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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»

Ενόσω η Τράπεζα Κύπρου παραμένει λαβωμέ-

νη είναι δύσκολη η ανάκαμψη της Κυπριακής

οικονομίας, τονίζει ο νομπελίστας Χριστόφορος

Πισσαρίδης. Σύμφωνα με το περιοδικό

«Economist» το «κούρεμα» στην Κύπρο απέτυχε.

(Σελ 11)

ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΤΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Το αδούλωτο

φρόνημα

του λαού

καθόλη τη

διάρκεια της

σκλαβιάς

υπήρξε το

βασικότερο

συστατικό της

συνταγής για

αποτίναξη του

Οθωμανικοιύ

ζυγού.

(Σελ 7)

ΙΕΡΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΑΗΚ

Τα Ταμεία Συντάξεως είναι ιερά και ανήκουν

αποκλειστικά στους εργαζόμενους. Το ισχυ-

ρό αυτό μήνυμα έστειλαν οι συντεχνίες της

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, διαμηνύοντας ταυ-

τόχρονα στον υπουργό Οικονομικών ότι θα υπε-

ρασπισθούν τόσο τα συμφέροντα του οργανι-

σμού όσο και τα δικά τους. (Σελ 5)

Επείγουσα αναγκαιότητα
η εφαρμογή του ΓΕΣΥ

Σοβαρά χαρακτηριστικά γήρανσης του πληθυσμού

παρουσιάζει η κυπριακή κοινωνία με ότι αυτό

σημαίνει για το παρόν αλλά και το μέλλον του τόπου.

Το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να τύχει

άμεσης διαχείρισης από την κυβέρνηση αλλά και την

πολιτεία στο σύνολο της.

Μπορεί τα θέματα των δημογραφικών προκλήσεων

και αλλαγών να απασχολούν όλα τα κράτη-μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως στην περίπτωση της

Κύπρου το κεφάλαιο «δημογραφία, γεννητικότητα,

γήρανση του πληθυσμού και μετανάστευση» έχει τη

δική του ιδιαιτερότητα.

Στην Κύπρο αυτή την ώρα παρατηρείται σταδιακή

μείωση της γεννητικότητας.  Αυτή είναι πολύ σοβαρή

διαπίστωση, ενώ εξίσου σοβαρή είναι και η επίσημη

διαπίστωση που αναφέρει πως «από το 1995, το

συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό

από το 2,10%, ποσοστό που χρειάζεται για  να εξα-

σφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού».

Δυστυχώς, το συμπέρασμα είναι τραγικό και αναφέ-

ρει πως, ο δημογραφικός εφιάλτης είναι ήδη εντός

των πυλών και ότι η καταπολέμηση της υπογεννητι-

κότητας αποτελεί εθνική υπόθεση.  Ήδη, με απόφα-

ση του υπουργικού συμβουλίου, υπάρχει ο Εθνικός

Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής,

ο οποίος προεδρεύεται από τον εκάστοτε υπουργό

Εργασίας και στον οποίο μετέχουν οι κοινωνικοί

εταίροι.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα έγιναν κάποια πράγ-

ματα και κάποιοι σχεδιασμοί, που δυστυχώς δεν

υλοποιήθησαν, κυρίως λόγω στενότητας οικονομι-

κών πόρων.  

Τώρα η κυβέρνηση, διά της υπουργού Εργασίας,

ετοίμασε ένα νέο σχέδιο δράσης και πολιτικής που

θα αφορά τη διετία 2014 – 2015 και στο οποίο φαί-

νεται πως, περιλαμβάνονται εφικτοί και υλοποιήσι-

μοι στόχοι.

Η ΣΕΚ, όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα, επα-

ναλαμβάνει πως μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα

στοχεύει στην αύξηση των γεννήσεων πρέπει να

περιλαμβάνει: την κατά καιρούς αύξηση της άδειας

μητρότητας, την παραχώρηση πληρωμένης γονικής

άδειας, την επίλυση των προβλημάτων που αντιμε-

τωπίζει σήμερα η πολύτεκνη οικογένεια και ιδιαίτε-

ρα η πολύτεκνη εργαζόμενη μητέρα καθώς επίσης

και την παροχή γενναιόδωρων κινήτρων, (πάντα στα

πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους)

και τη δημιουργία υποδομών από την πολιτεία που

θα συμβάλουν στην επανένταξη χιλιάδων γυναικών

στην αγορά εργασίας, οι οποίες σήμερα βρίσκονται

εκτός γιατί έχουν παιδιά σε μικρές και ευαίσθητες

ηλικίες που χρειάζονται τη μητρική φροντίδα.

Είναι τώρα η ώρα που πρέπει να καταβληθεί μια

ποιοτική προσπάθεια που να στοχεύει στην καταπο-

λέμηση της υπογεννητικότητας μέσα από τη συμφι-

λίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής

ζωής και μέσα από την έμπρακτη στήριξη της κάθε

μητέρας, η οποία μπορεί και πρέπει να εργασθεί

προς όφελος του συνόλου και του τόπου.

Πρέπει λοιπόν, πάση θυσία να βρεθεί τρόπος, να

καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα και να δαμασθεί

ο δημογραφικός εφιάλτης.  Σ’ αυτή την εθνική προ-

σπάθεια δεν περισσεύει κανένας.

• Υπάρχει σοβαρή υπογεννητικότητα,

γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου

Επείγει η εκπόνηση δημογραφικής πολιτικής

4 Υγεία και Συγκοινωνίες πυλώνες του κοινωνικού κράτους

ΗΣΕΚ  καλεί την κυβέρνηση να

μην κάνει πίσω στο μείζον

θέμα του ΓΕΣΥ εφαρμόζοντας το

Γενικό Σχέδιο Υγείας στα τέλη

του 2015 όπως προνοείται στο

Μνημόνιο με την Τρόϊκα.

Με την ευκαιρία της ανάληψης

των καθηκόντων του νέου υπουρ-

γού Υγείας Φίλιππου Πατσαλή

ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ

Νίκος Μωϋσέως ζητεί όπως επι-

ταχυνθούν όλες οι απαραίτητες

διεργασίες για αυτονόμηση και

εκσυγχρονισμό των νοσηλευτη-

ρίων με σκοπό την εφαρμογή του

Γενικού Σχεδίου Υγείας στα καθο-

ρισμένα χρονικά πλαίσια.

Ο τομέας της Υγείας αποτελεί

πυλώνα του κράτους πρόνοιας,

σημείωσε, και όσο καθυστερεί η

εισαγωγή σύγχρονου συστήματος

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

τόσο περισσότερο πριονίζεται ο

κοινωνικός ιστός.

Εξ’ άλλου, ο κ. Μωϋσέως απευθυ-

νόμενος στο νέο υπουργό Συγκοι-

νωνιών και Έργων Μάριο Δημη-

τριάδη αξιώνει όπως προχωρήσει

με γοργούς ρυθμούς η παλλαϊκή

απαίτηση για δημιουργία ολοκλη-

ρωμένου διχτύου συγκοινωνιών

όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  (Σελ. 3)

• ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΚ ΣΤΟ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

• Να μην καθυστερήσει άλλο
η υλοποίηση του Γενικού

Σχεδίου Υγείας.

• Να δημιουργηθεί
ολοκληρωμένο σύστημα
δημοσίων συγκοινωνιών

Με μαζικές εκδηλώσεις σ’ όλες τις

ελεύθερες  πόλεις της Κύπρου, η ΣΕΚ

γιόρτασε την 8η Μαρτίου, καλώντας τις

εργαζόμενες σε συνεχή εγρήγορση για

διεύρυνση και θωράκιση των γυναικείων

κατακτήσεων. Η Ισότητα πρέπει να γίνει

πράξη, επισήμανε το Τμήμα Εργαζομένων

Γυναικών ΣΕΚ. (Σελ 8)
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Ο Πανίκος φεύγει χρυσωμένος
ο λαός παραμένει εξαθλιωμένος

ΟΓενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης ανέλαβε

προσωπικά την ευθύνη για τη μη προώθηση ποι-

νικής δίωξης εναντίον του απελθόντος Διοικητή της

Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου Δημητριάδη για την

υπόθεση πλαστογραφίας συμβολαίων.

Ο κ. Κληρίδης, όπως είπε, κατέληξε σ’ αυτή την από-

φαση με καθαρά νομικά κριτήρια τονίζοντας ότι

«πρόκειται για μια ιδιάζουσα περίπτωση που το

δημόσιο συμφέρον πρέπει να υπερισχύσει».

Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που ώθησαν τον κ. Κλη-

ρίδη να πάρει την εν λόγω απόφαση. Αυτό που γνω-

ρίζουμε, πολύ καλώς μάλιστα, είναι ότι ο πρόεδρος

της Δημοκρατίας θεωρούσε καταστροφική την

παρουσία του κ. Δημητρίαδη στο τιμόνι της Κεντρι-

κής Τράπεζας ενεργώντας με κάθε μέσο για την απο-

μάκρυνση του. Μακάρι αυτή η απόφαση να αποβεί

συμφέρουσα για την Κυπριακή Δημοκρατία και κατε-

πέκταση για τους εξαθλιωμένους πολίτες οι οποίοι

είναι θύματα της

πολιτικοοικονομικής

διαπλοκής και του

τραπεζικού εγκλήμα-

τος για το οποίο μέχρι

τώρα δεν τιμωρήθηκε

κανείς.

Θέλουμε να πιστεύου-

με ότι η απόφαση δεν

εντάσσεται μέσα στο

πλέγμα των διαπλεκόμενων σχέσεων που καταδυνα-

στεύουν την Κυπριακή κοινωνία εδώ και πολλές

δεκαετίες και οι οποίες έσυραν τον τόπο στο σημερι-

νό βάραθρο. Η μεγάλη αποζημίωση όμως που

παραχωρείται, παράνομα ή νομότυπα, στο Διοικη-

τή προκαλεί εύλογες υποψίες ότι η πολιτική ζωή

εξακολουθεί να κινείται στον αστερισμό των δια-

πλεκομένων συμφερόντων. Οι επίσημες τοποθετή-

σεις στο θέμα Δημητριάδη δεν είναι καθησυχαστικές

για την κοινή γνώμη η οποία άφωνη παρακολουθεί το

θέατρο του πολιτικού παραλόγου που διαδραματίζε-

ται τις τελευταίες ημέρες με φόντο την αναδόμηση

του υπουργικού Συμβουλίου και τα θλιβερά τεκταινό-

μενα στο κόμμα για το οποίοι οι εκάστοτε ηγέτες του

αισθάνονται υπερήφανοι.

Είναι βέβαιον ότι τα λεγόμενα «περί δημοσίου συμφέ-

ροντος» δεν τα πιστεύει ο λαός ο οποίος υπήρξε για

πολλές δεκαετίες φρικτό θύμα παρόμοιων τοποθετή-

σεων με αποκορύφωμα την περίπτωση των γκα-

στρωμένων εμπορευματοκιβωτίων του Μαρί πο

έσπειραν την ανθρώπινη συμφορά κι ανατίναξαν τις

ενεργειακές υποδομές του τόπου. Όπως δεν πιστεύει

πως η δρομολογούμενη απόφαση για «αποκατάστα-

ση» των παραιτηθέντων υπουργών είναι προς το

δημόσιο συμφέρον. 

Μέσα σ’ αυτό το μαύρο πολιτικό και κοινωνικοοικο-

νομικό σκηνικό, οι πολίτες ας επαγρυπνούν κι ας

μην τρώνε το κουτόχορτο που θέλουν να τους ταϊ-

ζει το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο. Αν  γίνει

συνείδηση των πολιτών ότι ο Πανίκος φεύγει χρυσω-

μένος την ώρα που ο λαός παραμένει εξαθλιωμένος,

τότε είναι βέβαιον ότι οι ελπίδες για αναγέννηση του

τόπου είναι ακόμη ζωντανές.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy
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Οι νονοί και η Γενική

Εισαγγελία

Τόπαμε πολλές φορές και το ξανατονίζουμε και τώρα

μέχρι να βαρεθούμε: Αν διαχρονικά λειτουργούσε σωστά

ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα ο τόπος δεν θα

έφθανε στα σημερινά χάλια.

Δύο παραδείγματα είναι αρκετά για του λόγου

το αληθές.

• Ο τ. Γενικός Εισαγγελέας έπρεπε να παρέμβη

αυτεπάγγελτα και ακαριαία την περίοδο του

ELA για προστασία της βάσης των δεδομένων

στους υπολογιστές της «Λαϊκής Τράπεζας».

• Ο Γενικός Εισαγγελέας όφειλε να παρέμβει

αυτεπάγγελτα όταν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης

και Δημόσιας Τάξης Σοφοκλής Σοφοκλέους αποκάλυψε ότι

νονοί της νύχτας ελέγχουν το Κυπριακό ποδόσφαιρο επη-

ρεάζοντας μάλιστα πολιτικές αποφάσεις.

Τοις φρονίμοις ολίγα!

Το Κυπριακό και η πολιτική στάχτη

Την ώρα που οι επιπτώσεις της οικονομικής κατάρρευσης και της Τραπεζι-

κής χρεοκοπίας προσλαμβάνουν την μορφή χιονοστιβάδας, οι κομματικοί

αρχηγοί και ο περίγυρος τους επιχει-

ρούν έντεχνα να παραγκωνίσουν τα

μεγάλα εσωτερικά προβλήματα επικε-

ντρώνοντας την προσοχή τους στις

εξελίξεις στο Κυπριακό. Μάλιστα το

κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης που με την αχαπαροσύνη του και

τα αρτηριοσκληρωτικά ιδεολoγήματα

του, έσυρε την Κύπρο στην οικονομική άβυσσο, θέλει να παρουσιάζεται ότι

στηρίζει την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπισθεί η Τουρκική αδιαλλα-

ξία. Αυτό το θέατρο το ξαναείδαμε πολλές φορές. Ο λαός που όπως έδειξαν οι

τελευταίες δημοσκοπήσεις κατά 92% δεν εμπιστεύεται τα κόμματα, όσο κατα-

πονημένος κι αν είναι μεσούσης της κρίσης, πρέπει να βρει δυνάμεις για να

φράξει το δρόμο σε όσους προσπαθούν να του ρίξουν στάχτη στα μάτια, με

πρόσχημα το Κυπριακό. Ο λαός καλείται σε επαγρύπνηση για να μην περάσουν

ατιμωρητί αυτοί που ευθύνονται για την οικονομική τραγωδία. Οι πολίτες

χωρίς κομματικές παρωπίδες ας συνασπισθούν για να αποτρέψουν νέα δεινά

που ψήνονται στα κομματικά μαγειρεία. Και να θυμάσθαι: παραμονές ευρωε-

κλογών τα κόμματα τεχνιέντως θα οξύνουν τα πολιτικά μίση και τα πολιτικά

πάθη προκειμένου να μαντρώσουν για άλλη μια φορά τους ψηφοφόρους.

Ας μην τους επιτρέψουμε!

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ
ΑΝΗΚΩ ….

«Δεν θέλω να

ανήκω  σε μια

Ευρώπη όπου τα συμ-

φέροντα των εταιρειών

επιβάλλονται με τη βία

στους λαούς»  επιση-

μαίνεται σε αρθρογρα-

φία της «ΧΑΡΑΥΓΗΣ»

του εκφραστικού οργά-

νου του  «εργαζόμενου

λαού της Κύπρου».  Με

την πιο πάνω σπου-

δαία επισήμανση συμ-

φωνούμε  κι εμείς που

δεν ανήκουμε στο

κόμμα του εργαζόμενου

λαού. 

Ταυτόχρονα όμως, δεν

θέλουμε να πιστεύουμε

ότι ανήκουμε σε μια

χώρα όπου οι κομμου-

νιστές είναι μεγαλοε-

πιχειρηματίες. Ο νοών

νοείτω!

Οι τυχοδιώκτες
επιβραβεύονται

Ονυν γενικός εισαγ-

γελέας ανέλαβε

προσωπικά την ευθύνη

για τη μη ποινική

δίωξη του απελθόντος

Διοικητή της Κεντρικής

Τράπεζας Πανίκου

Δημητριάδη για τις

γνωστές υποθέσεις

πλαστογραφίας.

Από την πλευρά της η

κυβέρνηση αποφάσισε

να δώσει μεγάλες απο-

ζημιώσεις στον κ.

Δημητριάδη που φεύγει

και αφήνει πίσω του

συντρίμμια. Σ’ αυτό τον

«Κρανίου τόπο», όπως

τον μετέτρεψαν οι

πολιτικοί καιροσκόποι

και οι οικονομικοί κερ-

δοσκόποι, οι άξιοι

υποσκάπτονται και οι

τυχοδιώχτες επιβρα-

βεύονται. Συνεπώς

είναι μάταιο να

πιστεύει κανείς ότι

θάλθουν άσπρες μέρες.

Εκτός κι αν η οργή των

πολιτών εκραγεί στέλ-

λοντας τα κάθε λογής

λαμόγια στο... πυρ το

εξώτερο.

«Είναι η τράπεζα του τόπου μας»

«Είναι η τράπεζα του τόπου μας» διαλαλεί με ολοσέλιδες έγχρωμες διαφημί-

σεις στον τύπο η Τράπεζα Κύπρου σε μια προσπάθεια της να ανακτήσει

την χαμένη αξιοπιστία της. Άλλοτε με ακτινοβολούσες κυρίες και άλλοτε με χαμο-

γελαστούς κυρίους η τράπεζα επιχειρεί να πείσει τους πολίτες να της εμπιστευ-

τούν τις καταθέσεις τους.

Όσες διαφημίσεις κι αν καταχωρήσει η πάλαι ποτέ

εύρωστη τράπεζα, δεν πρόκειται να κερδίσει ξανά την

εμπιστοσύνη των Κυπρίων αν οι αίτιοι της τραπεζικής

κατάρρευσης δεν μπουν στη φυλακή. Πλανώνται πλά-

νην οικτράν οι επικεφαλής της τράπεζας αν νομίζουν

ότι οι πολίτες που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιου-

σίες τους μέσω εκποιήσεων θα φάνε ξανά κουτόχορτο!

• Ο εξαθλιωμένος λαός

οφείλει να αντιδράσει

σε πολιτικές πρακτικές

που υποτιμούν

τη νοημοσύνη του

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
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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, 

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

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)

www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο
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Επείγουσα κοινωνική ανάγκη

θεωρείται η εφαρμογή σύγχρο-

νου συστήματος υγείας που να

παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη στο σύνολο των πολι-

τών. Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία

δεν διαθέτει σύγχρονο σύστημα

υγείας. Το υφιστάμενο σύστημα

έχει καταρρεύσει προ πολλού και ο

πυλώνας της υγείας στην Κύπρο

του 2014 παραμένει αναιμικός με

όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα

για τη κοινωνία. Μεγαλύτερα

θύματα της έλλειψης συστήματος

υγείας είνα τα φτωχότερα στρώ-

ματα του λαού και τα μη προνομι-

ούχα νοικοκυριά. Οι Κύπριοι πολί-

τες δαπανούν τεράστια ποσά για

την περίθαλψη τους στα ιδιωτικά

νοσοκομεία ενώ «πεθαίνουν» στις

ουρές των δημόσιων νοσηλευτη-

ρίων, γεγονός που μας προσβάλλει

ως κοινωνία, ως χώρα και ως

λαού.

Στο Τροϊκανό Μνημόνιο προβλέπε-

ται εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου

Υγείας στα τέλη του 2015. Ωστόσο,

η παρούσα κυβέρνηση κάνει δεύτε-

ρες σκέψει θέλοντας να καθυστε-

ρήσει εκ νέου το ΓΕΣΥ χωρίς να

δίδει ακριβείς εξηγήσεις για τις

προθέσεις της.

Η ΣΕΚ ανησυχεί έντονα για την

τραγική κατάσταση στην οποία

περιέπεσε ο νευραλγικός τομέας

της Υγείας καλώντας την κυβέρνη-

ση να μη κάνει πίσω υλοποιώντας

την απόφαση των Κοινωνικών

Εταίρων και την εισήγηση της

Τρόϊκα για εφαρμογή του ΓΕΣΥ στο

τέλους του επόμενου έτους.

Η κοινωνία των πολιτών
υπέρ του ΓΕΣΥ

Το υφιστάμενο σύστημα παροχής

δημόσιας ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης, πνέει τα λοίσθια και

μέσα από τις πολλαπλές και ποι-

κίλες του αδυναμίες καταφέρνει να

προσφέρει εξυπηρέτηση μόνο

στους επώνυμους της κοινωνίας. 

Οι ανώνυμοι πολίτες στοιβάζονται

στις ουρές αναμονής με ότι αυτό

συνεπάγεται για τους ίδιους και

την υγεία τους. 

Μετά από αδικαιολόγητη πολύ-

χρονη αναβλητικότητα και κωλυ-

σιεργία από τους εκάστοτε κυβερ-

νώντες, σήμερα η λειτουργία του

ΓΕΣΥ αποτελεί πρόνοια του Μνημο-

νίου, όπου σαφώς αναφέρεται

πως μέχρι το τέλος του 2015 πρέ-

πει να εφαρμοσθεί. 

Η ΣΕΚ καλεί εκ νέου

την κυβέρνηση, να

αξιοποιήσει πλήρως

όλη την προεργασία

που έκαμε ως τώρα ο

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

(Ο.Α.Υ) και να επισπεύσει όλες τις

απαραίτητες διαδικασίες για γρή-

γορη εφαρμογή του ΓΕΣΥ. 

Πέραν τούτου, τονίζουμε πως

τυχόν νέες μελέτες με την εμπλοκή

νέων παραγόντων και παραμέ-

τρων στη διαδικασία, όπως είναι

για παράδειγμα η εμπλοκή ασφα-

λιστικών εταιρειών, μόνο αχρεία-

στη καθυστέρηση θα προκαλέσουν,

επιβαρύνοντας και άλλο το ήδη

αρνητικό περιβάλλον. 

Για τη ΣΕΚ το θέμα επείγει.  Μέσα

από την κυβερνητική αναβλητικό-

τητα και τους κομματικούς – πολι-

τικούς τακτικισμούς ξεπεράσαμε

κατά πολύ τη δωδεκάτη. Γι’  αυτό

πρέπει – έστω και τώρα – να επι-

ταχύνουμε το βηματισμό μας. 

Επείγει η εφαρμογή του ΓΕΣΥ και ολοκληρωμένου
διχτύου δημοσίων συγκοινωνιών

• Η ΣΕΚ καλεί τους νέους

υπουργούς να αφουκρασθούν

τις απαιτήσεις της κοινωνίας

ΝΙΚΟΣ ΜΩΫΣΕΩΣ, γ.γ. ΣΕΚ

ΥΓΕΙΑ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ
ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ΣΕΚ αξιώνει την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος

Υγείας μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Ο τομέας της υγείας αποτελεί πυλώνα του κοινω-

νικού κράτους και η κυβέρνηση έχει υπέρτατο

χρέος να επιταχύνε την υλοποίηση του ΓΕΣΥ.

Καλούμε τον νέο υπουργό Υγείας να

αγνοήσει φωνές που ενδεχομένως να

εξυπηρετούν ιδιοτελή συμφέροντα,

προχωρώντας με αποφασιστικότητα

στην αυτονόμηση και εκσυχρονισμό

των νοσοκομείων και σε συνεννόηση με

τους Κοινωνικούς Εταίρους να υπερ-

πηδήσει τα όποια εμπόδια παρεμβάλ-

λονται ώστε σύντομα η Κύπρος να

αποκτήσει σύγχρονο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, καλούμεν τον νέο υπουργό Συγκοινωνιών να επισπεύσει τη

μελέτη για εφαρμογή ολοκληρωμένου διχτύου δημοσίων συγκοινωνιών.

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τεράστια ποσά του οικογενειακού προϋπο-

λογισμού στη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου. Αν θέλουμε να γίνουμε

κράτος πρόνοιας οφείλουμε να αποκτήσουμε ολοκληρωμένο δίχτυο

δημοσίων μεταφορών και τον πρώτο λόγο έχει ο νέος υπουργός, κατέ-

ληξε ο κ. Μωϋσέως.

ΑΝΑΔ: Σχέδιο εργοδότησης

ανέργων πτυχιούχων

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη σχεδίου απασχόλησης

ανέργων νέων πτυχιούχων για έξι μήνες. Σε

όσους συμμετάσχουν θα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ

επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Πρό-

σθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής

Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής

νομοθεσίας.

Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι

πτυχιούχοι, ηλικίας κάτω των 35 ετών κατά τη λήξη

της προθεσμίας υποβολής αίτησης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για

συμμετοχή στο Σχέδιο των άνεργων νέων πτυχιού-

χων, φαίνονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες»

στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση:

www.anad.org.cy

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε έντυπη ή

ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ

www.anad.org.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι
η Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
της ΑνΑΔ 22515000 ή 22390300

Αυξάνεται η φτώχεια
στην Κύπρο 

Αύξηση του ποσοστού του κυπριακού πληθυσμού

που ζει στα επίπεδα φτώχειας σημειώθηκε κατά

τον μήνα Φεβρουάριο 2014, με τους αριθμούς να

εκτοξεύονται στις 13.300 οικογένειες. Σήμερα, περί-

που 45.000 άτομα, εκ των οποίων 13000 ανήλικοι

επιβιώνουν από τη βοήθεια κοινωνικών παντοπω-

λείων και άλλων εθελοντικών φορέων.

Οι περισσότερες ανάγκες,  είναι στη Λευκωσία

λόγω και του μεγάλου πληθυσμού, επισήμανε ο

επίτροπος Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκη.

«Όσον αφορά τους επόμενους μήνες, υπάρχει μια

αβεβαιότητα, γιατί η ανάγκη των συνανθρώπων

μας για στήριξη έχει άμεση σχέση με την ανεργία,

οπότε αν αυξηθεί η ανεργία τότε σίγουρα αυτό

σημαίνει ότι θα υπάρχει αύξηση και στη ζήτηση

για στήριξη», πρόσθεσε. 

Όπως ανέφερε, «ο κόσμος βοηθά και από τα στε-

ρήματα του, καθώς βοήθεια προέρχεται και από

επιχειρήσεις, αλλά ζητούν να είμαστε στοχευμένοι

και πιο καλά συντονισμένοι». 

Ο κ. Γιαννάκη είπε πως οι περισσότεροι φορείς

προσπαθούν τώρα να εμπλουτίσουν την προσφο-

ρά τους προς τους συνανθρώπους μας και με

θέματα συμβουλευτικών υπηρεσιών - ψυχολογι-

κής στήριξης και νομικής βοήθειας επί εθελοντι-

κής βάσης. 

«Είμαστε στην προσπάθεια δημιουργίας κοινού

εντύπου για όλους τους φορείς ώστε να υπάρχει

μια ομοιομορφία για το πώς εγκρίνονται οι

συνάνθρωποι μας που χρήζουν βοήθειας, καθώς

και δημιουργίας λογισμικού, το οποίο θα συνδέει

τους φορείς ώστε να

γίνεται καλύτερος

έλεγχος στο τι βοή-

θεια δίνεται», πρό-

σθεσε. 

Αυτό, συνέχισε, θα

βοηθά καλύτερα τον

έλεγχο και στόχευση

μεταξύ όλων των

φορέων ανά το

παγκύπριο. 

Ογενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως απέστειλε χθες

συγχαρητήρια μηνύματα στους νεοδιορισθέντες υπουργούς οι

οποίοι έδωσαν την νενομισμένη διαβεβαίωση την περασμένη Παρα-

σκευή ενώπιον του προέδρουτης Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

«Σας συγχαίρω θερμά για την ανάληψη των καθηκόντων σας και

ευελπιστώ στην ανάπτυξη άριστης και καρποφόρας συνεργασίας

μεταξύ της ΣΕΚ και του υπουργείου σας για θέματα κοινού ενδιαφέ-

ροντος.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε», σημει-

ώνει ο γ.γ. της ΣΕΚ.

Συγχαρητήρια μηνύματα ΣΕΚ
στους νεοδιορισθέντες υπουργούς
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Νόμιμη τοκογλυφία
ή υπερκέρδος;

Πρόσφατα υπέπεσε στην αντίληψη μου ότι το

τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο δεν περιλαμ-

βάνεται στο νόμο περί τοκογλυφίας προκαλώντας σε

μένα ανάμικτα συναισθήματα, θυμού και προβλημα-

τισμού.

Γιατί οι τράπεζες να μην τίθενται κάτω από το μικρο-

σκόπιο του εν λόγω νόμου ώστε να υπάρχει έλεγχος

για τον τρόπο που χειρίζονται τις χρεώσεις τους ένα-

ντι των πελατών τους;

Αν πράγματι αυτό ευσταθή  τότε είναι ένας τρόπος

να κόβουν και να ράβουν στα μέτρα τους χωρίς

κανείς να μπορεί να τους ασκεί  έλεγχο και χωρίς

κανένας να παρεμβαίνει στο  έργο

τους. Φάνηκε δυστυχώς πολύ πρό-

σφατα τι σημαίνει να αφήνετε ανεξέ-

λεγκτο  το τραπεζικό σύστημα που

απορροφούσε  δις ELA την ώρα που

ψυχορραγούσε.

Την ώρα που το κυπριακό τραπεζικό

σύστημα ήταν στο χείλος της κατάρ-

ρευσης λόγων κακών χειρισμών τραπεζικών και

άλλων, που δεν τους επόπτευαν ως όφειλαν, δεν πλή-

ρωσαν τη νύμφη οι ίδιες οι τράπεζες αλλά ρημάχθη-

καν οι καταθέσεις του κόσμου για να θωρακιστεί το

τραπεζικό σύστημα και γενικότερα η κυπριακή οικο-

νομία.

Ο κόσμος ωστόσο βιώνει με το χειρότερο τρόπο τις

επιπτώσεις της οικονομικής δυσπραγίας και αυτή τη

στιγμή χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας αλλά και

των τραπεζών που ηθικά τουλάχιστον υποχρεούνται

να δώσουν χέρι βοηθείας στον κοσμάκη που ζει ένα

καθημερινό εφιάλτη.

Χρειάζεται λοιπόν  οι τράπεζες να αναλάβουν το

μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί  και να μην

προσπαθούν να βγάλουν τα χαμένα από τον κάθε

πολίτη με υπερχρεώσεις και τόκους πάνω στους

τόκους. Ειδικότερα αυτόν τον καιρό που  λόγω των

πολλών δισεκατομμυρίων χρεών που στοιβάχτηκαν

από τα  μη εξυπηρετούμενα δάνεια φαίνεται ότι σε

κάποια στιγμή όλες οι υποθήκες θα επαναξιολογη-

θούν. 

Χρήζει προσεκτικής μελέτης ώστε  να μην πληρώσει

και πάλι ο πολίτης τη νύμφη. Την αποκλειστική ευθύ-

νη την  έχουν οι τράπεζες και οι δικές τους υπερτι-

μημένες  εκτιμήσεις. Δίδονταν  δάνεια εκατομμυρίων

σε 24 ώρες στηριζόμενοι πολλές φορές σε πλασματι-

κούς αριθμούς.

Ποιος λοιπόν θα ελέξει τις χρεώσεις των τραπεζών.

Εκείνοι παπάδες εκείνοι τατάδες; 

Ο κόσμος εξακολουθεί να υποφέρει από  έντονη

ανασφάλεια και η ανάκτηση πλήρους εμπιστοσύνης

προς το κυπριακό  τραπεζικό σύστημα προϋποθέτει

ότι θα σταματήσει η εκμετάλλευση και η υπερκερδο-

φορία.  Δεν θέλω λοιπόν να πιστέψω ούτε  μια στιγ-

μή ότι το ίδιο το τραπεζικό μας σύστημα αφέθηκε να

συμπεριφέρεται  ως ένας νόμιμος τοκογλύφος. 

Ωστόσο οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι τράπεζες

παγκοσμίως  αποτελούν  σύγχρονες επιχειρήσεις με

μοναδικό στόχο το κέρδος. Το βάρος για την προ-

στασία του κόσμου το φέρει η πολιτεία και οφείλει

να εγκύψει και πάλι στο γεγονός κατά πόσο οι τρά-

πεζες είναι λογικό να εξαιρούνται από τον νόμο περί

τοκογλυφίας. Τουλάχιστον ο κόσμος χρειάζεται να

αισθάνεται ότι το κράτος έχει τα μάτια ανοικτά για

να τον  προφυλάξει. Τα έχει όμως;

Υ.Σ.: Τοκογλυφία: ο δανεισμός χρημάτων με επιτό-

κιο υψηλότερο του νόμιμου

Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

Όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην του
Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποί-
ος και πάλι διά της εύγλωττης σιω-
πής του αποστασιοποιείται από τη
συμφωνία Κυβέρνησης-Δημητριά-
δη, έχουν χαρακτηρίσει ως συναλ-
λαγή τον τρόπο με τον οποίο έγινε η
παραίτηση του Διοικητή της Κεντρι-
κής Τράπεζας. Και την ίδια στιγμή,
ενισχύεται η απαξίωση των θεσμών
και δημιουργούνται εύλογες ανησυ-
χίες, και ως προς τη διαπλοκή που
εκτυλίσσεται και ως προς την πορεία
που θα ακολουθήσουν τα πράγματα
όσον αφορά τη λεγόμενη κάθαρση
και τιμωρία των ενόχων του οικονο-
μικού εγκλήματος.

Μία μακρά και θυελλώδης σχέση
του Προέδρου της Δημοκρατίας με
τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπε-
ζας, κατά την οποία ακούστηκαν
ουκ ολίγα εις βάρος του δευτέρου,
καταλήγει σε ένα ευτυχές διαζύγιο.
Με παροχή ενός «μπόνους» 300
χιλιάδων ευρώ στον Διοικητή και με
απαλλαγή όλων των καταγγελιών
εις βάρος του για όσα πιθανά ποινι-
κά αδικήματα διέπραξε, κατά τους
κυβερνητικούς ισχυρισμούς. «Σας
διαβεβαιώνω ότι παρά τις κατά και-
ρούς διαφορετικές θεωρήσεις, η
εκτίμησή μου προς το πρόσωπό σας
παραμένει απεριόριστη», αναφέρει η
«αποχαιρετιστήρια» επιστολή του
Προέδρου της Δημοκρατίας προς
τον Διοικητή.

Εδώ έκδηλα διαφαίνεται το στοιχείο
της υποκρισίας. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, από την πρώτη στιγμή
της ανάληψης της διακυβέρνησης,
έθεσε ως στόχο το «φάγωμα» του
Πανίκου Δημητριάδη. Του έθεσε
δίπλα του επιτηρητές για να παρα-
κολουθούν τις κινήσεις του, του
έστειλε στην Αστυνομία στο γρα-
φείο του, συνήργησε στο να αρχίσει
ποινική ανάκριση εις βάρος του για
πλαστογραφία. Κατηγορήθηκε για
πολλά και για συνενοχή στην οικο-
νομική καταστροφή ο Διοικητής.
Και ξαφνικά όλα έγιναν μέλι-γάλα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξαφ-
νικά, εκφράζει «απεριόριστη εμπι-
στοσύνη» σε εκείνον που εδώ και
πολύ καιρό έχει στοχοποιήσει και
εργαζόταν για την αντικατάστασή
του.

Τον φιλοδωρεί με 300 χιλιάδες ευρώ,
ως αντίδωρο για την παραίτησή του
και ο Γενικός Εισαγγελέας, την ίδια
μέρα του «deal», ανακοινώνει ότι ο
Διοικητής δεν θα κατηγορηθεί. Και
προσέξτε: Κατ' απαίτησιν του κ.
Δημητριάδη, το «μπόνους» των 300
χιλιάδων ευρώ θα κατατεθεί σε τρά-
πεζα του Λονδίνου. Όχι σε τράπεζα
της Κύπρου. Η Κυβέρνηση αυτής
της χώρας και ο άνθρωπος που ελέγ-
χει το τραπεζικό σύστημα δεν φαίνε-
ται να εμπιστεύονται τις κυπριακές
τράπεζες. Και εμβάζουν το ποσό σε
τράπεζα του Λονδίνου. Την ίδια
στιγμή που καλούν τους Κυπρίους

και ξένους καταθέτες να εμπιστευ-
θούν το τραπεζικό σύστημα της
χώρας και να το στηρίξουν.

Όλα αυτά κλονίζουν ανεπανόρθω-
τα το ήδη κλονισμένο αίσθημα των
πολιτών προς τους ταγούς και τους
θεσμούς. Γίνονται διαμεσολαβήσεις
στα παρασκήνια, ανατολίτικα παζά-
ρια τύπου πάρε-δώσε σε θέματα
αρχής, και επιβραβεύονται άνθρω-
ποι τους οποίους η Κυβέρνηση
δακτυλόδειχνε ότι εμπλέκονται σε
σοβαρά αδικήματα. Ενισχύεται το
αίσθημα και γίνεται βεβαιότητα ότι,
στον τόπο αυτόν, ανίκητη είναι η
διαπλοκή και παντοδύναμη η ατιμω-
ρησία.

Έχει εκθεμελιωθεί πλέον και το
τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας και
εμπιστοσύνης προς το σύστημα.
Έχει εκλείψει και το τελευταίο ίχνος
ελπίδας, ότι τελικά οι ένοχοι του
οικονομικού εγκλήματος θα τιμωρη-
θούν. Οι δεσμεύσεις του Προέδρου
Αναστασιάδη για διαφάνεια, κρά-
τος δικαίου και τερματισμό της δια-
πλοκής εξανεμίζονται. Με ταχυδα-
κτυλουργικούς τρόπους συνάπτο-
νται εν κρυπτώ και παραβύστω συμ-
φωνίες, που μυρίζουν συναλλαγή.

Ποιος πολίτης, πλέον, μπορεί να
εμπιστευθεί πολιτικούς και θεσμούς;

Και ποιος πιστεύει, πλέον, ότι θα
υπάρξει πραγματική τιμωρία και
κάθαρση;

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Το μεγάλο δούλεμα

ΤΟ ΠΙΟ ενδιαφέρον πείραμα
στον κυπριακό λαό δεν είναι το

κούρεμα που υπέστη. Είναι το δού-
λεμα στο οποίο υπόκειται καθημερι-
νά χωρίς να αντιδρά. Πόσο μπορεί
να αντέξει ένας λαός να τον δουλεύ-
ουν καθημερινά και αυτός απλά να
σκύβει και να προχωρεί; Πού σταμα-
τά η στωικότητα και πού αρχίζει η
απάθεια; Ποιο θα είναι το αποτέλε-
σμα στα πειραματόζωα; Πώς ανα-

πτύσσεται η
γενιά που ανα-
τρέφεται σε
ένα τέτοιο
κλίμα; Πώς
αποκτά αυτο-
σεβασμό; Πώς
μαθαίνει να
διεκδικεί; Πώς
θέτει τα όριά
του;

Οι πρόγονοί μας σιωπούσαν γιατί
είχαν τους κατακτήτες από πάνω
τους και έπρεπε να εφευρίσκουν
τρόπους για να επιβιώνουν. Να περ-
νούν απαρατήρητοι. Να γίνουν, αν
είναι δυνατόν, αόρατοι. Σήμερα, που
ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθε-
στώς, γιατί ανεχόμαστε το δούλεμα;
Και πόσο ηλίθιους μάς περνούν εν
τέλει;

Ο πρόεδρος, σχεδόν με δάκρυα στα
μάτια, μας καλεί να πιστέψουμε πως
ο διοικητής της Κεντρικής Τράπε-

ζας, τώρα που επικράτησε νηνεμία
και δεν δεχόταν καμιά επίθεση -πλην
του ότι διεξαγόταν έρευνα ώστε να
στοιχειοθετηθεί υπόθεση εναντίον
για τα συμβόλαια που υπέγραψε με
τους ξένους οίκους- ξύπνησε μια
μέρα διαπιστώνοντας ότι πεθύμησε
την οικογένειά του, του έλειψε η
ακαδημαϊκή έδρα, βαρέθηκε να
κυκλοφορεί με οδηγό και να απο-
λαμβάνει έναν μισθό πιο ψηλό
ακόμα και από αυτόν του προέδρου
και αποφάσισε να παραιτηθεί.
«Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι ήθελαν
να φύγει ο Διοικητής και δημιουρ-
γούσαν ένα κλίμα, αυτή την ώρα
που ο άνθρωπος αποφάσισε ότι θα
πρέπει να συνεχίσει την επαγγελμα-
τική του καριέρα ως καθηγητής
Πανεπιστημίου, να θεωρούν ότι η
απόφασή του είναι προϊόν συναλλα-
γής;», διερωτήθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας λες και δεν είναι αυτός
που πρώτος δημιούργησε το κλίμα,
δικαίως ή αδίκως. Ο Πανίκος Δημη-
τριάδης, λοιπόν, αποφάσισε να
παραιτηθεί. Αλλά ενώ η απόφα-
ση ήταν δική του, επειδή
πρόσφερε τόσα πολλά στον
τόπο, οι πτωχευμένοι πολί-
τες τού κάνουμε δώρο
300.000 ευρώ. Φεύγει,
σταματούν οι έρευνες
εναντίον του, παίρνει και
ένα καλό πεσκέσι, αλλά δεν

μεσολάβησε καμία συναλλαγή προ-
σπαθεί να μας πείσει κι ο εισαγγελέ-
ας με το βλοσυρό του ύφος που πρέ-
πει να το εκλαμβάνουμε ως σοβαρό-
τητα. Κι έτσι δεν θα μάθουμε ποτέ:
Τηλεφώνησε ο Δημητριάδης από το
Στρασβούργο όπου βρισκόταν στον
πρόεδρο που ήταν σε δεξίωση εκείνη
τη στιγμή και τον προειδοποίησε για
το κούρεμα; Τα έκανε πλακάκια με
τους οίκους ο Δημητριάδης; Ποιος
έχει ευθύνη που ο ELA έρεε απεριό-
ριστος στη Λαϊκή; Πώς χαρίσαμε τα
παραρτήματα των τραπεζών στην
Ελλάδα στην Πειραιώς;

Ο Δημητριάδης φεύγει χρυσωμένος
όπως έφυγαν πολλοί άλλοι που τα
έκαναν μαντάρα στο τραπεζικό
σύστημα και πάμε παρακάτω. Κι ό,τι
έγινε έγινε. «Προέχει το εθνικό
θέμα», λέει ο πρόεδρος. (Μέχρι πότε
θα αποτελεί άλλοθι για τα πάντα το
εθνικό θέμα;)

«Με απεριόριστη εκτίμηση»...

Της Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
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ΗΕπιτροπή Απασχόλησης της

Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρί-

νησε την περασμένη εβδομάδα ότι

με το πρόγραμμα καταπολέμησης

της νεανικής ανεργίας τα κράτη -

μέλη θα πρέπει να προσφέρουν

θέση εργασίας, εκπαίδευσης ή

κατάρτισης σε κάθε νέο κάτω των

25 ετών, το αργότερο 4 μήνες μετά

την απώλεια της θέσης εργασίας ή

την ολοκλήρωση των σπουδών

του.

Η «Κομισιόν» έχει ήδη εγκρίνει τα

προγράμματα των χωρών που θα

συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων

και το κυπριακό πρόγραμμα, όπου

η ΕΕ θα διαθέσει 10,81 εκατ. ευρώ,

αλλά και το ελληνικό με το ύψος

της χρηματοδότησης να ανέρχεται

σε 160,24 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με

τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τα

19 κράτη - μέλη που είναι επιλέξι-

μα μπορούν εάν επιθυμούν να

δώσουν μια πιο διευρυμένη ερμη-

νεία στη συμμετοχή, αυξάνοντας

το όριο ηλικίας των νέων που θα

συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, η

Ιταλία έχει ανεβάσει το όριο συμ-

μετοχής στα 29 χρόνια. Ωστόσο,

εκπρόσωπος της Ε.Ε. διευκρίνισε,

ότι τα ποσά που έχουν εγκριθεί για

κάθε χώρα παραμένουν σταθερά,

ανεξάρτητα από τον αριθμό των

νέων που θα συμμετάσχουν. Τόνισε

επίσης, ότι τα κράτη - μέλη μπο-

ρούν να ζητήσουν την κάλυψη

δαπανών αναδρομικά από το

Σεπτέμβριο του 2013, όταν τέθηκε

σε ισχύ η πρωτοβουλία. Δηλαδή,

εάν είχαν ήδη ξεκινήσει την εφαρ-

μογή του μέτρου στα τέλη του

προηγούμενου έτους και οι δαπά-

νες είναι επιλέξιμες μπρούν να τις

ζητήσουν αναδρομικά, πάντα

εντός του προκαθορισμένου ποσού

που αναλογεί για κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσι-

μα στοιχεία της Eurostat, τον

Ιανουάριο ο αριθμός των ανέργων

ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε

στο σύνολο της ΕΕ τα 5.5 εκατομ-

μύρια άτομα, εκ των οποίων 3,5

εκατομμύρια αφορούσαν τις χώρες

της Ευρωζώνης. Τα υψηλότερα

ποσοστά ανεργίας στους νέους

κατέγραψαν η Ελλάδα (59%) και η

Ισπανία (54,6%). Στην Κύπρο η

ανεργία στους νέους ανήλθε τον

ίδιο μήνα στο 40,3%.

Προχωρεί το πρόγραμμα μείωσης
της ανεργίας των νέων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ

Οι υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνω-

σαν ότι για σκοπούς παραχώρησης ανεργιακού

επιδόματος εξετάζουν τις αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση και η περίοδος ανεργίας

τους άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου 2013.

Επίσης, εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμ-

βάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο αφορά την

περίοδο ανεργίας Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014.

Όσον αφορά την πληρωμή λόγω πλεονασμού οι

Υπηρεσίες εξετάζουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν

την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2013, σημειώνοντας

ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί

πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία, για τις οποί-

ες όμως, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι

οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία που

τους έχουν ζητηθεί. Όσον αφορά την καταβολή της

κοινωνικής σύνταξης εξετάζονται ο αιτήσεις των

οπίων οι αιτητές απέκτησαν δικαίωμα το Δεκέμβριο

του 2013. Για το επίδομα ασθενείας εξετάζονται οι

αιτήσεις που παραλήφθηκαν μέχρι 22/1/2014 και

για τη σύνταξη αναπηρίας αυτές που παραλήφθη-

καν τον περασμένο Δεκέμβριο, νοουμένου ότι έχουν

σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τη σύντα-

ξη γήρατος εξετάζονται οι αιτήσεις των οποίων οι

αιτητές απέκτησαν δικαίωμα το Σεπτέμβρη του

2013. Για την παροχή τη σύνταξης χηρείας στις

περιπτώσεις όπου ο / η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν

λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι αιτήσεις

Δεκεμβρίου 2013. Για τις περιπτώσεις όπου ο / η

αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος

εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου

- Νοεμβρίου 2013.

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Στα 4,1 δις ευρώ ανέρχονται τα μη εξυπηρετούμε-

να δάνεια, τα οποία θα διαβιβασθούν στη Διεύ-

θυνση Διαχείρισης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

στον Συνεργατισμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται δάνεια

άνω των 200.000 ευρώ, καθώς και δάνεια για τα

οποία ήδη αποφασίστηκε η λήψη νομικών μέτρων. Η

πλειοψηφία αυτών των δανείων αφορά ποσά μετα-

ξύ 300-500 χιλιάδων ευρώ. Μήνυμα αισιοδοξίας

στέλλει για τη διαχείρισή τους ο Πρόεδρος της Επι-

τροπείας του Συνεργατισμού,  υποστηρίζοντας ότι

μετά την ανακεφαλαιοποίησή του, ο Συνεργατισμός

έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και αυτήν την

πρόκληση.

€300-500 χιλιάδες τα κόκκινα δάνεια

Η μεγαλύτερη πρόκληση εξακολουθεί να είναι η δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία,

σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ανέρχονται

στα 4,1 δις ευρώ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επι-

τροπείας του Συνεργατισμού, τα δάνεια αυτά θα

μεταφερθούν στη Διεύθυνση Διαχείρισης μη Εξυπη-

ρετούμενων Δανείων. Σε αυτά περιλαμβάνονται

δάνεια πέραν των 200 χιλιάδων ευρώ, ή δάνεια για

τα οποία ήδη υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Ο

Νικόλας Χατζηγιάννης δήλωσε ότι η πλειοψηφία

αυτών των δανείων αφορά δάνεια τα οποία κυμαί-

νονται μεταξύ 300-500 χιλιάδων ευρώ.

Πρόσθεσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αφορά ενυπόθη-

κα δάνεια, χωρίς όμως να υπάρχει καθαρή εικόνα

αυτήν τη στιγμή.

Άλλη μια πρόκλη-

ση είναι ο περιο-

ρισμός της αύξη-

σης των μη εξυ-

πηρετούμενων

δανείων.

• Ευθείς βολές συντεχνιών ΑΗΚ κατά του υπουργού Οικονομικών

Τα Ταμεία Συντάξεων είναι ιερά και ανήκουν

αποκλειστικά στους εργαζόμενους

Ευθείς βολές εναντίον του

υπουργού Οικονομικών Χάρη

Γεωργίαδη εξαπέλυσαν οι συντε-

χνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού για

δηλώσεις του γύρω από το θέμα

των ιδιωτικοποιήσεων.

Παρά ταύτα οι συντεχνίες ανταπο-

κρίθηκαν θετικά στην έκκληση του

νεοδιορισθέντα προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ

για την ανανέωση για ακόμα ένα

μήνα του Γραμματίου των €100 εκ.

του Ταμείου Συντάξεων μας, το

οποίο λήγει στις 19 Μαρτίου 2014. 

Περαιτέρω υπογραμμίζουν: «Θα

πρέπει όμως το Διοικητικό Συμ-

βούλιο να συνειδητοποιήσει ότι τα

χρήματα αυτά ανήκουν στους

εργαζομένους και θα πρέπει μέσα

στα πλαίσια μιας συνετής διαχεί-

ρισης να επιστραφούν χωρίς άλλη

καθυστέρηση.

Αυτή η χειρονομία γίνεται πέραν

και εκτός της θέλησης των συνα-

δέλφων μας, οι οποίοι αισθάνο-

νται έντονα ενοχλημένοι, τόσο από

τις τελευταίες εξελίξεις, όσο και

για τις απαράδεκτες δηλώσεις του

Υπουργού Οικονομικών στην εφη-

μερίδα «Φιλελεύθερος» την Κυριακή

9/3/2014. Ο κ. Υπουργός, όπως

φαίνεται, επαίρεται και βαυκαλί-

ζεται από την πρόσφατη Νομοθε-

σία για τις ιδιωτικοποιήσεις, που

είναι γνωστό το πως επιβλήθηκε

στη Βουλή, για να χρησιμοποιηθεί

ως εργαλείο παράκαμψης του

Συντάγματος. 

Ο κ. Υπουργός δημαγωγικά δηλώ-

νει ότι οι Οργανισμοί δεν ανήκουν

στους εργαζόμενους. Συμφωνούμε

και ουδέποτε τους έχουμε οικειο-

ποιηθεί. Απεναντίας, δηλώνουμε

ότι αυτοί ανήκουν στον Κυπριακό

λαό που τους δημιούργησε και σ’

αυτόν πρέπει να παραμείνουν, για

να μην καταλήξει ο ίδιος έρμαιο

των όποιων κερδοσκόπων και και-

ροσκόπων.  

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

στην Αρχή Ηλεκτρισμού δηλώνουν

την αποφασιστικότητα τους να

υπερασπιστούν με κάθε νόμιμο

τρόπο τον Οργανισμό και τους

εργαζόμενους σε μια καθετοποιη-

μένη επιχείρηση κάτω από το

Δημόσιο Δίκαιο. 

Ο ίδιος ο Υπουργός και οι μέντορές

του συχνά και συστηματικά ανα-

φέρονται κατά ειρωνικό και δημα-

γωγικό τρόπο για τα Ταμεία

Συντάξεων χιλιάδων εργαζομένων

και συνταξιούχων. Θα πρέπει όλοι

να αντιληφθούν ότι τα Ταμεία

Συντάξεων είναι ιερά και ανήκουν

αποκλειστικά στους εργαζόμενους

και στους συνταξιούχους, γι’ αυτό

και συνιστούμε σ’ όλους να επιδει-

κνύουν την πρέπουσα σοβαρότητα

και σεβασμό. 

Ε.Ε.
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Είναι καθολικά παραδεκτό ότι η

γραφειοκρατία αποτελεί γάγγραι-

να για το δημόσιο τομέα. 

Λόγω της γραφειοκρατίας ο δημόσιος

τομέας καταναλώνει χαρτιά, μελάνια

και σφραγίδες, αυξάνει τον χρόνο

παραμονής του πολίτη στον χώρο

της, αυξάνει τις ουρές που δημιουρ-

γούνται, αυξάνει τον αναπόφευκτο

εκνευρισμό.

Όλα αυτά ονομάζονται με μία λέξη

γραφειοκρατία. Το ερώτημα που γεν-

νάται σε όλους είναι ένα και καίριο:

μπορούν όλες αυτές οι διαδικασίες να

απλοποιηθούν με σκοπό να γλυτώσει

ο πολίτης από τη γάγγραινα της γρα-

φειοκρατίας αλλά και να εξοικονομή-

σει το κράτος χρήματα;

Αναντίλεχτα η γραφειοκρατία αποτε-

λεί σημαντικό ανασταλτικό παράγο-

ντα στη δημιουργία και την ανάπτυξη

της επιχειρηματικότητας. Κατά κανό-

να δε, η γραφειοκρατία παρεμποδίζει

αντί να διασφαλίζει τον έλεγχο.

Η μελέτη που διενήργησε ο οίκος

KPMG αποσκοπεί στην καλύτερη

διαρρύθμιση των επιχειρήσεων

καθώς και στη μείωση του διοικητι-

κού κόστους. Εστιάζεται δε στην

απλοποίηση διαδικασιών με στόχο τη

μείωση της γραφειοκρατίας μέσω

απλοποίησης της νομοθεσίας και των

περίπλοκων κρατικών διαδικασιών.

Το συγκεκριμένο έργο συμπεριέλαβε 8

εθνικούς τομείς προτεραιότητας που

συμπεριλαμβάνουν τον τομέα αρχείου

πληθυσμού και μετανάστευσης, τον

τομέα Γεωργίας, το ΤΕΠ, τον Τομέα

Εφόρου εταιρειών, τον τομέα κοινωνι-

κών ασφαλίσεων, τον τομέα περιβάλ-

λοντος, τον τομέα τουρισμού και τον

τομέα ΦΠΑ. 

Οι κυριότερες εισηγήσεις του οίκου

εστιάζονται στην προβολή της χρή-

σης των διαδικτυακών υπηρεσιών

που προσφέρει η κυβέρνηση προς τις

επιχειρήσεις και τους πολίτες, μέσω

μιας κεντρικής διαφημιστικής καμπά-

νιας. Επιπλέον αφορούν την από κοι-

νού διαδικτυακού χώρου (portal) μέσω

του οποίου θα γίνονται όλες οι πλη-

ρωμές προς την Κυβέρνηση και την

επίσπευση της δημιουργίας και λει-

τουργίας του κοινού χώρου φύλαξης

πληροφοριών (Data Warehouse) ο

οποίος θα χρησιμοποιείται από κοι-

νού από όλα τα κυβερνητικά τμήματα.

Όσον αφορά το κάθε τμήμα ξεχωρι-

στά, το ΤΕΠ έχει υλοποιήσει όλες σχε-

δόν τις εισηγήσεις του οίκου με σημα-

ντικότερη την αναβάθμιση του υφι-

στάμενου συστήματος TAXISNET που

παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής

υποβολής στοιχείων προς το ΤΕΠ, σε

συνδυασμό με τη παροχή κινήτρων

για προώθηση της χρήσης του.

Σχετικά με το τμήμα εφόρου εταιρει-

ών, το τμήμα υπηρεσιών πληροφορι-

κής που υπάγεται στο Υπουργείο

Οικονομικών έχει υλοποιήσει 5 ειση-

γήσεις του οίκου στο πλαίσιο εφαρ-

μογής και προώθησης του ηλεκτρονι-

κού συστήματος (e-filing-e-search).

Για την καλύτερη λειτουργία του τμή-

ματος ΦΠΑ προτάθηκε και πήρε

σάρκα και οστά η μείωση του χρόνου

διατήρησης των 3 αρχείων από 7

χρόνια σε 6 (αρχείο λογαριασμών,

αρχείο τιμολογίων αγορών/πωλήσε-

ων, αρχείο εισαγωγών και εξαγωγών-

βιβλίο ταμείου) αλλά και η εισήγηση

της υλοποίησης ενός κοινού φορολο-

γικού αριθμού (Φορολογική Ταυτότη-

τα) για κάθε επιχείρηση και την κοινή

χρήση στοιχείων που αφορούν τις

επιχειρήσεις από τα τμήματα ΦΠΑ και

ΤΕΠ, με διερεύνηση για μελλοντική

χρήση και από άλλα τμήματα όπως

το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ταμείο Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

Σε σχέση με τον τομέα κοινωνικών

ασφαλίσεων, υιοθετήθηκε η προώθη-

ση της χρήσης του υφιστάμενου ηλε-

κτρονικού συστήματος με την παρα-

χώρηση κινήτρων, όπως διαφορο-

ποιημένη τελευταία ημερομηνία πλη-

ρωμής από διαδίκτυο και η αυτόματη

αποστολή των απαιτούμενων κωδι-

κών (username / password) με την

εγγραφή στο ταμείο. Ακόμα δημιουρ-

γήθηκαν ταμεία εξυπηρέτησης τα

οποία θα διεκπεραιώνουν μόνο

συγκεκριμένες εργασίες μικρής διάρ-

κειας και τα οποία θα μπορούν να

εξυπηρετούν αυτούς που προσέρχο-

νται για πληρωμή οφειλών για μια

και μόνο επιχείρηση.

Κλειδί εισόδου για

όλες τις Υπηρεσίες

Η διευκόλυνση των πολιτών, χρησι-

μοποιώντας ένα και μοναδικό «κλειδί

εισόδου» (single sign-on) για όλες τις

προσφερόμενες Υπηρεσίες, με στό-

χους: 

● Μείωση του διοικητικού κόστους της

Δημόσιας Υπηρεσίας. 

● Εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη η-

υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα υφι-

στάμενα πληροφοριακά συστήματα,

χωρίς να χρειάζονται δαπανηρές

αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό, λογισμι-

κό ή/και επανασχεδιασμό των συστη-

μάτων σε διαδικτυακή αρχιτεκτονική.

● Μείωση του κόστους ανάπτυξης η-

υπηρεσιών, αφού θα αξιοποιούν τις

κοινές λειτουργίες της Αριάδνης και

δεν θα χρειάζεται να αναπτύσσονται

εκ νέου προγράμματα για τη διαχείρι-

ση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (εγγρα-

φή, αναγνώριση και πιστοποίηση

χρηστών), την ασφάλεια των πληρο-

φοριών, την ανταλλαγή δεδομένων,

τις η-πληρωμές, κ.λπ. 

● Εξάλειψη της πολυδάπανης τήρη-

σης/συντήρησης των ίδιων στοιχείων

από πολλά πληροφοριακά συστήμα-

τα.

● Ενίσχυση της ασφάλειας των πλη-

ροφοριών που διακινούνται στο δια-

δίκτυο και της προστασίας δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα. 

● Αποτελεσματική παρακολούθηση

της εξέλιξης / προόδου των συναλλα-

γών και της αποδοτικότητας της

Δημόσιας Υπηρεσίας. 

ΚΥΠΡΟΣ

Έτσι θα δαμασθεί η γραφειοκρατία
2014: Ευρωπαϊκό

Έτος Συμφιλίωσης

Εργασίας με

Οικογενειακή Ζωή

Όπως είναι γνωστό, το 2014 που διανύ-

ουμε έχει κηρυχθεί Ευρωπαϊκό Ετος για

τη Συμφιλίωση της Εργασίας με την Οικογε-

νειακή Ζωή. Με δεδομένο ότι το παλαιό

μοντέλο του κύκλου ζωής με τα στερεότυπα

στάδια –σπουδές, αποφοίτηση, εργασία,

γάμος, συνταξιοδότηση– δεν ισχύει πλέον,

το ζητούμενο είναι μια νέα πολιτική απα-

σχόλησης, που να λαμβάνει υπόψη της ότι

οι άνθρωποι γίνονται γονείς σε μεγαλύτερη

ηλικία και έχει αυξηθεί το ποσοστό των

διαζυγίων – άρα και των μονογονεϊκών

οικογενειών. Επιπλέον, απαιτούν μεγάλες

διακοπές από την εργασία τους για να ανα-

πτύξουν νέες δεξιότητες και, τέλος, δεν

αποσύρονται από την τυπική είτε την εθε-

λοντική απασχόληση με τη συνταξιοδότησή

τους.

Στο σκεπτικό για την ανακήρυξη το Ευρω-

παϊκού Ετους 2014, ωστόσο, πέρα από τον

εκμοντερνισμό των πολιτικών απασχόλη-

σης, είναι και η ανακούφιση της «Γενιάς Χ»

–γεννημένοι μεταξύ 1960-1980– από τις

πολλαπλές πιέσεις που υφίσταται. Στο

προσκήνιο έρχεται και η νέα γενιά των

Ευρωπαίων μπαμπάδων οι οποίοι, αφού

ξεπέρασαν τη δύσκολη φάση της μετάβασής

τους «από την πατριαρχία στην πατρότη-

τα», έχουν να αντιμετωπίσουν και τον υπερ-

βάλλοντα ζήλο των κοινωνιολόγων - ερευ-

νητών που συχνά τους «ανατέμνουν» ως

φαινόμενο, τους συγκρίνουν διακρατικά,

τους μοιράζουν «ετικέτες» και ίσως τους

μπερδεύουν περισσότερο…

Ένα μικρό παράδειγμα της έντονης αυτής

δραστηριότητας έχει αναφερθεί σε μελέτη

του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση

των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,

που επιχείρησε να δώσει απάντηση στο

ερώτημα: «Αλλάζει, πράγματι, ο ρόλος του

πατέρα; Ποια η συμμετοχή τους στο μεγά-

λωμα των παιδιών και στο νοικοκυριό».

Κατ’ αρχάς, οι ίδιοι οι ερωτηθέντες παραδέ-

χθηκαν ότι είναι «διαφορετικοί μπαμπάδες»

από τους δικούς τους. Απέρριψαν το παλιό

πατριαρχικό στυλ, ωστόσο εμφανίσθηκαν

αβέβαιοι να προσδιορίσουν έναν εναλλακτι-

κό βιώσιμο πατρικό ρόλο. Δήλωσαν ότι κάτι

που τους δυσκολεύει περισσότερο είναι να

συμβιβάσουν τις θετικές πλευρές του έντο-

νου συναισθηματισμού τους με τις αρνητι-

κές. Οταν δηλαδή απαιτείται σύγκρουση

λόγω άρνησης και τήρηση κανόνων και

απαγορεύσεων.

• Μελέτη διεθνούς οίκου

καταγράφει εισηγήσεις για

μείωση της κατά 20% τουλάχιστον

Η «Αριάδνη» ενώνει υπηρεσίες ηλεκτρονικά

Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας «Αριάδνη» είναι έργο νευ-

ραλγικής σημασίας, το οποίο θα δημιουργήσει την υποδομή με όλα τα απα-

ραίτητα δομικά στοιχεία για επιτυχημένη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η

«Αριάδνη» έχει οριζόντια εμβέλεια και η υλοποίησή της προϋποθέτει τη

συμμετοχή όλων των κυβερνητικών οργανισμών που παρέχουν ή θα παρέ-

χουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι, το έργο έχει συμπεριληφθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανά-

πτυξης 2007 - 2013, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνίας της Γνώσης

και Καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη

και Ανταγωνιστικότητα» και συγκχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά

Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013 και από κρατικούς πόρους.

Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων πλη-

ροφοριακών συστημάτων και της Κυβερνητικής Πύλης Διαδικτύου, ώστε η

κυβέρνηση να παρουσιάζεται στο κοινό ως μια ενιαία οντότητα, η οποία

παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρή-

σεις με ασφαλή τρόπο. Συγκεκριμένα, η Αριάδνη θα αποτελεί το κεντρικό

σημείο παροχής οριζόντιων και κάθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
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Το φρόνημα του ελληνικού
κρατήθηκε αδούλωτο καθʼ

όλη τη διάρκεια του ζοφερού
σκότους  που σκέπαζε την
Ελλάδα  για τέσσερεις αιώνες.
Μοναδικό όχημα αυτού του
φρονήματος ήταν η Ελληνική
μας γλώσσα στο πλαίσιο της
Ελληνικής – ανθρωπιστικής
μας παιδείας. Δεν είναι καθό-
λου τυχαίο το γεγονός ότι με τη
γένεση του ρεύματος του Δια-
φωτισμού στην Ευρώπη – του
Διαφωτισμού που στηρίχτηκε
στην ελληνική και στην κλασι-
κή παιδεία – τροφοδοτείται η
θέληση του λαού για ελευθερία,
παρά το γεγονός ότι οι εξου-

σίες των ευρωπαίων δεν ήθε-
λαν καμιά επανάσταση. Και
είναι η δύναμη των γραμμάτων
και του πνεύματος δύναμη που
αλλάζει τον άνθρωπο και τον
κόσμο του, είναι δύναμη που
εξεγείρει συνειδήσεις, είναι
δύναμη που οδηγεί τον άνθρω-
πο στους δρόμους της προ-
σφοράς, του αγώνα και της
θυσίας. 

Έτσι, μπορούν να ερμηνευτούν
οι μεγαλειώδεις πράξεις των
φτωχών και ανυπεράσπιστων
Ελλήνων. Έτσι, μπορούν να
κατανοηθούν οι θυσίες στο
Μεσολόγγι, στο Ζάλογγο, στα
Ψαρά, στη Χίο και αλλού.
Υπήρξαν άνθρωποι αποφασι-
σμένοι να δώσουν τη ζωή τους,
να την προσφέρουν ακέραια
στο ιδανικό της ελευθερίας,
στην υπέρτατη αξία της
εστίας, της πατρίδας. Μπορεί
στις δύσκολες εποχές ο
άνθρωπος να νιώθει τη δύναμη
της προσωπικότητάς του και
το μεγαλείο της ψυχής του,
αλλά είναι ο κόσμος της παι-
δείας που ανοίγει τους δρό-
μους της δράσης και της αλλη-
λεγγύης. Και είναι το νήμα της
παιδείας που ενώνει τους
Έλληνες στις παροικίες της
Ευρώπης, στη Βενετία, στο
Παρίσι, στην Τεργέστη, στη
Βιέννη, στην Οδησσό κλπ. Αυτό
το νήμα θα υφάνει τις συνειδή-
σεις της ελευθερίας, της εξέ-
γερσης και της θυσίας. Ο
Κοραής διατυπώνει το αίτημα
των χιλιάδων Ελλήνων με

αξιωματικό τρόπο, με απόλυτη
και καθαρή ερμηνεία: «η παι-
δεία θα φέρει ελευθερία».

Οι θυσίες δεν γίνονται μόνο
από τους επώνυμους ήρωες.
Ήρωες υπήρξαν όλοι όσοι έθε-
σαν τη ζωή τους στην υπόθεση
του πρώτου ιδανικού κάθε
ανθρώπου, στην υπόθεση της
ελευθερίας. Είναι χιλιάδες λαού
που θυσιάστηκαν. Ο καθηγη-

τής Φ. Βώρος σε
μελέτη του αναφέ-
ρει. «Kατά υπολο-
γισμό αξιόπιστο οι
απώλειες, οι προ-
κλημένες από τον
εννεάχρονο απε-
λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό
Aγώνα υπήρξαν: το
ένα τρίτο σχεδόν
του πληθυσμού και
τα δύο τρίτα περί-
που του παγίου
κεφαλαίου στις
περιοχές του εδά-

φους τού από 1830 ελεύθερου
κράτους». Όταν ο άνθρωπος
είναι το απόλυτο υποκείμενο
δημιουργίας της ελευθερίας
του ανοίγει δρόμους και για
τους άλλους, γίνεται σηματω-
ρός και για τις εφησυχασμένες
συνειδήσεις. Τότε ο άνθρωπος
είναι σε κατάσταση μόνιμης
έκστασης, ιερής ανάφλεξης.
Τότε η ζωή μετασχηματίζεται,
τα γεγονότα αποκτούν άλλες
διαστάσεις. Τότε βαδίζει στο
μονοπάτι της προσωπικής του
τελείωσης. 

Η 25 η Μαρτίου είναι
ζωντανή

Η 25η Μαρτίου 1821 δεν είναι
απλά και μόνο σχολι-
κή υπόθεση. Η σχο-
λειοποίησή της τη
συρρικνώνει. Η 25η
Μαρτίου 1821 είναι
ιστορικό, εθνικό,
κοινωνικό γεγονός
ύψιστης σημα-
σίας. Ο εορτασμός
δεν μπορεί να
είναι επετει-
ακός, δεν
μπορεί να
έχει μουσει-
ακό άρωμα. Η
25η Μαρτίου 1821 είναι
παρούσα και σήμερα. Όχι μόνο
γιατί δημιούργησε τη σύγχρονη
Ελλάδα, αλλά και γιατί οι
παρακαταθήκες της και τα
διδάγματά της και το αξιακό
της στερέωμα οφείλουν να
διαμορφώνουν τις συνειδήσεις

μας. Δεν μπορείς να κατανοή-
σεις και να γιορτάσεις την 25η
Μαρτίου 1821 με χειραγωγημέ-
νες συνειδήσεις, με ιδεολογίες
παρακμής, με κοσμοθεωρίες
λατρείας του χρήματος και των
υλικών αγαθών. Αλλά πριν απʼ
αυτά οφείλουμε να στοχα-
στούμε ιδιαίτερα σήμερα για το
μέγα ζήτημα της εθνικής ανε-
ξαρτησίας. Γιατί αυτή η μάχη

στην ιστορία δεν δίνεται άπαξ.
Κάθε εποχή οφείλει να δίνει το
δικό της αγώνα για την εθνική
ανεξαρτησία. 

Ο ακαδημαϊκός και πρώην

υπουργός Παιδείας, ο K. I.
Δεσποτόπουλος, σε άρθρο του
«Οι εθνικές επέτειοι της εθνε-
γερσίας» (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24-
25/3/2012), δίνει το πραγμα-
τικό περιεχόμενο της σχέσης

μας με την 25η
Μαρτίου 1821.
«Η ιστορία από
το 1821 μέχρι τις
μέρες μας μιλά
για το ποια εθνι-
κή ανεξαρτησία
θέλουμε. Αν θεω-
ρήσουμε ότι
εθνική ανεξαρτη-
σία είναι η προ-
σκόλληση στο
άρμα της μιας ή
της άλλης μεγά-
λης δύναμης,
ακρίτως και
χωρίς προοπτική
να κερδίσουμε
κάτι από αυτή
την επαφή, τότε
δεν υπάρχει
κανένα πρόβλη-
μα. Αν όμως
δεχτούμε ότι εθνική ανεξαρτη-
σία είναι να αποφασίζουμε
εμείς για τα θέματά μας, για
τις συμμαχίες μας, για το μέλ-
λον μας, δεχόμενοι στοιχεία
από άλλα έθνη και κράτη,
κατόπιν επεξεργασίας, τότε θα
πρέπει να το πάρουμε απόφα-
ση: η επανάσταση του 1821 όχι
μόνο δεν πέτυχε αλλά, πολύ
περισσότερο, δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί». 

Αν δεν  κατακτήσουμε τον από-
λυτο βαθμό συνείδησης που θα

μας  προσδώσει τη δυνατότητα
να βιώσουμε το πραγματικό
νόημα της 25ης Μαρτίου και
κυρίως να ενταχτούμε στα
κελεύσματά της, τότε οι όποιοι
εορτασμοί θα είναι απλώς μια
τυπική διαδικασία χωρίς
ουσία. 

Ίσως η σκληρή δοκιμασία της
οικονομικής κρίσης να μάς
δώσει αυτή τη δυνατότητα,
γιατί όσο είχαμε  ευημερία, δεν
σκεπτόμαστε καν το νόημα της
μεγάλης εθνικής μας γιορτής.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
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• Πρωτίστως θα πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας
δυνάμεις αν θέλουμε να ελπίζουμε στην ανόρθωση

της Κύπρου και την αναγέννηση του Έθνους
που σήμερα δοκιμάζεται σκληρά

• Επίκαιρο όσο ποτέ το νόημα της λαμπρής επετείου της Εθνικής Παλλιγενεσίας 

Το αδούλωτο εθνικό φρόνημα αποτέλεσε τον άσβεστο φάρο
για τον μεγαλειώδη ξεσηκωμό της 25ης Μαρτίου 1821

• «Η Επανάσταση του
1821, σήμερα, είναι πιο

επίκαιρη παρά ποτέ

Τα σχέδια των Φιλικών για την Κύπρο

Με την εκδήλωση της Ελληνικής Επανάστασης,
ουσιαστικά αρχίζουν και οι προσπάθειες των
Κυπρίων για την ενσωμάτωσή
τους στον Εθνικό Κορμό.

Κατά τα σχέδια της Φιλικής
εταιρείας, η Κύπρος θα ήταν
βάση ανεφοδιασμού των επα-
ναστατών στην ηπειρωτική
Ελλάδα και στα νησιά. Καράβια
υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη άραξαν στην
Ασπρόβρυση της Λαπήθου στις 19 Ιουνίου
1821 και στις ακτές της Καρ-
πασίας και αρμέ-

νισαν για
την Ελλάδα
γεμάτα με εθε-
λοντές και
πολεμοφόδια.

Εκτός από τη
μαζική συμμε-
τοχή των
Κυπρίων στον

αγώνα του 1821,
περίοπτη θέση στις
σελίδες της ιστορι-
κής αυτής περιό-

δου καταλαμβάνει η θυσία των Κύπριων
ιεραρχών και δεκάδων προκρίτων, δι' απαγχο-
νισμού και καρατομήσεων, περιλαμβανομένου
και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, του εθνομάρ-
τυρα Κυπριανού, την 9ην Ιουλίου 1821. Μετα-
ξύ αυτών απαγχόνισαν και τον αρχιδιάκονο
του Αρχιεπισκόπου, Μελέτιο, και καρατόμησαν
τους Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθο, Κιτίου

Μελέτιο και Κυρηνείας Λαυρέντιο.

Τόσο οι απαγχονισμοί και σφαγές των Ελλή-
νων ιεραρχών και προκρίτων στην Κύπρο όσο

και η συμμετοχή άλλων
Κυπρίων στην Επανάσταση,
αλλά και η με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο συνεισφορά της
Κύπρου στην Εθνική Παλιγγε-
νεσία, λήφθηκε υπʼ όψιν από
τον πρώτο Κυβερνήτη της

Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια, κατά την
οριοθέτηση του ελληνικού Έθνους.

Η Κύπρος και ο Καποδίστριας

Σε απαντητική επιστολή του από το Παρίσι,
στον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών Wilmon
Horton, ο κυπριακής καταγωγής Ιωάννης
Καποδίστριας τόνισε ότι τα όρια της Ελλάδος
καθορίζονται από το αίμα που εχύθη στα
σφαγεία των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου,
των Ψαρών, του Μεσολογγίου. «Το Ελληνικόν
Γένος αποτελούν όλοι όσοι από την άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσαν να πιστεύ-
ουν στην Ορθοδοξία, να μιλούν την ελληνική
γλώσσα και να παραμένουν στη δικαιοδοσία
της Εκκλησίας, όπου κι αν κατοικούν στην
τουρκική επικράτεια».

Εκατοντάδες Κύπριοι
στην Ελληνική Επανάσταση

Το αίμα των Ελλήνων Κυπρίων, όμως, δεν
χύθηκε μόνο με τις σφαγές και τους απαγχονι-
σμούς των Τούρκων, οι οποίοι επεδίωκαν να
καταπνίξουν την εξέγερση στο νησί, αλλά
έρρεε άφθονο και στα πεδία των μαχών. Στο
Μεσολόγγι σκοτώθηκαν πολλοί Κύπριοι.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟ – ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ

√ Στη μάχη των Αθηνών
το 1827 αναφέρονται
130 πεσόντες Κύπριοι
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ΗΣΕΚ τίμησε την περασμένη εβδομάδα με εκδηλώ-

σεις της παγκύπρια, την Παγκόσμια Ημέρα της

Γυναίκας, στέλλοντας σαφέστατο μήνυμα ότι ο

αγώνας για κοινωνική καταξίωση θα πρέπει να

συνεχιστεί μέχρις ότου τα αυτονόητα μετουσιωθούν

σε δεδομένα.

Τα Τμήματα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λευκωσίας,

Λεμεσού, Λάρνακας και Παραλιμνίου, σε κατάμεστες

αίθουσες, διοργάνωσαν με επιτυχία τις θεσμοθετη-

μένες εκδηλώσεις τους, ενώ παράλληλα πραγματο-

ποίησαν επισκέψεις σε χώρους εργασίας αναλύο-

ντας το νόημα της ημέρας. Κάλεσαν δε τις εργαζό-

μενες γυναίκες σε συνεχή κινητοποίηση και διεκδί-

κηση των δικαιωμάτων τους ανεξάρτητα της οικο-

νομικής κρίσης και των βαριών συνεπειών της.

Οι Επαρχιακές Γραμματείς των Τμημάτων αντίστοι-

χα Νατάσα Ιωάννου, Κατερίνα Παμπακά, Εύη Λουκά

και Νίκη Χαλαμάντουρου, επεσήμαναν ότι σε και-

ρούς κρίσης η γυναίκα πληρώνει βαρύ τίμημα και

ως εκ τούτου  το κράτος οφείλει να θωρακίσει τη

γυναικεία απασχόληση, που αποτελεί κινητήριο

δύναμη για την Κυπριακή οικονομία.

4 Υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει τις γυναικείες κατακτήσεις

4 Η οικονομική κρίση πλήττει τη γυναικεία απασχόληση

Συνεχής αγώνας για διεύρυνση και
θωράκιση των γυναικείων κατακτήσεων

Η ΣΕΚ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ 8η ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Ηγυναίκα αυτή την περίοδο που η

Πατρίδα μας βιώνει τις επιπτώσεις

της οικονομικής ύφεση, ζει υπογείως

μια σιωπηρή κρίση η οποία δυσχεραί-

νει σημαντικά τη θέση της ακόμη

περισσότερο. Τώρα λοιπόν οι  γυναίκες

χρειάζονται τη στήριξη του κράτους

περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Είναι  καιρός  να υιοθετηθούν πολιτικές

που να στηρίζουν τη γυναίκα γιατί

αντίθετα υπάρχει κίνδυνος όλα όσα

έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα να χαθούν

και ο δρόμος για την καταξίωση της να

γίνει στη πορεία  ακόμη πιο μακρύς και

δύσβατος.

Το ντόπιο εργατικό δυναμικό αποτελεί

την κινητήρια δύναμη για να πάρει

μπροστά και πάλι η οικονομία.

Δεν αποτελεί πολυτέλεια να επενδύ-

σουμε στο γυναικείο εργατικό  δυναμι-

κό κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζε-

ται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.

Πολυτέλεια θα είναι να αφεθεί αναξιο-

ποίητο.

Η Ισότητα δεν αφορά τις γυναίκες,

αφορά την κοινωνία ολόκληρη και ως

τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπί-

ζουμε.

Δέσποινα Ησαϊα, γραμματέας Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

√ Η ΣΕΚ θέτει στις ύψιστες

προτεραιότητες της την προαγωγή

της Ισότητας στο καθημερινό γίγνεσθαι

√ Το κράτος
οφείλει να

προστατέψει
όσα με κόπους

και θυσίες
έχει πετύχει
διαχρονικά 
η γυναίκα

Ο Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού 
Σάββας Γεωργίου επέδωσε επιταγή €5000 στο
Μητροπολίτη κ.κ. Αθανάσιο για τις ανάγκες

του κοινωνικού παντοπωλείου

ΛΑΡΝΑΚΑΣΤΟΧΕΥΩ
ΕΠΙΜΕΝΩ
ΚΑΤΑΚΤΩ
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Με τα καλύτερα λόγια και τις καλύ-

τερες εντυπώσεις επέστρεψαν από

την Αυστρία τα 90 μέλη της Ομοσπον-

δίας ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ. Στην εκδρομή που

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, οι ξενο-

δοχοϋπάλληλοι μέλη της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ

είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο

Παλάτι του Schoebrunn στην  Βιέννη,

που αποτελούσε την θερινή κατοικία

της αυτοκρατορικής οικογένειας. Σήμε-

ρα το παλάτι αποτελεί πολιτιστική

κληρονομιά της  UNESCO. Επίσης στην

Βιέννη οι εκδρομείς επισκέφτηκαν το

μεγαλοπρεπέστατο καθεδρικό ναό του

Αγίου Στεφάνου που βρίσκεται στο

κέντρο της Βιέννης και ξεναγήθηκαν με

λεωφορείο σε όλα τα μεγάλα αξιοθέατα

της πόλης.

Πολλοί εκδρομείς επισκέφτηκαν και την

Κρατική  'Οπερα της Βιέννης.

Τις υπόλοιπες μέρες επισκέφτηκαν το

Σαλσμπουρκ όπου είδαν το πατρικό

σπίτι του Μόντσαρτ αλλά και άλλα

αξιοθέατα, τα Βιενέζικα δάση που απο-

τελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών

και την Μπραδισλάβα στην Σλοβακία

όπου απόλαυσαν φθηνό και εύγευστο

φαγητό και περιηγήθηκαν την πόλη,

πρωτεύουσα της χώρας.

Την εκδρομή επιχορήγησε το Ταμείο

Ευημερίας της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ.

Με τις καλύτερες εντυπώσεις το ταξίδι
της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ στην ΑΥΣΤΡΙΑ

Κάτω από το μικροσκόπιο του

γενικού συμβουλίου της Ομο-

σπονδίας Κυβερνητικών ΣΕΚ τέθη-

καν την περασμένη Παρασκευή 14

Μαρτίου 2014 καίρια εργατικά και

επαγγελματικά ζητήματα ενώ ενε-

κρίθηκαν οι προϋπολογισμοί για το

2014.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, το γενι-

κό συμβούλιο τίμησε το Μηνά
Σταυρινού ο οποίος υπηρέτησε την

Ομοσπονδία από τη θέση του ταμία

για μια δεκαετία. Ο κ. Σταυρινού

κατείχε τη θέση του γραμματέα του

Σωματείου Κυβερνητικών Λάρνακας

για 28 χρόνια και ανάλωσε όλα τα

χρόνια της εργασιακής του ζωής

στη θωράκιση των δικαιωμάτων

των εργαζομένων. Εκ μέρους του

γ.σ. της Ομοσπονδίας ο γενικός της

γραμματέας Μιχάλης Μιχαήλ αναφέρ-

θηκε στη σημαντική προσφορά του κ.

Μηνά, επισημαίνοντας ότι πάντοτε με

ευσυνειδησία και υπευθυνότητα προ-

σπαθούσε να εξυπηρετήσει τους εργα-

ζόμενους στοχεύοντας στη συνεχή βελ-

τίωση των συνθηκών εργασίας τους. Ο

τιμώμενος βαθιά συγκινημένος ευχαρί-

στησε όλα τα μέλη του γ.σ. για την

συνεργασία και τη στήριξη που έτυχε

όλα αυτά τα χρόνια και τους κάλεσε να

συνεχίσουν τις προσπάθειες για υπερά-

σπιση των δικαιωμάτων των εργαζομέ-

νων στις δύσκολες οικονομικές συνθή-

κες που βιώνει η χώρα μας.

Το γενικό συμβούλιο της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ τίμησε το Μηνά Σταυρινού

Υπηρέτησε με ευσυνειδησία
και υπευθυνότητα τη ΣΕΚ

Η8η Μαρτίου καθιερώθηκε από τον

ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για τα

δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή

Ειρήνη. Η επέτειος αυτή συμβολίζει τον

πολυετή αγώνα των γυναικών για ισό-

τητα σε όλους τους τομείς της ζωής:

την εργασία, την πολιτική, την κοινω-

νία, την οικογένεια.

Στην καθημερινή δουλειά και τη σφαίρα

της δικής μου ευθύνης, ως Υπουργού

για θέματα ισότητας, θεωρώ Ημέρα της

Γυναίκας την κάθε ημέρα που δίνουμε

αγώνα για την πραγματικά ίση και

αξιοκρατική μεταχείριση ανδρών –

γυναικών.  Επειδή μάλιστα διανύουμε

περίοδο με πρωτοφανείς για τον τόπο

μας οικονομικές δυσκολίες, η ευθύνη

γίνεται ακόμα μεγαλύτερη απέναντι

στις πρόδηλες αδικίες και διακρίσεις

λόγω φύλου.

Το δικό μας καθήκον στο Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

είναι η συνεχής κινητοποίηση και ο

καθορισμό μέτρων και στόχων για τη

στήριξη και ενδυνάμωση της θέσης των

γυναικών. Η ισότητα των φύλων είναι

θεμελιώδης πολιτική της ΕΕ και στόχος

της Κυπριακής πολιτείας, ως αναπό-

σπαστο τμήμα του σύγχρονου πολιτι-

σμού μας.

Εμείς προσθέτουμε με τεκμηριωμένα

στοιχεία ότι η ίση μεταχείριση της

γυναίκας για ίσης αξίας εργασία, η

ισότητα στις ευκαιρίες και τις δυνατό-

τητες, αποτελούν ουσιαστικό παράγο-

ντα για την οικονομική ανάπτυξη και

την κοινωνική συνοχή. Το οικονομικό

θαύμα μετά την εισβολή και την κατα-

στροφή του ’74 και η αναπτυξιακή

δυναμική της σύγχρονης Κύπρου για

δεκαετίες, στηρίχτηκε ακριβώς στη

μαζική είσοδο γυναικών στην αγορά

εργασίας, τη μόρφωση, την κατάρτιση

και τις δεξιότητές που απέδειξαν περί-

τρανα ότι διαθέτουν. Μέχρι σήμερα,

δυστυχώς, χάσματα σε αμοιβές και

ποικίλες διακρίσεις, στερεότυπα και

προκαταλήψεις, δεν έχουν επιτρέψει

στην Κυπρία γυναίκα, τη μεγάλη προ-

σφορά της στον τόπο, που υπερβαίνει

την καθημερινή προσήλωσή της και

στην οικογένεια και στα παιδιά. Ως

Υπουργείο Εργασίας και προσωπικά

εγώ, με την ευθύνη στα θέματα ισότη-

τας, δεν πρόκειται να συμφιλιωθούμε

με την οποιαδήποτε διάκριση και θα

αγωνιστούμε με τους θεσμούς και τα

μέσα που διαθέτουμε για να την κατα-

πολεμήσουμε.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων σταθερά προσηλωμένο

στο πρόγραμμα διακυβέρνησης της

Κυβέρνησης Αναστασιάδη συνεχίζει το

σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων για

βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην

κυπριακή κοινωνία και την ισότητα

των δύο φύλων. Θέλουμε να εξασφαλί-

σουμε ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών

και γυναικών στην απασχόληση και την

καταπολέμηση όλων των διακρίσεων

λόγω φύλου. 

Εργαζόμαστε πάνω στις ρίζες του

προβλήματος που γεννούν τις ανισότη-

τες. Μια από αυτές είναι η συντήρηση

ανισοτήτων στις αμοιβές για την ίδια

εργασία. Στην Κύπρο το ποσοστό του

χάσματος αμοιβών το 2012 μειώθηκε

στο 16,2%, ποσοστό το οποίο κυμαίνε-

ται στα επίπεδα του μέσου όρου της

Ε.Ε. Το εν λόγω ποσοστό για το 2011

ήταν 16,4% και για το 2010 16,8%. Θα

συνεχίσουμε την προσπάθεια παρά τις

αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η

οικονομική κρίση.

Μια άλλη εστία βαθιάς ανισότητας

είναι οι προκαταλήψεις και τα στερεό-

τυπα που καθηλώνουν την γυναίκα σε

υποδεέστερα επαγγέλματα και φρά-

ζουν την ανέλιξή της, ιδίως στον ιδιω-

τικό τομέα. Κι όμως, η Κυπρία γυναίκα

έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια με το

σπαθί της, ισχυρή θέση στην οικονομία

και την κοινωνία. 

Χρειάζεται τέλος μια αναφορά στις

γυναίκες που σήμερα υποφέρουν κάτω

από την πίεση της οικονομικής κρίσης,

της ανεργίας και του κοινωνικού απο-

κλεισμού. Γνωρίζω ότι θύματα της κρί-

σης είναι περισσότερο οι πιο αδύναμοι,

οι ευάλωτοι, όσοι επωμίζονται πολλα-

πλούς ρόλους στη ζωή, όπως οι γυναί-

κες. Πολλές γυναίκες σήμερα πιθανόν

να βιώνουν κι άλλες απεχθείς συμπερι-

φορές που είναι συχνά κοινωνικό προϊ-

όν της δυστυχίας, όπως η βία στην

οικογένεια. Η σκέψη μου είναι σε

αυτούς τους ανθρώπους και τους

παροτρύνω να βρούμε τρόπους επικοι-

νωνίας. Να μη φοβηθούν, να μη διστά-

σουν να αξιοποιήσουν την επαφή με

τους αρμόδιους θεσμούς της πολιτείας

γιατί  έχουμε μηδενική ανοχή στη βία

και την εκμετάλλευση και θα πράξουμε

τα πάντα για να την καταπολεμήσουμε.

Η Κυπρία γυναίκα σήμερα!

Της Ζέτας 
Αιμιλιανίδου,

Υπουργού Εργασίας

και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων
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Στο πρωτόγνωρο
19% η ανεργία

• Τέσσερις στους δέκα ανέργους χωρίς δουλειά για

περισσότερο από ένα χρόνο

Στο εφιαλτικό 19%  σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του του

Υπουργείου Οικονομικών, θα ανέλθει η ανεργία φέτος.

Πρώτα θύματα οι νέοι αφού το ποσοστό ανέργων νέων,

ηλικίας από 25 μέχρι 34 χρονών, τη χρονιά που πέρασε,

εκτοξεύθηκε στο 38,8%. Επίσης οι μακροχρόνια άνεργοι

έφθασαν το 6,4% το τρίτο τρίμηνο του 2013, διπλάσιοι σχε-

δόν από την αντίστοιχη περίοδο του 2012 που ήταν μόλις

3,9%. Τα στοιχεία του Υπουργείου δείχνουν πως 4 στους 10

ανέργους είναι μακροχρόνιοι, αφού παραμένουν χωρίς δου-

λειά για περισσότερο από ένα χρόνο, γεγονός που εμπερι-

κλείει κινδύνους, όπως μείωση, απώλεια δεξιοτήτων και

επαφής με την αγορά εργασίας. Τα άτομα αυτά κινδυνεύουν

επίσης να χάσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθη-

σή τους, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Το 2013 η ανεργία κυμάνθηκε στο 16%, ενώ η Τρόικα είχε

εκτιμήσει ότι θα ανερχόταν στο 16,7%.

Δύσκολη χρονιά το 2014

Για το 2014 το Υπουργείο αναφέρει ότι, παρόλο που υπάρ-

χει δυνατότητα ανάκαμψης στην αγορά εργασίας, σε συν-

θήκες αποπληθωρισμού και η μείωση του κόστους εργα-

σίας μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, η μείω-

ση της ανεργίας παραμένει δύσκολος στόχος αφού χρειάζε-

ται χρόνος ώστε διαθέσιμες θέσεις εργασίας να ανταποκρι-

θούν στη μακροχρόνια ανεργία. Το 19% θεωρείται ποσοστό

χαμηλότερο των αρχικών προβλέψεων ως αποτέλεσμα της

μικρότερης συρρίκνωσης της οικονομίας απ’ ό,τι αρχικά

υπολογιζόταν. Οι προοπτικές απασχόλησης, αναφέρεται,

είναι καλύτερες στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μπορεί να

ανακάμψει ταχύτερα.

Προβλέπεται, επίσης, ότι το 2014 υπάρχουν περιθώρια

καλύτερων επιδόσεων για την αγορά εργασίας συνδεδεμένα

με το αίσθημα εμπιστοσύνης στην οικονομία και τη μικρό-

τερη αβεβαιότητα σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα.

Ήταν μικρότερη η ύφεση το 2013

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Τρόικας, η

απασχόληση αναμενόταν να συρρικνωθεί κατά 4,4% το

2014. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας είναι αποτέλεσμα

της μικρότερης ύφεσης απ’ ό,τι αναμενόταν, της μείωσης

της προσφοράς εργασίας από ξένο και ντόπιο εργατικό

δυναμικό και της προσαρμογής των μισθών προς τα κάτω.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο,

η προσφορά εργασίας μειώθηκε ως αποτέλεσμα των αφυ-

πηρετήσεων και της μετανάστευσης, ενώ παράλληλα αυξή-

θηκαν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Να σημειωθεί επίσης ότι οι τομείς που επλήγησαν περισ-

σότερο ήταν του τουρισμού, των οικοδομών και της βιομη-

χανίας. Ο τραπεζικός και ο δημόσιος τομέας δέχθηκαν επί-

σης ισχυρό πλήγμα.

Η απασχόληση μη Κυπρίων μειώθηκε κατά 10%, ενώ η απα-

σχόληση των Κυπρίων κατά 1,3% σε σχέση με τον μέσο όρο

του 2012.

Ειδικά προγράμματα προωθεί το υπουργείο Υγεί-

ας μέσω του Κρατικού Χημείου για έλεγχο επι-

κίνδυνων παιγνιδιών που κατακλύζουν τον τελευ-

ταίο καιρό την Κυπριακή αγορά.

Η οικονομική κρίση υποχρεώνει τους εισαγωγείς να

εμπορεύονται φθηνότερα προϊόντα αυξάνοντας

την πιθανότητα να είναι ακατάλληλα παρουσιάζο-

ντας καταναλωτικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το Κρατικό χημείο λόγω της οικονομι-

κής κρίσης εντοπίζονται κάποια παιχνίδια τα

οποία συνήθως πωλούνται και σε πολύ χαμηλές

τιμές, που κρύβουν κινδύνους, είτε λόγω κατασκευ-

ής είτε λόγω κάποιων ουσιών που περιέχουν.

Προτρέπει δε τους καταναλωτές να είναι προσεκτι-

κοί με τις επιλογές τους και να αποφεύγουν προϊ-

όντα τα οποία είναι πολύ φθηνά σε σημείο που η

τιμή τους δημιουργεί ερωτηματικά. Οι καταναλω-

τές θα πρέπει γενικά να είναι προσεκτικοί με προϊ-

όντα που κρίνουν οι ίδιοι πως πωλούνται σε «αφύ-

σικα» χαμηλές τιμές. Το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει

να είναι με τα καλλυντικά, τα πλαστικά, τα αντι-

κολλητικά σκεύη και άλλα προϊόντα.

Επικίνδυνα - φθηνά παιχνίδια στην αγορά

Ανεφάρμοστος παραμένει ο νόμος περί σύστα-

σης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Εξώδικης

Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης

τέσσερα χρόνια μετά τη ψήφιση του.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών Κύπρου ζητά την

άμεση εφαρμογή του νόμου καθώς εκτιμά ότι μπο-

ρεί να αποτελέσει διέξοδο επίλυσης προβλημάτων

χρηματοοικονομικής φύσεως για τον Κύπριο κατα-

ναλωτή. Ο χρηματοοικονομικός Επίτροπος έχει

διοριστεί από τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο δεν

έχει στελεχωθεί ο Φορέας. Κύρια επιδίωξη του Συν-

δέσμου καταναλωτών, δηλώνει η πρόεδρος του

Φρύνη Μιχαήλ, είναι να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή ο

θεσμός, καθώς σε σχέση με τη δικαστική οδό απο-

τελεί μια οικονομική και γρήγορη λύση των διαφο-

ρών μεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών ιδρυμά-

των.

Ο συγκεκριμένος Επίτροπος διορίστηκε με στόχο να

δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να επιλύουν

εξώδικα με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης παρά-

πονα που πιθανόν να έχουν από τα τραπεζικά

ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις επεν-

δυτικές εταιρείες και τα οποία εμπίπτουν στα

πλαίσια του νόμου. Οι διαφορές των καταναλωτών

με τα τραπεζικά ιδρύματα στα οποία θα είναι σε

θέση να επέμβει μέσω της διαμεσολάβησης ο Επί-

τροπος, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις €170 χιλιάδες.

Ωστόσο είναι εθελοντική και από τα δύο μέρη (τρά-

πεζες και καταναλωτές) η υιοθέτηση της λύσης

που θα προτείνει ο Επίτροπος.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών ο

Σύνδεσμος, τονίζει τη χρησιμότητα του συγκεκριμέ-

νου θεσμού, σημειώνοντας ότι δεν νοείται ευρω-

παϊκή χώρα χωρίς θεσμούς εξωδικαστικής επίλυ-

σης.

Να λειτουργήσει τάχιστα ο φορέας εξώδικης
επίλυσης διαφορών με τις τράπεζες

Το νομοσχέδιο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο την περασμένη εβδομάδα θωρακίζει

περαιτέρω τους ταξιδιώτες σε περίπτωση χρεοκο-

πίας του ταξιδιωτικού γραφείου ή της αεροπορι-

κής εταιρείας.

Σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες:

- Οι ταξιδιώτες θα επαναπατρίζονται σε περίπτω-

ση χρεωκοπίας της αεροπορικής εταιρείας ή του

ταξιδιωτικού πρακτορείου τους, εν μέσω των δια-

κοπών τους. Εάν είναι δυνατόν, οι ταξιδιώτες θα

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το

ταξίδι τους πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους.

- Οι τιμές μπορούν να αυξηθούν μετά από την

πώληση ενός ταξιδιού μόνο για ειδικούς λόγους,

όπως οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και

στους φόρους. Εάν η τιμή του ταξιδιού αυξηθεί

κατά περισσότερο από 8% (και όχι 10% όπως είχε

προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή), θα πρέπει να

προσφέρεται στον ταξιδιώτη ένας άλλος προορι-

σμός ή να του παρέχεται αποζημίωση.

- Οι διοργανωτές του ταξιδιού δεν θα πρέπει να

μπορούν να αλλάζουν σημαντικά τις ώρες των

πτήσεων μετά από ολοκλήρωση μιας πώλησης.

- Εάν οι ταξιδιώτες αδυνατούν να επιστρέψουν

στην πατρίδα τους λόγω «αναπόφευκτων» και

«απρόβλεπτων» καταστάσεων, όπως οι φυσικές

καταστροφές ή μια τρομοκρατική επίθεση, το του-

ριστικό πρακτορείο θα πρέπει να τους παράσχει

κατάλυμμα παρόμοιο με αυτό για το οποίο είχε

γίνει η αρχική κράτηση ή, εναλλακτικά, να πληρώ-

σει τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο αν δεν είναι σε

θέση ή δεν επιθυμεί να κάνει μια κράτηση. Η διαμο-

νή αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε νύχτες

και τα 125 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Ενισχύονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών

ΚΥΠΡΟΣ 2014
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Το Μάρτιο του 2013 όταν η

Κύπρος έγινε το πέμπτο

μέλος της Ευρωζώνης που

διασώθηκε οικονομικά, οι όροι

των Ευρωπαίων πιστωτών της

δεν περιελάμβαναν μόνο τις

συνήθεις απαιτήσεις περί

λιτότητας και μεταρρυθμίσεων

αλλά και μια ασυνήθιστη

απαίτηση για τραπεζικό bail

in, δηλαδή την απαίτηση οι

ομολογιούχοι και οι ανασφάλι-

στοι καταθέτες να επωμισθούν

τις ζημιές των τραπεζών και

να συνεισφέρουν υποχρεωτικά

νέα κεφάλαια. Η εμπειρία της

Κύπρου έχει μεγάλες συνέπειες,

διότι η συμμετοχή των πιστω-

τών στην κάλυψη των τραπε-

ζικών ζημιών είναι ο τρόπος

με τον οποίο η Ευρώπη θ’ αντι-

μετωπίζει μελλοντικά τις τρα-

πεζικές κρίσεις, αναφέρει σε

ανάλυσή του το περιοδικό

Economist. Το τραύμα της

περασμένης άνοιξης αναμενό-

ταν ότι θα έχει καταστροφικές

συνέπειες για την Κύπρο και

πράγματι η οικονομία της

υποφέρει, καθώς η ύφεση

έφτασε το 2,4% το 2012 και το

5,4% πέρυσι. Αν και επίπονη, η

ύφεση ήταν ηπιότερη από το

8,7% που προέβλεπε πέρυσι η

τρόϊκα. Η κυπριακή οικονομία,

σύμφωνα με τον Economist,

αποδείχτηκε σκληρότερη απ’

όσο υπολόγιζαν πολλοί. Την

εποχή της διάσωσης θεωρού-

νταν ότι αναπτύχθηκε απο-

κλειστικά χάρη στον υπέργοκο

τραπεζικό δανεισμό. Ωστόσο,

η Κύπρος είχε και άλλους

δυνατούς τομείς, τον τουρισμό

και τις υπηρεσίες προς επιχει-

ρήσεις, οι οποίοι ανταποκρί-

θηκαν αρκετά καλά. Ο τουρι-

σμός μειώθηκε κατά 2,4% το

2013, ωστόσο η απώλεια του-

ριστών, ιδίως από την Ευρώ-

πη, αντισταθμίστηκε από την

εισροή Ρώσων οι οποιοι δαπα-

νούν περισσότερα χρήματα

κατά κεφαλήν, με αποτέλεσμα

τα τουριστικά έσοδα να αυξη-

θούν κατά 8%. Ο φόβος ότι θα

δεινοπαθήσει κι ένας άλλος

πυλώνας της οικονομίας, οι

υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

(ιδίως νομικές και λογιστικές),

αποδείχτηκε υπερβολικός,

αφού αυτές οι υπηρεσίες συρ-

ρικνώθηκαν λιγότερο από την

κυπριακή οικονομία συνολικά.

Παρ’ όλα τα ενθαρρυντικά

σημάδια, ο Κύπριος πρόεδρος

Νίκος Αναστασιάδης βιάστηκε

να υποστηρίξει πρόσφατα ότι

η Κύπρος πάει να πετύχει ένα

«νέο οικονομικό θαύμα».

Η «πληγωμένη» τράπεζα

Το σύννεφο που σκιάζει την

κυπριακή οικονομία είναι η

αξιοθρήνητη κατάσταση, κατά

την έκφραση του Economist,

στην οποία βρίσκεται η Τράπε-

ζα Κύπρου. Στο πλαίσιο του

«κουρέματος» των καταθετών

η Τράπεζα Κύπρου απορρόφη-

σε τα δάνεια και τις ασφαλι-

σμένες καταθέσεις της Λαϊκής,

αφότου είχαν «κουρευτεί» και

οι δικοί της ανασφάλιστοι

καταθέτες. Η τράπεζα βρήκε

από αυτή τη διαδικασία με το

αξιοπρεπές ελάχιστο όριο

κεφαλαιακής επάρκειας 10,5%.

Από τις πρώτες ενέργειες του

νέου διοικητή της κ. Τζον Χιού-

ρικαν, ήταν να περιορίσει τη

διεθνή έκθεση της τράπεζας,

να εξορθολογίσει τις κύριες

δραστηριότητες της στην

Κύπρο και να μειώσει τον

αριθμό των υποκαταστημάτων

και των εργαζομένων. Ωστόσο,

το έργο της εξυγίανσης της

Τράπεζας Κύπρου είναι τιτά-

νιο, σύμφωνα με τον

Economist, για δύο λόγους.

Πρώτον, μέσω της απορρόφη-

σης της Λαϊκής η Κύπρου

διπλασίασε την έκθεσή της

στην κυπριακή οικονομία, με

αποτέλεσμα τα μη εξυπηρε-

τούμενα δάνεια της να αυξη-

θούν από το 36% τον Ιούνιο στο

53% στο τέλος του 2013. Δεύ-

τερον, διότι το «κούρεμα» των

καταθετών εξανέμισε την εμπι-

στοσύνη προς τις τράπεζες.

Τα δάνεια της Τράπεζας

Κύπρου είναι κατά 45% περισ-

σότερα από τις καταθέσεις της

και το έλλειμμα καλύπτεται

μέσω των 11δις. ευρώ που

παρέχει η Κεντρική Τράπεζα.

Όσο η βασική τράπεζα της

Κύπρου παραμένει πληγωμένη,

είναι δύσκολον να φανταστεί

κανείς πως η Κύπρος θ’ ανα-

κάμψει με βιώσιμο τρόπο, λέει

ο κάτοχος του βραβείου

Νομπέλ, κ. Χριστόφορος Πισ-

σαρίδης.

• Η Κυπριακή οικονομία

αποδείχθηκε σκληρότερη

απ’ όσο την υπολόγίζαν

πολλοί

Οι εισαγωγές της Ε.Ε. από τη Ρωσία

σαφέστατα αφορούν κυρίως το πετρέ-

λαιο και το φυσικό αέριο, καθώς, σύμ-

φωνα με τη Eurostat, περίπου το 33%

των κοινοτικών εισαγωγών σε πετρέ-

λαιο προέρχεται από τη Ρωσία. Σύμφω-

να, άλλωστε, με την Υπηρεσία Ενεργεια-

κής Ενημέρωσης (ΕΙΑ), οι ευρωπαϊκές

χώρες απορροφούν το 84% των ρωσι-

κών εξαγωγών πετρελαίου και περίπου

το 76% των εξαγωγών ρωσικού φυσικού

αερίου. Εχει ήδη εκτιμηθεί πως αν για

οποιονδήποτε λόγο η Ρωσία κλείσει τις

στρόφιγγες του φυσικού αερίου, μέσα

στον Μάρτιο η Ε.Ε. θα αντιμετωπίσει

άμεσα έλλειμμα 6,5 δισ. κυβικών

μέτρων φυσικού αερίου. Ειδικότερα, η

μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, η

Γερμανία, είναι και η πρώτη χώρα σε

εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και

ρωσικού φυσικού αερίου ενώ η Βρετα-

νία εισάγει περίπου το 6% του ρωσικού

φυσικού αερίου.

Η Γερμανία είναι, επίσης, ο τρίτος μεγα-

λύτερος εμπορικός εταίρος της Μόσχας

μετά την Ολλανδία και την Κίνα. Σύμ-

φωνα με την επιτροπή Οικονομικών

Σχέσεων της Ανατολικής Ευρώπης, το

Βερολίνο αντιπροσωπεύει το 35% του

συνόλου των εξαγωγών της Ε.Ε. στη

Ρωσία.

Ανησυχία Βρεττανίας

Σε ό,τι αφορά τη Βρετανία, δικαιολογη-

μένα ανησυχεί για τις επιπτώσεις στην

οικονομία της από τυχόν οικονομικές

κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς η

χώρα καταλαμβάνει τη 14η θέση μεταξύ

των εμπορικών της εταίρων σε ό,τι

αφορά τις εξαγωγές και τη 16η θέση σε

ό,τι αφορά τις εισαγωγές. Η Βρετανία

εισάγει, άλλωστε, περισσότερα προϊό-

ντα από τη Ρωσία από όσα εξάγει, αλλά

οι εξαγωγές της έχουν πάρει την ανιού-

σα καταγράφοντας πολύ μεγαλύτερη

αύξηση σε σύγκριση με τις εισαγωγές

από τη Ρωσία. Στο χρονικό διάστημα

2001-2011, οι εισαγωγές της Βρετανίας

από τη Ρωσία σημείωσαν συνολικά

αύξηση 270% ενώ οι εξαγωγές της στη

Ρωσία εκτινάχθηκαν κατά 430%. Το

περασμένο έτος, άλλωστε, η Ρωσία

απορρόφησε το 9,5% του συνόλου των

εξαγωγών βρετανικών οχημάτων και

ήταν η δεύτερη εκτός Ε.Ε. αγορά στην

οποία προορίζονταν οι βρετανικές εξα-

γωγές αυτοκινήτων.

Παράλληλα, όμως, τα κράτη-μέλη της

Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75%

των άμεσων ξένων επενδύσεων στη

Ρωσία σύμφωνα με στοιχεία της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, ενώ τουλάχιστον η

Βρετανία έχει επωφεληθεί σημαντικά

από τις ρωσικές επενδύσεις. Σημειωτέ-

ον ότι πριν από δύο έτη η Επιτροπή

Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμέ-

νων Εθνών έδωσε στη Ρωσία την όγδοη

θέση στην παγκόσμια κατάταξη μεταξύ

των επενδυτικών χωρών. Το 2011 οι

ρωσικές επενδύσεις στη Βρετανία

έφθασαν στο ουδόλως ευκαταφρόνητο

ποσό των 11 δισ. δολαρίων. Τη χρονιά

αυτή η Βρετανία υπήρξε η έκτη κατά

σειρά χώρα αποδέκτης των ρωσικών

επενδύσεων με πρώτη την Κύπρο, που

την ίδια χρονιά προσείλκυσε ρωσικά

κεφάλαια ύψους 122 δισ. δολαρίων. Και

από επενδυτικής πλευράς, πάντως, η

σχέση είναι αμφίδρομη, με τη Βρετανία

να έχει σημαντικές επενδύσεις στη

Ρωσία κυρίως μέσω των πετρελαϊκών

δραστηριοτήτων της ΒΡ. Ο βρετανικός

πετρελαϊκός κολοσσός διατηρεί ακόμη

ποσοστό της τάξης του 20% στη μεγα-

λύτερη ρωσική πετρελαϊκή, τη Rosneft,

που ενισχύει την κερδοφορία της. Πρό-

σφατες εκτιμήσεις υπολογίζουν, άλλω-

στε, σε περισσότερες από 600 τις βρε-

τανικές επιχειρήσεις που δραστηριο-

ποιούνται στη Ρωσία.

Οι επιπτώσεις για την Ευρώπη από ένα εμπάργκο στη Ρωσία
• Το 2012 το σύνολο των διμερών εμπορικών συναλλαγών ξεπέρασε τα 400 δισ. ευρώ και αυξάνεται συνεχώς

Απέτυχε παταγωδώς το «κούρεμα»
καταθέσεων στην Κύπρο

• Ειδική ανάλυση του περιοδικού Economist αποτιμά τον ένα χρόνο του Μνημονίου

Αν και η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία βρίσκεται στο επί-

κεντρο της ανησυχίας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, εξίσου σημαντικό

λόγο ανησυχίας αποτελεί το πλήγμα που ενδέχεται να δεχθούν οι ευρύτεροι

οικονομικοί δεσμοί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τη Μόσχα. Οχι μόνον

επειδή η Ε.Ε. διατηρεί τη θέση του υπ’ αριθμόν ένα εμπορικού εταίρου της Ρωσίας

με αποτέλεσμα να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 41% του συνόλου των εμπορικών

της συναλλαγών, αλλά και γιατί εδώ και χρόνια το διμερές εμπόριο σημειώνει

σταθερά αύξηση. Το 2012 το σύνολο των διμερών εμπορικών συναλλαγών προϊ-

όντων και υπηρεσιών εκτινάχθηκε σε επίπεδα ρεκόρ φθάνοντας στα 400 δισ.

ευρώ δισ. ευρώ.
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Генеральный план развития
здравоохранения, банки,

страхование и политические игры

Кипрские граждане, которые вынуждены
покупать самые дорогие лекарства в Европе и

выстаивать огромные очереди за второразрядной
медицинской помощью в государственных
больницах, должны знать, что в сфере
здравоохранения коррупция «цветет буйным
цветом». Экс-депутат и влиятельный член EDEK
Маринос Сизопулос подтвердил, что в сфере
здравоохранения царят бесхозяйственность и
расточительство в расходовании государственных
средств. Наряду с этом он пожаловался, что
правительство тормозит реализацию ГПРЗ, чтобы
выиграть время, которое необходимо страховым
компаниям, чтобы войти в игру.

На данный момент мы не знаем, являются ли эти
обвинения обоснованными или нет. Единственное,
что мы знаем, что в соответствии с Меморандумом
Тройки ЕС ГПРЗ должен войти в действие в конце
2015 г., так как нынешняя система находится на
последнем издыхании и за это расплачиваются
обездоленные слои населения.

Объявление о разработке ГПРЗ было сделано в 1992
году правительством Василиу. К сожалению, ГПРЗ
стал современным «Мостом Арты», потому что
каждое приходящее к власти правительство
относилось к его реализации как к игре
взаимосвязанных финансовых интересов.

В свете нынешних болезненных реалий, мы
надеемся, что правительство отнесется к такому
серьезному вопросу, как ГПРЗ, с должной
ответственностью и серьезностью, игнорируя
корыстные интересы. Здоровье является самой
большой ценностью человечества и не должно быть
использовано в целях наживы различными
спекулянтами. Любая попытка, особенно в условиях
безжалостного экономического кризиса и
массового обнищания,  затащить ГПРЗ в лапы
страховых компаний, большинство из которых
являются проекцией банков, будет являться
мошенничеством против народа. Общество уже
дорого расплачивается за банковские
преступления, совершенные любителями легкой
наживы с попустительства недостойных политиков
и оппортунистов.

Пусть, наконец, политические лидеры и, в первую
очередь, те, кто несет ответственность за
управление страной, осознают, что страна не
вынесет ни еще одного Мари, ни новых
финансовых преступлений, ни каких-либо
замаскированных рецептов, в результате которых
система здравоохранения будет принесена в
жертву интересам частного капитала.
Правительство обязано ускорить осуществление
ГПРЗ на основе существующего проекта,
получившего одобрение социальных партнеров и
Тройки ЕС, чтобы уже к концу следующего года
здравоохранение на Кипре вступило в новую эру
развития, ориентированное на благо населения и
страны. Измученный кипрский народ никогда не
простит новых преступлений, совершенных против
него, особенно когда это касается самого ценного
- здоровья.

Потребители сегодня находятся в эпицентре
быстрых и постоянных изменений, происходящих

во всем мире, поэтому потребность в реальной и
качественной защите их интересов все более
возрастает.

По случаю 15 марта – Всемирного дня защиты прав
потребителей, учрежденного решением ассамблеи
Организации Объединенных Наций в 1983 году в
целях пропаганды руководящих  принципов защиты
прав потребителей, Потребительская ассоциация
работников (SEK) заявляет, что на
рынке присутствует дороговизна,
спекуляция, некачественная
продукция и низкий уровень
обслуживания. 

Кипрские потребители
переплачивают за товары первой
необходимости (например, хлеб и молоко), платят
очень большие процентные ставки по кредитам, в то
время как цены на электроэнергию зашкаливают.

Отсутствие Генерального плана развития
здравоохранения (ГПРЗ) ухудшает качество жизни и
вынуждает людей, нуждающихся в немедленном и
надлежащем лечении, переплачивать за частные
медицинские услуги. 

Потребительская ассоциация трудящихся (SEK)
призывает государство (правительство и парламент)
закрыть любые лазейки для произвола и
злоупотреблений, повысить конкурентоспособность
на всех уровнях и принять, среди прочего, следующие
меры:

• Учредить на Кипре институт Уполномоченного по
защите прав потребителей, как неоднократно
требовали профсоюзные и потребительские
организации страны.

• Укомплектовать Комиссию по защите конкуренции
(КЗК) необходимым и хорошо квалифицированным
персоналом, которая должна ускорить рассмотрение
всех поступивших уже жалоб, свидетельствующих о
наличие картельного сговора по поддержанию цен на
ряд товаров первой необходимости.

• Активизировать все усилия, чтобы сделать
достоянием народа новый закон о внесудебном

урегулировании потребительских споров путем
арбитражного производства.

• Увеличить штрафы за производство и реализацию
некачественной продукции. Повышение штрафов,
возможно, остановит ежедневный кошмар на
продуктовых прилавках.

• Немедленно обнародовать список компаний и
производителей, поставляющие на кипрский рынок
испорченные продукты. 

• Государство должно расширить
потребительское образование,
просвещение и информирование,
которые помогают потребителям
осуществлять  качественный  и
безопасный  выбор  товаров, работ,
услуг  и эффективно противостоять
негативным проявлениям  рынка.

• Телеканал РИК должен разработать программы,
посвященные политике защиты прав потребителей.
Государственное радиотелевещание должно
способствовоть предоставлению потребителям
качественной и достоверной информации.

• Проводить на более регулярной основе заседания
Консультативной комиссии по защите потребителей,
которая работает под руководством
соответствующего министра торговли. К сожалению,
комиссия последние три года нефункционирует и все
политическая ответственность за это целиком и
полностью лежит на соответствующем руководстве
Министерства торговли, промышленности и туризма.

• Ускорить все процедуры эффективной и
качественной реализации Генерального плана
развития здравоохранения.

Ассоциация призывает потребителей, которые имеют
не только права, но и обязанности, не терять
бдительности и пребывать в состоянии готовности.
Они должны тщательно следить за тем, что, где и по
какой цене покупают, быть информированными,
требовательными и не стесняться сообщать в
потребительские организации или государственные
ведомства о нарушениях в целях выявления
предполагаемых нарушителей.

• Декларация SEK по случаю
15 марта - Всемирного дня
защиты прав потребителей

Потребительская ассоциация работников SEK

Учреждение института Уполномоченного
по защите прав потребителей

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

• НЕСМОТРЯ НА РЕАКЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ, ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИВАТИЗАЦИИ

Профсоюзы определили последующие
совместные шаги 

Несмотря на противодействие со стороны
профсоюзного движения и активные протесты

работников, 4 марта 2014 года парламент на
внеочередном пленаром заседании большинством
голосов принял законопроект о приватизации
полугосударственных предприятий.

За принятие законопроекта проголосовали 29
депутатов от партий DISY, DIKO, EYROKO и 1
независимый депутат Захариас Кулиас. Против
проголосовали 26 депутатов от партий
АКЕL, EDEK, «Движение экологов» и
«Союз граждан».

Брюссель и Тройка международных
кредиторов приветствовали решение
парламента о приватизации и дали
зеленый свет четвертому траншу
финпомощи Кипру, предусмотренной
Меморандумом.

OIO-SEK призвала правительство принять участие в
постоянном и важном социальном диалоге о
выполнении обязательств по гарантированию
трудовых и пенсионных прав персонала
полугосударственных организаций.

Во время обсуждения спорного законопроекта
парламентариями, профсоюзы провели акцию
протеста перед зданием Парламента,
продемонстрировав свое несогласие с решением о

приватизации.

Полиция приняла драконовские меры безопасности в
целях предотвращения инцидентов.

Сотрудники Портового управления провели акцию
протеста у входа в порт Лимассола, предупредив, что
акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока
власти не пересмотрят свое решение о приватизации
предприятий с государственным участием.
Подчеркивается, что в четверг, 27 Февраля, на

пленарном заседании парламента
законопроект был отклонен
большинством голосов депутатов от
партий АКЕL, EDEK, «Движение
экологов» и «Союз граждан», включая
DIKO. После такого развития событий
DIKO предложила и внесла некоторые
поправки в законопроект, которые,

однако, не удовлетворили работников. Поправки
внесли и другие партии, выступавшие против
законопроекта, но которые тем не менее были
отклонены в полном объеме.

Профсоюзное движение детально изучит
законопроект и определит дальнейшие совместные
шаги по противодействию решению о приватизации.

Профсоюзы, однако, намерены подать иск о проверке
конституционности отдельных положений закона,
одобренного парламентом.

√ Борьба за гарантии
трудовых прав и

социальных интересов
продолжается
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Oι Γάλλοι το λένε μικρό μεσημε-
ριανό, οι Γερμανοί πρώιμο τσι-

μπολόγημα και οι Γιαπωνέζοι
απλώς πρωινό ρύζι. Όπως κι αν
το ονομάσεις, το πρωινό είναι το
πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας.
Παρόλα αυτά, το ξεχνάς ή δεν του
δίνεις την αξία που έχει. Αν υπολο-
γίσεις τα έντονα ωράρια και τον
περιορισμένο χρόνο, πολλές φορές
δεν τρως σχεδόν τίποτε πριν
φύγεις από το σπίτι. Σύμφωνα με
ελληνική έρευνα του ιδρύματος
Αριστείδης Δασκαλόπουλος, σχε-
δόν το 50% των Ελλήνων δεν τρώει
πρωινό. Σε αναλογία πληθυσμού
τα αριθμητικά δεδομένα αφορούν
και την Κύπρο.

Σε Ισορροπεί

Σκέψου ότι, όταν ξυπνάς, δεν έχεις
φάει τίποτα για τουλάχιστον 8
ώρες. Έτσι το πρώτο γεύμα συμ-
βάλλει στην αύξηση των επιπέδων
σακχάρου κι άλλων διατροφικών
στοιχείων που έχουν πέσει κατά τη
διάρκεια του ύπνου.

Σε Αδυνατίζει

Αν παραλείπεις πρωινό γιατί
πιστεύεις ότι έτσι γλιτώνεις θερμί-
δες, ξανασκέψου το. Όταν μένεις
νηστικός, ο οργανισμός επιβραδύ-
νει το μεταβολισμό του, προκειμέ-
νου να συντηρήσει την ενέργειά
του. Τρώγοντας λοιπόν βοηθάς το
σώμα σου να ενεργοποιήσει το
μεταβολισμό κι αυτό σημαίνει ότι
καις περισσότερες θερμίδες

Σε Δυναμώνει

Ειδικά τους κρύους μήνες του χρό-
νου, το πρωινό γίνεται ακόμα πιο
σημαντικό. Βρετανική έρευνα που
συγκέντρωσε στοιχεία από 118

άτομα διαπίστωσε ότι αυτά που
κατανάλωναν πρωινό είχαν λιγό-
τερες πιθανότητες να παρουσιά-
σουν ίωση ή κρυολόγημα. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός
ότι το πρωινό είναι μία ευκαιρία
να λάβεις θρεπτικές ουσίες, όπως
σίδηρο και βιταμίνες Β από δημη-
τριακά, ασβέστιο από το γάλα και
βιταμίνη C από φρούτα.

Σε Προστατεύει

Έρευνα του Χάρβαρντ δείχνει ότι
άτομα που καταναλώνουν πρωινό
κάθε μέρα έχουν 35%-50% λιγότερες
πιθανότητες να παρουσιάσουν
ινσουλινοαντίσταση και παχυσαρ-
κία, δύο παράγοντες που παίζουν
ρόλο στην εμφάνιση διαβήτη και
καρδιαγγειακών παθήσεων.

ΚΡΙΟΣ: Η σημερινή διάθεσή
σου είναι να κάνεις αλλαγές

και να φέρεις τα πάνω κάτω στη ζωή
σου. Αυτό που πρέπει να προσέχεις
είναι πως, αν βιαστείς για όλα αυτά,
κινδυνεύεις να βρεθείς ακόμα πιο
μπερδεμένος. Δώσε το χρόνο που
χρειάζονται οι καταστάσεις και κρά-
τησε την αισιοδοξία σου. Όλα θα
γίνουν στην ώρα τους.
ΤΑΥΡΟΣ: Καταφέρνεις να γίνεις δυνα-
μικός και παίρνεις δραστικές αποφά-
σεις, που αφορούν τη ζωή σου και
στην καθημερινότητά σου. Κάνε τις
κινήσεις που θέλεις με ηρεμία και
χωρίς πανικό, και όλα θα πάνε πολύ
καλύτερα
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αισθάνεσαι πολύ καλά
σωματικά, κι έτσι θα αποφασίσεις να
κάνεις πράγματα, τα οποία ανέβαλες
τις προηγούμενες μέρες. Τόλμησε να
κάνεις κάποιες συζητήσεις, παρόλο
που ξέρεις ότι είναι ψυχοφθόρες,
γιατί μόνο έτσι θα καταλάβεις τις
προθέσεις που έχουν οι άλλοι για τα
θέματα που σε ενδιαφέρουν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι ευθύνες και οι υποχρε-
ώσεις της ημέρας θα είναι πολλές και
θα υπάρξουν στιγμές που θα σε πιέ-
σουν έντονα. Φρόντισε να κινηθείς με
προγραμματισμό και μεθοδικότητα,
να μην τα βάζεις με άτομα του οικογε-
νειακού σου περιβάλλοντος και να
μην ξεστομίζεις λόγια, που μπορεί να
πληγώνουν. Όσο εκνευρισμένος και

να είσαι, δεν φταίνε σε τίποτα οι
γύρω σου, να τους χαλάσεις την διά-
θεση.
ΛΕΩΝ: Η ημέρα θα φέρει κάποια ανα-
πόφευκτα γεγονότα, που θα περιπλέ-
ξουν μερικές καταστάσεις και θα σε
βάλουν σε πολλά ερωτηματικά. Πρέ-
πει να σκεφτείς με αρκετή ηρεμία και
ρεαλισμό, να επιστρατεύσεις όλη την
εξυπνάδα που έχεις και να κοιτάς
μακριά. Μπορεί να αντιμετωπίζεις
κάποια προβλήματα, αλλά ευτυχώς
μπορείς να τα ξεπερνάς όλα πολύ
καλά, με τις ενέργειες που κάνεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Έρχεσαι πολύ κοντά
στην επιτυχία που κυνηγάς. Πρέπει να
κινηθείς ανάλογα, να μην επαναπαυ-
τείς καθόλου και κυρίως, να μην ανα-
κοινώσεις τα σχέδια που έχεις για το
μέλλον. Έχεις κάνει πάρα πολλά στο
παρελθόν και τώρα ήρθε ο καιρός που
θα ανταμειφθείς. Η διάθεσή σου θα
είναι πολύ καλή και η δυναμικότητά
σου στα ύψη..
ΖΥΓΟΣ: Η μέρα είναι καλή για σκέψη,
αφού θα είσαι ήρεμος και σε θέση να
κάνεις έναν ουσιαστικό διάλογο με
τον εαυτό σου. Πρόσεξε την υγεία,
αλλά και την εμφάνισή σου, και μην
παρασύρεσαι σε υπερβολές. Δεν σου
κάνουν καλό.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Εκμεταλλεύσου την ημέρα
για να οργανωθείς καλύτερα και να
προγραμματίσεις πιο σωστά το πρό-
γραμμα της εβδομάδας, γιατί θα έχεις

πολύ μεγάλο φόρτο και πρέπει να
προνοήσεις κατάλληλα. Κατά τα
άλλα, η μέρα θα είναι ξεκούραστη και
ήρεμη.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα σχέδιά σου προχωρούν
όπως τα υπολόγιζες και η αναποδιά
των προηγούμενων ημερών δίνει τη
θέση της στο χαμόγελο. Επιτέλους
μπορείς να δεις το μέλλον με αισιοδο-
ξία! Στην αισθηματική σου ζωή επι-
κρατεί ηρεμία, αλλά κι αυτό ακόμα
καλό είναι! Χρειάζεσαι χαλάρωση και
λίγη ρομαντική ατμόσφαιρα με τον
σύντροφό σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η μέρα είναι πολύ καλή
για σένα γιατί καταφέρνεις να
συγκροτηθείς και νιώθεις ότι τα άγχη
που σε είχαν βάλει σε πανικό, μένουν
πίσω σου. Κράτησε αυτή την τακτική,
για να λύσεις διάφορα θέματα και μην
κινείσαι βιαστικά και επιπόλαια.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα σε βρί-
σκει με αρκετά καλή διάθεση και με
περίσσια όρεξη να κάνεις πολλά πράγ-
ματα και δραστηριότητες. Μην αμελή-
σεις την ξεκούρασή σου και αφιέρωσε
λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σου στην
οικογένειά σου. Πάν μέτρον άριστον!
ΙΧΘΕΙΣ: Είσαι σε έναν πολύ καλό
δρόμο, τον οποίο έχεις χαράξει με
πολύ δουλειά και πολύ προσπάθεια
γι’ αυτό και θα σε οδηγήσει στην επι-
τυχία. Απόφυγε κάθε σχόλιο ή γνώμη
που θα σε αποσυντονίσει και δείξε
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου.

Πρωινό: Το ήμισυ του παντός
Φαλάφελ

Υλικά:

1 φλ ξηρά ρεβύθια
1 φλ φάβα
1/2 φλ κρεμμύδι τριμμένο
3 κουνίτσες σκόρδο
1 φλ νερό
1/2 φλ σισάμι
1/2 φλ αλεύρι σκληρό
1/4 κους κους (πλιγούρι)
1/4 φλ μαϊντανό ψιλοκκομένο, 1/4 κ.γ αλάτι, 2 κ.σ κύμινο
2 κ.γ κόλιανδρο ξηρό, 2 κ.γ σόδα μαγειρέματος,
1/2 κ.γ πιπέρι καγιξέν, 1/4 κ.γ πιπέρι μαύρο, λάδι για
τηγάνισμα

Εκτέλεση: Βάζετε την φάβα και τα ρεβύθια από το βράδυ
να φουσκώνουν στο νερό. Tα σουρώνετε. Ρίχνετε όλα τα
υλικά μέσα σε ένα μικρό πολύ μίξερ. Tα αφήνετε για μια
ώρα περίπου. Kάνετε μικρές μπαλίτσες και τηγανίζετε
μέχρι να ροδοκοκκινίσουν και να ψηθούν.

Νηστίσιμος Κορμός

Υλικά:

450 γρ. ταχίνι
200 γρ. μέλι
200 γρ. κουβερτούρα
200 γρ. μπισκότα digestive
150 γρ. νιφάδες δημητριακών

Εκτέλεση: Τοποθετούμε το
ταχίνι σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το μέλι το οποίο έχουμε
ζεστάνει έτσι ώστε να έχει πιο ρευστή μορφή και το ανα-
κατεύουμε ελαφρά για 1 λεπτό. Λιώνουμε την κουβερτού-
ρα σε μπεν μαρί και την ρίχνουμε και αυτή στο μείγμα.
Σπάμε τα μπισκότα με τα χέρια μας και μαζί με τα δημη-
τριακά τα ρίχνουμε και αυτά στο μείγμα και ανακατεύου-
με. Τυλίγουμε σε λαδόκολλα σε σχήμα κορμού και τοποθε-
τούμε στο ψυγείο. Σε 2-3 ώρες είναι έτοιμο.

Τέλεια μπιφτέκια λαχανικών

Υλικά:

1 καρότο
4 μανιτάρια
1 πατάτα
1 κρεμμύδι
1 μελιτζάνα
πιπέρι αλάτι
λίγο λάδι
μίση κούπα αλεύρι
μίση κούπα γαλέτα

Εκτέλεση: Αλέθουμαι όλα τα λαχανικά, προσοχή όχι να
λιώσουν. Τα βάζουμε σε μια λεκάνη, ρίχνουμε το αλεύρι,
τη γαλέτα και τα υπόλοιπα υλικά και τα ζυμώνουμε όπως
κάνουμε στα μπιφτέκια. Αν το μείγμα βγει πολύ αραιό
προσθέτουμε αλεύρι. Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για
λίγο και το πλάθουμε μπιφτέκια. Τα ψήνουμε στους 180
βαθμούς για 30 με 40 λεπτά.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

SUDOKU

Το «Σωστό» Πρωινό

1. Ολικής αλέσεως υδατάνθρακες για ενέργεια και φυτικές ίνες.

2. Φρούτα για βιταμίνες και φυτικές ίνες.

3. Πρωτεΐνη για μακροχρόνια ενέργεια κι έλεγχο της όρεξης.

Ολικής Αλέσεως Υδατάνθρακες

Οι τροφές ολικής αλέσεως μπορεί να είναι δημητριακά, ολικής αλέσεως

ψωμί, κριθαρένια παξιμάδια ή ακόμα ρύζι ή πατάτες από χθες.

Όταν διαλέγεις δημητριακά, κοίτα το κατάλογο των συστατικών. Τα

πρώτα συστατικά θα πρέπει να είναι ολικής δημητριακά, που σημαίνει ότι

είναι λιγότερο επεξεργασμένα με λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη. Μετά καλό

είναι να διαλέξεις ένα δημητριακό που είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες

και μέταλλα - τα περισσότερα τα βρίσκεις στην αγορά. Αν ψάχνεις ποικι-

λία, μπορείς να ανακατέψεις 2 ή 3 τύπους δημητριακών μαζί για νέες γεύ-

σεις.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 8/2014, 12/3/2014

50.000 .............. 45468

1.000................ 54881

400................... 17176

400 .................. 11086

400 .................. 27333

200 .................. 49383

200 .................. 51206

200 .................. 40549

200 .................. 31936

200 .................. 31527

200 .................. 20031

200 .................. 44776

200 .................. 38149

200 .................. 35786

200 .................. 51243

200 .................. 59857

100 .................. 18320

100 .................. 10289

100 .................. 48284

100 .................. 17884

100 .................. 14148

100 .................. 13411

100 .................. 44159

100 .................. 41946

100 .................. 45660

100 .................. 45320

100 .................. 54013

Άλλα ποσά

Από €40 οι λήγοντες σε

4756, 4230

Από €20 οι λήγοντες σε

713

Από €10 οι λήγοντες σε

861, 067

Από €4 οι λήγοντες σε

82, 71

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΥΧΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει εξαήμερη  Πασχαλινή

εκδρομή στην Ελλάδα στις 18-23 Απριλίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να

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

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

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

Φράγμα Πολυφύτου – Γέφυρα Σερβίων.

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

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

στην Καλαμπάκα και ένα βράδυ στην Θεσσαλονίκη με ημιδιατροφή και μαγειρίτσα

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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 201414

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 709 - 24 ΜΑΪΟΥ 1963

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Λευκωσία 90901402

Αμμόχωστος 90901403

Λάρνακα 90901404

Λεμεσός 90901405

Πάφος 90901406

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26, 22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα

φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21, 25861000

Λεωφ. Ομονοίας 68Α 25562444

ΠΑΦΟΣ:    Ελευθ. Βενιζέλου 24, 26933820

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16 23820422

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):

Λευκωσία:  22446686  Λεμεσός: 25829129

Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΓΝΩΜΙΚΟ

«Κανένας δεν είναι

μεγάλος άντρας για

τον υπηρέτη του».

Βολταίρος 1694 - 1778

Γάλλος φιλόσοφος

και συγγραφέας

Ιδιωτικοποιήσεις

Να μην κάνουμε τα

ίδια λάθη που έγιναν

στις άλλες χώρες για τις

ιδιωτικοποιήσεις. Η ται-

νία 1.45’ ώρας που έδει-

ξε η αντιτρόϊκα σε όλες

τις πόλεις της Κύπρου

και στη ΣΕΚ Λευκωσίας,

δείχνει καθαρά ότι όλες

οι χώρες που έγιναν

ιδιωτικοποιήσεις, το

ρεύμα ακρίβωσε μέχρι

300/100 και οι εταιρείες

που έκαναν τις ιδιωτι-

κοποιήσεις έδιναν τις

εργασίες των δικτύων σε

εργολάβους και έκαναν

κακή ποιοτική εργασία,

για να χαλούν και να

έχουν εργασία και είχαν

και μπακ άουτ, δηλαδή

έμειναν σκοτεινές για

πολλές ώρες. Η

Κυβέρνηση και όλα τα

κόμματα μας έλεγαν ότι

δεν θα κάνουμε ιδιωτι-

κοποιήσεις. Έρχεται

τώρα η κυβέρνηση και

λέει να γίνουν ιδιωτικο-

ποιήσεις στους ημικρα-

τικούς οργανισμούς. Ο

λόγος που είναι ακριβό

το ρεύμα είναι γιατί

καταστράφηκαν οι

σταθμοί στο Μαρί και

όχι γιατί είναι ημικρατι-

κός Οργανισμός η ΑΗΚ.

Σε άλλες χώρφες τα

δίκτυα τους είναι ενωμέ-

να μεταξύ τους και έχουν

ατομικούς σταθμούς. Ας

περιμένουμε λίγο να

κάνουμε τον τερματικό

και να φέρουμε τα γκά-

ζια.

Όλες οι Κυβερνήσεις μας

έχουν ρημάξει τα ταμεία

σύνταξης και αφού σαν

ημικρατικοί οργανισμοί

η κυβέρνηση επωφελεί-

ται τα μισά κέρδη, ενώ

όταν πουλήσουν τους

ημικρατικούς θα πάρουν

μια φορά τα χρήματα

και θα υπάρχουν πάρα

πολλά προβλήματα με

τους ιδιώτες.

Οι αρμόδιοι ας δουν την

ταινία της αντιτρόϊκας

και ας αποφασίσουν.

Οι συνταξιούχοι και

το υφιστάμενο

προσωπικό

της ΕΠΟΠΑΗ - ΣΕΚ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

ΗΣυνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου – ΣΕΚ, ζητά προσφορές για την

ενοικίαση του κυλικείου του οικήματος της που βρίσκεται στη

Λεωφόρο Στροβόλου 11, στη Λευκωσία. Η ζητούμενη προσφορά θα

είναι για περίοδο δύο χρόνων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες καθώς και για τους όρους ενοικία-

σης του κυλικείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

συν. Πάμπο Ιωαννίδη, Επαρχιακό Γραμματέα του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου

ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, στο τηλέφωνο 22849 669.

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

απευθύνονται στον Επαρχιακό Γραμματέα του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου

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

φθάσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

252ΤΜ (ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙ-

ΡΙΑΣ) ΠΕΡΙΟΧΗ: AΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ:

300ΜΕΤΡA ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ.
ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ

ΚΤΙΣΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
(ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΙ-
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

99437102 / 99597830
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Καθολικός είναι ο θαυμασμός για
τη σπουδαία πορεία του ΑΠΟΕΛ

και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Ο μεν ΑΠΟΕΛ
συνεχίζει τον αήττητο καλπασμό του
για 17η αγωνιστική, ενώ ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που πέρασε νικηφόρα
από το «Αμμόχωστος» έχει τις περισ-
σότερες νίκες εκτός έδρας. Και οι δύο
ομάδες δείχνουν ικανές να εκτοπί-
σουν την ΑΕΛ από την κορυφή. Από
την πλευρά της, η πρωτοπόρος παρά
τη στενή νίκη της επί της ΔΟΞΑΣ δεί-
χνει ότι μπορεί να κρατηθεί αλώβητη.
Η συνέχεια λοιπόν προβλέπεται
συναρπαστική.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ με τον Κώστα Καϊάφα
στο πηδάλιο πήρε ισοπαλία στη
Λάρνακα από τον ΕΡΜΗ, ο οποίος
παραμένει αήττητος στην έδρα του.

Τα άνω - κάτω έφεραν στην κόκκινη
ζώνη η νίκη της ΕΝΩΣΗΣ με αντίπαλο
την Α.Ε. Κουκλιών και ο θρίαμβος του
ΑΡΗ επί της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ. Στην ουρά
προβλέπεται ότι θα γίνουν μάχες
«σώμα με σώμα» για τη σωτηρία.

Στην Ανόρθωση τα πράγματα πάνε

από το κακό στο χειρότερο με τη

διοίκηση να προσπαθεί να μαζέψει

τα συντρίμμια μέσω της απόφασης

της Γενικής Συνέλευσης για σύσταση

εταιρείας.

Στο «Δασάκι» μετά τη νέα ήττα τα

πράγματα καθίστανται πολύ δύσκο-

λα και ο σημερινός αγώνας με το

Παραλίμνι θεωρείται μάχη ζωής για

τους Αχνιώτες.

Η ΑΕΚ είχε εύκολο έργο με την ΑΛΚΗ.

Η ευρεία νίκη της τονώνει ψυχολογι-

κά παίκτες και διοίκηση για τη συνέ-

χεια.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η βαθμολογία

Η συνέχεια

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ: Ομάδες φτιαγμένες από ατσάλι

Αποτελέσματα

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗ  -  ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3-0
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  -  ΠΑΕ  ΛΟΦΟΥ 7-2
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  -  ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 6-2
ΘΟΙ  ΠΥΡΓΟΥ  -  ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ               {ΑΝΕΒΛΗΘΗΚΕ}
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  -  ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 3-0
Π & Σ  ΖΑΚΑΚΙΟΥ  -  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 1-1
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ  -  ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ            {ΑΝΕΒΛΗΘΗΚΕ}
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ  -  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 4-1
ΧΡ. ΜΗΝΑ  ΚΟΡΦΗΣ  -  Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 6-0
Ε.Ν.  ΛΑΝΙΑΣ  -  ΑΕΚ Κ. ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ 7-3
Για την 11ην  αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.3.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
Ε.Ν.  ΛΑΝΙΑΣ  -  ΠΑΟ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ  -  ΧΡ. ΜΗΝΑ  ΚΟΡΦΗΣ
• ΣΑΒΒΑΤΟ  22.3.2014 και ώρα 2,30 μ.μ.
Θ.Ο.Ι.  ΠΥΡΓΟΥ  -  ΠΑΕ  ΛΟΦΟΥ
ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ  -  ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ
Α&Ν/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ  -  Θ.Ο.Ι  ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
Θ.Ο.Ι  ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ  -  ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ  -  ΑΕΝ  ΑΛΑΣΣΑΣ
• ΚΥΡΙΑΚΗ  23.3.2014 και ώρα 2.30 μμ.
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ  -  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  -  ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 24.3.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ  - Π. & Σ.  ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

• ΑΠΟΕΛ: Καλπασμός με φανταζί παιχνίδι

• ΑΠΟΛΛΩΝ: Θαυμασμός για την ανοδική πορεία

• ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Αναζητεί εναγωνίως τον καλό εαυτό της

• ΕΝΩΣΗ: Έφερε τα άνω - κάτω στην κόκκινη ζώνη

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Ημιτελικής Φάσης του
Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή  16
Μαρτίου 2014, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλα-
θλου Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού - ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Αγ. Τριμιθιάς 0-3

ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι 0-1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΠΟΠΛ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στις  15 – 16 Μαρτίου, 2014, θα διεξαχθεί ο Τελευταίος  Αγώνας

του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος με τους πιο κάτω αγώνες: 

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-16/3/14

ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ (Κυριακή)

Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ (Σάββατο γήπεδο Μαρωνίου)

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ (Σάββατο)

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ (Παρασκευή)

ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ - ΘΟΙ/ΑΕΚ

ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ (Κυριακή)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ ΚΕΝΗ

Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής είναι:

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8-9/3/14

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ 1 – 3

Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Κ.ΧΩΡΙΟΥ 2 – 0

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 9 – 0

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ 1 – 6

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ 3 - 3

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΕΝΗ

Έβγαζε φωτιές ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
που μέσα σ’ ένα 20λεπτο καθάρισε

τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 16.03.2014,
με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας
Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:

Α.Ε.Βζυακιάς – ΑΠΟΑ Άλωνας 0-3

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου 2-1

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας 0-1

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 0-1

Κ.ΜΑΤΣΗΣ Λακατάμιας – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής 5-1 

Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – ΛΕΝΑΣ Χανδριών 0-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΟΠΛ
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• ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διασφαλισμένη η πρώτη κατοικία

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

Με την Κωνσταντίνα Τσώκου, γενικό οργανωτικό

του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού

1 Με την  ευκαιρία των Εθνικών επετείων ποιό

μήνυμα θέλετε να στείλετε. Το Ινστιτούτο Ελληνικού

Πολιτισμού στέλλει  μήνυμα αγωνιστικότητας και

ομοψυχίας, καλώντας τον  Κυπριακό Ελληνισμό να

σταθεί όρθιος αντιμετωπίζοντας  τις  τεράστιες

προκλήσεις που τίθενται ενώπιον του με περίσκεψη,

ψυχραιμία και γενναιοψυχία μα προπαντός με αυτο-

γνωσία έχοντας ως πρότυπα τους ήρωες της 25η

Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955.

2 Συμφωνείται ότι το 2014 θεωρείται σημαδιακό

έτος για την  μελλοντική τύχη της Κύπρου και του

Ελληνισμού ευρύτερα; Η Κύπρος που  κινείται στον

μαύρο αστερισμό του Τροικανού Μνημονίου, πολύ

δύσκολα θα αποφύγει την οικονομική συντριβή και

την κοινωνική εξαθλίωση. Η χρεοκοπία του πολιτι-

κού συστήματος, η κατάρρευση των τραπεζών και η

εκθεμελίωση του οικονομικού οικοδομήματος  το

2013, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Τροικανού

Μνημονίου στα επόμενα χρόνια, προμηνύουν επιδεί-

νωση του βιοτικού επιπέδου των πλατειών στρωμά-

των του πληθυσμού με ορατό τον κίνδυνο κοινωνι-

κής έκρηξης. Οι ντόπιοι και ξένοι έμποροι των λαών

καραδοκούν, έτοιμοι να εκμεταλλευθούν στο έπακρο

τη δυσπραγία των πολιτών και την φτωχοποίηση

του λαού προκειμένου να επιβάλουν ευκολότερα τα

σχέδια τους στην εύθραστη περιοχή της Νοτιοανα-

τολικής  Μεσογείου. Γι’ αυτό, ο Ελληνισμός καλείται

σε πανεθνική συστράτευση για να αποτραπούν

αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία του Κυπριακού

και των άλλων εθνικών μας ζητημάτων.

3 Στείλτε ένα μήνυμα στην πολιτική ηγεσία.

Mέσα  στο σημερινό άσχημο σκηνικό, το Ινστιτούτο

Ελληνικού Πολιτισμού  ζητεί  από του πολιτικούς

ηγέτες, τους πολιτειακούς ταγούς και τους δημόσι-

ους άρχοντες  να καλλιεργήσουν την εθνική ομοψυ-

χία και τη λαική ενότητα, προάγοντας τον πολιτικό

πολιτισμό, τις διαχρονικές αξίες της ισοπολιτείας,

της δικαιοσύνης και της χρηστής διοίκησης, δίδο-

ντας εξουσία στους άριστους και όχι στους αρε-

στούς.

4 Στους Κοινωνικούς Εταίρους τι έχετε να πείτε.

Από τους Κοινωνικού Εταίρους  και τους παραγωγι-

κού φορείς, το Ινστιτούτο ζητεί να επιδείξουν το

δέοντα κοινωνικό πατριωτισμό για  διάσωση της

εργατικής ειρήνης και αποφυγή της εκμετάλλευσης

της εργασίας, σφυρηλατώντας  στο μέγιστο βαθμό

την αρχή της αλληλεγγύης, ως απαραίτητου στοι-

χείου για  ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και

έξοδο από την κρίση με τις λιγότερες επιπτώσεις. 

5 Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της κοινωνίας

των πολιτών σε τούτη τη αδυσώπητη συγκυρία.

Το Ινστιτούτο Ελληνικου Πολιτισμού  καλεί τους

πολίτες να αποκολληθούν από τα δεσμά της κομμα-

τοκρατίας  και ως ελεύθεροι άνθρωποι να αξιώνουν

πάνω σε συνεχή βάση εκσυγχρονισμό του πολιτικού

συστήματος με επικράτηση της διαφάνειας  στη

κομματική και δημόσια δραστηριοποίηση. Παράλλη-

λα, οι πολίτες έχουν υπέρτατο χρέος να αξιώσουν

από τις κυβερνήσεις Αθηνών –Λευ-

κωσίας  να αναζωογονήσουν

τους κοινούς στρατηγικούς

άξονες για προώθηση  των μεί-

ζονων συμφερόντων του Ελλη-

νισμού, με κορυφαία προτεραι-

ότητα την ορθή επίλυση

του Κυπριακού και τη

διατήρηση της εθνικής

ταυτότητας  των Ελλή-

νων της Κύπρου. 

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη

Ηπρώτη κατοικία θα προστα-

τευθεί νομικά διαβεβαίωσε ο

πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης. Σε συνέντευξη του

σε Γερμανική εφημερίδα ανέφερε

ότι η πρώτη κατοικία είναι νομικά

εγγυημένη για όσους έχουν δάνεια.

Σημείωσε δε ότι τα μεγάλα βάρη

χρεών για το Κυπριακό τραπεζικό

σύστημα δεν προέρχονται από

τους απλούς δανειολήπτες αλλά

από τους κατόχους μεγάλης ακίνη-

της περιουσίας οι οποίοι έχουν

επιβαρύνει τις τράπεζες με πολλά

δισεκατομμύρια ευρώ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός

έτους από το «κούρεμα» των

Κυπριακών τραπεζών, ο Νίκος

Αναστασιάδης τόνισε πως αν η

Κύπρος στρεφόταν στην Τρόϊκα

από το Νοέμβριο του 2011 θα

αποφεύγονταν τα χειρότερα.

Περαιτέρω υπογράμμισε:

• Μοναδικός επιτυχημένος δρόμος

εξόδου από την κρίση είναι η

παραμονή μας εντός της ευρωω-

ζώνης. Αποφασίσαμε λοιπόν να

μείνουμε εντός της ευρωζώνης και

να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρε-

ώσεις μας στα πλαίσια των

μεταρρυθμίσεων.

• Η Κύπρος ουδέποτε ζήτησε το

κούρεμα των καταθέσεων κάτω

των 100.000 ευρώ.

• Καλά τα αποτελέσματα της υλο-

ποίησης του Μνημονίου.

Αλλαγή σκυτάλης σε τρία υπουργεία

Τα καθήκοντα τους ανέλαβαν

την περασμένη Παρασκευή οι

νεοδιορισθέντες υπουργοί. Ο

Φίλιππος Πατσαλή ανέλαβε το

υπουργείο Υγείας, ο Κώστας

Καδής το Παιδείας και Πολιτισμού

και ο Μάριος Δημητριάδης το

Συγκοινωνιών και Έργων. Ο Τάσος

Μητσόπουλος μετακινήθηκε από

το Συγκοινωνιών και Έργων στο

υπουργείο Άμυνας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας

απευθυνόμενος στους αποχωρή-

σαντες υπουργούς Φώτη Φωτίου

(Άμυνας) Κυριάκο Κενεβέζο (Παι-

δείας) και Πέτρο Πετρίδη (Υγείας)

σημείωσε ότι «το μόνο του κριτή-

ριο είναι το καλώς νοούμενο συμ-

φέρον του τόπου και όχι τα όποια

κομματικά παίγνια».

ΓΕΣΥ

Την πεποίθηση ότι θα τα καταφέ-

ρουμε, εξέφρασε ο νεοδιορισθείς

υπουργός Υγείας Φίλιππος

Πατσαλή παραλαμβάνοντας το

χαρτοφυλάκιο του από τον προκά-

τοχο του Πέτρο Πετρίδη.

Το Υπουργείο Υγείας, τόνισε,

«ξεκινά μια νέα πορεία, όπου ο

άνθρωπος και ο ασθενής θα είναι

στο επίκεντρο», προσθέτοντας ότι

το όραμά του θα είναι υψηλή ποι-

ότητα υγείας για όλους τους πολί-

τες. Εξέφρασε την πεποίθηση πως

η επόμενη περίοδος θα είναι πολύ

δύσκολη και θα πρέπει ο τομέας

της υγείας να έχει μια μεγάλη ανα-

δόμηση και μετά απ’ αυτό να

εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. «Με την πολι-

τική βούληση, που θα πρέπει να

είναι δεδομένη, τη σκληρή δουλειά

απ’ όλους μας, με ανιδιοτέλεια, με

ομαδικότητα, με συλλογικότητα

και τη μεγάλη αγάπη που έχουμε

όλοι μας για την Κύπρο, θα τα

καταφέρουμε», είπε.

Ο Πέτρος Πετρίδης, παραδίδοντας

το Υπουργείο Υγείας στον Φίλιππο

Πατσαλή, δήλωσε ότι τα δύο πιο

καυτά θέματα αυτήν τη στιγμή

είναι η αναδιοργάνωση Υπουργεί-

ου και νοσοκομείων και το ΓΕΣΥ.

Καταξιωμένες γυναίκες σε θέσεις

κλειδιά της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πέντε καταξιωμένες γυναίκες διορίστηκαν την

περασμένη εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβού-

λιο σε θέσεις κλειδιά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόκειται για την Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, Διοικητή

της Κεντρικής Τράπεζας, Ελένη Βασιλειάδου, Πρόε-

δρο της ΔΕΦΑ, Τούλα Ονουφρίου, Πρόεδρο Δ.Σ. εται-

ρείας Υδρογονανθράκων, Ιωσηφίνα Αντωνίου, Επί-

τροπο Ισότητας και Ειρένα Γεωργιάδου, Επίτροπο

Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ εκφράζει την

ευαρέσκεια του για το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δίδει

την ευκαιρία σε προσοντούχες γυναίκες  να αφήσουν

τη σφραγίδα τους στα οικονομικά και κοινωνικά

δρώμενα του τόπου.

Η επιλογή ικανότατων τεχνοκρατών και από τα δύο

φύλα, σε νευραλγικούς τομείς, δημιουργεί πρότυπα

για τις νέες γενιές, εξουδετερώνοντας στερεότυπα

και αντιλήψεις που καταδυναστεύουν την κοινωνία

μας επί σειρά ετών.

Ο νέος υπουργός Συγκοινωνιών Μάριος Δημητριάδης καλείται
να υλοποιήσει το φιλόδοξο σχέδιο του προκατόχου του

Τάσου Μητσόπουλου για λειτουργία ολοκληρωμένου
διχτύο δημοσίων Συγκοινωνιών
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