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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Να αποφύγουμε σκληρό
μνημόνιο
Την ανάγκη η Κύπρος να αποφύγει νέο σκληρό μνημόνιο, διαμήνυσε ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Η Κομισιόν πάντως προβλέπει
ύφεση ύψους 7.4% στην Κυπριακή
οικονομία στον τρέχον έτος.

Ώρα να διεκδικήσουμε την Ευρώπη
που οραματιζόμαστε
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Επαναβεβαίωση της
Ευρωπαϊκής προοπτικής
Εν μέσω της σκληρής δοκιμασίας
ελέω κορωναϊου, οι «27» ηγέτες
της ΕΕ επαναβεβαίωσαν την
Ευρωπαϊκή προοπτική καθώς και
τη στήριξη στα Δ. Βαλκάνια

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη
για επανεκκίνηση της οικονομίας
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Σαφέστατη θέση του Επαγγελματικού Γραφείου της ΣΕΚ

Υπογραφή Κοινωνικού Συμβολαίου
για διαχείριση της υγειονομική κρίσης

Α
Σελ. 5

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3080

ναγκαία θεωρεί το Επαγγελματικό
Γραφείο της ΣΕΚ την τάχιστη υπογραφή Κοινωνικού Συμβολαίου για
διαχείριση της υγειονομικής κρίσης,
αποσκοπώντας πρωτίστως
στην
θωράκιση της οικονομίας, τόνωση της
απασχόλησης και προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Σε συνεδρία του προχθές Δευτέρα επεξεργάστηκε την υποβληθείσα πρόταση
της ΣΕΚ για υιοθέτηση Κοινωνικού Συμβολαίου το οποίο βασικά θα αποσκοπεί στην προστασία των μισθωτών
του ιδιωτικού τομέα που δεν τυγχάνουν
συνδικαλιστικής κάλυψης. Κατέγραψε
τα προβλήματα και τις αδυναμίες που
αναφύονται από την καθυστέρηση
καταβολής των μισθών και επιδομάτων

από τα εξαγγελθέντα σχέδια του
Υπουργείου για στήριξη των μισθωτών,
των αυτοεργοδοτουμένων και των επιχειρήσεων. Εξέφρασε την ανησυχία του
για τα φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών
και εκμετάλλευσης εργαζομένων, τονί-

αδήλωτης εργασίας και του αθέμιτου
ανταγωνισμού καθώς και αναζωπύρωση της επισφαλούς απασχόλησης.
Σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας κάλεσε τα
εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν σεβα-

√ Τόνωση της απασχόλησης, στήριξη των εργαζομένων, προστασία
των ευάλωτων
√ Πάταξη φαινομένων εκμετάλλευσης και αθέμιτων πρακτικών
στην αγορά εργασίας
ζοντας την ανάγκη να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα αναχαίτισης κάθε αυθαιρεσίας και να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας για να αποτραπεί έξαρση της

σμό στις κοινές διακηρύξεις, προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση χωρίς
συγκρούσεις και με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις.

• 12η Μαίου - Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο του αγώνα τους
Σελ. 7

Πρώτιστη έγνοια η διατήρηση των θέσεων εργασίας
Οι γενικοί γραμματείς των «7»
Ομοσπονδιών της ΣΕΚ δίδουν το
στίγμα τους για την αγωνία της
επόμενης μέρας της οικονομικής επανεκκίνησης
Σελ. 16

Σελ. 3, 4

Αντίδραση για τα κακώς έχοντα στη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης

Τ

ο Επαγγελματικό Γραφείο της ΣΕΚ, αξιολογώντας
τα δεδομένα που δημιουργούνται ως απότοκο της
υγειονομικής κρίσης, διατυπώνει τα ακόλουθα:
Η ΣΕΚ θεωρεί πως, ο μόνος τρόπος διαχείρισης της
κατάστασης και περιορισμού των προβλημάτων που
προκύπτουν στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, είναι η υπογραφή Κοινωνικού Συμβολαίου ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, που θα στοχεύει
στην ομαλή επανεκκίνηση της οικονομίας, θα προστατεύει την απασχόληση και τα εργασιακά δικαιώματα, με πλήρη σεβασμό προς τον κοινωνικό διάλογο και την αποφυγή μονομερών ενεργειών. Μέσα από
αυτή τη στρατηγική προσέγγισης, θα γίνει εφικτή η
προστασία του συνόλου των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα, καταγγέλλεται η αυθαιρεσία μερίδας
εργοδοτών, σε σχέση με μονομερείς παρεμβάσεις σε
μισθολογικά και άλλα ωφελήματα. Σημειώνεται επίσης πως, αριθμός επιχειρήσεων παρουσιάζει δεδομένα που δεν τεκμηριώνουν καμία ανάγκη στήριξης

από το κράτος, πόσο μάλλον την όποια επιβάρυνση
των εργαζομένων.
Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει και προειδοποιεί ότι, δεν θα αποδεχτεί ούτε και θα ανεχθεί οποιεσδήποτε παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων και πρακτικών,
από οποιονδήποτε εργοδότη.

μισθολογικών και παρεμφερών τους δικαιωμάτων,
για τον χρόνο για τον οποίο παραχωρείται το όποιο
επίδομα από το κράτος, στο πλαίσιο των σχεδίων.

Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται η ανάγκη για καλύτερη
στόχευση μέσα από το νέο πακέτο στήριξης της
οικονομίας. Ο καθορισμός κριτηρίων θα πρέπει να
αποτελεί προϋπόθεση αξιοποίησης των σχεδίων,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η σπατάλη δημοσίου χρήματος και να αποτραπεί η εκμετάλλευση του πακέτου.

Τέλος, αναδεικνύεται η ανάγκη αποτροπής στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας, μέσα από την αναχαίτιση τάσεων αδήλωτης, υποδηλωμένης και επισφαλούς εργασίας, όπως και της αγοράς υπηρεσιών,
στηρίζοντας την απασχόληση και περιορίζοντας την
ανεργία. Τονίζεται πως χιλιάδες εργαζόμενοι δεν
έχουν πρόσβαση ή λαμβάνουν πενιχρά επιδόματα,
μέσα από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επειδή επιτήδειοι εργοδότες δεν δήλωναν ή υποδήλωναν τα εισοδήματα των απασχολημένων τους, μεγιστοποιώντας
κέρδη σε βάρος των εργαζομένων και των δημοσίων
ταμείων. Παράλληλα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί
χωρίς άλλη καθυστέρηση, η καταβολή των επιδομάτων προς όλους τους δικαιούχους.

Ενδείκνυται και απαιτείται η μεγαλύτερη ενίσχυση
των εργαζομένων, για τους οποίους θα πρέπει να
κατοχυρώνεται η παραχώρηση του συνόλου των

Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει και προειδοποιεί, «Να μην διανοηθεί κανένας να εκμεταλλευτεί την κρίση σε βάρος
των εργαζομένων».

• Να μην διανοηθεί κανένας να εκμεταλλευτεί
την κρίση σε βάρος των εργαζομένων

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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νωμένοι κρατούμε ΟΡΘΙΟ το κοινωνικοοικονομικό οικοδόμημα
Μένουμε μαζί, κρατώντας τις κοινωνικές αποστάσεις μέχρι να
πούμε το στερνό αντίο στον κορωναϊό
άπισμα στους ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΣ του
λιγότερου κράτους δίδει ο κορωναϊός
Εντείνουμε την προσπάθεια για
ισχυρό κράτος πρόνοιας, κωφεύουμε στις σειρήνες των ιδιωτικοποιήσεων
ιορτάζουμε την 9η Μαίου ημέρα
της ΕΥΡΩΠΗΣ διατρανώνοντας την
πίστη μας στα Ευρωπαϊκά ιδεώδη
Ταυτόχονα μεγιστοποιούμε τις
διεκδικήσεις μας για να ενδυναμωθεί η Ευρώπη των εργαζομένων
και του κράτους πρόνοιας
λληλέγγυα θωρακίζουμε τα εργασιακά μας ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ενωμένοι και οργανωμένοι στα
συνδικάτα μπορούμε να πετύχουμε πολλά
ιμούμε τη ΜΑΝΑ, με συμβολική
γιορτή λόγω κορωνοιού
Την προσκυνούμε και υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της
εραρχούμε τις διεκδικήσεις μας
αυτή την ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ με φόντο την
πανδημία
Θωρακίζοντας τον τομέα της
Υγείας και στηρίζοντας έμπρακτα
την απασχόληση
οινωνικό ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ με ιεράρχηση των κύριων στοχεύσεων στα
επόμενα χρόνια αξιώνει η ΣΕΚ από
την πολιτεία
Και προπαντός χωρίς νεφελώματα και γκρίζες ζώνες
ΒΡΕΤΑΝΙΑ, λόγω κορωνοιού,
διέρχεται την χειρότερη κρίση
εδώ και 300 χρόνια
Η αλαζονεία και οι αυτοκρατορικές πρακτικές τιμωρούνται
ράσσουμε τον δρόμο στην
ΠΑΝΔΗΜΙΑ με υπεύθυνη και πειθαρχημένη στάση
Οι Έλληνες μπορούμε, ακόμη και
για θαύματα, αρκεί να είμαστε
ομόψυχοι και σοβαροί
ρα, κοινής γραμμής ΠΛΕΥΣΗΣ
Κύπρου – Ελλάδας σε όλους του
ζωτικούς τομείς
Αυτοθωρακιζόμαστε ενάντια σε
κάθε επιβουλή σε καιρούς πονηρούς και χαλεπούς
αι, επανεκκινούμε με κεντρικό
στόχο το ΙΣΧΥΡΟ κοινωνικό κράτος
Μοναδική συνταγή για αντιμετώπιση της όποιας ασύμμετρης
απειλής
αξιοποίηση των ΑΡΙΣΤΩΝ σε όλες
στις εκφάνσεις του δημόσιου
βίου θεωρείται μονόδρομος
Αυτή είναι και η πιο αισιόδοξη
παράμετρος της υγειονομικής
κρίσης
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ώρα να διεκδικήσουμε την Ευρώπη που οραματιζόμαστε

Γ

ιορτάζουμε φέτος την Ημέρα της
Ευρώπης με το βλέμμα στραμμένο
στους ήρωες της Υγείας που δίδουν
καθημερινά την μάχη στο πλαίσιο της
εντεινόμενης τιτάνειας προσπάθειας
για να κερδήσουμε τον πόλεμο εναντίον
της πανδημίας του κορωναϊού. Ταυτόχρονα, προβληματιζόμαστε βαθύτατα
για τις εγγενείς αδυναμίες της Ευρωπαικής Ένωσης να θωρακίσει τα κράτη
– μέλη της
από
ασύμμετρες απειλές,
υβριδικούς πολέμους
και άλλους σοβαρούς
κινδύνους.
Είναι αποδεδειγμένο
πως η Ευρώπη αναδυόμενη μέσα από
Του Ξενή X.
τις στάχτες του Β
Ξενοφώντος
Παγκοσμίου Πολέμου
Αρχισυντάκτη
έκανε τεράστια βήμα«Εργατικής
τα μπροστά αναδειΦωνής»
κνυόμενη ταχύτατα
xenis.xenofontos@
ως μια από τις πιο
sek.org.cy
ευημερούσες περιοχές
του πλανήτη.
Ώστόσο, είναι διάχυτη η εντύπωση
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο
που λειτουργεί έχει αχίλλειες πτέρνες
που εμποδίζουν την εκπλήρωση του
οράματος των ιδρυτών της για δημιουργία μιας πανίσχυρης συμπολιτείας
χάριν της ειρήνης, της ασφάλειας και
της ευημερίας. Του λόγου το αληθές
μαρτυρούν πρόσφατα σημαδιακά
γεγονότα:

• Απουσία ενιαίας πολιτικής για αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης
που προκάλεσε η πανδημία του κορω-
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«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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ναϊού. Χαραχτηριστική είναι η αδυναμία / απροθυμία παροχής βοήθειας
στην Ιταλία την ώρα που ο κορονοιός
θέριζε τους πολίτες στο βόρειο τμήμα
της χώρας, υποχρεώνοντας τον μέγιστο Ζακ Ντελόρ, πρώην πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να παρέμβει
δημόσια διαμηνύοντας πως η έλλειψη
αλληλεγγύης αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την Ευρώπη

•

Αδυναμία παροχής αποφασιστικής
βοήθειας προς την Ελλάδας στον υβριδικό πόλεμο που εξαπέλυσε η Τουρκία
στον Έβρο, με αποτέλεσμα το βάρος
υπεράσπισης των Ελληνικών / Ευρωπαικών συνόρων να πέσει στους ώμους
της Αθήνας. [Η συμβατική / συμβολική

• Η 9η Μαϊου, Ημέρα της Ευρώπης,
με φόντο τις ασύμμετρες απειλές
εμπλοκή 60 υπαλλήλων της Frontex
ασφαλέστατα δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως έμπρακτη στήριξη προς την κινδυνεύουσα Ελλάδα]

• Αδυναμία ή απροθυμία έκδοσης
Ευρωπαϊκού ομολόγου οικονομικής
αλληλεγγύης για επούλωση των χαίνουσων πληγών που αφήνει πίσω του
ο κορωναϊός
Πέραν τούτων, οι πολίτες Κύπρου και
Ελλάδας, δύο κρατών – μελών σπουδαίας γεωπολιτικής σημασίας, δικαιωματικά αισθάνονται απογοητευμένοι
από τη νεφελώδη στάση της Ευρωπαικής Ένωσης στα ανοικτά Ελληνοτουρκικά μέτωπα και στο Κυπριακό.

Όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική
πτυχή, είναι φανερό πως αφήνονται
μέσω του πολυδαίδαλου Ευρωπαϊκού
νομικού πλαισίου ανοικτά παράθυρα,
επιτρέποντας στις πολυεθνικές εταιρείες, στους αετονύχηδες του εύκολου
πλουτισμού και γενικά στους κάθε
λογής κερδοσκόπους να οργιάζουν σε
βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Αυτή η συγκλονιστική διαπίστωση
αναδείχθηκε περίτρανα και μέσα από
τον οικονομική - τραπεζική κρίση 2008
– 2013 η οποία έσυρε στη φτώχεια και
την ανεργία εκατομμύρια νοικοκυριά
επιφέροντας καίρια πλήγματα στην
μεσαία τάξη που αποτελεί την ραχοκοκκαλιά προόδου, ανάπτυξης και
ευημερίας.
Με την ευκαιρία της 9ης Μαίου, Ημέρας
της Ευρώπης, στέλλουμε ισχυρό το
μήνυμα ότι μόνο μια Ευρωπαϊκή Ένωση
συμπαγής και αλληλέγγυη μπορεί να
προστατεύσει τους πολίτες της από τις
εσωτερικές και εξωτερικές απειλές.
Στον σημερινό κυκεώνα του ταραγμένου πλανήτη, προβάλλει αδήριτη η
ανάγκη υιοθέτησης ενός ξεκάθαρου
οδικού χάρτη για οικοδόμηση μιας
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με διακριτό
σεβασμό στο έθνος – κράτος και αιχμή
του δόρατος την ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας αλλά και την εδραίωση ισχυρού κράτους πρόνοιας στο
πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς.

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη για επανεκκίνηση της οικονομίας

Ο

πιο δυνατός κρίκος στην επιχειρούμενη προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών επιπτώσεων της
υγειονομικής κρίσης είναι η ενότητα η
σύμπνοια και η ανασύνταξη δυνάμεων χρησιμοποιώντας, αποκλειστικά
από δω και εμπρός τον πρώτο πληθυντικό του ρήματος
εγώ: ΤΟ ΕΜΕΙΣ.
Δεν χωράνε κριτικές
για χάριν της κριτικής
αλλά τεκμηριωμένες
απόψεις και εισηγήσεις που θα συμβάΤης Δέσποινας
λουν στην ανασύνταΗσαΐα
ξη δυνάμεων!
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Μόνον κατά αυτόν
τον τρόπο θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην εργασιακή
ομαλότητα, το γρηγορότερο δυνατό με
το σύνολο των εργαζομένων να βρίσκονται, έτοιμοι στην πρώτη γραμμή επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας.
Η ΣΕΚ εισηγήθηκε την υπογραφή ενός

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ το οποίο θα
θέσει στέρεες βάσεις για σωστή και
αποτελεσματική εργασιακή ανάπτυξη.
Θα είναι με άλλα λόγια ένας ισχυρός
οδικός χάρτης των Κοινωνικών Εταίρων για κοινούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που αναφύονται.

Οι φωτεινοί παντογνώστες δεν είναι
πάρα μόνο ένα παιγνίδι.

• Σημαντικό εργαλείο
η υιοθέτηση της εισήγησης
της ΣΕΚ για υπογραφή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Ας αφήσουμε τον καθένα να προσφέρει
την εμπειρογνωμοσύνη του στο δικό
του τομέα. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε
να προχωρήσουμε μπροστά.

Οι τεράστιες προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον μας ΔΕΝ επιτρέπουν σε
κανέναν να διεκδικεί το αλάθητο αλλά
και τις κορώνες για να στεφθούν
κάποιοι βασιλιάδες με αχρείαστες και
επιζήμιες διατυπώσεις που ενσπείρουν
εργασιακή ανασφάλεια.
Χρειάζεται να κυριαρχήσει η λογική και
η σύνεση γιατί οποιεσδήποτε βεβιασμένες κινήσεις μπορεί να οδηγήσουν στον
οικονομικό όλεθρο.

Το επί παντός επιστητού δεν έχει πια
θέση στη ζωή μας. Οι καιροί που διανύουμε χρειάζονται εξειδίκευση και ώτα
ορθάνοικτα για να ακούνε.
Άρχισε από προχθές Δευτέρα η αντίστροφη μέτρηση για την επαναφορά
στην καθημερινότητα μας στις 21
Μαΐου. Ας συνδράμουμε όλοι, ο καθένας
στον τομέα του και τότε τα θετικά αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν.
Καλή αρχή σε όλους.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5/2020

ου Πατ. ιεροσολύμων.

Γλυκερίας μ., Σεργίου
ομ., Ευθυμίου οσ.
Πουσικάκου επ.
Συνάδ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/2020

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832

ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2020

ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

Ισιδώρου Χίου, Θεράποντος ιερομ. Λεοντί-

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

Η έκφραση έκαστος εφ’ ω ετάχθη που
αναγράφεται από τον Ηρόδοτο, αλλά
και από τον Απόστολο Παύλο στην Α’
Προς Κορινθίους Επιστολή, είναι η
ορθότερη παραίνεση η οποία καταδεικνύει την ανάγκη όπως ο καθένας θα
πρέπει να ασχολείται για τον σκοπό
που είναι προορισμένος.

και Αυδιησού ιερομ.
Γεωργίου Μυτιλήνης

Ηρακλείου, Θεοδότου, Ιουλίας, Θεοδότης.

Παχωμίου Μεγάλου,
Αχιλλείου επ. Λαρίσης, Πανηγυρίου οσ.
Κυπρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/5/2020
Ανδρονίκου & Ιουνίας
απ., Νικολάου νεομ.
Θεοφάνους επ.
Σόλων Κύπρου.

ΤΡΙΤΗ 19/5/2020

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/5/2020
Πέτρου, Διονυσίου,

ου, Κόνωνος, Μενάν-

Θεοδώρου ηγ., Αυδά

13 Όσιομ. Μονής
Καντάρας, Πατρικίδρου, Πολυαίνου

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Αποτύπωμα των «7» Ομοσπονδιών της ΣΕΚ στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας

Πρώτιστη έγνοια η προστασία της απασχόλησης
και η αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης

Η

ομαλή μετάβαση στην κανονικότητα
με
κορυφαία
έγνοια την προστασία των
θέσεων εργασίας, μακριά από
αυθαίρετες πρακτικές και φαι-

νόμενα εκμετάλλευσης, θεωρούνται οι μεγαλύτερες προκλήσεις
των κλαδικών συντεχνιών της
ΣΕΚ στην παρούσα φάση της
οικονομικής δραστηριότητας. Οι

γενικοί γραμματείς των επτά
Ομοσπονδιών που συναποτελούν τη ΣΕΚ, δίδουν εν συντομία
το στίγμα της πολιτικής τους
για την επόμενη μέρα, η οποία

φαντάζει μεν δύσκολη αλλά με
καλή θέληση και ειλικρινή διάλογο είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα για
όλους αποτελέσματα.

Παντελής Σταύρου γγ ΟΜΕΠΕΓΕ

Γιαννάκης Ιωάννου

Γιώργος Κασιούρης

Ομαλή μετάβαση στη νέα
πραγματικότητα

γγ Ομοσπονδίας Οικοδόμων

αναπληρωτής γγ Ομοσπονδίας Βιομηχανικών

Προσδοκούμε στον κοινωνικό
πατριωτισμό των εργοδοτών

Όχι σε απολύσεις λόγω πλεονσμού

Γ

ια την Ομοσπονδία Μεταφορών,
Πετρελαιοειδών και Γεωργίας η
περίοδος της καραντίνας ήταν μια
πρόκληση.
Κληθήκαμε να επιλύσουμε προβλήματα των μελών μας, που προέκυψαν στους χώρους εργασίας που
ήταν σε πλήρη λειτουργία αυτή την
περίοδο.
Οι εργαζόμενοι στους κλάδους μας ανταποκρινόμενοι στις νέες πρωτόγνωρες συνθήκες εργάστηκαν
και κράτησαν την αλυσίδα του ανεφοδιασμού
ζωντανή.
Η μεγαλύτερη πρόκληση της επερχόμενης περιόδου
για την ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ είναι η μετάβαση των επιβατικών μεταφορών στην νέα δεκαετία 2020-2030,
καθώς το Υπουργείο Μεταφορών προχωρεί σε υπογραφή νέων δεκαετών συμβολαίων με τους ανάδοχους στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η διασφάλιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ομαλή μετάβαση τους στη νέα κατάσταση πραγμάτων είναι πρώτιστο μέλημα μας για τα εκατοντάδες μέλη μας.
Η εργατική ειρήνη στα δύο λιμάνια μαζί με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, ενόψει
και της ιδιωτικοποίησης του Λιμανιού της Λάρνακας
είναι επίσης στις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας
μας, εν μέσω και των ιδιαζουσών συνθηκών που
δημιουργηθήκαν με την πανδημία. Το γεγονός αυτό
αυξάνει την ευθύνη μας όσον αφορά τις συνθήκες
εργασίας των εργαζομένων με Ασφάλεια και Υγεία
στα Λιμάνια, μέσα και από την τήρηση των νέων
πρωτοκόλλων Υγιεινής λόγω Κορωναϊού.
Η μεταφορά των τερματικών των εταιρειών Πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού την αμέσως
επόμενη περίοδο είναι κάτι που θα μας απασχολήσει
επίσης.

Δ

υστυχώς κατά την περίοδο που
διανύουμε στον κατασκευαστικό
τομέα δημιουργούνται ξανά ερωτήματα και αμφιβολίες στο κατά πόσο
θα υπάρξουν επιπτώσεις, όσον
αφορά την ομαλή λειτουργία χωρίς
προβλήματα, που άπτονται Συλλογικών Συμβάσεων και της απρόσκοπτης απασχόλησης.
Ελπίζομε, η αγαστή συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων να είναι τέτοια που να μην παρουσιαστούν φαινόμενα αυθαίρετων πρακτικών σε βάρος
των εργαζομένων.
Έχει αποδειχθεί ακόμη μια φορά ότι ο Κυπριακός λαός
σε δύσκολες στιγμές συμπεριφέρεται υπεύθυνα και
χωρίς πανικό, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι αυτή η
τακτική βοηθά στο να ξεπερνιούνται όσο το δυνατό
πιο ανώδυνα και πιο γρήγορα τα όποια προβλήματα
δημιουργούνται ανάλογα με την κάθε περίπτωση
ξεχωριστά.
Είναι εδώ που η Ομοσπονδία Οικοδόμων της ΣΕΚ θα
επενδύσει και η οποία υπεύθυνα και με καλή θέληση
θα διαδραματίσει το δικό της θετικό ρόλο σε συνεργασία με τη ΣΕΚ και το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα,
ούτως ώστε ακόμα μια φορά να επανέλθει η ομαλότητα, χωρίς επιπτώσεις για το σύνολο των εργαζομένων
μελών της και όχι μόνο.
Με βάση αυτό το σκεπτικό , καλούμε την εργοδοτική
πλευρά του τομέα να επιδείξει την ανάλογη συμπεριφορά βασιζόμενη στον πατριωτισμό και στο γενικό
καλό του συνόλου των εργαζομένων και της Κυπριακής κοινωνίας γενικότερα.

Τέλος οι προσπάθειες για πιο αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας στον τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας μαζί
και με τη βελτίωση της μισθοδοσίας στον κλάδο εξακολουθούν να βρίσκονται στις προτεραιότητες της
Ομοσπονδίας μας.

Κ

αθώς εισερχόμαστε στην τελική
ευθεία για τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, η Ομοσπονδία Βιομηχανικών
Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου (Ο.ΒΙ.Ε.Κ.)
Σ.Ε.Κ. έρχεται μοιραία αντιμέτωπη
και με το πιο δύσκολο κομμάτι, αυτό
των επιπτώσεων της πανδημίας
στην οικονομία. Περάσαμε και περνάμε την υγειονομική κρίση και οι εργαζόμενοι μέλη της Ομοσπονδίας
μας συνεχίζουν να εργάζονται σε πολλές εταιρίες.
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, τόσο η χώρα μας όσο και
οι άλλες χώρες μπαίνουν σε εντελώς αχαρτογράφητα
νερά, αφού ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε το μέγεθος
ούτε το βάθος της ύφεσης που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τον επόμενο χρόνο.
Χρειάζεται επομένως στην Κύπρο μια ριζική στροφή
προς την παραγωγική και μεταποιητική βιομηχανία,
που μπορεί να διασφαλίσει μια ισχυρή, βιώσιμη και
ισόρροπη ανάπτυξη, να συμβάλλει καθοριστικά στην
καταπολέμηση της ανεργίας. Οι εργοδότες να σεβαστούν τη θέση του υπουργείου Εργασίας να μην προχωρήσουν σε απολύσεις και πλεονασμούς. Δεν θα
δεχθούμε τις οποιεσδήποτε μειώσεις ωφελημάτων και
μισθών. Να σταματήσει η ροή ξένων εργατών και
τεχνιτών στους κλάδους της βιομηχανίας και να δοθεί
το βάρος στην εκπαίδευση σε Κύπριους εργαζόμενους.
Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων να τροποποιήσει τα κριτήρια για άδειες
αλλοδαπών από τρίτες χώρες ούτως ώστε να δίνετε η
δυνατότητα ελέγχου για τους όρους απασχόλησης και
εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων.
Το Κράτος στάθηκε αρωγό με την στήριξη που έτυχαν
οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι και πιστεύουμε ακράδαντα οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τις εργασίες τους
όπως ήταν προ πανδημίας.

Ανδρέας Ηλία γγ Ομοσπονδίας Ημικρατικών

Διατήρηση και ενίσχυση του δημόσιου χαραχτήρα
των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Η

περίοδος του εγκλεισμού και τα μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίησης που λήφθηκαν από την Πολιτεία για αντιμετώπιση της εξέλιξης της πανδημίας,
ανέδειξε μεταξύ άλλων και τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν οι υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην παροχή βασικών και
ουσιωδών υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε ώρες
δύσκολες για τον τόπο.
Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτούς, ανέλαβαν το βάρος της ευθύνης που η κοινωνία προσδοκούσε και εναπόθετε σε αυτούς. Με τον ζήλο και την
συλλογικότητα όλων, διασφαλίστηκε ότι οι πολίτες, σε
αυτές τις δύσκολες ώρες, θα λάμβαναν απρόσκοπτα
υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, ηλεκτρισμού, ύδρευσης
και αποχέτευσης, καθώς και δημοτικές υπηρεσίες
υγειονομίας, περισυλλογής σκυβάλων, επιτήρησης
των μέτρων που καθορίζονταν με διατάγματα, φροντίζοντας παράλληλα να στηριχθούν όσοι είχαν ανάγκη με την προσφορά ή/και μεταφορά τροφίμων και
φαρμάκων.
Σε σχέση με την προσπάθεια σταδιακής επανεκκίνησης
της οικονομίας που άρχισε από τις 4/5/2020 είναι

σημαντική η ανάδειξη του ρόλου της
συνέχισης του αναγκαίου διαλόγου
που εδράζεται και σέβεται τους
καθορισμένους όρους απασχόλησης και γενικότερα
την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Οι παρεμβάσεις της ΟΗΟ και της ΣΕΚ στη διεργασία διαμόρφωσης της πολιτικής στήριξης των εργαζομένων από την
Πολιτεία, επίλυσε σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και διευκόλυναν σημαντικά την εφαρμογή των
σχεδιασμών.
Δηλώνουμε την πρόθεση μας να συνεχίσουμε τον διάλογο σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιλύονται
όλα τα προβλήματα που προκύπτουν ώστε η επανεκκίνηση της οικονομίας να προχωρήσει με όσο πιο
αποτελεσματικό τρόπο γίνεται. Άλλωστε η υγειονομική
κρίση της πανδημίας θα απαιτεί δράσεις και μέτρα
προστασίας και για το επόμενο χρονικό διάστημα,
Μέσα από την παρούσα υγειονομική κρίση έχει αποδειχθεί για ακόμη μια φορά ότι οι ουσιώδεις υπηρεσίες
πρέπει να διατηρήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα τους
προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή
των υπηρεσιών τους σε περιόδους, δύσκολες για τον
τόπο.
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Αποτύπωμα των «7» Ομοσπονδιών της ΣΕΚ στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας

Από σελ. 3

Mιλτιάδης Μιλτιάδου

Γιώργος Κωνσταντίνου

Ελισσαίος Μιχαήλ

γγ Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

γγ Ομοσπονδίας Κυβερνητικών

γγ Ομοσπονδίας Ιδιωτικών

Αγωνία για τον ευαίσθητο κλάδο
του Τουρισμού

Προέχει η στήριξη
των χαμηλόμισθων

Προστασία των
συλλογικών συμβάσεων

Η

αγωνία όλων, πέρα απ’
την γενική πορεία της
τουριστικής
βιομηχανίας,
είναι η επιστροφή στα εργασιακά καθήκοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι
και πάλι η βάση στην οποία
θα στηριχθεί ο κλάδος ώστε να επανακτήσει τη
θέση του ως ο πνεύμονας της Κυπριακής οικονομίας.
Ο δικός μας ρόλος δεν μπορεί να είναι άλλος
από αυτόν του θεματοφύλακα όλων όσων
πλαισιώνουν την υγιή απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Η στήριξη και η καθοδήγηση σε καθημερινή βάση για διατήρηση των ομαλών εργασιακών σχέσεων είναι υπόσχεση ώστε όλοι να συνδράμουμε στην επιτυχή επανεκκίνηση της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.

Πόσες ώρες θα περνάς μπροστά από τον υπολογιστή;
Αν χρησιμοποιείς τον υπολογιστή λίγα λεπτά την ημέρα, τότε
τα εργονομικά ζητήματα ενδέχεται να μην αποτελούν υψηλή
προτεραιότητα. Αν όμως περνάς πολλές ώρες μπροστά από
τον υπολογιστή σου (έστω και
πάνω από μία ώρα καθημερινά), τότε θα πρέπει να εξετάσεις την εφαρμογή μιας εργονομικής διαρρύθμισης στο
χώρο που θα εργάζεσαι /
ψυχαγωγείσαι.

ε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να
θεωρηθεί η διακοπή των δύο μηνών
λόγω κορωνοιού, ευκαιρία να εφαρμοστούν πολιτικές οι
οποίες είναι ενάντια στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου
των εργαζομένων. Ο δημόσιος τομέας έχει συρρικνωθεί αρκετά μετά την οικονομική κρίση και πολλά τμήματα του είναι
υποστελεχωμένα. Επίσης υπάρχουν ακόμη οι αποκοπές σε
μισθούς και ωφελήματα από το έτος 2013. Οι μισθοί και τα
ωφελήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που υπήρχαν το έτος
2011. Πέραν αυτού υπάρχουν εργαζόμενοι που τυγχάνουν
άνισης μεταχείρισης και δεν τους παραχωρούνται προσαυξήσεις, ταμείο προνοίας και άλλα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι με αγορά υπηρεσιών
και δεν έχουν ούτε δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας την περίοδο που είναι άνεργοι. Αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να
μείνουν άλυτα και δεν είναι δίκαιο να επικαλεστεί το κράτος
την πανδημία για να συνεχίσει να αδικεί όλους αυτούς τους
εργαζόμενους. Η ΟΕΚΔΥ θα συνεχίσει να διεκδικεί για να
υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και στο δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα για τα μέλη που εκπροσωπεί.

Μ

ε το σύνθημα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας Αντιμετώπιση της πανδημίας» ο
EU-OSHA έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα
της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας που συνδέονται με την τρέχουσα πανδημία, προσφέροντας μια σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες για τους χώρους εργασίας σε σχέση
με τον COVID-19.

το επόμενο διάστημα προέχει η
πλήρης εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων και η ανανέωση όσων συμβάσεων
έχουν λήξει.
Επιμέρους προβλήματα σε κλάδους που η Ομοσπονδία εκπροσωπεί θα είναι στην προτεραιότητα μας,
για επίλυση τους, σε συνεργασία με τις Κλαδικές
Επιτροπές.
Ιδιαίτερα μας απασχολούν προβλήματα που προέκυψαν σε εργαζόμενους που οι εργοδότες τους έχουν
αναστείλει (είτε μερικώς είτε πλήρως ) τις εργασίες
τους και δεν τους έχουν καταβληθεί ακόμα τα διάφορα επιδόματα από το κράτος.
Η Ομοσπονδία μας, εκπροσωπώντας εργαζόμενους
σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, με τις πολιτικές της θα συμβάλει για την επιστροφή στην ομαλότητα της Οικονομίας και προστασία των θέσεων εργασίας και διατήρηση των
όρων απασχόλησης.

Είναι γεγονός πως η πανδημία COVID-19 είναι
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν
αντιμετωπίσει οι κοινωνίες και οι επιχειρήσεις.
Η υπέρβαση της πρόκλησης αυτής θα είναι
δυνατή μόνο εάν συνεργαστούμε για να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου και να παράσχουμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον τόσο για τους εργαζόμενους από το
σπίτι όσο και για εκείνους που επιστρέφουν
στους συνήθεις εργασιακούς τους χώρους.

Γνώση και ενημέρωση
τα όπλα των εργαζομένων
Τι μπορεί να γίνει στην πράξη στους χώρους
εργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας
και την προστασία των εργαζομένων; Βασικά
στοιχεία αποτελούν η γνώση και η ενημέρωση
— οι πάντες πρέπει να είναι καλά πληροφορημένοι για τον τρόπο εξάπλωσης του ιού, τα
συμπτώματα της λοίμωξης και τον τρόπο ελαχιστοποίησης της έκθεσης.

Τηλεργασία
Στο τρέχον πλαίσιο του περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας COVID-19, εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να εργάζονται με πλήρες ωράριο από το
σπίτι, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
μόλυνσης από τον ιό. Στο ίδιο μοτίβο θα συνεχίσει η καταπόνηση και στον εργασιακό χώρο.
Συνεπώς οι συστάσεις για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να ληφθούν
σοβαρά υπόψη.

• Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός
δίδει τεράστια έμφαση στις
μυοσκελετικές
διαταραχές, με τίτλο
Μειώστε την καταπόνηση

√ Σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την ασφάλεια
και υγεία για ασφαλείς και
υγιείς χώρους εργασίας

ταλαντεύσεις) με επαρκή χώρο
για τον χρήστη σε σχέση με τον
όγκο εργασιών που απαιτούνται, ενώ η επίπεδη επιφάνεια
θα πρέπει να είναι μεταξύ 71
με 76 εκατοστά πάνω από το
πάτωμα (ιδανικό ύψος για
τους περισσότερους ενήλικες).

Laptop Vs Desktop
Πολλές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαρρύθμιση ενός
εργονομικού σταθμού εργασίας
προϋποθέτουν τη χρήση επιτραπέζιου συστήματος όπου η
οθόνη του υπολογιστή είναι
ξεχωριστή από την οθόνη. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι με
το laptop δεν μπορείς να πετύχεις σωστή εργονομία, και ο
λόγος είναι η μικρή απόσταση
μεταξύ πληκτρολογίου και
οθόνης. Κάτι τέτοιο σημαίνει
ότι τόσο τα χέρια όσο και το
κεφάλι καταπονούνται περισ-

Σ

Επιστροφή στη δουλειά…

Σωστή χρήση
του υπολογιστή
Κατά την εργασία (ή ψυχαγωγία) με υπολογιστή, είναι
σημαντικό να αποφεύγεις
περίεργες θέσεις και να υιοθετείς μια σωστή στάση σώματος. Έτσι μπορείς να βελτιώσεις τη συνολική άνεση και
παραγωγικότητα σου. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες
συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να διαμορφώσεις έναν
εργονομικό σταθμό εργασίας.

Σ

σότερο. Ωστόσο, αν ο φορητός
υπολογιστής είναι μονόδρομος
για εσένα, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για βελτιωμένη
εργονομία. Για παρατεταμένη
χρήση θα πρέπει να εξετάσεις
την αγορά μιας εξωτερικής
οθόνης και ενός εξωτερικού
πληκτρολογίου, τα οποία θα
διαθέτουν δυνατότητα ρύθμι-

σης ύψους. Επίσης, είναι προτιμότερη η χρήση ποντικιού,
καθώς το touchpad δεν ενδείκνυνται για πολύωρη χρήση.
Γραφείο υπολογιστή
Βεβαιώσου ότι ο υπολογιστής
(οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι)
είναι τοποθετημένος σε μια
σταθερή επιφάνεια (χωρίς

Εργονομική καρέκλα γραφείου
Αν «ξοδεύεις» πολλές ώρες
μπροστά από τον υπολογιστή,
θα χρειαστείς μια άνετη, εργονομική καρέκλα γραφείου. Εάν
η καρέκλα χρησιμοποιείται
από ένα άτομο στο σπίτι ή στο
γραφείο, μπορείς να τη ρυθμίσεις σε ένα σταθερό ύψος υπό
την προϋπόθεση ότι το κάθι-

σμα θα είναι άνετο και θα διαθέτει άνετη πλάτη που παρέχει
οσφυϊκή υποστήριξη.
Που και πώς πρέπει να τοποθετείται η οθόνη;
Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα
που
παρουσιάζονται από την
πολύωρη χρήση του υπολογιστή είναι τα κουρασμένα ή/και
ερεθισμένα μάτια, που συνοδεύονται από αυχενικούς
πόνους και πονοκεφάλους.
Πριν χρησιμοποιήσεις τον
υπολογιστή, πρέπει να προσέξεις τα εξής:
Η οθόνη θα πρέπει να είναι
τοποθετημένη κάθετα και
μπροστά στο πρόσωπο χωρίς
περιστροφή (προς τα αριστερά
ή προς τα δεξιά).
Το άνω μέρος της οθόνης θα
πρέπει να βρίσκεται στο ύψος
των ματιών ή ελάχιστα πιο
κάτω, το πολύ 2-3 εκατοστά,
έτσι ώστε να μην υποχρεώνεσαι να κλίνεις το κεφάλι προς
τα πάνω για να εστιάζεις
καλύτερα στην οθόνη. Αν η
οθόνη βρίσκεται πολύ χαμηλά,
θα είσαι αναγκασμένος να γέρνεις το λαιμό σου μπροστά,
ενώ αν έχει ρυθμιστεί πολύ
ψηλά θα γέρνεις το κεφάλι του
προς τα πίσω – καταλήγοντας
με πόνο στον αυχένα και τους
ώμους.
Η οθόνη θα πρέπει να βρίσκεται σε μια άνετη οριζόντια
απόσταση, η οποία συνήθως
είναι ίσα με το βραχίονα του
χρήστη. Κάθισε στην καρέκλα,
άπλωσε ευθεία μπροστά τα
χέρια σου και τα δάκτυλα σου
θα πρέπει να αγγίζουν την
οθόνη. Σε αυτή την απόσταση
θα πρέπει να είσαι σε θέση να
βλέπεις την περιοχή προβολής
της οθόνης χωρίς να χρειάζεται να κινήσεις το κεφάλι.

ERG_5-5_inn_8 & 9 5/13/20 11:48 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Να αποφύγουμε σκληρό
μνημόνιο

ην ανάγκη αποφυγής ενός «σκληρού μνημονίου» όπως στο πρόσφατο παρελθόν, τόνισε το ο
υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης,
σημειώνοντας την ανάγκη η Κύπρος να λάβει από
μόνη της τα μέτρα
που θα διασφαλίσουν τη στήριξη της
οικονομίας, ακόμα
και με λήψη επώδυνων μέτρων.
Η φιλοσοφία της
κυβέρνησης είναι να
στηρίξει την οικονομία
με αυξημένες δαπάνες,
υπογράμμισε, στέλλοντας μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες ότι σε αντίθετη περίπτωση θα καταφύγουμε σε μνημόνιο.
«Εάν δεν τα καταφέρουμε μόνοι μας, νοικοκυρεμένα
να χειριστούμε την κατάσταση και να λάβουμε αν
χρειαστεί επώδυνα μέτρα, και χρειαστεί να καταφύγουμε σε τρίτους για δανεισμό όπως είναι ο ESM, το
IMF και μια νέα Τρόικα , τότε αυτό θα σημαίνει ένα
σκληρό μνημόνιο το οποίο θα περιλαμβάνει όρους
μακροοικονομικής και δημοσιονομικής βιωσιμότητας
όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν» τόνισε, χωρίς
να επεκταθεί.
Απαντώντας στα αιτήματα των καταστηματαρχών
και άλλων επηρεαζόμενων ξεκαθάρισε παράλληλα
ότι δεν τίθεται θέμα επιδότησης των ενοικίων.

Ύφεση 7,4% στην Κύπρο το 2020
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ύ

φεση 7,4% και έλλειμμα 7%
του ΑΕΠ προβλέπει για φέτος
στην Κύπρο η Ευρωπαική Επιτροπή [Κομισιόν] σύμφωνα με τις
εαρινές προβλέψεις της.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη, το ΑΕΠ
στην Κύπρο αναμένεται να συρρικνωθεί κατά -7,4% του ΑΕΠ το
2020, ενώ το 2021 θα επέλθει ανάπτυξη 6,1%.
Το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 7,0%
του ΑΕΠ το 2020 ενώ θα περιοριστεί στο 1,8% το 2021.
Το χρέος προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί
σε 115,7% το 2020 και 105,0% το
2021.
Ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 0,2% το 2020 και 1,0% το 2021 και
η ανεργία στο 8,6% φέτος και 7,5%
το 2021.
«Η οικονομική δραστηριότητα της
Κύπρου βρίσκεται σε σοβαρή συρρίκνωση το 2020 λόγω της παγκόσμιας επιδημίας του COVID-19 και
των μέτρων περιορισμού που ακολούθησαν», τονίζεται.
Σημειώνεται ότι η εξωτερική ζήτη-

Πρόσθεσε ότι «στηρίζουμε τους φοιτητές, τον
τομέα της υγείας και τις επιχειρήσεις, όλα
αυτά είναι δαπάνες».
Απαντώντας σε ερώτηση εάν τίθεται θέμα
περικοπών στο μισθολόγιο των δημοσίων είπε
ότι «αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα,
όταν όμως φθάσουμε στο σημείο των αυστηρών περικοπών θα τεθεί και αυτό το ζήτημα».
Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι
αύριο θα τεθεί ενώπιον
του υπουργικού συμβουλίου το διαφοροποιημένο
νομοσχέδιο που προνοεί
δάνεια προς τις επιχειρήσεις με κρατικές εγγυήσεις.

Ανοικτό άφησε και το ενδεχόμενο διαφοροποίησης
του ποσοστού που θα εγγυάται το κράτος και η τράπεζα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, το οποίο θα
ενσωματωθεί μέσα στο νομοσχέδιο ώστε να υπόκειται και σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Επιπρόσθετα μέτρα για μικρές επιχειρήσεις
Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας
στην αγορά είπε ότι στη βάση των νέων δημοσιονομικών δεδομένων εξετάζεται και η απευθείας στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.
Εξήγησε ότι «η στήριξη θα αφορά τα λειτουργικά
έξοδα των επιχειρήσεων, η οποία δεν θα αντικαταστήσει το μέτρο για δάνεια με κρατικές εγγυήσεις.
Πρόκειται για μια στοχευμένη ενίσχυση για μικρές
επιχειρήσεις», υπέδειξε.
Υπεραμυνόμενος των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για στήριξη της οικονομίας είπε ότι πρόκειται
για τη μεγαλύτερη δημοσιονομική παρέμβαση που
έγινε ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

νησε στα μέσα Μαρτίου». «Η οικονομία αναμένεται να ξεκινήσει μια
αργή ανάκαμψη προς το τέλος του
δεύτερου τριμήνου, ωστόσο, το
αντίκτυπο της κρίσης στον τουριστικό τομέα είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο».

Επιπλέον, η πανδημία COVID-19
«αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη ζήτηση για τουρισμό»
«Η Κύπρος εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τον τουρισμό, καθώς
κάθε χρόνο η χώρα φιλοξενεί περίπου 4 εκατομμύρια τουρίστες (4,5
φορές περισσότερο από τον πληθυσμό της) και ο τομέας αναλογεί
σε περισσότερο από το 20% του
ΑΕΠ που αναμένεται να εξελιχθεί
σύμφωνα με την τελική ζήτηση, με
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση το
2020 και την ανάκαμψη το 2021»,
αναφέρεται. «Η συμβολή των
καθαρών εξαγωγών στην αύξηση
του ΑΕΠ αναμένεται να είναι σημαντικά αρνητική το 2020, αλλά να
γίνει θετική 2021», τονίζει η Κομισιόν.
Ακόμη η ιδιωτική κατανάλωση
«αναμένεται να μειωθεί απότομα
κατά την περίοδο κλειδώματος και
να ανακάμψει σταδιακά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους».
«Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να μειωθεί περισσότερο από το
πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα,
οδηγώντας σε αύξηση των αποταμιεύσεων το 2020, η οποία αναμένεται να εξομαλυνθεί το 2021»,
τονίζεται.

Αλλαγές στη νομοθεσία για εγγυημένα δάνεια

Όσον αφορά τις αλλαγές
που επήλθαν μετά από
εισηγήσεις και των κομμάτων διευκρίνισε ότι μια
σημαντική αλλαγή αφορά
το όριο που τίθεται στη
δανειοδότηση των μεγάλων, μεσαίων και μικρών
επιχειρήσεων ώστε να υπάρχει μια σοβαρή κατανομή και να μην αδικούνται κάποιες κατηγορίες πολιτών.
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• Ο κορωναϊός συρρικνώνει την Κυπριακή οικονομία

Υπουργός Οικονομικών:

Τ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2020

Το
ποσοστό
ανεργίας προβλέπεται
να
αυξηθεί, αν και
μέτρια, καθώς
τα δημοσιονομικά μέτρα που
εγκρίθηκαν αναμένεται να στηρίξουν την απασχόληση και τα
εισοδήματα των
ση για υπηρεσίες αναμένεται να
μειωθεί σημαντικά, καθώς ο τουρισμός αναμένεται να πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση.
Η εγχώρια ζήτηση προβλέπεται
επίσης να συρρικνωθεί σημαντικά
λόγω των περιορισμών στην κατανάλωση και την κατασκευαστική
δραστηριότητα καθώς και στη μείωση της εμπιστοσύνης, ενώ ο
προϋπολογισμός της γενικής
κυβέρνησης αναμένεται να σημειώσει μεγάλο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί
ως αποτέλεσμα πριν μειωθεί ξανά
το 2021.
Η Κομισιόν σημειώνει ότι το αντίκτυπο της επιδημίας και των επακόλουθων πολιτικών για την υγεία
στην οικονομική δραστηριότητα
«αναμένεται να είναι σημαντικό το
δεύτερο τρίμηνο καθώς το ξέσπασμα στη χώρα και το κλείσιμο ξεκί-

Επιπλέον, ως μια μικρή ανοιχτή
οικονομία, η Κύπρος εκτίθεται σε
εξωτερικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας στους κύριους
εμπορικούς της εταίρους, δηλαδή
την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη
Ρωσία», αναφέρει η Κομισιόν.
Επιπλέον, ο γενικός πληθωρισμός
προβλέπεται «να μειωθεί από 0,5%
το 2019 σε -0,2% το 2020, λόγω
των χαμηλότερων τιμών της ενέργειας και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών». Ο γενικός
πληθωρισμός «αναμένεται να
μετατραπεί ξανά θετικός το 2021,
στο 1%, αντανακλώντας την αύξηση των τιμών των τροφίμων και
των υπηρεσιών και αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μέτρια αύξηση
του βασικού πληθωρισμού.
Το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να βυθιστεί σε
έλλειμμα 7% του ΑΕΠ το 2020 μετά
από ένα σημαντικό πλεόνασμα το
2019». Η δημοσιονομική απόδοση
της Κύπρου το 2020 αναμένεται να
επηρεαστεί σοβαρά από την
πτώση των εσόδων λόγω της οικονομικής ύφεσης και μέτρα για την
εξάλειψη των κοινωνικών και
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19.
«Το 2021, τα δημόσια οικονομικά
αναμένεται να βελτιωθούν, με το
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης
να περιορίζεται στο 1,8% του ΑΕΠ,
με βάση την υπόθεση ότι τα μέτρα
που θεσπίζονται για την καταπολέμηση της πανδημίας θα έχουν
μόνο προσωρινό αποτέλεσμα το
2020. Για το δημόσιο χρέος προς
το ΑΕΠ, ο λόγος αναμένεται να
αυξηθεί σε πάνω από 115,5% το
2020 από 95,5% το 2019, πριν μειωθεί σε 105% το 2021», καταγράφει η Κομισιόν.

«Οι αρνητικοί κίνδυνοι
είναι σημαντικοί»

Αναμένεται αύξηση των το 2020
και μείωσή τους το 2021. Δαπάνες
που υιοθετήθηκαν για την καταπολέμηση της πανδημίας (4,3% του
ΑΕΠ), που περιλαμβάνουν επιδοτήσεις μισθών, στήριξη εισοδήματος
για τους αυτοαπασχολούμενους
και οι πρόσθετες δαπάνες για την
ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, αναμένεται να
έχουν προσωρινή επίδραση στα
δημόσια οικονομικά το 2020.
Ωστόσο σημειώνεται ότι «η υψηλότερη αποζημίωση των δημοσίων
υπαλλήλων και το κόστος της
εγκατάστασης της δεύτερης φάσης
του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας (NHIS) προβλέπεται να
αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες το
2020 και το 2021».

«Εκτός από την αβεβαιότητα γύρω
από την πανδημία και την οικονομική ανάκαμψη μετά την άρση των
μέτρων lockdown, o όγκος του χρέους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αυξάνει περαιτέρω κινδύνους που σχετίζονται με την
παρατεταμένη οικονομική ύφεση.

«Η προβλεπόμενη μείωση των εσόδων το 2020 (-3%) αντικατοπτρίζει
κυρίως τη μεγάλη αναμενόμενη
μείωση των φορολογικών εσόδων
(-10%). Τα έσοδα αναμένεται να
αυξηθούν το 2021 λόγω της προβλεπόμενης οικονομικής ανάκαμψης», καταγράφει η Κομισιόν.

νοικοκυριών.
Οι επενδύσεις στις κατασκευές «θα
μπορούσαν να ανακάμψουν γρήγορα», ενώ η δημόσια κατανάλωση
«είναι το μόνο συστατικό της
εγχώριας ζήτησης που αναμένεται
να συνεχίσει να αυξάνεται το 2020,
αντικατοπτρίζοντας τα μέτρα
δημοσιονομικής τόνωσης που υιοθετήθηκαν, τις αυξήσεις στη δημόσια μισθοδοσία και τις δαπάνες
που συνδέονται με το εθνικό
σύστημα υγείας».
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Η επανασύσταση της Ευρώπης
μέσα από τον Πυθαγόρα

Ντ. Σασόλι:

Οι οικονομίες δεν μπορούν να
ανακάμψουν αν δε δράσουμε μαζί

Ο

πρόεδρος του ΕΚ, Νταβίντ Σασόλι, προειδοποίησε τους ηγέτες της ΕΕ πως οι οικονομίες της
Ευρώπης μπορούν να ανακάμψουν και πάλι, μόνο αν
τα κράτη-μέλη ενεργήσουν από κοινού.
Μιλώντας στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ,
στις 23 Απριλίου, σχετικά με την απάντηση της ΕΕ
στο ξέσπασμα του Covid-19, ο Σασόλι είπε: "Είναι
ώρα για ενότητα."
"Η ευρωπαϊκή αγορά είναι μια ενιαία αγορά. Aν δε
βγούμε μαζί σε αυτόν τον δρόμο, δεν μπορεί να
υπάρξει ζήτημα επαναπροώθησης οικονομιών που
είναι στενά συνδεδεμένες και εξαιρετικά αλληλεξαρτώμενες."
O Ντ. Σασόλι, επισήμανε ότι η πανδημία είχε επηρεάσει ορισμένα κράτη-μέλη περισσότερο από άλλα,
λέγοντας πως "ήρθε η ώρα να βάλουμε στην άκρη το
συμφέρον και να κάνουμε και πάλι οδηγό μας την
αλληλεγγύη, που είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος."
Ο πρόεδρος του ΕΚ τόνισε ότι η ανάκαμψη πρέπει να
έρθει γρήγορα, καθώς οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις
και οι τοπικές κοινότητες χρειάζονται πόρους για τη
διαφύλαξη του οικονομικού και κοινωνικού ιστού
των περιφερειών.

«Π

ρέπει να δράσουμε όλοι
μαζί στην Ευρώπη, για να
σώσουμε τις χώρες μας. Πρέπει να
κάνουμε περισσότερα. Σήμερα, η
λέξη-κλειδί για την Ευρώπη είναι η
λέξη αλληλεγγύη. Κανείς δεν θα
μείνει μόνος και κανείς δεν θα δράσει μόνος».
Ντάβιντ Σασόλι, Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Το γηράσκω αεί διδασκόμενος του
Σόλωνα του Αθηναίου θα πρέπει
να γίνει πραγματικό βίωμα στη
ζωή του καθενός μας για να μπο-

«Εργατική Φωνή» δημοσιεύει πιο
κάτω σχετικό απόσπασμα:

Στη διάρκεια της 70χρονης ιστορίας
της, η Ε.Ε. αντιμετώπισε αρκετές κρίσεις. Τις ξεπερνούσε δημιουργικά, κτίζοντας μια παράδοση ανθεκτικότητας
και βγαίνοντας ενδυναμωμένη. Ωστόσο, αυτή τη φορά η πανδημία του
COVID-19 δοκιμάζει το ίδιο το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης ως ένα
πολιτικό σχέδιο ειρήνης, δημοκρατίας
και ευημερίας. Η χαρακτηριστική εισαγωγική φράση της ιστορικής δήλωσης
της 9ης Μαΐου 1950 του Γάλλου
Υπουργού Εξωτερικών Robert Schuman,
στη βάση της οποίας ιδρύθηκε η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει
επίκαιρη και συνιστά μια αστείρευτη
πηγή έμπνευσης: «Η παγκόσμια ειρήνη
δεν μπορεί να διαφυλαχθεί αν δεν αναληφθούν δημιουργικές προσπάθειες
στο μέτρο των κινδύνων που την απειλούν».
Οι μεγάλες προκλήσεις της ιστορίας
αντιμετωπίζονται με όραμα, στοχοπροσήλωση σε υψηλά ιδανικά, ευφάνταστες και δημιουργικές προσπάθειες, και λύσεις στο μέτρο των ίδιων των
προκλήσεων. Η θεμελίωση των όποιων
προσπαθειών στις δημοκρατικές αρχές
και στο κράτος δικαίου, με πλήρη
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών έγινε αναπόσπαστο μέρος της κοινής πολιτιστικής
ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών,
αποκτώντας ένα καθ’ όλα εμβληματικό
χαρακτήρα. Η ενότητα μέσα από τη
πολυμορφία αντικατέστησε τους στείρους και καταστροφικούς εθνικισμούς
που μάστιζαν την Ευρώπη για αιώνες,
και που σαφώς δεν είχαν τίποτα να

ρέσουμε τουλάχιστον να στείλουμε
στις νέες γενιές ηχηρό και ισχυρό
το μήνυμα πως διδασκόμαστε από
τα λάθη μας και γινόμαστε καλύτεροι.
Η Ευρώπη, την οποία αγαπήσαμε
και εμπιστευτήκαμε θα πρέπει μετά
την παρούσα υγειονομική κρίση,
να επανασυσταθεί και να επανασυστηθεί για να μπορέσει να κρατήσει στους κόλπους της την
Ευρωπαϊκή συνοχή προσφέροντας

√ Mόνον μέσα από πραγματική συνοχή ενότητα και
αλληλεγγύη η Ευρώπη, η
Ευρώπη μας θα επιβιώσει
ουσιαστική ασφάλεια στους ευρωπαίους πολίτες.
Η Ευρώπη οφείλει και θα πρέπει να είναι μια και αδιαίρετη.
Μοναδικός στόχος αυτή την
περίοδο είναι να μην επιτρέψει σε κανέναν να διαχωρίσει
την Ευρώπη με οικονομικούς
αποκλειστικά όρους ,σε Βορρά
και Νότο προσφέροντας κατά
αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους κάθε λογής ευρωσκεπτικιστές να παρεισφρήσουν
και να προκαλέσουν δυνατότε-

Ο Σασόλι, υπενθύμισε στους ηγέτες της ΕΕ τα εμπλεκόμενα μερίδια: "Ο κόσμος που αναδύεται από την
κρίση θα είναι διαφορετικός. Το ευρωπαϊκό σχέδιο
πρέπει να αδράξει αυτήν την ευκαιρία για να διαμορφώσει αυτήν τη νέα εποχή. Σήμερα, περισσότερο
από ποτέ, είναι σημαντικό η Ευρώπη να ανταποκρίνεται στις αξίες της, οι οποίες μαζί με το κράτος
δικαίου, αποτελούν τον ακρογωνιαίος λίθο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Η
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COVID-19: Η αναμέτρηση
της ΕΕ με την Ιστορία
Σε πρόσφατο άρθρο της η Ακαδημαϊκός Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου
επεσήμανε πως η Ευρώπη κατά την αντιμετώπιση του COVID-19,
αναμετράται με την Ιστορία και όχι απλά με την πανδημία

Καλλιόπη
ΑγαπίουΙωσηφίδου

κάνουν με την αγάπη προς την πατρίδα και τον καλώς νοούμενο πατριωτισμό. Η Ε.Ε. μεγιστοποίησε τις δυνατότητες των Κρατών Μελών σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η
αναμέτρηση με την Ιστορία θα διαφανεί
τόσο μέσα από τη συνεκτική αντιμετώπιση της κρίσης. Παραφράζοντας
την πιο πάνω ρήση, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι η ίδια η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η ειρήνη, δεν μπορούν να διαφυλαχθούν αν δεν αναληφθούν δημιουργικές προσπάθειες στο μέτρο των κινδύνων που τις απειλούν.

Μοναδικό ιστορικό πρότυπο
ειρηνικής συνύπαρξης
Η Ε.Ε. αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό
πρότυπο ειρηνικής και εκούσιας πρωτοβουλίας συνύπαρξης. Διασφάλισε
την ειρήνη, και σε μεγάλο βαθμό και

την ευημερία, στους λαούς των κρατών-μελών της για 70 χρόνια τώρα. Το
γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο του
ένα σημαντικό επίτευγμα, αν λάβει
κανείς υπόψη τη διάρκεια και την εναλλαγή εμπόλεμων συγκρούσεων και
ειρήνης στην Ευρώπη, όπου για αιώνες
οι συχνές και μακρές σκοτεινές περίοδοι εμπόλεμων συγκρούσεων συνιστούσαν τον κανόνα, και υπερκάλυπταν σε διάρκεια τις περιόδους ειρήνης. Προσωπικά, από το μάθημα της
Ιστορίας, μου είχαν μείνε ανεξίτηλα
χαραγμένοι στη μνήμη ο εκατονταετής
(1337-1453, ήτοι 116 χρόνια), και ο
τριαντακονταετής πόλεμος (16181648) στην Ευρώπη.
Η Ε.Ε. με τη δημιουργία της, κατάφερε
να αλλάξει τον ρου της ιστορίας.
Κατάφερε να ανοίξει μια νέα σελίδα
στην ευρωπαϊκή ιστορία όπου τα ονόματα
των πόλεων δεν σηματοδοτούσαν πια τραγικά πεδία μαχών, όπως
Βατερλώ ή Βερτάν όπου
έχαναν τη ζωή τους
εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες.
Αντίθετα,
σηματοδοτούσε
τα
στάδια της ευρωπαϊκής
ενοποίησης με τις Συνθήκες των Παρισίων,

ρα χτυπήματα στην ευρωπαϊκή
ομοιογένεια.
Η 9η Μάϊου, ημέρα της Ευρώπης,
μέσα από αυτήν την τεράστια
δοκιμασία που δημιουργεί παγκόσμια οικονομική αλλά και κοινωνική αναταραχή , αποκτά έναν μοναδικό συμβολισμό για την προοπτική της ενότητάς της.
Η διατύπωση του Ντάβιντ Σασόλι
για τη λέξη κλειδί ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
προσφέρει τη λύση που θα ξεκλειδώσει την Ευρώπη από την εσωστρέφεια, αφοπλίζοντας σε όποιον επιχειρήσει να διασαλεύσει το
ευρωπαϊκό όραμα
Ας αφουγκραστούν τα ευρωπαϊκά
κέντρα λήψης αποφάσεων τα
λόγια του μεγάλου Έλληνα φιλόσοφου Πυθαγόρα: Φορτίον μη συγκαθαιρείν, αλλά συνανατιθέναι τοις
βαστάζουσι, (μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά βοήθα
να το κουβαλήσουν). Μόνο μέσα
από αυτήν την προσέγγιση η
Ευρωπαϊκή Οικογένεια θα εξέλθει
αλώβητη.
Δεν χωρούν αλλότρια οικονομικά
συμφέροντα αλλά μόνον μέσα από
πραγματική συνοχή ενότητα και
αλληλεγγύη η Ευρώπη, η Ευρώπη
μας θα επιβιώσει.

της Ρώμης, του Μάαστριχτ, Άμστερνταμ, Νίκαιας, Λισαβώνας,… Η Ε.Ε. έχει
εμπεδώσει συνθήκες κράτους δικαίου,
δημοκρατίας και θεμελιωδών ελευθεριών. Έχει επιτύχει να συμπληρώνει
χωρίς να υποκαθιστά τα κράτη-μέλη.
Έχει επιτρέψει στα κράτη-μέλη να
έχουν δυνατότερη φωνή στο διεθνές
παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι, χωρίς
να χάνουν την εθνική τους ταυτότητα…
Ως ένα εγχείρημα εκούσιας και ειρηνικής συνένωσης, διαφοροποιείται από
όλα τα προηγούμενα ιστορικά πρότυπα.
Η μόνη αειφόρος επιλογή της Ε.Ε. είναι
η επιτυχής αναμέτρησή της με την
Ιστορία. Είναι να αρθεί στο ύψος των
περιστάσεων προσφεύγοντας στο σκεπτικό της ίδιας της ίδρυσής της, και να
αναγνωρίσει εκείνες τις «δημιουργικές
προσπάθειες» που θα είναι ικανές να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά «στο
μέτρο των κινδύνων» που έχει να αντιμετωπίσει. Η Ε.Ε. καλείται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών
και να ΜΗΝ αφήσει το μεγαλύτερο θύμα
της πανδημίας να είναι το ίδιο το
εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
και η ίδια η δημοκρατία στην Ευρώπη.
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Κοινή Ευρωπαϊκή διακήρυξη που άπτεται όλων των ανοιχτών θεμάτων

Οι «27» της Ε.Ε. επαναβεβαιώνουν την Eυρωπαϊκή
προοπτική και τη στήριξη στα Δυτικά Βαλκάνια
Ο

ι «27» αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ και οι
ηγέτες των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, επαναβεβαίωσαν την ευρωπαϊκή προοπτική
της περιοχής, υιοθετώντας
κοινή διακήρυξη που άπτεται
όλων των ανοιχτών θεμάτων
της ατζέντας ΕΕ - Δυτικών
Βαλκανίων, με την οποία οι
ηγεσίες των εν λόγω χωρών
ευθυγραμμίζονται. Η διακήρυξη υιοθετήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που ολοκληρώθηκε στις
6.5.20 και την οποία διοργάνωσε η Κροατική Προεδρία (και
κανονικά θα ελάμβανε χώρα με
φυσική παρουσία στο Ζάγκρεμπ)
«Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της, σε διαβούλευση
με τους ηγέτες των Δυτικών
Βαλκανίων και παρουσία περιφερειακών και διεθνών παραγόντων,
επαναλαμβάνουμε
σήμερα την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους εταίρους μας
στην κρίση του κορωνοϊού»,
αναφέρουν οι 27 στη διακήρυξη.
Οι «27» δεσμεύονται να στηρίξουν την περιοχή διευκρινίζοντας ότι «κοινός στόχος της ΕΕ
και των εταίρων των Δυτικών
Βαλκανίων είναι μια ειρηνική,
ισχυρή, σταθερή και ενωμένη
Ευρώπη, που θα στηρίζεται
στους ιστορικούς, πολιτιστικούς
και
γεωγραφικούς
δεσμούς μας, καθώς και στα
αμοιβαία συμφέροντά μας σε
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας».
«Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να
εντείνει περαιτέρω τη δέσμευσή της σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να στηρίξει τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό
μετασχηματισμό της περιοχής
και επικροτεί τη δέσμευση των
εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και να
υλοποιήσουν τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις με ενδελέχεια
και
αποφασιστικότητα»,
σημειώνεται.
«Η αύξηση της βοήθειας της ΕΕ
θα συνδεθεί με απτή πρόοδο
όσον αφορά το κράτος δικαίου
και τις κοινωνικοοικονομικές
μεταρρυθμίσεις, καθώς και τη
συμμόρφωση των εταίρων των
Δυτικών Βαλκανίων προς τις
αξίες, τους κανόνες και τα
πρότυπα της ΕΕ», τονίζεται.
Συγκεκριμένα, στο κείμενο που
υιοθετήθηκε αναφέρεται ότι «η
ΕΕ στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των εταίρων των Δυτικών
Βαλκανίων για περιφερειακή

συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και για ενίσχυση των
σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ άλλων με τα κράτη μέλη της
ΕΕ».
Υπενθυμίζεται ότι «η εφαρμογή
των διμερών συμφωνιών με
καλή πίστη και με απτά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των
Πρεσπών με την Ελλάδα και
της συνθήκης για σχέσεις
καλής γειτονίας με τη Βουλγα-

δέσμευσή τους στην ευρωπαϊκή προοπτική ως σταθερή
στρατηγική επιλογή τους».
«Η αξιοπιστία αυτής της
δέσμευσης εξαρτάται επίσης
από τη σαφή ενημέρωση των
πολιτών και από την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων», ξεκαθαρίζουν οι 27.
Στην παράγραφο `6` σημειώνεται ότι: «κοινός στόχος της
ΕΕ και των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων είναι μια ειρη-

• «Κοινός στόχος είναι μια ειρηνική, ισχυρή,
σταθερή και ενωμένη Ευρώπη, που θα στηρίζεται
στους ιστορικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς
δεσμούς μας, καθώς και στα αμοιβαία συμφέροντά
μας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο
και σε επίπεδο ασφάλειας»
ρία, παραμένει σημαντική από
την άποψη αυτή» και τονίζεται
ότι «θα πρέπει να καταβληθούν
περισσότερες και αποφασιστικές προσπάθειες για συμφιλίωση και την περιφερειακή
σταθερότητα, καθώς και για να
εξευρεθούν και να εφαρμοστούν οριστικές, ολοκληρωμένες και δεσμευτικές λύσεις σε
διμερείς διαφορές και ζητήματα των εταίρων που έχουν τις
ρίζες τους στο παρελθόν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και
καθιερωμένες αρχές, περιλαμβανομένης της συμφωνίας
περί ζητημάτων διαδοχής».
Σε αυτό το πλαίσιο οι «27»
δηλώνουν ότι επικροτούν «τον
πρόσφατο διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας και
για άλλα περιφερειακά θέματα
των Δυτικών Βαλκανίων».
Υπενθυμίζοντας τις συνόδους
κορυφής του Ζάγκρεμπ το
2000, της Θεσσαλονίκης το
2003 και της Σόφιας το 2018, η
ΕΕ «επαναλαμβάνει για μιαν
ακόμα φορά την αμέριστη στήριξή της στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Οι εταίροι των Δυτικών
Βαλκανίων επανέλαβαν τη

νική, ισχυρή, σταθερή και ενωμένη Ευρώπη, που θα στηρίζεται στους ιστορικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς
δεσμούς μας, καθώς και στα
αμοιβαία συμφέροντά μας σε
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας».
Η ΕΕ, προστίθεται, «είναι αποφασισμένη να εντείνει περαιτέρω τη δέσμευσή της σε όλα
τα επίπεδα προκειμένου να
στηρίξει τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της περιοχής και επικρο-

τεί τη δέσμευση των εταίρων
των Δυτικών Βαλκανίων να
στηρίξουν τις ευρωπαϊκές
αξίες και αρχές και να υλοποιήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με ενδελέχεια και
αποφασιστικότητα».
«Η αύξηση της βοήθειας της ΕΕ
θα συνδεθεί με απτή πρόοδο
όσον αφορά το κράτος δικαίου
και τις κοινωνικοοικονομικές
μεταρρυθμίσεις, καθώς και τη
συμμόρφωση των εταίρων των
Δυτικών Βαλκανίων προς τις
αξίες, τους κανόνες και τα
πρότυπα της ΕΕ», σημειώνεται.
Ακολούθως στις παραγράφους
7, «η ΕΕ επικροτεί την αταλάντευτη προσήλωση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων
στην πρωτεύοντα ρόλο της
δημοκρατίας και του κράτους
δικαίου, ιδίως δε της καταπολέμησης της διαφθοράς και
του οργανωμένου εγκλήματος,
της χρηστής διακυβέρνησης,
καθώς και του σεβασμού των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
της ισότητας των φύλων και
των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες».
Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει «να εξασφαλίσουν την αυστηρή τήρηση και
εφαρμογή των θεμελιωδών
αξιών, των δημοκρατικών
αρχών και του κράτους δικαίου, ακόμα και κατά το διάστημα της εφαρμογής των ειδικών
και έκτακτων μέτρων για την
ανάσχεση της πανδημίας του
κορωνοϊού».
Αυτά, αναφέρεται, «είναι τα
θεμέλια του μετασχηματισμού
της κοινωνίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής των
μεταρρυθμίσεων. Μια κοινωνία
πολιτών και ανεξάρτητα και
πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και η ελευθερία
έκφρασης και η προστασία

των δημοσιογράφων, διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη
διαδικασία εκδημοκρατισμού».
Το ζήτημα της παραπληροφόρησης ορίζεται στην παράγραφο `8`, όπου οι δυο πλευρές
δεσμεύονται πως «θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για
την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και άλλων
υβριδικών δραστηριοτήτων
που προέρχονται κυρίως από
φορείς τρίτων κρατών που
επιδιώκουν να υπονομεύσουν
την ευρωπαϊκή προοπτική της
περιοχής. Απαιτείται στενότερη συνεργασία στους τομείς
της οικοδόμησης ανθεκτικότητας και της κυβερνοασφάλειας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική επικοινωνία έχει καθοριστική σημασία».
Τα ζητήματα της συνεργασίας
στον τομέα της ασφάλειας,
στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου
εγκλήματος ορίζονται από τις
παραγράφους 12, 13, 14 και
15.
Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια,
αναφέρεται στην παράγραφο
12, «αντιμετωπίζουν από κοινού σειρά προκλήσεων στον
τομέα της ασφάλειας, που
απαιτούν συντονισμένες δράσεις, μεμονωμένες και συλλογικές».
«Συμφωνούμε να προωθήσουμε
τη συνεργασία μας σε βασικά
ζητήματα ασφάλειας με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και
πιο συστηματικά, μεταξύ
άλλων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι εταίροι δεσμεύονται να
συμπληρώσουν αυτές τις προσπάθειες
αναπτύσσοντας
μέσα ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη συνεργασία εντός
των Δυτικών Βαλκανίων,
αντλώντας στοιχεία, όπου
αρμόζει, από εργαλεία και
πλαίσια της ΕΕ», σημειώνεται.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Σ

ύμφωνα με την παράγραφο 14 της διακήρυξης «η πρόληψη και η αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, όπως η
χρηματοδότηση, η ριζοσπαστικοποίηση και η
επιστροφή αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών,
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή».
Η ΕΕ και οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων
αναγνωρίζουν ότι «η επίτευξη αποτελεσμάτων
στον αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος έχει καίρια σημασία για
τον πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τους
μετασχηματισμό και για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, προς το μείζον συμφέρον των πολιτών τους». Σε αυτούς τους τομείς
απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες και
ενδελεχής καταγραφή επιδόσεων, με βάση τα
σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν

μέσω των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, προστίθεται.
Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων, συνεργαζόμενοι με την ΕΕ και μεταξύ τους, αναφέρεται
στην παράγραφο 15, «θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν αποφασιστικές δράσεις για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της
καλλιέργειας ναρκωτικών, του ξεπλύματος χρήματος και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών». «Η καταπολέμηση της
παράνομης εμπορίας και διακίνησης όπλων
αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με
τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλειά μας όταν συνεργαζόμαστε για την επίτευξη ενός κοινού στόχου», καταλήγει.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραχώρηση κρατικής
φοιτητικής μέριμνας για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, της
Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι
το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του,
ημερομηνίας 7/5/2020, αποφάσισε όπως
δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων για
παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας
για το ακαδη√ Παράταση υποβο- μαϊκό
έτος
λής αιτήσεων μέχρι 2 0 1 9 / 2 0 2 0 ,
μέχρι και τις 22
και τις 22 Μαίου
Μαΐου 2020.
(α) Παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνο από
τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη
(ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Εν μέσω πανδημίας η ΣΕΚ θεματοφύλακας των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Μ

ια πρωτοφανής εικόνα για τον
κλάδο του Τουρισμού στο ξεκίνημα της νέας τουριστικής περιόδου με
όλα τα ξενοδοχεία στο νησί μας ερμητικά κλειστά. Συνηθίζαμε να βλέπουμε κλειστό ένα ξενοδοχείο με αιτία την
ανακαίνιση ή στη χειρότερη των
περιπτώσεων μετά από πτώχευση
μιας επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση είναι όλες οι Ξενοδοχειακές
μονάδες σε όλη την χώρα που έκλεισαν σε μια μέρα. Ο λόγος γνωστός σε
όλους, μια πανδημία που ανάγκασε
τις αρχές με συνεχόμενα Διατάγματα
να καθηλώσουν ολόκληρο τον κλάδο
του τουρισμού και όχι μόνο. Μόνο σε
συνθήκες πολέμου συναντάς μια
τέτοια εικόνα και πάνε 46 χρόνια από
Του Παναγιώτη
Ιωαννίδη

(β) Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα είναι διαθέσιμα μόνο στην
ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.moec.gov.cy
(γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
εξασφάλιση βεβαιώσεων φοίτησης, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο παρόν
στάδιο χωρίς τις εν λόγω βεβαιώσεις. Οι
βεβαιώσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο, αφού ζητηθούν από
την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας.

• Ειδικά Κυβερνητικά Σχέδια Στήριξης λόγω κορωνοιού

Απαραίτητη η εκ νέου συμπλήρωση
ηλεκτρονικών αιτήσεων

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι
έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα
www.coronavirus.mlsi.gov.cy οι αιτήσεις για
όλα τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην
περίοδο από 13 Απριλίου 2020 μέχρι 12
Μαΐου 2020. Τονίζεται ότι όλοι οι εργοδότες,
εργοδοτούμενοι ή και αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στους δικαιούχους
των σχεδίων πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση για τη νέα
περίοδο που αναφέρεται ανωτέρω, ούτως
ώστε να εξεταστούν και αν πληρούν τους
όρους και προϋποθέσεις να λάβουν το σχετικό επίδομα. Υπενθυμίζεται ότι τα Ειδικά Σχέδια για τα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις
για την περίοδο 13 Απριλίου με 12 Μαΐου
2020 είναι τα ακόλουθα:
Για εργαζόμενους: Η αίτηση για την Ειδική
Άδεια για Φροντίδα Παιδιών (ΕΕΑ.1) και η
αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
(ΕΕΑ.2).
Για εργοδότες: Η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο
Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.3) και η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο
Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.4).
Εργοδότες που θα υποβάλλουν τις πιο πάνω
αιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν πρώτα την Δήλωση Υποβολής Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων (ΕΕΑ.7), η οποία
αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμένων κατά
τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020, εάν
έχουν προβεί σε προσλήψεις μετά την
1/2/2020.
Για Αυτοτελώς Εργαζόμενους: Η αίτηση για
το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων
(ΕΕΑ.5).
Για άνεργους: Η αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ανεργίας (ΕΕΑ.8) σε πρόσωπα που λάμβαναν ανεργιακό επίδομα, το
οποίο εξαντλήθηκε είτε τον Φεβρουάριο, είτε
τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

οργανωτικού
γραμματέα Σωματείου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ Λεμεσού

τότε που έχει να βιώσει ο τόπος μας
μια τέτοια εξέλιξη σε ότι αφορά την
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.
Είναι λυπηρό που αυτό τον Μάρτιο,
ενώ μαχόμασταν στην κυριολεξία να
επιστρατεύσουμε άνεργους για να
εμπλουτίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό στα Ξενοδοχεία, σε μια μέρα
ψάχναμε αντίδραση/παλμό σε ένα
ολόκληρο τομέα της οικονομίας που
σκεπάστηκε με το πέπλο της πανδημίας. Με διαφορετικά πλέον τα δεδομένα, μόνη έγνοια γίνονται οι άχαρες
διαδικασίες στο να εξασφαλίσουμε
στους «άνεργους» ξενοδοχοϋπάλληλους τα επιδόματα που θα κρατήσουν
το νοικοκυριό τους στον αναπνευστήρα. Οι αντιδράσεις ποικίλες , το πιο
κοινό αίσθημα όμως όλων, η αβεβαι-

Σ

ότητα. «Θα ανοίξει το ξενοδοχείο που
εργάζομαι; Πότε θα ανοίξει; Θα είναι
ασφαλές το εργασιακό περιβάλλον
για την υγεία μου; Θα πάμε όλοι πίσω
στην δουλειά μας; Μπορώ να βρω
κάτι άλλο αν δεν με καλέσουν να επιστρέψω στα καθήκοντα μου;» Ένα
σορό αναπάντητα ερωτήματα που
για πρώτη φορά ισχύουν για όλους
τους ξενοδοχοϋπάλληλους, «παλιούς» και «νέους», «ντόπιους» και
«ξένους».

ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Η
ψυχική ανάταση θα έρθει μόνο μέσα
απ’ την επιστροφή στην κανονικότητα. Η αγωνία όλων, πέρα απ’ την
γενική πορεία της τουριστικής βιομηχανίας, είναι η δική τους επιστροφή
στα καθήκοντα στα οποία εκπαιδεύτηκαν και τώρα με αυτά καλούνται να
στηρίξουν το προϊόν του Τουρισμού
της χώρας μας. Πολλά εξαρτώνται
από αυτήν ακριβώς την διάθεση όλων
των εργαζόμενων της πρώτης γραμ-

√ Ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι και πάλι η βάση
στην οποία θα στηριχθεί ο κλάδος ώστε να επανακτήσει
τη θέση του ως ο πνεύμονας της Κυπριακής οικονομίας
Με το άνοιγμα των ξενοδοχείων να
έχει προγραμματιστεί στις αρχές Ιουνίου οι προσπάθειες όλων εστιάζουν
στο να μετριαστούν οι ζημιές όσο το
δυνατόν περισσότερο. Δυστυχώς η
ζήτηση από την ντόπια αγορά δεν
μπορεί να απορροφήσει όλη την προσφορά υπηρεσιών του τομέα. Καθώς
εξαρτόμαστε από την εξέλιξη της
πανδημίας σε άλλες χώρες, την
πλήρη επαναλειτουργία των αεροδρομίων, την επιβίωση αεροπορικών
αερογραμμών και άλλων σημαντικών
παραγόντων, είναι προφανές πως
δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς
τις πληρότητες των ξενοδοχείων μας
για τους επόμενους μήνες.

μής του κλάδου, ώστε να θέσουμε τις
βάσεις η κουτσουρεμένη αυτή σεζόν
να είναι σύντομα μια κακή ανάμνηση.
Μόνο με τον φακό της αισιοδοξίας
κοιτάμε μπροστά. Το νησί μας θα
ανακάμψει κι αυτό διδάσκει η πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου, με
τα συνεχόμενα οικονομικά κτυπήματα, που η αφοσίωση και η εργατικότητα των ξενοδοχοϋπαλλήλων μας
έκανε να μιλάμε κάθε χρόνο για ρεκόρ
εσόδων στον τουρισμό. Ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι και πάλι η
βάση στην οποία θα στηριχθεί ο κλάδος ώστε να επανακτήσει την θέση
του ως ο πνεύμονας της Κυπριακής
οικονομίας.

Έχοντας κανείς στο μυαλό όλο αυτό
το σκηνικό που εν συντομία περιέγραψα πιο πάνω, αντιλαμβάνεται και
την ψυχοσύνθεση ενός εργαζόμενου
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία τις
τελευταίες εβδομάδες. Είναι εμφανής
ο τρόπος με τον οποίο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ως κοινωνικά υποκείμενα
βιώνουν την διαδικασία μετάβασης
από την αφθονία των επιλογών σε
θέσεις εργασίας, στην εργασιακή

Ο δικός μας ρόλος δεν μπορεί να είναι
άλλος από αυτόν του θεματοφύλακα
όλων όσων πλαισιώνουν την υγιή
απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Η στήριξη και η καθοδήγηση σε
καθημερινή βάση για διατήρηση των
ομαλών εργασιακών σχέσεων είναι
υπόσχεση ώστε όλοι να συνδράμουμε
στην επανεκκίνηση της Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας.

ΚΟΕ: Από 6,9% μέχρι 13% η συρρίκνωση
της Κυπριακής οικονομίας το 2020

υρρίκνωση της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ 6,9% και 13,1%
αναμένει το Κέντρο Οικονομικών
Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στην έκδοση οικονομικές προοπτικές
Μαΐου, αναφέρεται ότι η οικονομική
δραστηριότητα στην Κύπρο εκτιμάται
ότι θα συρρικνωθεί σημαντικά το
2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Το πραγματικό
ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά
6,9% το 2020 κάτω από το βασικό
σενάριο. Στο δυσμενές σενάριο, το
οποίο υποθέτει μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής και μεγαλύτερη
πτώση στην εξωτερική ζήτηση, η
συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ
το 2020 προβλέπεται στο 13,1%.
Η πρόβλεψη ενσωματώνει τα ακόλουθα: (i) την άμεση επίπτωση των
μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού που εφαρμόστηκαν στην Κύπρο (π.χ. προσωρινό
κλείσιμο επιχειρήσεων), τα οποία
έχουν μειώσει την παραγωγική ικανότητα τομέων της οικονομίας, (ii) την
επίπτωση της πανδημίας που σχετίζεται με τη μειωμένη χρήση παραγωγικής ικανότητας (capacity utilisation)

λόγω μέτρων/περιορισμών (π.χ. κοινωνική αποστασιοποίηση) που θα
συνεχίσουν να υφίστανται μετά τη
χαλάρωση των αρχικών περιοριστικών μέτρων και (iii) την επίπτωση της
μειωμένης εξωτερικής ζήτησης, ειδικότερα της ζήτησης για τουριστικές
υπηρεσίες.

Λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με τις προοπτικές, εξετάζεται
ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο.
Τα σενάρια διαφέρουν ως προς τα
ακόλουθα: (α) την περίοδο προσαρμογής σε κάθε τομέα της οικονομίας
μετά την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στον συγκεκριμένο
τομέα, και (β) την εξωτερική ζήτηση.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής, οι τομείς θεωρείται ότι
λειτουργούν κάτω από τα κανονικά

επίπεδα χρήσης παραγωγικής ικανότητας λόγω περιορισμών από πλευράς προσφοράς και ζήτησης (π.χ.
κοινωνική αποστασιοποίηση, αυξημένα μέτρα υγιεινής, διακοπές στις
αλυσίδες εφοδιασμού, ταξιδιωτικοί
περιορισμοί).
Στο βασικό σενάριο η περίοδος προσαρμογής διαρκεί δύο μήνες και η μείωση στην εξωτερική ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες στην Κύπρο από
τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο αντιστοιχεί σε υποχώρηση της τάξης του
40% στις ετήσιες αφίξεις τουριστών.
Ο τομέας λιανικού εμπορίου, μεταφορών, υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, καθώς και ο τομέας
τεχνών, διασκέδασης, ψυχαγωγίας
και άλλων υπηρεσιών εκτιμάται ότι
θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες
απώλειες παραγωγής, που φτάνουν
γύρω στο 20% της προστιθέμενης
αξίας των τομέων.
Σημαντικές απώλειες παραγωγής
εκτιμάται ότι θα σημειώσουν και οι
τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης, καθώς και ο τομέας διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.
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Η

διαφθορά αναπτύσσεται
ακόμη περισσότερο σε
περιόδους κρίσης, ιδιαίτερα
όταν τα θεσμικά όργανα και η
εποπτεία είναι αδύναμα και η
δημόσια εμπιστοσύνη είναι
χαμηλή, σύμφωνα με μελέτη
που εκπόνησε το Cyprus
Integrity Forum(CIF) με τίτλο «Η
αναγκαιότητα για διαφάνεια
στην εποχή της πανδημίας
COVID-19: Η έξαρση του διαχρονικού φαινομένου της διαφθοράς σε περιόδους κρίσης”.
Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά τη
διάρκεια κρίσεων, όπως το
ξέσπασμα ενός θανατηφόρου
ιού, ο κίνδυνος διαφθοράς
στην υγειονομική περίθαλψη
επιδεινώνεται από τη δραματικά αυξημένη πίεση στο
σύστημα. Η αναστάτωση, η
αβεβαιότητα και ο αποπροσανατολισμός συμβάλλουν σε ένα
περιβάλλον στο οποίο διεφθαρμένοι μπορούν να επωφεληθούν από την κρίση προς
όφελός τους.
Είναι σημαντικό να διατηρηθεί
και να επεκταθεί η διαφάνεια,
η ανοικτότητα και η ακεραιότητα σε ολόκληρο τον τομέα
της υγείας. Υπάρχουν αρκετά
κρίσιμα μέτρα που μπορούν να
ληφθούν κατά της διαφθοράς,
συμπεριλαμβανομένης
της
ανοικτής δημοσίευσης ερευνών
για εμβόλια και θεραπείες, της
προστασίας των μαρτύρων
δημοσίου
συμφέροντος
(whistleblowers) στα συστήματα υγείας και της διασφάλισης
ίσης πρόσβασης σε θεραπεία
που σώζει ζωές, προστίθεται.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η
ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας υπερβαίνει τα ίδια τα
συστήματα υγείας.
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Προέδρος του ΔΣ του CIF Μάριος
Σκανδάλης είπε ότι «η πανδημία του Covid 19 δεν αποτελεί
αποκλειστικά μια σημαντική
πρόκληση για όλο τον κόσμο
στον τομέα της υγείας, αλλά
την ίδια στιγμή και μια ευκαιρία για όλες τις κυβερνήσεις
και εταίρους να δοκιμάσουν
την αποτελεσματική τους βούληση για διαχείριση των διαφόρων παράλληλων ζημιών
που δημιουργήθηκαν με πρώτιστο αυτό της οικονομίας.
Αυτή ακριβώς η παγκόσμια
πρόκληση θα αναδείξει την
πραγματική τιμιότητα και διαφάνεια των όσων λέγονται
πολύ συχνά από όλες τις
κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο».
«Η βούληση και πολιτική που
ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα
από την Κυπριακή Κυβέρνηση
για διαχείριση αυτού του ιού
αποδείχθηκε πλήρως επιτυχής
κατατάσσοντας την Κύπρο μας
ως μια από τις πιο ασφαλής
χώρες στον κόσμο αφήνοντας
πίσω χώρες όπως το Ηνωμένο

Cyprus Integrity Forum: Ανάγκη λήψης μέτρων
κατά της διαφθοράς εν μέσω πανδημίας
ποίησης των κανόνων για τις
προμήθειες, της ανάγκης για
εξεύρεση εγκαταστάσεων και
το υπερφορτωμένο ιατρικό
προσωπικό.
Ο πρόεδρος της GRECO, όπως

Η μελέτη αναδεικνύει τις παγίδες που πρέπει
να αποφευχθούν ούτως ώστε να διαφυλαχθεί
η βιωσιμότητα του τόπου μας η κοινωνική ισότητα
και περιβαλλοντική ακεραιότητα και πάνω από όλα
να διαφυλαχθεί το κύρος της χώρας μας ως κράτος
δικαίου και ήθους και όχι ως κέντρο ευκαιριακής
διαφθοράς
Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία την Ισπανία,
κλπ.», σημείωσε.
Ανέφερε ότι «αυτό που αναμένεται να επιδείξουμε τώρα
είναι την αποτελεσματική μας
βούληση για ορθολογιστική και
με πλήρη διαφάνεια, διαχείριση αυτών των ζημιών που
επέφερε αυτή η πανδημία,
ιδίως στον τομέα της οικονομίας. Εύκολες λύσεις υπάρχουν
πολλές αλλά πραγματικά διαφανείς και διαχρονικά σταθερές λύσεις πολύ λίγες, που να
μην είναι επιρρεπείς σε διάφορα σχήματα διαφθοράς και οι
οποίες δεν θα διαιωνίσουν το
στίγμα της κοινωνικής ανισότητας και έλλειψης πραγματικής ακεραιότητας. Αυτές οι
λιγοστές λύσεις χρειάζονται
και το ανάλογο πολιτικό θάρρος και ήθος για να εφαρμοστούν».
Η συγκεκριμένη μελέτη του
Cyprus Integrity Forum, είπε, «
αναδεικνύει τις παγίδες που
πρέπει να αποφευχθούν ούτως
ώστε να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα του τόπου μας η κοινωνική ισότητα και περιβαλλοντική ακεραιότητα και πάνω
από όλα να διαφυλαχθεί το
κύρος της χώρας μας ως κράτος δικαίου και ήθους και όχι
ως κέντρο ευκαιριακής διαφθοράς όπως διάφοροι μας
κατηγόρησαν στον παρελθόν
και αναμένουν την ευκαιρία να
πράξουν το ίδιο και στο μέλλον».
«Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία
να αναδείξουμε την νέα Κύπρο
μας και αναμένουμε ότι οι
κινήσεις της κυβέρνησης και
των διαφόρων εταίρων μας θα
είναι ανάλογες με τις αποτελεσματικές κινήσεις που πάρθηκαν από την πρώτη μέρα για
διαχείριση του ιού», πρόσθεσε.
Ως Cyprus Integrity Forum,
κατέληξε, « θα στηρίξουμε
τέτοια αποτελεσματικά μέτρα,

αλλά την ίδια στιγμή θα παραμείνουμε και αυστηροί κριτές
σε περίπτωση προώθησης
ευκαιριακών ή αναποτελεσματικών μέτρων που θα διακινδυνεύσουν το κύρος και τη
φήμη της χώρας μας και θα
διαιωνίσουν τις κατηγορίες
των προηγουμένων ετών στη
βάση έλλειψης διαφάνειας,
βιωσιμότητας,
διαχρονικής
σταθερότητας και ηθικής».

αναφέρεται, δήλωσε ότι «οι
αποφάσεις που σχετίζονται με
τα μέτρα των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών
για την αντιμετώπιση της
πανδημίας πρέπει να είναι
διαφανείς και να υπόκεινται σε
εποπτεία και λογοδοσία. Οι
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της υγείας
πρέπει να προστατεύονται».

√ Σημαντικό να διατηρηθεί και να επεκταθεί
η διαφάνεια και η ακεραιότητα σε ολόκληρο
τον τομέα της υγείας
Σύμφωνα με τη μελέτη, η
Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου
της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO) δημοσίευσε
κατευθυντήριες γραμμές που
απευθύνονται στα 50 κράτη
μέλη της με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς στο πλαίσιο
της έκτακτης ανάγκης για την
υγεία που προκαλείται από
την πανδημία COVID-19.
Σημειώνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές, που εκδόθηκαν από τον πρόεδρο της
GRECO, Marin Mrčela, υπογραμμίζουν ότι η πανδημία
αυξάνει τους κινδύνους διαφθοράς. O τομέας της υγείας
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος,
ιδίως λόγω της αύξησης της
επείγουσας ανάγκης για ιατρικές προμήθειες και της απλο-

Επισημαίνεται ότι η διαφάνεια
στον δημόσιο τομέα είναι ένα
από τα πιο σημαντικά μέσα
για την πρόληψη της διαφθοράς, ανεξαρτήτως μορφής. «Η
ανάγκη τακτικών και αξιόπιστων πληροφοριών από δημόσιους οργανισμούς είναι ζωτικής σημασίας σε περιόδους
έκτακτης ανάγκης. Αυτό αφορά
την εξάπλωση και τους κινδύνους της πανδημίας καθαυτής,
αλλά και τα έκτακτα μέτρα που
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. Δεν πρέπει να
επιτρέψουμε στο COVID-19 να
θέσει σε κίνδυνο τις αξίες και
τα πρότυπα μας, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και
της λογοδοσίας. Οι πλατφόρμες ψηφιακών πληροφοριών,
όπως οι ειδικές πύλες διαφάνειας, είναι πολύτιμα εργαλεία
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πρόληψης της διαφθοράς και
συμβάλλουν στην προστασία
του κράτους δικαίου», πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι οι πρακτικές
διαφθοράς ενδέχεται να επηρεάσουν το δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα και να σχετιστούν με το σύστημα προμηθειών, τη δωροδοκία σε ιατρικές υπηρεσίες και τη διαφθορά
στην έρευνα και ανάπτυξη
νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων
συμφερόντων και του ρόλου
των ομάδων συμφερόντων.
Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος
εκδήλωσης
περιπτώσεων
απάτης που σχετίζονται με την
εμπορία πλαστών ιατρικών
προϊόντων που και αυτό με τη
σειρά τους εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους για τη δημόσια
υγεία.
Κατά τη διάρκεια αυτής της
άνευ προηγουμένου κρίσης,
προστίθεται, οι κυβερνήσεις σε
όλη την Ευρώπη εντείνουν τις
προσπάθειές τους για την
καταπολέμηση της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, λαμβάνοντας
διάφορα μέτρα για την υποστήριξη των συστημάτων
δημόσιας υγείας, τη διαφύλαξη της οικονομίας και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας.
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο εντοπισμός των κινδύνων διαφθοράς προτού συμβούν μπορεί να
συμβάλει στην ενίσχυση της
παγκόσμιας αντίδρασης και
στην παροχή φροντίδας υγείας
σε εκείνους που την χρειάζονται περισσότερο.
Είναι σημαντικό, όπως αναφέρεται, οι κυβερνήσεις να ενεργούν με ανοικτό και διαφανή
τρόπο, προκειμένου να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Καθώς η πανδημία του COVID19 συνεχίζει να εξαπλώνεται,
πρέπει να έχουμε ανοικτές και
ειλικρινείς συζητήσεις για τα
τρωτά σημεία των συστημάτων υγείας που τα καθιστούν
πιο ευάλωτα στη διαφθορά,
προστίθεται.
Ως Cyprus Integrity Forum,
καταλήγει η μελέτη, « παραμένουμε στην πρώτη γραμμή
κρούσης για να βεβαιωθούμε
ότι η διαφάνεια παραμένει η
πιο σημαντική προμετωπίδα
και αρχή στην ορθολογιστική
αντιμετώπιση οποιασδήποτε
πρόκλησης ακόμα και αυτής
της σοβαρής πανδημίας και
είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε
οποιαδήποτε βοήθεια και
κατεύθυνση τόσο στους πολίτες όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου προς
αυτή την κατεύθυνση».
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Τα βότανα που βοηθούν
στην καταπολέμηση των ιών

Ποιο είδος άσκησης χρειάζεται το σώμα
μας κατά την έξαρση του κορωναϊού

Σ

την εποχή του κορωνοιού όπου
υποχρεωτικά αποφεύγουμε τη
συνάθροιση και τη συνάντηση με
άλλους ανθρώπους, η άσκηση σε εξωτερικό χώρο παραμένει ένας καλός
τρόπος να βρούμε τη χαμένη μας ενέργεια. Πρωτίστως, ακολουθούμε τις
οδηγίες του κράτους και να λαμβάνουμε τις αναγκαίες προφυλάξεις. Ακολούθως, προσαρμόζουμε το πρόγραμμα της γυμναστικής μας με τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουμε ότι
τονώνουμε και δεν καταβάλλουμε το
ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Πώς να ασκούμαστε σε εξωτερικό
χώρο με ασφάλεια

τρέξιμο ή πεζοπορία) αρκεί να διατηρείτε την απόσταση των 2 μέτρων καθ’
όλη τη διάρκεια. Η κοινωνική απομόνωση χρειάζεται εξάσκηση, οπότε
χρειάζεται να υπενθυμίζετε στον εαυτό
σας ότι δεν πρέπει να δίνετε στον
συναθλητή σας το δικό σας μπουκάλι
νερού, ούτε το δικό σας σνακ.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι
σημαντικό να αποφύγετε να μοιράζεστε φαγητό, ροφήματα ή εξοπλισμό
κάθε είδους. Επιπροσθέτως, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν σε
παιδικές χαρές ή να αγγίζουν αντικείμενα σε εξωτερικό χώρο.

Ο καλύτερος τρόπος άσκησης
για να παραμείνετε υγιείς

Μπορείτε να ασκήστε σε εξωτερικό
χώρο ενώ παράλληλα διατηρείτε την
κοινωνική και σωματική απομόνωση.
Στις νέες οδηγίες περιορισμού της
κυκλοφορίας, υπάρχει η επιλογή της
άσκησης κι αυτό γιατί είναι πολύ
σημαντική, ακόμα και γι’ αυτή την
περίοδο που διανύουμε.

Όμως, σκοπός πρέπει να είναι όχι μόνο
να προφυλαχτούμε από τον κορονοϊό,
αλλά επίσης να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και όχι άθελά
μας να το επιβαρύνουμε. Ως εκ τούτου,
χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας την
ένταση και τη διάρκεια της άσκησης.

Ασχέτως το πού ζείτε και ασχέτως του
τρόπου άθλησης που θα επιλέξετε
(περπάτημα, τρέξιμο ή ποδηλασία), αν
συναντήσετε ένα άλλο άτομο στο
δρόμο σας, αλλάξτε κατεύθυνση, ώστε
να διατηρήσετε μια απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων καθώς περνάτε από
δίπλα του. Επίσης, αποφύγετε να
αγγίξετε κάγκελα και πόρτες σε εξωτερικούς χώρους.

Και καθώς ο ιός Covid-19 είναι καινούριος για τον ανθρώπινο οργανισμό και
δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο εμβόλιο ή
θεραπεία, οι αθλητές – ναι, οι αθλητές
– τείνουν να ανήκουν στην κατηγορία
των ευάλωτων. Αν εκπαιδεύεστε για
μαραθώνιο ή προετοιμάζεστε για
παρόμοιους αγώνες σκληρά, η εξάντληση του οργανισμού σας λειτουργεί
πιο επικίνδυνα σε αυτή τη φάση.

Χρειάζεται οπωσδήποτε να αποφύγετε
τις ομαδικές δραστηριότητες, αλλά
μπορείτε να γυμναστείτε με άλλο ένα
άτομο (π.χ. να πάτε για ποδήλατο,

Το κύριο μάθημα λοιπόν εδώ είναι να
αποφεύγουμε την εξαντλητική και
έντονη άσκηση, ειδικά αν νιώθετε
άρρωστοι έστω και λίγο.
Ένας καλός κανόνας είναι να
περιορίσουμε την
άσκηση, υπολογίζοντας στο να
σταματάμε στο
60% της έντονης
άσκησης
που
κάναμε πριν και
χωρίς να υπερβαίνουμε τα 60
λεπτά τη φορά.

Ό

σο δύσκολες κι αν είναι κάποιες
μέρες, είναι αυτές που μπορούν να
φέρουν μαζί τους σημαντική εξέλιξη
και πρόοδο στη ζωή σας. Όταν νιώθετε ότι χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια
σας, χρειάζεται να βρείτε τη δύναμη να
ξεπεράσετε το πρόβλημα. Χρειάζεται
να αφυπνίσετε εκείνο το ισχυρό πνεύμα
ανθεκτικότητας και αντοχής.
Μη περιμένετε όμως μια κρίση για να
αρχίσετε να χτίζετε την εσωτερική σας
δύναμη. Συμφιλιωθείτε μαζί της τώρα.
Παίρνοντας τον έλεγχο των σκέψεών
σας, μπορείτε να επιστρατεύσετε τη
δύναμη που χρειάζεται, για να αντιμετωπίσετε τις μεγαλύτερες στιγμές της
ζωής σας -χωρίς αμφιβολίες.
Αναζητήστε βαθιά μέσα σας, για να
βρείτε την έμφυτη εκείνη δύναμη και
ύστερα πάρτε μια μικρή επιπλέον
έμπνευση από αυτά τα «13» αποφθέγματα που θα σας κινητοποιήσουν:

• Ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα συμβάλλοντας
στην απαλλαγή του οργανισμού από των μολυσματικές νόσους

Ο

ι ιοί είναι παθογενετικοί παράγοντες που δρουν μολύνοντας τα κύτταρα ενός οργανισμού, ενσωματώνοντας το γενετικό τους υλικό στο γονιδίωμα αυτών και χρησιμοποιώντας για
τον πολλαπλασιασμό τους τους μηχανισμούς αντιγραφής, μεταγραφής και
μετάφρασης του κυττάρου, όπως και τα
περισσότερα ένζυμα που χρειάζονται
για την επιβίωσή τους. Η αντιμετώπιση
των ιών γίνεται κυρίως με ειδικά εμβόλια, που διεγείρουν το ανοσοποιητικό
σύστημα κατά της μόλυνσης.

μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε και
ισχυροποιήσουμε το ανοσοποιητικό μας
σύστημα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, με
την εμφάνιση και εξάπλωση του κορονοϊού.

Έτσι, τα φάρμακα που παίρνουμε στις
περιπτώσεις αυτές, ανακουφίζουν
συνήθως από τα συμπτώματα αλλά,
δεν εξαλείφουν τον ίδιο τον ιό. Αυτό,
μπορεί να το κάνει μόνο το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το καλύτερο που
έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, για να αποφεύγουμε τις ασθένειες που προκαλούνται από ιούς ή και οποιοδήποτε άλλο
μολυσματικό παράγοντα, είναι να διατηρούμε ισχυρό το ανοσοποιητικό μας
σύστημα.

τις ιογενείς λοιμώξεις και είναι ωφέλημα και σε άλλα συστήματα του οργανισμού μας. Η επίδρασή τους αυτή, οφείλεται στα φυτοχημικά που εμπεριέχουν
και στις αντιικές, αντιφλεγμονώδεις,
αντιοξειδωτικές και αντιμυκητιασικές
ιδιότητές τους. Τα πιο πολλά από αυτά
μπορούν να καταναλωθούν με τη μορφή
αφεψήματος, ωστόσο, κυκλοφορούν και
στο εμπόριο και με τη μορφή αιθερίων
ελαίων.

Η καλή υγεία είναι η βασική προϋπόθεση για να έχει κανείς ένα ισχυρό ανοσοποιητικό και ακολουθούν οι παράγοντες
της ηλικίας, της διατροφής και γενικά,
του τρόπου ζωής. Υπάρχουν όμως και
κάποιοι τρόποι, οι οποίοι μπορούν να

Μυστικά για να βρούμε τη δύναμη μας
σε δύσκολες καταστάσεις
2.

«Ανεξάρτητα από το τι είδος προκλήσεων ή δυσκολιών ή επώδυνων
καταστάσεων έχετε να αντιμετωπίσετε
στη ζωή σας, όλοι έχουμε κάτι βαθιά
μέσα μας, που μπορούμε να φτάσουμε
και να βρούμε την εσωτερική δύναμη να

√ 12+1 σοφά αποφθέγματα
που θα σας τονώσουν
την χαμένη δύναμη σας
τα ξεπεράσουμε» – Alana Stewart

3. «Η ζωή δεν είναι το να περιμένουμε
πότε θα περάσουν οι καταιγίδες. Είναι
το να μάθουμε πώς να χορεύουμε μέσα
στη βροχή» – Vivian Greene

1. «Έχετε δύναμη στο μυαλό σας, είπε ο

4. « Πάντα έψαχνα έξω από τον εαυτό

Μάρκος Αυρήλιος. Συνειδητοποιήστε το
αυτό και θα βρείτε τη δύναμη»

μου για δύναμη και αυτοπεποίθηση,
αλλά προέρχονται από μέσα. Είναι εκεί
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όλο αυτό τον καιρό» - Anna Freud

5. « Αξίζει να θυμόμαστε ότι οι καιροί
που κερδίζουμε μεγαλύτερη σοφία και
εσωτερική δύναμη είναι επίσης καιροί
δύσκολοι» – Δαλάι Λάμα

6. «Κανείς δεν μπορεί να σβήσει το φως

Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι
και η χρήση των βοτάνων. Η φύση έχει
φροντίσει να μας προμηθεύσει με φυτά
που έχουν ισχυρή αντιική δράση, εμποδίζουν δηλαδή, την ανάπτυξη ιών στο
σώμα μας.
Τα αντιικά βότανα ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, καταπολεμούν

Τα κυριότερα από τα βότανα αυτά είναι
το γαϊδουράγκαθο, το θυμάρι, ο
σαμπούκος, η κολλιτσίδα, η εχινάκεια, η
νεροϊτιά, το σκόρδο, η γλυκόριζα, η
ρίγανη, το γανόδερμα, τα φύλλα ελιάς
και το φασκόμηλο.

χρειάζεται την έγκριση των άλλων πια,
όπως ούτε το λιοντάρι χρειάζεται την
έγκριση του προβάτου» – Vernon
Howard
10. «Όσο εξελισσόμαστε στη ζωή, γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά η εσώτερη δύναμη της καρδιάς μας αναπτύσσεται, όταν μαχόμαστε εναντίον
των δυσκολιών» – Vincent van Gogh

που λάμπει από μέσα μας» – Μάγια
Αγγέλου

11.

7.

Συνειδητοποιήστε τη δύναμη, προχω-

«Λίγοι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια
της ζωής τους, έχουν πλησιάσει στο να
εξαντλήσουν τους πόρους που υπάρχουν μέσα τους. Υπάρχουν βαθιά
πηγάδια δύναμης εκεί μέσα που ποτέ
δεν χρησιμοποιούνται» – Richard E.
Byrd

«Ο ιστός της επούλωσης είναι

ισχυρότερος από τους άλλους ιστούς.
ρήστε» – Henry Rollins

12.

« Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός

είσαι, μέχρι να έρθει κάποια στιγμή,
που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή
που έχεις» – Bob Marley

8. «Σκάψε κάθε μέρα και βρες την εσω-

13.

τερική σου δύναμη, ώστε ο κόσμος να
μη μπορεί να σβήσει το κερί σου» –
Katherine Dunham

μέσα σου και να βρεις τη δική σου εσω-

9. «Ένα πραγματικά δυνατό άτομο δεν

Carey

«Πρέπει πραγματικά να κοιτάξεις

τερική δύναμη και να πεις «Είμαι περήφανος/η γι’ αυτό που είμαι» – Mariah
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ : Ο οικονομικός εφιάλτης
της επόμενης μέρας

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2020

Βρετανία: Κατρακύλα στη χειρότερη
ύφεση των τελευταίων 300 ετών

Η

Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι η πανδημία του κορωναϊού θα ωθήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου προς
τη βαθύτερη ύφεση που έχει καταγραφεί, εδώ και πάνω από 300
χρόνια πριν σημειωθεί ανάκαμψη το 2021.

Ο

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι η πανδημία του κορωναϊού θα ωθήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη
βαθύτερη ύφεση που έχει καταγραφεί, εδώ και πάνω από 300 χρόνια πριν σημειωθεί ανάκαμψη το 2021.

ι εαρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία των ευρωπαϊκών
επιβεβαιώνουν πως η ελληνική οικονομία
εισέρχεται στον κύκλο μιας νέας οικονομικής
κρίσης. Η Ευρωπαική Επιτροπή αναμένει
ύφεση 9,7% για την Ελλάδα το 2020, αύξηση
της ανεργίας στο 19,9% και έλλειμμα 6,4% στον
προϋπολογισμό.

Δεν ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας αλλά είπε ότι
είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση για να αμβλύνει τον
αντίκτυπο του κοροναϊού , αναφέροντας ότι αναμένει το βρετανικό
ΑΕΠ να συρρικνωθεί κατά 14% το 2020 και να ακολουθήσει ανάκαμψη 15% το 2021.

Επίσης, η Επιτροπή προβλέπει για το 2021 μια
εντυπωσιακή ανάκαμψη 7,9% το 2021, αλλά
δεν είναι καθόλου δεδομένο πώς θα εξελιχθεί η
πανδημία και για πόσο καιρό και σε ποια κλίμακα θα χρειάζονται περιορισμοί.

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι αναμένει το βρετανικό ΑΕΠ
να συρρικνωθεί
κατά 14% το
2020 και να
ακολουθήσει
ανάκαμψη 15%
το 2021.

Η έκθεση της Επιτροπής επίσης εντοπίζει τις
δύο κρίσιμες επισφάλειες της ελληνικής οικο-

Ένα
τέτοιο
σενάριο
θα
απαιτήσει πολύ
σημαντικά μέτρα
νομισματικής
και δημοσιονομικής τόνωσης,
σύμφωνα με την
κεντρική τράπεζα.
«Ωστόσο, οι οικονομικές προοπτικές εξελίσσονται. Η Τράπεζα θα
ενεργήσει όπως απαιτείται για να προσφέρει τη νομισματική και
χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι απαραίτητες για τη
μακροπρόθεσμη ευημερία και καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών
αυτής της χώρας», δήλωσε ο διοικητής Άντριου Μπέιλι. «Αυτή είναι
η απόλυτη και ακλόνητη δέσμευσή μας».
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,1% και τον στόχο για αγορές ομολόγων –κυρίως βρετανικού κρατικού χρέους— στα 645 δισεκ.
λίρες (797 δισεκ. δολάρια).
Υπερδιπλασσιασμός της ανεργίας
Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι αναμένεται το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν της χώρας να μειωθεί κατά 25% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου με το ποσοστό της ανεργίας να υπερδιπλασιάζεται
στο 9%.
Η τράπεζα τονίζει ότι η προοπτική για την οικονομία είναι «ασυνήθιστα αβέβαιη» προς το παρόν και εξαρτάται από την ανταπόκριση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στα μέτρα για την πανδημία.

Η

Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία και
η Πορτογαλία, έχουν «καλές πιθανότητες» να ανοίξουν σύντομα για τον
τουρισμό, εκτιμά ο επικεφαλής του γερμανικού τουριστικού ομίλου TUI, Φριτς
Γιούσεν.
Άρθρο του BBC κάνει ειδική αναφορά
στο πόσο γρήγορα ενήργησε η Ελλάδα –
και η Κροατία- στη μάχη κατά του
κορωναϊού, ωστόσο θέτει το ερώτημα
αν οι δύο χώρες θα μπορέσουν να
σώσουν τον τουρισμό τους ενόψει του
καλοκαιριού.
Το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ασφαλούς ζώνης για τον τουρισμό εξετάζουν, σύμφωνα με δημοσίευμα της
«Jerusalem Post» η Ελλάδα, η Κύπρος
και το Ισραήλ.
Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται
πηγές του ισραηλινού υπουργείου Τουρισμού, αναφέρει ότι αξιωματούχοι
των τριών χωρών βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση για τον τουρισμό υπό τη σκιά
της πανδημίας του κορωναϊού. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα
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√ Η έκθεση της Κομισιόν επιβεβαίωσε
ότι η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με μια
μεγάλη οικονομική κρίση.

√ Η εργασία πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης
νομίας που εξηγούν γιατί αναμένεται μεγαλύτερη ύφεση στην Ελλάδα: από τη μια υπάρχει η
μεγάλη βαρύτητα του τουρισμού στην ελληνική
οικονομία και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα ο
τουρισμός στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως
στους καλοκαιρινούς μήνες δηλαδή σε μια
περίοδο που όλα δείχνουν ότι οι περιορισμοί
στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις δεν θα έχουν
αρθεί. Από την άλλη, η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που θα δυσκολευτούν πολύ μέσα
στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης.
Σε όλα αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε
και άλλες παραμέτρους: η ελληνική οικονομία
ακόμη δεν έχει καλύψει τις μεγάλες απώλειες
που είχε από το 2008 έως το 2017. Η ανεργία
και πριν αυτή την κρίση ήταν ιδιαίτερα υψηλή
και πάνω από 16%, την ώρα που μεγάλο μέρος
της αύξησης της απασχόλησης τα τελευταία
χρόνια δεν ήταν σε καλοπληρωμένες και σταθερές θέσεις απασχόλησης. Η έξοδος από το
ασφυκτικό πλαίσιο των μνημονίων ουσιαστικά
δεν έχει ολοκληρωθεί. Η συγκυρία της κρίσης

σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε μειώσεις
προσωπικού ή σε μειώσεις αποδοχών ή σε
εφαρμογή μορφών ελαστικής εργασίας. Η επιστροφή ουσιαστικά τέτοιων μορφών λιτότητας
και η αυξημένη ανεργία συνεπάγονται άλλη μια
παράμετρο επιδείνωσης του συνολικότερου
οικονομικού κλίματος.
Είναι προφανές ότι όπως και να το δούμε η
επόμενη μέρα δεν θα είναι σαν την προηγούμενη. Θα είναι πιο δύσκολη από αρκετές απόψεις,
όμως ταυτόχρονα δίνει και τη δυνατότητα να
τη δούμε ως έναν καταλύτη για την επεξεργασία ενός νέου σχεδίου.

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
Ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης θεωρείται η αξιποιήση του ανθρώπινου
δυναμικού. Η χώρα διαθέτει μεγάλο επιστημονικό δυναμικό και τα δημόσια πανεπιστήμια
και ερευνητικά κέντρα είναι πρωτοπόρα,
παρότι δουλεύουν κάτω από πιεστικές οικονομικές συνθήκες. Αυτό το δυναμικό, μαζί με το
επιστημονικό δυναμικό που αναγκάστηκε να
μεταναστεύει, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο
ισχυρά σημεία της ελληνικής οικονομίας. Η
εργασία πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο
σε αυτή την προσπάθεια. Είναι στην πραγματικότητα ο βασικός παραγωγικός πόρος που
διαθέτουμε. Η λογική που έβλεπε μόνο «κόστος
εργασίας» οφείλει να αντιμετωπιστεί ως μέρος
του προβλήματος και όχι της λύσης. Άλλωστε,
τις μέρες αυτές έχουμε καταλάβει ότι είναι η
εργασία και δη της «πρώτης γραμμής», από τα
νοσοκομεία μέχρι τις υπεραγορές που κράτησε
όρθια την κοινωνία.

Κορωναϊός: Τουρίστες στην ασφαλή Ελλάδα
και Κύπρο «στέλνει» ο διεθνής τύπος
της εφημερίδας, το Ισραήλ εξετάζει
προσεκτικά την ελληνική πρωτοβουλία
σχετικά με τη δημιουργία της ασφαλούς ζώνης, η οποία ωστόσο δεν αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τουλάχιστον
μέχρι τα μέσα Ιουνίου.
Την Ελλάδα, μαζί με την Γαλλία και την
Ολλανδία, θεωρεί πιθανούς προορισμούς για τις καλοκαιρινές διακοπές
των Γερμανών ο πρωθυπουργός της
Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας Άρμιν
Λάσετ, ενώ δεν πιστεύει ότι θα είναι
εφικτές οι διακοπές εκτός Ευρώπης.
Η Γαλλία αίρει τους περιορισμούς στα
μέσα Μαΐου, η Ολλανδία πλησιάζει
επίσης στο τέλος και η Ελλάδα έχει ήδη
παρουσιάσει σχέδιο για τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ η Μαγιόρκα έχει
χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, δήλωσε ο
κ. Λάσετ στην εφημερίδα Bild, η οποία
έχει αναφερθεί αναλυτικά το ελληνικό
σχέδιο για τον τουρισμό, επισημαίνο-

ντας ότι «η ελπίδα για τις φετινές διακοπές έρχεται από την Ελλάδα».
Ο χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός εκφράζει την εκτίμηση «ότι οι
άνθρωποι θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μάλλον σε ευρωπαϊκό έδαφος – δεν μπορώ αυτή τη στιγμή
να φανταστώ μακρινά ταξίδια».

Ελλάδα «ψηφίζει» και η Ισπανία
Άρθρο στο οποίο περιγράφει την καλή
κατάσταση και την επιτυχημένη προσπάθεια αντιμετώπισης της πρώτης
φάσης της πανδημίας του κοροναϊού

στην Ελλάδα, δημοσιεύει η ισπανική
εφημερίδα «ABC».
Στην ηλεκτρονική έκδοση της «ΑBC»
δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Έναρξη
της τουριστικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα την 1η Ιουλίου» και υπότιτλο:
«Η έγκαιρη λήψη μέτρων κατά της πανδημίας και η τήρησή τους από τους
Έλληνες, δημιουργούν σχετικά αισιόδοξο κλίμα».
Όπως περιγράφει η αρθρογράφος
«στην Ελλάδα, οι ξενοδόχοι, οι χιλιάδες
εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα και
τα ταξιδιωτικά γραφεία άκουσαν με
κάποια ανακούφιση τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να λέει
ότι η τουριστική δραστηριότητα θα
αρχίσει από την 1η Ιουλίου.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όλα θα
εξαρτηθούν από τα στοιχεία των ερχόμενων εβδομάδων, τα υγειονομικά
πρωτόκολλα για τους ταξιδιώτες και
τις πτήσεις, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες (οι επτά στους
δέκα) φθάνουν στη χώρα αεροπορικώς».
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

• Αγωνιώδες μήνυμα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας

Υπάρχει έλλειψη έξι
εκατομμυρίων νοσοκόμων

Ε

ν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΫ) προειδοποιεί πως
ο πλανήτης χρειάζεται σχεδόν έξι εκατομμύρια επιπλέον επαγγελματίες νοσοκόμες και νοσοκόμους.
Σε έκθεσή τους για την επάρκεια της προσφοράς
νοσηλευτών και νοσηλευτριών σε παγκόσμιο επίπεδο, η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, η διεθνής εκστρατεία
Nursing Now και το Διεθνές Συμβούλιο Νοσοκόμων
(ΔΣΝ) τονίζουν τον κρίσιμο ρόλο των επαγγελματιών
νοσοκόμων, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το
μισό υγειονομικό προσωπικό.
«Οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι είναι η σπονδυλική
στήλη των συστημάτων υγείας», υπογραμμίζει ο
γενικός διευθυντής του ΠΟΫ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.
«Σήμερα πολλές νοσοκόμες και πολλοί νοσοκόμοι
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στο μέτωπο της
μάχης εναντίον της ασθένειας COVID-19», θυμίζει.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των επαγγελματιών νοσηλευτριών και νοσηλευτών σήμερα ανέρχεται σε περίπου 28 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μεταξύ
του 2014 και του 2018, αυξήθηκε κατά 4,7 εκατομμύρια, αλλά «εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα 5,9 εκατομμυρίων νοσοκόμων», με τις πιο κραυγαλέες ελλείψεις να εντοπίζονται στις φτωχότερες χώρες της
Αφρικής, της νοτιοανατολικής Ασίας, της Μέσης
Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής.
Οι τρεις οργανώσεις προτρέπουν τις
κυβερνήσεις να εντοπίσουν τις πιο
επείγουσες ανάγκες και να μετατρέψουν σε προτεραιότητα τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην πρόσληψη και στην πλαισίωση των υπηρεσιών υγείας με επαγγελματίες νοσηλεύτριες και νοσηλευτές.
Ο επικεφαλής του ΔΣΝ Χάουαρντ
Κάτον υπογραμμίζει ότι τα ποσοστά
μολύνσεων, ιατρικών λαθών και θνησιμότητας είναι «υψηλότερα όταν
υπάρχουν υπερβολικά λίγες νοσοκόμες».
Η Μέρι Ουάτκινς, εκ των συγγραφέων της έκθεσης,
εκφράζει ανησυχία διότι οι πλουσιότερες χώρες δεν
εκπαιδεύουν επαρκή αριθμό νοσοκόμων, εξαρτώνται
κατά συνέπεια από τη μετανάστευση επαγγελματιών
και επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τις ελλείψεις
στις χώρες καταγωγής τους.
«Το 80% των επαγγελματιών νοσοκόμων στον κόσμο
σήμερα (...) εξυπηρετεί το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού», υπολογίζει.
Αναφερόμενη στην πανδημία του κορωνοϊού, η
Ουάτκινς απευθύνει έκκληση να εξετάζονται οι
νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές, καθώς κατά εκτιμήσεις τα ποσοστά μόλυνσης στις τάξεις τους φθάνουν
το 9% στην Ιταλία και ως το 14% στην Ισπανία.
«Έχουμε πολύ υψηλή
αναλογία εργαζομένων του υγειονομικού
προσωπικού που δεν
πάνε να εργαστούν,
διότι φοβούνται πως
θα μολυνθούν» χωρίς
να έχουν τρόπο να το
εξακριβώσουν, στηλίτευσε. Αδυνατούν να
επιβεβαιώσουν
αν
είναι άρρωστοι, αν
ανέρρωσαν, ή αν
είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο
τους, εξήγησε.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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12 Μαίου - Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο του αγώνα σας

Μ

ε σεβασμό και αίσθημα ευγνωμοσύνης στο θεάρεστο έργο
που επιτελεί το νοσηλευτικό προσωπικό τιμούμε φέτος την 12η
Μαϊου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία
του κορωνοϊού. Οι νοσηλεύτριες και
οι νοσηλευτές μας για ακόμα μια
φόρα επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν ότι ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ
ΤΟΥΣ
ΕΧΕΙ
ΓΙΝΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ, αφού με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
μάχης ενάντια της πανδημίας.
Η Κλαδική Νοσηλευτών και Μαιών της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου, ΟΙΥΚ– ΣΕΚ ως ένδειξη
εκτίμησης και ελάχιστου φόρου τιμής στο τεράστιο
έργο που επιτελεί το νοσηλευτικό προσωπικό επισκέφθηκε ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα παροχής υγείας της Λευκωσίας εκφράζοντας δια ζώσης βαθύτατες
ευχαριστίες για την ανεκτίμητη προσφορά τους στο
κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα σε τούτες τις δύσκολες
στιγμές της πανδημίας.
Όσα ευχαριστώ και αν πούμε είναι λίγα για να αποτυπώσουν την αυτοθυσία του ιατρικού/ νοσηλευτικού
προσωπικού και όλων των ανθρώπων που μάχονται
στην πρώτη γραμμή για τη νίκη της ζωής επί του
αόρατου εχθρού.

Ωδή στους λευκούς αγγέλους
Αλήθεια τι θα κάναμε χωρίς τους λευκούς αγγέλους;
Πως θα ζούσαμε χωρίς τη γενναιότητα, το θάρρος,
τη συμπόνοια, την υπομονή, την καλωσύνη, τη
στοργή, την ανεκτικότητα, την κατανόηση, τη φιλομάθεια, τη φροντίδα και εν τέλει την ευσυνειδησία
και τον επαγγελματισμό τους; Σαφώς, το επάγγελμα του νοσηλευτή απαιτεί μεγάλη αυτοθυσία.
Συχνά αντιμετωπίζουν ολοκληρωτική εξάντληση
εξαιτίας του άγχους και της συνεχούς εγρήγορσης
που προκαλεί η φύση της δουλειάς. Αλλά και η
έλλειψη προσωπικού που συνεπάγεται εντατική και
μαραθώνια εργασία, η οποία αναπόφευκτα αυξάνει το άγχος συσσωρεύοντας ψυχική αναστάτωση
και εξάντληση του οργανισμού. Επιπρόσθετα, ο
θάνατος ασθενών μπορεί να επιδράσει καταθλιπτικά στον νοσηλευτή καταπονώντας τον συναισθηματικά και σωματικά.
Είναι γεγονός πως η συνεχής ανάπτυξη του κλάδου της νοσηλευτικής και η επίδραση της τεχνολογίας αυξάνουν τις πιέσεις στον χώρο εργασίας.
Είναι τεράστια πρόκληση η συμφιλίωση της τεχνολογίας με την ανθρωπιά, δηλαδή με τον ανθρώπινο
τρόπο συμπεριφοράς προς τους ασθενείς. Καμία
μηχανή δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τη
στοργή και τη συμπόνια ενός νοσηλευτή, μιάς
νοσηλεύτριας.
Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές σώζουν ζωές.
βελτιώνουν, προστατεύουν και προάγουν την υγεία
και την ευημερία. Παρέχουν φροντίδα 24 ώρες το
24ωρο, 7ημέρες την εβδομάδα, από τη γέννηση έως
τον θάνατο. Δηλώνουμε ευγνώμονες για όλη την
περιποίηση και τη στοργική φροντίδα που μας
προσφέρουν εκατομμύρια νοσοκόμες και νοσοκόμοι
σε όλο τον κόσμο.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

