεων το οποίο, σύμφωνα με την
έρευνα
αποτελείται
από
συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων και πρόωρης
αφυπηρέτησης (για λόγους
που επηρεάζουν την αγορά
εργασίας). Στην Κύπρο το
ποσοστό
των
συνολικών

εισόδημα τους να αποτελεί κριτήριο.
Παράλληλα, οι πλείστες παροχές δίδονται σε
χρήμα ενώ οι παροχές σε είδος (π.χ. φροντίδα
αναπήρων, επαγγελματική εκπαίδευση ανέργων κ.λ.π.), αποτελούν το 21% του τρόπου
παροχής.
Από τις παροχές σε χρήμα, το 82% πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιοδικά), όπως είναι οι συντάξεις και τα επιδόματα. Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται κυρίως
από εφάπαξ πληρωμές και φιλοδωρήματα.

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η προστασία των πολιτών
εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από τη λειτουργία των κρατικών ταμείων (π.χ. Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσίες Χορηγιών και
Επιδομάτων, κ.λ.π.), καθώς ο
Ιδιωτικός Τομέας αδυνατεί να

• Το 2011 καταγράφηκαν
124.403 δικαιούχοι
συντάξεων, 65,709
άνδρες και 58.694
γυναίκες
μέσος όρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το 2010 ήταν 29,4%
ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα δέκα

βούργο κατέχει την πρώτη
θέση με €14.624 κατά κεφαλή
δαπάνη, ενώ αντίθετα, στη
Ρουμανία είναι €333 και βρίσκεται στην τελευταία θέση.
Όσον αφορά τις παροχές
ασθένειας και γήρατος ως
ποσοστό
των
συνολικών
παροχών Κοινωνικής Προστασίας, παρατηρείται ότι οι δύο
αυτές λειτουργίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό
στο σύνολο των λειτουργιών
του Ευρωπαϊκού Σώματος
Ολοκληρωμένων Στατιστικών
Κοινωνικής
Προστασίας
(ΕΣΣΚΟΠ), στα κράτη μέλη. Οι
δύο αυτές παροχές μαζί, όπως
έχει αναφερθεί ήδη, στην
Κύπρο καταλαμβάνουν το
64,0%, έναντι 68,6% στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιρλανδία
καταγράφει το μεγαλύτερο
ποσοστό για την ασθένεια στο

• Η Κύπρος βρίσκεται
κάτω από το μέσο όρο
της Ε.Ε. των «27» σε
θέματα παροχής Κοινωνικής προστασίας

συντάξεων ως προς το ΑΕΠ για
το 2011 ήταν 8,7% σε σύγκριση
με 8,3% το 2010.
Το
2011,
καταγράφηκαν
124,403 δικαιούχοι συντάξεων, βάσει της μεθοδολογίας
της έρευνας. Το 2011, καταγράφηκαν 65,709 άντρες και
58,694 γυναίκες δικαιούχοι. Οι
συντάξεις γήρατος αποτελούν
το 70,9% του συνόλου των
συντάξεων που δόθηκαν.
Σχετικά με τις πηγές προέλευσης των κοινωνικών παροχών,
παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό Κοινωνικής Προστασίας προέρχεται από το
Δημόσιο Τομέα (Κεντρική
Κυβέρνηση). Το 2011 οι κρατικές παροχές αποτελούσαν το
83,1% του συνόλου. Στις υπόλοιπες παροχές συμπεριλαμβάνονται και αυτές των Ημικρατικών Οργανισμών και

καλύψει σημαντικές ανάγκες
και συρρικνώνεται. Ο κυριότερος φορές των κρατικών
παροχών παραμένουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύγκριση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010
Το 2010 η Γαλλία είχε το ψηλότερο ποσοστό Κοινωνικής
Προστασίας ως προς το ΑΕΠ με
33,8% ενώ αντίθετα στην
τελευταία θέση βρίσκεται η
Ρουμανία με 17,6%. Η Κύπρος
βρίσκεται πιο κάτω από το
μέσο όρο της Ε.Ε. των 27. Ο

κράτη μέλη που ξεπερνούν το
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι η Γαλλία, η
Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία,
η Φινλανδία, η Σουηδία, η
Αυστρία, το Βέλγιο, η Ιταλία
και η Ιρλανδία.
Η κατά κεφαλή δαπάνη για
Κοινωνική Προστασία στην
Κύπρο ήταν €3.465. Ο μέσος
όρος για τα 27 κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής ένωσης
ανέρχεται σε €6.258. Όπως
παρατηρείται οι διαφορές
μεταξύ των κρατών μελών
είναι ακόμη τεράστιες όσο
αφορά την Κοινωνική Προστασία. Συγκεκριμένα, το Λουξεμ-

σύνολο των παροχών με 43,3%.
Στη Λετονία και στην Ιταλία δε,
παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά δαπανών της λειτουργίας του γήρατος με 51,8%
και 51,4% στο σύνολο των
δαπανών, αντίστοιχα.
Ο μέσος όρος του συνόλου των
συντάξεων ως ποσοστό των
ΑΕΠ για την Ευρωπαϊκή Ένωση
ήταν 13,0%, για το 2010. Η Ιταλία (16,0%), η Αυστρία (15,0%)
και η Γαλλία (14,4%) είναι τα
τρία κράτη μέλη με τα ψηλότερα ποσοστά. Το σύνολο των
συντάξεων, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, αποτελείται από το
σύνολο των συντάξεων γήρα-

τος, αναπηρίας, επιζώντων
και πρόωρης αφυπηρέτησης
(για λόγους που επηρεάζουν
την αγορά εργασίας).
Συνοψίζοντας, η Κοινωνική
Προστασία στην Κύπρο ως
ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει σε
χαμηλή θέση συγκρινόμενη με
το μέσο όρο της Ε.Ε. των 27.
Επιπρόσθετα, χαμηλό θεωρείται και το ποσοστό των
συντάξεων στο ΑΕΠ, το οποίο
είναι 8,7%και 8,3%, για το 2011
και 2010, αντίστοιχα. Αρνητικός παράγοντας για το χαμηλό
ποσοστό συντάξεων στην
Κύπρο είναι το γεγονός ότι τα
ταμεία προνοίας στην Κύπρο
παρέχουν εφάπαξ πληρωμές
για αφυπηρετήσεις, οι οποίες
δεν συμπεριλαμβάνονται ως
συντάξεις.
Οι λειτουργίες της ασθενείας,
της αναπηρίας και της ανεργίας ως ποσοστό των συνολικών παροχών είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε.
των 27. Η λειτουργία της
ασθενείας στην Κύπρο, ως
ποσοστό των υπολοίπων λειτουργιών είναι 22,9% ενώ ο
μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι
29,4% για το 2010. Παρόμοιες
περιπτώσεις είναι οι λειτουργίες της αναπηρίας και της
ανεργίας όπου μαζί αποτελούν
το 8,3% του συνόλου των λειτουργιών στην Κύπρο ενώ στην
Ε.Ε., το αντίστοιχο ποσοστό
είναι 14,0%.
Οι λειτουργίες γήρατος και
επιζώντων ως ποσοστό των
υπολοίπων λειτουργιών βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με
αυτά της Ε.Ε. Για την Κύπρο οι
δύο αυτές λειτουργίες αποτελούν το 46,8% του συνόλου των
λειτουργιών και στην Ε.Ε. το
45,0% για το 2010.
Παράλληλα, οι λειτουργίες της
οικογένειας / παιδιού, στέγασης και κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο, αποτελούν
μεγαλύτερο ποσοστό επί του
συνόλου από αυτό της Ε.Ε. το
αντίστοιχο ποσοστό είναι
11,6%. Σε αυτό συμβάλλουν
αναμφίβολα τα επιδόματα /
βοηθήματα που παραχωρούνται στους πρόσφυγες για την
ανακούφιση αναγκών τους.

Οι παροχές κοινωνικής προστασίας αφορούν παροχές γήρατος, ασθενείας, αναπηρίας, ανεργίας, στέγασης και άλλες κατηγορίες επιδομάτων.
Οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία το 2011 ανήλθαν στα €4.069,6 εκατ. σε
σύγκριση με €3.847,3 εκατ. που ήταν το 2010, σημειώνοντας αύξηση 5,8%. Οι
δαπάνες αυτές ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 22,8%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ 27) το
ποσοστό της κοινωνικής προστασίας ήταν κατά μέσο όρο 29,0% του ΑΕΠ, το 2011.
Οι παροχές γήρατος και ασθενείας στην Κύπρο οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες
αποτελούν το 42,4% και 22,7% αντίστοιχα του συνόλου των κοινωνικών παροχών.
Η συντριπτική πλειοψηφία των παροχών προέρχονται από κρατικές πηγές. Συγκεκριμένα, το 2011, οι κρατικές παροχές αντιστοιχούσαν στο 83,1% του συνόλου των
κοινωνικών παροχών.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

εκάδες αθλητές διαφόρων
ηλικιών ανταποκρίθηκαν
για άλλη μια φορά στο κάλεσμα της ΣΕΚ και έλαβαν μέρος
στον αγώνα δρόμου στην
μνήμη του ήρωα Μάρκου Δράκου.

Εγερτήριο κοινωνικής κι εθνικής ανάτασης
ο αγώνας Δρόμου Μάρκου Δράκου

Η εκκίνηση δόθηκε από τον
υπουργό Άμυνας Φώτη Φωτίου
και οι αθλητές διάνυσαν απόσταση πέντε χιλιομέτρων, από
τον ανδριάντα του ήρωα, πλησίον του παλαιού Δημοτικού
Θεάτρου Λευκωσίας μέχρι το

συμβολίζει την ακατάπαυστη προσπάθεια του Κυπριακού Ελληνισμού
για φυσική επιβίωση του στη γη των προγόνων του

Δ

4 Ο αγώνας Δρόμου, πέραν από την αθλητική του υπόσταση,

μέγαρο της ΣΕΚ στη λεωφόρο
Στροβόλου.
Σε τελετή που πραγματοποιή-

θηκε στη ΣΕΚ απονεμήθηκαν
έπαθλα σε πρωτεύσαντες και
σ’ όλους όσους τερμάτισαν
στέλλοντας το μήνυμα ότι ο

αγώνας και η θέληση αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις
για μια θετική και ουσιαστική
κατάληξη,
επιτυγχάνοντας

9

στόχους και προσδοκίες.
Η θυσία του ήρωα Μάρκου
Δράκου θα αποτελεί στους
αιώνες των αιώνων φάρο
φωτεινό για να καθοδηγεί τις
νέες γενιές να διεκδικούν με
γενναιότητα και αποφασιστικότητα την εθνική τους αξιοπρέπεια.
Οι πρώτοι τρεις πρωτεύσαντες
αθλητές είναι ο Δήμος Παπαδαυίδ, Πολύδωρος Χ’’ Δημητρίου και Χρύσανθος Αντωνίου.

Σε τελετή στο μέγαρο της ΣΕΚ απονεμήθηκαν έπαθλα
σε πρωτεύσαντες και διακριθέντες από την ηγεσία
της ΣΕΚ, τις αδελφές του ήρωα και εκπροσώπους
δημοτικών αρχών και οργανωμένων φορέων

Οι αθλητές που συμμετέχουν κάθε χρόνο στον καθιερωμένο αγώνα στέλλουν το δικό τους σαφέστατο μήνυμα:
Η θέληση και η σκληρή δουλειά επιτυγχάνουν ευόδωση των ευγενών στόχων και επιδιώξεων
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Βασικοί κανόνες διατροφής για υγεία και ευεξία
• Οι κλασικές συμβουλές
που όμως ξεχνάμε

Ο

ι «πειρασμοί» σε έτοιμα γεύματα και σνακ
είναι πολλοί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής
δεν μας επιτρέπει να αφιερώνουμε τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία των γευμάτων μας.
Επιπλέον, τη συνολική κατάσταση της υγείας
και της ευεξίας μας, «μποϋκοτάρουν» οι πολλές
ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ή
άλλων έξυπνων συσκευών και η ελλιπής άσκηση.
Βασικό στοιχείο λοιπόν στην επιλογή των τροφίμων μας πρέπει να είναι τι μας προσφέρει
περισσότερα θρεπτικά συστατικά και κάνει
καλό στην υγεία μας.
Οι βασικοί κανόνες διατροφής, είναι γνωστοί,
παλιοί και αποτελεσματικοί, ωστόσο τους
ξεχνάμε.
Διαβάστε τις πιο κλασικές επιλογές...
- Τακτικά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Απαραίτητα κατανάλωση πρωινού.
- Φρούτα και λαχανικά στην καθημερινή διατροφή.
- Δημητριακά, κατά προτίμηση ολικής άλεσης,
όπως το ρύζι, το ψωμί και τα ζυμαρικά να
αποτελούν το 1/3 της συνολικής ημερήσιας
κατανάλωσης.
- Κόκκινο κρέας μέχρι 2 φορές την εβδομάδα.
- Επιλέγουμε άπαχο κρέας, πουλερικά, ψάρια.
- Καταναλώνουμε όσπρια 2 φορές την εβδομάδα.
- Γαλακτοκομικά, γάλα, τυρί, γιαούρτι να προτιμώνται τα ημι-αποβουτυρωμένα.
- Να αποφεύγεται η κατανάλωση τροφίμων με
υψηλές ποσότητες λίπους και ζάχαρης.
- Οινόπνευμα: 1-2 μονάδες/ημέρα για τις
γυναίκες, 2-3 μονάδες/ημέρα για τους άνδρες.
Η μονάδα ισοδυναμεί με ένα ποτήρι κρασί, 30ml
αλκοολούχου ποτού, ένα μικρό ποτήρι μπύρα.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
• Αντιμετωπίζουν προληπτικά μέχρι και το 95% των ασθενειών
Ιπποκράτης: «Εκείνο που διατηρεί
την υγεία είναι ισομερής κατανομή
και ακριβής μείξη μέσα στο σώμα
των δυνάμεων (= ισονομία) του
ξηρού, του υγρού, του κρύου, του
γλυκού, του πικρού, του ξινού και
του αλμυρού. Την Αρρώστια την
προκαλεί η επικράτηση του ενός
(=μοναρχία). Η θεραπεία επιτυγχάνεται με την αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας, με τη
μέθοδο της αντίθετης από την πλεονάζουσα δύναμη».
Tις αντιλήψεις αυτές τις βρίσκουμε
ακέραιες στον Ιπποκράτη. Η ακριβής
μείξη, η ισονομία, η συμμετρία, η
αρμονία, βρίσκονται στη βάση των
δογμάτων των Πυθαγορείων και του
Ιπποκράτη. Κι εδώ, όπως θα δούμε,
μας εντυπωσιάζει ο
νόμος της αναλογικότητας!
Τα
Κόκκινα
Φ α σ ό λ ι α :
πραγματικά
μπορούν
να
θεραπεύσουν και να βοηθήσουν
στη διατήρηση της καλής νεφρικής
λειτουργίας - και μοιάζουν ακριβώς όπως τα ανθρώπινα νεφρά.
Το Καρύδι: μοιάζει με έναν μικρό
εγκέφαλο, ένα αριστερό και ένα δεξί
ημισφαίριο, τον άνω και κάτω εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα. Τα
καρύδια βοηθούν στην ανάπτυξη του
εγκεφάλου και την εγκεφαλική λειτουργία.
Το Καρότο: Η διατομή του καρότου
μοιάζει με το ανθρώπινο μάτι. Τα
καρότα ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό
τη ροή του αίματος στα μάτια και
ενισχύουν γενικά την λειτουργία των
ματιών.
Το Σέλινο: μοιάζει με τα οστά. Το
σέλινο στοχεύει ειδικά στην ενδυνάμωση και την αντοχή των οστών. Τα
τρόφιμα με νάτριο, όπως το σέλινο
τροφοδοτεί με τα απαραίτητα, τις
σκελετικές ανάγκες του σώματος.
Το Αβοκάντο: στοχεύει στην υγεία
και στη καλή λειτουργία της μήτρας
και του τραχήλου της μήτρας της

Α

ν προσπαθείτε να χάσετε βάρος
κάνοντας γυμναστική και παρ΄ όλα
αυτά βλέπετε τη ζυγαριά σας να μένει
σταθερή, τότε σίγουρα κάτι κάνετε
λάθος. Διάβασε παρακάτω τι μπορεί να
είναι αυτό…
1. Παραλείπεις το πρωινό
Πολλές γυναίκες και άντρες παραλείπουν το πρωινό πριν από την πρωινή
γυμναστική τους προκειμένου να γλιτώσουν θερμίδες. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε
καθώς το πρωινό θα δώσει ώθηση στον
μεταβολισμό σας και ενέργεια για να τα
καταφέρετε στη δύσκολη προπόνηση
που έχετε επιλέξει να κάνετε. Χωρίς τα
κατάλληλα καύσιμα θα καταλήξετε με
πονοκέφαλο και ζαλάδα, ενώ είναι
πολύ πιθανό να μην πιέσετε πολύ τον
εαυτό σας να γυμναστεί σκληρά καθώς
δεν θα έχετε τη δύναμη.
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γυναίκας. Τα Αβοκάντο βοηθούν τις
γυναικείες ορμόνες να έλθουν σε
ισορροπία, να ρίξει ανεπιθύμητο
βάρος μετά τη γέννηση, και την αποτροπή του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας.
Τα σύκα: υποκαθιστούν τους όρχεις
και είναι γεμάτα από σπόρους και
κρέμονται ανά ζεύγη, όταν μεγαλώνουν. Τα σύκα αυξάνουν την κινητικότητα των αρσενικών(+) σπερματοζωαρίων, καθώς αυξάνουν και τον
αριθμό των σπερματοζωαρίων, για
βοηθήσουν, να ξεπεραστεί η ανδρική
στειρότητα.
Το μανιτάρι: Τα μανιτάρια μπορούν
να βοηθήσουν τη βελτίωση της
ακοής, όπως ακόμη, τα μανιτάρια
είναι ένα από τα λίγα τρόφιμα που
περιέχουν βιταμίνη D. Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι σημαντική για
υ γ ι ή
οστά, η
ο π ο ί α
ισχυροπ ο ι ε ί
ακόμα και
τα μικροσκοπικά
οστάρια που βρίσκονται μέσα στο
αυτί τα οποία μεταδίδουν τον ήχο
προς τον εγκέφαλο.
Τα σταφύλια: Μια διατροφή υψηλή
σε φρέσκα φρούτα, όπως τα σταφύλια, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον
κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα και
το εμφύσημα. Οι σπόροι σταφυλιών
περιέχουν επίσης μια χημική ουσία
που ονομάζεται proanthocyanidin, η
οποία φαίνεται να μειώνει τη δριμύτητα του αλλεργικού άσθματος.
Ginger (η πιπερόριζα): Ένα από τα
μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της είναι
η υποβοήθηση της πέψης, ενώ είναι
επίσης μια δημοφιλής θεραπεία για
κινητικά προβλήματα-ασθένειες.
Οι Γλυκοπατάτες: Οι γλυκοπατάτες
μοιάζουν με το πάγκρεας και πράγματι επιφέρουν ισορροπία το γλυκαιμικό δείκτη των διαβητικών.
Τα κρεμμύδια: Βοηθούν τα κύτταρα
να απαλλαγούν από τις τοξίνες. Επί-

Τα μεγάλα λάθη όταν γυμνάζεστε
Γιατί βλέπετε τη ζυγαριά σας να μην κατεβαίνει
προπόνηση και κάψατε και πολλές θερμίδες και τώρα είστε έτοιμοι να φάτε
ένα σνακ για να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας. Προσπαθήστε να μην το
παρακάνετε, σκεπτόμενοι ότι χάσατε
πολλές θερμίδες με την προπόνησή
σας.
3. Πηγαίνετε κατευθείαν για βάρη

2. Φαγητό μετά την προπόνηση

Μπορεί τα βάρη να είναι σημαντικά για
να κάψετε θερμίδες αλλά χρειάζεται
οπωσδήποτε να κάνετε και αερόβια
γυμναστική για να μειώσετε το λίπος
του σώματός σας και να αποκαλύψετε
τους γυμνασμένους μύες που κρύβονται
από κάτω. Συνεχίστε να κάνετε βάρη
αλλά φροντίστε να κάνετε και λίγο διάδρομο, σκοινάκι και όλα αυτά που σας
κάνουν να λαχανιάζετε.

Μόλις τελειώσατε μία πολύ δύσκολη

4. Σας αρέσει να περπατάτε…

Το να κάνετε μία ωραία βόλτα είναι
ένας υπέροχος τρόπος για να ανεβάσετε τη διάθεσή σας και να βελτιώσετε
την κυκλοφορία του αίματός σας, αλλά
παρ΄ όλα αυτά το περπάτημα δεν σας
βοηθάει να κάψετε πολλές θερμίδες. Αν

σης, όταν τα κόβουμε, παράγουν
δάκρυα, καθαρίζοντας επιθηλιακά
κύτταρα του ματιού.
Το σκόρδο: Βοηθάει στην απομάκρυνση άχρηστων υλικών και τις
επικίνδυνες ελεύθερες ρίζες από το
σώμα.
Το λεμόνι: Είναι ένα θαυματουργό
προϊόν στο να σκοτώνει τα καρκινογόνα κύτταρα. Είναι 10.000 φορές
ισχυρότερο από τη χημειοθεραπεία,
δοκιμασμένο σε καρκίνους όλων των
μορφών. επιπλέον το θεωρούν σαν
ένα παράγοντα αντιμικροβιακού
ευρέος φάσματος, κατά των μολύνσεων των βακτηριδίων και όγκων,
ικανό στην καταπολέμηση των εσωτερικών παρασίτων και σκουληκιών,
ρυθμιστή της υψηλής αρτηριακής
πίεσης, είναι αντικαταθλιπτικό και
καταπολεμά το άγχος και τις νευρικές διαταραχές.
Ο χυμός του λεμονιού περιέχει βιταμίνη C, σάκχαρα, υδατάνθρακες,
πρωτεΐνες και μεταλλικά άλατα
(κάλιο, φώσφορο, ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο και πυρίτιο) ενώ η φλούδα του αναζωογονητικό αιθέριο
έλαιο. Επίσης, το λεμόνι είναι πλούσιο σε φλαβόνες, αντιοξειδωτικές
ουσίες πολύτιμες στη θεραπευτική.
Το λεμόνι είναι εξαιρετικό αντιβακτηριακό, απολυμαντικό, στυπτικό
και αντισηπτικό, θεωρείται πως
βοηθάει στον έλεγχο του ουρικού
οξέος, εμποδίζει τη θρόμβωση των
αρτηριών και των φλεβών και τη
συσσώρευση αλάτων. Το λεμόνι,
επειδή ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό
μας σύστημα (αυξάνοντας τα λευκά
αιμοσφαίρια) θεωρείται και άριστο
αιμοστατικό.
Τα αμύγδαλα: Αμυγδαλέλαιο λαμβάνεται από τους καρπούς του αμύγδαλου. Πλούσιο σε βιταμίνες Α, Ε,
Β1, Β2, Β6 . Β17 και ιχνοστοιχεία. Η
βιταμίνη Β17 δεν είναι βιταμίνη. Είναι
η παλιά ονομασία της αμυγδαλίνης.
Τρώτε άφοβα κάθε μέρα από λίγα
κουκούτσια βερίκοκου και αμύγδαλα.
το να χάσετε βάρος είναι ο στόχος σας,
πρέπει να προπονείστε τουλάχιστον
μία ώρα την ημέρα και μάλιστα κάνοντας ασκήσεις που κάνουν την καρδιά
σας να κτυπάει πιο γρήγορα και σας
ιδρώνουν περισσότερο. Το τρέξιμο, το
jogging, η ορειβασία, το ποδήλατο, το
σκοινάκι, η κολύμβηση ή μία ώρα αερόμπικ είναι μερικά από τα πράγματα
που μπορείτε να κάνετε για να ιδρώσετε πολύ.
5. Σταματάτε συχνά…
Επιβραβεύετε τον εαυτό σας για τις δύο
συνεχόμενες μέρες που προπονηθήκατε,
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως κάνατε το
χρέος σας για όλη την εβδομάδα. Το να
μη γυμνάζεστε συχνά είναι ένας από
τους λόγους που δεν βλέπετε αποτελέσματα στη ζυγαριά σας. Αν θέλετε να
χάσετε, πρέπει να γυμνάζεστε πέντε
φορές την εβδομάδα και να ξεκουράζεστε τα σαββατοκύριακα…
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ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γερνά ο πληθυσμός
της Κύπρου
• Mε αρνητικές επιπτώσεις
στον κοινωνικό ιστό

Ε

νδιαφέροντα δημογραφικά στοιχεία καταγράφονται στην έκδοση 2013 της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου με τίτλο «Η Κύπρος σε αριθμούς».
Μέσα από την έκθεση στην οποία καταγράφονται
τα δημογραφικά στοιχεία του 2012 διαπιστώνεται
για πρώτη φορά δραματική μείωση του αριθμού
της καθαρής μετανάστευσης προς την Κύπρο. Διαπιστώνεται επίσης για ακόμα μια φορά η σταθερή
τάση γήρανσης του πληθυσμού της Κύπρου.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο πληθυσμός της Κύπρου
το 2012 έφτασε τις 865.900 άτομα και σημειώνεται
μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2011, όπου πραγματοποιήθηκε και η τελευταία επίσημη απογραφή
του πληθυσμού.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι η πλειονότητα
του πληθυσμού με 444.900 άτομα σε σύγκριση με
421.000 άντρες.
Αξιοσημείωτο στοιχείο που προκύπτει από τη σύνθεση του πληθυσμού είναι ότι συνεχίζει σταθερά να
παρατηρείται το φαινόμενο της γήρανσής του.
• Καταγράφεται
Συγκεκριμένα, καταγράσταθερή αύξηση
φεται μία μικρή μείωση
του πληθυσμού
του πληθυσμού της ηλι65 ετών και άνω
κιακής ομάδας 0-14
ετών καθώς και της ηλικιακής ομάδας μεταξύ 15-64 ετών, ενώ καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 65 ετών και άνω. Συγκεκριμένα, η ηλικιακή
ομάδα των 0-14 ετών αποτελούσε το 16,4% σε
σύγκριση με το 16,5% το 2011 και η ηλικιακή ομάδα
μεταξύ 15-64 ετών το 70,4% σε σύγκριση με το
70,7% το 2011. Αντίθετα, ο πληθυσμός της ηλικιακής ομάδας 65 ετών και άνω, αυξήθηκε στο 13,2%
από 12,8% το 2011.
Φαίνεται επίσης ότι διαχρονικά καταγράφεται
σταθερά μία αύξηση του πληθυσμού 65 ετών και
άνω. Το 2005 το ποσοστό του πληθυσμού 65 ετών
και άνω αντιστοιχούσε στο 12,2%. Μέσα σε εφτά
χρόνια δηλαδή, αυξήθηκε κατά 1%. Σε ό,τι αφορά
στην κατανομή του πληθυσμού κατά επαρχία, στην
επαρχία Λευκωσίας κατοικούσαν 336.900, στην
επαρχία Λεμεσού 241.900, στην επαρχία Λάρνακας
147.200, στην επαρχία Πάφου 92.000.
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από
την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι η μείωση του αριθμού της καθαρής μετανάστευσης στην
Κύπρο. Το 2012 μετά από αρκετά χρόνια ο αριθμός
της καθαρής μετανάστευσης προς την Κύπρο μειώθηκε κατά 629 άτομα.
Ένα φαινόμενο το οποίο πολύ πιθανόν να συνδέεται με την οικονομική κρίση και την αύξηση της
ανεργίας στη χώρα μας, η οποία είχε αρχίσει από
το 2012 να δείχνει τα δόντια της.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 2011 η καθαρή μετανάστευση προς την Κύπρο είχε σημειώσει αύξηση
18.142 ατόμων, το 2010 15.913 ατόμων και το
2005 8.128 ατόμων. Στη μείωση της καθαρής μετανάστευσης προς την Κύπρο, οφείλεται και το γεγονός της μείωσης του ετήσιου ποσοστού αύξησης
του πληθυσμού στο μέσο του χρόνου. Ενώ το 2010
και 2011 το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού στο
μέσο του χρόνου ήταν 2,6%, το 2012 μειώθηκε στο
1,8%.
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Ο κοινωνικός αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης
Σ

τη σημερινή περίοδο της
παρατεταμένης οικονομικής
ύφεσης και της τρομακτικής
ανεργίας, Ελλάδα και Κύπρος
αγωνίζονται να εξέλθουν νικήτριες από το οικονομικό αδιέξοδο.
Φτιάχνοντας το περίγραμμα των
κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, εύκολα μπορούμε
να παρατηρήσουμε ότι η ανεργία
αποτελεί τον τομέα που πλήττεται
περισσότερο. Χιλιάδες άνθρωποι
πρόκειται να χάσουν στους επόμενους μήνες τις δουλειές τους ενώ
πολλοί νέοι επιστημονες παίρνουν
τον δρόμο της μετανάστευση. Οι
νέοι άνθρωποι επιδιώξουν πλέον
την πραγμάτωση των στόχων τους
και των ονείρων τους σε άλλες
χώρες του εξωτερικού εφόσον η
γενέτειρα χώρα τους δεν μπορεί να
γίνει αρωγός σε μια τέτοια διαδικασία. Οι ειδικοί επισείουν τους
κινδύνους που καραδοκουν σαυτό
το άσχημο περιβάλλον που δημιουργεί η κρίση. Ο κοινωνιολόγος
Χρήστος Θεοδωρόπουλος αποτυπώνει το νέο σκηνικό αναδεικνύοντας τους βασικούς κινδύνους που
καραδοκούν στο νέο σκηνικό.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι άνθρωποι για να ζήσουν θα
προβούν σε εγκληματικές πράξεις
για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Οταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα σε μια
κοινωνία, καταρρέει το σύστημα
αξιών και το σύστημα κοινωνικού
ελέγχου αδυνατεί να ελέγξει την
όλη κατάσταση. Πλέον, αρχίζουμε
να μιλάμε για μια ζοφερή και χαο-

τική κοινωνική πραγματικότητα.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ -ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ως υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται
όχι μόνο η απουσία νόσου αλλά
και η κατάσταση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας. Ετσι λοιπόν γίνεται
αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση
και οι επιπτώσεις της θα επηρεάσουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία.
Η συμπεριφορά των ανθρώπων
είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό
κομμάτι το οποίο πλήττεται από

Λόγω της οικονομικής κρίσης,
αυξάνεται και η θνησιμότητα. Η
οικονομική κρίση οδηγεί σε σημαντική αύξηση του ποσοστού των
αυτοκτονιών, η οποία σχετίζεται
πάντα με την αύξηση της ανεργίας.
Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν
στην Ευρώπη, η οικονομική ύφεση
επηρεάζει τα ποσοστά θνησιμότητας και παρατηρήθηκε ότι για κάθε
αύξηση 1% στην ανεργία, υπάρχει
αύξηση 0,8 % στις αυτοκτονίες.
Πλέον, η αυτοκτονία θεωρείται
πρωτίστως κοινωνικό φαινόμενο.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ζωή και η προσωπικότητα του
σύγχρονου ανθρώπου βασίζονται
πάνω στην εργασία και στην οικονομική του κατάσταση. Με αφετηρία τα προβλήματα στην εργασία,
ξεδιπλώνεται όλο το κουβάρι των
κοινωνικών επιπτώσεων που έχει
η οικονομική κρίση στους ανθρώπους.

την οικονομική κρίση. Στην ιδέα
της οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι νιώθουν άγχος, ανασφάλεια
και φόβο για το τι μέλλει γενέσθαι.
Επιπλέον, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Το οικονομικό χρέος είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που προδιαθέτει σε κατάθλιψη. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κακοί οικονομικοί δείκτες είναι ανάλογοι με την
κακή υγεία, γι' αυτό η φτώχεια
θεωρείται διεθνώς η πρώτη αιτία
θανάτου.

Η οικονομική κρίση πέρα από τα
αρνητικά αποτελέσματα σε οικονομία και κοινωνία, αποτελεί και
μια ευκαιρία για κοινωνική αλλαγή. Είναι μια πρόκληση για την
αποδόμηση μιας σαθρής νοοτροπίας και συμπεριφοράς και την
ανάδειξη μιας υγιούς συλλογικής
συνείδησης, η οποία θα μας βοηθήσει να πάμε μπροστά και να
προοδεύσουμε. Μαθαίνοντας από
τα λάθη του παρελθόντος, μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση άλλων νοοτροπιών οι
οποίες θα μας βοηθήσουν στη
δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας.

Οικονομική κρίση: Τι να πω στα παιδιά μου;

Ο

καθηγητής ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ροντ Κόγκερ προτείνει «9»
έξυπνα μυστικά για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση»
βασισμένα στην έρευνά του για
τις συνέπειες της αμερικανικής
οικονομικής κρίσης του 1980 στα
παιδιά.

• «Χρυσές» συμβουλές
ρέθιστοι αλλά προσπαθήστε να
διατηρήσετε την ηρεμία σας. Οι
συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια
είναι ίσως η μεγαλύτερη δοκιμασία
που περνούν τα παιδιά σε τέτοιες
περιόδους.

5 Διατηρήστε τις καλές συνήθειές σας. Όταν όλα γύρω αλλάζουν,

1 Αν έχετε αγωνία, παραδεχτείτε
το. Όταν απλώς διαισθάνονται την
αγωνία σας χωρίς να ξέρουν τι
συμβαίνει, νιώθουν μεγαλύτερη
απειλή.
2

Κρατήστε ανοιχτό το διάλογο.
Αυτό τον καιρό που τα παιδιά
ακούνε ειδήσεις, φήμες, διαδόσεις,
συζητήσεις φροντίστε να είστε ο
κύριος συνομιλητής τους που διαψεύδει, μετριάζει, βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση
και καθησυχάζει αν χρειαστεί.

3 Ορίστε τις οικονομικές σας
δυνατότητες. Καθίστε μαζί με τα
παιδιά και εξηγείστε τους ότι πρέπει να περιορίσετε τα έξοδά σας.
Βρείτε μαζί τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει, ιεραρχώντας τις ανάγκες του.
4

Περιορίστε την ένταση. Πολύ
πιθανό να είστε αγχωμένοι και ευε-

μοι. Βρίσκοντας τρόπους να καταπολεμήσετε το στρες, (π.χ. κάντε
ποδήλατο μαζί με τα παιδιά σας,
ακούστε μουσική) βοηθάτε τον
εαυτό σας και τα παιδιά.

7

Αφουγκραστείτε τα παιδιά.
Στις «δύσκολες» εποχές, φροντίστε
να είστε λίγο πιο «συντονισμένοι»
με τα παιδιά. Αν παρατηρήσετε
στη συμπεριφορά τους ασυνήθιστες ενδείξεις άγχους ή στενοχώριας μιλήστε μαζί τους, ζητήστε
από κάποιον άλλο ενήλικα που
αγαπούν να περάσει χρόνο μαζί
τους, συμβουλευθείτε τον παιδίατρο ή έναν ψυχολόγο.

8

όλοι μας και πολύ περισσότερο τα
παιδιά έχουν ανάγκη από τις γνώριμες τους συνήθειες, τα κοινά γεύματα, τις ιστορίες το βράδυ, τις
αγκαλιές και τα χάδια, που προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας
και ασφάλειας.

6 Ελαττώστε το άγχος στην οικογένεια. Προσπαθήσετε να μην
αφήνετε να σας κατακλύζει το
άγχος και να παραμένετε ψύχραι-

Δώστε τους ελπίδα. Τα παιδιά
αντέχουν πολλά και προσαρμόζονται εύκολα, αρκεί να νιώθουν, ότι
μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στην οικογένειά τους. Πείτε
τους το αυτονόητο: ότι όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα, εσείς
θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να
καλυτερεύσουν.

9

Αγοράστε τους έναν κουμπαρά. Είναι πάντα χρήσιμος. Στο
τέλος του χρόνου μπορείτε μαζί να
τον ανοίξετε και να μετρήσετε τα
χρήματα που έχει μαζέψει. Αφήστε
το να τα αξιοποιήσει όπως θέλει,
τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η
αποταμίευση.
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11 секретов как сэкономить
в домашнем хозяйстве

В

ы задаетесь вопросом, как можно
сэкономить на ежедневных расходах в
условиях кризиса? Решения просты и
легки. Экономить семейный бюджет
можно за счет сокращения расходов на
еду и планирования покупок. Подробнее,
что делать, узнаете ниже:
1. Составьте список необходимых покупок
заранее.
Старайтесь
не
превышать
установленный вами денежный порог.
2. Пополняйте свои продуктовые запасы по
мере их исчезновения. Не перезапасайтесь
продуктами!
Помимо
экономии
пространства, вы сэкономите и деньги.
3. Поставьте оставшуюся пищу на хранение в
морозильную камеру. Так не надо будет ее
выкидывать и у вас будет еда еще на неделю.
Таким образом, вы сэкономите усилия, время
и деньги.
4. Покупайте свежие фрукты по сезону,
поскольку они и вкуснее и дешевле.
5. Разведите собственный огород на
балконе, который позволит вам не только
сэкономить деньги, но и каждый день иметь
для еды собственные овощи и зелень.
6. Не тратьте много денег на приготовление
ужина для гостей. Друзей можно угостить
простой домашней пиццей или удивить
необычным рецептом пиццы с бананами, что
может стать лучшим решением.
7. Не упускайте возможности покупать
наиболее
часто
используемые
вами
продукты по акции 2 по цене 1.
8. Используйте оставшиеся продукты для
приготовлениня вкусных пирогов, салатов и
необычных блюд.
9.
Экономьте
на
еде,
питаясь
преимущественно дома. Если вам надоели
все привычные блюда,
приготовьте
быстрый, простой и домашний томатный суп
из дешевых продуктов.
10. Не ходите в магазин, когда вы голодны.
Вы потратите гораздо большее количество
денег, чем обычно. Ходите в магазин со
списком (см. правило № 1).
11. Используйте оставшиеся продукты для
приготовления самодельных масок для лица
и тела.

Ксенис Ксенофонтос

В

последнее
время
кипрский
народ
становится
свидетелем
ужасающей
реальности,
которая складывалась на
протяжении десятилетий в
кипрском государстве и
которую
систематически
заметали под ковер все
правительства, находящиеся
у власти. Теперь, когда ковер
протерся и гнилостный запах
стал распространятся по
всему острову, люди начали
понимать, что очень трудно
будет избежать унижений и
катаклизмов.
Особенно после выявления
всех ужасающих фактов,
которые недавно произошли
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ВЬІЗВАЛО БУРЮ РЕАКЦИЙ

Социальная ориентация без ловушек бедности
Б

урную
реакцию
вызвало
предложение
правительства
сократить
число
получателей
социальной пенсий. Профсоюзы и
оппозиционные партии начали
яростную атаку против планов
Министерства
труда,
предупреждая, что это является
подрывом
легитимности
социального государства.
Со своей стороны, правительство
отвергло критику, подчеркнув, что
повышение
адресности
в
предоставлении социальной помощи
на
основе
критерия
дохода
необходимо в целях экономии. В
своем выступлении заместитель
пресс-секретаря
правительства
подчеркнул, что правительство
проявляет должную социальную
чувствительность
в
отношении
пенсионеров и малоимущих групп
населения и хочет рачительно
распорядиться
имеющимися
скудными ресурсами, заявив, что
льготы
должны
выделяться
целенаправленно и адресно - только
тем, кто в них действительно
нуждается.
По словам председателя DISY, партия
выступает в защиту адресности
социальной помощи, то есть в
предоставлении социальной пенсии
конкретно нуждающимся людям.
Недоверие и опасение вызвали планы
правительства и у OEV. По мнению
представителей OEV социальная
поддержка и помощь должны быть
адресными, но подход должен быть
целостным,
иначе
это
будет
усиливать
несправедливость
и
неравенство
в
отношении
малооплачиваемых
пенсионеров
частного сектора.
Резкое
осуждение
последовало со стороны АКEL,
которая обвинила правительство в
том, что оно действует жестче, чем
Тройка ЕС, а правящую коалицию
DISY – DIКО в том, что она следует
несправедливым и уравнительным

принципам, ущемляющим интересы
уязвимых групп населения.

Критика в отношении правительства
последовала и от EDEK, которая
заявила,
что
«намерение
правительства является примером
вопиющий
несправедливости,
которое прибегает к социальной

• SEK требует срочного
проведения диалога по
усовершенствованию
предложения правительства и
устранению социальной
несправедливости
анестезии и отменяет социальные
завоевания».
Кроме того, Европейская
заявила, что «не допустит
социальной пенсии ни для
реально нуждающегося
киприота».

партия
отмены
одного
в ней

SEK: НЕТ ЛОВУШКАМ БЕДНОСТИ!
Этот вопрос был рассмотрен в

понедельник
на
заседании
Профессионального бюро SEK. SEK
выступает за адресность социальной
политики, но подчеркивает, что
конкретное
правительственное
предложение
имеет
серьезные
недостатки и скрывает в себе
ловушки бедности.
Правительство в 2014 году в рамках
введения
критериев
дохода
планирует сэкономить за счет
социальных пенсий 10 млн евро, а
2015 году - 13 млн евро. Социальная
пенсия размером 336 евро в месяц
выплачивается 15,522 получателям,
количество которых правительство
стремится уменьшить на 3000
человек. В сценарии реформы,
представленном
Министерством
труда, при назначении социальной
пенсии будут учитываться доходы
всех членов домохозяйства (пенсии,
занятость, арендная плата и т.д.),
которые не должны превышать 798
евро в месяц на человека и 1,191
евро в месяц на двоих.

SEK: ПЕРЕГОВОРЬІ ПО ПРЕДОЛЕНИЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
На заседании Профессионального бюро SEK были рассмотрены вопросы,
касающиеся предложения Министерства труда о повышении адресности
выплат социальной пенсии, и решено следующее:
Мы согласны с тем, что государственная политика в отношении социальных
пособий должна быть направлены на поддержку уязвимых групп населения и
восстановления социальной справедливости. Тем не менее, по данному
предложению Министерства труда у нас возникли следующие спорные
моменты:
1. В предложении министерства кроется ловушка бедности и его реализация
увеличит количество граждан, живущих на черте или за чертой бедности.
2. SEK в соответствии с политикой Европейской Конфедерации профсоюзов
выражает свое несогласие с сокращением социальных расходов как на Кипре,
так и в других странах, выполняющих условия меморандума тройки, в
качестве меры для решения огромных финансовых проблем государства и
национальной экономики в целом.
3. SEK не отвергает предложение Министерства труда, но будет настаивать на
проведении необходимых переговоров с целью представить компетентным
органам усовершенствованное предложение, которое минимизирует
несправедливость и искажения, которые может вызвать осуществление
данного правительственного предложения.

Кипр – это нескончаемое Мари

тов считают, что партии
являются главными виновниками сговора и коррупции.

мающих ключевые посты во
всех сферах государственной жизни. К сожалению,
несмотря на печальный опыт
государственного банкротства и экономического кол-

Для нашей демократии
наступил час Х, страна задыхается от национальных,
финансовых и идеологических проблем, в решении
кипрского вопроса прослеживается легкомысленный
подход, экономика продолжает находиться в тисках
различных интересов, политическая культура находится
в подвешенном состоянии.
На этом мрачном фоне перед
политиками стоит важнейшая
задача – проявить должное
уважение к населению и
самой демократии. С другой
стороны, граждане должны
взять на себя обязанность по
искоренению всякого рода
политиканства, загрязняющего общественную жизнь.

в нашем исправительном
учреждении, люди начали
осознавать, что благословенный Кипр, забитый под
завязку контейнерами политической неблагонадежности
и социальной распущенности, начинает походить на
нескончаемое Мари.
Мы твердо убеждены, что страну, социальнополитическая система которой терпит бедствие, практически невозможно спасти.
Партии из органов демократии превратились в проводники интересов партократии,
которая уничтожает лучших
и поощряет избранных, ведя
общество в пропасть. Это
полностью подтверждается
действиями людей, зани-

• Горечь и гнев вызывает
безответственность
политических лидеров,
которые в разгар кризиса
продолжают
манипулировать
населением
лапса, политические лидеры
по-прежнему ведут себя с
народом, как феодалы с крепостными, полностью игнорируя боль и страдания без-

защитного населения, обреченного на бедность и лишения. У населения, которое
является свидетелем ежедневных петушиных боев
партийных лидеров на могиле экономики, стал проявляться рвотный рефлекс,
усиление которого может
полностью
подорвать
последние остатки доверия
граждан к политикам и, к
сожалению, к политике.
Такая перспектива может
нанести серьезный удар по
концепции
демократии,
подвергая
смертельному
риску наше демократическое
государственное устройство.
Согласно недавнему опросу,
население отворачивается от
политиков, 92% респонден-
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Φράουλες, σοκολάτα και κρασί προστατεύουν από το διαβήτη

Μ

οιάζουν με τα συστατικά μίας
θαυμάσιας τούρτας. Όμως η
μαύρη σοκολάτα, το κόκκινο κρασί
και πάνω απ’ όλα οι φράουλες
μπορεί να προστατεύουν από την
εμφάνιση τύπου 2 διαβήτη, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

καθώς και η μαύρη σοκολάτα.

χουν στην καθημερινή διατροφή.

Την μελέτη, που δημοσιεύεται στην
επιθεώρηση «Journal of Nutrition»,
πραγματοποίησαν επιστήμονες
από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας (UEA) και το King’s
College του Λονδίνου (KCL).

«Αυτό που βρήκαμε είναι ότι οι
άφθονες ανθοκυανίνες και φλαβόνες στο καθημερινό διαιτολόγιο
σχετίζονται με χαμηλότερη αντοχή
στην ινσουλίνη», είπε.

Όπως έδειξε, τα άφθονα φλαβονοειδή μπορεί να ρυθμίσουν τα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στο
αίμα, αποτρέποντας την εμφάνιση
της νόσου.

Σε αυτήν συμμετείχαν σχεδόν 2.000
υγιείς γυναίκες οι οποίες συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια
διατροφής και υποβλήθηκαν σε
λεπτομερείς αιματολογικές εξετάσεις.

«Αυτό είναι σημαντικό διότι η
αυξημένη αντοχή σχετίζεται με τον
τύπου 2 διαβήτη και συνεπώς όσοι
καταναλώνουν τρόφιμα πλούσια
σε αυτά τα δύο συστατικά έχουν
μειωμένο κίνδυνο να εκδηλώσουν
τη νόσο.

Όσες
κατανάλωναν
άφθονες ανθοκυανίνες και
φλαβόνες είχαν χαμηλότερη αντοχή στην ινσουλίνη
και καλύτ ε ρ ο
γλυ-

»Η μελέτη μας έδειξε ακόμα ότι οι
άφθονες ανθοκυανίνες προστατεύουν και από την χρόνια φλεγμονή,
η οποία δεν σχετίζεται μόνο με τον
διαβήτη, αλλά και με την παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο.

Τα φλαβονοειδή
είναι αντιοξειδωτικές ουσίες
των φυτών και
υπάρχουν
σε
ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες
στα φρούτα, το
τσάι, το κόκκινο
κρασί και την
σοκολάτα.
Προγενέστερες μελέτες έχουν
συσχετίσει την συστηματική κατανάλωσή τους με προστασία από
άλλα νοσήματα, όπως η καρδιοπάθεια, η υπέρταση, ορισμένες
μορφές καρκίνου και η άνοια.
Η νέα μελέτη έδειξε ότι την μεγαλύτερη προστασία από τον διαβήτη
παρέχουν οι ανθοκυανίνες και οι
φλαβόνες υπάρχουν σε υψηλότερα
επίπεδα στις φράουλες, τα φραγκοστάφυλα, τα βατόμουρα και τα
μούρα.
Άλλες καλές πηγές τους είναι τα
κόκκινα σταφύλια, το κόκκινο
κρασί και άλλα φρούτα και λαχανικά με κόκκινο ή μωβ χρώμα,

καιμικό έλεγχο (έτσι λέγεται επιστημονικά η ρύθμιση του σακχάρου).
Επιπλέον, όσες έτρωγαν τις
περισσότερες ανθοκυανίνες είχαν
επίσης μειωμένα επίπεδα φλεγμονής η οποία, όταν είναι χρόνια,
μπορεί να οδηγήσει στον διαβήτη.
Όπως δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Εντίν Κάσιντυ, καθηγήτρια Διατροφής, η νέα μελέτη είναι
μία από τις μεγαλύτερες κλινικές
μελέτες που διερευνούν πως μπορεί να ελαττώνουν τον κίνδυνο διαβήτη τα φλαβονοειδή που υπάρ-

» Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι
ποιες ακριβώς
ποσότητες
αυτών των
ουσιών είναι
καθημερινά
απαραίτητες
για να μειωθεί ο κίνδυνος
τύπου 2 διαβήτη», πρόσθεσε.
Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να
μην γίνεται αλόγιστη κατανάλωση
των τροφίμων που περιέχουν
ανθοκυανίνες και φλαβόνες, ιδίως
σοκολάτας και κόκκινου κρασιού,
διότι περιέχουν τόσο πολλές θερμίδες ώστε εύκολα μπορεί να οδηγήσουν στην παχυσαρκία, που
αποτελεί κύριο παράγοντα κινδύνου για διαβήτη.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Θα νιώσεις κάποια
απογοήτευση για τα θέματα
που δεν έχεις τελειώσει ακόμη. Μην
εκνευριστείς και μην ξεσπάσεις σε
άτομα, που μπορεί να μην φταίνε. Θα
πρέπει να κάνεις καινούργιο προγραμματισμό, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα σχέδιά σου. Ζήτα τη συμβουλή και των δικών σου ανθρώπων.
ΤΑΥΡΟΣ: Έχεις πολλές εκκρεμότητες
που πρέπει να τακτοποιήσεις άμεσα,
ώστε να αποφύγεις ενδεχόμενα προβλήματα στο μέλλον. Μην εκνευριστείς
για θέματα που μπορεί να έχουν μηδαμινή σημασία για σένα. Αντί να ξοδεύεις τις δυνάμεις σου άσκοπα, κοίτα να
θέσεις τους στόχους σου για το μέλλον,
γιατί η δυναμικότητα που έχεις είναι
μεγάλη και μπορείς πολύ εύκολα να
φτάσεις στην επιτυχία.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Κάποια γεγονότα που θα
συμβούν μπορεί να χαλάσουν την
ψυχική σου ηρεμία, αλλά δεν αξίζει τον
κόπο να τους δώσεις μεγαλύτερη
σημασία από όσο τους αξίζουν. Άρχισε να κάνεις σχέδια για το μέλλον,
γιατί οι ιδέες που έχεις, θα σε οδηγήσουν πολύ γρήγορα στην επιτυχία και
θα ικανοποιηθεί.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μην σταματάς τις προσπάθειες σε αυτά που κάνεις, γιατί
είσαι πολύ κοντά στους στόχους σου.
Οι δυσκολίες του παρελθόντος έχουν
περάσει πια κι από εδώ και πέρα μπορείς να κάνεις καινούργια σχέδια, για
να εξασφαλίσεις ένα καλύτερο μέλλον.
Το πνεύμα σου είναι αρκετά οξύ και οι
στόχοι που έχεις βάλει, ήρθε η ώρα να

ευοδωθούν.
ΛΕΩΝ: Φρόντισε να περάσεις χαλαρά,
χωρίς να εκνευριστείς από κάποια
πράγματα που θα μάθεις και ουσιαστικά δεν έχουν καμία σημασία για
σένα. Φρόντισε να μην ξεφύγεις από
τους στόχους σου, ώστε να μπορέσεις
να φτάσεις πιο άμεσα στην επιτυχία
που θέλεις. Μην υποτιμάς τη βοήθεια
των δικών σου ανθρώπων στα θέματα
που σε απασχολούν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα κατακλύζεσαι από
πολλές ιδέες, για να μπορέσεις να
καλυτερέψεις πολλούς τομείς της
ζωής σου που σε προβληματίζουν. Οι
πλανήτες είναι πολύ ευνοϊκοί απέναντί
σου και σε οδηγούν κατευθείαν στο
δρόμο για την επιτυχία. Φρόντισε να
εξωτερικεύεις τα αισθήματά σου
περισσότερο, ώστε τα αγαπημένα σου
πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να
σε βοηθήσουν στα θέματα που μπορεί
να σε απασχολούν.
ΖΥΓΟΣ: Πρέπει να επιδείξεις μεγάλη
συνέπεια στις υποχρεώσεις που έχεις
αναλάβει. Θα έχεις έντονο δυναμισμό
και θα μπορείς να πετυχαίνεις αυτά
που θέλεις με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Κινήσου με αποφασιστικότητα
και απόκτησε αυτά που θέλεις, ώστε
να φτάσεις γρηγορότερα στην επιτυχία.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Φρόντισε να εξισορροπήσεις λίγο τα πράγματα και μην αφήνεις να σε καταβάλλει το άγχος, για τις
διάφορες υποχρεώσεις που μπορεί να
έχεις στην καθημερινότητα. Τακτοποίησε θέματα, που μπορεί μέχρι τώρα να

σε αγχώνουν.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Καλύτερα να αποφύγεις τις
αναβολές στα θέματα που πρέπει να
λυθούν άμεσα, γιατί στο μέλλον αυτό
μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Αν οργανωθείς καλύτερα και επιδιώξεις να συνεργαστείς με άλλα
άτομα, μπορείς να πετύχεις αυτό που
θέλεις. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές που
θα σε χαροποιήσουν πάρα πολύ.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα βγουν στην επιφάνεια
κάποιες υποθέσεις, που θα χρειαστούν
άμεσες λύσεις από εσένα. Κινήσου με
μεθοδικότητα, χωρίς να κάνεις βιαστικές κινήσεις, για να βγεις από το αδιέξοδο. Φρόντισε να κρατήσεις χαμηλούς
τόνους και να μην χάσεις την ψυχραιμία σου, ό,τι κι αν προκύψει. Θα καταφέρεις επιτέλους να προωθήσεις
πολλά σχέδιά σου για το μέλλον.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η μέρα θα είναι κουραστική και ταυτόχρονα αγχωτική για εσένα,
καθώς πολλά θα είναι τα ζητήματα
εκείνα που θα βγουν στην επιφάνεια
και θα ζητήσουν την επίλυσή τους.
Σκέψου γρήγορα, δράσε ανάλογα και
αν χρειαστεί, δούλεψε και περισσότερο, για να τα φέρεις εις πέρας.
ΙΧΘΕΙΣ: Η ημέρα είναι κρίσιμη σχετικά
με κάποιες αποφάσεις που θα κληθείς
να πάρεις. Πρέπει να δείξεις προσοχή
και δυσπιστία σε αυτά που ακούς,
γιατί τα πράγματα μπορεί να μην είναι
έτσι όπως φαίνονται. Η κοινωνικότητά
σου θα είναι αρκετά αυξημένη και οι
δημόσιες σχέσεις που θα κάνεις, θα
σου φανούν πολύ χρήσιμες στο μέλλον.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κέικ σοκολάτας με φράουλες
Υλικά:
200γρ. ζάχαρη, 175γρ βούτυρο
2 αυγά, 200γρ. αλεύρι
1 κουτ. γλυκού baking powder
1 κουτ. γλυκού σόδα μαγειρική
40γρ κακάο
150 γρ κρέμα γάλακτος
1 κεσεδάκι φράουλες κομμένες
σε λεπτές φέτες (κρατάμε και
λίγες για διακόσμηση)
Υλικά για την κρέμα
175 γρ. κουβερτούρα, 75γρ βούτυρο, 1 κουτ. σούπας μέλι,
125γρ κρέμα γάλακτος, 300γρ. ζάχαρη άχνη
Εκτέλεση:
Χτυπάμε στο μιξερ τη ζάχαρη με το βούτυρο μέχρι να
αφρατέψουν. Προσθέτουμε τα αυγά ένα ένα, το αλεύρι, το
baking και τη σόδα και συνεχίζουμε. Τέλος προσθέτουμε
την κρέμα γάλακτος και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να
ανακατευτούν καλά. Μοιράζουμε το μείγμα σε δυο φόρμες
διαμέτρου 20εκ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180°C για 20' περίπου. Αφού ψηθούν αφήνουμε τα κεικ να
κρυώσουν. Όσο τα κεικ ψήνονται ετοιμάζουμε την κρέμα.
Λιώνουμε την κουβερτούρα με το βούτυρο σε μπεν μαρι.
Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει για λίγο και προσθέτουμε
το μέλι και την κρέμα γάλακτος. Τέλος, ρίχνουμε την ζάχαρη άχνη και ανακατεύουμε καλά. Σε ενα τσέρκι βάζουμε το
ένα κεικ και απλώνουμε πάνω τη μισή κρέμα, συνεχίζουμε
με τις φετούλες φράουλες, σκεπάζουμε με το δεύτερο κεικ
και βάζουμε το σκεύος στο ψυγείο για 2 ωρες. Ξεφορμάρουμε και καλύπτουμε με την υπόλοιπη κρέμα. Διακοσμούμε με τις φράουλες που κρατήσαμε στην άκρη.

Κέϊκ σιοκολάτας
Υλικά:
1 φλιτζανι τσαγιού βούτυρο
6 αυγά, 2 φλιτζάνια αλεύρι που
φουσκώνει μόνο του
1 φλιτζάνι κακάο πικρό
2 βανίλιες
2 φλιτζάνια ζάχαρη
1/2 φλιτζάνι γάλα φρέσκο
Εκτέλεση:
Βάζετε όλα τα υλικά στην λεκάνη του μιξερ τα χτυπάτε
στην αρχη στο χαμηλό για 2 λεπτά περίπου και 4 λεπτά
στο δυνατό και έτοιμο. Βουτυρώνετε καλά την φόρμα σας
ρίχνετε κακάο στα τοιχώματα να πάει παντού. Χύνετε την
ζύμη από την λεκάνη μέσα στην φόρμα. Βάζετε τη σχάρα
στο τελευταίο από κάτω ραφάκι στους 170 βαθμούς για
50 λεπτα. Αν θέλετε ετοιμάζετε 100γρ κουβερτούρας με
1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος. Ζεσταίνετε την κρέμα γάλακτος και την ρίχνετε πάνω στην κομματιασμένη σοκολατα
μόλις δειτε ότι μαλάκωσε η σοκολατα την ανακατεύετε και
μόλις κρυώσει το κέικ την ρίχνετε από πάνω.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 780
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

Λ

• Καταγγελίες από τις 10 Φεβρουαρίου
και βαριές επιβαρύνσεις

ήγει την Κυριακή 9
Φεβρουαρίου 2014
η κανονική περίοδος
ανανέωσης της άδειας
κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της περιόδου ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας. Δηλαδή, τελευταία ημερομηνία ανανέωσης
της άδειας κυκλοφορίας θα είναι η 9η Φεβρουαρίου,
και από τις 10 Φεβρουαρίου θα ξεκινούν οι έλεγχοι
και οι καταγγελίες όσων ιδιοκτητών οχημάτων δεν
ανανέωσαν την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων
τους.
Με βάση τη νέα νομοθεσία, που τίθεται σε ισχύ την
1.1.2014, για άδειες κυκλοφορίας που θα ανανεώνονται μετά την Κυριακή 9.2.2014 θα επιβάλλεται ως
επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 30 ευρώ και
ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατόν (10%) της ετήσιας
άδειας κυκλοφορίας.
Για παράδειγμα, εάν η άδεια κυκλοφορίας ενός οχήματος ήταν 120 ευρώ πέρυσι και ο ιδιοκτήτης του
παραλείψει να την ανανεώσει ή ξεχάσει να την ανανεώσει μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου, από τις 10
Φεβρουαρίου, εάν το όχημά του είναι έως 2050 κυβικά, αντί 142 ευρώ, θα καταβάλει το ποσό των 186,2
ευρώ, ενώ, εάν είναι άνω των 2050 κυβικών, θα κληθεί να πληρώσει ως τέλος ανανέωσης της άδειας
κυκλοφορίας 197,2 ευρώ, αντί 152 ευρώ.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 1/2014, 22/1/2014
50.000.............. 52363
1.000................ 14253
400................... 27136
400 .................. 46813
400 .................. 24085
200 .................. 25067
200 .................. 37385
200 .................. 15676
200 .................. 42653
200 .................. 56011
200 .................. 37194
200 .................. 54369
200 .................. 30049
200 .................. 28715
200 .................. 48304
200 .................. 42711
100 .................. 43282
100 .................. 50308
100 ...................51300
100 ...................27286

100 ...................33396

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

ΛΥΣΗ SUDOCU

100 ...................21526
100 ...................10693
100 ...................57930
100 ...................53693
100 ...................34848
100 ...................17386
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
8071, 0276
Από €20 οι λήγοντες σε
150
Από €10 οι λήγοντες σε
247,691
Από €4 οι λήγοντες σε
59, 97

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει Αποκριάτικη –
Καθαροδευτεριάτικη εκδρομή σε Θεσσαλονίκη - Β. Ελλάδα στις 1-5 Μαρτίου και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 99 373000 ή στο
in.el.politismou@gmail.com.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΑΓΙΑΣΜΟ &
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΟΜΙΛΙΑ

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Μοναδική τιμή κατά άτομο 395 ευρώ.

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Οι εκδρομές διοργανώνονται μέσω του γραφείου Skylab Travels ltd.

Ανανέωση της ηγεσίας του ΕΕΚ - ΣΕΚ Λάρνακας

Μ

έσα από εκλογική διαδικασία που
πραγματοποίησε το Επαρχιακό
Συμβούλιο της ΣΕΚ Λάρνακας, στις
9/1/14, μετά τις αφυπηρετήσεις Π.
Αλαμπρίτη και Μηνά Σταυρινού, εξελέ-

γησαν ο Γιαννάκης Λεοντίου στη θέση
του
αναπληρωτή
Επαρχιακού
Γραμματέα και ο Κυριάκος Γιασουμή
στη θέση του Επαρχιακού Οργανισμού.

Η νέα γραμματεία της ΕΕΚ - ΣΕΚ είναι: Ανδρέας Πουλής επαρχιακός γραμματέας,
Γιαννάκης Λεοντίου αναπληρωτής επαρχιακός γραμματέας, Κυριάκος Γιασουμή
επαρχιακός οργανωτικός, Εύη Λουκά ταμίας και Στέλιος Τσιαπουτής μέλος.

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Θεσσαλονίκη –Καρναβάλι Ξάνθης - Καθαρά Δευτέρα στον Τύρναβο Λάρισσας όπου
κορυφώνονται τα παραδοσιακά έθιμα «Μπουράνι». Ο Δήμος Τυρνάβου θα προσφέρει δωρεάν παραδοσιακά εδέσματα και άφθονο τσίπουρο.
Περιλαμβάνεται: αεροπορικό με φόρους, μεταφορικά στην Ελλάδα, διαμονή σε
δίκλινο 3* με πρόγευμα και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, βάσει του προγράμματος. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.

22764691

Προσκαλείστε στον
ετήσιο αγιασμό της
ΣΕΚ επί ευκαιρία του
νέου έτους 2014,
την Πέμπτη 6
Φεβρουαρίου και
ώρα 5:00μ.μ. στα
κεντρικά γραφεία της
ΣΕΚ στο Στρόβολο.

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

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Επίσκοπος
Νεαπόλεως
Πορφύριος,
Αντιπρόσωπος της
Εκκλησίας της
Κύπρου στους
Ευρωπαϊκούς
Θεσμούς. Με το
πέρας του αγιασμού,
θα ακολουθήσει ομιλία του με θέμα
«Η σημερινή κρίση και
η υπέρβαση της»
Για περισσότερες
πληροφορίες
22849849

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Η χαμένη της αγωνιστική

• ΑΝΟ: Η μόνη από τις ομάδες της
πρώτης 6αδας που δεν κέρδισε
• Από νίκη σε νίκη οι «φτεροπόδαροι»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δερύνεια - Ν & Ε Ερήμης ........................ 3-2
Ολυμπιακός - ΑΠΕΠ ............................... 1-0
Πάφος - Ομόνοια Αρ. ............................ 1-5
Αγία Νάπα - Οθέλλος ............................ 1-1

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες στις 12
τελευταίες αγωνιστικές, η ΑΕΛ συνεχίζει τη φρενήρη κούρσα της για τον
τίτλο. Η ΑΕΚ που πάλεψε ως ίσον
προς ίσον διαμαρτυρήθηκε για σοβαρά διαιτητικά λάθη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα ..............................
Διγενής Ορ. - Παρεκκλησιά ...................
ΑΕΖ - ΠΑΕΕΚ ...........................................
Ονήσιλος - Χαλκάνορας ........................

0-2
2-1
1-1
1-2

ΑΠΟΛΛΩΝ: Δύσκολη αλλά υπερπολύτιμη
νίκη
• Η ΑΕΛ προελαύνει ακάθεκτη
Απόλλωνας
με
την
αλλαγμένη ΔΟΞΑ του
Σοφοκλή Σοφοκλέους που
αντικατέστησε το Λ.
Χατζηλούκα. Η Λεμεσιανή
ομάδα αν και κάτω του
μετρίου, πήρε το τρίποντο και παραμένει σε
απόσταση αναπνοής από
την κορυφή.

σπόνδυλη για άλλη μια
φορά και με άμυνα που
μπάζει, η ΑΝΟΡΘΩΣΗ έχασε
δύο πολύτιμους βαθμούς σ’
ένα θεωρητικά εύκολο παιγνίδι, προβληματίζοντας
βαθύτατα τους φίλους της.
Η ΑΕ Κουκλιών άφησε για
άλλη μια φορά καλές αντυπώσεις.

Αήττητος για 17η αγωνιστική παραμένει ο ΕΡΜΗΣ που γλυκοκοιτάζει από
απόσταση τεσσάρων βαθμών την
κορυφή. Η Άχνα με τρία δοκάρια εδικαιούτο καλύτερης τύχης.
Παρολίγο να τα βρει μπαστούνια ο
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Η συνέχεια

Πέρασε νικηφόρα από το
Τσίρειο ο ΑΠΟΕΛ που τον περιμένουν
αγώνες φωτιά με Ανόρθωση, Ερμή και
Απόλλων.
Σαρωτική νίκη της Ομόνοιας επί της
ουραγού ΑΛΚΗΣ, που διατηρεί το
«Τριφύλλι» στην πρώτη εξάδα.
Δίκαιη μοιρασιά μεταξύ ΕΝΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, με την Παραλιμνίτικη
ομάδα να μετρά πληγές καθώς χάνει
το Δημήτρη Μουλαζίμη (φωτό) που
τραυματίσθηκε, μάλλον σοβαρά.

Αποτελέσματα

Η βαθμολογία

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Α&Ν/ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
0-3
{Δεν διεξήχθηκε}
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
0-3
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
1-3
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ – ΠΑΕ ΛOΦΟΥ {Δεν διεξήχθηκε λόγω καιρικών συνθηκών}
Οι αγώνες ΜΟΝΑΓΡΙ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ και ΠΑΟΚ-ΣΕΚ θα γίνουν
την Δευτέραν 27.1.2014.
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
4-4
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
6-1
Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ - Π.& Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
5-7
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
0-3
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
1-2
Για την 4ην αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες
ΣΑΒΒΑΤΟ 1.2.2014 και ώρα 2.30 μ.μ..
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Θ.Ο.Ι ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - Α&Ν/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
Π.&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2.2.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3.2.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ στις
26.01.2014 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
4-4
Ε.Μ.Ανθούπολης – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
1-3
ΘΟΙ Καπέδων – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας
3-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς
1-2
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου 9-1
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι 2-0
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου – Α.Ε.Βυζακιάς
2-0
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
3-1
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
1-2
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
3-2
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής
1-0
Κ.ΜΑΤΣΗΣ Λακατάμιας – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού
2-3

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 1 – 2 Φεβρουαρίου, 2014, συνεχίζεται η διεξαγωγή του Β΄ Γύρου του
Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος με τους πιο κάτω αγώνες:
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1-2/2/14
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ- ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ (Σάββατο)
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Σάββατο)
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
(Παρασκευή)
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
(Κυριακή)
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
(Παρασκευή)
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
ΚΕΝΗ
Τα αποτελέσματα της 15ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
3–0
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Κ.ΧΩΡΙΟΥ
0–7
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
3–0
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
4-1
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΚΕΝΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Με τον επαρχιακό γραμματέα
ΣΕΚ Λάρνακας Ανδρέα Πουλή

1 Με τον ερχομό του χειμώνα ποια κατάσταση
επικρατεί στην επαρχία σας στον τομέα της απασχόλησης. Δυστυχώς στην επαρχία της Λάρνακας,
που, η κατάσταση του τομέα της απασχόλησης είναι
δραματική. Η Παγκόσμια Οικονομική κρίση, η ατολμία της προηγούμενης Κυβέρνησης να πάρει μέτρα
και η σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση του τραπεζικού τομέα, είχαν σαν αποτέλεσμα να συνεχίσουν οι
μαζικές απολύσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Οι άνεργοι στην επαρχία της Λάρνακας τον
Νοέμβριο του 2013 ανήλθαν στους 9.620 με βάση
επίσημα στοιχεία του Τμήματος Απασχόλησης του
Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας.
2 Ποιοι τομείς της οικονομίας έχουν επηρεαστεί
περισσότερο όσον αφορά την επαρχία σας και
γιατί; Όλοι οι τομείς της οικονομίας έχουν πληγεί
στην επαρχία μας από την οικονομική κρίση και την
ιδιαίτερη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην
Κυπριακή Οικονομία. Ιδιαίτερα όμως έχει πληγεί ο
τομέας της οικοδομικής βιομηχανίας και των κατασκευών, ο τομέας της βιομηχανίας και του λιανικού
εμπορίου. Πάρα πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα έχουν τερματίσει τις δραστηριότητές τους με
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της οικονομίας και τη
δραματική αύξηση της ανεργίας.

3 Στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας ποιες
προοπτικές υπάρχουν σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Αν και στην επαρχία Λάρνακας είναι μικρός
συγκριτικά με άλλες επαρχίες ο αριθμός των τουριστικών καταλυμάτων, εντούτοις είναι ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και να του δίδεται η ανάλογη
προσοχή και σημασία. Φαίνεται από τις ενδείξεις
που υπάρχουν και από τις επαφές που έχουμε με
τους εμπλεκόμενους σε αυτό τον τομέα Οργανισμούς, ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και ότι
το 2014 θα είναι μια καλή τουριστική χρονιά.

4 Ποιες ενέργειες έγιναν από οργανωμένους
φορείς της επαρχίας σας για ενίσχυση της απασχόλησης. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει για ενιαία
ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου που υπάρχει μεταξύ του λιμανιού και της
μαρίνας της Λάρνακας, είναι προς την ορθή κατεύθυνση και η υλοποίησή του θα δώσει στη Λάρνακα,
μαζί με την ολοκλήρωση των έργων στην Πιαλέ
Πασιά και τη Λεωφόρο Φανερωμένης, μια άλλη διάσταση και θα δημιουργήσουν μεγάλο αριθμό εργασίας ενισχύοντας σημαντικά την απασχόληση. Οι
οργανωμένοι φορείς της επαρχίας πιέζουν μέσω της
Επιτροπής Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας της Λάρνακας, προς υλοποίηση του πρώτου έργου το οποίο
καθυστερεί λόγω αδυναμίας της Κοινοπραξίας που
έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα πρέπει να
υπάρξει ανάπτυξη και στον ιδιωτικό τομέα.
5 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το Εργατικό
σας Κέντρο μεσούσης της οικονομικής κρίσης; Το
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση της
αυξανόμενης ανεργίας. Ένας μεγάλος αριθμός των
ανέργων είναι μέλη των Σωματείων μας και κυρίως
οικογενειάρχες με πολλές υποχρεώσεις. Τεράστιο
πρόβλημα είναι και η ανεργία στους νέους και
κυρίως τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι στην
πλειοψηφία είναι παιδιά μελών μας. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί και η προσπάθεια μεγάλης μερίδας των εργοδοτών για καταπάτηση των εργατικών
δικαιωμάτων, παραβιάσεις
των Συλλογικών Συμβάσεων και γενικά προσπάθεια
για απορρύθμιση αγοράς
εργασίας με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.

Θετικά αντικρύζουν οι συντεχνίες
την αναθεωρημένη κυβερνητική πρόταση
• Προς κατάργηση της Κοινωνικής Σύνταξης για εισοδηματίες πέραν των €2.100 μηνιαίως
• Προς διατήρηση του επιδόματος εξαρτώμενου, ύψους €130

Π

ρος θετική κατάληξη βαίνει
το θέμα της Κοινωνικής
Σύνταξης μετά την αναθεωρημένη κυβερνητική πρόταση, ως
αποτέλεσμα των έντονων συντεχνιακών αντιδράσεων.
Στην προχθεσινή συνάντηση της
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ διαπιστώθηκε προσέγγιση θέσεων. Η τελική πρόταση που θα τεθεί αύριο
σε συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος θα προνοεί
κατάργηση
της
Κοινωνικής
Σύνταξης για εισοδηματίες που
ξεπερνούν τις δύο χιλιάδες ευρώ
μηνιαίως. Ωστόσο, θα εξακολουθεί να ισχύει καθολικά το επίδομα εξαρτώμενου, ύψους €130
μηνιαίως.
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τα
προωθούμενα εισοδηματικά κριτήρια επηρεάζονται γύρω στους
1880 συνταξιούχους.
Οι περικοπές αναμένεται να είναι
κλιμακωτές στο σύνολο της κοινωνικής σύνταξης αρχίζοντας από
€1900 μέχρι και τα €2100. Όλα τα
προτεινόμενα μέτρα τυγχάνουν
επεξεργασίας από το υπουργείο
Εργασίας με στόχο οι εξοικονομήσεις να αγγίξουν τα €10εκ. ετη-

σίως. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν νέες αιτήσεις μετά
που το νομοσχέδιο θα ψηφισθεί
από τη Βουλή, με τη διαδικασία

του κατεπείγοντος.
Η ΣΕΚ συμφωνεί με τη στόχευση
της κοινωνικής σύνταξης, πιστεύοντας ότι η νέα τάξη πραγμάτων
θα είναι πιο δίκαιη. Ο γ.γ. της ΣΕΚ
Νίκος Μωϋσέως εξέφρασε την
ικανοποίηση του γιατί οι πιέσεις
του συνδικαλιστικού κινήματος
υποχρέωσαν την κυβέρνηση να
υποβάλει νέα βελτιωμένη πρόταση.
Με τη νέα πρόταση, πρόσθεσε,
εξοικονομούνται πόροι οι οποίοι
κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενίσχυσης
των χαμηλοσυνταξιούχων. Δυστυ-

χώς, λόγω της οικονομικής κρίσης
και των επιταγών της Τρόϊκα, οι
πόροι που θα εξοικονομούνται
είναι υποχρεωτικό να μετακυλού-

νται στα κρατικά ταμεία. Εν πάση
περιπτώσει η νέα κατάσταση
πραγμάτων είναι σχετικά δίκαιη,
κατέληξε.
Η κοινωνική σύνταξη είναι €336
μηνιαίως και παραχωρείται σε
15.522 άτομα.
Στις περικοπές που θα επέλθουν με
τη ψήφιση της νέας νομοθεσίας οι
λήπτες αναμένεται να μειωθούν
κατά 2500 - 3000.
Στην οροφή των €2.100 μηνιαίως
που προβλέπεται στην κυβερνητική πρόταση συμμετρούνται όλα τα
εισοδήματα του νοικοκυριού, όπως
συντάξεις, απασχόληση, ενοίκια
και εισοδήματα από άλλες πηγές.

Κοσμοσυρροή στο μνημόσυνο του αρχηγού Διγενή
• Στεφάνια

εκ μέρους του προέδρου Αναστασιάδη και του πρωθυπουργού Σαμαρά
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0 χρόνια μετά το θάνατό του στις 25 Ιανουαρίου
1974, τελέστηκε την περασμένη Κυριακή από την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, προϊσταμένου
του Μητροπολίτη Αθανασίου, το εθνικό μνημόσυνο
του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, στρατηγού Γεώργιου
Γρίβα Διγενή.
Ακολούθησε πορεία προς το κρησφύγετο και
τον τάφο του Διγενή με επικεφαλής εκπροσώπους κομμάτων, συλλόγων, σωματείων και
οργανώσεων που κρατούσαν λάβαρα και
ελληνικές σημαίες. Στο κρησφύγετο τελέστηκε
τρισάγιο. Τον επιμνημόσυνο λόγο είπε ο αγωνιστής και τομεάρχης της ΕΟΚΑ Γιαννάκης Δρουσιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή, το έργο και τη
προσφορά του Στρατηγού Γρίβα, ιδιαίτερα κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955 - 59.

ETUC:

Ο κ. Δρουσιώτης τόνισε πως ο Στρατηγός Διγενής, με
λιγοστό οπλισμό και χωρίς την βοήθεια της τεχνολογίας
αλλά με την ενότητα, το πάθος και τον ζήλο των
αγωνιστών για ελευθερία, κατάφερε να
εξευτελίσει τους πάνοπλους Βρετανούς.
Στις εκδηλώσεις τιμής για τον Γεώργιο
Γρίβα Διγενή παρέστησαν πλήθος
κόσμου, αξιωματούχοι, βουλευτές,
ευρωβουλευτές, αξιωματικοί των
σωμάτων ασφαλείας και της ΕΛΔΥΚ
καθώς και εκπρόσωπος της πρεσβείας
της Ελλάδας.
Στεφάνια κατατέθηκαν εκ μέρους του
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη
Σαμαρά.

Να αναθεωρηθούν οι πολιτικές της Τρόϊκας

Η

Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC) παρουσίασε πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο τα αποτελέσματα δικής
της έρευνας για τις ενέργειες της
Τρόϊκας στην Κύπρο, την Ελλάδα,
την Ιρλανδία και τη Πορτογαλλία.
Η έρευνα δείχνει ότι οι εν λόγω
χώρες πλήρωσαν ακριβά κοινωνικό τίμημα εξαιτίας των αντιλαϊκών πολιτικών της Τρόϊκα. Η
Συνομοσπονδία αξιώνει ουσιαστι-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

κές αλλαγές στη φιλοσοφία της
Τρόϊκα ώστε να μην επαναληφθούν
μελλοντικά παρόμοιες πολιτικές
που επιφέρουν κοινωνική απορρύθμιση και δυσπραγία.
Η έρευνα επικρίνει την Τρόϊκα,
γιατί δεν εισάκουσε τις θέσεις των
συνδικάτων, με αποτέλεσμα να
προωθηθούν πολιτικές που έπληξαν τις συλλογικές συμβάσεις τα
συστήματα κοινωνικών παροχών
και τους μισθούς.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Οι επιπτώσεις, σημειώνει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ήταν άσχημες για τους μη
προνομιούχους και τα ευάλωτα
στρώματα του πληθυσμού εξαιτίας της οικονομικής στασιμότητας, της μεγάλης ανεργίας και
κατεπέκταση της άνθησης φτώχειας. Καταλήγοντας η Συνομοσπονδία αξιώνει αναθεώρηση των προγραμμάτων προσαρμογής, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρότυπο.
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