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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΑνδρέαςΜάτσαςγ.γ.ΣΕΚ

Έ

χουμε θίξει θέματα που αφορούν
τη δυνατότητα περαιτέρω ρύθμισης της αγοράς εργασίας μέσα από
μια συντονισμένη προσπάθεια για
πάταξη της αδήλωτης εργασίας, αναχαίτισης του προβλήματος των προσωπικών συμβολαίων και ταυτόχρονα
ρύθμισης του φαινομένου της αγοράς
υπηρεσιών.
Για το ζήτημα της ΑΤΑ θα ξεκινήσει
διάλογος μετά το καλοκαίρι. Αυτή τη
στιγμή η ΑΤΑ είναι παγοποιημένη και
πως για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ο
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θ

ετικά αντίκρυσε ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας ΝίκοςΑναστασιάδης
τα καυτά εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που έθεσε επί

δομητικό και παραγωγικό κλίμα.

τάπητος η νεοεκλεγείσα ηγεσία της ΣΕΚ
στην πρώτη συνάντηση της με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστσιάδη. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στην
παρουσία της υπουργού Εργασίας
ΖέταςΑιμιλιανίδου κύλησε σε εποικο-

τάχιστα το μονοαφαλιστικό ΓΕΣΥ και το
νομοσχέδιο για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας. Επέδειξε ευαισθησία και
κατανόηση στις θέσεις της ΣΕΚ για την
ανάγκη σεβασμού του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς
των μισθών και ωφελημάτων που

Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι θα αποζημιωθεί το 75% των κουρεμένων
ταμείων προνοίας, θα προχωρήσει

απωλέσθηκαν ή παραχωρήθηκαν
μεσούσης της κρίσης στην προσπάθεια
να ορθοποδήσει η οικονομία.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέ-

τρόπος καθορισμού και απόδοσής της
έχει συμφωνηθεί, ενώ απομένει να
διευθετηθεί για τον ιδιωτικό τομέα. Σε
καμία περίπτωση δεν μπορούμε να
αποδεχθούμε ότι η ΑΤΑ θα δοθεί στη
σημερινή της αξία καθώς μια τέτοια
διευθέτηση θα δημιουργήσει περαιτέρω απορρύθμιση στην αγορά εργασίας
και θα επιφέρει περαιτέρω μειώσεις
στους μισθούς των εργαζομένων.
Αναδείξαμε την ανάγκη προστασίας
των συλλογικών συμβάσεων και δημιουργίας εκείνων των προϋποθέσεων
έτσι ώστε οι βασικοί όροι των συμβάσεων να λάβουν νομοθετική ρύθμιση.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Για το Κυπριακό, o γ.γ. της ΣΕΚ διαβεβαίωσε ότι η ΣΕΚ θα πολιτεύεται με
γνώμονα τις αποφάσεις του πανσυνδικαλστικού φόρουμ Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων για εξεύρεση
δίκαιης, βιώσιμης και Ευρωπαϊκής
λύσης.

αςΜάτσας δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έχει καταθέσει τη θετική
του προσέγγιση στο σύνολο των θεμάτων που έχουμε θέσει σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαί(Σελ.3,11)
σιο διαβούλευσης.

ΟΧΙΣΤΗΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ–ΝΑΙΣΤΙΣΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣΘΕΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ

α τελευταία χρόνια, ειδικότερα μεσούσης της
οικονομικής κρίσης, ευδοκιμεί στον τόπο μας το
φαινόμενο της εργασιακής εκμετάλλευσης. Ασύδοτοι
και επιτήδειοι εργοδότες ακόμη και το κράτος, στην
προσπάθεια τους να μειώσουν το εργατικό κόστος,
προτιμούν την εργοδότηση ατόμων με τη μέθοδο της
αγoράς υπηρεσιών. Εν ολίγοις, παρακάμπτουν με
έντεχνο τρόπο την μισθωτή εργασία. Αναμφίβολα,
αυτό το γεγονός προκαλεί σωρεία προβλημάτων
στην αγορά εργασίας ενώ αποβαίνει επιζήμιο για
τον εργαζόμενο καθώς του στερεί βασικά δικαιώματα όπως το ανεργιακό επίδομα, η πληρωμένη άδεια
ανάπαυσης, οι εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις
και γενικά η κάλυψη που παρέχει η συλλογική σύμβαση.
Περαιτέρω, πλήττει καίρια την αξιοπρέπεια στην
εργασία με πρώτα θύματα τη νέα γενιά επιστημόνων
οι οποίοι βλέπουν το όνειρο τους για επαγγελματική
αποκατάσταση και σταδιοδρομία να γίνεται σκόνη
και θρύψαλα. Το πρόσφατο παράδειγμα των εκπαιδευτικών του ΙΔΑΒΕΠ όχι μόνον άφησε τραυματικές
εμπειρίες στους επηρεαζόμενους αλλά υποβάθμισε
την ποιότητα των προσφερομένων προγραμμάτων

του υπουργείου Παιδείας.
Φρονούμεν ότι η Βουλή θα πρέπει να ρυθμίσει το όλο
θέμα μέσω καθαρής νομοθετικής λύσης, προλαμβάνοντας πρόσθετες περιπέτειες και στρεβλώσεις στην
αγορά εργασίας. Οφείλει να ξεκαθαρίσει, χωρίς την
ύπαρξη γκρίζων ζωνών ή και σκιών, πότε υπάρχει
σχέση εργοδότη - εργοδοτουμένου και πότε και σε
ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η αγορά υπηρεσιών.

•Αδήλωτηεργασίακαιαγοράυπηρεσιών
θαπρέπειναξεριζωθούντοσυντομότερον
Ένα άλλο θέμα που δηλητηριάζει τα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα, είναι αναμφίβολα η αδήλωτη
εργασία το ποσοστό της οποίας αναζωπυρώθηκε τα
τελευταία χρόνια κατατάσσοντας την Κύπρο στον
κατάλογο με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη.
Η αδήλωτη εργασία αποτελεί για την Κύπρο χαίνουσα πληγή που επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία
αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης ενώ ταυτόχρονα

ευνοεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού τόσο μεταξύ εργαζομένων όσο και μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. Παράλληλα, τα ψηλά ποσοστά αδήλωτης
εργασίας τροφοδοτούν τη χαμηλή κοινωνική προστασία, τη μείωση των πόρων των κοινωνικών
ταμείων και των φορολογικών εσόδων του κράτους,
διογκώνοντας την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες.
Έχοντας αυτά κατά νούν, καλούμεν την κυβέρνηση
να απαλλάξει χωρίς καθυστέρηση το δημόσιο από
την παράτυπη και επιζήμια πρακτική της αγοράς
υπηρεσιών στέλλοντας τα ανάλογα μηνύματα και
στον ιδιωτικό τομέα όπου το φαινόμενο οργιάζει.
Επιπρόσθετα, αναμένουμεν ότι πολύ σύντομα το
νομοσχέδιο για πάταξη της αδήλωτης εργασίας θα
γίνει νόμος του κράτους με όλες τις ασφαλιστικές
δικλείδες για την αποτελεσματικότητα του. Αναμένουμεν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αντικρύσει θετικά τις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις της
ΣΕΚ, δίδοντας οδηγίες στους αρμόδιους υπουργούς
για επίλυση των υπό αναφορά ζητημάτων πρός
όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας ευρύτερα.

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

Ύ

στερα από ένα μήνα μετεκλογικής ανάπαυλας, το
«κόμμα των εργαζομένων»
ξαναμπήκε δριμύτερο στον
χορό της αντιπολιτευτικής
υστερίας. Με δημόσιες παρεμβάσεις πρωτοκλασάτων στελεχών του ΑΚΕΛ επανήλθε
δυναμικά στην προτέραν
τακτική της ισοπέδωσης των
πάντων τα οποία προέρχονται
από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Εντελώς αψυχολόγητα, το

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

ΑΚΕΛ επιρρίπτει στην κυβέρνηση την ευθύνη για την κατακρεούργηση των μισθών και
της σημαντικής μείωσης της
αγοραστικής αξίας κατά την
τετραετία 2011-15. Ξεχνά φαίνεται ότι την διετία 2011- 13
το πηδάλιο κρατούσε ο Δημήτρης Χριστόφιας που ασκούσε
την εξουσία στη βάση των επιλογών και αποφάσεων της
ΑΚΕΛικής Κεντρικής Επιτροπής. Αγνοεί ότι η πολιτική
σκληρής λιτότητας ξεκίνησε
επί δικής του διακυβέρνησης
όταν ζήτησε επίμονα τη δανειακή συνδρομή της τρόικας
προκειμένου να διασωθούν τα
τεράστια
δημοσιονομικά
ελλείμματα που παρέλυσαν
την λειτουργία της κρατικής
μηχανής. Δεν θέλει να θυμάται
το ΑΚΕΛ, ούτε τον ELA, ούτε τις

Η

άσκηση κριτικής είναι
απόλυτα θεμιτή, σε ένα
δημοκρατικό πολίτευμα, όπου
οι πολίτες είναι ίσοι έναντι
ίσων και ο καθένας, ως ξεχωριστή νοητική οντότητα μπορούμε να εκφράζουμε άποψη.
Όταν όμως η κριτική ορίζεται
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

ως μέσο μηδενισμού και απόλυτης ταύτισης με τον αρνητισμό τότε αρχίζει να αποδυναμώνεται η αξία της.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Όταν προκύπτουν σοβαρά
ζητήματα σε αυτόν τον
δύσμοιρο τόπο, η ενότητα

Όταν ο αντιπολιτευτικός οίστρος
ερωτοτροπεί με τη φαιδρότητα
κοντόφθαλμές πολιτικές του
στην υπόθεση της Λαϊκής Τράπεζας πού έσυραν την οικονομία στην άβυσσο μια ώρα γρηγορότερα. Στο ακανθώδες θέμα
της ανεργίας, η ΑΚΕΛική θρασύτητα ξεπέρασε τα εσκαμμένα. Κατηγορεί την κυβέρνηση
για την υψηλή ανεργία αποσιωπώντας ότι την πενταετία
ΑΚΕΛ – Χριστόφια ο ανεργιακός
δείκτης αυξήθηκε κατά 400%
και από 3.5% το 2008 απογειώθηκε στο 13% σε πέντε χρόνια.
Τα ΑΚΕΛικά ανέκδοτα αγγίζουν
και το μείζον θέμα της διαφθοράς στην αστυνομία, αυτοδιερωτούμενα μετά τον πρόσφατο
φόνο του Καλοψιδιώτη, «ποια
ασφάλεια μπορούν να νιώθουν
οι πολίτες όταν σε δημόσιο
χώρο γίνονται εκτελέσεις και
φόνοι.» Μιλούν με τόση ξεδιαντροπιά οι ηγήτορες του ΑΚΕΛ
γιά ένα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο θέμα αποφεύγοντας
επιμελώς να μας εξηγήσουν το
φαινόμενο του διαβόητου ισοβίτη Αντώνη Προκοπίου Κίτα
[Αλ Καπόνε] που το έσκασε
από σουίτα ιδιωτικού … νοσοκομείου συμμετέχοντας σε
παράνομες δραστηριότητες
υπό την κάλυψη στελεχών της
αστυνομίας.
Το προπαγανδιστικό ΑΚΕΛικό
τροπάρι επεκτείνεται και στο
BREXIT με τον «δόκτορα» Στέφανο Σταφάνου να καταγγέλλει ότι οι κυβερνώντες δεν

έχουν καμμιά προληπτική προεργασία για τις συνέπειες της
αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλίεου από την Ευρωπαική
Ένωση. Στο σημείο αυτό η
μνήμη μας παραπέμπει στην
σοφή πολιτική Χριστόφια με
τα Συριακά εμπορευματοκιβώτια της πυρίτιδας μέσω των
οποίων άσκησε προληπτική

να απαντήσει ευθέως και
ευθαρσώς. Γιατί, στην συνεχόμενη 10ετή κυβέρνηση – συγκυβέρνηση του ΑΚΕΛ 2003- 13
που τα δημόσια οικονομικά
ήταν εύρωστα, δεν εφαρμόσθηκε το ΓΕΣΥ. Ποιος αρμόδιος
ή αναρμόδιος, θα δώσει στον
Κύπριο ασθενή που αναζητά

• Ποθούμε να δούμε την αξιωματική αντιπολίτευση
να εξαντλεί τα πολιτικά της πυρομαχικά σε συγκροτημένη
προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας
και εξυγίανσης της δημόσιας ζωής
εξωτερική πολιτική [sic] βυθίζοντας τον τόπο στο πένθος με
13 νεκρούς, αρκετούς τραυματίες και υλικές ζημιές στην
οικονομία πέραν των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.
Φυσικά, το κερασάκι στην στείρα αντιπολιτευτική πρακτική
του ΑΚΕΛ έθεσαν οι ειδήμονες
του κόμματος με τις συχνές
παρεμβάσεις τους στην καρκινοβατούσα κατάσταση της
Υγείας, στηλιτεύοντας με δριμύτητα τις κυβερνητικές πολιτικές στο ΓΕΣΥ. Λίγο - πολύ το
ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ φενάρουν την
υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, εξυπηρετώντας μεγάλα
οικονομικά συμφέροντα. Εδώ,
γεννιέται ένα καίριο και συνάμα τεράστιο ερώτημα που
προκαλώ την ΑΚΕΛική ηγεσία

Αποτελεί προσωπική μου εκτίμηση πως προτού κάποιος
μπορέσει, έστω και νοητά να
μπει στα παπούτσια του
άλλου δεν δύναται να ασκεί
κριτική για χάριν της κριτικής.
Πολύ εύκολα κάποιος μπορεί
να ανοίξει το στόμα του και να
βγάλει τη γλώσσα του σεριάνει, κτυπώντας ανελέητα

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

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

θεσμούς, ανθρώπους, ήθη και
αξίες. Το δυσκολότερο όμως
είναι εκ των υστέρων να μπορείς να απολογηθείς και να
πάρεις πίσω όσα με ελαφριά
τη καρδία προσέδωσες, ρίχνο-

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

Γράφοντας όλα αυτά, σε καμμία περίπτωση δεν σημαίνει
ότι υπεραμύνομαι των πολιτικών επιλογών της παρούσας
διακυβέρνησης. Απλώς θέλω
να καταδείξω ότι στην δεινοπαθούσα Κύπρο, πως ο ΑΚΕΛικός λόγος παρά τα δεινά που
επεσώρευσε στον τόπο, εξακολουθεί σε κρίσιμες ώρες και
σοβαρά ζητήματα να ηχεί σαν
ανέκδοτο.

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στο ΑΚΕΛ,
ως αξιωματική αντιπολίτευση, ότι αν πράγματι γνοιάζεται για
τα γνήσια λαϊκά, εργατικά και κοινωνικά συμφέροντα, ας πολιτευθεί νούσιμα και συνετά συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του
πολιτικού λόγου και εξυγίανσης της δημόσιας ζωής. Και θα
είμαστε οι πρώτοι που θα το χειροκροτήσουμε. Προς το παρόν
διαπιστώνουμε με λύπη, ότι το ΑΚΕΛ αντί να πάρει ηχηρά μαθήματα από το ταπεινωτικό εκλογικό αποτέλεσμα της 22ας Μαίου,
συνεχίζει να κινείται στον αστερισμό του νοσηρού προεκλογικού
πυρετού, προφανώς για να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα
των απογοητευμένων οπαδών του. Πραγματικά, θα θέλαμε να
δούμε το ΑΚΕΛ, ως η δεύτερη μεγάλη πολιτική δύναμη του τόπου,
να ορθώσει πατριωτικόν αντιπολιτευτικό λόγο, υποβοηθώντας
ουσιαστικά τη χώρα στην πορεία της προς την ανόρθωση, την
αναγέννηση και τη σωτηρία. Αυτή θα είναι και η μέγιστη υπηρεσία που θα προσφέρει σε τούτη την αδυσώπητη συγκυρία στους
εξαθλιωμένους πολίτες οι οποίοι βιώνουν τις τραγικές επιπτώσεις του πολιτικού αμοραλισμού [ανηθικότητα] που εξακολουθεί
να καταδυναστεύει την Κυπρίδα Αφροδίτη. Προς το παρόν, το
βέβαιο είναι ότι ενόσω ο αντιπολιτευτικός οίστρος θα ερωτοτροπεί με την πολιτική φαιδρότητα, ο τόπος θα συνεχίσει να κινείται από το κακό στο χειρότερο.

Ακόμη και προχθές ενώ ο όλεθρος από την πυρκαγιά κατέκαιε την περιοχή της Σολέας,
πόσοι ήσαν αυτοί που από τον
κλιματισμό τους σπιτιού και
του γραφείου τους πυροδο-

• Όταν η κριτική ορίζεται ως μέσο μηδενισμού
και απόλυτης ταύτισης με τον αρνητισμό, τότε αρχίζει
να αποδυναμώνεται η αξία της
ντας ανελέητη λάσπη. Να
θυμίσω πόσοι παρέλαυναν τον
καιρό της οικονομικής κατάρρευσης και του κουρέματος
από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και μιλούσαν για τις
δήθεν εκ των προτέρων προφητείες τους.

εναγωνίως την γειατριά του
μια πειστική εξήγηση: Γιατί οι
τέσσερις υπουργοί Υγείας του
ΑΚΕΛ, Ντίνα Ακκελίδου, Χάρης
Χαραλάμπους, μ. Ανδρέας
Γαβριηλίδης και ο ειδήμονας
Σταύρος Μαλάς, δεν κατάφεραν στην εν λόγω περίοδο να
υλοποιήσουν το ΓΕΣΥ.

Ο ΑΚΕΛΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Το άκρον άωτον της ισοπεδωτικής κριτικής σε Εθνικές τραγωδίες
μπαίνει στο περιθώριο και
αρχίζει μια άνευ προηγουμένου ισοπεδωτική αντιπολιτευτική μανία που προκαλεί
δυσαρέσκεια ανάμεσα στους
πολίτες, οι οποίοι έχουν μπουχτίσει με τους πολιτικούς και
τους οποίους έχουν διαχωρίσει από τον πολιτικό πολιτισμό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

τούσαν με τις δηλώσεις τους
το ήδη βεβαρυμμένο κλίμα που
επικρατούσε.
Δυστυχώς τίποτα δεν μπορεί
να συνετίσει κάποιους. Ούτε η
πολιτική
απαξίωση
του
κόσμου, ούτε τα σφαγιασμένα

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

κομματικά ποσοστά. Φτάνει
που κάποιοι καταφέρνουν να
διατηρούνται, παρόλες τις
μετεκλογικές μεταπτώσεις στο
πολιτικό στίβο. Να ασκούν
κριτική για χάριν της κριτικής
και να εκμεταλλεύονται τη
δυστυχία του λαού και εθνικές
τραγωδίες για να στρέψουν
πίσω τα φαρμακερά ακόντια
,που δέχτηκαν και αυτοί σε
άλλες περιπτώσεις.
Το Μαρί του Χριστόφια, η
Σολέα του Αναστασιάδη και ο
κοσμάκης να βρίσκεται συνεχώς στη μέγγενη μιας αλλοπρόσαλλης πολεμικής.
Κρατηθείτε γερά γιατί εξόσων
διαφαίνεται αυτή η λανθασμένη τακτική δεν θα σταματήσει
ποτέ. Ο πολιτικός πολιτισμός μόνο στα λόγια προφέρεται. Στις πράξεις απέχουμε
πολύ.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ERG_3-3_inn_8 & 9 7/5/16 11:28 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

3

Υπόμνημα ΣΕΚ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με βάση τα ψηφίσματα του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου

Τ

ον «δωδεκάλογο» του πρόσφατου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΣΕΚ επέδωσε κι επεξήγησε στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη η νεοεκλεγείσα ηγεσία, σε
προχθεσινή συνάντηση των
δύο μερών στο προεδρικό.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1. Να τεθεί ως σημαντική προτεραιότητα η νομοθετική ρύθμιση των βασικών όρων των
συλλογικών συμβάσεων, οι
οποίες να εφαρμόζονται σε
όλους τους χώρους εργασίας
που υπάγονται στον ίδιο
τομέα. Η νομοθετική ρύθμιση
είναι απαραίτητη για την αποτροπή της περαιτέρω απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, θα καταπολεμήσει τον
αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα
στις επιχειρήσεις, θα μειώσει
την αδήλωτη εργασία και θα
μειώσει την φτώχεια και τις
ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας
και στην κοινωνία γενικότερα,
προστατεύοντας παράλληλα
τα κοινωνικά και άλλα ταμεία
του κράτους.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
3. Χωρίς άλλη καθυστέρηση
και αναβολή, να τηρηθούν τα
χρονοδιαγράμματα για την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ και να σταματήσουν τα διαπλεκόμενα
συμφέροντα να υπονομεύουν
την κοινωνική πρόνοια και την
υγεία των πολιτών. Η αυτονόμηση των νοσοκομείων θα
πρέπει να προχωρήσει και να
διασφαλιστούν μέσα από τη
νομοθεσία όλα τα εργασιακά
δικαιώματα του προσωπικού
που απασχολείται στα κρατικά
νοσηλευτήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η
ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4. Να ενταθεί η προσπάθεια

είσπραξης των καθυστερημένων φόρων. Να ληφθούν μέτρα
για βελτίωση της εθνικής
παραγωγικότητας και
να
απλοποιηθούν οι διαδικασίες
για χρηματοδότηση από τις
τράπεζες των καλών δανειοληπτών με στόχο την επίσπευση της ανάπτυξης.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6. Η πάταξη της αδήλωτης
εργασίας θα συμβάλει ουσιαστικά, όχι μόνο στον περιορισμό της εργασιακής εκμετάλλευσης, αλλά και στην ενίσχυση των κρατικών ταμείων
(φόρος εισοδήματος) και των
κοινωνικών ταμείων. Η Κύπρος
είναι μια μικρή χώρα και μέσα

της νομοθεσίας αφού δεν μπορεί η αγορά υπηρεσιών να
καταργεί θέσεις απασχόλησης
όπου έκδηλα υπάρχει σαφής
σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
8. Η ΣΕΚ χαιρετίζει την εισαγωγή του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
το οποίο αποτελεί σημαντική
παρέμβαση προς τον στόχο για
ένα κοινωνικό κράτος. Παράλληλα, υπογραμμίζουμε την
ανάγκη για την υιοθέτηση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος
κοινωνικής πρόνοιας το οποίο
θα εξασφαλίζει μια καλύτερη
πρόσβαση για όλους τους

ΑΠΟΚΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
10. Να αποκατασταθούν τα
κουρεμένα Ταμεία Προνοίας
στη βάση τουλάχιστον της
συνεννόησης που υπάρχει με
τον υπουργό Οικονομικών. Θα
πρέπει επίσης να ξεκινήσει
κοινωνικός διάλογος για να
ρυθμιστούν προβλήματα που
προέκυψαν από την πρόσφατη
νομοθεσία που έγινε για τα
Ταμεία Προνοίας, αφού η
συγκεκριμένη νομοθεσία δεν
κατοχυρώνει σε όλες τις περιπτώσεις τις καταθέσεις των
Ταμείων Προνοίας των εργαζομένων και δημιουργεί διακρίσεις και στρεβλώσεις.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11. Σε σχέση με τις διμερείς και
πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες (TTIP, CETA, TISA) ζητούμε
όπως γίνουν δεύτερες σκέψεις
και προβληματισμοί από όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ, κα να

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
2. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων θα πρέπει να αναλάβει
τον πραγματικό του ρόλο, να
προστατεύσει τον κοινωνικό
διάλογο και το σύστημα των
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων που για δεκαετίες συνέβαλε στα μέγιστα
στη διατήρηση της εργατικής
ειρήνης και της σταθερότητας
προς όφελος της κυπριακής
οικονομίας. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων πρέπει να λειτουργήσει καταλυτικά στην ανανέωση
όλων των συλλογικών συμβάσεων που καταλήγουν κοντά
του, για να ξεκινήσει η αποκατάσταση των μισθών και ωφελημάτων των εργαζομένων με
βάση τις δυνατότητες που
υπάρχουν στον κάθε τομέα. Το
Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει
να αναλάβει πρωτοβουλίες για
την διασφάλιση της ομαλής
επαναφοράς της ΑΤΑ και να
ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ
των δύο πλευρών για όλα τα
ζητήματα που συνδέονται με
την ΑΤΑ. Η ΑΤΑ θα πρέπει να
επανεκκινήσει χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω
συρρίκνωση των μισθών των
εργαζομένων και είναι ευθύνη
του Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων να συμβουλεύσει και
να αποθαρρύνει τους εργοδότες για να μην προχωρήσουν
σε μονομερής ενέργειες κατά
την επαναφορά της ΑΤΑ που
θα οδηγούν σε μειώσεις
μισθών, γιατί σε μια τέτοια
περίπτωση θα δημιουργηθεί
τεράστια εργατική αναταραχή
στον ιδιωτικό τομέα.

Ημικρατικών οργανισμών, διατηρώντας το δημόσιο τους
χαρακτήρα για να εξυπηρετήσουν καλύτερα το κοινωνικό
σύνολο.

της κυβέρνησης για επίσπευση
και υλοποίηση χωρίς άλλη
καθυστέρηση των σχεδιαζόμενων αναπτυξιακών έργων για
να ανακουφιστεί η κυπριακή
οικονομία και
να μειωθεί
περαιτέρω το ψηλό ποσοστό
ανεργίας που υπάρχει στην
Κύπρο, ιδαίτερα στους τομείς
των κατασκευών και της προώθησης της πράσινης ανάπτυξης. Μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης της οικονομίας
και την μείωση της γραφειοκρατίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες θα πρέπει να ενθαρρυνθεί
η ιδιωτική πρωτοβουλία για να
προχωρήσει σε ανάπτυξη. Η
ανάθεση κρατικών έργων θα
πρέπει να γίνεται σε εργοδότες
οι οποίοι τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις προς το κράτος και σέβονται και εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις. Η εφαρμογή και επέκταση
των πρότυπων κανόνων απασχόλησης πέραν της οικοδομικής βιομηχανίας και σε άλλους
κλάδους της οικονομίας αποτελεί κλειδί για την προστασία
των εργασιακών δικαιωμάτων
και διασφαλίζει τον υγιή
ανταγωνισμό ανάμεσα στις
επιχειρήσεις.

ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
5. Να βελτιωθούν περαιτέρω
τα δημόσια οικονομικά μέσα
από μια πιο αυστηρή και αποφασιστική πολιτική πάταξης
της φοροδιαφυγής και της

από αποφασιστικά μέτρα και
εποπτεία της αδήλωτης εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να παταχθεί το
αρνητικό αυτό φαινόμενο.
Είναι απαράδεκτο, η μικρότερη
Ευρωπαϊκή χώρα να παρουσιάζει τα ψηλότερα ποσοστά
αδήλωτης εργασίας στην
Ευρώπη. Η ψήφιση της υπό
συζήτηση νομοθεσίας και η
επιβολή αποτρεπτικών ποινών
προς τους παράνομους εργοδότες, καθώς και η υιοθέτηση
της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας
που αποσκοπεί στην συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών
της ΕΕ για την αντιμετώπιση
της απειλής της αδήλωτης
εργασίας, θα βοηθήσει σημαντικά στον περιορισμό του
φαινομένου.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7. Το εξαπλωνόμενο φαινόμενο
της αντικατάστασης μόνιμων
θέσεων απασχόλησης μέσα
από την μέθοδο της αγοράς
υπηρεσιών καταργεί ποιοτικές
θέσεις εργασίας, πλήττει καίρια τα εργασιακά δικαιώματα
και οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους στη φτώχεια και τους
αποτρέπει την πρόσβαση σε
κοινωνικές παροχές (ανεργιακό
επίδομα, άδεια ασθενείας,
άδεια
μητρότητας
κλπ).
Δυστυχώς σε αυτή την εκτροπή συμβάλλει και το κράτος
παρά το γεγονός ότι, στις
πλείστες των περιπτώσεων
παραβιάζονται βασικές αρχές

πολίτες σε ποιοτικές υπηρεσίες, και το οποίο θα διασυνδέσει πιο αποτελεσματικά την
κοινωνική προστασία με την
επανένταξη των ατόμων στην
αγορά εργασίας.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Η.Ο
9. Να αποτραπούν μονομερείς
αποφάσεις που θα διασπάσουν και απομειώσουν Ημικρατικούς οργανισμούς ή θα
τους οδηγήσουν σε συγκαλυμμένη ιδιωτικοποίηση και να
γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού
ξεχωριστά. Παράλληλα, επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός και
η αποκομματοποίοηση των

μην επιτραπεί η αναβάθμιση
του ρόλου και των εξουσιών
των πολυεθνικών εταιρειών σε
βάρος της δημοκρατίας και
των
εθνικών
δικαστικών
συστημάτων. Τα εργασιακά
δικαιώματα και οι συμβάσεις
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα πρέπει να κατοχυρωθούν, οι ουσιώδεις δημόσιες
υπηρεσίες να εξαιρεθούν από
τις εμπορικές συμφωνίες και
να υπάρξει διαφάνεια και
εμπλοκή όλων των κοινωνικών
εταίρων, ιδαίτερα στα θέματα
ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΙΚΑΙΗ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
12. Σε σχέση με το εθνικό μας θέμα, η ΣΕΚ στηρίζει τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις
που διεξάγονται αυτή την περίοδο ανάμεσα στους ηγέτες των
δύο κοινοτήτων, και τους καλούν να εντατικοποιήσουν τις
προσπάθειες τους και να εργαστούν με προσήλωση για μία
γρήγορη και περιεκτική λύση του κυπριακού προβλήματος. Η
λύση στο Κυπριακό πρόβλημα θα πρέπει να είναι δημοκρατική,
δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη, συμβατή με τους νόμους και
τις αρχές της Ε.Ε.
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• Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών ζήτησαν οι συντεχνίες Ημικρατικών

Μ

ε φόντο την αποκατάσταση των δικαιωμάτων που
παραχωρήθηκαν μεσούσης της
οικονομικής κρίσης, οι συντεχνίες των Ημικρατικών οργανισμών ζητούν συνάντηση με τον
υπουργό Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη. Στην επιστολή που
απέστειλαν πρόσφατα οι γ.γ.
της ΟΗΟ – ΣΕΚ και της
ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ Ανδρέας Ηλία
και Αντώνης Νεοφύτου εγείρονται τα ζητήματα που αφορούν τη Συμφωνία – Πλαίσιο
για ανανέωση των Συλλογικών
Συμβάσεων, την εισαγωγή
Ταμείου Προνοίας στον Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο δρομέα, την παγοποίηση θέσεων
σε συνάρτηση με συμβόλαια
μισθώσεων έναντι μόνιμων
θέσεων εργασίας και αγορά
υπηρεσιών και την εκφρασθείσα πρόθεση για φορολόγηση

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
σεις για τα έτη 2015 και 2016
και εισαγωγή μηχανισμού που
θα οριοθετεί ότι η μεταβολή
του μισθολογίου για τη διετία
2017 – 18 θα είναι συνάρτηση
της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ. Επίσης ζητείται:

ματος όπως ίσχυε για δεκαετίες. Είναι κεφαλαιώδους
σημασίας να προστατευθούν
ωφελήματα, όπως τα σχέδια

όπως απαιτήσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαίσιο
του Αυγούστου του 2015 η
οποία ήταν αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου. Διαφωνούμε με την πρόθεση της Κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση
των θεμάτων του μισθολογίου
αφού είναι γνωστό ότι για

• Η εισαγωγή Ταμείου προνοί-

των κοινωνικών ταμείων.
Οι συντεχνίες αξιώνουν όπως
υλοποιηθεί η υπάρχουσα συμφωνία – πλαίσιο για τετραετή
ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων με μηδενικές αυξή-

• Διεκδικούν
αποκατάσταση μισθών
και ωφελημάτων
από 1.1.17
ας για τους νεοεισερχόμενους
στον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα μετά τον Οκτώβριο του 2011, οι οποίοι με
Νόμο αποκλείστηκαν από τα
επαγγελματικά ταμεία σύνταξης.
• Λήψη μέτρων για ανεξέλεγκτη
μίσθωση και αγορά υπηρεσιών
για κάλυψη αναγκών που
δημιουργούνται από το πάγωμα προσλήψεων. Εισήγηση
είναι η καλύτερη αξιοποίηση
του υφιστάμενου προσωπικού
εκεί που υπάρχουν λειτουργικές ανάγκες μέσω κινητικότητας [π.χ απόσπαση] ή με αποπαγοποίηση θέσεων.
• Τα κοινωνικά ταμεία να εκπίπτουν της φορολογίας εισοδή-

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ευημερίας, που πηγάζουν από συλλογικές συμβάσεις και εφαρμόζονται εδώ και
δεκαετίες σε ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα χωρίς ποτέ να
θεωρηθούν ως εισόδημα που
θα φορολογείται.
Ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας
Ημικρατικών
Οργανισμών, ΟΗΟ – ΣΕΚ,
Ανδρέας Ηλία (φωτό) εξέφρασε την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα των συνδικάτων

Υποτροφίες σε μέλη της ΣΕΚ από Πανεπιστήμια και Κολλέγια

Τ

ο Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας
ΣΕΚ σε συνεργασία με το Cyprus
College και Intercollege Λευκωσίας
και Λάρνακας έχει εξασφαλίσει
για τα μέλη της ΣΕΚ και τα εξαρτώμενα τους, υποτροφίες φοίτησης σε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως ακολούθως:

• Τεχνολογία Πληροφορικής – 2
χρόνια Δίπλωμα

• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 4 χρόνια Πτυχίο

• Συγκολλητής
Τεχνολογία
Συγκολλήσεων Αερίων Καυσίμων
– 2 χρόνια Δίπλωμα

• Ακτινολόγος Τεχνολόγος χρόνια Πτυχίο

CYPRUS COLLEGE

INTERCOLLEGE Λάρνακας

Προσφέρονται υποτροφίες ύψους
50% για όλα τα έτη σπουδών στα
ακόλουθα διετή προγράμματα

• Διοίκηση επιχειρήσεων – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Βοηθός Οδοντιατρείου – 2 χρόνια
Δίπλωμα
• Γραμματειακά – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Διαδικτυακό Μάρκετινγκ – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Μουσική Τεχνολογία – 2 χρόνια
Δίπλωμα
• Τεχνικός Ηλεκτρολογίας – 2 χρόνια Δίπλωμα

Παράλληλα προσφέρονται υποτροφίες 40% για όλα τα προγράμματα φοίτησης.

• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Ξενοδοχειακές και Τουριστικές
Σπουδές - 2 χρόνια Δίπλωμα
• Τεχνολογία Υπολογιστών – 2
χρόνια Δίπλωμα
• Τεχνολογία Πληροφορικής – 2
χρόνια Δίπλωμα
• Βρεφονηπιοκομικά-2
Δίπλωμα

χρόνια

INTERCOLLEGE Λευκωσίας

• Διοίκηση Γραφείου- 2 χρόνια
Δίπλωμα

25% στα πιο κάτω προγράμματα:

• Κομμωτική-2 χρόνια Δίπλωμα

• Τεχνικός Φαρμακείου – 2 χρόνια
Δίπλωμα

• Αισθητική- 3 χρόνια Ανώτερο
Δίπλωμα

• Φροντίδα Ηλικιωμένων – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Επιστήμη του Αθλητισμού - 3
χρόνια Ανώτερο Δίπλωμα

• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Computer Science – 4 χρόνια Πτυχίο

• Διοίκηση Επιχειρήσεων – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Computer Engineering – 4 χρόνια
Πτυχίο

• Τεχνολογία Υπολογιστών – 2
χρόνια Δίπλωμα

• Διοίκηση Επιχειρήσεων – 4 χρόνια Πτυχίο
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Για να μπορέσει ένα μέλος να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να πληροί
τα κριτήρια εισδοχής των εν λόγω
ιδρυμάτων και ο ένας εκ των δύο
γονέων να είναι μέλος της ΣΕΚ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30 Ιουλίου 2016 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
youth@sek.org.cy ή στο τηλεομοιότυπο (φαξ): 22849852.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν αιτήσεις από την
ιστοσελίδα της ΣΕΚ www.sek.org.cy
και τα κατά τόπους εργατικά
κέντρα.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σε περίπτωση που υποβληθούν
περισσότερες αιτήσεις από τις
διαθέσιμες θέσεις το τμήμα νεολαίας θα επιλέξει στη βάση δίκαιων αντικειμενικών κριτηρίων που
θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα
μας.

δεκαετίες τα εργασιακά ζητήματα, στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, ρυθμίζονται με συλλογικές συμβάσεις γεγονός που
διασφάλισε την αναγκαία
εργατική ειρήνη στον τόπο.
Ήρθε η ώρα μέσω του διαλόγου και της υπεύθυνης στάσης
όλων των εμπλεκομένων μερών
να αρχίσει η αποκατάσταση
των δικαιωμάτων του προσωπικού τα οποία έχουν επιβληθεί προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κρίση, σημείωσε.

Καθησυχάζει o Υπουργός

Δεν θα υπάρξουν συνέπειες για τους
Κύπριους φοιτητές στη Βρετανία

Δ

εν φαίνεται ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε άμεση
συνέπεια στους Κύπριους φοιτητές, οι οποίοι
σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή θα μεταβούν
στο ΗΕ φέτος για να
σπουδάσουν, από το
Brexit, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο
Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού
Κώστας
Καδής. «Το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού,
σε συνεργασία και με το
Υπουργείο Εξωτερικών,
πριν ακόμα υπάρξει αυτό
το αποτέλεσμα του Brexit,
μελετούσαμε όλες τις
πιθανές
επιπτώσεις
αυτής της εξέλιξης», πρόσθεσε.
Ο κ. Καδής είπε ότι χρειάζεται υπομονή και δεν χρειάζεται βιασύνη σε οποιαδήποτε κίνηση, καθώς αυτό
που όλοι διαβεβαιώνουν είναι ότι θα υπάρξει μια
σημαντική περίοδος, πρώτα απ` όλα για να καθοριστούν οι νέες πολιτικές από την ίδια τη βρετανική
Κυβέρνηση, αλλά και μια μεταβατική περίοδος για να
προσαρμοστούν όλοι στα νέα δεδομένα.
«Επομένως, αν μιλάμε για παράδειγμα για τους φοιτητές μας οι οποίοι σπουδάζουν ή θα πάνε φέτος να
σπουδάσουν, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε άμεση συνέπεια σε αυτούς. Ωστόσο, για να είμαστε σε θέση να μιλάμε με πλήρη δεδομένα, θα πρέπει
να αναμένουμε το ξεκαθάρισμα της πολιτικής από τη
βρετανική πλευρά, την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και μόλις έχουμε νεώτερα δεδομένα θα προβούμε
στις απαραίτητες ανακοινώσεις», κατέληξε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

H

Κύπρος δεν κινδυνεύει ούτε
μεσοπρόθεσμα, ούτε βραχυπρόθεσμα από την προοπτική ενός brexit, τονίζει ο Τόμας
Βίζερ, επικεφαλής της ομάδας
εργασίας της ευρωζώνης (Euro
Working Group - EWG). Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο
ΚΥΠΕ την περασμένη εβδομάδα,
εκτιμά ότι “κανείς πραγματικά
δεν μπορεί να υπολογίσει τις
συνέπειες, αλλά η Ελλάδα και η
Κύπρος θα επηρεαστούν ελάχιστα”. Απορρίπτει δε ως
παρανοϊκές σκέψεις τις θεωρίες για πολιτικές εξελίξεις
μετά το brexit που θα οδηγούσε σε grexit.
Ο Τόμας Βίζερ πλέκει το εγκώμιο των Κυπρίων συνομιλητών
του τα τελευταία χρόνια και
την ποιότητα της δημόσιας
διοίκησης και εμφανίζεται
αισιόδοξος για την απομείωση
των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, στο πλαίσιο των
μακροοικονομικών συστάσεων
της ευρωζώνης για την
κυπριακή οικονομία.
Μιλώντας για την 2η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, περιγράφει το αντικείμενο των συζητήσεων της ΕΕ
με το ΔΝΤ, αλλά και το σκεπτικό πίσω από τις αλλαγές που
ζητά η Ευρώπη στις εργασιακές σχέσεις και το δημόσιο
τομέα στην Ελλάδα. “Αν η
Ελλάδα είχε το δημόσιο τομέα
που έχει η Κύπρος, δεν θα
παλεύαμε σήμερα με όλα αυτά
τα προβλήματα,” αναφέρει
χαρακτηριστικά.
Τέλος ο υψηλόβαθμος κοινοτικός αξιωματούχος αποκλείει
προς το παρόν τη συζήτηση
για τη μείωση της απαίτησης
για πρωτογενή πλεονάσματα
3,5% από τον ελληνικό προϋπολογισμό για την επόμενη
δεκαετία μετά το 2018 και
υπενθυμίζει τις διαφορές που
υπάρχουν με το ΔΝΤ για την
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
- Το κυρίαρχο ερώτημα των
ημερών είναι φυσικά οι επιπτώσεις από ένα Brexit στην
κυπριακή και την ελληνική
οικονομία. Θα υπάρξουν; Και
αν ναι, ποιες θα είναι αυτές;
Το βασικό σημείο είναι ότι δεν
ξέρουμε, επακριβώς, ποια θα
είναι τα αποτελέσματα - συνέπειες του δημοψηφίσματος για
το Brexit. Είδαμε σημαντικές
αναταράξεις σε πολλούς
τομείς της αγοράς την Παρασκευή, είναι πολύ πιο ήρεμα
σήμερα, όμως όλα αυτά ήταν
αστάθειες ανθρώπων που
τοποθετούντο χρηματιστηριακά, εν μέρει γιατί εξεπλάγησαν,
οπότε η πιο ενδιαφέρουσα
ερώτηση είναι ποια θα είναι τα
μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα
τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο
όσο και για τα άλλα 27 κράτη μέλη. Προφανώς, όποιος κάνει
ακλόνητες προβλέψεις καλύτερα να πάει να δώσει πίσω την

• Τόμας Βίζερ επικεφαλής Euroworking Group

Κύπρος και Ελλάδα θα επηρεασθούν
πολύ λίγο από την αποχώρηση της Βρετανίας
άδεια οδήγησής του, όμως στο
τέλος της μέρας σαφώς θα
υπάρχουν επιπτώσεις στη
σχετική ανταγωνιστικότητα, το
εμπόριο, στις αποφάσεις για
το πού γίνονται επενδύσεις και
οπωσδήποτε η μελλοντική
συμφωνία για τον κλάδο των
υπηρεσιών θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Βλέποντας
όμως όλα αυτά τα στοιχεία,
πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που θα
επηρεαστούν το λιγότερο από
την έξοδο του Η.Β. κυρίως γιατί
η αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων αφήνει την
Ελλάδα εντυπωσιακά ανεπηρέαστη. Για την Κύπρο, σε ό,τι
αφορά την κρατική χρηματοδότηση θα έβλεπα εξαιρετικά
περιορισμένες
επιπτώσεις.
Στις χρηματαγορές η άμεση
επίπτωση στην Ελλάδα θα
είναι πάρα πολύ περιορισμένη,
ενώ για την Κύπρο πολλά
πράγματα θα εξαρτηθούν από
την ισοτιμία στερλίνας - ευρώ
που ενδεχομένως να σημαίνει
μείωση αγοραστικής δύναμης
για τους πολίτες του Η.Β. που
αμείβονται σε λίρα. Συμπερασματικά η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί καθόλου και η Κύπρος
σχεδόν ελάχιστα.
Τα οποιαδήποτε άλλα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από
τη μελλοντική σχέση που θα
συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ και Η.Β.
Από την άλλη όμως, ειδικά για
τους νέους, πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στην
εκπαίδευση και τις τιμές των
διδάκτρων, καθώς οι Ευρωπαίοι πληρώνουν 9.000 λίρες
και οι πολίτες τρίτων χωρών
πολλά παραπάνω. Συνεπώς
μπορεί να γίνει πολύ πιο ακριβό για Ευρωπαίους να σπουδάζουν στην Αγγλία τουλάχιστον, δεν μιλάω για όλο το Η.Β.
Και φυσικά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το αν θα υπάρχει
κάποια διαφοροποιημένη μελλοντική σχέση των δύο πλευρών, και της Σκοτίας από την
άλλη.
- Κάποιοι στην Ελλάδα
πιστεύουν ότι το Brexit θα
κινήσει πολιτικές διεργασίες
που θα μας φέρουν ξανά
κοντά σε ένα Grexit. Πόσο
λογικό σας ακούγεται;
Παρατηρώντας τα ελληνικά
μέσα ενημέρωσης και το κοινό,
δεν νομίζω ότι θεωρούν τη
στάση των Ευρωπαίων πολύ
ανεκτική έναντι της Ελλάδας.
Σοβαρά τώρα. Δεν υπάρχει
καμία οικονομική επίδραση
που μπορώ να δω και αν
κάποιος νομίζει ότι υπάρχουν
πολιτικές διεργασίες που επηρεάζουν την Ελλάδα μάλλον
έχει πολύ περίπλοκο και διεστραμμένο μυαλό και μάλλον

αυτοί που τα γράφουν αυτά
παίρνουν τον εαυτό τους πολύ
στα σοβαρά.
- Στις μακροοικονομικές
συστάσεις για την Κύπρο, το
Συμβούλιο και η Κομισιόν
ζητούν μεγαλύτερη ταχύτητα
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τι απομένει
να υλοποιήσει η κυπριακή
κυβέρνηση;
Σε γενικές γραμμές το κυπριακό
πρόγραμμα ήταν πετυχημένο,
παρά τα γιγάντια προβλήματα
που είχε η Κύπρος, εξήλθε
πολύ πιο δυνατή στο τέλος.
Ένα βασικό σημείο που βλέπουμε σε όλα τα προγράμματα
αλλά στην περίπτωση της
Κύπρου ήταν καταστροφικό
ήταν ο τεράστιος χρόνος που
χάθηκε αρνούμενοι ότι υπάρχει
ανάγκη να κάνουμε οτιδήποτε.
Αν αυτό δεν είχε τραβήξει τόσο
παράλογα πολύ, τα προβλήματα θα ήτανε σημαντικά
λιγότερα. Γενικώς υπάρχει ένα
ικανοποιητικό πλαίσιο εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων

στην Κύπρο, βεβαίως υπάρχει
ένα ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς
κάποια από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι τόσο μεγάλα
σε σχέση με τους ισολογισμούς
των τραπεζών που δεν μπορούν απλά να διαγραφούν.
Κάποιος πρέπει να βρει πιο
περίπλοκες στρατηγικές και τα
περισσότερα από αυτά είναι
στον τομέα του τουριστικού
real estate και δεν είναι απλώς
στεγαστικά δάνεια. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχυθούν οι
δικαστικές διαδικασίες και το
αστικό δίκαιο.
- Η Ελλάδα αντίστοιχα πώς
πρέπει να κινηθεί; Είναι το
πλαίσιο της για τα κόκκινα
δάνεια αντίστοιχα αποτελεσματικό;
Η Κύπρος έχει ένα καλύτερο
πλαίσιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την Ελλάδα,
γιατί η Ελλάδα ασχολήθηκε με
αυτό το θέμα πολύ αργότερα. Η
Κύπρος όμως είχε καλύτερο
πλαίσιο ακόμη και πριν από
την κρίση και στην Ελλάδα
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υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με
τον πολιτικό συμβολισμό, ο
οποίος ήταν άσχετος με την
πραγματική κατάσταση της
οικονομίας. Στο τέλος καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε ένα
πλαίσιο που μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να λύσουν τα
προβλήματα και έχει ευαισθησίες για τους ευάλωτους
δανειολήπτες αλλά, αν θέλουμε
αποτελέσματα, πρέπει να
εφαρμοστεί σωστά και να το
διαχειριστεί σωστά η δημόσια
διοίκηση και τα δικαστήρια. Η
Κύπρος έχει μια καλή δημόσια
διοίκηση. Από τους ανθρώπους που έχω δει είναι σοβαροί και αποφασισμένοι, γνώστες των καταστάσεων και
παρά τις αλλαγές κυβερνήσεων συνέχισα να συνεργάζομαι
με τους ίδιους ανθρώπους.
Αυτή η βαθιά γνώση και συνέχεια και η αφοσίωση στο
δημόσιο συμφέρον υπηρέτησε
την Κύπρο εξαιρετικά καλά.
- Η εκτίμησή σας είναι ότι τα
λεφτά των φόρων θα μαζευτούν, ή μήπως θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης;
Η αύξηση των φόρων ήταν μια
πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Θέλω να ελπίζω ότι είχαν
ρωτήσει κάποιον ειδικό ποια
είναι η αποτελεσματικότητα
της είσπραξης των εσόδων. Ο
τουρισμός πάει καλά και η
γενική δημοσιονομική εικόνα
είναι καλύτερη του αναμενόμενου, καλύτερη από τις προβλέψεις πριν από έξι μήνες, οπότε
οι γενικές συνθήκες υπάρχουν.
Τα λεφτά μπορεί να εισπραχθούν. Βέβαια, πρέπει να
υπάρχουν και κίνητρα. Αν τα
πρόστιμα είναι μικρότερα από
τη φοροδιαφυγή, τί κίνητρο
έχει κανείς να είναι συνεπής;
- Πότε θα το εξετάσουν αυτό
οι θεσμοί;
Αν τα πράγματα δεν πάνε
καλά, ο αυτόματος μηχανισμός
θα ενεργοποιηθεί το δεύτερο
τρίμηνο του επόμενου έτους.

- Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης είναι η μεγάλη πρόκληση της 2ης αξιολόγησης.
Τι ακριβώς πρέπει να κάνει η Ελλάδα;
Αυτό που με εντυπωσίασε στη συνεργασία μου με την Ελλάδα είναι πως σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης όλοι οι συνομιλητές μου εξαφανίζονται. Μετά από καιρό έρχονται άλλοι, κάποιες φορές είναι
καλύτεροι και κάποιες φορές είναι χειρότεροι αλλά έρχονται από τομείς μακριά από οποιαδήποτε γνώση κρατικής διοίκησης και λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών. Και όταν κανείς ασχολείται με καθημερινές διαπραγματεύσεις οι λίγοι και αφοσιωμένοι κρατικοί λειτουργοί δεν λαμβάνονται υπόψη, δεν τους ακούν στις συζητήσεις. Φαίνεται πως υπάρχει πολύ λιγότερη κεντρική στρατηγική και συντονισμός από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ που ξέρω, ενώ ο συντονισμός μεταξύ των
υπουργείων είναι εθελοντικός, στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει όμως τεράστια βιβλιογραφία
στην οικονομική έρευνα που δείχνει ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση εξαρτώνται απόλυτα από
την ισχυρή, σωστή και αποτελεσματική κρατική λειτουργία, η οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητη
από πολιτικά τερτίπια της στιγμής. Αυτό είναι απόλυτα καθαρό. Για μένα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι απλώς συμπτώματα, όχι αίτια. Αν η Ελλάδα είχε δημόσια
διοίκηση σαν αυτή της Κύπρου, δεν θα ασχολούμασταν με τα προβλήματα που παλεύουμε σήμερα.
Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα δεν είναι πρόκληση μόνο για την επόμενη
αξιολόγηση, είναι πρόκληση για τα επόμενα τριάντα χρόνια, για βδομάδες, μήνες, χρόνια και δεκαετίες. Και αυτή πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα για κάθε κυβέρνηση. Χρειάζεται όμως
εμπιστοσύνη των πολιτικών προς τους δημόσιους λειτουργούς, τις θέσεις που τους βρίσκουν και
η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να εδραιωθεί σταδιακά και δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
Και πρέπει επίσης να κερδηθεί και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημόσια
διοίκηση, την εφορία, τα δικαστήρια και οποιοδήποτε άλλο κλάδο έχει άμεση επαφή με τον πληθυσμό. Είναι ένα τρίγωνο θεσμικής εμπιστοσύνης που πρέπει να εγκαθιδρυθεί. Αν αυτό δε γίνει,
τίποτα δε θα βελτιωθεί. Αν όμως το καταφέρετε, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο όφελος που θα μπορούσε να αποκομίσει η χώρα.
6
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Τόμας Βίζερ επικεφαλής Euroworking Group

Δεξιότητες που δημιουργούν
ευκαιρίες για ποιοτικές θέσεις
απασχόλησης στην ΕΕ

Το Brexit θα επηρεάσει ελάχιστα την Κύπρο
(Από την σελ. 5)
- Το επόμενο μεγάλο μέτωπο
στην 2η αξιολόγηση είναι η
αγορά εργασίας. Με ποιο
σκεπτικό και τι ακριβώς
ζητάνε οι θεσμοί από την
Ελλάδα; Τι πρέπει να γίνει
εκεί;
Υπήρχε μια περίοδος στην
ευρωπαϊκή ιστορία όπου η
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
βιομηχανικών οικονομιών ήταν
ισχυρή, η απασχόληση καθολική και οι άνθρωποι πίστευαν
ότι έτσι θα ήταν για πάντα.
Τότε έγιναν και τα περισσότερα λάθη. Δόθηκαν υποσχέσεις
για πολύ υψηλές συντάξεις με
λίγα χρόνια δουλειάς, υπεραπασχόληση στο δημόσιο τομέα
και πολύ ισχυρή επαγγελματική προστασία. Κανείς δεν
ενδιαφερόταν για την μεγάλης
κλίμακα απώλεια ανταγωνιστικότητας και κατά
συνέπεια
της
απασχό-

λησης και με την εδραίωση της
παγκοσμιοποίησης εμφανίστηκε ένας κατακερματισμός
στην αγορά εργασίας όπου
κάποιοι ήταν υπερπροστατευμένοι και κάποιοι εντελώς
απροστάτευτοι. Κάποιοι είχαν
απόλυτα εγγυημένη απασχόληση και πολύ υψηλούς
μισθούς και ειδικά αυτή η
ομάδα ξόδεψε πολύ μεγάλη
ενέργεια στο να προσπαθήσει
να διατηρήσει τα προνόμιά
της. Για παράδειγμα, κανείς
δεν καταλαβαίνει γιατί απεργούν πιλότοι μεγάλων αεροπορικών εταιρειών για να προστατέψουν προνόμια ακατανόητα στο 99,9 του πληθυσμού. Το αρνητικό του να έχεις
μια τόσο υπερπροστατευμένη
κατηγορία εργαζομένων είναι
πως αναπόφευκτα έχεις και
τους απ’ έξω, τους εντελώς
απροστάτευτους, με τους πολύ
χαμηλούς μισθούς που δεν
απολαμβάνουν αυτό που λέμε
ευρωπαϊκές αξίες της απασχόλησης. Όσο πιο πολύ προστατεύεις τους μέσα, τόσο πιο
πολύ ρίχνεις τους έξω. Από την
άλλη, δεν μπορείς να πάρεις
όλα τα προνόμια από τους
μέσα, θα ήταν άδικο. Δημιουργεί κατάρρευση της εμπιστοσύνης. Πάντως, αυτή τη στιγμή
η αγορά εργασίας δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης
ούτε και στον εσωτερικό ανταγωνισμό των βιομηχανικών
χωρών και της εσωτερικής
αγοράς. Κάποιος πρέπει να το

δει αυτό ως μια διπλή στρατηγική, μειώνοντας την υπερπροστασία των μέσα και
αυξάνοντας την προστασία
των έξω. Το ένα δεν γίνεται
χωρίς το άλλο. Είναι λάθος να
δούμε τις εργασιακές αλλαγές
μόνο ως απώλεια προνομίων
για κάποιους. Μιλάμε για εξισορρόπηση. Ούτε τέρμα πάνω,
ούτε τέρμα κάτω. Πρέπει να
υπάρξει μία πλήρης αναδιάρθρωση της κοινωνικής πολιτι-

• Παρανοϊκές οι σκέψεις
για ενδεχόμενο Grexit

κής για να ξέρουμε ακριβώς
ποιος παίρνει τι και να υπάρξουν διορθώσεις.
- Αυτές οι αλλαγές, σε όρους

εργασιακών σχέσεων
πρέπει να γίνουν
και στο δημόσιο;
Ο δημόσιος τομέας ήταν το
αντικείμενο πολλών μεταρρυθμίσεων τα τελευταία πέντε έξι χρόνια. Δεν πρέπει να
πάρουμε ξανά μεγάλα μαζικά
μέτρα, μικροδιορθώσεις πρέπει
να κάνουμε. Να δουν πρώτα τι
αποτέλεσμα είχαν οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και το
συζητάμε.
- Το ερώτημα, τέλος της συμμετοχής του ΔΝΤ και της
απομείωσης του χρέους
παραμένει ανοιχτό. Τι θα
πρέπει να περιμένουμε σε
αυτό το μέτωπο;
Κανείς πρέπει να θυμάται ότι
στην Ελλάδα έχει δοθεί σημαντικότατη αλληλεγγύη. Όχι
μόνο εντός προγράμματος
αλλά από την ημέρα που μπήκε
στο ευρώ. Τα δεκαέξι χρόνια
συμμετοχής της στην ευρωζώνη η Ελλάδα έχει επωφεληθεί
από νομισματικές μεταβιβάσεις άνω του 100% του ΑΕΠ
της. Οι ανάγκες χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους τα
επόμενα σαράντα χρόνια έχουν
μειωθεί με εξαιρετικά ελκυστικά επίπεδα για τις αγορές.
Είναι χαμηλότερες από τα
περισσότερα κράτη - μέλη.
Υπάρχουν σε μερικά έτη ορισμένες
υπερσυγκεντρώσεις
λήξεων, όπως για παράδειγμα
του 2024. Η Ελλάδα έχει και
κερδίζει από την πιο ωφέλιμη
δομή χρέους παγκοσμίως μετά
το Βατικανό, το οποίο δεν έχει
χρέος. Έχουμε μία συμφωνία
για μέτρα μείωσης του χρέους,

βραχυπρόθεσμα μέτρα, μεσοπρόθεσμα μέτρα για το τέλος
του προγράμματος υπό την
αίρεση της ολοκλήρωσής του,
τα οποία είναι πάρα πολύ
σοβαρά, και μακροπρόθεσμα
μέτρα, τα οποία στην πραγματικότητα αποτελούν μία μόνιμη
εξασφάλιση, έναντι εξωτερικών οικονομικών κινδύνων
μετά το τέλος του προγράμματος. Οι διαφορές με το ΔΝΤ
υπάρχουν αλλά είναι διαφορές
για την ποιότητα του αποτελέσματος. Για το αν κανείς θέλει
να ρίξει το γενικό επίπεδο του
χρέους, τα επίπεδα της Ελβετίας ή αν κάποιος θέλει να έχει
μικρότερη απομείωση και
καθαρή ονομαστική αξία λόγω
των αντικινήτρων που αυτό θα
δημιουργούσε. Αυτό ακριβώς
θα συζητήσουμε τα τέλη του
φθινοπώρου, όμως είναι ξεκάθαρο ότι το ΔΝΤ θα ήθελε
μεγαλύτερη απομείωση του
χρέους από ότι η ΕΕ. Όμως από
την άλλη πλευρά το ΔΝΤ θέλει
και πολύ πιο σημαντικά μέτρα
στον τομέα των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων. Και το ΔΝΤ
θέλει και περισσότερες αλλαγές στα εργασιακά, στις
συντάξεις από ότι υπάρχουν
τώρα στο τραπέζι. Συνεπώς το
ΔΝΤ είναι ο καλύτερος φίλος
της Ελλάδας αλλά στο σχολείο
στα λατινικά μάθαμε να “ timeo
Danaos et dona ferentes - το
παραφράζω : timeo IMFs et
dona ferentes”.
- Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η απαίτηση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για
την επόμενη δεκαετία μετά το
2018;
Δεν έχει νόημα να το βλέπουμε
έτσι. Αν η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, είχε απλώς το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο,
τότε θα έπρεπε να έχει πρωτογενές πλεόνασμα πολύ μεγαλύτερο από 3,5%. Το Βέλγιο είχε
6% για πάρα πολλά χρόνια.
Κάποιος πρέπει να δει τη δομή
εσόδων και δαπανών. Δεν είμαι
της άποψης πως μπορούμε να
το κόψουμε στο 2% και να
μπούμε στη "νιρβάνα". Το ΔΝΤ
έλεγε για χαμηλότερο πλεόνασμα αλλά αυτό ήταν μέρος της
καμπάνιας του για μεγαλύτερη
ελάφρυνση του χρέους. Από τη
μία κάποιοι το βλέπουν με σκεπτικισμό, καθώς είναι τόσο
σύντομα μετά τη συμφωνία
του Μαΐου και άλλοι το βλέπουν ως εκβιασμό για μεγαλύτερη μείωση του χρέους.
O Δρ. Τόμας Βίζερ, Αμερικανοαυστριακός οικονομολόγος,
είναι επικεφαλής του Euro
Working group, μετείχε σε όλες
τις διαπραγματεύσεις για το
ελληνικό και το κυπριακό πρόγραμμα από τον Ιανουάριο του
2012. Γεννήθηκε το 1954 στη
Bethesda του Maryland των
Ηνωμένων Πολιτειών.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο και ολοκληρωμένο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Ο στόχος του θεματολογίου είναι να διασφαλιστεί ότι η κατάλληλη εκπαίδευσης, οι κατάλληλες δεξιότητες και η σωστή υποστήριξη είναι διαθέσιμα για
τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να είναι εξοπλισμένοι για να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τις «ευκαιρίες ζωής» τους.
Περίπου 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν επαρκείς
δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, ενώ το 40% του
πληθυσμού της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτά τα άτομα διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Από την άλλη πλευρά, το 40%
των εργοδοτών αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βρουν άτομα με
τις σωστές δεξιότητες προκειμένου να επιτύχουν ανάπτυξη και
καινοτομία. Ταυτόχρονα, πολλοί άλλοι εργαζόμενοι, ιδίως νέοι με
υψηλά προσόντα, απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν
αντιστοιχούν στις ικανότητες και τις προσδοκίες τους.
Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη έχει ως στόχο να
βελτιώσει τη διδασκαλία και την αναγνώριση των δεξιοτήτων
–από τις βασικές μέχρι τις πιο προχωρημένες δεξιότητες, καθώς
και δεξιότητες εγκάρσιες ή σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη–
και, εν τέλει, να αυξήσει την απασχολησιμότητα. Επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει πως κανείς δεν θα υστερεί στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ότι στην Ευρώπη θα καλλιεργούνται οι προηγμένες δεξιότητες που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το θεματολόγιο συμβάλλει
στην πρώτη πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη
και τις επενδύσεις».

Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων
Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη εγκαινιάζει μια
σειρά από δράσεις με στόχο να διασφαλιστεί ότι προσφέρεται η
σωστή κατάρτιση, οι κατάλληλες δεξιότητες και η κατάλληλη
στήριξη στους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί
στην καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων που είναι ήδη διαθέσιμες και στην παροχή των νέων δεξιοτήτων που χρειάζονται τα
άτομα για να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν
τις «ευκαιρίες ζωής» τους. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη, τους
κοινωνικούς εταίρους, τους παραγωγικούς κλάδους και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με σκοπό:
- τη βελτίωση της ποιότητας και της αξίας της δημιουργίας
δεξιοτήτων
- τη βελτίωση της προβολής και της συγκρισιμότητας των δεξιοτήτων
- τη βελτίωση της πληροφόρησης και της ενημέρωσης για τις
δεξιότητες, ώστε να προσφέρονται καλύτερες επιλογές σταδιοδρομίας
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει δέσμη δράσεων για τα επόμενα δύο χρόνια για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερες
δεξιότητες. Μερικές απ’ αυτές υιοθετήθηκαν στις 10 Ιουνίου 2016
όπως η νέα «εγγύηση δεξιοτήτων», και το «Σχέδιο στρατηγικής
για την τομεακή συνεργασία».

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο
και ολοκληρωμένο θεματολόγιο δεξιοτήτων
για την Ευρώπη
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ην 9η Ιουλίου 1821
ο
Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου
Εθνομάρτυρας Κυπριανός, ως
γνήσιος συναγωνιστής του
Αθανασίου Διάκου όρθωσε
ανάστημα απέναντι στους
κάθε λογής Πασάδες που ήθελαν ολοκληρωτικό αφελληνισμό της νήσου. Πρόταξε βροντερό ΟΧΙ στις επίμονες Τουρκικές προτάσεις να απαρνηθεί
την Ελληνικότητα του με αντίτιμο να του χαρίσουν τη ζωή.
Με την ευτολμία και τον γνήσιο
πατριωτισμό που τον διέκριναν, προτίμησε να απαγχονιστεί και να καταταχθεί στο
Πάνθεον των Αθανάτων. «Η
Ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο
κόσμος λείψει» αναφώνησε
περήφανα, σφραγίζοντας την
Ελληνικότητα της Κυπριακή
ψυχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Κυπριανός γεννήθηκε το 1756
στον Στρόβολο κοντά στην
Λευκωσία. Σε μικρή ηλικία
μπήκε δόκιμος στο μοναστήρι
του Μαχαιρά, όπου έμαθε τα
πρώτα γράμματα. Αργότερα
μετακινήθηκε στο μετόχι του
μοναστηριού στον Στρόβολο
και έτσι είχε την ευκαιρία να
φοιτήσει στη «Σχολή Ελληνικών Γραμμάτων Και Μουσικής», στη Λευκωσία. Το 1781
χειροτονήθηκε διάκονος και το
1783 πήγε μαζί με άλλο ιερωμένο του Μοναστηριού στην
Μολδοβλαχία για έρανο υπέρ
της μονής Μαχαιρά. Στις
παραδουνάβιες
ηγεμονίες
παρέμεινε συνολικά 19 χρόνια,
χειροτονήθηκε ιερομόναχος και
φοίτησε σε ελληνική σχολή του
Ιασίου.
Επέστρεψε στην Κύπρο το
1802, όπου μετά από σύντομη
διαμονή στο μοναστήρι του
Μαχαιρά και στο μετόχι του
στον Στρόβολο, έγινε Οικονόμος στην Αρχιεπισκοπή. Το

9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

Σφραγίσθηκε έντονα η Ελληνικότητα
της Κυπριακής ψυχής
• Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή όντας ο κόσμος λείψη
1810 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ανέλαβε το
δύσκολο έργο της εξόφλησης
των υπέρογκων χρεών της
Αρχιεπισκοπής. Εν τούτοις δεν
δίστασε να δαπανήσει για την
ίδρυση «Ελληνικής Σχολής»
(στα ανατολικά του κτηρίου
της Αρχιεπισκοπής), η οποία
εξελίχθηκε
αργότερα
στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ταυτόχρονα, ενίσχυσε τα μοναστήρια, φρόντισε την καταπολέμηση της ακρίδας και συνέβαλε
στην είσπραξη των φορών των
οθωμανικών αρχών κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι βιαιότητες τους εις
βάρος των Χριστιανών. Επίσης
κατόρθωσε να βελτιώσει τα
οικονομικά της αρχιεπισκοπής.

του από τους κατοίκους εκεί
εχθρούς».

Φιλική εταιρεία

πλισμό των χριστιανών της
Κύπρου, που εκτελέστηκε
χωρίς αντίσταση. Ο Αρχιεπίσκοπος με εγκύκλιό του, που
θυμίζει ανάλογη ενέργεια του
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε´,
καλούσε τους Έλληνες να υπακούσουν και να παραμείνουν
ήρεμοι και αδρανείς. Πέραν της
εγκυκλίου, έδωσε και διαβεβαιώσεις στον κυβερνήτη της
Κύπρου Κιουτσούκ Μεχμέτ για
τη νομιμοφροσύνη των Ελλήνων.

Δεν είναι γνωστό πότε μυήθηκε
στη Φιλική Εταιρεία και από
ποιον. Όμως το 1820 έδωσε
στο Φιλικό Δημήτριο Ίπατρο,
που τον επισκέφθηκε, υπόσχεση για οικονομική βοήθεια. Τον
Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο
Υψηλάντης έστειλε το συνεργάτη του Αντώνιο Πελοπίδα να
παραλάβει τη «γενναία εισφορά» του Αρχιεπισκόπου, στέλνοντας του μαζί με τις ευχαριστίες του, και το συνθηματικό
μήνυμα ότι «η έναρξη του σχολείου εγγίζει», υπονοώντας
τον επικείμενο ξεσηκωμό. Η
Φιλική Εταιρεία είχε αποφασίσει, αυτή καθ´ εαυτή η
Κύπρος, να μην αναλάβει ένοπλο αγώνα, λόγω κυρίως της
γεωγραφικής της θέσης, αλλά
να περιοριστεί σε υλική βοήθεια. Ταυτόχρονα κάλεσε τον
Αρχιεπίσκοπο «να σκεφθεί
πώς να διαφυλάξει το ποίμνιο

Ο

Νομπελίστας ποιητής και διπλωμάτης είχε μια στενή σχέση με την
Κύπρο, την αγάπησε βαθιά και ενίσχυσε
μέσα του την έννοια της Ελληνικότητας.
Μίλησε και έγραψε πολλές φορές για
την Κύπρο στους οικείους του εκφράζοντας αυτά τα συναισθήματα.

Ένα μήνα μετά την έναρξη της
επανάστασης, εκδόθηκε σουλτανικό διάταγμα για τον αφο-

θανατώσουν». Και ενώ γνωρίζει την επικείμενη θανάτωσή
του, εκούσια αποφασίζει να
παραμείνει στην έπαλξή του,
διασώζοντας την αξιοπρέπεια
του Έλληνα και αντιμετωπίζοντας το θάνατο ως μια προσφορά προς το έθνος και το
ποίμνιό του. Αρνήθηκε να
φύγει από το νησί, για να
σώσει τη ζωή του, λέγοντας
ότι θα παρέμενε, για να προσφέρει κάθε δυνατή προστασία στο λαό του και να χαθεί
μαζί του.

Ευκταίο και εφικτό

Ο αποτρόπαιος
απαγχονισμός

έγκριση του αιτήματός του, ο
Κυβερνήτης προχώρησε σε
συλλήψεις, δημεύσεις περιουσιών και εκτελέσεις. Την 9η
Ιουλίου άρχισε η μεγάλη σφαγή
των αρχιερέων και των προκρίτων του νησιού. Πρώτος
απαγχονίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος και ακολούθησε ο αποκεφαλισμός των Μητροπολιτών
Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας.
Τον επόμενο χρόνο ο Σουηδός
επισκέπτης Μπέργκρεν έγραψε
ότι «η Παναγία ντύθηκε παντού
στα μαύρα, πολλά σπίτια ήταν
πιτσιλισμένα με αίμα».

Παρά τις προσπάθειες του
Αρχιεπισκόπου να διαφυλάξει
την ειρήνη στο νησί, οι τουρκικές αρχές ήταν αποφασισμένες
να προχωρήσουν σε ενέργειες
εκφοβισμού του λαού. Με
αφορμή προκηρύξεις που διένειμε στη Λάρνακα ο Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέας, ο

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός
γνώριζε τον επικείμενο θάνατό
του. Ο άγγλος περιηγητής
Carne, που τον είδε πριν από
τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου,
αναφέρει ότι ο Αρχιεπίσκοπος
του είπε: «Ο θάνατός μου δεν
είναι μακριά. Ξέρω πως μόνο
ευκαιρία περιμένουν, για να με

Κύπρος του Γιώργου Σεφέρη: Χιλιάδες
ψυχές από την πιο ατόφια Ρωμιοσύνη
σταθερός. Για σκέψου πόσοι και πόσοι
πέρασαν από πάνω τους: Σταυροφόροι,
Βενετσιάνοι, Τούρκοι, Εγγλέζοι - 900

Στις 12 Μαρτίου 1954, έγραψε στον
Κύπριο ζωγράφο Αδαμάντιο Διαμαντή :
«Στο μικρό διάστημα που έμεινα στην
Κύπρο, άρχισαν πολλά πράγματα και
νομίζω θα με κυνηγούν αδυσώπητα
ώσπου να πάρουν μορφή. Παραξενεύομαι όταν το συλλογίζομαι. Η Κύπρος
πλάτυνε το αίσθημα που είχα για την
Ελλάδα. Κάποτε λέω πως μπορεί να με
πήρε για ψυχοπαίδι της». Λίγους μήνες
νωρίτερα έγραφε από το νησί στην
αδελφή του: ««...Τον έχω αγαπήσει
αυτόν τον τόπο. Ίσως γιατί βρίσκω εκεί
πράγματα παλιά που ζουν ακόμη, ενώ
έχουν χαθεί στην άλλη Ελλάδα... ίσως
γιατί αισθάνομαι πως αυτός ο λαός
έχει ανάγκη από όλη μας την αγάπη και
όλη τη συμπαράστασή μας. Ένας
πιστός λαός, πεισματάρικα και ήπια

Κιουτσούκ κατήγγειλε στην
Υψηλή Πύλη ότι οι Έλληνες
Κύπριοι ετοίμαζαν επανάσταση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα
και κατάλογο προγραφών επιφανών προσώπων. Μετά την

7

χρόνια. Είναι αφάνταστο πόσο πιστοί
στον εαυτό τους έμειναν και πόσο ασήμαντα ξέβαψαν οι διάφοροι αφεντάδες
πάνω τους.»
Την ίδια χρονιά έγραψε στον Γιώργο

Θεοτοκά: «Υπάρχουν σε μια γωνιά της
γης 400 χιλιάδες ψυχές από την καλύτερη, την πιο ατόφια Ρωμιοσύνη, που
προσπαθούν να τις αποκόψουν από τις
πραγματικές τους ρίζες και να τις
κάνουν λουλούδια θερμοκηπίου. Σ' αυτή
τη γωνιά της γης δουλεύει μια μηχανή
που κάνει τους Ρωμιούς σπαρτούςΚυπρίους-όχι-Ελληνες, που κάνει τους
ανθρώπους μπαστάρδους, με την εξαγορά και την απαθλίωση των συνειδήσεων, με τις κολακείες των αδυναμιών ή

Ο ποιμενάρχης της Κύπρου
Κυπριανός επεχείρησε να κρατήσει λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο ευκταίο και το εφικτό, ανάμεσα στη φιλοπατρία
και τα ποιμαντορικά του καθήκοντα, υποστηρίζοντας από τη
μια την επανάσταση στην
Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα
αποφεύγοντας να αναμίξει την
Κύπρο ενεργά σ´ αυτή. Όμως
όποιες και να ήταν οι επιλογές
του, οι περιστάσεις και τα
πάθη δε θα του επέτρεπαν να
αποτρέψει την καταστροφή
για το νησί. Πρώτο θύμα ήταν
ο ίδιος. Αρνούμενος να εγκαταλείψει το ποίμνιό του, βάδισε
συνειδητά προς την αγχόνη,
κερδίζοντας την αθανασία στη
συλλογική μνήμη του Ελληνισμού. Αυτό το ψυχικό του
μεγαλείο αποτυπώνεται και
στην γενναία απάντηση που
έδωσε στις ιταμές απειλές του
Τούρκου
κυβερνήτη
της
Κύπρου περί αφανισμού των
Ρωμιών
Η Ρωμιοσύνη έν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου
Κανένας δεν ευρέθηκε για να
την ιξηλείψη
Κανένας γιατί σσιέπει την πού
τάψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή όντας
ο κόσμος λείψη.

των συμφερόντων».
Φυσικά δεν έλειψε και η αναφορά της
Κύπρου στην ποίησή του. Το 1955 εδημοσιεύθηκε η συλλογή του «Κύπρον ου
μ' εθέσπισεν» με την αφιέρωση«Στον
κόσμο της Κύπρου, Μνήμη και Αγάπη».
Στη συλλογή αυτή ανήκει και το περίφημο ποιημά του Ελένη. Ξεχωριστή
θέση στην ποίησή του έχει το ποίημα
«Σαλαμίνα της Κύπρος» που έγραψε τον
Νοέμβριο του 1953:

..Σαλαμῖνα τε
τᾶς νῦν ματρόπολις τῶνδ'
αἰτία στεναγμῶν.

«Η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν μήτε
μπορούν, όσο κι αν είναι διψασμένοι να γλυκάνουν το πέλαγο με νερό μισό
δράμι. 20 Και τούτα τα κορμιά πλασμένα από ένα χώμα που δεν ξέρουν,
έχουν ψυχές. Μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν, δε θα μπορέσουν·
μόνο θα τις ξεκάμουν 25 αν ξεγίνουνται οι ψυχές. Δεν αργεί να καρπίσει τ'
αστάχυ δε χρειάζεται μακρύ καιρό για να φουσκώσει της πίκρας το προζύμι, δε χρειάζεται μακρύ καιρό 30 το κακό για να σηκώσει το κεφάλι, κι ο
άρρωστος νους που αδειάζει δε χρειάζεται μακρύ καιρό για να γεμίσει με
την τρέλα, νῆσός τις ἔστι ...».
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ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΕΚ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

Καλοκαιρινές διακοπές σε βουνό
και θάλασσα με τη σφραγίδα της ΣΕΚ
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Ό

λα ανεξαίρετα τα συγκροτήματα της ΣΕΚ, πλήρως ανακαινισμένα με όλες τις απαιτούμενες ανέσεις, προσφέρουν τη δυνατότητα στα μέλη της ΣΕΚ και στις
οικογένειες τους να περάσουν ποιοτικές και προπαντός φθηνές διακοπές.

Αξιόλογες προτάσεις που θα συναρπάσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες που επιθυμούν
να γεμίσουν τις «μπαταρίες» τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές αποτελούν τα εξοχικά
συγκροτήματα της ΣΕΚ στον Κ. Αμίαντο και στο Πισσούρι

Η διαμονή στις συγκεκριμένες εξοχικές κατοικίες του Κινήματος
μπορεί άνετα να συνδυαστεί και με
εξορμήσεις για γνωριμία με τη
γύρω περιοχή, ενώ σημείο αναφοράς αποτελεί το ομώνυμο χωριό.
Στολίδι του συγκροτήματος είναι η
υπερσύγχρονη πισίνα που προσφέρει την ευκαιρία στους ενοίκους να απολαύσουν στιγμές δροσιάς και διασκέδασης ενώ για τους
λάτρεις της θάλασσας η περιοχή
διαθέτει μια ξεχωριστή παραλία
που εκτείνεται σε ένα μαγευτικό
τοπίο φυσικής ομορφιάς και
ωραιότητας.
Επιπρόσθετα το εξοχικό συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο με ποικιλία φαγητών που καλύπτει το κάθε
βαλάντιο.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν
να εξασφαλίσουν διαμονή να αποταθούν έγκαιρα στους οργανωτικούς γραμματείς σε όλες τις επαρχίες.

• Το

Πισσούρι χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο αξιόλογες τουριστικές περιοχές
γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα

ΠΙΣΣΟΥΡΙ
Το Πισσούρι μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια από τις πιο αξιόλογες
τουριστικές περιοχές της Κύπρου,
γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα, και ξεχωρίζει για την πατροπαράδοτη φιλοξενία των κατοίκων
του και τη ζεστή φιλική ατμόσφαιρα που συναντά ο ξένος επισκέπτης.
Η γειτνίαση του χωριού με τους
αξιόλογους
αρχαιολογικούς
χώρους του Κουρίου και της

Παλαίπαφου δίνει την ευκαιρία
στους ξένους επισκέπτες για
σύντομες εκδρομές στους γειτονικούς αυτούς χώρους.
Στην πλατεία του χωριού ξένοι και
ντόπιοι επισκέπτες απολαμβάνουν
κάθε καλοκαίρι εύγεστα κυπριακά
εδέσματα μέσα σε μια χαρούμενη,
διασκεδαστική ατμόσφαιρα που
δημιουργούν με τα καλλιτεχνικά
προγράμματα
τους
διάφορα
χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα.

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Σ

ε μια πανέμορφη τοποθεσία που αγκαλιάζεται με
πανύψηλα δέντρα ο υπεύθυνος του συγκροτήματος θα σας καλωσορίσει και θα σας εξασφαλίσει μια
ήρεμη διαμονή μέσα στη φύση.
Κάθε διαμέρισμα έχει τη δική του φυσιογνωμία και

Το εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ στον Αμίαντο δεν προσφέρει μόνο ψυχική και σωματική ηρεμία στις διακοπές αλλά καλύπτει και τις ανάγκες των μελών του
κινήματος που είναι λάτρεις της δράσης και της εξερεύνησης μέσα από περιπατητικές διαδρομές στα
Μονοπάτια της φύσης. Κάποιες διαδρομές είναι πιο
απαιτητικές από άλλες , όλα όμως προσφέρουν απόλαυση στις αισθήσεις που συνδυάζονται οι εικόνες, οι
ήχοι και οι μυρωδιές της φύσης από πρώτο χέρι.

Το εξοχικό συγκρότημα διαθέτει όλες τις
σύγχρονες και απαιτούμενες ανέσεις για μια
αξέχαστη διαμονή ενώ η υπερσύγχρονη πισίνα,
που αποτελεί όαση, προσφέρει την ευκαιρία σε
μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν
κάθε στιγμή της διαμονής τους

είναι εναρμονισμένο απόλυτα με το ευρύτερο
περιβάλλον της περιοχής , την πυκνή άγρια
βλάστηση και τα πεύκα αλλά και την υπέροχη θέα της περιοχής.
Κάποιοι λένε πως ο καλύτερος τρόπος για να
γνωρίσεις μια περιοχή είναι με τα πόδια. Αν
αγαπάτε το βουνό ή αν θέλετε να βελτιώσετε
τη φυσική σας κατάσταση, το περπάτημα
είναι ιδανικό. Αφήστε το αυτοκίνητο σας και
ζήστε τον πολιτισμό και τη φύση της περιοχής
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Άγιος Γεώργιος
Το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται
στην τοποθεσία Καμαρούδι στο δημόσιο δρόμο
προς το χωριό Αλέκτορα σε απόσταση 3 χιλιόμετρα
από το Πισσούρι.
Προφήτης Ηλίας
Το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στην
πευκόφυτη βουνοπλαγιά Άγιος Ηλίας δυτικά του
Πισσουρίου και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από
αυτό. Κτίστηκε το 1960 σε λαξευτό βράχο με δαπάνες του κ. Αγαμέμνονα Αρ. Φουτά. Το εξωκλήσι ανακαινίσθηκε το 2002.
Άγιος Αλέξανδρος
Το εκκλησάκι του Αγίου Αλεξάνδρου κτίστηκε το
1990 σε χώρο που δώρισε ο κ. Λεωνίδας Λιασίδης
Κοτζιάς με δαπάνες της κ. Γαλάτειας Γ. Κυριαζή.
Στα παλιά χρόνια υπήρχε μεγάλος θάμνος από τρεμιθιές και σχοινιές όπου πήγαιναν οι πιστοί χριστιανοί και έκαναν την προσευχή τους. Στα κλαδιά
των θάμνων κρέμαζαν διάφορα είδη ρουχισμού
από άρρωστα παιδιά για να τα θεραπεύσει ο Άγιος.
Άγιος Μαυρίκιος
Στα ανατολικά του κάμπου των Λινίδων και στους
πρόποδες του υψώματος του Αγίου Μαυρικίου,
πάνω στα θεμέλια παλιάς εκκλησίας κτίσθηκε η
σημερινή εκκλησία του Αγίου το 2001.
Ο Άγιος Μαυρίκιος ονομάζεται ο γιατρός των
σκανθάρων. Παίρνοντας χώμα από μέσα στη
εκκλησία και κάνοντάς το λάσπη το βάζεις σε
μορφή αλοιφής στο μέρος του σκανθάρου.
Παναγία της Ακονόπετρας
Στο ομώνυμο ύψωμα Ακονόπετρα δυτικά του κοινοτικού αμφιθεάτρου της κοινότητας κτίστηκε το
εκκλησάκι προς τιμή της Παναγίας.

Το συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο
με ποικιλία φαγητών σε προσιτές τιμές
και για τους πιο απαιτητικούς
καλοφαγάδες
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Ο

πλούτος και η ποικιλία του Ελληνικού τοπίου με τα εκπληκτικής
ομορφιάς βουνά αλλά και των ελληνικών θαλασσών, τα ατελείωτα χιλιόμετρα των ελληνικών ακτών και τα χιλιάδες ελληνικά νησιά, το ήπιο κλίμα, τα
υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας και το
ενδιαφέρον και εναλλασσόμενο τοπίο
της, καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό
προορισμό.
Η ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος διοργανώνει τον προσεχή Οκτώ-

Επταήμερη εκδρομή τον προσεχή Οκτώβριο

Φθινοπωρινή εξόρμηση της ΠΕΣΥΣΣΕΚ σε μαγευτικά τοπία της Ελλάδας
βρη επταήμερες εκδρομές στη μαγευτική
Ελλάδα σε τρείς αποστολές. Στις 2
Οκτωβρίου στις 8 Οκτωβρίου και στις
14 Οκτωβρίου.
Η βάση των εκδρομών θα είναι η Ελλη-

νική Πρωτεύουσα με εξορμήσεις σε
νησιά του Σαρωνικού, και σε διάφορες
άλλες περιοχές για περιηγήσεις σε διάφορα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία
και προσκυνήματα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως ακολούθως

Οι τιμές κατά άτομο έχουν κοστολογηθεί
στα 820, 650 και 610, σε μονόκλινο,
δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο αντίστοιχα στο ξενοδοχείο Τιτάνια 4 αστέρων
στο κέντρο της Αθήνας.
Το κόστος περιλαμβάνει αεροπορικό
εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα μετ. επιστροφής, πλήρης διατροφή και διαμονή ,τις
μεταφορές με τα λεοφορεία, εισιτήρια
για τις εισόδους τα διάφορα πολιτιστικά μνημεία καθώς και των πλοίων για
τις δυο διαδρομές.

ΑΙΓΙΝΑ

1η ΗΜΕΡΑ Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας η ώρα 12.55 με τις
EMIRATES και άφιξη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
– Αθήνα γύρω στις 14.40. Παραλαβή από τον Τοπικό
ξεναγό μας και αναχώρηση για τη Νέα Μάκρη για το προσκύνημα στη μονή του Οσίου Εφρέμ. Αμέσως μετά αναχώρηση για τη Αθήνα όπου θα επισκεφθούμε τη Ιερά Μονή
Παντοκράτορος – Νταού στη Πεντέλη. Ακολούθως άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ Πρόγευμα και αναχώρηση για μια γνωριμία με τη όμορη
και ιστορική πόλη της Αθήνας με επισκέψεις στα Ιστορικά μνημεία, Ακρόπολη , Μουσείο και πολλά άλλα. Μετά θα
επισκεφθούμε τη Μονή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
στη Λυκόβρυση. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για της
βόλτες σας στα δρομάκια της Αθήνας και για λίγα ψώνια.
Το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε μια θεατρική
παράσταση
3η ΗΜΕΡΑ Αθήνα – Άνδρος Πρωινή αναχώρηση για το όμορφο λιμάνι της Ραφήνας όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι και θα
ταξιδέψουμε στο πανέμορφο νησί της Άνδρου. Επίσκεψη
στη Μονή Αγίας Μαρίνας και στη Μονή Αγίου Νικολάου.
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στο γραφικό λιμανάκι. Το
απόγευμα επιβίβαση στο καράβι για το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: Πρόγευμα και αναχώρηση για το Λουτράκι, ταξιδεύοντας
διά μέσου του Ισθμού της Κορίνθου. Επίσκεψη στη Μονή
Οσίου Παταπίου. Μετά θα επισκεφθούμε τα γνωστά οινοποιία Νεμέας . Γεύμα στη περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου. Επιστροφή στη Αθήνα, δείπνο και διανυκτέρευση
5η ΗΜΕΡΑ Κρουαζιέρα στο Σαρωνικό. Αφιερωμένη η μέρα μας σε
μια ολοήμερη κρουαζιέρα στα όμορφα νησιά του Σαρωνικού. Μεταφορά ενωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και
επιβίβαση στο καράβι. Θα περιηγηθείτε στη Αίγινα, το
λιμανάκι και τη Μονή Αγίου Νεκταρίου, στην Ύδρα το
σπίτι Ανδρέα Μιαούλη, καθώς και το μουσείο αγώνος
1821 και στο Πόρο βόλτα στα γραφικά δρομάκια του νησιού. Θα απολαύσουμε το γεύμα εν πλω στο καράβι και θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και ξεκούραση

ΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΡΟΣ

6η ΗΜΕΡΑ Ελεύθερη - Ψώνια. Απολαύεστε το πρόγευμα σας και μετά
ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε τη Αθήνα, και να κάνετε
τα ψώνια σας στους γνωστούς εμπορικούς δρόμους της.
Το βράδυ μετά το δείπνο προτείνουμε προαιρετική νυκτερινή έξοδος σε μουσικοχορευτικό κέντρο.
7η ΗΜΕΡΑ Πρόγευμα και αναχώρηση προς αεροδρόμιο. Αν έχουμε
χρόνο θα επισκεφτούμε το Αττικό Πάρκο ή το Εμπορικό
Κέντρο για τα τελευταία ψώνια
ΤΙΜΕΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

€820,00

€ 650,00

€610,00

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
• ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ( ΠΡΩΙΝΟ , ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ ) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

• ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ Φ.Π.Α.
• ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΦΕΡΝΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ
• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ

ΙΣΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΩΣΤΟΣΟ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

Τ

α παιδιά που πιέζονται
πολύ από τους γονείς τους
να έχουν καλές σχολικές επιδόσεις είναι πιο επιρρεπή να εξελιχθούν σε άτομα που ασκούν
υπερβολική αυτοκριτική ή να
γίνουν αγχώδη και καταθλιπτικά άτομα, σύμφωνα με
μελέτη που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό έντυπο Journal of
Personality.
Ερευνητές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, με
επικεφαλής τον επίκουρο
καθηγήτη του Τμήματος Ψυχολογίας, Ράιαν Χονγκ, έθεσαν
υπό ιατρική παρακολούθηση
για πέντε χρόνια, παιδιά ηλικίας επτά ετών από 10 σχολεία
της Σιγκαπούρης και τους
γονείς τους.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καραδοκεί κίνδυνος άγχους ή κατάθλιψης
για τα παιδιά με καταπιεστικούς γονείς
εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο γονιός χαρακτηριζόταν
ως πολύ πιεστικός όταν παρενέβαινε στη δραστηριότητα
του παιδιού και εν τέλει αναλάμβανε να φτιάξει αυτός /
αυτή τα παζλ.
Ανάλογα τεστ αξιολόγησης

διενεργήθηκαν κάθε χρόνο σε
γονείς και παιδιά και κάθε
φορά οι ερευνητές κατέγραφαν
ενδείξεις δυσπροσαρμοστικής
τελειομανίας και αυτοκριτικής
συμπεριφοράς στα παιδιά.
Οι επιστήμονες εν τέλει διαπίστωσαν ότι, τα παιδιά των

• 10 σωστικές κινήσεις για να ξεπεραστεί
μια ψυχολογική κρίση

Δ

εν είναι λίγες οι φορές που ένα άτομο βιώνει μια επώδυνη
ψυχολογική κρίση.Για να επιβιώσει και να κρατηθεί όρθιο χρειάζεται να γίνουν βασικά πράγματα στη βάση του πιο κάτω δεκαλόγου.
1. Διατηρούμε (όσο είναι δυνατόν) μία θετική διάθεση. Δεν το
βάζουμε κάτω, πάντα υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις.
Τα αρνητικά συναισθήματα μπλοκάρουν κάθε ελπίδα. Αντικαθιστούμε τις αρνητικές σκέψεις με θετικές. Συγκροτημένα αισιόδοξοι. Όχι στην καταστροφολογία. Διατηρούμε την αίσθηση του
χιούμορ, που ευνοεί κάθε προσπάθεια για επιβίωση.

2. Δεν μένουμε απομονωμένοι. Μιλάμε ανοιχτά με τον κολλητό μας,
με τον στενό συγγενή μας ή με κάποιον που ίσως βρίσκεται σε
παρόμοια θέση με εμάς.
3. Προσπαθούμε να είμαστε προσαρμοστικοί επινοώντας μηχανισμούς αντιμετώπισης. Πάντα υπάρχουν κρυφές δυνάμεις προσαρμογής. Εκμεταλλευόμαστε όλες τις θετικές εμπειρίες μας και
αναδιοργανωνόμαστε.
4. Διατηρούμε μια συνεχή δραστηριότητα. Είμαστε απασχολημένοι
με δράσεις που μας ευχαριστούν, π.χ. εθελοντισμός, που προσφέρουν την αίσθηση της συμμετοχής και της συντροφικότητας.
Επενδύουμε σε μικρά (ανέξοδα) πράγματα που μας γεμίζουν, π.χ.
διάβασμα ενός βιβλίου που είχαμε στη βιβλιοθήκη μας ή επίσκεψη σε ένα μουσείο. Ανακαλύπτουμε ξεχασμένες πλευρές του εαυτού μας, π.χ. ένα παλιό χόμπι
5. Προσπαθούμε να διατηρηθούμε σε καλή φυσική κατάσταση. Π.χ.
κάνουμε κάποιες καθημερινές σωματικές ασκήσεις αναπνοής
κ,λπ. Αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση αλκοόλ, καπνού ή
χαπιών. Κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες κάθε βράδυ. Τρώμε
ισορροπημένα πολλά λαχανικά και φρούτα ενώ πίνουμε αρκετό
νερό.
6. Ψάχνουμε εναλλακτικές λύσεις στα πρακτικά προβλήματα έτσι
ώστε να νιώθουμε ότι ελέγχουμε σε κάποιο βαθμό την κατάσταση.
7. Κάνουμε ενδοσκόπηση. Στρεφόμαστε ττρος τον εαυτό μας yia να
τον γνωρίσουμε καλύτερα αξιολογώντας τις ενέργειες μας, τα
πιστεύω μας.
8. Θέτουμε συγκεκριμένους μικρούς στόχους. Δεν υποχωρούμε στην
πρώτη δυσκολία. Η επιβίωση είναι μια συνεχής μάχη.

Επίσης, παρατήρησαν ότι τα
παιδιά που έκαναν υπερβολική
αυτοκριτική είχαν υψηλότερα
επίπεδα άγχους ή συμπτωμάτων κατάθλιψης, αν και η
μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η
γονική πίεση προκαλεί άγχος ή
κατάθλιψη.
«Όταν οι γονείς παρεμβαίνουν
πολύ στη ζωή των παιδιών
τους ίσως εκείνα να πιστεύουν
πως ότι κι αν κάνουν δεν είναι
ποτέ αρκετό. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να φοβούνται
μήπως κάνουν και το παραμι-

Η παρεμβατικότητα των γονέων στην ζωή των παιδιών
μετρήθηκε μέσω ενός παιχνιδιού, όπου το παιδί έπρεπε υπό
την επίβλεψη του γονιού να
φτιάξει ορισμένα παζλ εντός

Χρυσός δεκάλογος για τόνωση
του εσωτερικου μας κόσμου

οποίων οι γονείς ήταν πολύ
παρεμβατικοί, είχαν υψηλές
ακαδημαϊκές απαιτήσεις ή
αντιδρούσαν υπερβολικά σε
λάθη των παιδιών, τότε εκείνα
είχαν αυξημένο κίνδυνο να
ασκούν υπερβολική αυτοκριτική.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

κρό λάθος και να κατηγορούν
τους εαυτούς τους που δεν
είναι τέλεια. Με την πάροδο
του χρόνου τέτοια συμπεριφορά, γνωστή ως δυσπροσαρμοστική τελειομανία, μπορεί να
είναι επιζήμια για την ζωή του
παιδιού, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους και
ακόμα και αυτοκτονας σε πολύ
σοβαρές περιπτώσεις» σχολιάζει ο Δρ Χονγκ.
Ο ερευνητής συμπληρώνει
ακόμα ότι η μελέτη αναδεικνύει
τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που δίνει έμφαση στην
ακαδημαϊκή αριστεία, όπου οι
γονείς μπορεί να έχουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις από τα
παιδιά τους.
Και καταλήγει λέγοντας ότι, οι
γονείς δεν θα πρέπει να πιέζουν τα παιδιά για καλούς
βαθμούς αλλά να δημιουργούν
τις συνθήκες για μάθηση, κάτι
που περιλαμβάνει και λάθη.

ΑΔΗΜΟΝΕΙΤΕ - ΦΤΙΑΞΤΕ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΚΑΙ …ΦΥΓΑΤΕ
• 20+1 «σημάδια» πως πρέπει να πάτε άμεσα διακοπές

Ο

ι θερινές διακοπές είναι
απαραίτητες για τον
ανθρωπινο οργανισμό. Ιδίως
για τους μεσογειακούς λαούς
θεωρείται επιβεβλημένη ανάγκη ένεκα και των ψηλών θερμοκρασιών.Σε αρκετές περιπτώσεις ο Αύγουστος … αργεί
σηματοδοτώντας ότι χρειαζόμαστε διακοπές δώ και τώρα.
Εάν λοιπόν εκδηλώνετε συγκεκριμένα…σημάδια, τότε μάλλον έχετε ανάγκη να φτιάξετε
βαλίτσες άμεσα.

αισθανθήκατε την αδρεναλίνη σας να ανεβαίνει ήταν
όταν παραλίγο να χύσετε
καφέ στο πληκτρολόγιο
12. Εάν έχετε να αγοράσετε
μαγιό περισσότερο από
μια τριετία

ένας ελέφαντας και από
την άλλη ένα…ποντικάκι
17. Εάν έχετε αρχίσει να
πιστεύετε πως ένα σαμιαμίδι, μια αγελάδα ή ένα
πρόβατο είναι μέρος
της…άγριας πανίδας

1. Εάν έχετε αρχίσει να υπερηφανεύεστε πως δεν έχετε
πάει διακοπές εδώ και χρόνια
2. Εάν δεν σας καλεί πλέον
κανείς να κάνετε διακοπές
μαζί του
3. Εάν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε ή / και να συγκεντρωθείτε
4. Εάν γκρινιάζετε διαρκώς
και έχετε γενικά «αρνητική
διάθεση»
5. Εάν το αντηλιακό σας έχει
λήξει εδώ και καιρό
6. Εάν μπορείτε να καθίσετε
αναπαυτικά μόνο στην
καρέκλα του γραφείου σας
7. Εάν δεν αναγνωρίζετε πλέον
τον εαυτό σας στη φωτογραφία διαβατηρίου σας
8. Εάν δεν μπορείτε να σταματήσετε να κοιτάζετε έξω
από το παράθυρο

9. Ελέγχουμε τους φόβους μας. Ο πανικός είναι μια ακραία αντίδραση όταν είμαστε απροετοίμαστοι για το φόβο. Σε περιπτώσεις κρίσεων πανικού που αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά,
είμαστε καθημερινά προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο κρίσης.
Ελπίζουμε το καλύτερο αλλά περιμένουμε το χειρότερο.

9. Εάν οι ημέρες αδείας που
δικαιούστε «στοιβάζονται»
επικίνδυνα και εσείς διαρκώς υπόσχεστε στον εαυτό
σας πως θα κάνετε χρήση
άμεσα

10. Δίνουμε αγάπη, δείχνουμε αλληλεγγύη, δεχόμαστε τη συμπάθεια των άλλων. Απολαμβάνουμε τη συντροφιά φίλων και αγαπημένων συγγενών.

10. Εάν σκέφτεστε διαρκώς τη
δουλειά
11. Εάν η τελευταία φορά που

13. Εάν δεν σας ενοχλεί να
εργάζεσει 60 ώρες την
εβδομάδα και η βασική
σας διασκέδαση είναι
οι…τηλεδιασκέψεις
14. Εάν αισθάνεστε πως είστε
διαρκώς «πνιγμένοι»
15. Εάν το κινητό σας έχει εξελιχθεί σε πηγή άγχους
16. Εάν, σε μια ζυγαριά στην
οποία βάζετε την εργασία
και την προσωπική σας
ζωή από τη μία βρίσκεται

18. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε
πλέον στην ντουλάπα σας
τα άνετα παπούτσια που
φοράτε στις διακοπές
19. Εάν αγχώνεστε πως θα
χάσετε το δρόμο πηγαίνοντας στο λιμάνι ή το αεροδρόμιο
20. Εάν η μόνη ζούγκλα που
μπορείτε πλέον να αναγνωρίσετε είναι αυτής
της…ασφάλτου και όχι
την πραγματική καταπράσινη ζούγκλα.

21. Εάν δεν έχετε να αναφέρετε με ζωηρή διάθεση καμία
ιστορία διακοπών όταν όλοι οι φίλοι σας χαζογελούν με τις πιο πρόσφατες περιπέτειες τους.
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Έξυπνα βήματα
που σου δίνουν ενέργεια

τους δύσκολους ρυθμούς της ζωής και στα απώδυνα προβλήματα της καθημερινότητας μην
πανικοβάλλεσαι. Απλώς κράτησε την ψυχραιμία σου
σκέψου θετικά κάνε έξυπνα βήματα για να καλύψεις
με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις αδύνατες στιγμές σου.
1. Γίνε εθελοντής - Πράξε προς έναν ανώτερο
σκοπό. Σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες έρευνες της
ψυχολογίας, το να εργαζόμαστε για κάτι το οποίο
δεν περιορίζεται μόνο στο ατομικό μας συμφέρον,
είναι πηγή ευτυχίας. Ο εθελοντισμός αλλά και η βοήθεια σε εκείνους που μας χρειάζονται είναι πηγές
καλής διάθεσης και ψυχικής ευφορίας. Όταν βοηθάς
τους άλλους, στην ουσία βοηθάς τον εαυτό σου.
2. Μην περιμένεις να γίνεις τέλειος. Ξεκινά τώρα!
Tι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα, το
οποίο είναι λίγο παραπάνω από ότι έκανες εχθές;
Βάλε μικρά βήματα ανάπτυξης. Γράψτα σε μια λίστα.
Στο τέλος της ημέρας διάβασε τα πολλά μικρά που
√ Σωστική συνταγή ολοκλήρωσες. Σιγά σιγά
για τις αδύνατες
θα κάνουν ένα μεγάλο. Και
θα σου δώσουν μεγαλύτεστιγμές σας
ρη ηρεμία και αυτοεκτίμηση.

3. Ψάξε και βρες εκείνους που είναι το ίδιο δραστήριοι όπως και εσύ. Ή και περισσότερο. Η παρέα
με ανθρώπους που έχουν ήδη καταφέρει αυτό που
θέλεις θα σου δώσει μια μεγαλύτερη ώθηση, καθώς
επίσης θα σε πείσει ότι αυτό που επιθυμείς να
γίνει…γίνεται!
4. Βάλε στόχους αλλά κράτησε την ευελιξία σου. Το
να βάλεις στόχο θα σου δώσει καλή διάθεση (η
σωστή στοχοθεσία βοηθάει στην έκκριση ντοπαμίνης
και ενδορφίνης – των νευροδιαβιβαστών της καλής
ενέργειας, όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Νικήστε
τους φόβους σας» ο νευροεπιστήμονας Σρι Πιλέυ ).
Στη συνέχεια όμως, κράτα ένα στρατηγικό σχέδιο
επίτευξης του στόχου σου, έτσι ώστε να ξέρεις πότε
είναι ασφαλές να συνεχίσεις και πότε θα ήταν έξυπνο να αλλάξεις πλεύση και να επενδύσεις το χρόνο
σου αλλού για να πάρεις το αποτέλεσμα που επιθυμείς. Πάντα με στρατηγική!
5. Απόφυγε τους αρνητικούς ανθρώπους.
Το να κάνεις τακτική παρέα μαζί τους και να θέλεις
να πετύχεις τους στόχους σου, είναι σαν να σε πυροβολείς στο πόδι και μετά να θέλεις να πας για τρέξιμο. Η κακή ενέργεια είναι κολλητική. Το έχεις παρατηρήσει; Οι συνήθειες, οι αξίες και οι πεποιθήσεις
εκείνων με τους οποίους κάνουμε παρέα πιο συχνά,
είναι μεταδοτικές, όπως αναφέρει ο Robin Sharma
ένας από τους μεγαλύτερους Leadership Coaches
παγκοσμίως.
6. Ανάλαβε την ευθύνη των πράξεων σου. Αν κατηγορείς την τύχη, τους άλλους, τη μοίρα, τους γονείς
σου ή τον εργοδότη σου για τις δυσκολίες που σου
συμβαίνουν, στην ουσία επιτρέπεις στον εαυτό σου
να πάρει το ρόλο του θύματος και δίνεις στον άλλον
το ρόλο του θύτη. Είναι σαν να του ανακοινώνεις ότι
έχει μερικό ή και περισσότερο έλεγχο της ζωής σου!!!.
7. Κράτησε σε καλή κατάσταση το μυαλό σου.
Εκπαιδεύσου σε έναν θετικό τρόπο σκέψης. Υπάρχουν πλέον πληθώρα μεθόδων οι οποίες μπορούν να
σε βοηθήσουν να μάθεις να έχεις μεγαλύτερο έλεγχο
του τι σκέψη θα λάβει χώρο μέσα στο περιβάλλον
του μυαλού σου.Με στοχευμένες ασκήσεις αλλάζουν
οι νευροσυσχετισμοί και χτίζεται σταδιακά ένας νέος
τρόπος σκέψης, πιο υγιής και πιο ικανός να μας
βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα μας.
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ
• 7+1 μυστικά επαγγελματικής επιτυχίας

Σ

τις μέρες της κρίσης η επαγγελματική επιτυχία είναι μια
δύσκολη υπόθεση. Μην απογητεύστε όμως καθώς υπάρχουν άτυποι
κανόνες που αν τους εφαρμόσετε
θα περιορίσετε τις δυσκολίες
αυξάνοντας την αισιοδοξία σας
για καλύτερο αύριο.
Τι χρειάζεται για να είσαι επιτυχημένη στον σύγχρονο επαγγελματικό
στίβο; Στις μέρες μας, με τις απαιτήσεις να αυξάνονται ραγδαία, ο
προβληματισμός για το πώς μπορεί μια γυναίκα να τα καταφέρει
επαγγελματικά γίνεται ολοένα και
εντονότερος. Τι παραπάνω πρέπει
να κάνουμε;

σας»,
Εργασιακή ηθική
Υπάρχουν αμέτρητοι έξυπνοι
άνθρωποι στον επαγγελματικό
στίβο και σίγουρα δε μπορούμε να
τους ανταγωνιστούμε όλους. Χρειάζεται, επίσης, σκληρή δουλειά.
Ισορροπία δουλειάς και προσωπικής ζωής
Αν μία γυναίκα δουλεύει 24 ώρες το
24ωρο, το πιθανότερο είναι ότι

αφήσουμε στην άκρη τους εγωισμούς και να είμαστε σε διαρκή
εξέλιξη.
Να ακούς και να επικοινωνείς
Το να ακούς προσεκτικά, είναι
βασικό για να αναπτύσσεις αληθινές, αυθεντικές σχέσεις με τους
συνεργάτες σου. «Να δείχνεις ότι
προσέχεις αυτά που σου λένε και
ότι τα σκέφτεσαι. Πρέπει, να κρατάς ανοιχτές τις διόδους επικοι-

Αυτοπεποίθηση και θάρρος
Το σημαντικότερο για τη σημερινή
εργαζόμενη είναι να έχει πίστη
στις δυνάμεις της, να ξέρει σε ποια
πράγματα είναι καλή και να επενδύσει σε αυτά. Να τα χρησιμοποιεί,
δηλαδή, σαν μοχλό στις καθημερινές της εργασίες. Η αυτοπεποίθηση, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοεί τις απόψεις των
άλλων. Αντίθετα, πρέπει να παραδέχεται όταν δεν γνωρίζει κάτι και
να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με
άτομα που διαθέτουν εμπειρίες και
ικανότητες συμπληρωματικές με
τις δικές της. Τέλος, πρέπει να
είναι πρόθυμη να αδράξει την
ευκαιρία όταν αυτή εμφανιστεί, και
να παίρνει το ρίσκο. Δεν πρέπει να
αφήνει τον φόβο να την σταματά.
Ακεραιότητα
«Μην χάνετε την "ψυχή" σας μόνο
και μόνο για να πετύχετε σε μία
δουλειά. Να έχετε το κουράγιο να
αποχωρείτε, αν έτσι νιώθετε ότι
πρέπει να κάνετε. Μην αφήνετε
κανέναν και τίποτα να διαβρώσει
την ηθική και την ακεραιότητά

έχει χάσει την επαφή με τον έξω
κόσμο, αλλά πιθανώς και με την
ίδια τη δουλειά της. Θα παίρνει,
δηλαδή, αποφάσεις με «πληροφοριακό έλλειμμα». Εξισορροπώντας
την εργασία με την υπόλοιπη ζωή,
η γυναίκα μπορεί να γίνει ακόμα
πιο παραγωγική και να φέρει φρέσκες, πολύτιμες προοπτικές στην
εργασία της.
Ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα
Η επιτυχία προϋποθέτει την προθυμία μας να αλλάξουμε. Αν δεν
προσαρμόσουμε τον χαρακτήρα
μας, αλλά και τη δουλειά μας στις
απαιτήσεις των καιρών, δεν θα
καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Αν
θέλουμε να συμβαδίζουμε με το
πνεύμα της εποχής, πρέπει να

νωνίας. Να παίρνεις και να μεταφέρεις μηνύματα, αλλά και να τα
επαναλαμβάνεις για να είσαι
βέβαιη ότι δεν έχει χαθεί το νόημα».
Στρατηγικό πλάνο και τακτική
υλοποίησης
Η επιτυχία στη σημερινή αγορά
εργασίας απαιτεί συνδυασμό
μακροπρόθεσμου πλάνου και
κατανόησης του πώς αυτό θα επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα. Όταν η
εργαζόμενη αναλαμβάνει να φέρει
σε πέρας μια εργασία, θα πρέπει
να αναλαμβάνει και τις αντίστοιχες ευθύνες, να μπορεί να ισορροπεί τη στρατηγική σκέψη με την
προσοχή στις εκτελεστικές λεπτομέρειες, ενώ είναι σημαντικό να
μπορεί να διαχειριστεί την πορεία
του πλάνου.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ
Έ
χοντας περάσει τον πρώτο
καύσωνα στην πόλη, ξέρουμε
καλά πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσει κανείς το σπίτι του δροσερό, χωρίς να καίει συνέχεια aircondition που, πέρα απ’ το κόστος,
κάνει την ατμόσφαιρα του σπιτιού
εντελώς αφύσικη. Κι όμως, υπάρχουν κανόνες και κόλπα που μπορούν να βελτιώσουν κατά πολύ τη
«συμπεριφορά» του σπιτιού σας εν
μέσω καύσωνα, χωρίς ιδιαίτερο
κόπο και καθόλου επιπλέον
κόστος.
Κουρτίνες κλειστές, πόρτες ανοιχτές. Όπως μπαίνει στο σπίτι, απ’
το κλειστό ή το ανοιχτό παράθυρο,
ο ήλιος λούζει το σπίτι μας με το
φως του, αλλά ανεβάζει και την
εσωτερική θερμοκρασία του, μετατρέποντάς το σε θερμοκήπιο. Έχοντας τις κουρτίνες ή τις περσίδες
κλειστές, χάνετε σε φυσικό φως,
αλλά κερδίζετε σε δροσιά, αφού η
θερμοκρασία του σπιτιού διατηρείται σε διαχειρίσιμα επίπεδα.
Διαχειριστείτε σωστά τις τέντες
και τον αέρα. Πολλές φορές κατεβάζουμε τις τέντες μία φορά και
τις αφήνουμε εκεί που είναι, άσχετα αν τις βλέπει ή όχι ο ήλιος.

Κατεβάστε τις τέντες σας τις ώρες
που ο ήλιος πέφτει επάνω τους
και ανεβάστε τις αμέσως μετά για
ν’ αφήσετε το αεράκι να μπει και
να δροσίσει το σπίτι σας. Για να
αερίζεται πιο σωστά το σπίτι μην

• Πώς να κρατήσετε
το σπίτι δροσερό τις ημέρες
του καύσωνα

ανοίγετε μπαλκονόπορτες και
παράθυρα τις ώρες που ο ήλιος
είναι πιο ζεστός γιατί τέτοιος θα
είναι και ο αέρας που θα περάσει
μέσα. Αερίστε, καλύτερα, τις πρώτες πρωινές ή τις νυχτερινές ώρες
κι ύστερα κλείστε πάλι για να
«φυλακίσετε» τη δροσιά.
Ο «έξυπνος» ανεμιστήρας
Αν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα αντί
για το ενοχλητικό για πολλούς και
κοστοβόρο κλιματιστικό, βάλτε
μπροστά του ένα μπολ με παγάκια
για άμεσα δροσερότερο αποτέλεσμα. Αν πάλι θέλετε να διώξετε τον
θερμό αέρα απ’ το σπίτι, τοποθετήστε τον ανεμιστήρα με φάτσα
προς το παράθυρο και η δουλειά

σας θα γίνει στο άψε-σβήσε. Αν
στο σπίτι σας κάνει ρεύμα, βάλτε
τον ανεμιστήρα απέναντι απ’ το
παράθυρο και καθίστε ανάμεσά
τους για μια μοναδική όαση δροσιάς. Ο ανεμιστήρας οροφής είναι
μια ακόμη πολύ καλή λύση για
δροσιά χωρίς κόστος. Το καλοκαίρι μπορείτε να τον ρυθμίζετε ώστε
να γυρνά αριστερόστροφα, τραβόντας έτσι τον θερμό αέρα και διώχνοντάς τον προς τα έξω, αντί να
τον ανακυκλώνει επάνω σας.
Μειώστε τη χρήση ηλεκτρικών
συσκευών. Οι ηλεκτρικές συσκευές,
μεγάλες και μικρές, όταν λειτουργούν εκπέμπουν θερμότητα και
ανεβάζουν τη μέση θερμοκρασία
του σπιτιού. Μιας και το ψυγείο
είναι απολύτως απαραίτητο,
βάλτε πλυντήριο τις νυχτερινές
ώρες καθώς αερίζετε και αντικαταστήστε προσωρινά το φούρνο με
μια ψησταριά στο μπαλκόνι ή την
αυλή. Όσο για τα φώτα, καλό είναι
να ανάβουν τα απολύτως απαραίτητα, ώστε να γλιτώσετε λίγη
ακόμη αύξηση στη θερμοκρασία
του σπιτιού σας.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καταπολεμήστε την αϋπνία
με 5 βήματα

Τα «Βιάγκρα» στην Αρχαία Αθήνα

Σ

Αντιθέτως, ο άντρας με τη
βοήθεια της φύσης, ήταν σε
θέση να ικανοποιήσει τη
σύζυγο του έως και 12
φορές την ημέρα!
Μέλι και πιπέρι, το αρχαίο βιάγκρα
Σύμφωνα με το βιβλίο, «Ο μύθος
της ιερής πορνείας στην αρχαιότητα», της ιστορικού Στέφανι Λιν
Μπούτιν, στην αρχαιότητα υπήρχε μια σειρά σκευασμάτων που
είχαν σκοπό να βελτιώσουν τη
σεξουαλική
απόδοση
των
αντρών. Κάποια από αυτά, τους
έδιναν τη δυνατότητα να έχουν
μόνιμη διέγερση. Το μέλι σε συνδυασμό με το πιπέρι ήταν ένα από
τα πιο συνηθισμένα και αποτελεσματικά σκευάσματα.
Ένα ακόμα μυστικό των εραστών
εκείνης της εποχής ήταν ένα ινδικό φυτό που προκαλούσε ισχυρή
διέγερση σε καθημερινή βάση.
Από τα φύλλα εκκρινόταν μια
ουσία που αν ερχόταν σε επαφή
με τα ανδρικά γεννητικά όργανα ο
άνδρας μπορούσε να συνευρεθεί
ερωτικά έως και 12 φορές ημερησίως με μια γυναίκα. Για να εξαλειφτούν οι «ευεργετικές ιδιότητες» του φυτού, χρησιμοποιούσαν

νταν μέχρι θανάτου.
Σε περίπτωση που
κατάφερνε να αποδείξει την αθωότητα
της,
ο
σύζυγος
μαστιγωνόταν δημόσια για την άδικη
κατηγορία του.
Η ανδρική πορνεία
ως αντίδοτο μερικές σταγόνες
ελαιόλαδου.
Γάμος μετά από δημοπρασία
Στην αρχαία Μεσοποταμία, οι
γάμοι ήταν μια κοινή πρακτική
που αποσκοπούσε καθαρά στην
αναπαραγωγή. Οι δυο οικογένειες
συμφωνούσαν και οι μελλόνυμφοι
συναντιόντουσαν την ημέρα του
γάμου τους. Στο βιβλίο «Ηροδότου
Ιστορίαι», ο αρχαίος Έλληνας
ιστορικός περιγράφει πως γινόταν η «δημοπρασία» για την επιλογή νύφης. Συνέβαινε μια φορά
το χρόνο στα χωριά της αρχαίας
Βαβυλώνας. Οι γυναίκες που
συγκέντρωναν όλα τα προσόντα
για να παντρευτούν στέκονταν
μπροστά σε μια ομάδα αντρών
που αναζητούσαν σύζυγο. Κάθε
μια πωλούνταν στον ανάλογο
πλειοδότη. Οι πλούσιοι είχαν
πάντα προτεραιότητα και διάλεγαν τις ομορφότερες.
Οι άνδρες που δεν είχαν οικονομική επιφάνεια έπαιρναν συνήθως
τις πιο μέτριες σε εμφάνιση
γυναίκες και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν καν το δικαίωμα να
επιλέξουν. Οι γυναίκες στο αρχαίο
Ισραήλ έπρεπε να είναι παρθένες
πριν από τον γάμο. Εάν ο άντρας
κατηγορούσε τη σύντροφό του ότι
δεν ήταν ανέγγιχτη μέχρι να την
παντρευτεί, η γυναίκα λιθοβολού-

Στην αρχαία Αθήνα
όσοι εκπορνεύονταν πλήρωναν
φόρους. Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο άνδρες να επιθυμούν ερωτικά νεότερους εραστές. Όσοι
έκαναν αυτό το επάγγελμα δεν
είχαν πολιτικά δικαιώματα και
ήταν κυρίως σκλάβοι.
Στην αρχαία Βαβυλώνα υπήρχε
ένα έθιμο που όλες οι γυναίκες
έπρεπε να εκτελέσουν το ιερό τους
καθήκον απέναντι στη θεά Μιλλίτα ή Μουλισού, όπως συνήθιζαν
τότε να την αποκαλούν. Η συγκεκριμένη θεά ήταν μια μορφή που
αντιπροσώπευε την «ιερή πορνεία». Κάθε γυναίκα ξεχωριστά
έπρεπε να συνευρεθεί ερωτικά
μέσα στο ναό με έναν ξένο έναντι
ενός συγκεκριμένου ποσού. Ο
Ηρόδοτος στο βιβλίο του πολλές
φορές αναφέρεται σε γυναίκες
που εισέρχονταν και εξέρχονταν
από τον συγκεκριμένο ναό. «Μια
γυναίκα κάθεται σε αυτό μέρος
και δεν φεύγει μέχρι ένας ξένος να
της πετάξει ασήμι στην αγκαλιά
για έχει επαφή μαζί της στο ιερό»,
αναφέρει χαρακτηριστικά. Τα
κέρδη ήταν αφιερωμένα στη θεά,
ενώ και σε αυτή την περίπτωση,
οι όμορφες γυναίκες είχαν προτεραιότητα.
Κάποιες
έφευγαν
άπραγες για αρκετά χρόνια λόγω
της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Έκαναν τους εραστές … ακαταμάχητους
την αρχαία Ελλάδα η
έννοια του γάμου και οι
«συνήθειες» του ζευγαριού
μέσα σε αυτόν ήταν τελείως
διαφορετικές από τις σημερινές. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο ρόλος της γυναίκας
ήταν πολύ δύσκολος και ο
τρόπος που έπρεπε να έρθει
κοντά με τον σύντροφο της
ήταν επίπονος και βασανιστικός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο

Αμερικανός ειδικός ύπνου Andrew Weil,
μετά από μελέτες σε κέντρα ύπνου, προτείνει μία τεχνική που υποστηρίζει πως βοηθάει ανθρώπους με συμπτώματα αϋπνίας να
αποκοιμηθούν μέσα σε λίγα λεπτά.
Συμβουλεύει τους «ασθενείς» του να ακολουθήσουν την τεχνική του και σε πέντε βήματα
θα κοιμηθούν του… καλού καιρού. Μάλιστα,
ισχυρίζεται πως ο χρόνος που απαιτείται για
να κοιμηθεί κάποιος είναι μόλις 1 λεπτό.

Γενικότερα η έλλειψη ύπνου δεν είναι κάτι
που πρέπει να αγνοείται αλλά πρέπει να επιβάλλεται η αναζήτηση κάποιας άμεσης
λύσης. Είναι μία “παθηση” που δημιουργεί
σοβαρότατα προβλήματα στην ομαλή ισορροπία του οργανισμού και μάλιστα αν είναι παρατεταμένη μπορεί να κάνει τα οργανικά προβλήματα
να ενταθούν. Η έλλειψη ύπνου μπορεί ακόμη και να
οδηγήσει και σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα,
μπορεί ακόμη και να ευθύνεται για κάποια μορφής
κατάθλιψη.
Τα πέντε βήματα για καλό και γρήγορο ύπνο

1. Εκπνεύστε από το στόμα κάνοντας έναν ήχο σαν
φύσημα.
2. Κλείστε το στόμα και εισπνεύστε σιγά από τη
μύτη μετρώντας από μέσα σας μέχρι το 4.
3. Κρατήστε την αναπνοή σας και μετρήστε μέχρι το
7.
4. Εκπνεύστε από το στόμα κάνοντας έναν ήχο σαν
φύσημα και μετρήστε μέχρι το 8.
5. Πάρτε μια ανάσα. Τώρα εισπνεύστε και πάλι και
επαναλάβετε τρεις ακόμα φορές παίρνοντας
συνολικά τέσσερις ανάσες.

Γκάφες Αξίας

Θυμάσαι όταν σε έβαλε

Τέσσερα πανάκριβα πράγματα που πετάχτηκαν κατά λάθος στα σκουπίδια

στο δημόσιο;

Πολλοί από εμάς ανεξάρτητα του
πόσο προσεκτικοί μπορεί να
είμαστε, κάποια στιγμή ίσως
έχουμε πετάξει στα σκουπίδια
κάτι που έχει μεγάλη αξία, και
συναισθηματική αλλά και οικονομική. Παρακάτω δείτε πέντε
πανάκριβα πράγματα που πετάχτηκαν κατά λάθος στα σκουπίδια.
1. Τα διαμάντια
παντοτινά...

δεν

στον κάλαθο των αχρήστων! Ένας
τυχερός φύλακας βρήκε το
θησαυρό αλλά η τύχη του... κόπηκε όταν συνελήφθη προσπαθώντας να τα πουλήσει στη μαύρη
αγορά.
2. Ο σύζυγος και το... πεταμένο
χρυσό
Ένας σύζυγος από την Αμερική
έκανε στη σύζυγό του μια έκπλη-

H σύγχρονη Τέχνη δεν εκτιμάται
από όλους με τον ίδιο τρόπο. Μια
καθαρίστρια σε μια γκαλερί στην
Ιταλία έκανε τα συναισθήματά
της πολύ σαφή, όταν πέταξε ένα
σύγχρονο αριστούργημα του καλλιτέχνη Paul Branca. Το έργο
τέχνης που έμοιαζε με δύο σκουπιδοτενεκέδες, είχε σκοπό να
ενθαρρύνει τους θεατές να εξετάσουν το περιβάλλον και το κόστος
τους ήταν 15.000 δολάρια.
4. Ο Χάρι Πότερ... στα σκουπίδια

είναι

Τα διαμάντια μπορεί να είναι οι
καλύτεροι φίλοι των γυναικών
αλλά μάλλον δεν το σκέφτονται
όλοι έτσι. Αυτό συνέβη και με το
προσωπικό ενός καταστήματος
που κατά λάθος έριξε διαμάντια
αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων

3. Η τέχνη πήγε στα σκουπίδια

ξη που δεν θα ξεχάσει ποτέ για
την 23η επέτειό τους. Κι αυτό
γιατί κατά λάθος πέταξε τα
χρυσά της κοσμήματα αξίας
50.000 δολαρίων στα σκουπίδια.
Στην καλύτερη περίπτωση πιθανόν «εξορίστηκε» στον καναπέ για
κάποιες μέρες.

O δημοσιογράφος Nigel Reynolds
πήρε από την JK Rowling το
πρώτο υπογεγραμμένο αντίγραφο
του πρώτου βιβλίου της σειράς
«Χάρι Πότερ». Όμως, παρά τη
μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία,
ο Nigel ήταν πεπεισμένος ότι το
βιβλίο δεν θα πιάσει τόπο και το
πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων. Τώρα, τα αντίγραφα από
την πρώτη έκδοση πουλιούνται
ακόμη και για 50.000 δολάρια.

Ένας παππούς ξαπλωμένος στο κρεββάτι, ήταν
στα τελευταία του και ρωτάει τη γιαγιά:

Σοβαρά … αστειάκια

Λ

ένε πως ότι για κάποιον είναι
σκουπίδι, για κάποιον άλλον
μπορεί να είναι θησαυρός. Και
αυτό συμβαίνει στην περίπτωση
που κάποιος πετάξει κατά λάθος
στα σκουπίδια κάτι που έχει
μεγάλη αξία.

– Γυναίκα μου, τώρα που πηγαίνω στον άλλο
κόσμο, θα ήθελα να ξέρω αν με έχεις απατήσει.
– Συγχώρα με Μήτσο μου τρεις φορές σε έχω
απατήσει.
– Θέλω να μου πεις πότε.
– Ένταξει Μήτσο μου. Θυμάσαι όταν σε έβαλε
στο δημόσιο ο Νίκος; Εγώ έβαλα το χεράκι
μου για να βοηθήσω..
Μένει άναυδος ο παππούς αλλά τι να κάνει
τώρα..Ότι έγινε,έγινε..Μετά την ρωτάει.
– Ποιά ήταν η δεύτερη φορά;

– Θυμάσαι Μήτσο μου που είχες πάρει εκείνη την
προαγωγή; Εγώ έβαλα το χεράκι μου και έπεισα
τον διευθυντή..
Μένει αποσβωλομένος ο παππούς! Αλλά τι να
κάνει..Ότι έγινε, έγινε…
– Πες μου, ποιά ήταν η τρίτη φορά;
– Θυμάσαι Μήτσο μου όταν είσουν υποψήφιος για
δήμαρχος και ήθελες τετρακόσιους ψήφους;
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

5 συνήθειες που κάνουν κακό στην υγεία
Α

ν νόμιζες ότι το κάπνισμα είναι
το πιο βλαβερό πράγμα που
κάνεις στον οργανισμό σου, δυστυχώς κάνεις λάθος.
Πέντε καθημερινές συνήθειες έχουν
τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με
το να καπνίζεις.
1. Καθιστική ζωή
Μήπως περνάς την περισσότερη
μέρα καθισμένη σε μια καρέκλα;
Μήπως έχεις ξεχάσει τι σημαίνει
γυμναστική; Καλό θα ήταν πλέον
να κάνεις μερικά διαλείμματα και
να περπατάς κατά τη διάρκεια της
εργασίας σου και να βάλεις την
άσκηση στην καθημερινότητά σου.

λάθη, φρόντισε να βάζεις το
κατάλληλο λάδι για το ανάλογο
μαγείρεμα. Για παράδειγμα, το
ελαιόλαδο μην το χρησιμοποιείς σε
υψηλές θερμοκρασίες αλλά προτίμησε σε χαμηλότερες.
4. Σολάριουμ
Τα προηγούμενα χρόνια σε όλον
τον κόσμο (και στην Ελλάδα) ήταν

βελούδινο χρώμα, κατανάλωσε
καρότα και ντομάτες ενώ απόφυγε
να κάνεις ηλιοθεραπεία τις «ακατάλληλες ώρες» 12.00-17.00.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

5. Δεν κοιμάσαι αρκετά
Ο καλός ύπνος είναι «γιατρός» για
τα πολλά καθημερινά προβλήματα.
Τα άτομα που έχουν έλλειψη ύπνου
εμφανίζουν υψηλή αρτηριακή

2. Τρως πολύ κρέας και τυρί
Παν μέτρο άριστον δεν έλεγαν οι
αρχαίοι Έλληνες; Κάτι γνώριζαν. Η
ζωική πρωτεΐνη δεν είναι αθώα
καθώς είναι πλούσια στην ορμόνη
IGF-1 που δυναμιτίζει την παραγωγή καρκινικών κυττάρων. Περιόρισε τη συνεχή κατανάλωση κρέατος και προτίμησε να λαμβάνεις
πρωτεΐνες από όσπρια όπως τα
φασόλια.
3. Μαγειρεύεις με λάθος λάδι
Δεν είναι μόνο θέμα γεύσης αλλά
και υγείας. Η χρήση σογιέλαιου στη
μαγειρική είναι μεγάλο λάθος αφού
απελευθερώνονται αιωρούμενα
σωματίδια, αλδεΰδες και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, ενώσεις που περιέχονται στο
τσιγάρο. Για να αποφύγεις τέτοια

της μόδας το σολάριουμ. Αρκετοί
ερευνητές από τότε εφιστούσαν
την προσοχή μας σε αυτήν την
beauty μανία, ωστόσο αρκετές
αψήφησαν την προειδοποιήσεις
και προτίμησαν να μαυρίσουν
μέσα σε ειδικά μηχανήματα. Αποτέλεσμα; 42.000 περιστατικά καρκίνου του δέρματος κάθε χρόνο
μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αν θες να αποκτήσεις μελαψό

πίεση, έμφραγμα, εγκεφαλικό,
παχυσαρκία και αρκετά άλλα
θέματα πρόσφατη έρευνα έδειξε
ότι αν κοιμάσαι λιγότερο από 6
ώρες την ημέρα, τα ποσοστά θνησιμότητας είναι ίδια με έναν
καπνιστή.
Τι να κάνεις; Κοιμήσου. Όχι λίγο,
αλλά τουλάχιστον 8 ώρες και αν
έχεις αϋπνίες, φρόντισε να επισκεφτείς έναν ειδικό.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις
κάποιες καταστάσεις με περισσότερη
πειθαρχία. Μην αντιδράς έντονα και μη
δημιουργείς αντιπάθειες στον περίγυρό
σου. Δεν είναι ένδειξη συναισθηματικής
ωριμότητας να μην αυτοελέγχεσαι.
Άλλωστε, εσύ είσαι από τα άτομα που
καταφέρνουν πάντα να ελίσσονται και να
συμπεριφέρονται όπως απαιτούν οι
περιστάσεις. Αυτό πρέπει να κάνεις και
τώρα!
Ταύρος: Μην δείχνεις δογματισμό, γιατί
θα παρεξηγηθείς από άτομα του περιβάλλοντός σου σε πολλά θέματα. Καλό
θα είναι μερικές φορές να ακούς και τους
άλλους, προτού βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Για να αποφύγεις τις προστριβές
που μπορεί να προκύψουν στο οικογενειακό σου περιβάλλον, καλό θα είναι να
δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό και να
ακούσεις τι θέλουν να σου πουν.
Δίδυμοι: Θα πρέπει να αλλάξεις ριζικά
κατευθύνσεις και να ακολουθήσεις μια
πιο δυναμική στρατηγική, για να κατευθύνεις τις καταστάσεις εκεί που θέλεις
εσύ. Οι πλανήτες είναι αρκετά ευνοϊκοί
μαζί σου και θα σου συμπαρασταθούν σε
όλα αυτά που θέλεις να κάνεις. Απόφυγε
να κάνεις κινήσεις που μπορεί να σε οδηγήσουν στην υπερβολή και ακολούθησε
τον δρόμο της λογικής.

που σε προβληματίζουν. Ο δυναμισμός
που θα έχεις θα είναι μεγάλος και με ό,τι
καταπιαστείς, θα το φέρεις εις πέρας με
τον καλύτερο τρόπο. Μην χαλαρώνεις και
μην επαναπαύεσαι! Εκμεταλλεύσου τα
αποθέματα ενέργειας που έχεις, γιατί οι
ευκαιρίες που θα σου εμφανιστούν είναι
πολλές και σημαντικές.
Παρθένος: Σε καταστάσεις που θεωρούσες σχεδόν αμετάβλητες μέχρι τώρα,
μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω. Ενδεχομένως να αρχίσεις να αναρωτιέσαι πως
είναι δυνατόν να βρίσκεις λύσεις για τους
υπολοίπους, αλλά όχι για σένα. Απλώς
είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις, διαφορετικά δεν θα πελάγωνες έτσι εύκολα.
Ανασκουμπώσου και όλα θα πάνε καλά.
Λίγη ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση
μόνο χρειάζεται.
Ζυγός: Θα ασχοληθείς με θέματα παιδιών
ή γενικά με αγαπημένα άτομα. Προσπάθησε να τους ακούσεις και να λύσεις
ενδεχόμενα προβλήματα. Μην καταπιάνεσαι με πολλά θέματα μαζί. Οι υποχρεώσεις που έχεις είναι πάρα πολλές και
πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να
τα κάνεις όλα ταυτόχρονα. Μην ξεχνάς
ότι έχεις να φροντίσεις και τον εαυτό
σου.

Καρκίνος: Η δυναμικότητα που έχεις είναι
μεγάλη. Μην αφήνεις τις καταστάσεις να
σε παίρνουν από κάτω. Μπορείς να
λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να
προκύψει. Αν θες να ξεφύγεις από διάφορες υποθέσεις που σε αγχώνουν και σε
εκνευρίζουν, κάνε κάτι ευχάριστο και
δημιουργικό. Η διάθεσή σου θα χτυπήσει
κόκκινο… με την καλή έννοια!

Σκορπιός: Προσπάθησε να συγκεντρωθείς και μην σπαταλάς τον χρόνο σου, σε
πράγματα που μπορεί να σε καθυστερήσουν και να σε πηγαίνουν πίσω σε βασικές σου υποχρεώσεις. Περνάς προβλήματα και εμπόδια, που προσπαθείς να τα
λύσεις. Να ξέρεις ότι όλα αυτά βαδίζουν
προς το τέλος τους γιατί η περίοδος θα
είναι πολύ εποικοδομητική και οι καταστάσεις θα πηγαίνουν από το καλό στο
καλύτερο.

Λέων: Μπορείς να κινηθείς επικεντρωμένα, για να λύσεις συγκεκριμένα θέματα

Τοξότης: .Φρόντισε να μην επηρεαστείς
από παράγοντες που μπορεί να σε απο-

συντονίσουν. Επιστράτευσε την εξυπνάδα και τον δυναμισμό σου για να ξεπεράσεις όλα τα προβλήματα που μπορεί να
έχεις. Η οικογένεια σου έχει ανάγκη την
παρουσία σου, γι’ αυτό φρόντισε τον
ελεύθερο σου χρόνο να τον περάσεις μαζί
της και μην την αμελείς άλλο…
Αιγόκερως: Αν το θέλεις πραγματικά,
μπορείς να ξεπεράσεις ενδεχόμενες
δυσκολίες που θα προκύψουν στη ζωή
σου και είναι μία καλή ευκαιρία να
κάτσεις να σκεφτείς, για να αλλάξεις τη
συμπεριφορά σου. Μπορεί σε μερικά
πράγματα να φταις κι εσύ, αλλά ακόμη
να μην το έχεις συνειδητοποιήσει. Άλλαξε
λοιπόν στάση στα πράγματα και στα
γεγονότα και με περισσότερη διπλωματικότητα, τα αποτελέσματα που θα έχεις
θα σε ικανοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό.
Υδροχόος: Είσαι σε αναμονή και περιμένεις κάποια πράγματα για διάφορα
θέματα που σε απασχολούν. Ηρέμησε,
μην εκνευρίζεσαι και να ξέρεις ότι θα
έρθουν και θα είναι όλα πολύ καλά. Μπορείς να βάλεις καινούργιους στόχους και
τα θεμέλια σε θέματα που υπάρχουν ήδη,
αλλά είναι προβληματικά. Μην απογοητεύεσαι από τη στασιμότητα των ημερών. Πολύ γρήγορα θα φανεί φως στο
τούνελ!
Ιχθείς: Μην αφήσεις κανέναν να σε επηρεάσει και επίσης μην αφήνεις διάφορες
καταστάσεις να σε καταβάλλουν ψυχικά.
Έχεις βάλει κάποιους στόχους και δεν
πρέπει να παρεκκλίνεις από αυτούς,
γιατί θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία. Θα
νιώσεις απογοήτευση για πολλά θέματα
που θέλεις να τελειώνουν και είναι σε
στασιμότητα. Κάνε υπομονή, γιατί είσαι
σε πολύ καλό δρόμο και θα πετύχεις
πάρα πολλά.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κεφτεδάκια Σμυρνέικα
Υλικά: 700 γρ. κιμά μοσχαρίσιο, περασμένο 2 φορές

2 φλ. ψίχα ψωμί
2-3 κρεμμύδια μέτρια
3-4 κ.σ. μαϊντανό
5-6 φύλλα δυόσμου
2-3 κ.σ. γαλέτα ψιλή
2-3 κ.σ. αλεύρι
Εκτέλεση: Σε ένα μεγάλο
μπολ ανακατεύουμε τον
κιμά με όλα τα υλικά. Τα
πλάθουμε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί στο
ψυγείο για 30 λεπτά, ώστε να δέσουν τα αρώματα των
υλικών. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια σε μέγεθος μεγάλου
καρυδιού. Τα περνάμε από αλεύρι τα τηγανίζουμε σε
ελαιόλαδο λίγα λίγα και στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 772 - 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964

ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ:

ΑΔΕΛΦΙΑ, ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ, ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

✉

Ε

πειδή επανήλθε στην επικαιρότητα τις τελευταίες
μέρες, θέμα με

τις κάμερες της τροχαίας, καλό είναι
να μας εξηγήσουν οι αρμόδιοι γιατί
επιμένουν στην τοποθέτηση τους και
σε φώτα τροχαίας...
Οι παραβιάσεις που κατέγραφαν εκεί
οι κάμερες όταν λειτουργούσαν, δεν
ήταν ουσίας. Το να καταγγέλλεται
κάποιος επειδή οι τροχοί του αυτοκινήτου του «πάτησαν» σε διάβαση
πεζών, τη στιγμή που δεν υπήρχε
πεζός εκεί, δεν είναι σοβαρό παράπτωμα για να καλείται ο οδηγός να
πληρώσει πρόστιμο.
Ας τοποθετήσουν τις κάμερες στα επικίνδυνα σημεία, εκεί που οδηγοί αναπτύσσουν ιλιγγιώδεις ταχύτητες και
διακινδυνεύουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι
άλλοι. Στα φώτα τροχαίας δεν χρειάζονται, εκτός βέβαια και αν τοποθετούνται απλά και μόνο για να αυξηθούν τα έσσοδα από τα λαπόρτα..!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Περα Ορεινής

Γελοίες αμερικανιές
σε νηπιαγωγεία

Α

υτό και αν είναι η πιο ακραία
ξιππασιά και η πιο γελοία πλην
θλιβερή πρακτική, που επιβεβαιώνει
πόσο καθυστερημένος και υπανάπτυκτος είναι αυτός ο τόπος. Ο μιμητισμός, δηλ. ο κωμικός πιθηκισμός,
ξενόφερτων συμπεριφορών έχει
εισβάλει και σε νηπιαγωγεία.

«Έτοιμοι, αδέλφια, να
κατεβούμε στην Κύπρο
μας και να συντρίψουμε τον βάρβαρο
Τούρκο». Με αυτά τα
λόγια οι αντιπρόσωποι
εις το Ε’ Πανελλαδικόν
Πανοικοδομικόν
Συνέδριον Αθηνών
υπεδέχθησαν τους συν.
Ν. Ζιβάναν και Μ.
Ιωάννου, οι οποίοι
παρεκάθησαν εις το
Συνέδριον.

Επικίνδυνα παιδικά παπούτσια στην Κυπριακή αγορά

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό
ότι έχουν κυκλοφορήσει στην κυπριακή
αγορά παιδικά παπούτσια (κινεζικής
κατασκευής που έφτασαν μέσω
Ισπανίας), ονομασίας Bubble Bobble και
κωδικό μοντέλου A895, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους, γιατί

περιέχουν εξασθενές χρώμιο.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί
τους καταναλωτές σε περίπτωση που
εντοπίζει προϊόντα, για τα οποία
υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλειά
τους να επικοινωνεί στα τηλέφωνα
22405611, 22405637 και 22405609.

Μάλιστα! Τα τελευταία μερικά χρόνια, στο πλαίσιο μιας εξεζητημένης
επίδειξης από διευθύνσεις ιδιωτικών
νηπιαγωγείων, ακριβώς για λόγους
επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς, επειδή ξέρουν πόσο ξιππασμένοι είναι πολλοί Κυπραίοι γονείς,
ντύνουν τα παιδάκια των έξι χρόνων
- άκουσον! άκουσον! - με τηβένους!
Πρόκειται για παιδάκια που τελειώνουν την προδημοτική και ετοιμάζονται για το δημοτικό.
Ήμασταν μάρτυρες πρόσφατα μιας
τέτοιας ανεπίτρεπτης εκδήλωσης και
είδαμε παιδάκια των πέντε ή και έξι
χρόνων να παρελαύνουν ενώπιον
των γονιών τους, ως εάν να επρόκειτο
να
αποφοιτήσουν
από…
Πανεπιστήμιο! Ακόμα και οι νηπιαγωγοί ήταν ντυμένες με τηβένους για
να ταιριάζουν, προφανώς με όλο το
κιτς σκηνικό. Τι καταλαβαίνουν αυτά
τα παιδάκια από τέτοιες μασκαράτες; Κι αν στα έξι τους παρελαύνουν
με τηβένους, όταν πραγματικά θα
αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο
και εκεί δικαιωματικά θα πρέπει να
φορέσουν με περηφάνια την τήβενο,
πώς θα αντιδράσουν; Μάλλον με
αδιαφορία και ίσως και απέχθεια,
αφού από τα μικράτα τους είχαν ήδη
μιαν εμπειρία. Χαίρε, Κύπρος, με τις
αμερικανιές και τα καραγκιοζιλίκια
σου, ότι δεν έχεις πια όρια στη γελοιοποίηση.
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» Σ.Ι.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 17/2016 29/6/2016
150.000 ....34155

100 ...........18951

1.000 ........59823

100 ...........40065

400 ...........34573
400 ...........59938
400 ...........40286

100 ...........26359
100 ...........45547

200 ...........22927

100 ...........26340

200 ...........48159

100 ...........50749

200 ...........31524

100 ...........21407

200 ...........19172
200 ...........50267

Άλλα ποσά

200 ...........59802

Από €50 οι λήγο-

200 ...........33166

ντες

200 ...........44338

0862.

200 ...........23481
200 ...........48375
100 ...........55681

σε

8838.
6727.

0723. 8114. 6666
Από €25 οι λήγο-

100 ...........38026

ντες σε 640, 065,

100 ...........53654

799, 217

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
«Για να γίνει κανείς ικανός
σ' οποιοδήποτε επάγγελμα τρία
πράγματα χρειάζονται: φύση,
μελέτη και πρακτική εξάσκηση.»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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EURO 2016: Η ΑΝΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΣΤΑ ΥΨΗ
• Πρόωρος τελικός Γερμανία - Γαλλία στις 7 Ιουλίου

Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των
ποδοσφαιρόφιλων με τους δύο ημιτελικούς που θα γίνουν στις 6 και 7
Ιουλίου και τον τελικό που θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου.
Η συμπαγής αλλά μέτρια Πορτογαλλία των Φ. Σάντος που ξέρει
να... κλέβει αποτελέσματα, αναμετράται με την καλή και ισορροπημένη Ουαλλία. Στον άλλο ημιτελικό η
χαλκέντερη, πολύπειρη και πειθαρχημένη Γερμανία αντιμετωπίζει την
γρήγορη και βιρτουόζα Γαλλία, σ’
ένα αγώνα που θα ραγίσει καρδιές.
Εξηγώντας τις εμφανίσεις της Πορτογαλλίας ο Φ. Σάντος ξεκαθάρισε,

ότι προτιμά να είναι «ένας άσχημος
που παραμένει στη Γαλλία παρά
ένας όμορφος που θα είχε ήδη επιτρέψει στη Λισαβόνα». Το μόνο που
με ενδιαφέρει είναι να πάμε στον
τελικό και να κερδίσουμε, σημείωσε
κατηγορηματικά ο πρώην τεχνικός
της Εθνικής Ελλάδας.

Η 50ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΡΑ
Χρειάστηκαν 18 πέναλτυ προκειμένου η Γερμανία να σπάσει την
παράδοση, να λυγίσει την σθεναρή
αντίσταση της Ιταλίας και να προκριθεί στα ημιτελικά. Σημειώνεται
ότι η Γερμανία εδώ και μισό αιώνα

δεν έχει νικήσει την «Σκουάντρα
Αντζούρα» σε αγώνα «νόκ - άουτ»
μεγάλης διοργάνωσης.
Η Γερμανία τελικά μπήκε πανηγυρικά κερδίζοντας την Κυριακή την
Ιταλία με 6-5 στα πέναλτυ σε ένα
αγώνα για καρδιακούς.
Η Γαλλία σοβαρή και ουσιαστική
καθάρισε νωρίς την Ισλανδία που
αναδείχθηκε σε έκπληξη του Euro
2016.
Η Ουαλλία ανώτερη απέκλεισε
τους φιλόδοξους
Βέλγους.
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Το Brexit, η ΕΕ και η Κύπρος
Με τον Ανδρέα Θεοφάνους, Καθηγητής Πολιτικής
Οικονομίας και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας

1

1 Ποιοί λόγοι έκλιναν την πλάστιγγα
του δημοψηφίσματος. Στην απόφαση
σοβαρό ρόλο διεδραμάτισαν τα μεταναστευτικά ζητήματα περιλαμβανομένου και του θέματος της πιθανής ελεύθερης διακίνησης των
Τούρκων πολιτών. Επιπρόσθετα, οι Βρετανοί
θεωρούν ότι το έθνος κράτος είναι σε καλύτερη θέση να προστατεύει τα συμφέροντα της
χώρας τους. Και τούτο σε μια συγκυρία όπου
η ΕΕ δεν αντικρίζει με ισοτιμία τα κράτη μέλη
της. Το Brexit εμπεριείχε επίσης, συμβολικά
και ουσιαστικά, και το στοιχείο του προστατευτισμού έναντι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της παγκοσμιοποίησης.

2

Τι αποτυπώνεται μέσα από την απόφαση. Αποτυπώνεται η ευρύτερη ανησυχία των ευρωπαϊκών λαών για τα θεσμικά και
δημοκρατικά ελλείμματα της ΕΕ. Παραπέμπει
επίσης στο γεγονός ότι σήμερα η ΕΕ, και ιδίως
η Ευρωζώνη, έχει καταστεί μέγας ασθενής.
Ταυτόχρονα υπογραμμίζονται οι ευθύνες της
ΕΕ για τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί με
αποτέλεσμα σε πολλές χώρες να έχουν αυξηθεί η ανεργία, η φτώχεια και οι κοινωνικοί
αποκλεισμοί, ενώ ταυτόχρονα συρρικνώνεται
η μεσαία τάξη.

3

Brexit και Κύπρος. Ενώ η ΕΕ διέρχεται μια
βαθειά κρίση είναι αδιανόητο η Κύπρος ή
οποιαδήποτε χώρα μέλος να στηρίζεται αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να
μην έχει τους δικούς της σχεδιασμούς για τις
πολυδιάστατες προκλήσεις. Η Κύπρος, ως
ισότιμο μέλος,καλείται να εμβαθύνει τις σχέσεις με τη Βρετανία στη βάση της αμοιβαιότητας και του αλληλοσεβασμού. Η οικονομική
συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών μπορεί να
περιλαμβάνει ζητήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, του τουρισμού καθώς
και την πρόσβαση Κυπρίων στην αγορά εργασίας και στα πανεπιστήμια στη Βρετανία
όπως και προηγουμένως.

4

Χρειάζεται εμβάθυνση σχέσεων Κύπρου
Βρετανίας. Βεβαίως.Να απαιτήσουμε σε
πνεύμα συνεργασίας, όπως οι στρατιωτικές
βάσεις, πέραν της εξυπηρέτησης των βρετανικών και ευρύτερων συμφερόντων, προασπίζουν την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα θα πρέπει να υπενθυμίζουμε
τη Βρετανία ότι έχει την υποχρέωση να συμβάλει στην αποκατάσταση της ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Η
Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους με μια δημιουργική συμμετοχή στην ΕΕ ως
ισότιμο
μέλος,
εμβαθύνοντας
παράλληλα
τις
σχέσεις με τη Βρετανία και αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο
της
στην
Ανατολική
Μεσόγειο.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σ

ε δίωρη στάση εργασίας έχουν
κατέλθει προχθές Δευτέρα οι
εργαζόμενοι στις υπηρεσίες εδάφους Swissport και LGS στο αεροδρόμιο Λάρνακας, διαμαρτυρόμενοι
για την μη ανανέωση αλλά και
παραβίαση της συλλογικής σύμβασης που διέπει τους όρους εργασίας τους και η οποία έληξε από
τον Μάιο του 2014.
Η ενέργεια τους έρχεται μετά από
μήνες διαβουλεύσεων στο Υπουργείο
Εργασίας για τη μη καταβολή του
δεύτερου μισού της προβλεπόμενης
στις συλλογικές συμβάσεις προσαύξησης στους μισθούς τους.
Ο γγ της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ Ελισσαίος
Μιχαήλ δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» πως η υπομονή των εργαζομένων έχει εξαντληθεί και πως αναμένεται από τις εταιρείες να επιδείξουν πνεύμα συναίνεσης και συνεννόησης, ώστε να μη διαταραχθεί η
εργασιακή ειρήνη.
Στο μεταξύ, σε κοινή ανακοίνωση,

που εξέδωσαν χθες Τρίτη οι κλαδικές
συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η διαφορά
θα επιλυθεί εάν οι εταιρείες σεβαστούν τις συλλογικές συμβάσεις και

√ Εξαντλήθηκε η υπομονή
και η ανοχή
των εργαζομένων

απεργιακά μέτρα, αλλά η στάση των
εταιρειών δεν μας έχει αφήσει άλλη
επιλογή, επισημαίνουν.
Οι τρείς συντεχνίες εκφράζουν επίσης έκπληξη από ανακοίνωση της
ΟΕΒ αναφορικά με τα απεργιακά
μέτρα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και
διευκρινίζουν πως οι εργαζόμενοι
είναι χαμηλόμισθο προσωπικό και
όχι ομάδα καλά αμειβομένων.
Και τονίζεται:
«Η απεργία δεν έγινε για διεκδίκηση
μισθολογικών αυξήσεων ή και αιτημάτων, αλλά για τη μονομερή παραβίαση όρων της συλλογικής σύμβασης».

τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
Δεν είναι αυτοσκοπός των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, τα

Χρήζει επίσης διευκρίνησης πως το
συνδικαλιστικό κίνημα από τον
Δεκέμβριο του 2015 που κηρύχθηκε
αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις,
ανέμενε την επίδειξη καλής θέλησης
από την εργοδοτική πλευρά. Αντί
αυτού μονομερώς και αυθαίρετα
προχωρούσε στην επιβολή των αποφάσεων της.

• Σε παραγωγικό κλίμα η συνάντηση ΣΕΚ και προέδρου της Δημοκρατίας

Θετικά αντικρύζει ο πρόεδρος Αναστασιάδης
φλέγοντα ζητήματα που ήγειρε η ΣΕΚ

Θ

ετικά προσέγγισε ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τα θέματα που ήγειρε η
νέα ηγεσία της ΣΕΚ στην
πρώτη τους συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στο προεδρικό. Η συνάντηση έγινε με
αφορμή την ολοκλήρωση
των εργασιών του 28ου
παγκυπρίου συνεδρίου της
ΣΕΚ και επιδόθηκαν στον
πρόεδρο τα ψηφίσματα του
συνεδρίου.

σοβαρά προβλήματα
της αγοράς εργασίας,
την ανεργία, την αδήλωτη εργασία, την
αγορά υπηρεσιών, τα
συμβόλαια εργασίας,
και ζήτησε την πιο
αποτελεσματική
παρέμβαση του κράτους και του Υπουργού Εργασίας για
προστασία των εργαζομένων.

Ο κ. Αναστασιάδης αφού
καλωσόρισε και συνεχάρη τη

√ Θα συνεχίσουμε να
πολιτευόμαστε με υψηλό
αίσθημα ευθύνης
διαβεβαίωσε ο νέος
γ.γ Ανδρέας Μάτσας
νέα ηγεσία της ΣΕΚ, εξήρε τη συνδικαλιστική υπευθυνότητα της ΣΕΚ και
γενικότερα του συνδικαλιστικού
κινήματος, ειδικότερα κατά την
περίοδο της κρίσης όπου οι εργαζόμενοι συμπεριφέρθηκαν συνετά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια ανόρθωσης της
οικονομίας.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Μάτσας εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας αναγνωρίζει τη μεγάλη
συνεισφορά των εργαζομένων για
οικονομική ανασυγκρότηση, τονίζο-

www.sek.org.cy,

ντας ότι το κίνημα θα συνεχίσει να
πολιτεύεται διεκδικητικά αλλά
πάντοτε με σύνεση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Υπογράμμισε ότι τα
εργατικά αιτήματα θα υποβάλλονται
στη βάση της τεκμηρίωσης λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ευρύτερα
συμφέροντα της κοινωνίας και της
χώρας. Επιπρόσθετα, αναγνώρισε
τη θετική εικόνα που παρουσιάζει η
οικονομία του τόπου χάρις τις προσπάθειες και θυσίες όλων των κοινωνικών εταίρων και υπογράμμισε
ότι η ΣΕΚ σε συνεργασία και με το
υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα θα
διεκδικήσει την επαναφορά των
μισθών και ωφελημάτων που αποκόπηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις δυνατότητες των επιχειρήσεων αλλά και της γενικότερης
οικονομίας του τόπου. Ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ αναφέρθηκε στη
συνέχεια στις θέσεις της ΣΕΚ στα

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Ο πρόεδρος, σχολιάζοντας τις θέσεις της
ηγεσίας της ΣΕΚ, διαβεβαίωσε ότι θα αποζημιωθεί το 75% των κουρεμένων
ταμείων προνοίας που ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα Κύπρου και
την πρώην Λαική. Συμφώνησε με τη
θέση της ΣΕΚ για εφαρμογή του
μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου
Υγείας το συντομότερον αφού προηγηθεί η αυτονόμηση των δημόσιων
νοσηλευτηρίων και η κατακύρωση
της προσφοράς του λογισμικού.
Διευκρίνησε, παράλληλα ότι ο οδικός
χάρτης για υλοποίηση του ΓΕΣΥ θα
ετοιμαστεί μετά την συνάντηση που
θα έχει ο πρόεδρος με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Σε σχέση με τη θέση
της ΣΕΚ ότι η ΑΤΑ θα πρέπει να επανεκκινήσει χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω συρρίκνωση των
μισθών των εργαζομένων, ο πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της έναρξης κοινωνικού διαλόγου μετά τις θερινές
διακοπές για διεξοδική συζήτηση
του κεφαλαίου ΑΤΑ.

www.oho-sek.org.cy

