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ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

Με μεγαλοπρέπεια εορτάζει

η ΣΕΚ την Εργατική Πρω-

τομαγιά. Ο κεντρικός εορτα-

σμός θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

και ώρα 7μ.μ. στο μέγαρο της

ΣΕΚ στο Στρόβολο. Ομιλητής ο

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ

Νίκος Μωϋσέως ο οποίος θα

αναφερθεί στο διαχρονικό

νόημα της επετείου και θ’ απο-

τυπώσει τις πρωταρχικές

διεκδικήσεις του Ελεύθερου

Εργατικού Κινήματος μεσού-

σης της κρίσης και της βαθιάς

οικονομικής ύφεσης που

πλήττει την Κύπρο.

Το χαιρετισμό της υπουργού

Εργασίας, Πρόνοιας  και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας

Αιμιλιανίδου που απουσιάζει

στο εξωτερικό θα απευθύνει ο

υπουργός Ενέργειας Βιομηχα-

νίας και Τουρισμού Γιώργος

Λακκοτρύπης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις

7μ.μ. με κατάθεση στεφάνων

στο Μνημείο Εργατικών, Κοι-

νωνικών κι Εθνικών Αγώνων

στο προαύλιο του μεγάρου της

ΣΕΚ. Θ’ ακολουθήσει κινηματο-

γραφικό οδοιπορικό και ομι-

λίες για την επέτειο της Πρω-

τομαγιάς εντός της αίθουσας

«Μάρκος Δράκος».

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί

με δεξίωση και καλλιτεχνικό

πρόγραμμα από το μουσικό

σχήμα «Φάλτσα Όνειρα» στον

προαύλιο χώρο της ΣΕΚ.

Στις 11 π.μ. θα προηγηθεί

τελετή κατάθεσης στεφάνων

στο άγαλμα του «Μάρκου Δρά-

κου» στη Λευκωσία.

Γιορτάζουμε τη φετινή Πρωτομαγιά με το μυαλό

μας στραμμένο στους χιλιάδες άνεργους και στα

ευάλωτα στρώματα του λαού που είναι τα μεγαλύτε-

ρα θύματα της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης και

του συντελεσθέντος τραπεζικού εγκλήματος.

Ένα και πλέον χρόνο μετά την τραπεζική κατάρρευ-

ση και την κρατική χρεοκοπία, το βιοτικό επίπεδο

των μισθωτών και των μη προνομιούχων νοικοκυ-

ριών μειώνεται επικίνδυνα.      

Η πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας αργεί

και οι εξελίξεις στο κοινωνικοοικονομικό μέτωπο

επιδεινώνονται συνεχώς. Εν μέσω αυτής της οδυνη-

ρής πραγματικότητας, η ΣΕΚ καλεί τις πολιτικές

δυνάμεις να θέσουν την εθνική οικονομία υπεράνω

ιδιοτελών συμφερόντων, συγκροτώντας ενιαίο μέτω-

πο μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και τους

παραγωγικούς φορείς για αποτελεσματικότερη αντι-

μετώπιση της κρίσης. Τούτη τη δύσκολη ώρα, η ΣΕΚ

απαιτεί από την  κυβέρνηση όπως λάβει τα πιό κάτω

μέτρα που θα αναχαιτίζουν την ανεργία, θα ανακου-

φίζουν τις δυσπραγούσες ομάδες και θα ενδυναμώ-

νουν την κοινωνική συνοχή, υποβοηθώντας ταυτό-

χρονα την οικονομική ανάκαμψη.

1. Προστασία της ιδιοκατοίκησης

2. Μείωση των επιτοκίων δανεισμού

3. Πάταξη της εργασιακής εκμετάλλευσης και της

αδήλωτης εργασίας

4. Περιορισμό της εργοδότησης εργαζομένων από

Τρίτες χώρες

5. Εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας στα καθορι-

σθέντα χρονοδιαγράμματα

6. Προστασία των Ταμείων Προνοίας

7. Υιοθέτηση του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου

Εισοδήματος για να καλύπτονται  οι βασικές ανάγκες

των πολιτών και να αποφεύγονται αδικίες και κοι-

νωνικοοικονομικές στρεβλώσεις

8. Πλήρη διασφάλιση των εργατικών δικαιωμάτων

και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ενόψει της ιδιω-

τικοποίησης των Ημικρατικών Οργανισμών

9. Ρύθμιση της αγοράς εργασίας με νομική υπόσταση

των συλλογικών συμβάσεων

10. Εφαρμογή της νομοθεσίας για Ίση Μεταχείριση

στην Εργασία

Πέραν τούτων, η ΣΕΚ αξιώνει από την κυβέρνηση

όπως προχωρήσει ταχύτατα στον εκσυγχρονισμό της

κρατικής μηχανής και στη θωράκιση των θεσμών με

σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την εδραί-

ωση συνθηκών χρηστής διοίκησης, ισοπολιτείας,

αξιοκρατίας, διαφάνειας και γρήγορης απονομής

της δικαιοσύνης. Προς την κατεύθυνση αυτή, προ-

βάλλει αδήριτη η ανάγκη αμείλικτης τιμωρίας των

ενόχων της τραπεζικής κατάρρευσης, της κρατικής

χρεοκοπίας και εν γένει της οικονομικής τραγωδίας

που έσυραν   τα μη προνομιούχα στρώματα του πλη-

θυσμού στην φτώχεια και τη νέα γενιά στο κοινωνι-

κό περιθώριο. 

Οι εκδηλώσεις της φετινής Πρωτομαγιάς σηματοδο-

τούνται με τη νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων

Εθνών για επίλυση του χρονίζοντος Κυπριακού Ζητή-

ματος.

Η ΣΕΚ  στέλλει μήνυμα αλληλεγγύης προς τα τουρκο-

κυπριακά συνδικάτα και τα καλεί  στον κοινό αγώνα

για εξεύρευση δίκαιης και βιώσιμη λύσης που να

αίρει τα τετελεσμένα της εισβολής και της συνεχιζό-

μενης κατοχής καί να επανενώνει το νησί, εμπεδώνο-

ντας συνθήκες ευημερίας για όλους σε μια Κύπρο

ελεύθερη κι Ευρωπαική.

Με τη μνήμη μας να στρέφεται πίσω στην εξέγερση

της ηρωικής Πρωτομαγιάς του 1886 στο Σικάγο, η

ΣΕΚ διαβεβαιώνει ότι θα  εξακολουθήσει να συνδικα-

λίζεται με ήθος και υπευθυνότητα, προειδοποιώντας

ταυτόχρονα ότι θα  συνεχίσει να επιδεικνύει μηδενική

ανοχή σε περιπτώσεις ωμής παραβίασης των συλ-

λογικών συμβάσεων και εκμετάλλευσης της εργα-

σίας.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2014

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Σ
την Πρωτομαγιάτικη

Διακήρυξη της, η ΣΕΚ

αξιώνει από την κυβέρ-

νηση να προωθήσει το

ταχύτερο δυνατόν,

Δεκάλογο μέτρων που θ’

αναχαιτίζουν την ανερ-

γία, θα ανακουφίζουν

τις δυσπραγούσες ομά-

δες του πληθυσμού,

ενδυναμώνοντας την

κοινωνική συνοχή, υπο-

βοηθώντας ταυτόχρονα

την οικονομική ανάκαμ-

ψη μεσούσης της κρίσης.

Η ΣΕΚ απαιτεί παράλ-

ληλα, αμείλκτη τιμωρία

των ενόχων της οικονο-

μικής τραγωδίας. 
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Ποδοσφαιρική τραγωδία
και κρατική ανυπαρξία

«Ανδρέα μου, πρέπει να φανείς δυνατός και ψύχραι-
μος… θα βλέπεις από εδώ και πέρα με το ένα μάτι,
δυστυχώς το δεξί μάτι το χάσαμε, θα μπορείς να
εργάζεσαι». Αυτά  ήταν τα πρώτα λόγια του θεράπο-
ντος ιατρού   στον άτυχο φίλαθλο που έπεσε θύμα
των επεισοδίων  που διαδραματίστηκαν πριν από
τον πρόσφατο αγώνα ΑΠΟΕΛ—ΑΕΛ. Στον απόηχο της
τραγικής μοίρας του μονόφθαλμου, πιά, Ανδρέα,
αστυνομία, πολιτικοί ταγοί και παράγοντες των δύο
σωματείων παίζοντας το παιχνίδι της κολοκυθιάς
επιχειρούν να βρούν τον ένοχο των επεισοδίων που
οδήγησε σε τραυματισμούς και αρκετές συλλήψεις
υπόπτων.                                                                                   

Μέσα αυτό το κωμικοτραγικό σκηνικό, είμαστε στο
ίδιο έργο θεατές. Γινόμαστε ξανά μάρτυρες της κραυ-
γαλέας αδυναμίας του κράτους να προστατεύσει
τους πολίτες του. Ξαναβλέπουμε τον αρμόδιο υπουρ-
γό να συγκαλεί συσκέψεις επί συσκέψεων για να δια-
πιστώσει τι πάει στραβά και γενικώς να διαγνώσει,
τις πταίει προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις. Αυτά
όλα όμως, μόνο γέλωτα προκαλούν γιατί ο οι πολίτες
αντιλαμβάνονται πλέον ότι μοναδικός υπεύθυνος για
όλα αυτά είναι η ανυπαρξία αξιόπιστου και οργανω-
μένου κράτους που να εφαρμόζει τους νόμους και να
θωρακίζει τους θεσμούς. Είναι με πολλή στεναχώρια
που βλέπουμε στην Κύπρο του 21ου αιώνα τα  τους
θεσμούς να καταρρακώνονται και την πολιτική ζωή
να καρκινοβατεί, με κορύφωση την  τραπεζική
κατάρρευση, την οικονομική τραγωδία  του Μαρτίου
του 2013 και εν γένει την κρατική χρεοκοπία.

Δυστυχώς, μέσα σαυτόν τον κυκεώνα, το ποδόσφαι-
ρο, ως το δημοφιλέστερο άθλημα, έτυχε σκληρότατης
εκμετάλλευσης από τους οικονομικούς κερδοσκόπους
και τους πολιτικούς καιροσκόπους. Ποδόσφαιρο και
πολιτική αποτελούν εδώ και καιρό τις δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος για το οποίο η Κυπριακή κοινωνία
πληρώνει πανάκριβο τίμημα.  Του λόγου το αληθές
αποτυπώνει και η συγκλονιστική δημόσια δήλωση
του τότε υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Σοφοκλή Σοφοκλέους ότι νονοί της νύχτας ελέγ-
χουν το ποδόσφαιρο, επηρεάζοντας μάλιστα
σοβαρές πολιτικές αποφάσεις. Δυστυχώς, κανείς
δεν συγκινήθηκε από τις δηλώσεις αυτές, ούτε και
αυτή η Γενική Εισαγγελεία η οποία όφειλε να κινηθεί
πάραυτα και αυτεπάγγελτα για να εξετάσει τα όσα
κρύβονται πίσω από τις δηλώσεις του τότε  πολιτι-
κού προιστάμενου της αστυνομίας. Το κακό λοιπόν
παραμονεύει και την χώρα υπονομεύει εδώ και πολύ
καιρό με αποτέλεσμα η μακαρία Κύπρος να μοιάζει
σήμερα σαν ένα απέραντο  Μαρί  γεμάτο  γκαστρω-
μένα εμπορευματοκιβώτια της πολιτικής αναξιοπι-
στίας και της κοινωνικοοικονομικής ασυδοσίας, που
σύρουν τον τόπο στον αργό θάνατο.

Μέσα σαυτό το σκοτεινό σκηνικό, μέγα ζητούμενο
είναι η εξυγίανση του δημόσιου βίου που θα θέσει τις
κραταιές βάσεις και τους στέρεους θεμελιούς για
επανίδρυση του κράτους οδηγώντας το λαό και την
Κύπρο σένα ελπιδοφόρο αύριο. Όλα τα άλλα, συσκέ-
ψεις, παρασυσκέψεις και πολιτικές δεσμεύσεις, ιδιαί-
τερα ενόψει εκλογών, θα αποτελούν μια νέα μεγάλη
τρύπα μέσα στο νερό με πρώτα θύματα τον κάθε ανυ-
ποψίαστο Ανδρέα  πού του διάλυσαν το μάτι ή τον
κάθε φουκκαριάρη άνεργο ή χαμηλοεισοδηματία που
θα του εκποιήσουν το σπίτι του οι τράπεζες υπό τις
ευλογίες του κράτους.

Του Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης

«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΚΑΥΤΑ &@ ΠΙΠΕΡΑΤΑ
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Ποδόσφαιρο -
Οικονομία - Κοινωνία

Σε Ρωμαϊκή αρένα μετατρέπονται συχνά - πυκνά

τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και οι γύρω χώροι,

κυρίως όταν πρόκειται να διεξαχθούν αγώνες κρίσιμης βαθ-

μολογικής σημασίας. Το ποδόσφαιρο στην Κύπρο από άθλημα

του λαού μετετράπη σε .... άθλημα της βίας και γι’ αυτό τεράστια

ευθύνη φέρει η ίδια η πολιτεία, η ΚΟΠ, αλλά και οι παράγο-

ντες των πλείστων σωματείων που άφησαν το δημοφιλέ-

στερο άθλημα βορά στις ορέξεις των οικονομικών κερδο-

σκόπων και των κάθε λογής επιτήδειων του εύκολου

πλουτισμού.

Το μεγάλο κακό που βρήκε ανυποψίαστο οπαδό του ΑΠΟΕΛ

που έχασε το μάτι του πριν από τον πρόσφατο αγώνα

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ στο ΓΣΠ, ελπίζουμε να προβληματίσει βαθύτατα τους

εμπλεκόμενους φορείς, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα για διάσωση του

δημοφιλέστερου αθλήματος. Το ποδόσφαιρο πρέπει και μπορεί να

προσφέρει πολύτμες υπηρεσίες όχι μόνον στην κοινωνία αλλά

και στην οικονομία. Εναπόκειται στην πολιτεία να αναλάβει

πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Αν τα κατα-

φέρει το όφελος για την πατρίδα μας σε τούτους

τους δύσκολους και πονηρούς καιρούς

θα είναι τεράστιο.

Οικονομικά εγκλήματα και κατεστημένο

Έντεκα χιλιάδες άτομα έβγαλαν λεφτά

στο εξωτερικό την μαύρη περίοδο 15 -

27 Μαρτίου 2013 κατά την οποία οι

Κυπριακές τράπεζες ήταν κλειστές εξαιτίας

του «κουρέματος» των καταθέσεων.

Στην εν λόγω περίοδο που οι τραπεζικές

συναλλαγές απαγορεύοντο και ο κοσμάκης

εσυνωστίζετο μπροστά στις Αυτόματες

Ταμειακές Μηχανές για να πάρει λίγα

μετρητά για στοιχειώδεις ανάγκες, οι αρμόδιοι άφησαν σκοπίμως ανοικτά

παράθυρα για να ευνοηθούν οι έξυπνοι του αμαρτωλού συστήματος και

βέβαια τα κατάφεραν αφήνοντας στο έλεος του...διαβόλου τους βλάκες

συμπολίτες τους που δεν είχαν.... πληροφόρηση.

Το ίδιο εμετικό σκηνικό το βιώσανε και κατά τη σκοτεινή περίοδο 1999 -

2000 του Χρηματιστηριακού εγκληματος. Ενώ το χρηματιστήριο έκλεισε,

λόγω της χαώδους κατάστασης που προκλήθηκε, κάποιοι αετονύχηδες έκα-

ναν χρηματιστηριακές πράξεις πωλώντας και αγοράζοντας μετοχές. Το

πελώριο έκγλημα του χρηματιστηρίου ουδέποτε εξιχνιάσθηκε και ουδέποτε

οι ένοχοι τιμωρήθηκαν. Πολύ φοβούμαστε, ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα.

Ουδείς θα δικαστεί, ουδείς θα τιμωρηθεί! Και ξέρετε γιατί; Διότι και στα δύο

εγκλήματα οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι. Οι διαπλεκόμενοι του πολιτικού

και οικονομικού κατεστημένου.

Επενδύσεις ... επενδύσεις...

κούφια λόγια

Πέρασαν 15 μήνες από

το οδυνηρό - τραπεζικό

κούρεμα και η οικονομία

εξακολουθεί να βρίσκεται

στον αναπνευστήρα. Η

περίφημη επανεκκίνηση

της οικονομίας αργεί και οι

επιπτώσεις της κρίσης

βαθαίνουν ολοένα και

περισσότερο σύροντας τα

μη προνομιούχα στρώματα

του λαού στη μιζέρια και

τη νεολαία στη μετανά-

στευση.

Τις τελευταίες εβδομάδες η

κυβέρνηση μιλά για μεγά-

λες επενδύσεις που θα

δώσουν ώθηση στην οικο-

νομική ανάπτυξη, αλλά

τίποτα το χειροπιαστό δεν

υπάρχει. Ρώσσοι, Κινέζοι,

Άραβες και άλλοι επενδυτές

εξεδήλωσαν καταρχήν

ενδιαφέρον για εκτέλεση

μεγάλων έργων πνοής

χωρίς ωστόσο να παρατη-

ρείται φως στην άκρη της

σήραγγος. Όλα μέχρι στιγ-

μής κινούνται σε επενδυτι-

κό σκοτάδι θυμίζοντας μας

τις περιβόητες Καταρινές

μακέτες του τότε προέδρου

της Δημοκρατίας Δ. Χρι-

στόφια με το ζάμπλουτο

Εμίρη. Από υποσχέσεις και

μακέτες χορτάσαμε. Οι

άνεργοι και ο λαός θέλουν

έργα, εδώ και τώρα, που θα

φέρουν δουλειές και αξιο-

πρεπείς θέσεις εργασίας.

Αυτό είναι το μεγάλο στοί-

χημα για την κυβέρνηση

Νίκου Αναστασιάδη. Για να

δούμε αν θα το κερδίσει!

Αμηχανία φαίνεται ότι

επικρατεί στα ψηλά

δώματα της Τράπεζας Κύπρου γύρω από το φλέγον

θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα μη εξυ-

πηρετούμενα δάνεια ξεπέρασαν το 50% και έχουν

καταστεί βρόγχος που δεν επιτρέπει στην πάλαι ποτέ

κραταιά τράπεζα να ανασάνει. Οι πληροφορίες,

πάντως, λένε ότι ο γόρδιος δεσμός θα λυθεί με την

δημιουργία εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών

στοιχείων που θα πουλήσει τα μεγάλα προβληματι-

κά δάνεια σε επενδυτικές εταιρείες. Το όλο θέμα ανα-

μένεται να ξεκαθαρίσει στις προσεχείς ημέρες. Δεν

ξέρουμε ποια τροπή θα

πάρουν τα πράγματα. Αυτό

που ξέρουμε είναι ότι η τράπεζα σώθηκε (;) χάρις

στις θυσίες του λαού και αυτό οφείλουν οι αρμόδιοι

να το συνειδητοποιήσουν λύνοντας ανώδυνα το πρό-

βλημα της ιδιοκατοίκησης. Αν παρελπίδα η κυβέρνη-

ση αφήσει στο έλεος του Θεού τους μη προνομιού-

χους συμπολίτες μας που αδυνατούν να καταβάλουν

τη δόση των δανείων της οικίας τους, τότε νάναι

σίγουρη ότι θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου οι

οποίοι πρώτα θα παρασύρουν την ίδια και μετά τους

Τραπεζίτες. Ίδωμεν!
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ΗΠαγκόσμια Συνδικαλιστι-

κή Συνομοσπονδία, ITUC,

διoργανώνει κάθε χρόνο ειδι-

κή τελετή στις 28 Απριλίου με

άναμμα  λαμπάδας στην

μνήμη όσων έχασαν τη ζωή

τους σε εργατικά ατυχήματα

και επαγγελματικές ασθένει-

ες. Η ΣΕΚ, ως ενεργό  μέλος

της Διεθνούς, πραγματοποιεί

ανελλιπώς αυτή την τελετή

με συμμετοχή των Κοινωνι-

κών Εταίρων για κοινό προ-

βληματισμό και συνέχιση της

συλλογικής προσπάθειας για

ελαχιστοποίηση των εργατι-

κών ατυχημάτων. Στην προ-

χθεσινή  εκδήλωση  που

πραγματοποιήθηκε στο μέγα-

ρο της ΣΕΚ, οι Κοινωνικοί

Εταίροι  ανανέωσαν τη

δέσμευση τους να εργασθούν

από κοινού για πάταξη των

εργατικών ατυχημάτων και

βελτίωση των συνθηκών

εργασίας. Παρέστησαν  οι

ηγεσίες ή εκπρόσωποι των

συνδικαλιστικών και εργοδο-

τικών οργανώσεων καθώς και

ο γενικός διευθυντής του

υπουργείου Εργασίας, Πρό-

νοιας και Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων εκπροσωπώντας  την

υπουργό Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Το νόημα της Ημέρας και τις

ευθύνες των εμπλεκομένων

για  πάταξη των εργατικών

ατυχημάτων ανέπτυξε ο γενι-

κός γραμματέας της ΣΕΚ

Νίκος Μωυσέως. (φωτο)

Η ΣΕΚ τονίζει ότι το δικαίωμα

του κάθε εργαζόμενου να επι-

στρέφει από την εργασία του

αρτιμελής και ασφαλής είναι

αναφαίρετο και αδιαπραγμά-

τευτο. Η ΣΕΚ διαβεβαιώνει

τους εργαζόμενους ότι βρί-

σκεται  σε συνεχή εγρήγορση

για διαφύλαξη αυτού του

δικαιώματος σαν κόρη

οφθαλμού .

ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με υπολογισμούς

της Διεθνούς Οργάνωσης

Εργασίας, από τους 2,34 εκα-

τομμύρια θανάτους ετησίως

που σχετίζονται με την εργα-

σία, οι 2,02 οφείλονται σε

επαγγελματικές ασθένειες

ενώ ο αριθμός των μη θανα-

τηφόρων επαγγελματικών

ασθενειών ανέρχεται στα 160

εκατομμύρια. Αιτία πρόκλη-

σης της πλειονότητας των

επαγγελματικών ασθενειών

είναι η έκθεση σε επικίνδυνες

χημικές ουσίες. Η ΔΟΕ υπολο-

γίζει επίσης ότι το συνολικό

άμεσο και έμμεσο κόστος των

εργατικών ατυχημάτων

και επαγγελματικών

ασθενειών ανέρχεται

στο 4% του παγκόσμιου

ακαθάριστου εγχώριου

προϊόντος που αντι-

στοιχεί σε περίπου 2,8

τρισεκατομμύρια δολά-

ρια.

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο

σημειώνονται εκατόν εξήντα

χιλιάδες θάνατοι. Η συνθήκη

της Λισσαβόνας προβλέπει

επένδυση σε στοχευμένες

πολιτικές για ασφαλείς και

υγιεινούς χώρους εργασίας. 

Η ΣΕΚ τίμησε την ημέρα μνήμης
των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΑΤΥΧΗΜΑ

Πολύτεκνος καταπλακώ-

θηκε από σκυβαλλοφόρο

Ανήμερα της εκδήλωσης που

πραγματοποίησε η ΣΕΚ, την

Δευτέρα 28 Απριλίου  κατά των

εργατικών ατυχημάτων και των

επαγγελματικών ασθενειών,

άλλος ένας συνάνθρωπος μας

άφησε την τελευταία του πνοή

την ώρα της δουλειάς.

Πρόκειται για τον 50χρονο Σάββα

Χαγκουδή από τα Λύμπια που

καταπλακώθηκε από σκυβαλλο-

φόρο όχημα την ώρα που προέ-

βαινε σε επιδιόρθωση του.

Ο άτυχος εργάτης, πατέρας πέντε

παιδιών, μετέβη γύρω στις 15.00

με το σκυβαλλοφόρο του σε μηχα-

νουργείο στην περιοχή Λυμπιών-

Μοσφιλωτής. Ενώ προέβαινε σε

επιδιόρθωση του, κάτω από συν-

θήκες που διερευνώνται, το όχημα

υποχώρησε με αποτέλεσμα να τον

καταπλακώσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της

Αστυνομίας, σε κάποια στιγμή, ο

50χρονος αφού σταμάτησε το

όχημα, σύρθηκε από κάτω, ενώ

αυτό βρισκόταν σε λειτουργία,

προσπαθώντας να εντοπίσει τη

βλάβη.   Κάτω από συνθήκες που

διερευνώνται, το όχημα κινήθηκε

προς τα εμπρός με αποτέλεσμα να

παρασύρει και να εγκλωβίσει τον

άτυχο Χαγκουδή. 

Στη σκηνή έσπευσαν άνδρες της

πυροσβεστικής οι οποίοι κατάφε-

ραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο

πατέρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο

γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος

του.

Οδηγία για τη διασφάλιση του

δικαιώματος των Ευρωπαίων

πολιτών να εργάζονται σε άλλο κρά-

τος μέλος, ενέκρινε  πόσφατα το Συμ-

βούλιο Υπουργών της Ευρωπαικής

Ένωσης.

Οι νέες νομοθετικές διατάξεις απο-

σκοπούν στο να γεφυρωθεί το χάσμα

μεταξύ των δικαιωμάτων και της

πραγματικότητας και να καταστεί

ευκολότερο για όσους εργάζονται ή

αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα να

ασκήσουν πραγματικά τα δικαιώματά

τους. Τα κράτη μέλη έχουν τώρα δύο

χρόνια προθεσμία για να ενσωματώ-

σουν την οδηγία στο εθνικό τους

δίκαιο.

Η κοινοτική οδηγία, που βασίζεται σε

πρόταση της «Κομισιόν», αποσκοπεί

στην άρση των υφιστάμενων εμπο-

δίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των

εργαζομένων, όπως η έλλειψη ευαι-

σθητοποίησης στους κανόνες της ΕΕ

μεταξύ των εργοδοτών του δημόσιου

και του ιδιωτικού τομέα και οι δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζουν οι διακινού-

μενοι πολίτες για να βρουν πληροφο-

ρίες και βοήθεια στα κράτη μέλη υπο-

δοχής.

Για την υπέρβαση των εν λόγω εμπο-

δίων και την αποφυγή των διακρίσε-
ων, σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν:

- υποστήριξη και νομική βοήθεια
στους διακινούμενους εργαζομένους
της ΕΕ για την εφαρμογή των δικαιω-
μάτων τους, από έναν ή περισσότε-
ρους φορείς σε εθνικό επίπεδο,

- αποτελεσματική νομική προστασία

των δικαιωμάτων,

- προσιτές πληροφορίες σε περισσό-

τερες από μία γλώσσες της ΕΕ σχετι-

κά με τα δικαιώματα των διακινούμε-

νων εργαζομένων της ΕΕ και των ατό-

μων που αναζητούν εργασία.

Από τους κανόνες αυτούς θα επωφε-

ληθούν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι

αλλά και οι εργοδότες, οι οποίοι θα

ενημερώνονται καλύτερα όταν προ-

σλαμβάνουν άτομα από άλλη χώρα

της ΕΕ.

«Η επιθυμία να εργαστεί κάποιος σε
άλλη χώρα της ΕΕ είναι θέμα προσω-
πικής επιλογής και οι νέοι κανόνες
εξασφαλίζουν ότι όλοι είναι πιο ενή-

μεροι για τα δικαιώματα που έχουν οι
διακινούμενοι εργαζόμενοι, έτσι  μπο-

ρούμε να διευκολύνουμε την κινητικό-

τητα στην αγορά εργασίας», δήλωσε

επίτροπος για την απασχόληση, τις

κοινωνικές υποθέσεις και την κοινω-

νική ένταξη, Λάσλο Άντορ.

Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να

εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος

θεσπίζεται στο άρθρο 45 της Συνθή-

κης και περιλαμβάνει το δικαίωμά

τους να μην υφίστανται διακρίσεις

λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την

πρόσβαση στην απασχόληση, την

αμοιβή και τους άλλους όρους εργα-

σίας.

Ευρωπαική Οδηγία για διασφάλιση των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων

• Το αργότερο μέσα σε δύο χρόνια η Οδηγία θα πρέπει
να ενσωματωθεί στη Νομοθεσία των κρατών - μελών

Σήμερα, το 3,3 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, δηλαδή 8 εκατομμύρια
άτομα, ζουν και εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Άλλα 1,2 εκατομμύρια
άτομα ζουν σε χώρα της ΕΕ, αλλά εργάζονται σε άλλη. Όμως οι άνθρω-
ποι που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα συχνά δεν
διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους στο
κράτος μέλος υποδοχής και μπορεί να έχουν δυσκολίες όσον αφορά στην
πρόσβαση σε θέση εργασίας ή την εξασφάλιση των ίδιων όρων εργασίας
ή κοινωνικών πλεονεκτημάτων με τους ημεδαπούς εργαζομένους.

Επιπλέον, οι εργοδότες (τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα)
και οι δημόσιες Αρχές έχουν συχνά ελλιπή γνώση των δικαιωμάτων των
διακινούμενων εργαζομένων. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κράτη μέλη
όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχεται σε διακινούμενους εργαζομένους
της ΕΕ για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

ERG_3-3_inn_4  4/29/14  11:29 AM  Page 1



Οφείλουν οι θεσμοί να
σέβονται τους θεσμούς

Όλοι γνωρίζουν ότι η οικονομία δεν κατέρρευσε

τυχαία. Και πως  διάφοροι θεσμοί είχαν ουσιαστι-

κά κωλυσιεργήσει σοβαρά χωρίς να ελέγχουν τα πάρε

δώσε των τραπεζών με τον ELA αφήνοντας δισεκατομ-

μύρια που κατέφθαναν για να τις στηρίξουν να ξοδεύο-

νται απερίσκεπτα και χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο.

Πληρώσαμε πολύ ακριβά τις απερισκε-

ψίες όλων όσων μπορούσαν να παρέμ-

βουν δυναμικά και να αποτρέψουν την

περεταίρω κατρακύλα και δεν το έπρα-

ξαν.

Ωστόσο είναι λυπηρό ακόμη και σήμερα

μετά από ένα χρόνο που σφαγιάστηκαν

οι καταθέσεις του αθώου

κοσμάκη να προσπαθούν

κάποιοι να επιρρίπτουν

ευθύνες σε θεσμούς δημι-

ουργώντας στον απλό πολί-

τη μεγαλύτερη ανασφά-

λεια.

Η Κύπρος αυτή τη στιγμή

χρειάζεται ένα ισχυρό πολι-

τικό και θεσμικό σύστημα

το οποίο με ενότητα και συστράτευση να δώσει μηνύμα-

τα στον κόσμο, ότι το πάθημα μας έγινε μάθημα και ότι

από δω και μπρος όλοι μαζί ενωμένοι ως μια γροθιά θα

βάλουμε και πάλι μπρος την ατμομηχανή της οικονο-

μίας.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα ο γενικός εισαγ-

γελέας Κώστας Κληρίδης που χαρακτήρισε ως αποκαρ-

διωτική και απαράδεκτη την προσπάθεια ορισμένων να

απαξιώσουν στα μάτια του απλού πολίτη ανεξάρτητους

θεσμούς, όπως είναι αυτός της Νομικής Υπηρεσίας,

κατηγορώντας την για προκλητική κωλυσιεργία και

απραξία στο θέμα της διερεύνησης του ενδεχομένου διά-

πραξης ποινικών αδικημάτων σχετιζομένων με την

κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία, θα

πρέπει να μας προβληματίσει όλους.

Είναι λυπηρό στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η

χώρα μας οι θεσμοί να απαξιώνουν τους θεσμούς ειδι-

κότερα όταν δημιουργείται ανάμεσα στον κόσμο η εντύ-

πωση ότι  η απονομή της δικαιοσύνης πάσχει σοβαρά.

Είναι καιρός όλοι να αντιληφθούμε πως η οικονομική

κατρακύλα ήταν αποτέλεσμα σοβαρών λαθών και παρα-

λείψεων πολλών χρόνων δημιουργώντας διαβρώσεις και

σοβαρές αγκυλώσεις σε πολλούς τομείς.

Με δεδομένο ότι οι ποινικές ανακρίσεις άρχισαν ουσια-

στικά το καλοκαίρι του περασμένου χρόνου και με εκα-

τοντάδες δέσμες εγγράφων  να κατακλύζουν τη νομική

υπηρεσία οφείλουμε όλοι με υπομονή να αναμένουμε το

πόρισμα των ανθρώπων που σίγουρα γνωρίζουν καλύτε-

ρα από τον καθένα μας όλες τις παραμέτρους τις πτυχές

της οικονομικής τραγωδίας και τις νομικές διαδικασίες.

Είναι το ευκολότερο πράγμα  να κρίνουμε τους άλλους

με μια μονοκονδυλιά. Τι γίνεται όταν φτάσει και η σειρά

αυτών που έκριναν να κριθούν και οι ίδιοι για τυχόν

δικά τους  λάθη και  παραλείψεις.

Ο πολίτης είναι αυτός που ζει στο πετσί του την ανεργία

την εξαθλίωση καθώς και  την υποτίμηση της νοημοσύ-

νης του.

Ωστόσο το αισθητήριο του βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα

και αναγνωρίζει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την οικονο-

μική μας τραγωδία.

Οι καπετάνιοι  και το πλήρωμα  που έχουν την τεχνο-

γνωσία και την εμπειρία  να ελίσσονται στις μεγάλες

φουρτούνες δεν κατόρθωσαν να σώσουν το καράβι.

Ωστόσο δεν είναι η ώρα να επιρρίπτονται   ευθύνες.

Προέχει  η ενότητα και η ανάκτηση εμπιστοσύνης σε

θεσμούς  για να μπορέσουμε και πάλι να αναδυθούμε

στην επιφάνεια. Μπορούμε;  Τα υπόλοιπα είναι περιττά.

AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20144

Της Δέσποινας
Ησαΐα -
Κοσμά

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ@

• Όταν οι θεσμοί

πλήττουν θεσμούς

πως αναμένουμε να

συμπεριφερθεί ο πολί-

της που βιώνει στο

πετσί του τις σκληρές

συνέπειες της κρίσης

Ένα τραγούδι με έντονες παραπομπές και οράματα

εθνικού προσανατολισμού μπορεί να εκφράσει με

θεωρητική επάρκεια το ταξίδι στην ιστορία. Ομοίως, αλλά

με πολλαπλάσιους συμβολισμούς και πιο άμεσες παραπο-

μπές, μια «επίσκεψη»/ προσκύνημα στην κατεχόμενη γη,

μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματικές αποτυπώσεις στο

ένδοξο παρελθόν του Ελληνισμού.

Μια «επίσκεψη»/ προσκύνημα στα εγκλωβισμένα παιδιά

μας στην περήφανη Καρπασία, μου έδωσε την ευλογία για

να γεμίσω εικόνες, πλημμυρισμένος με φως, εισπνέοντας μια

ανάσα που με αφυπνά και πάλι στο στόχο, για την Ελλάδα

που βρήκα ξανά εδώ, σε τούτο το αποκούμπι των απογόνων

των Αχαιών.

Ωσάν πεπρωμένο, το βίωμα. Σε οικία γη, σε αφούγκρασμα

αιώνων, μια ιαχή κι’ ένας αντίλαλος γεμάτος Ελληνικά βιώ-

ματα, συμβολισμούς και παραλληλισμούς. Σ’ ένα ατόφιο

τοπίο που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν, με σκηνές από

άλλες εποχές. Κοπάδια να γυροφέρνουν στους δρόμους,

εκκλησιές που αντιστέκονται- τι κι΄ αν τους αφαιρέθηκαν οι

σταυροί ή προστέθηκαν πρόσκαιροι μιναρέδες;- κοιμητήρια

βεβηλωμένα μα αλύγιστα, με τους νεκρούς να κρατούν

ζωντανή την ταυτότη-

τα του χώρου, του

πνεύματος, την ελπίδα

και τη βεβαιότητα μαζί

για λευτεριά κι’ επι-

στροφή.

Διαδρομές παρθένες,

απάτητες κι’ ατούρκευ-

τες, ξωκλήσια παντού και χρώματα που αποτυπώνουν το

πράσινο της ελπίδας και το γαλανόλευκο της θάλασσας και

τ’ ουρανού των Ελλήνων. Στο βάθος του δρόμου, στο τέρμα

της δικής μας διαδρομής, ο Άγιος. Να μας προσέχει, να μας

ευλογεί και να μας θυμίζει για το καθήκον και την πίστη

μας. 

Μια διαδρομή που γίνεται κάτω από βροχή κι’ ας είναι

μήνας Απρίλης, λες και θέλει ο Θεός να φέρει την κάθαρση

πιο γρήγορα και με χαλάζι μαζεμένο στις παρυφές του δρό-

μου, δημιουργώντας συνειρμικές παραπομπές σαν μήνυμα

ελπίδας για κατακλυσμιαία απόσειση των Αγαρηνών. 

Πώς να χωρέσει τόσο ξέσπασμα μέσα μου

και ποια κραυγή θ’ αποτυπώνει το κάλεσμα για λευτεριά;

Τι κι’ αν οι άνθρωποι είναι ο τόπος κι’ ο τόπος οι άνθρωποι; 

Εδώ η ταύτιση παρέμεινε αυτούσια, αδιαπραγμάτευτη,

μοναδικά Ελληνική.

Δεν είναι τα σημάδια από το πέρασμα στους αιώνες, 

δεν είναι μόνο οι ανάσες που ανασταίνουν την ατμόσφαιρα 

και μαγεύουν τις εικόνες μας

Είν’ όλοι οι αιώνες μαζεμένοι εδώ- του Ομήρου και του

Ηρόδοτου τα ιστορήματα, του Ολύμπου οι μύθοι, οι παρα-

πομπές στα οράματα της Τροίας, οι Θερμοπύλιοι αγώνες, τα

έπη των Ελλήνων, στην αρχαιότητα και στο σύγχρονο- πρό-

σφατο παρελθόν.

Όλα εδώ- για να συντροφεύουν τα

παιδιά που παραμένουν εδώ και

αγωνίζονται. Στο σύγχρονο, δικό

τους κρυφό σχολειό, με περηφάνια,

λεβεντιά και ταπείνωση. Πρώτη-

δευτέρα τάξη, δυο παιδιά- κι’ όμως

είναι εκεί, όλα τα παιδιά μαζί,.

γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο.

Με τις φιγούρες τους να θυμίζουν

αρχαία Ελλάδα και Μεγαλέξανδρο.

Ξανθά με γαλανά μάτια- πολλά από

αυτά, να προσεγγίζουν το σήμερα

με μια φιλοσοφημένη στωικότητα.

Με μια ωριμότητα και αυθεντική

ειλικρίνεια που αφοπλίζει «μας δίνει

δύναμη το χαμόγελο σας» μας

είπαν- κι’ ας τους είχαμε δώσει

δώρα αξιοπρόσεκτα και χρήσιμα. 

Για τούτα τα παιδιά προφανώς, ο

υλισμός δίνει τη θέση του σε πιο βαθιές έννοιες. Σε πράγμα-

τα που δεν είναι δεδομένα και αυτονόητα, εκεί στη σκλαβιά.

Έχουν μάθει το μέτρο και την ευγένεια, δεν εκλιπαρούν και

σίγουρα δεν εξαγοράζονται.

Ταυτίζονται απόλυτα με το χώρο τους που προστατεύουν,

όπως επίσης και με τους παραλληλισμούς που γίνονται σε

σχέση με τα νέα κτίσματα, εκεί και όπου υπάρχουν, τα οποία

είναι ξένα, φωνάζουν και φαίνονται ότι δεν είναι στο χώρο

πρέπων, πλαστά και ουτοπικά. 

Μέσα σε όλο αυτό το υπέροχο κι’ ευλαβικό ταξίδι εικόνων

και συναισθημάτων, στο αφημένο μυαλό και στης ψυχής

την ανακούφιση, η οικειότητα με το χώρο ήταν μοναδικά

απίστευτη κι’ ας μην υπάρχει εξοικείωση με την κατεχόμενη

γη ως «επισκέπτης». 

Κι’ όμως, εκεί που νιώθαμε πανταχόθεν Ελλάδα, ξάφνου ο

ήχος από το μιναρέ μας ξυπνά και μας προσγειώνει σε μια

άλλη πραγματικότητα. Ακόμα και σε αυτή όμως, υπάρχουν

στοιχεία που δίνουν δύναμη για να ελπίζουμε σε κάτι καλύ-

τερο και πιο ιστορικά ορθό. Αφήνοντας πίσω μας το Ριζο-

κάρπασο και φτάνοντας στον Άγιο Θέρισσο, η εικόνα του

σταυρού να στέκει ακόμα στο καμπαναριό σε πείσμα των

αλλόθρησκων, δημιουργεί μια άλλη δυναμική - με σιγουριά

στην ελπίδα.

Αν ήταν να κλείσει αυτή η σκιαγράφηση των εικόνων από

το οδοιπορικό στην εγκλωβισμένη ζωή, ένα ξεκάθαρο μήνυ-

μα προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους, θα έπρεπε

να αποτελεί τον επίλογο. 

Ευχαριστούμε γιατί μας γεμίσατε με ελπίδα και αφύπνιση.

Νάστε καλά που μας μαγέψατε και μας γνωρίσατε μια άλλη

Ελλάδα, καλύτερη και πιο αυθεντική τελικά από αυτή που

έχουμε μέσα μας.

Υπάρχει πάντα μια άλλη Ελλάδα

Του Αντρέα Φ.
Μάτσα

Αναπληρωτή

Γενικού Γραμ-

ματέα ΣΕΚ
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Πρώτο κοινωνικό θέμα η ανεργία

Εκστρατεία με στόχο το θέμα της νεανικής ανεργίας
να αναδειχθεί πρώτο στην ευρωπαϊκή ατζέντα

ενόψει των ευρωεκλογών,εξαπέλυσαν  οι οργανώσεις
νεολαίας της Συνομοσπονδίας  Ευρωπαϊκών Συνδι-
κάτων, SES-ETUC.

Όπως ανέφεραν τα στελέχη της Ομοσπονδίας κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρη-
σαν σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών,
στόχος της εκστρατείας που έχει τίτλο «Αρκετά με
την κρίση τους - Ας κοιτάξουμε το μέλλον μας»,είναι
να εστιάσουν την προσοχή όλων των υποψηφίων
των ευρωεκλογών σε ένα πλαίσιο πολιτικής για την
ευρωπαϊκή νεολαίαπου να θέτει ως προτεραιότητες,
την επένδυση στην ποιοτική εργασία και στις ευκαι-
ρίες για επαγγελματική κατάρτιση.

Όπως ανέφεραν, 7.5 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι
στην Ευρώπη είναι σήμερα άνεργοι ή δεν έχουν
κάποια επαγγελματική κατάρτιση, εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής δυσπραγίας

που έχουν προκαλέσει οι
πολιτικές της λιτότη-
τας. Το συνολικό κόστος
των επιδομάτων που
καταβλήθηκαν και της
παραγωγής που χάθηκε
ανέρχεται, όπως υποστή-

ριξαν σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ.

Υποστήριξαν τέλος ότι ο προϋπολογισμός των έξι
δισεκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος «Εγγύηση
για τη νεολαία», είναι«ανεπαρκής» για να ενισχύσει
την απασχόληση των νέων για τα επόμενα 7 χρόνια,
τη στιγμή που όπως ανέφεραν οιπροβληματικές
τράπεζες έχουν λάβει πάνω από 160 δισεκατομμύρια
σε όλη την Ευρώπη.

Εφιάλτης για την Ευρώπη η ανεργία των νέων
Η ανεργία στην Ευρώπη έχει φτάσει πρωτοφανή επί-
πεδα λόγω της κρίσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Ακόμα πιο ανησυχητική, όμως, είναι η ανεργία των
νέων στην Ευρώπη που πλέον αγγίζει διπλάσια επί-
πεδα, φτάνοντας μέχρι και το 58% του νεανικού πλη-
θυσμού σε Ελλάδα και Ισπανία.

Νεανική ανεργία βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορί-
ζεται το ποσοστό των ατόμων μεταξύ 18 και 25 ετών
που δεν έχουν πλήρη απασχόληση ή δεν βρίσκονται
σε εκπαίδευση. Το μέρος αυτό του νέου πληθυσμού
που δεν είναι παραγωγικό, αποτελεί ζήτημα ακόμη
και πριν την «έναρξη» της κρίσης το 2009 και έκτοτε
έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας.

Η ανάγκη για καταπολέμηση του φαινομένου αυτού
έχει απασχολήσει σημαντικά τους κύκλους των Βρυ-
ξελλών αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, αποτελώντας
λόγο ύπαρξης αρκετών οργανισμών που στόχο τους
έχουν τη δημιουργία θεσμών και συνθηκών για ελάτ-
τωση της ανεργίας των νέων.

Ένας από τους οργανισμούς που στοχεύει στη μείω-
ση της ανεργίας των νέων είναι το «Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Νεολαίας» (European Youth Forum) στις Βρυ-
ξέλλες, το οποίο αποτελεί την πλατφόρμα της νεο-
λαίας στην Ευρώπη και εκπροσωπεί 99 οργανισμούς
νέων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στόχο του
έχει να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει, να περιλάβει, να
εκπροσωπήσει, και να πλαισιώσει τους νέους της
Ευρώπης.

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας οργά-
νωσε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο
«Νεανική Ανεργία: Τι μέλλει γενέσθαι». Στη συζήτηση
κυρίαρχο θέμα ήταν η «Ποιοτικές δουλειές για νέους
ανθρώπους», που στοχεύει να αναλύσει τις τωρινές
δυσκολίες που βιώνουν οι νέοι και να προωθήσει τη
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Στατιστικά, η εικόνα που χρωματίζει η δημοσίευση
«Ποιοτικές Δουλείες για τους Νέους» στο Ευρωπαϊκό
επίπεδο είναι αρκετά δυσχερής: - 42% των νέων με
εργασία εργάζονται με προσωρινά συμβόλαια. -
Ένας στους πέντε νέους φοβάται πως θα χάσει τη
δουλειά του. - 10% των νέων κάτω από 25 εργάζεται
χωρίς κανένα συμβόλαιο. - 30% των νέων απειλού-
νται από φτώχια λόγο μικρής μισθοδοσίας, ιδιαίτε-
ρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και την
Ελλάδα.

√ Εκστρατεία
εργαζόμενης νεολαίας
ενόψει ευρωεκλογών

Η αδήλωτη εργασία είναι ένα
παγκόσμιο φαινόμενο στην αγορά
εργασίας το οποίο αποτελεί από
την μια ένα τεράστιο εμπόδιο στην
προσπάθεια δημιουργίας αξιοπρε-
πών θέσεων απασχόλησης για
τους εργαζομένους, ενώ από την
άλλη δημιουργεί συνθήκες αθέμι-
του ανταγωνισμού απέναντι στις
επιχειρήσεις και επηρεάζει αρνη-
τικά την βιωσιμότητα των κοινω-
νικών και δημοσιονομικών ταμεί-

ων.

Στην Κύπρο με βάση επίσημα στοι-
χεία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
δειγματοληπτική έρευνα που διε-
νεργήθηκε από 01/01/2013 μέχρι
30/09/2013,  διαπιστώθηκαν
ποσοστά αδήλωτης εργασίας τα
οποία κατατάσσουν στην Κύπρο
στον κατάλογο με τις χειρότερες
επιδόσεις στην Ευρώπη.  22.90%
των εργαζομένων στην οικοδομική
βιομηχανία είναι αδήλωτοι. Τα
επιμέρους ποσοστά ανάμεσα
στους Κοινοτικούς εργάτες ήταν
27.65% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
ανάμεσα στους αλλοδαπούς (τρί-
τες χώρες) ήταν στο 50%! Στη ξενο-
δοχειακή βιομηχανία το συνολικό

ποσοστό αδήλωτης εργασίας
ανήλθε στο 18.94% και  στα κέντρα
αναψυχής 24.21%. 

Πολλές έρευνες που έχουν γίνει τα
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη
καταδεικνύουν ότι η αδήλωτη
εργασία είναι συνυφασμένη με
τους κύκλους της οικονομίας και
σε περιόδους οικονομικής ύφεσης
και ανόδου της ανεργίας αυξάνε-
ται δραστικά αφού  η αβεβαιότητα
και η μείωση του διαθέσιμου χρή-
ματος στην αγορά ενισχύουν την
παραοικονομία και τον αθέμιτο
ανταγωνισμό στην αγορά εργα-
σίας. Οι έρευνες δείχνουν επίσης
ότι ψηλά ποσοστά αδήλωτης
εργασίας συνδέονται με αυξημένη
διαφθορά στις κρατικές υπηρε-
σίες, αδύνατη κρατική παρέμβαση
στην αγορά εργασίας, χαμηλή κοι-
νωνική προστασία, μείωση των
πόρων των κοινωνικών ταμείων
και φορολογικών εσόδων του κρά-
τους, μεγαλύτερα ποσοστά φτώ-
χειας και περισσότερες ανισότη-
τες. 

Επιβάλλεται λοιπόν όπως το κρά-
τος πέραν από τους ελέγχους που
διενεργεί, οι οποίοι εκ των πραγ-
μάτων φαίνεται ότι θα πρέπει να
ενταθούν σημαντικά,  να προχω-
ρήσει σε πιο δραστικά μέτρα για
να πατάξει την αδήλωτη εργασία.
Τα  χαμηλά και μη αποτρεπτικά
πρόστιμα  θα πρέπει να αυξηθούν
δραστικά και να γίνονται πολύ πιο
αυστηρά όταν ο ίδιος εργοδότης
διαπιστώνεται για δεύτερη φορά

ότι παρανομεί.  Στις περιπτώσεις
που διαπιστώνεται να απασχολεί-
ται μεγάλο ποσοστό αδήλωτων
εργαζομένων σε μια επιχείρηση να
υπάρχουν άμεσες και δραστικές
ποινές και κλείσιμο των επιχειρή-
σεων που παρανομούν. Σε κάποιες
Ευρωπαϊκές χώρες μπλοκάρονται
τραπεζικοί λογαριασμοί επιχειρή-
σεων που απασχολούν αδήλωτους
εργαζομένους, ενώ σε άλλες χώρες
δεν επιτρέπεται σε παράνομο
εργοδότη, ακόμη και μετά την
τιμωρία που επιβάλλουν οι Αρχές,
να δραστηριοποιηθεί ξανά στον
ίδιο οικονομικό τομέα.   

Η Κύπρος είναι μικρή χώρα και η
εφαρμογή αποτελεσματικών
μέτρων για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί
πιο εύκολα αρκεί το Υπουργείο
Εργασίας και οι υπόλοιπες αρμό-
διες υπηρεσίες και φορείς να ανα-
λάβουν τις νομοθετικές και πολιτι-
κές τους ευθύνες.  Η προτεραιότη-
τα αυτή για την κοινωνία μας δεν
προϋποθέτει καμιά έγκριση και
συμφωνία με την τρόικα και δεν
παρεμποδίζεται από κανένα άλλο
εξωγενή παράγοντα. Αντίθετα,
επιβάλλεται να ληφθούν χωρίς
άλλη καθυστέρηση  αποτελεσματι-
κά μέτρα πάταξης της αδήλωτης
εργασίας για να διασφαλίσει το
κυπριακό κράτος την ελάχιστη
ισορροπία στην αγορά εργασίας
και να ανακτήσει τον θεσμικό του
ρόλο στον  τομέα της απασχόλη-
σης. 

Η αδήλωτη εργασία απειλεί την αξιοπρεπή
απασχόληση και τα κοινωνικά ταμεία
• Τεράστιες οι ευθύνες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Του Μιχάλη
Μιχαήλ,
Γ.Γ. ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ MA
International Labour
Studies

Το άγχος ο μεγαλύτερος κίνδυνος
για τους Κύπριους εργαζόμενους

Ηοικονομική κρίση έχει επιδει-
νώσει σημαντικά τους όρους

εργασίας στην Κύπρο διαπιστώ-
νουν τρεις στους τέσσερις Κύπρι-
ους, σύμφωνα με έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου.

Στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιη-
μένοι από τους όρους εργασίας
στη χώρα τους, οι Κύπριοι σε
ποσοστό 54% έδωσαν θετική απά-
ντηση, ενώ αρνητικά απάντησε το
40%. Τα ποσοστά στην Ελλάδα
ήταν 16% και 82% αντίστοιχα και
στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 53%-43%. Βάσει των στοιχεί-
ων, παρά το γεγονός ότι οι περισ-
σότεροι εργαζόμενοι είναι ικανο-
ποιημένοι με τους δικούς τους
όρους εργασίας (77% κατά μέσο
όρο στην ΕΕ), υπάρχει πολύ μεγάλη
διαφορά μεταξύ των κρατών-
μελών, η οποία κυμαίνεται από
94% στη Δανία έως 38% στην Ελλά-
δα.

Η απόκλιση στα επίπεδα ικανο-
ποίησης οφείλεται σε διάφορους
παράγοντες: Το κοινωνικό και
οικονομικό πλαίσιο επηρεάζεται
από την κρίση, αλλά υπάρχουν και
περισσότερο διαρθρωτικά χαρα-
κτηριστικά σχετικά με τον κοινωνι-

κό διάλογο, την κοινωνική πολιτι-
κή και το εργατικό δίκαιο, τα οποία
μπορεί να είναι ισχυρότερα ή
ασθενέστερα, ανάλογα με τις εθνι-
κές καταστάσεις στις διάφορες
χώρες της ΕΕ.

Είναι χειρότερα

Αναφορικά με το πώς εξελίχθηκαν
οι συνθήκες εργασίας στη χώρα τα

τελευταία πέντε χρόνια, το 9% των
Κυπρίων απάντησε ότι βελτιώθη-
καν, το 15% ότι παρέμειναν αμετά-

βλητες, ενώ το 75% διαπίστωσε
επιδείνωση. Σε σχέση, δε, με την
ενημέρωση που έχουν από τις επι-
χειρήσεις για το εργασιακό τους
μέλλον αλλά και το ενδεχόμενο
αναδιάρθρωσης, το 63% των
Κυπρίων απάντησε ότι ενημερώνε-
ται, ενώ το 36% έδωσε αρνητική
απάντηση.

Αναφορικά με την ιεράρχηση των
κινδύνων για την υγεία των εργα-
ζομένων στους χώρους εργασίας,
το 51% των Κυπρίων (57% στην
Ελλάδα) χαρακτήρισε ως μεγαλύ-
τερο κίνδυνο το άγχος, το 26% (27%
στην Ελλάδα) τις επαναλαμβανό-
μενες σωματικές κινήσεις και το
20% (17% στην Ελλάδα) το ατύχημα.
Στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά
ήταν 51%, 28% και 18%.

√ Έρευνα Ευρωβαρόμετρου
για τους όρους εργασίας

στην Κύπρο
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Δεν είναι «κακοί μάνατζερ» όσοι
αφήνουν την κρίση να διαβρώ-

νει την εταιρεία τους επειδή δεν
μπόρεσαν να αναγνωρίσουν και
τους διέφυγαν τα πρώτα σημάδια
με τα οποία αρχίζει να φαίνεται η
επιδείνωση μιας κατάσταση. Μπο-
ρεί να πρόκειται και για «καλούς
μάνατζερ» οι οποίοι, ωστόσο,
εργάζονται συνήθως με βάση πρό-
τυπα και παραδείγματα που δεν
ισχύουν πλέον και που έχουν εμπέ-
σει σε κατάσταση αδράνειας.

Αυτή είναι η διαπίστωση ενός ειδι-
κού που επί δύο δεκαετίες μελετά
τις περιπτώσεις κορυφαίων εται-
ρειών σε κρίση και που γνωρίζει
«από πρώτο χέρι» το πώς οι μάνα-
τζερ «ενδίδουν» στην κρίση, ακρι-
βώς όταν συμβαίνει να μην έχουν
αναγνωρίσει το ότι η κατάσταση

έχει σημειώσει επιδείνωση. Είναι ο
κ. Νταγκ Γιακόλα, senior partner
στις Recovery & Transformation
Services της McKinsey, ο οποίος
καταθέτει τα συγκεκριμένα «απο-
μνημονεύματά» του -κάτι σαν
Λευκή Βίβλο- προσφέροντας και
την πολύτιμη εμπειρία του μέσα
από συγκεκριμένες συμβουλές.

Αναφέρει ότι, στις ειλικρινείς απο-
λογίες τους, οι μάνατζερ παραδέ-
χονται ότι είτε υποεκτίμησαν την
κρισιμότητα μιας κατάστασης είτε
ότι εστίασαν την προσοχή τους σε
λάθος στοιχεία. Αλλοι πάλι υπο-
στηρίζουν ότι επωφελήθηκαν από
την εύκολη πρόσβαση σε φτηνά
κεφάλαια με τα οποία μπόρεσαν
να συνεχίσουν την πορεία τους,
παραβλέποντας τη χαμηλή αποδο-
τικότητα.

Αναγνώριση

Ακόμη, ότι ενέδωσαν στη μεγάλη
πίεση που δέχθηκαν για βραχυ-
πρόθεσμες αποδόσεις και παραμέ-
λησαν να διασφαλίσουν τη μακρο-
χρόνια «υγεία» της εταιρείας τους,
ακόμη και ότι τη θυσίασαν με τη
θέλησή τους. Αυτό που σπανίζει,
αναφέρει ο κ. Γιακόλα, είναι στελέ-
χη που να κοιτάζουν προς τα
πίσω, να επιθεωρούν με αντικειμε-
νικότητα τα σχέδιά τους και να
διερωτηθούν αν για αυτό που τους
συμβαίνει τώρα υπήρχε πρόβλεψη
κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους.
«Γιατί το πρώτο αναγκαίο βήμα
για την αλλαγή πορείας σε μιαν
κρίση είναι το να αναγνωρίσεις ότι
τα σχέδιά σου δεν είναι πλέον αυτά
που τώρα σου χρειάζονται».

Χαρακτηρίζει απολύτως αδύνατο -
αλλά και επικίνδυνο- να δοθεί ένας
ορισμός που να προσδιορίζει την
κρίση σε μιαν εταιρεία και συνιστά
στα στελέχη να αποβάλουν τις
όποιες αντιλήψεις έχουν για το τι
σημαίνει κρίση στη δική τους εται-

ρεία. «Ανάλογα με την κάθε κατά-
σταση, πιθανώς να υπάρχουν περί
τα 25 διαφορετικά σημάδια που
πιθανώς να προμηνύουν τις
δυσκολίες». Σπάνια το πρόβλημα
προκύπτει από μία ή δύο αιτίες. Το
πιο συνηθισμένο είναι να συνυ-
πάρχουν πολλές αιτίες, σε διάδρα-
ση και με άλλους εξωτερικούς
παράγοντες. Η σαφής προτροπή
του, λοιπόν, είναι τα ίδια τα στε-
λέχη «να επιβάλουν υποχρεωτικά
στον εαυτό τους να κάνει κριτική
στα δικά τους τα σχέδια».

Παραπέμπει επίσης στην υπευθυ-
νότητα του διοικητικού συμβουλί-
ου και συνιστά στους μάνατζερ να
έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες από
τον ρόλο του και να του υποβάλουν
τις σωστές ερωτήσεις. «Η σημασία
του Δ.Σ. έγκειται στο ότι βρίσκεται
σε αρκετή απόσταση, ώστε να
μπορεί να βλέπει το δάσος και όχι
μόνο τα δέντρα μέσα στην εται-
ρεία». Συμβαίνει όμως συχνά οι
μάνατζερ να θεωρούν τη συμμόρ-
φωσή τους με τις απόψεις του κάτι
σαν «αναγκαίο κακό» και συνεχί-
ζουν με τον δικό τους τρόπο να
ενεργούν. Αυτό όμως υπονομεύει
τον ρόλο του Δ.Σ. να λειτουργεί ως
«σύστημα έγκαιρης προειδοποίη-
σης» σε περίπτωση που η εταιρεία

οδεύει προς τα δυσάρεστα.

Η οικονομική ρευστότητα και οι
αποδόσεις αποτελούν κρίσιμα
στοιχεία για την επιτυχή ανατροπή
της κρίσης. Για τον λόγο αυτό,

συνιστάται να δίνεται ιδιαίτερη
εστίαση στη ρευστότητα. Κάτι που
δεν σημαίνει μόνο «να παρακολου-
θείται το αν υπάρχει ισορροπία
στον τραπεζικό λογαριασμό»,
αλλά και μια μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη πρόβλεψη.

Υποστήριξη

Επίσης, η υποστήριξη εκ μέρους
των εργαζομένων μπορεί να ανα-
πτυχθεί εάν οι διευθυντές, αντί να
δίνουν τον χρόνο τους για να διορ-
θώσουν εκείνους που δεν αποδί-
δουν τα αναμενόμενα - και που
συνήθως είναι αυτοί που αντι-
δρούν σε οποιαδήποτε αλλαγή-,
προτιμήσουν να ασχοληθούν με
εκείνους που εργάζονται σκληρά
και οι οποίοι θα προωθήσουν την
αλλαγή που απαιτείται, εφόσον
αυτό τους ζητηθεί. «Αυτό που
συνήθως αγνοείται είναι η πλειο-
νότητα των εργαζομένων ενός
οργανισμού. Εφόσον συνεργασθεί-
τε μαζί τους, όχι μόνο με τα λόγια
αλλά “προδραστικά”, είναι αυτοί
που θα συνεργασθούν, θα παρακο-
λουθήσουν την πρόοδο των αλλα-
γών και θα σας ακολουθήσουν. Αν
όμως δεν τους δώσετε κανέναν
λόγο για να ξεκινήσουν και να είναι
θετικοί απέναντι στην αλλαγή,

τότε θα τους βρείτε αρνητικούς
απέναντί σας. Το ίδιο ισχύει και
για την ομάδα διοίκησης, στην
οποία θα πρέπει να σταλεί ένα εξί-
σου ισχυρό μήνυμα».

Απαραίτητη η σωστή διάγνωση της κρίσης
σε μια επιχείρηση

√ Καθοριστικός παράγοντας

η ικανότητα των διευθυντικών

στελεχών να προβλέπουν

σωστά τις εξελίξεις

«SayNoToolkit» κατά
της δωροδοκίας και

της διαφθοράς

Ηπροσπάθεια για την καταπολέμηση της δωροδο-
κίας και της διαφθοράς στις εταιρείες ξεπέρασε

πλέον την υποχρεωτική τήρηση των νόμων και την
εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας, όπως και
κάθε άλλου προδραστικού μέτρου θεσπίζουν οι
οργανισμοί, ώστε το έγκλημα να στοχοποιείται και
να τιμωρείται ο υπεύθυνος εργαζόμενος. Χάρη στην
τεχνολογική πρόοδο της εποχής μας, τον πρώτο λόγο
τον έχει το «SayNoToolkit». Μια φορητή εφαρμογή,
αλλά και διαδικτυακή θέση, με την οποία οι επιχει-
ρήσεις μπορούν να βοηθήσουν και να προστατεύ-
σουν τους εργαζομένους τους, ώστε να αναγνωρί-
σουν τις περιπτώσεις δωροδοκίας και να είναι
βέβαιοι τη συγκεκριμένη στιγμή που συναλλάσσονται
και αποφασίζουν ότι δεν έχουν ενδώσει –ακόμη και
άθελά τους– ούτε πρόκειται να κατηγορηθούν για
διαφθορά.

Με ένα άγγιγμα στο smartphone, είτε σε άλλη φορη-
τή μικροσυσκευή, ο συναλλασσόμενος εργαζόμενος
μπορεί να λάβει μιαν από τις τρεις απαντήσεις «Say
No, Say Yes» ή «Ζήτησε περισσότερες πληροφορίες

για να μην πάρεις
λάθος απόφαση».
Εννοείται ότι ο κάθε
οργανισμός έχει
εφοδιάσει με τις
κατάλληλες απα-
ντήσεις και με τη
σωστή καθοδήγηση
την εφαρμογή αυτή,
που έχει στόχο την

καταπολέμηση της διαφθοράς, ακόμη και στην περί-
πτωση που στον εργαζόμενο προσφερθεί –είτε εκεί-
νος προσφέρει– ένα δώρο είτε φιλοξενία, είτε ακόμη
εάν αντιμετωπίσει σύγκρουση συμφερόντων. Η κάθε
εταιρεία μπορεί να δώσει το δικό της brand στην
εφαρμογή της, όπως και τα δικά της δεδομένα και
ζητούμενα για τους εργαζομένους της.

Με το σκεπτικό ότι η κοινοποίηση πολιτικών και
κωδίκων δεοντολογίας δεν επαρκεί για να προστα-
τευθεί η φήμη και οι αξίες μιας εταιρείας, αλλά και
προκειμένου να γίνει στους εργαζομένους εύκολη και
άμεσα προσιτή η σχετική ενημέρωση, το Institute of
Business Ethics στη Βρετανία (www.ibe.org.uk) δημι-
ούργησε και διέθεσε το πρώτο SayNoToolkit
(www.saynotoolkit.net), ύστερα μάλιστα και από την
ισχύ του νόμου για την καταπολέμηση της δωροδο-
κίας, η παρέκκλιση του οποίου μπορεί να στοιχίσει
πολύ ακριβά στις εταιρείες.

«Δύσκολες αποφάσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν
κάθε στιγμή οι εργαζόμενοι, όταν ταξιδεύουν, όταν
προσφέρουν –είτε οι ίδιοι δέχονται– δώρα και φιλο-
ξενία, είτε όταν διαπραγματεύονται με τους πελά-
τες». Ομως η φορητή αυτή εφαρμογή τούς εξασφα-
λίζει τη σωστή απόφαση, μια και είναι δύσκολο να
ανακαλούν στη μνήμη τους σε real time το τι σχετικό
διδάχθηκαν κατά την εκπαίδευση, είτε τι ακριβώς
προβλέπεται από την εταιρεία τους» σχολιάζει η
Ethical Corporation (www.ethicalcorp.org), η οποία και
μας ενημέρωσε σχετικά.

• Φορητή εφαρμογή

προστατεύει εταιρείες

και εργαζομένους

από λανθασμένες

αποφάσεις

Αλλαγή πορείας

Μια άλλη σημαντική εστίαση, που και αυτή την παραλείπουν οι εταιρείες
όταν βρεθούν σε κρίση, είναι να περιγράψουν με λόγια την αλλαγή πορεί-
ας, δίνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα του επείγοντος όπως και να την
αιτιολογήσουν κατά τρόπο κατανοητό και αντικειμενικό ώστε να κινητο-
ποιήσουν θετικά τους εργαζομένους.

Για τον λόγο αυτό, ο εμπειρογνώμων σύμβουλος υπογραμμίζει ως απα-
ραίτητο στόχο το να επικρατεί και η ανάλογη «νοοτροπία της κρίσης».
Δηλαδή, οι μάνατζερ να μην αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις λέξεις
«κρίση» και «επείγον» από την πρώτη κιόλας στιγμή που αναγνωρίζουν
την κατάσταση αυτή. «Αλλωστε, η κρίση οδηγεί τους ανθρώπους σε δράση
και κάνει τους μάνατζερ να ξανοίγονται σε μεγαλύτερη γκάμα επιλογών».
Η τάση που έχει εντοπίσει και αναφέρει ο κ. Γιακόλα είναι το ότι οι περισ-
σότεροι μάνατζερ, με στόχο τους να ανατρέψουν την κρίσιμη κατάσταση
στις εταιρείες τους, συνηθίζουν να βάζουν τρία με τέσσερα «στοιχήματα»
στα οποία δίνουν όλη την προσοχή, αλλά τοποθετούν και όλους τους
πόρους τους. Ωστόσο, «έστω και αν μερικές φορές τα στοιχήματα είναι
απαραίτητα, απαιτούν πολύ χρόνο και προσπάθεια – εκτός του ότι δεν
πετυχαίνουν πάντοτε».
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Η ΣΕΚ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΜΕ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Σικάγο 1886 - 1η Μαϊου. Η

διεκδίκηση αποκτά συμ-

βολισμούς και ο συνδικαλι-

σμός καταγράφει το ιστορικό

του πεπρωμένο μέσα από το

αίμα των νεκρών διαδηλω-

τών και τη διαχρονική απο-

τύπωση του αγώνα για αξιο-

πρέπεια, αλληλεγγύη και

απόκτηση θεμελιωδών δικαι-

ωμάτων στην εργασία. 

Ημέρα της εργατικής Πρωτο-

μαγιάς- γιορτάζουν, θυμού-

νται και στοχοθετούν οι

εργαζόμενοι, αντλώντας

μηνύματα και οράματα από

το παρελθόν, διδασκόμενοι

από αυτά που μας καθοδη-

γούν ως παρακαταθήκες και

διαχρονικές αρχές και αξίες.

Εκείνη τη μέρα, 400.000

άνθρωποι συμμετείχαν στις

απεργίες που γίνονταν σε όλη

τη χώρα και πάνω από 80.000

στο Σικάγο. Αυτό το Σάββατο

του 1886, μια εργάσιμη μέρα,

οι εργάτες, ξεκίνησαν με τις

γυναίκες και τα παιδιά τους

για να διαδηλώσουν ειρηνικά

στο χώρο της συγκέντρωσης

στην πλατεία Haymarket.

Στη γύρω περιοχή, είχαν παρα-

ταχθεί αστυνομικές δυνάμεις

αποτελούμενες από 1350

άτομα, οπλισμένα με οπλοπο-

λυβόλα οι οποίοι περίμεναν το

σύνθημα για να δράσουν.

Κι ενώ το πλήθος παρακολου-

θούσε τις ομιλίες, ο επικεφα-

λής της αστυνομικής δύναμης,

διατάσσει να διαλυθεί η συγκέ-

ντρωση. Μια βόμβα έσκασε

κοντά στους αστυνομικούς οι

οποίοι άρχισαν να πυροβολούν

και να χτυπούν τους συγκε-

ντρωμένους χωρίς καμιά διά-

κριση.

Οκτώ συλληφθέντες διαδηλω-

τές δικάστηκαν, τέσσερις

αυτών καταδικάστηκαν σε

θάνατο και άλλος ένας αφαί-

ρεσε μόνος τη ζωή του στη

φυλακή. Η διεθνής προβολή

αυτής της δίκης δημιούργησε

τα θεμέλια της Εργατικής Πρω-

τομαγιάς ως Εργατικής Γιορ-

τής.

Εκείνος ο αγώνας, τον οποίο

τιμούμε και γιορτάζουμε κάθε

χρόνο, άρχισε να δημιουργεί τη

βάση και το πλαίσιο έτσι ώστε

τα αυτονόητα να αρχίζουν

σιγά- σιγά να γίνονται και

δεδομένα, ως αποτέλεσμα της

συνδικαλιστικής δράσης και

διεκδίκησης.

Το παγκόσμιο όπως και το

Ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό

κίνημα αρχίζουν να οργανώνο-

νται και να συνασπίζονται

μέσα από την ίδρυση ενιαίου

συντονιστικού φορέα κατα-

γραφής και διεκδίκησης πολι-

τικών που αφορούν τους εργα-

ζόμενους και τις εργασιακές

σχέσεις. Ο ρόλος των εκπρο-

σώπων των εργαζομένων

αρχίζει να γίνεται πιο εμφανής

και ουσιαστικός, με την άμεση

εμπλοκή των συνδικαλιστικών

οργανώσεων σε κάθε μορφή

διαβούλευσης και διαπραγμά-

τευσης, σε επιχειρησιακό, κλα-

δικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και

παγκόσμιο επίπεδο.

Ο εργαζόμενος αρχίζει να

αποκτά διαφορετική υπόστα-

ση στο χώρο εργασίας και στην

κοινωνικοοικονομική πραγμα-

τικότητα. Αποτελεί μέρος των

εξελίξεων και βασικός άξονας

της οικονομικής ανάπτυξης.

Μέσα σε αυτό το νέο διαμορ-

φούμενο τοπίο, δεν θα μπο-

ρούσε να απουσιάζει η

Κύπρος. Η ΣΕΚ, ως πλήρες και

ενεργό μέλος της Διεθνούς Συν-

δικαλιστικής Συνομοσπονδίας

(ITUC) και της Συνομοσπονδίας

Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

(ETUC) αποτέλεσε την πρωτο-

πόρα δύναμη συνδικαλιστικής

αναβάθμισης και εκπροσώπη-

σης των εργαζομένων στα

σώματα λήψης αποφάσεων σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πάνω σε αυτά τα θεμέλια, κτί-

στηκε ο σύγχρονος, αυτόνομος,

ανεξάρτητος και δημοκρατικός

συνδικαλισμός, ως θεμελιωτής

της κοινωνικής δικαιοσύνης

και των εργατικών δικαιωμά-

των. Στυλοβάτης του συστή-

ματος της τριμερούς συνεργα-

σίας στην Κύπρο και προπο-

μπός του τριπτύχου, ελευθε-

ρία, ισότης, δικαιοσύνη. Ένα

τρίπτυχο στο οποίο επένδυσε η

ΣΕΚ, ως ο εκφραστής του ελεύ-

θερου συνδικαλιστικού κινήμα-

τος, μακριά από δογματι-

σμούς, ακρότητες, στείρες

προσεγγίσεις και κομματικά

στεγανά και σκοπιμότητες.

Ιδιαίτερα σήμερα, με τη συνεχι-

ζόμενη οικονομική κρίση να

μαστίζει τους εργαζόμενους

απορρυθμίζοντας τις εργασια-

κές σχέσεις και την αγορά

εργασίας, ο ρόλος του συνδι-

καλιστικού κινήματος και της

ΣΕΚ ειδικότερα, γίνεται ακόμα

πιο σημαντικός. Δεν θα ήταν

υπερβολή να σημειώσουμε

πως, στις δύσκολες στιγμές,

ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία

της οικονομικής ύφεσης, μέσα

από τις προκλήσεις και τα

προβλήματα, δημιουργούνται

νέες προοπτικές και δυνατότη-

τες ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, η ΣΕΚ διεκδικεί τη

δημιουργία συνθηκών ανάπτυ-

ξης ως αντιστάθμισμα στην

ανεξέλεγκτη ανοδική πορεία

της ανεργίας, όπως επίσης και

υποστηρικτικές πολιτικές

προς τις επιχειρήσεις, μέσα

από τις οποίες θα μπορεί να

προκύψει μια νέα δυναμική

δημιουργίας θέσεων απασχό-

λησης. 

Παράλληλα, η ΣΕΚ δεν πρόκει-

ται να αποδεχτεί μονομερείς

αποφάσεις οι οποίες λαμβά-

νονται μακριά από τη θεσμο-

θετημένη διαδικασία του κοι-

νωνικού διαλόγου και της τρι-

μερούς συνεργασίας.

Η επέκταση των άτυπων μορ-

φών απασχόλησης, η αδήλωτη

εργασία, η καταστρατήγηση

των συλλογικών συμβάσεων

και η φοροδιαφυγή, αποτελούν

βασικούς κινδύνους πλήρους

απορρύθμισης ενός συστήμα-

τος που βασίζεται στον υγιή

και συναινετικό κοινωνικό διά-

λογο και στην κοινωνική οικο-

νομία της αγοράς.

Τα νέα δεδομένα και η ανάγκη

για εκσυγχρονισμό της διαδι-

κασίας και του τρόπου  λει-

τουργίας των εργασιακών σχέ-

σεων, δεν μας αποπροσανατο-

λίζουν από τις βασικές αρχές

και αξίες που συνθέτουν το

διαχρονικό κορμό της ΣΕΚ. Ως

πλήρη και ενεργά μέλη της

Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών

Συνδικάτων, δημιουργούμε τις

ικανές και δυνατές συνθήκες

για άμεση και ουσιαστική

εμπλοκή και συμμετοχή στις

διαδικασίες λήψης αποφάσε-

ων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,

αναδεικνύοντας τις προϋποθέ-

σεις υιοθέτησης μιας σύγχρο-

νης ταυτότητας. 

Ημέρα πρωτομαγιάς, η ΣΕΚ

διεκδικεί την πάταξη του

εφιάλτη της ανεργίας, την εξά-

λειψη των κρουσμάτων εκμε-

τάλλευσης εργαζομένων, τον

περιορισμό της μαύρης και

αδήλωτης εργασίας, όπως

επίσης και την εφαρμογή του

ΓΕΣΥ. 

Επιπρόσθετα, ζητά την υιοθέ-

τηση ολοκληρωμένης μετανα-

στευτικής πολιτικής, την προ-

ώθηση πολιτικών που θα οδη-

γούν στην ανάπτυξη, στην

πράσινη οικονομία αλλά και

στην εδραίωση της κοινωνικής

πολιτικής, η οποία θα αποτε-

λεί συνάρτηση και προέκταση

της αξιοπρέπειας στην εργα-

σία .

Η πρόκληση βρίσκεται ενώπιον

όλων μας, έτσι ώστε να μετα-

τρέψουμε την αρνητική κατά-

σταση σε προοπτική και ανά-

πτυξη, στη βάση της κοινωνι-

κής οικονομίας της αγοράς και

με σεβασμό στις ανάγκες και

τα δικαιώματα των εργαζομέ-

νων και του συνόλου της κοι-

νωνίας.

Η ΣΕΚ συνεχίζει να διεκδικεί με

ήθος και συνέπεια για τη δημι-

ουργία μιας ανθρώπινης κοι-

νωνίας- μαζί μπορούμε. 

1η ΜΑΪΟΥ: Ο Συνδικαλισμός σφραγίζει
το ιστορικό του πεπρωμένο

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 1955

Για τη ΣΕΚ η Πρωτομαγιά αποτελεί το ετήσιο βήμα για περι-

φρούρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων. Είναι η έπαλξη για

μια  πιο φιλεργατική και δίκαιη κοινωνία που επιδιώκει την

ενδυνάμωση και όχι την  αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας.

Είναι πάνω από όλα το βήμα από το οποίο περιφρουρείτε η τρι-

μερής συνεργασία και ο κοινωνικός διάλογος. Η έπαλξη που

μετουσιώνει τα αυτονόητα σε δεδομένα.

Ο άνθρωπος, στον οποίο το Κίνημα μας  αφιέρωσε αυτή την

αίθουσα, ο ήρωας Μάρκος Δράκος την Πρωτομαγιά του 1955

ήταν ομιλητής στην Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε

η ΣΕΚ στη Λευκωσία. Λιγο μετά, ο συνδικαλιστής ηγέτης  συνελή-

φθηκε, δραπέτευσε και μετά θυσιάστηκε για τις πανθρώπινες

αξίες και τα ιδανικά. Για τα ιδια πανθρώπινα ιδανικά θυσιάστη-

καν και οι πρωτεργάτες του Σικάγο. Για αυτούς  ο εργασιακός

μεσαίωνας ήταν σκλαβιά και δυστυχία όπως σκλαβιά και δυστυ-

χία βίωναν  οι Έλληνες Κύπριοι κάτω από τον αποικιοκρατικό

ζυγό.

Οι βετεράνοι της εργασίας, μέλη της ΣΕΚ, πλάι - πλάι με την νέα γενιά πορεύονται τιμώντας
την εργατική Πρωτομαγιά, το σύμβολο των αγώνων και των θυσιών για ένα καλύτερο αύριο

• Καμιά ανοχή στην εξαθλίωση. Οι εργαζόμενοι ας
δυναμώσουν τη φωνή τους μέσα από το συνδικαλιστι-
κό κίνημα διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας
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4 Οι κρεμάλες που στήθηκαν για τους εργαζόμενους

του ΣΙΚΑΓΟ μετατράπηκαν σε σύμβολο διεκδίκησης

Πρωτομαγιά  1886. Ήταν Σάββατο,

εργάσιμη, τότε, μέρα. Χιλιάδες

εργάτες, κήρυξαν γενική απεργία σε

όλη τη χώρα. Βασικό αίτημα  τους το

8ωρο εργασίας, 8ωρο μόρφωσης και

ψυχαγωγίας και 8ωρες ύπνου. Διεκδι-

κούσαν αυτά που  για μας σήμερα

ακούγονται  αυτονόητα. Τίποτα όμως

δεν προμήνυε τον όλεθρο που  θα επα-

κολουθούσε. 

Επίκεντρο του αγώνα αναδείχτηκε το

Σικάγο.100.000 απεργοί εργάτες κατέ-

κλυσαν  την πόλη, όταν δέχτηκαν μια

ασύγγνωστη και πρωτόγνωρη  αστυ-

νομική βία. Εν ψυχρώ ρίχθηκαν πυρο-

βολισμοί εναντίον τους γιατί  απλά

όρθωσαν το ανάστημα τους και βρο-

ντοφώναξαν. Φτάνει πια στον εργα-

σιακό μεσαίωνα.

Η πλατεία «ΧΕΙΜΑΡΚΕΤ» στο Σικάγο

βάφτηκε στο αίμα. Ήταν η πρώτη

ματωμένη Πρωτομαγιά. Οι ηγέτες των

εργατών προτού οδηγηθούν στην

αγχόνη  κατέθεσαν ότι στο εδώλιο  θα

έπρεπε να ήταν το κράτος που με την

ανοχή του επέτρεπε οι εργαζομένοι να

είναι σκλάβοι στην εργασία.

O αγώνας ήταν σκληρός. Όλη την

ημέρα θερίζονταν κορμιά κι από τις

δυο παρατάξεις. Kαι μόνο τις βραδυ-

νές ώρες έπαψαν ν’ αντηχούν οι κρό-

τοι των πολυβόλων. 

Tην επομένη ξέσπασε σ’ ολόκληρο το

Σικάγο άγρια τρομοκρατία. Oι φυλα-

κές γέμισαν από εργάτες που τους

περνούσαν ομαδικά σε δίκες. Eπτά

εργάτες, οι Aύγουστος Σαν Λουί Λιγκ,

Άντολφ Φίσσσερ, Σάμουελ Φίλτεν,

Άλμπερ Πάρσον, Mιχέλ Σβαμπ Όσκαρ

Nίμπε και μια εργάτρια η Λούση Πάρ-

σον, κρεμάστηκαν ύστερα από λίγες

μέρες. Ένας από τους καταδικασθέ-

ντες αυτοκτόνησε στο κελί του κατα-

σκευάζοντας τσιγάρο με δυναμίτη.

Στους άλλους δόθηκε  χάρη. Aπό τους

τέσσερεις που κρεμάστηκαν ο

Aύγουστος Σπις, απολογούμενος στο

δικαστήριο, έδωσε σ’ όλη του την

έκταση το μεγαλείο που κλείνει η

εργατική ψυχή και το ρόλο που παί-

ζουν στη κοινωνική ζωή κάθε χώρας

οι μετρημένοι στα δάκτυλα μεγιστάνες

του πλούτου.

«Kαταργήστε αυτούς τους 50, 100,

200 ανθρώπους που θέλουν ν’ απο-

λαμβάνουν το παν, χωρίς να κάνουν

απολύτως τίποτε» είπε ο Σπις στους

δικαστές.

Aυτό είναι, σε γενικές γραμμές το

ιστορικό της ματωμένης Πρωτομαγιάς

του 1886.

Ξυπνάτε σκλάβοι και ορθώστε το ανάστημα σας

Στο πριονιστήριο του Mακ

Kόρμικ ο εργοδότης είχε

πνίξει στο αίμα προηγούμενη

απεργία των εργαζομένων και

το προσωπικό έδειχνε αναπο-

φάσιστο για νέο αγώνα.

Στις 13 Mαϊου και ενώ η απερ-

γία στο Σικάγο είχε γενικευθεί

στο εργοστάσιο του Mακ

Kόρμικ συγκεντρώνονται απερ-

γοί και από άλλα γειτονικά

ξυλουργεία για να μιλήσουν

στους συναδέλφους τους.

Πραγματοποιήθηκε μεγάλη

συγκέντρωση και αποφασίζε-

ται η απεργιακή κινητοποίηση.

Όμως ο Mακ Kόρμικ προετοι-

μάζεται να καταπνίξει αυτή

την απεργία μαζεύοντας απερ-

γοσπάστες.

Όταν μια ομάδα απεργών

κατευθύνεται προς τους απερ-

γοσπάστες για  να τους μιλή-

σει, οι μπράβοι του Mακ Kόρμικ

πυροβολούν στο ψαχνό, οι

εργάτες όμως αντιδρούν και

αντιστέκονται. Στο χώρο φτά-

νει και η αστυνομία. Προτάσει

τα όπλα της και...πυροβολεί.

Έξι απεργοί νεκροί και δεκάδες

τραυματίες είναι ο απολογι-

σμός της επίθεσης.

H δολοφονία των έξι προκάλε-

σε οργή και αγανάκτηση στους

εργαζόμενους.

Aκολουθεί η συγκέντρωση στην

πλατεία Xαιημάρκετ στην

οποία συμμετέχουν πέραν των

15000 εργατών. Mια ειρηνική

αλλά παλμώδης εκδήλωση η

οποία πνίγηκε στο αίμα.

Όργιο τρομοκρατίας και

αντεργατική υστερία ακολου-

θεί, που οδηγεί σε έρευνες.

Kλείσμο εφημερίδων, και συν-

δικαλιστικών οργανώσεων για

να καταλήξει στην σύλληψη

εννέα εργατών που θεωρήθη-

καν «πρωταίτιοι» των γεγονό-

των. Oι επτά καταδικάστηκαν

σε απαγχονισμό. Ένας απ’

αυτούς αυτοκτόνησε τη νύκτα

πριν οδηγηθεί στην αγχόνη, 

ενώ άλλοι δύο πήραν χάρη και

η ποινή μετριάσθηκε σε ισόβια

καταναγκαστικά έργα.

Στην κηδεία των τεσσάρων

συγκεντρώθηκαν 150 χιλιάδες

εργάτες. O Pόμπερτ Pέιτζελ,

εκδότης της εφημερίδας «Άρμε

Tέυφελ» στον επικήδειο που

εκφώνησε τα εξής: «Δεν έχουμε

κανένα λόγο για να κλαίμε

αυτούς τους ανθρώπους που

βρήκαν ηρωϊκό θάνατο. Όπως

σε άλλους καιρούς ο σταυρός

μετετράπη σε σύμβολο αγά-

πης, έτσι και αυτές οι κρεμάλες 

θα μετατραπούν στον 20ο

αιώνα σε σύμβολα λευτεριάς».

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Σε δίκη, για τα γεγονότα της Χεϊμάρκετ, παραπέμφθηκαν 8 συν-
δικαλιστές. Οι Πάρσονς, Ενγκελ, Σπάις και Φίσερ εκτελέστηκαν
στις 11 Νοεμβρίου και ο Λίγκ αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε στο
κελί του. Για την απονομή χάριτος κινητοποιήθηκαν συνδικάτα

και προσωπικότητες απ'όλο τον κόσμο, χωρίς αποτέλεσμα, αλλά
ήταν αφορμή για νέες κινητοποιήσεις. Ο Σπάις λίγο πριν τον

απαγχονισμό του, φώναξε: «Θα έλθει η εποχή που η σιωπή μας
θα είναι δυνατότερη από τις φωνές που σήμερα στραγγαλίζετε»

Σκουπίστε τα δάκρυα σας
εσείς που πάσχετε!

Θαρρέψτε! Σκλάβοι σηκωθείτε

• Οι θυσίες και οι αγώνες του

Σικάγου άνοιξαν το δρόμο

στους μετέπειτα εργαζόμενους

να διεκδικήσουν το αυτονόητο,

8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες

ψυχαγωγία, 8 ώρες ανάπαυση

Η1η του Μάη ήταν μια θαυμάσια

μέρα. Ο παγωμένος άνεμος της

λίμνης, που συχνά ήταν πολύ δια-

περαστικός την άνοιξη, ξαφνικά

έπεσε και είχε βγει ένας δυνατός

ήλιος. Όλα ήταν ήσυχα, τα εργοστά-

σια άδεια, οι αποθήκες κλειστές, τα

φορτηγά βαγόνια αχρησιμοποίητα,

οι δρόμοι έρημοι, οι οικοδομές

παρατημένες, δεν έβγαινε καπνός

από τα φουγάρα των εργοστασίων

και οι μάντρες των ζώων ήταν σιω-

πηλές.

Ήταν Σάββατο, εργάσιμη μέρα.

Όμως οι εργάτες γελώντας, κουβε-

ντιάζοντας και ντυμένοι με τα καλά

τους, κατευθύνονταν μαζί με τις

γυναίκες και τα παιδιά τους, στη

λεωφόρο Μίτσιγκαν. Ο δρόμος είχε

αποκτήσει ατμόσφαιρα γιορτής…

Έξω από τον κύριο όγκο της διαδή-

λωσης και στους γειτονικούς δρό-

μους ήταν παραταγμένοι λόχοι

αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων,

έτοιμοι να επιβάλουν «το νόμο και

την τάξη». Σε στρατηγικά σημεία,

στις στέγες, ήταν μαζεμένοι αστυ-

νομικοί, Πίνκερτον και αξιωματικοί

της εθνοφρουράς, κρατώντας όπλα

και άλλα σύνεργα πολέμου. Στους

στρατώνες, 1.350 εθνοφρουροί με

στολή, οπλισμό και πολυβόλα περί-

μεναν το σύνθημα για να δράσουν. 

Σε ένα κεντρικό κτίριο γραφείων

μαζεύτηκαν ηγετικά στελέχη της

Επιτροπής Πολιτών. Συνεδρίαζαν

όλη την ημέρα και έπαιρναν ανα-

φορές από έξω για την επικείμενη

σύγκρουση. Αυτοί ήταν το γενικό

επιτελείο που συντόνιζε τη μάχη για

τη διάσωση του Σικάγου από το

οχτάωρο…

Εργατικό ξεσήκωμα ενάντια στις
μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας
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Έρχεται η «νέα γενιά»

επαγγελματικής ζωής

Με τον εντυπωσιακό τίτλο «Οι Τεχνολογίες

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα

αλλάξουν την επόμενη γενιά της επαγγελματικής

ζωής μας», το Ericsson Networked Society Lab

(www.ericsson.com) μας ανακοινώνει ότι αυτό που

θα ενδιαφέρει πρωτίστως τους εργοδότες όσο και

τους ίδιους τους εργαζόμενους, δεν θα είναι πλέον

το πού, ποτέ και πώς εκτελείται μια εργασία,

αλλά το τελικό αποτέλεσμα και το αν δημιουργεί

αξία.

Ζητούμενο επίσης είναι και το νόημα που δίνει η

εργασία στον εργαζόμενο, ως κίνητρο για την

προσέλκυση ταλαντούχων ατόμων.

Υστερα από έρευνα και μελέτη μεταξύ διεθνών

εμπειρογνωμόνων και ηγετών σκέψης σε διαφορε-

τικούς τομείς που σχετίζονται με την επαγγελμα-

τική ζωή, παρουσιάζει την έκθεση «Next-

Generation Working Life» με τις αλλαγές και τις

τάσεις που έχει εντοπίσει, αλλά και για τις κυριό-

τερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι επι-

χειρήσεις και οι οργανισμοί – όπως και για τα

οφέλη που προκύπτουν. Στέλεχος του Consumer

Lab της Ericsson ανέφερε χαρακτηριστικά ότι

όπως η κάθε ιστορική εποχή έχει μια κύρια πηγή

δραστηριότητας που δημιουργεί αξία –για παρά-

δειγμα στην περίοδο του κυνηγιού, ήταν η ανεύρε-

ση τροφής, το άναμμα φωτιάς και η δημιουργία

ενδυμάτων– «έτσι και σήμερα, νέες συμπεριφορές

και αναδυόμενες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο

οργάνωσης της εργασίας.

Πιστεύουμε ότι οι ΤΠΕ θα είναι βασική κινητήρια

δύναμη αυτής της μεταβολής και για μας, ως

εταιρεία, είναι σημαντικό να δούμε τις ευκαιρίες

που δημιουργούνται και να αποτελέσουμε μέρος

αυτής της αλλαγής».

Καταγράφει λοιπόν ως τις σημαντικότερες τάσεις

που εντοπίζει η μελέτη τις εξής: Πρώτη είναι η

«αναζήτηση νοήματος» πέρα από τη χρηματική

αποζημίωση, από τον τίτλο της εργασίας και τα

οφέλη από την «επαγγελματική κάρτα». Η συνει-

σφορά στην κοινωνία και ο ουσιαστικός ρόλος

γίνονται ακόμη πιο σημαντικά. Δεύτερη τάση που

σηματοδοτεί μεγάλη αλλαγή στην επαγγελματική

ζωή είναι «από τα καθήκοντα στην αποστολή». Η

στροφή δηλαδή εργοδοτών και εργαζομένων στο

τελικό αποτέλεσμα της εργασίας, που να δημι-

ουργεί αξία και όχι στο πού, πότε και πώς εκτε-

λείται η εργασία.

Τρίτη τάση αναφέρεται η αναζήτηση εκ μέρους

των εργαζομένων εσωτερικής κουλτούρας με την

οποία να μπορούν να ταυτισθούν και να έχουν την

αίσθηση της κοινότητας. Ακολουθούν η τάση για

«αμφίδρομη ευελιξία», δηλαδή ευέλικτα εργάσιμα

ωράρια σε συνδυασμό με συνεχή συνδεσιμότητα.

Η «κυριαρχία της πρωτοβουλίας» ώστε οι εργαζό-

μενοι αυτοβούλως και με προσωπική ευθύνη να

επιδίδονται στην επίλυση προβλημάτων και στην

επίτευξη στόχων.

Και οι δύο τελευταίες από τις σημαντικές τάσεις

που εντοπίσθηκαν αφορούν στον εργασιακό

χώρο. Δηλαδή μετατοπίζονται τα κυρίαρχα χαρα-

κτηριστικά του χώρου εργασίας, από την ταξινό-

μηση και τον έλεγχο των εργαζομένων, στη δημι-

ουργία γόνιμων συνδιαλλαγών.

Το περιβάλλον διαμορφώνεται, δηλαδή, κατά

κύριο λόγο για τη βελτίωση της ποιότητας των

διαπροσωπικών ανταλλαγών.

Δύναμη μας οι άνθρωποι μας

Hεταιρεία Διαμαντής Μασούτης

ΑΕ, με 38 χρόνια παρουσίας

στην ελληνική αγορά, διαθέτει

σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο

καταστημάτων μεταξύ των αλυσί-

δων υπεραγορών (233 υπεραγορές

και 19 Cash & Carry) στη Βόρεια

Ελλάδα και απασχολεί 6.140

υπαλλήλους. Η ιδιαίτερα επιτυχη-

μένη ως τώρα πορεία της επιχεί-

ρησης απορρέει σε σημαντικό

βαθμό και από την έμφαση που

δίνει η εταιρεία στο ανθρώπινο

δυναμικό της. Με γνώμονα την

εμψύχωση των εργαζομένων και

σεβόμενη την προσφορά τους, η

εταιρεία στηρίζει έμπρακτα την

ανέλιξή τους και απόδειξη αποτε-

λεί ότι υπάλληλοι που αρχικά προ-

σλήφθηκαν ως εργάτες αποθήκης,

πωλητές κ.ά. έφθασαν να αναλά-

βουν ανώτερες διοικητικές θέσεις

(προϊστάμενοι τμημάτων, υποδι-

ευθυντές, διευθυντές, περιφερεια-

κοί διευθυντές, υπεύθυνοι αγορών,

ως και διευθυντές πωλήσεων,

προμηθειών και μάρκετινγκ).

 Οι βραβεύσεις της εταιρείας τόσο

σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό

επίπεδο είναι αξιοσημείωτες και

συντελούν στην ενδυνάμωση του

συναισθήματος της υπερηφάνειας

των εργαζομένων. Η εταιρεία Δια-

μαντής Μασούτης ΑΕ διοργανώνει

εκδηλώσεις οι οποίες είναι αφιε-

ρωμένες στους εργαζομένους και

έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση

της συντροφικότητας μεταξύ των

εργαζομένων και τον εορτασμό

των επιτυχιών τους. Πιο συγκεκρι-

μένα, διοργανώνει χριστουγεννιά-

τικη γιορτή και κοπή πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας για τους εργαζομέ-

νους και τα παιδιά τους, εκπαιδευ-

τικές εκδρομές και επισκέψεις σε

εργοστάσια τροφίμων και οινο-

ποιία, εκδηλώσεις για τα γενέθλια

της εταιρείας και για τα εγκαίνια

νέων καταστημάτων. Αξιοσημείω-

τη ήταν η πρωτοβουλία που πήραν

ορειβάτες εργαζόμενοι οι οποίοι

ανέβηκαν στην κορυφή του όρους

Σμόλικα στα 2.637 μ. και τοποθέ-

τησαν τη σημαία Διαμαντής

Μασούτης ΑΕ.

 Η εταιρεία, στο πλαίσιο της εται-

ρικής κοινωνικής ευθύνης της, δια-

τηρεί εδώ και 20 χρόνια τράπεζα

αίματος στο Ιπποκράτειο Νοσοκο-

μείο Θεσσαλονίκης για το προσω-

πικό της και κάθε χρόνο πραγμα-

τοποιούνται δύο αιμοδοσίες στις

εγκαταστάσεις της. Στην πιο πρό-

σφατη αιμοδοσία συγκεντρώθηκαν

165 φιάλες αίματος.

 Επιπλέον, με την εθελοντική συνει-

σφορά των εργαζομένων της, συμ-

μετέχει σε δραστηριότητες όπως

αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις

με τον Αρκτούρο, καθαρισμούς

ακτών, αλλά και συγκέντρωση

καλαθιών τροφίμων εντός των

καταστημάτων.

 Διαθέτει δύο πράσινα καταστήμα-

τα στην Καστοριά και στη Λάρισα

με στόχο την εξοικονόμηση ενέρ-

γειας και την προστασία του περι-

βάλλοντος. Τον Μάρτιο του 2012,

σε συνεργασία με την Gillette και με

μεγάλη συμμετοχή των εργαζομέ-

νων, διοργανώθηκε εκδήλωση με

στόχο να κατακτήσει το βραβείο

Γκίνες όπου 2.150 άνδρες ξυρίστη-

καν ταυτόχρονα. Μέσα από αυτή

την εκδήλωση η εταιρεία πέτυχε

τον αρχικό της στόχο, που ήταν η

προσφορά σημαντικής οικονομι-

κής βοήθειας στα παιδιά του

Παπάφειου Ορφανοτροφείου Θεσ-

σαλονίκης και του Ελληνικού Παι-

δικού Χωριού στο Φίλυρο. Επιπρο-

σθέτως, σε ποδοσφαιρικό, φιλαν-

θρωπικού χαρακτήρα αγώνα που

πραγματοποιήθηκε μεταξύ του

Μασούτη Θεσσαλονίκης και του

Μασούτη Καβάλας συγκεντρώθη-

καν χρήματα που χρησιμοποιήθη-

καν για να ενισχυθούν ευπαθείς

οικογένειες της Καβάλας.

 Θωμάς Χρήστου: Σχέσεις εμπιστο-

σύνης και αφοσίωσης  Διευθυντής

Ανθρώπινων Πόρων στη Διαμα-

ντής Μασούτης . Οι στενοί δεσμοί

μεταξύ μιας οικογένειας δοκιμάζο-

νται και αποδεικνύουν στις δύσκο-

λες εποχές πόσο ισχυρές βάσεις

διαθέτουν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει

και στη δική μας οικογένεια, στην

οικογένεια της Διαμαντής Μασού-

της ΑΕ. Μέσα στην περίοδο της

οικονομικής κρίσης που διανύουμε

οι στενοί δεσμοί μεταξύ εταιρείας

και εργαζομένων επιβεβαιώνονται

και αποτυπώνονται στην τρίτη

συνεχόμενη διάκρισή μας στον

διαγωνισμό Best Workplaces 2014.

 Η εταιρεία, αμιγώς ελληνική οικο-

γενειακή επιχείρηση, παρά τη

συνεχιζόμενη ανάπτυξή της, δεν

έχει χάσει τον ανθρώπινο χαρα-

κτήρα της. Με περισσότερους από

6.100 εργαζομένους σε 252 διαφο-

ρετικούς χώρους εργασίας, κατα-

φέρνει να διατηρεί τις σχέσεις

εμπιστοσύνης και αφοσίωσης που

έχει δημιουργήσει με τους ανθρώ-

πους της.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η«Διαμαντής Μασούτης» είναι η μοναδική Ελληνική επιχείριση που

για 3η συνεχόμενη χρονιά συγκαταλέγεται στον κατάλογο εταιρει-

ών με τον καλύτερο εργασιακό περιβάλλον εργασίας στην Ελλάδα.

Το χρόνο κλειδί της επιτυχούς δραστηριότητας της εταιρείας ιδιαίτε-

ρα στην περίοδο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης που πλήττει την

Ελλάδα την τελευταία τετραετία είναι η ανθρωπιά της επιχείρισης με

ό,τιαυτό σημαίνει.

Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να προβάλλονται οι βραβευμένες επι-

χειρήσεις αυτού του τύπου που έχουν ως επικέντρο τους τον άνθρωπο

- εργαζόμενο.

Υπερήφανοι εργαζόμενοι

 Οι εργαζόμενοι της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ είναι υπερήφανοι που

εργάζονται στην εταιρεία. Η  εταιρεία με τη σειρά της δεν έχει προβεί

σε καμία μείωση μισθών, οι πληρωμές γίνονται πάντα στην ώρα τους

και επίσης δεν έχει προχωρήσει  σε καμία περικοπή θέσης εργασίας.  

 Η συνέπεια αυτή, η φήμη και η αξιοπιστία της εταιρείας, η προοπτι-

κή εξέλιξης, η κατανόηση των προσωπικών αναγκών, σε συνδυασμό

με την εταιρική κουλτούρα και την εκπαίδευση, είναι προτερήματα

που αναγνωρίζουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, αλλά και η εταιρεία

με τη σειρά της μέσω των ερευνών απόψεων εργαζόμενων αλλά και

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Best Workplaces προσπαθεί να

βελτιώνει τομείς που πιθανόν επιδέχονται περιθώρια βελτίωσης.  

 Εμπνευστής βέβαια για όλους παραμένει ο Διαμαντής Μασούτης, ο

οποίος με το ήθος και την προσωπικότητά του τους καθοδηγεί σε

μεγαλύτερη προσπάθεια και συλλογική δουλειά για ακόμη μεγαλύτε-

ρες επιτυχίες. Συνεχίζουμε όλοι μαζί για ακόμη πιο ψηλά γιατί η

δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας!
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Ηαύξηση του σωματικού

βάρους σίγουρα οφείλεται

κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη

διατροφή μας. Ωστόσο υπάρ-

χουν και άλλοι παράγοντες

που μπορεί να το επηρεάζουν

άμεσα ή έμμεσα. Παράγοντες

που είτε μπορούμε να επηρεά-

σουμε είτε μαθαίνουμε να

ζούμε με αυτούς. Ας δούμε

τους κυριότερους:

Αυστηρές και στερητικές

δίαιτες

Οι απότομες και στερητικές

μέθοδοι - δίαιτες για απώλεια

βάρους αποτελούν ίσως τη

βασικότερη αιτία που παίρ-

νουμε εύκολα βάρος. Στοιχεία

δείχνουν ότι τέτοιου τύπου

δίαιτες όχι μόνο μας

εξαντλούν αλλά

λόγω της απότο-

μης απώλειας

βάρους προκαλούν μείωση

του βασικού μεταβολικού

μας ρυθμού, δηλαδή των

καύσεών μας. Αποτέλεσμα

είναι όταν σταματάμε τη

δίαιτα και τρώμε απλά φυσιο-

λογικά, ακόμη και χωρίς υπερ-

βολές, να παίρνουμε πανεύκο-

λα βάρος.

Έχουμε άγχος

Σύμφωνα με τις έρευνες οι

στρεσογόνες συνθήκες (οικονο-

μικά προβλήματα, προβλήμα-

τα στη δουλειά ή στην οικογέ-

νεια), μας δημιουργούν λαχτά-

ρα για τρόφιμα πλούσια σε

υδατάνθρακες και λιπαρά, τα

οποία με τη σειρά τους, ηρε-

μούν τις ορμόνες του στρες.

Άλλωστε σήμερα και επίσημα,

η επιστήμη έχει αποδεχτεί τον

όρο της ηδονικής υπερφαγίας,

τ η ς

λατρείας δηλαδή προς το

λιπαρό φαγητό, όχι ως μέσο

κορεσμού αλλά ως μέσο εκτό-

νωσης και απόλαυσης.

Τα γονίδια

Πολλοί επιστήμονες υποστηρί-

ζουν ότι η παχυσαρκία οφείλε-

ται κατά ένα ποσοστό της

τάξεως του 70 % στην κληρο-

νομικότητα. Κακός μεταβολι-

σμός, ορμόνες, σωματότυπος,

είναι κάποια πράγματα που τα

κληρονομούμε από τους γονείς

μας και μας επηρεάζουν σημα-

ντικά στο βάρος μας.

Κακός ύπνος

Ερευνητές τονίζουν ότι η στέ-

ρηση ύπνου διαταράσσει την

ισορροπία των ορμονών μας,

προκαλώντας τόσο τη μείωση

της λεπτίνης (που βοηθά στο

να αισθανόμαστε χορτάτοι),

όσο και στην αύξηση

της γκρελίνης (η

οποία προκαλεί

την πείνα). Ως εκ

τούτου, πιστεύ-

ουμε ότι είμαστε

π ε ι ν α σ μ έ ν ο ι

παρόλο που δεν

είμαστε και έτσι

τρώμε. Επίσης, η

έκκριση κορτιζό-

λης όταν είμαστε

ξύπνιοι το βράδυ, προάγει την

αποθήκευση λίπους και δυσκο-

λεύει την απώλεια του.

Το βάρος του συντρόφου

μας μετράει

Σύμφωνα με έρευνα που δημο-

σιεύτηκε στο New England

Journal of Medicine η αύξηση

του σωματικού βάρους, ή η

απώλεια κιλών μπορεί να είναι

μεταδοτική. Η συγκεκριμένη

μελέτη έδειξε ότι αν ο ένας

σύζυγος είναι παχύσαρκος, ο

άλλος έχει 37% περισσότερες

πιθανότητες να γίνει επίσης

παχύσαρκος. Ακόμη βέβαια πιο

έντονη είναι η επιρροή στα

παιδιά, όπου ένα μεγάλο

ποσοστό υπέρβαρων γονέων

έχουν παιδιά με βάρος μη

φυσιολογικό.

Τρώμε γρήγορα

Η χρονική διάρκεια κάθε γεύ-

ματος παίζει σημαντικό ρόλο.

Ο εγκέφαλος, για να αντιλη-

φθεί ότι υπάρχει τροφή στο

στομάχι, χρειάζεται περίπου

17 - 18 λεπτά. Όταν λοιπόν

τρώμε γρήγορα δεν αισθανό-

μαστε ότι έχουμε χορτάσει. Αν

λοιπόν πεινάτε ακόμη μετά το

φαγητό, κάντε ένα μικρό διά-

λειμμα 5 λεπτών και ... τα

ξαναλέμε.

Ορμονικές διαταραχές

Σίγουρα ορμονικά προβλήματα

όπως σύνδρομο πολυκυστικών

ωοθηκών, υποθυρεοειδισμός

κ..α μπορεί να παίζουν το ρόλο

τους. Ωστόσο, τις περισσότε-

ρες φορές λειτουργούν ως ένα

άλλοθι για να δικαιολογήσουμε

τις υπερβολές στη διατροφή

και την έλλειψη φυσικής δρα-

στηριότητας.

Κακή εντερική λειτουργία

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να

είναι μια αιτία κακής αποτοξί-

νωσης του οργανισμού και

μιας εν γένει δυσλειτουργίας,

ακόμα και όταν προσπαθούμε

να χάσουμε βάρους. Στοιχεία

δείχνουν ότι η διαταραχή στην

εντερική μας χλωρίδα μπορεί

να σχετίζεται και με αύξηση

βάρους.

Αν λοιπόν έχετε κάτι από τα

παραπάνω, έχετε ένα ή πολ-

λούς λόγους παραπάνω για να

προσέχετε τη διατροφή σας

και να κάνετε την άσκηση

τρόπο ζωής.

Ισοζυγισμένη διατροφή και άσκηση κλειδί για ψυχοσωματική ισορροπία

Δεν τρώτε αλλά παχαίνετε
• Διαβάστε τι κάνετε λάθος και χάστε κιλά

Θέλετε να σας ρωτούν φίλοι και

γνωστοί, ποιο είναι το μυστικό της

διατροφής σας; Μπορείτε να απολαμ-

βάνετε το φαγητό σας και παράλληλα

να δημιουργείτε κυκλοφοριακή συμφό-

ρηση, όταν περπατάτε. Πώς;

Τοclickatlife.gr σας προτείνει 6 μαγικές

τροφές, για να μπείτε στο παλιό σας

skinny fit τζιν!

• Cottage Cheese 100 γραμμάρια =

98 θερμίδες 1 μερίδα περιέχει 49

θερμίδες. Tο χρησιμοποιώ, όταν θέλω

να «ξεφουσκώσω» και να χάσω γρήγο-

ρα κιλά. Μπορώ να πω ότι μ’ έχει βγά-

λει ασπροπρόσωπη και με βοηθάει να

χάνω κιλά, χωρίς να πεινάω. Είναι

φρέσκο και δροσερό, μπορείτε να το

συνδυάσετε με πράσινη σαλάτα, με

μια βραστή πατάτα ή ακόμη και

πάνω στη φρυγανιά, είναι το

τέλειο σνακ.

• Γαρίδες 100 γραμμάρια =

100 θερμίδες 1 μερίδα περιέχει 180

θερμίδες. Η γαρίδα είναι παρεξηγημέ-

νη τροφή γιατί την έχουμε συνδέσει

στο μυαλό μας με λουκούλλεια  γεύμα-

τα, στα οποία τη συνοδεύουμε με

παχυντικές μαγιονέζες και άλλες σάλ-

τσες. Έχει υψηλή διατροφική αξία και

περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις δυο

μοναδικών αντιοξειδωτικών συστατι-

κών της ασταξανθίνης και του σεληνί-

ου. Δοκιμάστε την  με πράσινη φρέσκια

σαλάτα, τσίλι, σόγια και λεμόνι. 

• Βραστά Μακαρόνια 100 γραμμάρια

= 110 θερμίδες 1 μερίδα περιέχει 330

θερμίδες. Eίμαστε μακαρονάδες, τι να

κάνουμε. Πολλοί ίσως έχετε συνδέσει

τη συγκεκριμένη

τροφή με ένοχες

απολαύσεις. Η

αλήθεια όμως

είναι πως αν

τ ρ ώ τ ε

σ κ έ τ α

βραστά μακαρόνια, οι θερμίδες που

προσλαμβάνετε είναι λίγες. Ένας

ωραίος και υγιεινός συνδυασμός είναι

μακαρόνια με λαχανικά, ή μια  κρύα

σαλάτα με μαρούλι, κρεμμυδάκι και

φρέσκες ντομάτες.

• Πατατοσαλάτα  100 γραμμάρια =

115 θερμίδες 1 μερίδα περιέχει 200

θερμίδες.  Από τα πιο νόστιμα φαγητά,

που αξίζει να σερβίρετε - σε διάφορες

παραλλαγές - στους καλεσμένους σας.

Βράστε τις πατατούλες σας και μη

βάλετε πάνω μαγιονέζα αλλά λίγο λάδι

και προσθέστε ανάλογα ό,τι άλλο σας

αρέσει. Ένας ωραίος συνδυασμός είναι

με ελιές, πιπεριά και ρίγανη.

• Βραστά Φασόλια 100 γραμμάρια =

180 θερμίδες. Ίσως δεν τα πολυπροτι-

μάτε, αλλά πρέπει να τα βάλετε στο

διαιτολόγιο σας, αν θέλετε να είστε fit!

Η θερμιδική τους αξία είναι μικρή και

είναι πεντανόστιμα μαζί με ψωμάκι ή

βραστές πατάτες.

• Τόνος 100 γραμμάρια = 100 θερμί-

δες 1 μερίδα περιέχει 100 θερμίδες.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι αθλη-

τές ψηφίζουν «τόνο» και τον χρησιμο-

ποιούν συχνά στη καθημερινή τους

διατροφή. Είναι το αγαπημένο μου

φαγητό και συχνά πυκνά είναι must

τροφή για το ταπεράκι του γραφείου.

Μια ωραία ιδέα είναι να τον συνοδεύ-

σετε με πράσινη σαλάτα, ντοματίνια,

κρεμμυδάκι και να βάλετε στον εαυτό

σας «10 με τόνο!» στη παραλία το

καλοκαίρι.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΥΨΕΙΣ
Απολαύστε το φαγητό σας τρώγοντας 6 τροφές

με λιγότερες από 100 θερμίδες
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Ενα μήνυμα σε μπουκάλι
έφτασε στον παραλή-

πτη του ύστερα από 101
χρόνια! Το μήνυμα, μια
καρτ-ποστάλ σε μπουκάλι
μπύρας, ταξίδευε για
περισσότερο από έναν
αιώνα, ώσπου έπεσε πριν
από ένα μήνα στα δίχτυα
ενός ψαρά στη Βαλτική.
Κατά μία ευτυχή συγκυρία,
το μήνυμα επέστρεψε στα
πάτρια εδάφη, στη Γερμα-

νία, αφού ο αποστολέας του ήταν
κι αυτός Γερμανός!

«Eίναι η πρώτη φορά που βρίσκε-
ται ένα τόσο παλιό μήνυμα σε
μπουκάλι και μάλιστα με το μπου-
κάλι άθικτο», βεβαιώνει ο Φόλγκερ
Φον Νόιχοφ, από το Διεθνές Ναυ-
τικό Μουσείο του Αμβούργου όπου
εκτίθεται το εύρημα.

Οι ερευνητές κατόρθωσαν να ταυ-
τοποιήσουν τον άνθρωπο που
έστειλε το μήνυμα και να εντοπί-
σουν και την εγγονή του! Ο απο-
στολέας ήταν ο 20χρονος τότε
Ρίχαρντ Πλατς, γιος ενός φούρνα-
ρη, ο οποίος έγραψε το μήνυμα σε

καρτ ποστάλ, την έβαλε σε ένα
μπουκάλι μπύρας και το έριξε στη
θάλασσα της Βαλτικής το 1913,
ενώ βρισκόταν σε εκδρομή με μια
ομάδα φυσιολατρών. Ο Φον Νόι-
χοφ, από το μουσείο του Αμβούρ-
γου, λέει ότι οι γραφολόγοι συνέ-
κριναν τα γράμματα στην καρτ-
ποστάλ με επιστολές τις οποίες
έγραψε αργότερα ο Ρίχαρντ Πλατς
και κατέληξαν ότι πρόκειται για το
ίδιο άτομο «πέρα από κάθε αμφι-
βολία».

Ανακαλύπτοντας ξανά τις

οικογενειακές ρίζες

«Είναι σχεδόν απίστευτο» λέει η
εγγονή του αποστολέα, η Ανγκέλα
Έρντμαν, 62 χρονών, κάτοικος
Βερολίνου. «Ηταν μια πολύ συγκι-

νητική στιγμή. Δεν μπορούσα να
συγκρατήσω τα δάκρυά μου». Η
Ερντμαν δεν πρόλαβε να γνωρίσει
τον παππού της, τον πατέρα της
μητέρας της, ο οποίος πέθανε το
1946. Είπε ότι αυτή η ανακάλυψη
της έδωσε το έναυσμα να ξεσκονί-
σει το οικογενειακό παρελθόν και
να μάθει περισσότερα για τον
παππού Πλατς, «ένα Σοσιαλδημο-
κράτη που λάτρευε το διάβασμα».

Το μπουκάλι με το μήνυμα θα εκτί-
θεται στο μουσείο ως την 1η
Μαϊου. Στη συνέχεια, θα το αναλά-
βουν ξανά οι γραφολόγοι οι οποί-
οι θα προσπαθήσουν να αποκρυ-
πτογραφήσουν το κείμενο. Το
μεγαλύτερο κομμάτι του δεν δια-
βάζεται, καθώς ο χρόνος και η
υγρασία της θάλασσας το έχουν
μεταμορφώσει σε μια μεγάλη μου-
τζούρα.

Με αυτό το νέο εύρημα αλλάζουν
και τα δεδομένα στο ρεκόρ Γκίνες.
Μέχρι πρότινος, το παλιότερο
μπουκάλι με μήνυμα είχε σταλεί το
1914 και ταξίδευε επί 98 χρόνια
στη θάλασσα ώσπου να ξεβραστεί
στα ρηχά.

• Πίσω από κάθε επιτυχημένο
άνδρα κρύβεται μια γυναίκα.
Πίσω από την κατάρρευση κάθε

επιτυχημένου άνδρα κρύβεται μια άλλη
γυναίκα.

• Ο μόνος τρόπος να αδυνατίσεις με πράσινο
τσάι, είναι να τρέχεις στα βουνά να το μαζέψεις
μόνος σου...!!!

• - Απόψε θα φάμε υπό το φως των κεριών...

- Αχ! Είσαι ρομαντικός...;

- Όχι! Φτωχός!

Οι κατασκευαστές «ρομπότ»
θεωρούν ότι τα δημιουργήματά

τους συμβάλλουν στη δημιουργία
θέσεων εργασίας επειδή επιτρέ-
πουν στις εταιρείες να παράγουν
υπάρχοντα προϊόντα πιο αποτελε-
σματικά και επειδή τους δίνουν τη
δυνατότητα να κατασκευάζουν νέα
προϊόντα που δεν θα μπορούσαν
να κατασκευαστούν με άλλον
τρόπο, όπως ηλεκτρονικά συστή-
ματα και αυτοκίνητα. Άλλοι
φοβούνται πως ο πολλαπλασια-
σμός των ρομπότ θα καταστρέψει
πολλές θέσεις εργασίας και ότι
πιθανώς αυτό ήδη συμβαίνει.
Μέχρι σήμερα, η επικρατούσα
άποψη μεταξύ των πανεπιστημια-
κών ήταν ότι αν και οι νέες τεχνο-
λογίες καταργούν ορισμένες θέσεις
εργασίας, ο επιπλέον πλούτος που
δημιουργούν αυξάνει την κατανά-
λωση και με αυτό τον τρόπο δημι-
ουργούνται νέες θέσεις εργασίας
σε άλλους τομείς. Ωστόσο, τώρα
πολλοί οικονομολόγοι αρχίζουν να
λαμβάνουν πολύ σοβαρότερα
υπόψη τους τη βραχυπρόθεσμη και
μεσοπρόθεσμη απειλή που αποτε-
λούν τα ρομπότ για την απασχό-
ληση. Ορισμένοι χρησιμοποιούν

ως παράδειγμα τις θέσεις εργα-
σίας στον αγροτικό τομέα που
πριν από τη Βιομηχανική Επανά-
σταση αποτελούσαν σχεδόν το
σύνολο των θέσεων εργασίας που
υπήρχαν, ενώ σήμερα αποτελούν
μόλις το 2%. Η εξέλιξη των
«ρομπότ» θα μπορούσε να έχει το
ίδιο αποτέλεσμα και μάλιστα σε
πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.
Ακόμη και αν συμβεί αυτό, είναι ο
αντίλογος, η ανθρώπινη ευφυΐα θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,
ακριβώς όπως δημιούργησε νέες
τεράστιες βιομηχανίες προκειμένου
ν’ αντιμετωπίσει τη μείωση των
θέσεων εργασίας στη γεωργία.

Σύμφωνα με τους καθηγητές Ερικ
Μπρίνγιολφσον και Αντριου
ΜακΑφι του ΜΙΤ, μακροπρόθεσμα η
επίδραση των ρομπότ θα μπορού-
σε να είναι ευεργετική για τους
ανθρώπους, ωστόσο αναγνωρί-

ζουν ότι η πρόοδος της τεχνολο-

γίας θα μπορούσε να προκαλέσει

τις επόμενες δεκαετίες σοβαρά

προβλήματα σε εργάτες με μέτρια

επαγγελματική κατάρτιση. Το

αποτέλεσμα μπορεί να είναι η

περαιτέρω διάβρωση των θέσεων

εργασίας στον ανεπτυγμένο κόσμο

και αρκετά σύντομα και στον ανα-

πτυσσόμενο, καθώς όλο και

περισσότερες εργασίες αυτοματο-

ποιούνται. Ισως έτσι να εξηγείται

και η αυξανόμενη συγκέντρωση

πλούτου σε μια μικρή ομάδα

υψηλά αμειβόμενων ανθρώπων. Σε

κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ο

κόσμος αλλάζει ταχύτατα και ότι

νέα καθήκοντα εμφανίζονται στο

εργασιακό περιβάλλον σημαίνει

ότι σε πολλές δουλειές θα εξακο-

λουθήσουν να είναι απαραίτητοι οι

άνθρωποι. Μακροπρόθεσμα, όμως,

η αύξηση της αποδοτικότητας θα

οδηγήσει σε μείωση των εργαζομέ-

νων. Το αν αυτή η απώλεια θέσεων

εργασίας θα συμβεί τόσο γρήγορα

ώστε δεν θα είναι εφικτή η δημι-

ουργία νέων θέσεων εργασίας σε

άλλους τομείς της οικονομίας,

είναι αδύνατο να το πει κάποιος.

Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από

το πόσο καλά θα προσαρμοστεί

συνολικά η κοινωνία χάρη στις

επενδύσεις στην παιδεία και σε

άλλους τομείς. Θεωρητικά θα ήταν

δυνατόν τα οφέλη της αυξημένης

παραγωγικότητας που οφείλεται

στα ρομπότ να διανεμηθούν με

τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι

να δουλεύουν λιγότερο και να περ-

νούν περισσότερο χρόνο κάνοντας

άλλα πράγματα.
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Τα «ρομπότ» επελαύνουν
• Οι θέσεις εργασία χάνονται
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Τρώει τρία κιλά τούβλα,

χαλίκια και λάσπη τη μέρα

Ο νεαρός άντρας είναι εθισμένος από τα τα 10
του χρόνια. Ο 30χρονος Pakkirappa Hunagundi,
από την Karnataka της Ινδίας, καταναλώνει του-
λάχιστον τρία κιλά από τούβλα, χαλίκια και
λάσπη την ημέρα. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον
ιστότοπο της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, ο
νεαρός άντρας ανέπτυξε αυτόν τον εθισμό να
τρώει μη φαγώσιμα αντικείμενα στην ηλικία των
10 ετών. Από τότε έχει… δοκιμάσει τη «γεύση»
από σχεδόν όλους τους δρόμους και τοίχους της
περιοχής που ζει, ενώ, όπως υποστηρίζει ο ίδιος,
δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας. Η
περίεργη διατροφική αυτή διαταραχή θεωρείται
ως μια μορφή του συνδρόμου Pica, ασθένεια εξαι-
τίας της οποίας οι πάσχοντες αναπτύσσουν ιδι-
αίτερη… όρεξη για ουσίες χωρίς καμία θρεπτική
αξία. «Τρώω τούβλα και πέτρες εδώ και περίπου
20 χρόνια. Μου αρέσει να τα τρώω. Έχει γίνει
μέρος της ζωής μου όλο αυτό», είπε ο ίδιος και
συνέχισε: «Ξεκίνησε όταν ήμουν 10 ετών. Τώρα το
νιώθω σαν ανάγκη. Μπορώ να μη φάω κανονικό
φαγητό, αλλά δεν γίνεται να μη φάω τούβλα ή
λάσπη. Δεν υποφέρω από κάποιο πρόβλημα υγεί-
ας. Τα δόντια μου είναι μια χαρά και μπορώ να
δαγκώσω την πιο σκληρή πέτρα, χωρίς κανένα
πρόβλημα». Η μητέρα του προσπαθούσε επί 20
χρόνια να τον πείσει να μην τρώει…. τμήματα του
σπιτιού τους και αυτών των γειτόνων τους. Όμως
ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα οικοδομικά υλικά έχουν
«την τέλεια γεύση». Μάλιστα, τη χαρακτηρίζει ως
καλύτερη από «θεϊκό νέκταρ» και λέει ότι πηγαί-
νουν πολύ με ένα ποτήρι… νερό. «Τον γνωρίζω
από μικρό παιδί. Από τότε τρώει λάσπες και
πέτρες. Μας φαίνεται πολύ παράξενο», είπε ένας
γείτονάς του. «Όταν τον βλέπουμε, νιώθουμε πολύ
άσχημα για εκείνον. Έχουμε προσπαθήσει να τον
μεταπείσουμε, αλλά δεν μας ακούει. Τα έχουμε
παρατήσει πια», πρόσθεσε ένας φίλος του. Ο
Pakkirappa, που είναι εργάτης, δυσκολεύεται πολύ
να τα βγάλει πέρα οικονομικά και τώρα σκέφτεται
να αρχίσει να περιοδεύει στην πατρίδα του για να
επιδεικνύει το… ταλέντο του. «Ο πατέρας μου
πέθανε πριν από τέσσερα χρόνια. Πρέπει να φρο-
ντίσω τη μητέρα μου. Δεν έχουμε μεγάλο εισόδημα.
Θέλω να δείξω στους ανθρώπους τι μπορώ να
κάνω και να κερδίσω μερικά χρήματα επιπλέον»,
κατέληξε ο ίδιος.

√ Πολλοί οικονομολόγοι
αρχίζουν να λαμβάνουν πολύ

σοβαρά υπόψη τους την
απειλή που αποτελούν τα

«ρομπότ» για την απασχόληση
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Μήνυμα  έφθασε στον παραλήπτη  ύστερα από 101 χρόνια!
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Μήπως κάθε βράδυ ξυπνάτε
στον ύπνο σας και επισκέπτε-

στε την κουζίνα και το ψυγείο σας;
Μήπως μαγειρεύετε τα βράδια και
στη συνέχεια δεν το θυμάστε; Τότε
μάλλον πάσχετε από το σύνδρομο
της νυχτερινής πολυφαγίας! Πρό-
κειται για μια διατροφική διατα-
ραχή η οποία πλήττει το 1/4 του
παχύσαρκου πληθυσμού και τείνει
ολοένα να αυξάνει.

Κάποιοι σηκώνονται μέσα στη
νύχτα για να επισκεφτούν την του-
αλέτα ή να πιουν ένα ποτήρι νερό.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι που
ξυπνάνε πολλές φορές κατά τη
διάρκεια του βραδινού ύπνου και
δεν επιστρέφουν στο κρεβάτι τους,
αν δεν περάσουν πρώτα από το
ψυγείο. Από το σύνολο των δια-
τροφικών διαταραχών (βουλιμία,
ανορεξία, τσιμπολόγημα), η νυχτε-
ρινή πολυφαγία είναι αυτή που
συνδέεται περισσότερο με το
στρες. Το άτομο που πάσχει από
αυτό καταναλώνει περισσότερο
από το 50% του ημερήσιου φαγη-
τού του μετά τις 8 το βράδυ και
συνηθίζει να κάνει νυχτερινές επι-
δρομές στο ψυγείο. Το σύνδρομο
αυτό φαίνεται να χαρακτηρίζει το
1/4 του παχύσαρκου πληθυσμού
και τείνει ολοένα να αυξάνει.

Οι αιτίες του συνδρόμου

Παρόλο που οι λόγοι που οδηγούν
στην εκδήλωση του συνδρόμου
ακόμη ερευνώνται, οι ειδικοί συμ-
φωνούν ότι:

• η νυχτερινή υπερφαγία σχετίζε-
ται τόσο με διαταραχές του ύπνου
όσο και της διάθεσης και είναι
συχνότερη σε άτομα που υποφέ-
ρουν από αϋπνίες.

• οι συνεχόμενες στερητικές δίαιτες
προκαλούν ψυχολογική πίεση σε
μεγάλο αριθμό ατόμων, με αποτέ-
λεσμα μερικές φορές αυτοί να οδη-
γούνται στο νυχτερινό τσιμπολό-
γημα.

·  στην εκδήλωση του συνδρόμου

συμβάλλει το άγχος και η κόπωση
από πολλές ώρες δουλειάς χωρίς
φαγητό.

Αυτοθεραπεία σε 7 βήματα

• 1ο βήμα: κρατάτε ημερολόγιο με
όσα τρώτε και τους λόγους που
σας οδήγησαν στο φαγητό κάθε
φορά. Σε αυτό, μπορείτε να σημει-
ώνετε και την καθημερινή σας
σωματική δραστηριότητα. Ελέγχετε

το βάρος σας μια φορά τη βδομά-
δα, έτσι ώστε να έχετε μία εικόνα.

• 2ο βήμα: τρώτε μηχανικά, ρυθμί-
ζοντας τη συχνότητα και την ποι-
ότητα των γευμάτων σας, έτσι
ώστε να φτάσετε να νιώθετε τα
φυσιολογικά αισθήματα πείνας
και κορεσμού. Ασκηθείτε συστημα-
τικά.

• 3ο βήμα: συγκρατηθείτε στα

εξωτερικά ερεθίσματα που σας
ωθούν να τρώτε παραπάνω από
το κανονικό (κάντε τα ψώνια σας
αποφεύγοντας τους πειρασμούς,
κρατήστε στο σπίτι σας μόνο υγι-
εινά και απαραίτητα τρόφιμα).

• 4ο βήμα: εντοπίστε τις «επικίν-
δυνες» περιστάσεις και μάθετε να
τις ξεπερνάτε με τη βοήθεια εναλ-
λακτικών ευχάριστων δραστηριο-
τήτων. Υπάρχουν πολλά πράγματα

που μπορείτε να σκεφτείτε και να
κάνετε, για να αποσπάσετε την
προσοχή σας από το φαγητό.

• 5ο βήμα: εφαρμόστε την τεχνική
επίλυσης προβλημάτων, που συνί-
σταται στην αξιολόγησή τους, την
εμβάθυνση στις αιτίες και την επι-
λογή πιθανών τρόπων αντιμετώ-
πισης.

• 6ο βήμα: μάθετε να διατηρείστε
σε ένα «λογικό» βάρος (αυτό που
θεωρείται φυσιολογικό για τις
σωματικές σας αναλογίες).

• 7ο βήμα: οργανώστε ένα πλάνο
δράσης με ρεαλιστικούς στόχους
για να προλάβετε την «υποτροπή».
Ελέγχετε περιοδικά τα αποτελέ-
σματά του.

√ Η νυχτερινή  πολυφαγία

συνδέεται περισσότερο με το

άγχος και ο πάσχων κατανα-

λώνει μεγάλες ποσότητες

φαγητού μετά τις 8 το βράδυ

Κριός: Καλό είναι να
βάλεις μια σειρά στις προτε-

ραιότητές σου, σχετικά με το τι
θέλεις να τελειώσεις πρώτα, γιατί
μόνο έτσι θα καταφέρεις να ξεμπερ-
δεύεις με τις δουλειές σου μια ώρα
αρχύτερα.
Ταύρος: Απόφυγε την ένταση και τον
εκνευρισμό που μπορεί να σου προ-
καλέσει η σημερινή μέρα, μείνε
πιστός και συνεπής στο πρόγραμμά
σου. Να ξέρεις ότι έφτασε ο καιρός
να ανταμειφθείς για κινήσεις που
έχεις κάνει σε διάφορους τομείς. 
Δίδυμοι: Πρέπει να κάνεις μεγάλες
προσπάθειες για να διατηρήσεις την
ψυχραιμία σου και να ασχοληθείς
καλύτερα με τα ζητήματά σου μόνος
σου. Διαφορετικά, υπάρχουν σοβα-
ρές πιθανότητες να προκύψουν
καβγάδες.
Καρκίνος: Να έχεις τα μάτια σου
ανοιχτά, ώστε να εκμεταλλευτείς τα
υπάρχοντα δεδομένα, για να πραγ-
ματοποιήσεις αυτά που έχεις στο
μυαλό σου. Γενικά είναι μια μέρα που
θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις
πολλά θέματα που έχουν σχέση με το

παρελθόν. 
Λέων: Ρίξε τους τόνους στη συμπερι-
φορά σου και φρόντισε να λύσεις με
διαλλακτικότητα τα διάφορα προ-
βλήματα, που μπορεί να προκύψουν.
Απόφυγε να εμπλακείς σε αντιπαρα-
θέσεις, ειδικά για θέματα που δεν σε
αφορούν.
Παρθένος: Ο δυναμισμός σου θα
βγει μπροστά και θα σου δοθούν
ευκαιρίες να πραγματοποιήσεις
πολλά από τα σχέδιά σου. Κυρίως
στα οικογενειακά σου, να γνωρίζεις
ότι η σιωπή δεν θα σε ωφελήσει στην
επίλυση των προβλημάτων.
Ζυγός: Θα σε προβληματίσουν
κάποια γεγονότα εκεί που δεν το
περιμένεις και θα πρέπει να έχεις το
νου σου, σε όσες καταστάσεις κλη-
θείς να αντιμετωπίσεις. Γενικά, από-
φυγε τις πολλές συγκινήσεις.
Σκορπιός: Χρειάζεται να δείξεις
ψυχραιμία αν θέλεις να τακτοποιή-
σεις αποτελεσματικά εκκρεμότητες
του παρελθόντος, που θα κάνουν και
πάλι την εμφάνισή τους και θα σε
μπερδέψουν. Μην τα χάσεις με κατα-
στάσεις που σε αγχώνουν.

Τοξότης: Θα σου δοθεί η ευκαιρία να
επανεξετάσεις κάποιες καταστάσεις
και να αξιολογήσεις τι είναι πραγ-
ματικά σημαντικό για εσένα. Καλό
είναι να πάρεις ξανά στα χέρια σου
κάποιες υποθέσεις, που στο παρελ-
θόν δεν κατάφερες να τις λύσεις,
γιατί τις θεωρούσες προβληματικές.
Αιγόκερως: Οι συνθήκες σε ευνοούν
ιδιαίτερα και θα σε βοηθήσουν να
ολοκληρώσεις τα σχέδιά σου και να
οδηγηθείς γρήγορα στην επιτυχία.
Με λίγη προσοχή, μπορείς να απο-
λαύσεις τις θετικές εξελίξεις που σε
περιμένουν σε διάφορα θέματα.
Υδροχόος: Τα ευχάριστα γεγονότα
θα διαδέχονται τα δυσάρεστα με
πολύ γρήγορους ρυθμούς, με αποτέ-
λεσμα να βρίσκεσαι σε έναν συνεχή
εκνευρισμό. Καλό είναι να μην τα
βάζεις με άτομα που μπορεί να μην
σου φταίνε.
Ιχθύες: Θα προκύψουν έκτακτες
καταστάσεις που δεν είχες υπολογί-
σει και θα χρειαστεί να αλλάξεις
ακόμα και κάποια από τα σχέδιά σου
για να τα καταφέρεις.

Πολεμήστε τη νυχτερινή επιδρομή στο ψυγείο
Κοτόπουλο με μπρόκολο και ροκφόρ

Υλικά:

1 κοτόπουλο χωρίς κόκαλα σε κομματάκια (αν ο κρεοπώ-
λης δεν σας κάνει τη χάρη χρησιμοποιήστε 3 κομμάτια
φιλέτο)
1 μεγάλο μπρό-
κολο
80 γρ. ροκφόρ (ή
blue cheese)
200 ml κρέμα
γάλακτος
2 κ.σ ελαιόλαδο
αλατοπίπερο (ή
μισό κύβο knor)

Εκτέλεση:

Κόβετε τα φιλέτα σε μπουκίτσες (αν δεν είναι ήδη κομμέ-
να) και τα τσιγαρίζετε με το ελαιόλαδο για λίγο. Στη συνέ-
χεια προσθέτετε το μπρόκολο και το αλατοπίπερο και
κλείνετε το καπάκι, χαμηλώνοντας τη φωτιά στη μέση,
μέχρι το κοτόπουλο να πάρει χρώμα. Προσθέτετε την
κρέμα γάλακτος και 5 λεπτά πριν σβήσετε το φαγητό,
προσθέτετε και το ροκφόρ.
Προσοχή: Αν ρίξετε το μπρόκολο μετά το κοτόπουλο, όπως
λέει η συνταγή, πιθανόν να "λιώσει" και να μην είναι τόσο
ωραίο αισθητικά. Αν το ρίξετε στο τέλος θα βγει πιο σκλη-
ρό αλλά καλύτερο σε εμφάνιση.

Κοτόπουλο με κάρυ και ρύζι

Υλικά:

1 ολόκληρο στήθος κοτόπουλου ψιλοκομμένο

1 κούπα ρύζι Σπυ-
ρωτό

Για τη σάλτσα

1/2 φλιτζάνι για-
ούρτι στραγγιστό

1 κουταλιά ντομα-
τοπελτέ

2 σκελίδες σκόρδο

1 κουταλιά ξίδι

1 κουταλιά πάπρικα

1 πρέζα κάρυ

Εκτέλεση:

Σε ξύλο κοπής χτυπάτε με το γουδοχέρι τα στήθη του
κοτόπουλου να πλατύνουν, τα ψήνετε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 βαθμούς στο γκριλ 15 λεπτά. Όση ώρα
ψήνεται το κοτόπουλο, ετοιμάζετε τη σάλτσα χτυπώντας
τα υλικά στο μπλέντερ. Σερβίρετε το κοτόπουλο με τη σάλ-
τσα του και γαρνίρετε με ροδέλες από αγγούρι. Σε ένα
κατσαρολάκι βράζετε το ρύζι για 10 λεπτά σε μεσαία
εστία ανακατεύοντας συνεχώς.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ

ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ

ΤΗΝ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΦΩΝΗ»

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 10/2014, 23/4/2014

100.000 ............ 38993

1.000................ 43576

400................... 21782

400 .................. 38580

400 .................. 12773

200 .................. 28198

200 .................. 26111

200 .................. 44563

200 .................. 15845

200 .................. 49122

200 .................. 27454

200 .................. 25396

200 .................. 13910

200 .................. 27384

200 .................. 29161

200 .................. 26647

100 .................. 21075

100 .................. 57107

100 .................. 47867

100 .................. 58083

100 .................. 52616

100 .................. 26825

100 .................. 28300

100 .................. 39860

100 .................. 56240

100 .................. 23823

100 .................. 14180

Άλλα ποσά

Από €40 οι λήγοντες σε

1342, 5730

Από €20 οι λήγοντες σε

370

Από €10 οι λήγοντες σε

864, 890

Από €4 οι λήγοντες σε

14, 03

Εκδρομή – προσκύνημα

στην Κωνσταντινούπολη

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού

διοργανώνει εξαήμερη εκδρομή σε Θεσσαλονίκη –

Κωνσταντινούπολη από 5 - 10 Ιουνίου 2014. 

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής

στο 99373000 και in.el.politismou@gmail.com

Τιμή €600 το άτομο. Περιλαμβάνει αεροπορικό με

φόρους, μεταφορικά σε Ελλάδα -

Κωνσταντινούπολη, διαμονή για τρείς νύχτες στην

Κωνσταντινούπολη και δύο στη Θεσσαλονίκη σε

ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και εκδρομές βάσει του

προγράμματος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα

www.iep.org.cy

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προσκαλείσθε στην παρουσίαση του βιβλίου

«Τετράδια των Φυλακών» του συγγραφέα

Ρένου Θ.

Κυριακίδη την

Τετάρτη 14

Μαϊου 2014

στις 7.30μ.μ.

Η παρουσίαση θα

γίνει στο Μέγα

Συνοδικό του

Μετοχίου Κύκκου

Άγιος Προκόπιος,

Λευκωσία.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201414

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σ’ αυτή την ξεχωριστή και τόσο όμορφη στιγμή της ζωής

μας, θα θέλαμε να βρίσκονται κοντά μας αγαπημένα 

πρόσωπα. Σας περιμένουμε στο γάμο μας που θα τελεστεί

στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στη Λευκωσία, την Κυριακή

4 Μαϊου 2014 και ώρα 4.00 μ.μ.

Διογένης - Αθηνά
Οι γονείς:

Ιωάννης και Κυριακή Σεργίδη
από Κάμπο Τσακκίστρας και Γερακιές και τώρα Λακατάμια

Σωτήρης και Κατίνα Βαρνάβα
από Λευκωσία και Άγιο Ερμόλαο Κερύνειας

και τώρα Άγιο Παύλο

Συγχαρητήρια και Δεξίωση στο Holiday Inn 6.00 - 7.30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε 

στο μυστήριο του γάμου μας, την Κυριακή

18 Μαϊου 2014 και ώρα 5.30μ.μ. στην εκκλησία

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Φρέναρος

Παύλος - Στέλλα
Οι γονείς:

Αντρέας & Μαρίνα Ιωάννου
Λεμεσός (Τζιαλλή) Λευκόνοικο

και τώρα Συν. Δερύνειας

Μιχάλης & Παναγιώτα (Γιόλα) Καλαφάτη
(Αντώνη Κίλλη)

από Αμμόχωστο και τώρα Φρέναρος

Συγχαρητήρια και Δεξίωση στην αίθουσα

δεξιώσεων «Ζάππειον Παλλάς» (πίσω από τη CYTA)

Παράνυμφοι Ευπρόσδεκτοι

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 706 - 4 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

ΓΝΩΜΙΚΟ

«Η αθώωση ενός ενόχου είναι δικαστική πλάνη.

Η καταδίκη ενός αθώου είναι έγκλημα»

ΟΙ ΕΛΕΥΕΡΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΩΡΤΑΣΑΝ ΛΑΜΠΡΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
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Εκεί που όλα έδειχναν ότι

ο ΑΠΟΕΛ θα είχε τον

πρώτο λόγο στην υπόθεση

τίτλος, ο ΕΡΜΗΣ με εκτός

έδρα νίκη εκτόπισε τους

γαλαζοκίτρινους της Λευ-

κωσίας από την κορυφή.

Ήταν η πρώτη φετινή ήττα

του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ η οποία

ήρθε στην πιο κρίσιμη

στιγμή. Στο ρετιρέ έμεινε

μόνη η ΑΕΛ, η οποία νίκησε

την Ανόρθωση, αποκτώ-

ντας σαφές προβάδισμα.

Στα κρύα του λουτρού έμει-

νε ο φιλόδοξος Απόλλω-

νας. Με την ήττα του από

την Ομόνοια, περιόρισε

σημαντικά τις πιθανότητες

του για διεκδίκηση του τίτ-

λου. Από την πλευρά της η

Ομόνοια, μπήκε δυνατά στο

κόλπο για διεκδίκηση της

τέταρτης θέσης.

Στην κόκκινη ζώνη μεγάλη

κερδισμένη ήταν η ΔΟΞΑ

που λύγισε τον Εθνικό στο

«Μακάρειο» βάζοντας την

Αχνιώτικη ομάδα σε περι-

πέτειες. Τουναντίον, η

ομάδα της Κατωκοπιάς

αναπτέρωσε τις ελπίδες

της για σωτηρία.

Ο ΑΡΗΣ αποδείχθηκε για

άλλη μια φορά σκληρό

καρύδι για όσους τον είχαν

ξοφλημένο. Πήρε χρυσό

βαθμό από την ΑΕΚ στη

Λάρνακα αυξάνοντας

σημαντικά τις προοπτικές

παραμονής του στα μεγάλα

σαλόνια.

Η ΑΕΚουκλιών που συνε-

τρίβη στην Πάφο από τη

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, αποχαιρε-

τά ουσιαστικά την Α’ κατη-

γορία, αφού μόνον με

θαύμα θαυμάτων μπορεί

να καλύψει τη βαθμολογική

διαφορά που απαιτείται

για να σωθεί.

• Στον πίνακα των δεινών

εκτελεστών φιγουράρει ο

Σανγκόϊ (Απόλλων) με 18

τέρματα, έναντι 17 του

Τανκμπατζούμι (Ερμής) και

16 των, Μοντέϊρο (ΑΕΛ) και

Σκέμπρι (Ομόνοια).

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΟΧΙ ΒΙΑ 
ΣΤΑ

ΓΗΠΕΔΑ

Ξανά στο +3 η ΑΕΛ
• Ο φτερωτός Ερμής ψαλίδισε τα φτερά

του ΑΠΟΕΛ

• Η ΑΕΛ με νέα νίκη, μόνη ένοικη στο ρετιρέ του
βαθμολογικού πίνακα

• Οδυνηρή ήττα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ο οποίος
εκτροχιάσθηκε

• Μάχες εκ του συστάδην στην κόκκινη ζώνη με
κερδισμένη τη ΔΟΞΑ

Η συνέχεια

Η βαθμολογίαΑποτελέσματα

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την πραγματικότητα της

βιτρίνας του ελληνικού ποδοσφαίρου έφερε στο

φως έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχα-

νικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τη «Σούπερ Λίγκα». Εκτός

από τα στοιχεία για τη συνεισφορά του κορυφαίου

ελληνικού πρωταθλήματος στο οικονομικό γίγνεσθαι

(550 εκατ. φόρους, 40.000 θέσεις εργασίας), η έρευνα

ανέδειξε με τον πιο καθαρό και ταυτοχρόνως επείγο-

ντα τρόπο τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού

ποδοσφαίρου.

Το πρώτο αρνητικό (όχι μόνο οικονομικά) δεδομένο

είναι ότι οι ελληνικές ΠΑΕ στο σύνολό τους στηρίζο-

νται σε υπερθετικό βαθμό στα τηλεοπτικά δικαιώμα-

τα (45% για τις ΠΑΕ της «Σούπερ Λίγκας» ενώ ο ευρω-

παϊκός μέσος όρος είναι 37%) ενώ την ίδια ώρα τα

εμπορικά και άλλα έσοδά τους είναι μόλις 6% όταν ο

αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο

19%. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη χαμηλή σχέση

σύνδεσης των ομάδων με τους οπαδούς τους και την

ταυτόχρονη υψηλή εξάρτηση από τα τηλεοπτικά

δικαιώματα.

Το δεύτερο ανησυχητικό δεδομένο είναι ότι το 93% των

εσόδων των ΠΑΕ κατευθύνεται στις λεγόμενες αμοιβές

προσωπικού (κυρίως παικτών) όταν σύμφωνα με τα

διεθνή επίπεδα το ποσοστό των αμοιβών δεν πρέπει

επ' ουδενί να υπερβαίνει το 70%. Πρακτικώς η διάρ-

θρωση των εξόδων των ελληνικών ΠΑΕ δείχνει ότι δεν

υπάρχει η παραμικρή επενδυτική λογική, τόσο σε επί-

πεδο αγωνιστικό (ακαδημίες) όσο και σε επίπεδο υπο-

δομών. Την ίδια ώρα στην Πορτογαλία το ίδιο μέγεθος

κυμαίνεται στο 58% υπογραμμίζοντας την υγεία του

Πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Η γενικότερη υγεία του

ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία, χώρα απολύτως

συγκρίσιμη τόσο πληθυσμιακώς όσο και οικονομικώς

με την Ελλάδα, αφαιρεί από τους εγχώριους ποδο-

σφαιροπαράγοντες το επιχείρημα του μικρού ελληνι-

κού μεγέθους ως δικαιολογία για την αδυναμία του να

αναπτυχθεί και να καταστεί υγιές αγωνιστικώς, ηθι-

κώς και οικονομικώς. Και ταυτοχρόνως αναδεικνύει

τις δικές τους ευθύνες για την απαξίωση του πρωτα-

θλήματος και γενικότερα του ποδοσφαίρου.

• Σχεδόν ανύπαρκτη η επενδυτική λογική

στις ομάδες της Α’ Εθνικής

Η Πορτογαλία και η «Σούπερ Λίγκα»

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

33η Αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 3/5

34η Αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Τετάρτη 7/5

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Κυριακή 4/5

Τελευταία αγωνιστική
και φαρμακερή

• Τρεις ομάδες δίδουν τιτάνειο αγώνα

για δύο εισιτήρια

Δεν υπάρχει χρόνος για κλάματα στον ΑΠΟΕΛ
και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά

ΕΛΛΑΔΑ
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Με την Άννα Πηλαβάκη

Επιστημονικός συνεργάτης

της Επιτροπής Ισότητας

1 Σε πρόσφατη έρευνα που ετοιμάσατε για την

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόλη-

ση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ

καταγράφετε τις αόρατες επιπτώσεις της οικο-

νομικής κρίσης στις γυναίκες. Σχολιάστε. Η κρίση

έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τις γυναίκες,

οι οποίες διαχρονικά πλήττονταν περισσότερο από

την ανεργία, την επισφαλή απασχόληση και τους

χαμηλούς μισθούς. Η κρίση έχει σήμερα ως άμεσες

συνέπειες την απώλεια της θέσης εργασίας τους,

ακόμα και λόγω μητρότητας, των περικοπών των

αποδοχών τους, ή απώλειας της εργασιακής

ασφάλειας και έμμεσες, λόγω των περικοπών στις

δημόσιες υπηρεσίες και στην κοινωνική μέριμνα, ως

βασικές χρήστριες τους. Επίσης υπάρχει  αυξανό-

μενος κίνδυνος της φτώχειας, λόγω  της κατάργη-

σης σημαντικών κοινωνικών ωφελημάτων που

παραχωρούνται από το κράτος.

2 Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που έχει προβεί σε

εκτίμηση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής

εξυγίανσης από την οπτική του φύλου. Δυστυχώς

καμία χώρα δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των επι-

πτώσεων των προτεινόμενων περικοπών στις

δημόσιες δαπάνες και των επιπτώσεων της δημο-

σιονομικής εξυγίανσης από την οπτική του φύλου,

ούτε για τα επιμέρους μέτρα ούτε για τον σωρευτι-

κό αντίκτυπό τους. Να μη ξεχνάμε φυσικά ότι οι

χώρες που βιώνουν βαθύτερα την κρίση δεν είναι

χώρες πρότυπα στην προώθηση ισότητας των

φύλων.  

3 Εξηγείστε μας με  παραδείγματα το όρο της

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες

τις πολιτικές. Πρέπει το κάθε κράτος να εξετάζει με

την οπτική του φύλου τα αποτελέσματα των σχε-

διασμών του για οποιαδήποτε πολιτική, προϋπο-

λογισμό, νομοσχέδιο ή άλλο πρόγραμμα. Να γνωρί-

ζει  και να υπολογίζει ποιες επιπτώσεις θα έχει

ειδικά για τις γυναίκες και για τους άντρες. Πρέπει

δηλαδή να λαμβάνει υπόψη της τις ανησυχίες και

τα βιώματα των γυναικών και των αντρών και να

γίνονται μέρος του σχεδιασμού αυτού. Όπως γίνο-

νται σήμερα δεν είναι απλά ουδέτερα, αλλά αφή-

νουν το υποεκπροσωπούμενο φύλο που είναι οι

γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση. 

4 Το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο πιστεύεται ότι

κάποια στιγμή μπορεί να εξαλειφθεί με τα μέτρα

και τις δράσεις που λαμβάνει η πολιτεία. Σίγου-

ρα όσο ένα κράτος ασχολείται πρακτικά με την

καταπολέμηση ενός προβλήματος θα έχει μεσοπρό-

θεσμα και μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα.

Πότε  θα έρθει αυτή η στιγμή  είναι δύσκολο να προ-

βλεφθεί, με δεδομένο ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση

έδωσε προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα από το

1957 με το άρθρο 119 στη συνθήκη της Ρώμης. 57

χρόνια μετά το ζήτημα αυτό είναι στις προτεραιό-

τητες της, αφού δεν έχει εξαλειφθεί το έμφυλο

χάσμα αμοιβών σε καμία χώρα. 

5 Τα ισχυρά στερεότυπα πιστεύεται ότι μπορεί

να καταπολεμηθούν και με ποιο τρόπο; Χρειάζε-

ται συνεχής και συστηματική δουλειά μέσα στην

ίδια την οικογένεια, στην εκπαίδευση, γενικά σε

όλους τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτι-

κούς θεσμούς του κράτους.  Χρειάζεται να υιοθετη-

θεί και προωθηθεί μια στρατηγική που δεν θα στα-

ματήσει μέχρι την αλλαγή

της υφιστάμενης έμφυλης

νοοτροπίας μας. Χρειάζεται

να προβάλλονται μηνύματα

ευαισθητοποίησης με προ-

βολή θετικών προτύπων για

τις γυναίκες και για το

σωστό ρόλο που

έχουν να διαδραμα-

τίσουν.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνέντευξη

Ηαπουσία κουλτούρας και η

έλλειψη γνώσης κατατάσσει την

Κύπρο σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε

σχέση με την γνωστοποίηση των

επαγγελματικών ασθενειών και

κατά συνέπεια των βλαπτικών

παραγόντων στους χώρους εργα-

σίας. Αυτή η αδυναμία έχει εντοπι-

στεί από όλους τους κοινωνικούς

εταίρους και καταβάλλονται προ-

σπάθειες δημιουργίας σύγχρονων

εργαλείων, όπως είναι για παρά-

δειγμα οι κανονισμοί επιτήρησης

της υγείας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η

ποιότητα ζωής των εργαζομένων. 

Tην επισήμανση αυτή έκανε ο γ.γ.

της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως μιλώντας

στην καθιερωμένη τελετή «Άναμμα

Λαμπάδας» που πραγματοποιήθηκε

προχθές Δευτέρα 28 Απριλίου στο

μέγαρο του κινήματος στο Στρόβολο

στην παρουσία των ηγεσιών ή

εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταί-

ρων. 

Το θέμα της φετινής εκστρατείας

που τίθεται υπό την αιγίδα της

Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας  Συν-

δικάτων, ITUC, είναι «Ασφάλεια και

Υγεία κατά την χρήση χημικών

ουσιών». Οι χημικές ουσίες έχουν

μετατραπεί σε αναπόσπαστο μέρος

της καθημερινότητας μας αφού

διευκολύνουν με τις εφαρμογές τους

την ζωή μας. Ωστόσο, όπως τόνισε

ο Μωυσέως, θεωρούνται πολύ

σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των

εργαζομένων αφού σχετίζονται με

ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος

ενώ έχουν βλαπτικές επιδράσεις στο

περιβάλλον. Στην Κύπρο οι επαγ-

γελματικές ασθένειες δεν γνωστο-

ποιούνται όπως θα έπρεπε και

συνεπώς δεν υπάρχουν αντικειμενι-

κοί αριθμοί σύγκρισης, αλλά ούτε

και ορθή στοχοθέτηση για μείωση

των θανάτων και των προβλημάτων

των εργαζομένων που σχετίζονται

με τις επαγγελματικές ασθένειες. 

Εκ μέρους της υπουργού Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων Ζέτας Αιμιλιανίδου, απηύθυ-

νε χαιρετισμό ο γενικός διευθυντής

του υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης
ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η προ-

σπάθεια για πάταξη των εργατικών

ατυχημάτων  και αναβάθμιση της

υγιεινής στους χώρους δουλειάς

είναι συνεχής.

«ΑΝΑΜΜΑ ΛΑΜΠΑΔΑΣ» ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

√ Συνεχής η προσπάθεια
για πάταξη των εργατι-

κών ατυχημάτων και
εδραίωση ασφαλών

χώρων εργασίας

Στην Κύπρο το 2013, εννέα συνάνθρωποι μας έχασαν την ζωή τους στη μάχη για το μεροκάματο.
Τιμώντας την μνήμη τους αλλά και όλων των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων, οι Κοινωνικοί

Εταίροι έχουν ανάψει συμβολικά λαμπάδα σε εκδήλωση στο οίκημα της ΣΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ

Η ΣΕΚ τιμά την Ελληνίδα Κύπρια ΜΑΝΑ

Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ και ο ΑΠΟΠ

Παλαιχωρίου σας προσκα-

λούν στη γιορτή της ΜΑΝΑΣ που

θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 4 Μαϊου 2014 στις

10π.μ. στο οίκημα του ΑΠΟΠ

στο Παλαιχώρι. Ομιλήτρια η

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Ιωσηφίνα Αντωνίου. Της εκδή-

λωσης θα προηγηθεί το εθνικό

μνημόσυνο των ηρώων της

ΕΟΚΑ 55 - 59 Μιχαλάκη Καρα-
ολή και Ανδρέα Δημητρίου
στις 9π.μ. στην εκκλησία της

Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας

με ομιλητή τον πρώην υπουργό

Νίκο Κόσιη.

Μετά τη θεία λειτουργία, δρομείς θα μεταφέρουν φλόγα

από το άγαλμα της Μάνας στο Μνημείο Ηρώων της κοινό-

τητας Παλαιχωρίου, όπου θα γίνει τρισάγιο και κατάθεση

στεφάνων.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΑΣΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Το Ελεύθερο Εργατικό

Κέντρο ΣΕΚ Αμμοχώστου

σε συνεργασία με τον ΠΑΣΕΚ

και τον «Περικλή Δημητρίου»

διοργανώνει τον καθιερωμέ-

νο αγώνα δρόμου «ΤΑΣΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ» την Πέμπτη, 1η
Μαΐου 2014 και ώρα 10:45
π.μ. μπροστά από τον

ανδριάντα του ήρωα στην

πλατεία Αγίου Γεωργίου,

στο Παραλίμνι.

Η εκδήλωση πραγματοποι-

είται ετι' ευκαιρία των εορ-

τασμών της Πρωτομαγιάς

και προς τιμή του ήρωα

Υποστράτηγου Τάσου Μάρ-

κου και άλλων αγωνιστών

που έπεσαν σε εργατικούς

και εθνικούς αγώνες.

Ομιλητής, ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαϊ-
δης.
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