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70ΧΡΟΝΑ ΣΕΚ

στις 29 ΟκτωΚορυφώνονται
βρίου οι εκδηλώσεις για τα
Τ
70χρονα της ΣΕΚ. Στη Λευκωσία
σε μεγαλειώδη συγκέντρωση θα
απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης, ενώ τον πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο γ.γ. της
ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως.
Σελ. 9

ην τόνωση της ανάπτυξης και της εγκατάλειψης
των πολιτικών λιτότητας
αξιώνει η Συνομοσπονδία
Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων
(ETUC) με προχθεσινή διακήρυξη της ενόψει της σημερινής Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
στο Μιλάνο.
Με τη διακήρυξη τους, τα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα καθιστούν σαφές ότι δεν θα ανεχθούν άλλο τη πολιτική
λιτότητας, τονίζοντας την

αναγκαιότητα για παραγωγικές επενδύσεις με σκοπό
την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Καλούν δε τους Ευρωπαίους
ηγέτες να δεσμευθούν στη
Σύνοδο Κορυφής ότι θα αποδεσμεύσουν σημαντικά κονδύλια υπέρ της ευημερίας
της νέας γενιάς και ξεκάθαρη αντιστροφή της πολιτικής λιτότητας που πλήττει
τους Ευρωπαίους πολίτες.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, 10π.μ.

28ο Επαρχιακό Συνέδριο
ΣΕΚ Λεμεσού

Κανένας δεν θα χάσει τη δουλειά του

Τ

ην Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014
στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί
στο ξενοδοχείο Ajax το 28ο Επαρχιακό Συνέδριο της ΣΕΚ Λεμεσού στο
οποίο θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο
γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως και
εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης. Εισηγητική ομιλία θα
εκφωνήσει ο Επαρχιακός Γραμματέας
της ΣΕΚ Λεμεσού Σάββας Γεωργίου.
Στο Συνέδριο θα αξιολογηθεί η δράση
του Εργατικού Κέντρου της περασμένης τετραετίας ενώ θα κατατεθεί για
έγκριση η οργανωτική και οικονομική
έκθεση από τον Επαρχιακό Οργανωτικό και Επαρχιακό Ταμία Φλώρο
Φλώρου και Τίτο Τιμοθέου, αντίστοιχα. Το συνέδριο θα εκλέξει τη νέα
ηγεσία του Εργατικού Κέντρου για
την επόμενη τετραετία η οποία θα
χαράξει την πορεία πλεύσης με
στόχο τη θωράκιση των εργαζομένων στο νέο διαμορφούμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

• Δεν θα απωλεσθούν εργατικά δικαιώματα
• Στάση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις στη στελέχωση
των κρατικών νοσοκομείων
• «Θα βρούμε λύσεις υπό τις υπάρχουσες περιστάσεις με
μετατάξεις ή συμπλήρωση κάποιων θέσεων» είπε ο
Φίλιππος Πατσαλής
• Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ χαιρέτισε τις δηλώσεις του υπουργού
(Σελ. 16)

Αποκαθίσταται το ωράριο εργασίας των οικοδόμων
• Αποπυροδοτήθηκε η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στις
Κατασκευές
• Συντεχνίες και εργολάβοι αποδέχθηκαν τη
Μεσολαβητική Πρόταση του υπουργείου Εργασίας
• Εντατικός διάλογος για υπογραφή νέας Συλλογικής
Συμφωνίας
• Έντονη ανησυχία συντεχνιών για την παράνομη
εργασία και την εργασιακή εκμετάλλευση

Λάθη και αδυναμίες στις εκτιμήσεις ακινήτων

Έ

να σοβαρό θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη
τις τελευταίες μέρες είναι αυτό που προέκυψε με
τις νέες εκτιμήσεις των ακινήτων από το κτηματολόγιο.
Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο, που έγινε υπό
την πίεση της έλλειψης χρόνου και κατ’ απαίτηση
της Τρόικα και ως εκ τούτου δημιουργήθησαν σοβαρά λάθη που προκαλούν ανησυχία ανάμεσα στην
κοινή γνώμη.
Η σύγχρονη και ομοιόμορφη εκτίμηση της ακίνητης
ιδιοκτησίας ήταν ένα έργο που θα έπρεπε να γίνει
όλα τα προηγούμενα χρόνια, όμως το κράτος το
άφηνε στα αζήτητα μέχρι τώρα που έγινε «σε λιγότερο από ένα χρόνο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης», όπως αναφέρεται και στην
επίσημη ιστοσελίδα του κτηματολογίου.
Αυτή η γρηγοράδα στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, οδήγησε σε λάθη, σε υπερβολικές εκτιμήσεις και σε πλήθος παράπονα από επηρεαζόμενους
πολίτες.

Το θέμα την περασμένη Πέμπτη απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, ενώπιον της
οποίας ο αρμόδιος υπουργός Σωκράτης Χάσικος
παραδέχτηκε ότι, έγιναν λάθη και ότι, πρόθεση της
πολιτείας είναι η διόρθωση τους, εφόσον οι επηρεαζόμενοι πολίτες κάμουν τις σχετικές αιτήσεις.

• Αναστάτωση και προβληματισμός
ανάμεσα στην κοινή γνώμη
Η ΣΕΚ εκφράζει την άποψη πως, τα αρμόδια τμήματα του κράτους θα κατακλυσθούν από χιλιάδες
ενστάσεις, που θα χρειαστούν αρκετό χρόνο για να
αξιολογηθούν ικανοποιητικά και νοουμένου ότι, το
κτηματολόγιο υποφέρει από έλλειψη προσωπικού τα
πράγματα θα χρονίσουν. Δυστυχώς έτσι παθαίνουν
όσοι αφήνουν τα πράγματα να διαιωνίζονται και να
χρονίζουν.

Και το θέμα αυτό δεν είναι το μόνο. Αφήσαμε ως
πολιτεία να χρονίσει το θέμα του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, το θέμα της διαβρωμένης ανταγωνιστικότητας, το θέμα με τον περιορισμό της κακοδιαχείρισης
και του σπάταλου κράτους κ.λ.π.
Αυτή την ώρα η κυβέρνηση οφείλει με επιμονή και
υπομονή να ενημερώσει τους πολίτες για τα ευρήματα των εκτιμήσεων της και να δεχθεί και να αξιολογήσει – μακριά από την πίεση του χρόνου - σωστά,
δίκαια και τεκμηριωμένα όλες τις ενστάσεις που θα
τεθούν ενώπιον των κτηματολογικών αρχών.
Πρόκειται για ένα πολύ – πολύ σοβαρό θέμα που έχει
να κάμει και με την ευρωστία των δημοσίων εσόδων,
πλην όμως ο πολίτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί
εάν δεν νοιώθει ότι δικαίως του επιβάλλονται οι
συγκεκριμένες φορολογίες για την ακίνητη ιδιοκτησία
του.
Με τα όσα έγιναν ως τώρα δυστυχώς τα πράγματα
οδηγούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

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

Καιρικά Φαινόμενα

Οι χρηστοί πολίτες να βγούν μπροστά
για ένα καλύτερο αύριο

Εξευτελισμός

Η

υπόθεση του περιβόητου «Ναού της Αφροδίτης» που λειτουργούσε ως πολυτελής οίκος ανοχής στην Παλόδεια
αποτελεί μια χαρτογράφηση της διαφθοράς η οποία φαίνεται να αγγίζει οριζοντίως και καθέτως τον λεγόμενο κοινωνικό ιστό και τις κρατικές δομές.
Δεν θα σταθούμε στα όσα ισχυρίζεται ο δικηγόρος Μάριος
Γεωργίου σε σχέση με τις επισκέψεις αξιωματικών της αστυνομίας, μελών της Νομικής υπηρεσίας και πολιτικών για να
ζήσουν την έκσταση του «αρχαιοελληνικού κάλλους» που
πρόσφεραν αλλοδαπές «ιέρειες». Δεν θα σταθούμε ούτε στους
ισχυρισμούς για την ταχύτητα με την οποία εκδόθηκαν οι
σχετικές άδειες από τις κρατικές αρχές. Μπορεί όλα αυτά να
αποτελούν απλούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται ως
μέσο πίεσης για να πειστεί ο γενικός εισαγγελέας να αναστείλει την ποινική δίωξη. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε ένα γεγονός το οποίο είναι επιβεβαιωμένο και δεν
αμφισβητείται. Η ποινική υπόθεση που έχει αχθεί ενώπιον
της δικαιοσύνης στηρίζεται στη μαρτυρία μίας μόνο «ιέρειας» από το Μαρόκο, η οποία συνελήφθη το πρώτο βράδυ της
εργασίας της στον πολυτελή οίκο ανοχής. Οι υπόλοιπες 16
«ιέρειες» είτε απελάθηκαν είτε εγκατέλειψαν την Κύπρο, κάτι
που δημιουργεί εύλογες υποψίες για προσπάθεια συγκάλυψης μέσω της γνωστής πρακτικής που ακολουθείται για
πολλά χρόνια σε τέτοιες υποθέσεις. Η αστυνομία οφείλει να
δώσει πειστικές εξηγήσεις για το πως βασικοί μάρτυρες βρέθηκαν εκτός Κύπρου, οδηγώντας την υπόθεση σε φιάσκο.
Γιατί δεν βρέθηκαν τρόποι να παρουσιαστούν ενώπιον του
δικαστηρίου και να στοιχειοθετήσουν με τη μαρτυρία τους τα
σοβαρότατα αδικήματα της εμπορίας προσώπων; Η Κύπρος
διασύρεται πολλά χρόνια για την ανοχή και την κάλυψη των
αρχών στους εμπόρους λευκής σαρκός και φαίνεται πως δεν
πήρε μαθήματα ούτε από την καταδίκη από το ΕΔΑΔ στην
υπόθεση Ράντσεβα. Οφείλει λοιπόν, τόσο ο γενικός εισαγγελέας, όσο και ο υπουργός Δικαιοσύνης, να διαφυλάξουν το
κύρος του κράτους, το οποίο φαίνεται πως για ακόμη μια
φορά θυσιάζεται στον βωμό ενός «ροζ ναού». Διαφορετικά,
δύσκολα θα πείσουν πως οι ισχυρισμοί του κ. Γεωργίου δεν
Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»
είναι απλώς ισχυρισμοί.

Σ

υχνά πυκνά όλοι μας όταν αναφερόμαστε στις καλές και αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας ο λογισμός μας τρέχει αυτόματα στους μισθούς και στα
ωφελήματα αφήνοντας στην άκρη διάφορες άλλες σημαντικές παραμέτρους
ενδεχομένως πολύ πιο σημαντικές από
τoν όρο χρήμα.
Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Η έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας
κατά την άποψη μου απαιτεί ισότιμη
μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου καταγωγής ή
όποιων άλλων ιδιαιτεροτήτων και
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
όπως η κατοχύρωση του δικαιώματος
στην εργασία, οι καλές συνθήκες εργασίας, οι αγαστές σχέσεις μεταξύ των
συναδέλφων, ο αλληλοσεβασμός και η
αλληλεγγύη καθώς και η επαρκής αμοιβή για κάλυψη των βασικών οικονομι-

«Ψ

υχή της αρχαίας δημοκρατίας ήταν ο δημόσιος ρόλος του πολίτη και η
πρόθυμη συμμετοχή του στις
πολιτικές διεργασίες. Στην
Κυπριακή Δημοκρατία ο πολίτης έχει αποποιηθεί σε μεγάλο
βαθμό το δημόσιο ρόλο του με
αποτέλεσμα η εξουσία να γίνει
εν πολλοίς κτήμα του κομματικού κατεστημένου. Από τη
δημοκρατία έχει σημειωθεί
μετάβαση στην κομματοκρατία.»

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Τι σοφή αυτή επισήμανση έκανε
ο επιφανής Πανεπιστημιακός
Γιώργος Ξενή σε πρόσφατη
διάλεξη με θέμα «Η Δημοκρατία
κατά τον χρυσούν αιώνα του
Περικλέους» αποτυπώνοντας
την τραγική πολιτική πραγματικότητα που ήταν η γενεσιουργός
αιτία για να συρθεί ο τόπος
στην θεσμική αποδυνάμωση,
την κοινωνική παρακμή και την
οικονομική χρεοκοπία.
Είναι γεγονός ότι η Δημοκρατία
είναι το καλύτερο πολίτευμα.
Όταν όμως οι ίδιοι οι φορείς
της δεν σέβονται τις αρχές της,
τότε επέρχεται η τιμωρία. Στην
περίπτωση της Κύπρου, τα κόμ-

ματα ως οι κατεξοχήν φορείς
της Δημοκρατίας, ασέλγησαν
διαχρονικά επί των αρχών της,
χωρίς όμως ο λαός να αντιδράσει στο συντελούμενο έγκλημα
με τραγικά αποτελέσματα για
όλους μας. Ασφαλώς πρώτα
θύματα είναι τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, οι άνεργοι
μισθωτοί, οι επαγγελματίες που
απώλεσαν τα εισοδήματα τους,
και πρωτίστως η νεολαία μας
που ελλείψει εργασίας περιθωροποιείται αναζητώντας την
τύχη της στην ξενητειά.
Σήμερα στην Κύπρο τα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα
καταγράφονται δυσοίωνα. Το
αύριο φαντάζει ομιχλώδες αν
όχι σκοτεινό. ΄Ομως η ζωή δεν
τελειώνει εδώ. Οι ενεργοί πολίτες με τη νεολαία και τις τίμιες
δημιουργικές
δυνάμεις στην
στην εμπροσθοφυλακή καλούνται να αφυπνισθούν συγκροτώντας ευρύ κοινωνικό μέτωπο
για να πρυτανεύσουν οι αξίες
της δημοκρατίας ώστε να εμπε-

κών, οικογενειακών και κοινωνικών
αναγκών.
Συνεπώς η αξιοπρεπής εργασία είναι
ένα σύστημα αρχών και αξιών μέσω του
οποίου κάθε χώρα εμπεδώνει και αναβαθμίζει τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Αναγνωρίζοντας πρώτιστα την αρχή της ίσης μεταχείρισης ως
βασική προϋπόθεση στην δημιουργία
συνθηκών αξιοπρεπούς εργασίας,
οφείλουν όλοι να αποδίδουν τεράστια
σημασία στο ζήτημα της αποτελεσματικής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας που προστατεύει τον εργαζόμενο από ανεπιθύμητες συμπεριφορές .
Ως τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να
χαρακτηριστούν η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση στο χώρο
εργασίας, φαινόμενα απαράδεκτα, που
δεν ταιριάζουν σε ένα υγιή και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον όπου οι
πλείστοι εργαζόμενοι διανύουν το 1/3
του ημερήσιου τους χρόνου.
Όταν λοιπόν διάφοροι λόγοι ταράζουν
την αρμονία στο εργασιακό περιβάλλον

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

τότε υποσκάπτεται σε υπερθετικό
βαθμό η απόδοση και η παραγωγικότητα του εργαζόμενου σημαντικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη
και βιωσιμότητα μιας χώρας.
Υπάρχει

αξιοπρέπεια στην εργασία

• Τι να κάνεις ένα παχυλό μισθό
αν πηγαίνεις στη δουλειά σου
με άγχος γιατί ο προϊστάμενος σου
σε προσβάλει σε υποτιμά και
σε κακομεταχειρίζεται!
όταν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
με έμφαση
στους ανοργάνωτους
χώρους εργασίας έγκυες γυναίκες είτε
απολύονται είτε αντιμετωπίζονται με
δυσμένεια από τον εργοδότη τους.
Υπάρχει αξιοπρέπεια στην εργασία
όταν στον εργασιακό χώρο εμφανίζονται κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή και παρενόχλησης θίγοντας
βάναυσα την αξιοπρέπεια του ατόμου

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

δωθεί η κοινωνική δικαιοσύνη
και να μεγαλουργήσει η αλληλεγγύη δίδοντας ελπίδα και
προοπτική για το αύριο. Η απογοήτευση σε καμμιά περίπτωση
δεν πρέπει να μας κυριεύσει και
να μας καθυποτάξει ψυχικά και
πνευματικά. Στη Δημοκρατία
δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αρκεί οι
πολίτες να συνειδητοποιήσουν
ότι μπορούν να αποτινάξουν τα
δεσμά των πολιτικών καιροσκόπων και των οικονομικών
κερδοσκόπων. Ήρθε η ώρα οι
κατακρεουργημένοι πολίτες
να βρούν τη δύναμη για να
μετατρέψουν τα κόμματα σε
ζωντανά κύτταρα της δημοκρατίας μη επιτρέποντας
πλέον στους άχρηστους και
στους επιτήδειους να κρατούν
δημόσια αξιώματα. Αν πράγματι θέλουμε να βγούμε από τα
αδιέξοδα και να δούμε άσπρη
μέρα, ας κάνουμε κτήμα μας την
ρήση του σοφού Πλάτωνα ότι
«κάθε λαός είναι άξιος των
ανθρώπων που τον κυβερνούν».

Ως λαός, ως κοινωνία και ως χώρα, που σε άλλες δυσκολότερες
εποχές κρατηθήκαμε όρθιοι, έχουμε δικαίωμα μιάς καλύτερης
τύχης. Η ιστορία σε τούτη τη σκληρή δοκιμασία κτυπά της πόρτα
μας, καλώντας τις υγιείς πατριωτικές δυνάμεις σε συλλογικό
αγώνα για επικράτηση των αρχών της ισοπολιτείας και της χρηστής διοίκησης. Όπως πολύ εύστοχα υπογράμμισε ο Γιώργος
Ξενή στην διδακτική του διάλεξη, «έχουμε ανάγκη για έμπνευση
από την ενεργό πολιτότητα της Περίκλειας Δημοκρατίας». Και
νάμαστε σίγουροι ότι θα ξημερώσει ένα ελπιδοφόρο αύριο.

Όταν υποσκάπτεται η αρμονία
στον εργασιακό χώρο

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
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με ανεπανόρθωτες προεκτάσεις τόσο
στη ψυχοσύνθεση των εργαζομένων όσο
και στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Για να
γίνουν άλματα με ουσιαστικά αποτελέσματα θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι,
να δώσουν την απαιτούμενη έμφαση
στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
στέλνοντας το μήνυμα πως τέτοιες
συμπεριφορές δεν θα επιδέχονται
καμιάς ανοχής ή παρασιώπησης. Αμετάθετος στόχος όλων θα πρέπει να
είναι η πάταξη τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται για όλους τους εργαζομένους ποιοτική εργασιακή ζωή ειδικότερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που
βιώνει η χώρα μας. Οι εργαζόμενοι
αισθάνονται πλέον ανασφαλείς στην
εργασία τους. Τουλάχιστον ας θωρακίζονται από τον κάθε επιτήδειο που
εκμεταλλεύεται τη θέση του και προσβάλει βάναυσα με την συμπεριφορά
του την αξιοπρέπεια και την υπόληψη
τους. Τι να κάνεις ένα παχυλό μισθό αν
πηγαίνεις στη δουλειά σου με άγχος
γιατί ο προϊστάμενος σου σε προσβάλει
σε υποτιμά και κακομεταχειρίζεται.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η

κινητικότητα εργαζομένων και η μετανάστευση
θα αποδειχθούν ουσιαστικοί
παράγοντες για την αντιμετώπιση του σοβαρού δημογραφικού προβλήματος και
της έλλειψης δεξιοτήτων που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Αντίδοτα στο δημογραφικό
και στην έλλειψη δεξιοτήτων
τερα προσόντα, για την
κάλυψη συγκεκριμένων
κενών στην αγορά
εργασίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ η βελτίωση
της κινητικότητας των εργαζομένων, δηλαδή της προθυμίας των εργαζομένων και
της ικανότητάς τους να
αλλάζουν εργασία ή να μετακινούνται σε άλλες περιοχές
για να εργαστούν, είναι ζωτικής σημασίας.
Δεδομένου ότι ο ενεργός πληθυσμός της Ευρώπης (15-65
ετών) υπολογίζεται ότι θα
μειωθεί το διάστημα 20132020, η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις
δεξιότητες μεταναστών, προκειμένου να διατηρήσει την
ανταγωνιστικότητά της.
Η μείωση του χάσματος μεταξύ
των φύλων και το άνοιγμα της
αγοράς εργασίας σε νεότερους
και σε ηλικιωμένους εργαζομένους μπορούν επίσης να συμβάλουν
ουσιαστικά
στον
μετριασμό των επιπτώσεων
της γήρανσης του πληθυσμού.
Παρότι πολλές ευρωπαϊκές
χώρες παρουσιάζουν υψηλό
δείκτη ανεργίας και διογκούμενη αρνητική στάση απέναντι
στους μετανάστες, οι επιχειρήσεις παραδόξως δυσκολεύονται να καλύψουν όλες τις
ανάγκες τους σε εργατικό

δυναμικό από τον τοπικό πληθυσμό.
Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το
40% των επιχειρήσεων της ΕΕ
δυσκολεύεται να βρει εργαζομένους με τα απαιτούμενα
προσόντα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, την προσεχή δεκαετία, οι ανάγκες της αγοράς

αναγκών, η έκθεση παρουσιάζει τρεις συμπληρωματικές
δράσεις πολιτικής:
• βελτίωση της κινητικότητας
των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, για καλύτερη
κατανομή των δεξιοτήτων
ανάλογα με τις ανάγκες
• μεγαλύτερη ένταξη των μετα-

• Σε μια εποχή που η ανεργία και η μετανάστευση
προκαλούν ποικίλες αντίδρασεις τα συμπερασμάτα
της έκθεσης προκαλούν έκπληξη!
εργασίας θα αφορούν πολύ
συγκεκριμένα επαγγέλματα,
και θα απαιτούν δεξιότητες
μέσου ή υψηλού επιπέδου. Για
την κάλυψη των μελλοντικών

ναστών από τρίτες χώρες, για
την καλύτερη αξιοποίηση των
δεξιοτήτων τους
• προσέλκυση μεταναστών
από τρίτες χώρες με περισσό-

Αναγκαιότητα η αξιοποίηση των δεξιοτήτων
Ο επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, κ. László
Andor, τόνισε πως η παρούσα κοινή έκθεση με
τον ΟΟΣΑ προσφέρει πολύτιμη καθοδήγηση
σχετικά με τις σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Η
διασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, η βελτίωση
της κατάρτισης για τη μείωση του χάσματος
δεξιοτήτων, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους και η
καλύτερη ένταξη των εργαζομένων που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της
γήρανσης του πληθυσμού και των μελλοντικών
ελλείψεων δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας.
Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Cecilia
Malmström, δήλωσε: «Είναι γεγονός σήμερα ότι
πολλές χώρες της ΕΕ δεν μπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες τους σε εργαζομένους με αμιγώς
εγχώριο εργατικό δυναμικό. Το ζήτημα δεν
είναι το αν χρειαζόμαστε τους μετανάστες,
αλλά το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη
μετανάστευση στον μέγιστο βαθμό. Για να
αξιοποιηθούν τα οφέλη της μετανάστευσης
χρειαζόμαστε ανοικτές, διαφανείς, ρεαλιστικές πολιτικές που να αποσκοπούν στην ένταξη των μεταναστών, καθώς και ισχυρή πολιτική ηγεσία».
Ο κ. Stefano Scarpetta, διευθυντής Απασχόλη-

σης, Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων του
ΟΟΣΑ, δήλωσε: «Μπορεί να προκαλεί έκπληξη
στους πολίτες το γεγονός ότι μιλάμε για αξιοποίηση της οικονομικής μετανάστευσης για
την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε μια εποχή κατά την οποία πολλές
ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν επίμονη
ανεργία και αυξανόμενη αντίδραση κατά της
μετανάστευσης. Ωστόσο, η Ευρώπη θα βρισκό-

Η έκθεση τονίζει την
ανάγκη εξάλειψης των
εμποδίων κατά την
αλλαγή εργασίας, με τη
βελτίωση εργαλείων
αντιστοίχισης δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, τη διευκόλυνση
της αναγνώρισης των
δεξιοτήτων που έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό και την παροχή
μαθημάτων γλώσσας
προσαρμοσμένων στις δεξιότητες των μεταναστών στις
χώρες προορισμού.

Μείωση του πληθυσμού
και ελλείψεις δεξιοτήτων
Στην Ευρώπη ο πληθυσμός σε
ηλικία εργασίας (15-64 ετών)
αναμένεται να μειωθεί κατά
7,5 εκατ. (- 2,2 %) μεταξύ του
2013 και του 2020, ενώ θα
αυξηθεί κατά την ίδια αναλογία στο σύνολο της ζώνης του
ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με ένα σενάριο
μηδενικής καθαρής μετανάστευσης, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας των 28 χωρών της
ΕΕ αναμένεται να μειωθεί
ακόμη περισσότερο, έως και
κατά 11,7 εκατ. (- 3,5 %) έως το
2020.
Οι συνέπειες δεν είναι μόνο
δημογραφικές: Καθώς η αγορά
εργασίας είναι δυναμική και τα
επαγγέλματα αλλάζουν, οι
ελλείψεις σε δεξιότητες και η
αναντιστοιχία δεξιοτήτων θα
καταστούν καίρια ζητήματα
για την ΕΕ. Σύμφωνα με έρευνα
που διενήργησε το 2013 η
Eurofound (2013 European
Company Survey – Έρευνα 2013
για τις ευρωπαϊκές εταιρείες),
παρά τη χαλάρωση της αγοράς εργασίας, το 40 % των
εταιρειών της ΕΕ δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με

τις κατάλληλες δεξιότητες.
http://www.eurofound.europa.e
u/surveys/ecs/2013/ Συνολικά,
τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν
ότι οι ανάγκες για εργατικό
δυναμικό στις περισσότερες
χώρες του ΟΟΣΑ κατά την επόμενη δεκαετία θα αφορούν
συγκεκριμένα επαγγέλματα —
κυρίως επαγγέλματα που
απαιτούν υψηλή ειδίκευση—
αλλά και ενδιάμεσα επίπεδα
δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή
έκθεση ΕΕ-ΟΟΣΑ σκιαγραφεί
τρεις συμπληρωματικές απαντήσεις πολιτικής:
1. Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στο
εσωτερικό της ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη κατανομή
των δεξιοτήτων
2. Καλύτερη ενσωμάτωση των
μεταναστών από χώρες εκτός
ΕΕ, για να εξασφαλιστεί μια
πιο έξυπνη χρήση των δεξιοτήτων τους
3. Προσέλκυση μεταναστών με
δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας της
ΕΕ

Καλύτερη ενσωμάτωση των
μεταναστών από χώρες
εκτός ΕΕ
Το 2013 οι υπήκοοι τρίτων
χωρών που διαμένουν στην ΕΕ
παρουσίαζαν ποσοστό απασχόλησης χαμηλότερο κατά 12
μονάδες από το αντίστοιχο
μέσο ποσοστό των ημεδαπών
(52,6 %, έναντι 64,5 %), ενώ η
διαφορά ήταν ακόμη πιο
αισθητή κατά τη σύγκριση
αυτών που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η έκθεση τονίζει ότι αυτή η
σημαντική σπατάλη ανθρώπινου κεφαλαίου θα μπορούσε να
αντιμετωπιστεί ιδίως με τη
διευκόλυνση της αναγνώρισης
αλλοδαπών τίτλων, τη διασφάλιση της πρόσβασης των
μεταναστών στα πλέον αποδοτικά ενεργητικά προγράμματα για την αγορά εργασίας και
την παροχή γλωσσικής κατάρτισης προσαρμοσμένης στις
δεξιότητες των μεταναστών
στις χώρες προορισμού.

Εξάλειψη εμποδίων για την κινητικότητα εργαζομένων

ταν ήδη σε καλύτερη κατάσταση, αν αξιοποιούσε αποτελεσματικότερα τις δεξιότητες των
μεταναστών. Η επιτυχής ενσωμάτωση των
μεταναστών και των παιδιών τους και η εφαρμογή αποτελεσματικότερων συστημάτων διαχείρισης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού είναι στοιχεία απαραίτητα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

Η συμβολή των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ στην παγκόσμια αύξηση της απασχόλησης είναι σαφής: Τα άτομα που
μετακινούνται μεταξύ των χωρών της ΕΕ έχουν μεγαλύτερο
ποσοστό απασχόλησης (68 %) απ’ ό,τι οι ημεδαποί (64,5 %). Επιπλέον, με τη μεταφορά εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων από
περιφέρειες και χώρες στις οποίες έχουν μικρότερη ζήτηση σε
περιφέρειες και χώρες στις οποίες χρειάζονται, η κινητικότητα
εντός της ΕΕ καθιστά πιο αποδοτική τη χρήση των ανθρώπινων
πόρων.
Σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει να αναληφθεί πολιτική
δράση για την περαιτέρω εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα. Για να προωθηθεί η κινητικότητα των
εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ θα χρειαστούν επίσης ισχυρότερα εργαλεία αντιστοίχισης δεξιοτήτων και μεγαλύτερη προώθηση της εκμάθησης γλωσσών.
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Ντράγκι: Σημαντική
η δημοσιονομική
πρόοδος της Ελλάδας

Τ

η σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει
η Ελλάδα σε επίπεδο δημοσιονομικών
μέτρων, αλλά και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Μάριο Ντράγκι. Μιλώντας ενώπιον της
επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων της
Ευρωβουλής,
• Η κρίση στην Ευρωζώστάθηκε στις
νη θα τερματισθεί μόνο « α υ ξ η μ έ ν ε ς
όταν θα αποκατασταθεί γ ε ω π ο λ ι τ ι κ έ ς
πλήρως η εμπιστοσύνη
εντάσεις» και
στις «ανεπαρστην οικονομία, όταν
κείς διαρθρωτιοι επιχειρήσεις θα
κές μεταρρυθμίξαναρχίσουν να
σεις» που έχουν
αναλαμβάνουν
εφαρμόσει τα
κινδύνους, να επενδύουν
κράτη
της
και να δημιουργούν
ευρωζώνης.

θέσεις εργασίας

Ο Πρόεδρος της
ΕΚΤ
συνέχισε
λέγοντας ότι η νομισματική πολιτική δεν
είναι υποκατάστατο των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και ότι η εφαρμογή τους
εξαρτάται από τις κυβερνήσεις.
Συνεχίζοντας ο Μ. Ντράγκι υπογράμμισε
ότι η ΕΚΤ αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα, όσον
αφορά τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων
και την εφαρμογή των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων. Τόνισε, μάλιστα, ότι η
πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται και από τις
αγορές που πρόσφεραν χρηματοδότηση
στην Ελλάδα.
Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, οι αγορές
βασίζονται στην προϋπόθεση ότι η Ελλάδα
θα συνεχίσει την προσπάθεια των μεταρρυθμίσεων και σε όλα όσα προβλέπονται
από το τρέχον πρόγραμμα. Συνέχισε δε
λέγοντας ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν αυτή τη χρονική στιγμή
για να συνεχίσουν την προσπάθεια των
μεταρρυθμίσεων.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Σε ό,τι αφορά γενικότερα τη ζώνη του
ευρώ, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ εξέφρασε την
πεποίθηση ότι «η οικονομική ανάκαμψη
χάνει τη δυναμική της». Όπως είπε, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ έχει σταματήσει στο
δεύτερο τρίμηνο και οι προοπτικές για την
οικονομία είναι ασθενέστερες από ό,τι
αναμενόταν στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ο Μ. Ντράγκι τόνισε ότι η υψηλή ανεργία,
οι γεωπολιτικές εντάσεις και η ανεπάρκεια
των μεταρρυθμίσεων περιορίζουν την
οικονομική ανάκαμψη.
Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις
στην ευρωζώνη, λέγοντας ότι «η οικονομική κρίση θα τελειώσει μόνο αν εφαρμοστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».
Όπως είπε ο Μ. Ντράγκι, ο κίνδυνος μη
εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μπορεί να
επιβαρύνει το κλίμα των επενδύσεων. «Η
κρίση θα τελειώσει μόνο όταν θα αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στην οικονομία, όταν οι επιχειρήσεις θα ξαναρχίσουν να αναλαμβάνουν κινδύνους, να επενδύουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, σημειώνοντας ότι αυτό εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της
νομισματικής πολιτικής, αλλά κυρίως από
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που
θα καταστήσουν την ευρωζώνη πιο αξιόπιστη.
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Κραυγή αγωνίας από Ακαδημαικούς

Πυροδοτεί αντιδράσεις η απόφαση για κατασκευή
Μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα

Π

λειάδα επιφανών ακαδημαικών
ανησυχώντας βαθύτατα για την
απόφαση ανέγερσης μουσουλμανικου
τεμένους στην περιοχή του αρχαίου
ελαιώνα στο Βοτανικό μάλιστα με
χρήματα των φορολογουμένων πολιτών, απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Ελληνικης
Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό,
τους
υπουργούς
και
τους
βουλευτές.Στην επιστολή, εξηγούν
τους λόγους την αντίθεσης τους στην
εν λόγω απόφαση, τονίζοντας ότιη
ανεξέλεγκτη εισροή αλλοεθνών στο
έδαφος μιας χώρας είναι παράνομος
εποικισμός ενώ συνιστά έγκλημα
εθνοκτονίας συντελούμενο κατά κανόνα υπό ανώμαλες συνθήκες πολέμου,
και απαγορευόμενο από το διεθνές
δίκαιο
Παρατίθενται κατωτέρω χαραχτηριστικά αποσπάσματα από την επιστολή.
• Το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο
καθώς εκατομμύρια παράνομοι αλλοδαποί βρίσκονται ήδη στη χώρα, ενώ
οι νέες αφίξεις παρουσιάζουν υψηλό
ρυθμό αύξησης ιδιαίτερα από μουσουλμανικές χώρες. Μια χώρα που
μαστίζεται από ανεργία της τάξεως
του 27% και παραπαίει στο χείλος της
χρεωκοπίας όχι μόνο δεν έχει ανάγκη
από μετανάστες αλλά δεν μπορεί να
τους προσφέρει, και περισσότερο σε
λαθρομετανάστες, ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, αφού δεν μπορεί να
τις παράσχει και σε μεγάλο ποσοστό
των πολιτών της.
. Με την παρουσία του τεμένους ο
Βοτανικός, διατρέχει τον κίνδυνο να
μετατραπεί σε γκέτο ανέργων παράνομων Μουσουλμάνων μεταναστών,
με όλα τα κοινωνικά προβλήματα που
μαστίζουν τέτοια γκέτο, και μια βάση
του φανατικού ισλάμ που φουντώνει
κάτω από τέτοιες συνθήκες.
• Η κατασκευή και λειτουργία τζαμιών
με δαπάνες του κράτους ανταμείβει
την παράνομη εισβολή και στην συνέχεια εποίκηση από αλλοεθνείς επήλυδες πλήρως αναφομοίωτους και οδηγεί στη διάρρηξη της κοινωνικής
συνοχής της χώρας με ολέθρια αποτελέσματα.
• Η μοναδική διεθνής συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας για παραχώρηση
τόπων θρησκευτικής λατρείας εδράζεται στη Συνθήκη τη Λωζάννης και
σχετίζεται αποκλειστικά και μόνον με
την μειονότητα των Ελλήνων υπηκόων
μουσουλμάνων το θρήσκευμα, οι
οποίοι κατοικούν στη Θράκη.
Η κατασκευή τζαμιού εντός της Επικράτειας και πέραν των ορίων της
Θράκης σημαίνει dejure και de facto
αναγνώριση ετέρων, αγνώστων το
πλήθος, μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Αττική ή οπουδήποτε αλλού.
Έτσι, αυτόματα, αναγνωρίζονται ως
νόμιμοι όλοι οι επήλυδες που έχουν
εισβάλλει και διαβιούν παράνομα
στην Ελλάδα αφού στερούνται / αποκρύπτουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά και οι χιλιάδες που
συνωστίζονται στα παράλια της
Τουρκίας παρά την θέληση του Ελλη-

νικού Λαού και θα εισβάλλουν στο
εγγύς μέλλον.
Σημειώνεται ότι: α) η περιοχή του
χώρου λατρείας για τους μουσουλμάνους αποτελεί και ιδιοκτησία τους,
βάσει του ιερού τους βιβλίου, κάτι
που συνεπάγεται ιδιοκτησία Ελληνικού εδάφους από παρανόμως ευρι-

• Η πολιτεία να αντιμετωπίσει άμεσα
τη μάστιγα της εισβολής - εποίκησης
αποκαθιστώντας την υπό πλήρη
κατάρρευση πληθυσμιακή συνοχή
αλλά και την ασφάλεια της χώρας,
όπως έχει υποχρέωση και καθήκον
σκομένους σε αυτό αλλοδαπούς· β) εκ
των πραγμάτων η περιοχή του τζαμιού (ως λατρευτικού χώρου και βάσει
διεθνούς δικαίου) αποτελεί χώρο ασύλου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί
για παράνομες πράξεις.
Το Ισλάμ διαιρείται σε πολυάριθμες
σέκτες (σουνίτες, σιίτες, αλεβίτες,
κλπ.) κάποιες από τις οποίες βρίσκονται σε αιματηρή αντιπαράθεση εδώ
και αιώνες. Ποιους από όλους θα εξυπηρετεί το τέμενος στον Βοτανικό; Σε
κάθε περίπτωση η πολιτεία θα αναγκασθεί στο μέλλον να εκδώσει
πολυάριθμες νέες άδειες ανέγερσης
τζαμιών για τις θρησκευτικές ανάγκες
και των υπολοίπων ισλαμικών
σεκτών, οι οποίες είναι πολύ πιθανόν
να εμπλακούν σε εχθροπραξίες μεταξύ
τους, ακριβώς όπως πράττουν σε
ολόκληρη την Μέση Ανατολή σήμερα.

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ
Οι προθέσεις των ισλαμιστών της
Τουρκίας είναι ξεκάθαρες από την
δήλωση του πρωθυπουργού της
Τουρκίας Ερντογάν το 1997: «Η δημοκρατία είναι μόνο το τραίνο, στο
οποίο επιβιβαζόμαστε για να φθά-

σουμε στον στόχο μας. Τα τζαμιά
είναι τα στρατόπεδά μας, οι μιναρέδες είναι οι ξιφολόγχες μας, οι τρούλοι είναι τα κράνη μας, οι πιστοί είναι
οι στρατιώτες μας». Από το 2001 και
έπειτα στο όνομα του Ισλάμ έχουν
γίνει περισσότερες από 17.000 τρομοκρατικές επιθέσεις.
Οι εκρήξεις στο μετρό της Μαδρίτης
το 2004 και του Λονδίνου το 2005
είχαν εκατοντάδες θύματα, πρεσβείες
της Δανίας παγκοσμίως έγιναν στόχος εξ αιτίας κάποιων αντί-ισλαμικών γελοιογραφιών και μουσουλμάνοι
δεύτερης και τρίτης γενεάς έκαψαν το
2005 προάστια του Παρισιού.

ΑΔΥΣΩΠΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Εάν τα ανωτέρω έγιναν σε χριστιανικές χώρες όπου οι μουσουλμάνοι
εισήχθησαν ως νόμιμοι μετανάστες,
ποιος μπορεί να εγγυηθεί την δημόσια
τάξη στην Ελλάδα όπου οι μετανάστες
είναι παράνομοι και πολλαπλάσιοι
ως ποσοστό απ' ότι στις καλά οργανωμένες και φυλασσόμενες χώρες της
Δύσης;
Δείγματα γραφής έχουν ήδη δοθεί με
συλλογικούς βανδαλισμούς στο
κέντρο των Αθηνών με αφορμή την
υποτιθεμένη προσβολή αντιτύπου του
κορανίου από Έλληνα αστυνομικό το
2009, με την κατάληψη των Προπυλαίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και των μεγάλων πλατειών
των Αθηνών το 2010, και με αμέτρητες ληστρικές επιθέσεις και δολοφονίες Ελλήνων πολιτών.
Οι χριστιανοί αποδεκατίζονται σήμερα σε όλο το φανατικό ισλαμικό τόξο
(Λίβανο, Συρία, Αίγυπτο, Ιράκ, Σομαλία, Πακιστάν). Το φανατικό Ισλάμ
εξασκεί τη λατρεία όχι μόνο προσβάλλοντας «την δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη», αλλά επιδιώκοντας την
ανατροπή των δημοκρατικών θεσμών
και την επιβολή μιας άγριας θρησκευτικής δικτατορίας.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - Ε.Ε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Στοιχεία Eurostat

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τέλη Επανεκτίμησης Ακινήτων
που εξασφαλίζουν Στεγαστικά
Δάνεια Καταναλωτών

Η

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ΥΑΠΚ) του υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα πλαίσια
της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των
καταναλωτών, καλεί το καταναλωτικό κοινό να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικό στις περιπτώσεις επανεκτιμήσεων των στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων τους.
Οι καταναλωτές πριν την καταβολή του τέλους επανεκτίμησης, να βεβαιώνονται για την ύπαρξη συμβατικών όρων που να προβλέπουν την υποχρέωση τους
αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι καταναλωτές
καλούνται όπως μέσω γραπτής επιστολής προς το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται, να κοινοποιούν την μη αποδοχή της εν λόγω
χρέωσης.
Το πιο πάνω δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
όπου ζητείται επανεκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας
για σκοπούς αναδιάρθρωσης ενυπόθηκου δανείου,
είτε με αίτημα της τράπεζας και αποδοχή του αιτήματος από τον καταναλωτή, είτε με αίτημα του
καταναλωτή.

1469: Η δωρεάν παγκύπρια
γραμμή ψυχολογικής στήριξης

Υ

πάρχουν πολλές στιγμές
στη ζωή μας που όλοι μας
θέλουμε κάποιον να μας
ακούσει, να μας στηρίξεις
ψυχολογικά ή να μας δώσεις
κάποιες κρίσιμες πληροφορίες και αυτοί που βρίσκονται δίπλα μας ίσως να μην
μπορούν ή δεν είναι σε θέση

να το πράξουν σωστά.
Τώρα είναι η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1469 που
παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη από
τις 10:00 πρωί έως 7:00 το απόγευμα Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή εκτός από τις επίσημες αργίες.
Ο ψυχολόγος που είναι στη γραμμή είναι πρόσωπο
με αναγνωρισμένες σπουδές στη ψυχολογία, έχει
εκπαιδευτεί κατάλληλα για να μπορεί να ακούει τα
καθημερινά αλλά και τα πιο δύσκολα ψυχολογικά
προβλήματα που απασχολούν τους συνανθρώπους
και να τους βοηθάει να τα διαχειριστούν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Συνήθως ο ψυχολόγος δέχεται επισκέψεις με ραντεβού στο γραφείο του. Όμως, τώρα με τη γραμμή
1469 προσφέρεται η ψυχολογική στήριξη μέσω του
διαδικτύου ή του τηλεφώνου με απόλυτη εχεμύθεια
και εντελώς δωρεάν χωρίς να μετακινείστε από το
σπίτι σας και όποια ώρα εσείς επιθυμείτε ή χρειάζεστε τη στήριξη ή κάποια πληροφορία.
Στο 1469 απαντούν πάντοτε ψυχολόγοι εξειδικευμένοι στην ψυχοθεραπεία του Κυπριακού Ινστιτούτου
Ψυχοθεραπείας που είναι έτοιμοι:
• Να σας ακούσουν όση ώρα χρειάζεται.
• Να σας βοηθήσουν να εκφράσετε τις σκέψεις και
τα συναισθήματά σας.
• Να σας συμβουλεύσουν που αλλού μπορείτε να
απευθυνθείτε για συστηματική βοήθεια.
• Να σας απαντήσουν στις απορίες σας για διάφορα ψυχολογικά θέματα.
• Να σας ενημερώσουν για τις ψυχολογικές υπηρεσίες που υπάρχουν παγκύπρια.
Το τηλεφώνημά σας στο 1469 είναι χωρίς καμιά χρέωση. Είναι μια κοινωνική προσφορά του Κυπριακού
Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας, του Συνδέσμου Καρκινοπαθών ΕΛ.Α.ΖΩ, των Εθελοντών Γιατρών Κύπρου και
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

5

Νέα υποχώρηση της ανεργίας στην Κύπρο
τον Aύγουστο2014 που έπεσε στο 15.4%

Σ

το 15,4% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς στα 67.000 άτομα, υποχώρησε η ανεργία στην Κύπρο τον
Αύγουστο από 15,7% τον Ιούλιο,
σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Eurostat. Μικρή
υποχώρηση καταγράφηκε στην
Ελλάδα και στην ΕΕ, ενώ στην
Ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε
αμετάβλητη.
Όπως προκύπτει από τα εποχικά
προσαρμοσμένα στοιχεία της
Eurostat, η μέση ανεργία στην
Ευρωζώνη τον Αύγουστο κυμάνθηκε στο 11,5% του ενεργού πληθυσμού και στο σύνολο της ΕΕ στο
10,1% (10,2% τον Ιούλιο).
Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, όπου καταγράφεται υποχώρηση της ανεργίας
για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, το
ποσοστό ανεργίας στους άνδρες
ήταν 16,9%, στις γυναίκες 13,9%
και στους νέους κάτω των 25 ετών
37,1% (στοιχεία Ιουνίου) ή 16.000
άτομα. Ο μέσος όρος ανεργίας
στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν
11,2%, στις γυναίκες 11,7% και
στους νέους κάτω των 25 ετών
23,3%.
Για την Ελλάδα τα στοιχεία της
Eurostat αφορούν τον Ιούνιο, όπου
η συνολική ανεργία κυμάνθηκε στο
27,0% (1,304 εκατ. άτομα), ποσοστό που ήταν το ψηλότερο στην ΕΕ.
Στις επιμέρους κατηγορίες, το
ποσοστό ανεργίας στους άνδρες
ήταν 23,8%, στις γυναίκες 31,1%
και στους νέους κάτω των 25 ετών
51,5% (166.000 άτομα). Η Ελλάδα

Τον ίδιο μήνα, ο αριθμός των
ανέργων ηλικίας κάτω των 25
ετών έφτασε στο σύνολο της ΕΕ τα
4,989 εκατ. άτομα, εκ των οποίων
3,332 εκατομμύρια αφορούσαν τις
χώρες της Ευρωζώνης. Μέσα σε
ένα έτος οι άνεργοι αυτής της
κατηγορίας
μειώθηκαν
κατά
210.000 στην Ευρωζώνη. Τα

√ Τη θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά στο ποσοστό
της ανεργίας διατηρεί η Ελλάδα με 1,3 εκατομμύρια άνεργους
ενώ ο δείκτης κυμαίνεται γύρω στο 27%. Στην Ευρωζώνη
το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 11,5%
τον Αύγουστο, ενώ στην Ε.Ε. κινείται γύρω στο10%
√ Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωζώνη
καταγράφονται στην Αυστρία (4,7%) και τη Γερμανία (4,9%)
τόσο στο σύνολο όσο και στις
γυναίκες είχε την ψηλότερη ανεργία στην ΕΕ.
Οι χώρες της Ευρωζώνης στις
οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη
αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος
ήταν η Φινλανδία (από 8,1% σε
8,6%) και η Γαλλία (από 10,2% σε
10,5%), ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας
ήταν η Πορτογαλία (από 16,1% σε
14,0%) και η Ισπανία (από 26,1% σε
24,4%).
Τον Αύγουστο η ΕΕ είχε 24,642
εκατ. άνεργους, εκ των οποίων
18,326 αφορούσαν την Ευρωζώνη.
Σε ένα έτος η ανεργία μειώθηκε
κατά 834.000 άτομα στην Ευρωζώνη.

ψηλότερα ποσοστά ανεργίας
στους νέους κατέγραψαν η Ισπανία
(53,7%) και η Ελλάδα (51,5%) και τα
χαμηλότερα η Γερμανία (7,6%) και η
Αυστρία (8,2%).
Το συνολικό ποσοστό ανεργίας επί
του ενεργού πληθυσμού, που
καταγράφηκε στα κράτη μέλη της
Ευρωζώνης τον Αύγουστο ήταν το
εξής: Ελλάδα 27,0% (στοιχεία Ιουνίου), Ισπανία 24,4%, Κύπρος
15,4%, Πορτογαλία 14,0%, Σλοβακία 13,3%, Ιταλία 12,3%, Ιρλανδία
11,4%, Λετονία 10,8% (Ιούλιος),
Γαλλία 10,5%, Σλοβενία 9,1%, Φινλανδία 8,6%, Βέλγιο 8,5%, Εσθονία
7,4% (Ιούλιος), Ολλανδία 6,6%,
Λουξεμβούργο 6,1%, Μάλτα 5,9%,
Γερμανία 4,9%, Αυστρία 4,7%.

Δανειολήπτες προσοχή!

Ο

Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών καλεί τους
δανειολήπτες να είναι προσεκτικοί
και να ζητούν επίσημη γραπτή
ενημέρωση για τις προτάσεις των
τραπεζών σχετικά με την περίπτωσή τους.
Τους καλεί ακόμη να μην δέχονται
οποιεσδήποτε χρεώσεις που τους
επιβάλλουν οι τράπεζες, χωρίς να
ελέγχουν τη νομιμότητά τους και
να αντιδρούν απαντώντας γραπτώς, όπως επίσης να απαντούν
γραπτώς άμεσα σε όλες τις επιστολές των τραπεζών, ξεκαθαρίζοντας τη θέση τους σχετικά με
όλα τα ζητήματα που τους αφορούν. Σε περίπτωση επίδοσης
αγωγής ή κλήσης για διαιτησία,
σημειώνει ο Σύνδεσμος, οι δανειολήπτες να επικοινωνούν αμέσως
με δικηγόρο, αγνοώντας παντελώς
τις προτροπές των τραπεζών ή
των αντιπροσώπων τους ότι δεν
χρειάζεται να ενδιαφερθούν ούτε
να παραστούν στις πιο πάνω διαδικασίες, με ψεύτικες υποσχέσεις
για μείωση δόσεων ή παράταση
πληρωμής τους κλπ.
Τι πρέπει να ξέρουμε
Ταυτόχρονα ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ υποδει-

κνύει πως οι δανειολήπτες πρέπει
να γνωρίζουν πως η οδηγία και ο
κώδικας της Κεντρικής για τις
αναδιαρθρώσεις δανείων εφαρμόζεται σε όλους τους δανειολήπτες,
των οποίων η οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί και δεν
μπορούν να εξυπηρετήσουν τα

δάνειά τους. Σκοπός και στόχος
της οδηγίας και του κώδικα, υποδεικνύει, είναι η επίτευξη δίκαιων
και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
«Ο βασικός στόχος είναι η αποφυγή των εκποιήσεων, η παραμονή
των δανειοληπτών στην κατοικία
και περιουσία τους, η βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων και η αποκατάσταση της ικανότητάς τους να

ανταποκρίνονται στις πιστοληπτικές τους υποχρεώσεις», υπογραμμίζει αναφέροντας πως η
οδηγία και ο κώδικας ισχύουν από
τις 9.9.2013 και η εφαρμογή τους
από τις τράπεζες είναι υποχρεωτική. Υποδεικνύει, ακόμη, πως δεν
είναι προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση η καταβολή καθυστερημένων δόσεων, η εξεύρεση νέων
εγγυητών, οι πρόσθετες εξασφαλίσεις με ακίνητη περιουσία, όπως
σε πολλές περιπτώσεις προβάλλουν παραπλανητικά οι τράπεζες.
Τονίζει, ωστόσο, πως όλα αυτά
μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.
«Οι αυξήσεις επιτοκίου, η χρέωση
τόκων υπερημερίας και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις σε δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από
την κρίση είναι καταχρηστικές,
παράνομες και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούνται ως μη γενόμενες. Οι τράπεζες οφείλουν να αποφεύγουν στον μέγιστο δυνατό
βαθμό τις δικαστικές διαδικασίες
και να αναζητούν όλες τις πιθανές
εξώδικες επιλογές», σημειώνει
επιπρόσθετα ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εργαλείο
για αναζήτηση εργασίας
Κ

αθοριστικό ρόλο στη στελέχωση επιχειρήσεων αλλά και στην
εύρεση εργασίας διαδραματίζει
πλέον, η «ψηφιακή φήμη». Επτά
στους 10 εργοδότες χρησιμοποιούν
κυρίως το LinkedIn και το Facebook
για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 5 στους 10 υποψήφιους
αναζητούν εργασία μέσω αυτών.
Τον ολοένα και καθοριστικότερο
ρόλο των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας και στην επιλογή ανθρώπινου
δυναμικού καταγράφει μελέτη της
Adecco σε συνεργασία με το
Catholic University of Milan της Ιταλίας.
Περισσότεροι από 17.000 υποψήφιοι και πάνω από 1.500 εργοδότες από 24 χώρες συμμετείχαν
στην έρευνα, σύμφωνα με την
οποία το 53% των διαδικασιών
αναζήτησης και πρόσληψης εργαζομένων, το 2013 πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ή και την αξιοποίηση του Διαδικτύου. Το ποσοστό για το 2014 αναμένεται να
ανέλθει στο 61%. Επτά στους 10
εργοδότες δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στη διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και 5 στους 10
υποψηφίους απάντησαν πως τα
χρησιμοποιούν στην αναζήτηση
εργασίας. Στην Ελλάδα το ποσοστό
των υποψηφίων που αναζητούν
εργασία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται στο 65%.
Επιπλέον, το 34% των υποψηφίων

Σ

ύμφωνα με την KPMG οι
περισσότερες
εταιρείες
προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κρίση μειώνοντας τα
κόστη που είναι συνδεδεμένα
με το ανθρώπινο δυναμικό.
Κατά συνέπεια και με την
εκπαίδευση και την ανάπτυξή
του. Ηδη έχει αποδειχθεί ότι
αυτή η πρακτική μπορεί να
έχει πρόσκαιρα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, όμως
μακροπρόθεσμα η έλλειψη
ανάπτυξης δεξιοτήτων οδηγεί
σε μειωμένη αποτελεσματικότατα και στοχεύει, κατά συνέπεια, σε περαιτέρω ύφεση και
ενίσχυση της κρίσης».
Αναφέρεται μάλιστα σε πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (ILO), η
οποία σαφώς αναφέρει ότι η
ανάπτυξη και η ενδυνάμωση
των ικανοτήτων και των
δεξιοτήτων ενεργοποιεί τη
διαδικασία που παράγει βελτίωση
παραγωγικότητας,
περισσότερα κέρδη, καλύτερες
αποδοχές,
περισσότερες
θέσεις εργασίας και βελτίωση
των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Η κρίση, ωστόσο, διαμόρφωσε νέες απαιτήσεις για την επαγγελματική
εκπαίδευση, η οποία βασίζεται σε ορισμένες απαράβατες

στην Ελλάδα δηλώνει πως τουλάχιστον μια φορά κάποιος εργοδότης τούς προσέγγισε μέσω ενός

• Επτά στους 10 εργοδότες
δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στη διαδικασία επιλογής
ανθρώπινου δυναμικού
από τα κανάλια κοινωνικής
δικτύωσης και το 6% αυτών έλαβε
μάλιστα και προσφορά εργασίας.
Τα αντίστοιχα ποσοστά της
παγκόσμιας μελέτης είναι 30% και
9%.
Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η

φήμη των υποψηφίων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης παίζει
σημαντικό ρόλο και οι εργοδότες
χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα
κοινωνικά δίκτυα για να την αξιολογήσουν. Για τον σκοπό αυτό, η
χρήση του LinkedIn σε παγκόσμιο
επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα
παραμένει κυρίαρχη (68% σε
παγκόσμιο επίπεδο, 48% στην
Ελλάδα), αλλά και το Facebook
είναι επίσης σημαντικό (52% σε
παγκόσμιο επίπεδο, 25% στην
Ελλάδα).
Περίπου 1 στους 3 εργοδότες
παραδέχεται ότι έχει απορρίψει
έναν πιθανό υποψήφιο εξαιτίας
του περιεχόμενου ή των εικόνων
που δημοσιεύτηκαν στο προφίλ
του.

Διεθνή διάκριση 15
κυπριακών επιχειρήσεων

Δ

εκαπέντε κυπριακές επιχειρήσεις αναδείχθηκαν
φέτος «εθνικοί πρωταθλητές» στα European
Business Awards, αριθμός που είναι μεγαλύτερος από
κάθε άλλη φορά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
φέτος έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό συνολικά
24.000 επιχειρήσεις από 33 χώρες της Ευρώπης, 40%
περισσότερες από την περσινή χρονιά, γεγονός που,
όπως αναφέρεται, αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών στα
τελευταία 8 χρόνια που διεξάγεται ο διαγωνισμός.
Οι κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες βραβεύτηκαν
είναι οι Bookcyprus.com, Cocoon Creations Services
Ltd, Columbia Ship management, DROGOPHARMA
Health & Beauty, Elysee Irrigation Ltd, Foodram Ltd,
GREEN DOT (CYPRUS)
PUBLIC CO LTD, HEART
• Διάκριση στον
CYPRUS
&
SOCIAL
AIRWAYS,
Info
Screen
θεσμό Business
(Cyprus)
Ltd,
C.B.B.
Awards
Lifeline
Biotech
Ltd,
MEDOCHEMIE,
NIPD
Genetics Limited, Remedica Ltd, Signal GeneriX Ltd και
THEBEST MCC LTD.
O Αdrian Tripp, διευθύνων σύμβουλος των European
Business Awards συνεχάρη όλες τις επιχειρήσεις της
Κύπρου που διακρίθηκαν, λέγοντας ότι «η διάκριση
σε αυτόν τον ποιοτικά αυστηρό διαγωνισμό, όπου το
επίπεδο είναι πολύ υψηλό, είναι πραγματικά σπουδαίο επίτευγμα».
Η αξιολόγηση των εταιρειών και η επιλογή των
«εθνικών πρωταθλητών» πραγματοποιήθηκε από
την κριτική επιτροπή των European Business Awards,
η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου της Ευρώπης, όπως
ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Karel De Gucht, ο
πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Yves Leterme, ο
πρώην πρόεδρος της Ρουμανίας Emil Constantinescu,
ο πρώην πρόεδρος της Εσθονίας Arnold Rüütel, ο
πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Petar Stoyanov, ο
πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Jose Aznar και
άλλοι.

Οι δεξιότητες αντίδοτο στην οικονομική κρίση
• Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κυρίως στην πληροφορική αυξάνει τις πιθανότητες
για βελτίωση της επαγγελματικής σχέσης
παραδοχές. Η πρώτη αφορά
την ηγεσία και την καθοδήγηση. Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα συστατικά του παραδοσιακού προτύπου «μοντέλου»
των διοικητικών και στρατηγικών ηγετικών ικανοτήτων
ήταν οι ικανότητες δημιουργικής λήψης αποφάσεων και του
τρόπου επίλυσης των προβλημάτων. Ηταν επίσης η ισχυρή
διαπροσωπική επικοινωνία, η
εστίαση στα αποτελέσματα
και η αποδοτική επιχειρηματική σκέψη.

Ο ηγέτης
Και μπορεί, όντως, η θεώρηση
αυτή να ήταν ικανή να φέρει το
επιθυμητό αποτέλεσμα τα
προηγούμενα χρόνια, ωστόσο
στις σημερινές συνθήκες
απαιτούνται περαιτέρω δεξιότητες και ικανότητες. Σήμερα,
ο ηγέτης πρέπει καταρχήν να
έχει δεξιότητες με τις οποίες
να εναρμονίζει αποτελεσματικά τις ομάδες. Δηλαδή να μην
είναι απλώς «ένα συνονθύλευμα ικανοτήτων». Επίσης, θα
πρέπει να μπορεί να καθοδηγεί

τα στελέχη της εταιρείας
στους νέους ρόλους και στις
νέες δεξιότητες που η κρίση
έχει διαμορφώσει. Κάτι που θα
το επιτύχει μέσα από τη

√ Νέες απαιτήσεις σε
δεξιότητες και γνωστικό
αντικείμενο για τα στελέχη έχουν σηματοδοτήσει
κατακλυσμιαίες αλλαγές
στα τεχνολογικά και στα
κοινωνικά δρώμενα
σωστή πληροφόρηση και την
ανατροφοδότηση. Θα πρέπει
επίσης να έχει τις ικανότητες,
ώστε να εφαρμόζει τις στρατηγικές για τη διαχείριση της
κρίσης και των αλλαγών.
Αλλά και η παραδοσιακή πρακτική για την αξιολόγηση της
απόδοσης δεν είναι σήμερα
αρκετή προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που
είναι πρωτόγνωρες. Επισημαίνεται ότι πρέπει βέβαια να
υπάρχουν τα συστήματα
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scorecard για τους ποιοτικούς
και τους ποσοτικούς στόχους,
όμως δεν επαρκούν για την
επίτευξη και την παρακολούθηση των στόχων. «Οι σημερινές τάσεις της αγοράς προϋποθέτουν τη χρήση της τεχνολογίας μέσω συστημάτων
μέτρησης και ανάλυσης των
ικανοτήτων, των δεξιοτήτων
και των συμπεριφορών», επισημαίνεται. Επιπλέον, υπάρχει
η δυνατότητα προσομοίωσης
των απαιτήσεων των ρόλων
που πρέπει να διαδραματίζουν τα στελέχη, μέσα από τα
εξειδικευμένα πρότυπα και τα
κέντρα αξιολόγησης που αναδεικνύουν ποιες είναι οι δεξιότητες
και
οι
συμπεριφορές
εκείνες που πρέπει
να
αναπτύξουν
είτε να ενδυναμώσουν τα στελέχη.

Επιτακτική
ανάγκη
Αλλη επιτακτική
ανάγκη που έχει
αναδυθεί είναι να

υπάρχει και η δυνατότητα για
τη μετατροπή της ευκαιρίας
και η προσαρμογή στα νέα
δεδομένα και στις πραγματικές
ανάγκες. Τέλος, νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες και γνωστικό αντικείμενο για τα στελέχη
έχουν σηματοδοτήσει και οι
αλλαγές στα τεχνολογικά και
στα
κοινωνικά
δεδομένα
(χρήση τεχνολογίας, cloud
computing,
social
media,
metrics & analytics της καταναλωτικής συμπεριφοράς). Επί
τη βάσει όλων αυτών των
αλλαγών, τόσο οι εταιρείες
όσο και τα ίδια τα στελέχη
επιλέγουν να εκπαιδευτούν σε
ανάλογα προγράμματα που
έχουν διαμορφωθεί, όπως και
με διαδραστικά εργαστήρια
γνώσης, με τα οποία μπορούν
να ενισχύσουν τις δεξιότητές
τους στην πράξη.
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Π

αρουσιάσθηκε πρόσφατα
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
το 16ο βιβλίο της Κλαίρης
Αγγελίδου, αγωνίστριας της
ΕΟΚΑ και πρώην υπουργού
Παιδείας, με τίτλο «Αγλαά
Άποινα».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

σωστή κατεύθυνση και ενισχύουν την επιθυμία του προς το
καρποφόρο κι ελπιδοφόρο
ελληνικό πνεύμα.

Παρουσίαση βιβλίου Κλαίρης Αγγελίδου

«Αγλαά Άποινα»

Στην αντιφώνησή της, η κυρία
Αγγελίδου, φανερά συγκινημένη, ανέφερε ότι φοίτησε στο
Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, κοιτίδα ελληνοπρεπούς
μόρφωσης, όπου φοίτησαν οι
Κυριάκος Μάτσης, Γρηγόρης
Αυξεντίου, Φώτης Πίττας,
Ηλίας Παπακυριακού, Παναγιώτης Τουμάζος, Πετράκης
Γιάλλουρος και δίδαξαν οι
Κυριάκος Χατζηιωάννου και
Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Η
ίδια γαλούχησε χιλιάδες μαθητές με τα ελληνο-ορθόδοξα
ιδεώδη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε
πώς το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί απόσταγμα εμπειριών, πολλών χρόνων διδασκαλίας και ανάμειξης στα
κοινά, το βιβλίο αποτελεί ένα
ακόμη πόνημα γνώσεων και
ερεθισμάτων, όπου καθρεφτίζεται ο αγέραστος ελληνικός
πολιτισμός.
Μέσα από το βιβλίο της, η
Κλαίρη Αγγελίδου, πρόσθεσε ο
κ. Χριστοφίδης, αναπολεί μορφές προς μίμηση, αξίες και
αγαπημένους τόπους, για να
μας θυμίσει το χρέος μας: να
διαφυλάξουμε την ταυτότητά
μας και να ανατρέξουμε στην
ιστορία και τον πολιτισμό μας.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο Επιμελητής των Εκδόσε-

ων Εν Τύποις, Δρ Σάββας Κόκκινος και η Γενική Γραμματέας
της Ομοσπονδίας του Λυκείου
Ελληνίδων Αμμοχώστου κα
Μαρούλα Κάτζη. Και οι δύο
τόνισαν ότι η καταξιωμένη
παιδαγωγός, συγγραφέας και

Προφητεία Παϊσιου

Όταν αγαπάς το Χριστό αγαπάς
όλους τους ανθρώπους

Μ

ε μία προφητεία του ο γέροντας Παΐσιος μιλάει
για τους Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι…

Διαβάστε ένα μέρος της προφητείας:
«Η Ελλάδα κατάντησε σκισμένο πουκάμισο και αυτή
την στιγμή κυβερνάται από τον διάβολο.
Ο πόλεμος θα γίνει και οι Ελληνες δεν θα πρέπει να

συνείδηση, τον ελληνικό πολιτισμό, στον οποίο εντάσσεται
κι εκείνος του κυπριακού
χώρου, ως αναπόσπαστο
μέρος του. Ξεχασμένες αρχές
και αξίες που προβληματίζουν
το σύγχρονο άνθρωπο προς τη

Σ

ε Άγιο της ορθοδόξου εκκλησίας
ανακηρύχθηκε εικοσιδύο χρόνια
από την κοίμηση του ο Γέροντος
Πορφύριος. Η Ιερά Σύνοδος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό
τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, αποφάσισε την αναγραφή του στο Αγιολόγιο της
Ορθοδόξου Εκκλησίας.

γράμματα για τη ζωή και την προσφορά του.

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
Από διάφορους λόγους του Γέροντα Πορφύριου σταχυολογούνται
τα ακόλουθα:
- Το σπουδαίο είναι να μπούμε
στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με

Η μνήμη του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη θα
τιμάται από την Εκκλησία στις 2
Δεκεμβρίου, ημέρα της κοιμήσεως
του.

Η Τουρκία θα αφανιστεί και οι Τούρκοι μαζί της.
Το 1/3 της χώρας θα σκοτωθεί, το 1/3 θα βαφτιστούν Χριστιανοί και οι υπόλοιποι θα χαθούν στα
βάθη της χώρας.
Ο Ηγέτης που θα λυτρώσει τους Έλληνες και την
Χώρα υπάρχει …είναι ευλογημένος από τον Θεό,
καθαρός στην ψυχή, Χριστιανός Ορθόδοξος και δεν
είναι πολιτικός…
Οι συνθήκες θα επιτρέψουν στον κόσμο να τον αναδείξει πολύ γρήγορα… και επειδή θα θέσει σαν κορώνα της πολιτικής του τον Χριστιανικό πολιτισμό θα
ενώσει όλους τους Ελληνες και θα αναδείξει με τις
πράξεις του τη αναγέννηση του Ορθόδοξου Χριστιανισμού σε ολο τον κόσμο”.

«Όπως γνωρίζω προσωπικά και
εμπειρικά είχε επικοινωνία με τους
Αγίους, με τον Θεό, με την Κτίση
ολόκληρη και βοηθούσε πολλές
ψυχές. Ενήργησε θαυματουργικά με
το προορατικό και διορατικό του
χάρισμα, που είχε κληρονομήσει με
τη Χάρη του Θεού», επεσήμανε ο κ.
Μελίτων.
Επίσης, ο Μητροπολίτης Φιλαδελεφείας σημείωσε ότι έχουν γραφεί
πάνω από 50 βιβλία για τον γέροντα Πορφύριο από πολλούς
ανθρώπους και μάλιστα από
ανθρώπους, οι οποίοι τον είχα
περιφρονήσει, επειδή κατά κόσμο
ήταν αγράμματος. Έγραψαν συγ-

άνθρωποι είναι άξιοι της αγάπης
ή ακόμη αν την αποδεχθούν ή την
απορρίψουν.
- Ο μελαγχολικός περιστρέφεται κι
ασχολείται με τον εαυτό του και
μόνο. Ο αμαρτωλός, που μετανοεί
κι εξομολογείται, βγαίνει από τον
εαυτό του. Αυτό το μεγάλο έχει η
πίστη μας: τον εξομολόγο, τον
πνευματικό. Έτσι και το πεις στο

• Ο νέος Άγιος της ορθόδοξης
εκκλησίας για τη ζωή και
το έργο του οποίου έχουν

Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας,
Μελίτων, μέλος της Κανονικής Επιτροπής
του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου, η οποία έκανε στην
Ιερά Σύνοδο τις εισηγήσεις για την
αγιοκατάταξη, δήλωσε ότι το
βασικό κριτήριο ήταν η συνείδηση
του πληρώματος της Εκκλησίας σε
όλο τον ορθόδοξο κόσμο. Πρόκειται, τόνισε, περί αληθώς μεγάλου
Αγίου.
τον φοβούνται γιατί θα είναι από τον Θεό…

Ως Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού, η κυρία Αγγελίδου
υιοθέτησε την ελληνοκεντρική
παιδεία. Της παρουσίασης του
βιβλίου είχε προηγηθεί υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου Κύπρου και της
κας Αγγελίδου, σχετικά με την
παραχώρηση μέρους του
αρχείου της προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Άγιος ο Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΘΕΙ

είναι καθρέπτης της κοινωνίας, για τον αφανισμό
της Τουρκίας καθώς και για την ύπαρξη του ηγέτη
που θα λυτρώσει την Ελλάδα ο οποίος μάλιστα δεν
είναι πολιτικός.

λογοτέχνιδα Κλαίρη Αγγελίδου
συμπυκνώνει πολύτιμες πληροφορίες, γνώσεις και αναλύσεις, ικανές να διορθώσουν τα
κακώς έχοντα του σύγχρονου
κόσμου μας, επαναφέροντας
στη συλλογική του μνήμη και

7

γραφτεί περισσότερα από
50 βιβλία, ακόμα και από
άτομα που τον είχαν αρχικά
περιφρονήσει

τους συνανθρώπους μας, με τις
χαρές και τις λύπες όλων, να
ξεχνάμε τους εαυτούς μας.
- Είναι λάθος να προσεύχεται
κανείς για τον εαυτό του, για να
σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει
να αγαπάμε και να προσευχόμαστε
να μη χαθεί κανείς.
- Σημασία στην προσευχή έχει όχι
η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση.
Να προσεύχεσθε, έστω και πέντε
λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό με
αγάπη και λαχτάρα.
- Όταν αγαπάς το Χριστό, αγαπάς
συγχρόνως όλους τους ανθρώπους, χωρίς να ρωτάς αν οι

Γέροντα, κι έλαβες τη συγχώρηση,
μη γυρνάς πίσω.
Ευχαριστώ τον Θεό, που μου έδωσε
πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές
του λέω: Χριστέ μου, η αγάπη Σου
δεν έχει όρια! Το πώς ζω είναι ένα
θαύμα. Μέσα στις άλλες μου
αρρώστιες έχω και καρκίνο στην
υπόφυση. Δημιουργήθηκε όγκος
που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι’ αυτό τώρα πια δεν
βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι, όμως, σηκώνοντας το Σταυρό
του Χριστού με υπομονή.
- Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το
περιμένεις… αρκεί να Τον πιστεύεις και να Τον αγαπάς.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Απαισιοδοξία λόγω
της κρίσης

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2014

• ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποκαθίσταται ο χρόνος εργασίας στις Κατασκευές

α Κυπριακά νοικοκυριά βυθίζονται
ολοένα και περισσότερο στην οικονομική κρίση η οποία πλήττει τον τόπο τον
τελευταίο ενώ αυξάνεται η δυσαρέσκεια
για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν τα
καθήκοντά τους η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του «Κυπριακού Βαρόμετρου» του
Σεπτεμβρίου 2014, που παρουσίασε πρόσφατα ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤΕΝΑ.
Η έρευνα έγινε από την εταιρεία Eversis.
Το 42,1% των μετεχόντων απάντησαν ότι
είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον
οποίο ασκεί τα καθήκοντά της η κυβέρνηση, 36,2% δυσαρεστημένοι και 18,9% ούτε
ικανοποιημένοι
√ Πρώτο κόμμα ούτε δυσαρεστημένοι.

η αποχή

Για τον τρόπο
άσκησης
των
καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας, 44,6% δήλωσαν ικανοποιημένοι,
34,3% δυσαρεστημένοι, και ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι 16,4%.
Μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκε ο βαθμός
δυσαρέσκειας και για την αντιπολίτευση,
καθώς ικανοποιημένος δήλωσε μόνο ένας
στους δέκα (ποσοστό 10,6%) και δυσαρεστημένοι σχεδόν επτά στους δέκα (ποσοστό 69,6%) ενώ ούτε ικανοποιημένοι ούτε
δυσαρεστημένοι είναι 14,6%.
Σε ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες την
παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου
στην πολιτική και τα οικονομικά θέματα,
ποσοστό 59,1% απάντησε αρνητικά, 31,6%
θετικά και 7,5% ούτε θετικά ούτε αρνητικά.

Οικονομική κατάσταση
Επτά στους δέκα πολίτες (ποσοστό 71,4%)
είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση
από ό,τι έναν χρόνο πριν, 18% απάντησε
πως είναι στην ίδια κατάσταση και 10,6%
ότι είναι καλύτερα φέτος.
Το σύνολο των αρχηγών των κομμάτων
βλέπει τα ποσοστά δημοτικότητάς του να
πέφτουν σε σύγκριση με πέρσι.
Η δύναμη των κομμάτων καταγράφεται ως
εξής: Ο ΔΗΣΥ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα
με 24,8% ενώ το δεύτερο ΑΚΕΛ εξασφαλίζει
ποσοστό 16,1%. Ακολουθούν το ΔΗΚΟ με
7,5%, το ΚΣ ΕΔΕΚ με 3,9%, η Συμμαχία Πολιτών με 3,2%, το Ευρωπαϊκό Κόμμα με 1,8%
και οι Οικολόγοι με 1%. Αποχή 32%.

Σ

τις 2 Οκτωβρίου 2014 τέθηκε σε
εφαρμογή, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που απαιτεί το Τροϊκανό Μνημόνιο,
η λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου
Δανειοληπτών. Με τη λειτουργία του
Κεντρικού Αρχείου, τόσο οι τράπεζες
όσο και τα συνεργατικά πιστωτικά
ιδρύματα, ΣΠΙ, έχουν πρόσβαση στις
βάσεις δεδομένων και των δύο μηχανισμών (Αίαντα και Άρτεμις), τα οποία
συνδέονται πλέον σε μια πλατφόρμα,
για να λαμβάνουν πληροφορίες για
έναν δανειολήπτη με βασικό σκοπό την

Α

ποκαθίσταται
σταδιακά στις 39
και 38 ώρες ο χρόνος
εργασίας των οικοδόμων ο οποίος αυξήθηκε πέρυσι στις 40
ώρες εβδομαδιαίως
στο πλαίσιο της ειδικής συμφωνίας για
αντιμετώπιση
των
επιπτώσεων
της
οικονομικής κρίσης.
Οι Γενικές Συνελεύσεις των οικοδόμων
σ’ όλες τις Επαρχίες την περασμένη
Πέμπτη ενέκριναν την Μεσολαβητική
Πρόταση του υπουργείου Εργασίας
μέσω της οποίας επαναφέρονται τα
κανονικά δικαιώματα στον Κατασκευαστικό κλάδο που επλήγη από την
οικονομική ύφεση.
Η Μεσολαβητική πρόταση που εγκρίθηκε τόσο από τις συντεχνίες όσο και
τους εργοδότες προνοεί:
• Από 2/10/14 εφαρμογή του 39ωρου
εβδομαδιαίως.
• Από 1/3/15 εφαρμογή του 38ωρου
εβδομαδιαίως.
• Καθ’ όλην τη διάρκεια εφαρμογής
του 39ώρου, για όσους εργάζονται
κάτω των 39 ωρών ο ωριαίος μισθός
(rate) θα διαιρείται δια 39. Για όσους

εργάζονται πάνω από 39 ώρες, δηλαδή με υπερωρία, ο ωριαίος μισθός θα
υπολογίζεται βάσει του 38ωρου.

Ειδικό μνημόνιο
Το Ειδικό μνημόνιο θα έχει ισχύ έως 30

Αδήλωτη εργασία
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου εξέφρασε την ευαρέκσεια του για τη θετική κατάληξη της Μεσολαβητικής πρότασης προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι συντεχνίες θα αντιδράσουν
έντονα σε περίπτωση που δεν εφαρμοσθούν οι πρόνοιες της.
Παράλληλα, διατύπωσε την απογοήτευση του γιατί η αδήλωτη εργασία, η
παράνομη απασχόληση αλλά και η εκμετάλλευση κυρίως Κοινοτικών εργατών εξακολουθούν να κάνουν θραύση. Ο κ. Ιωάννου καλεί την εργοδοτική
πλευρά σε ειλικρινή συνεργασία για πάταξη αυτών των επαχθών φαινομένων που ζημιώνουν τα κοινωνικά ταμεία και πυροδοτούν κλίμα έντασης και
αντιπαράθεσης στις εργασιακές σχέσεις.

Τέθηκε σε λειτουργία το Κεντρικό
Αρχείο Δανειοληπτών
• «Φακελλωμένοι» οι δανειολήπτες με απαίτηση της Τρόικα
αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών τους και την αποτελεσματικότερη
διαχείριση των πιστωτικών ή άλλων
κινδύνων.
Στο νέο ενιαίο το Αρχείο έχουν πρόσβαση τόσο τα ΣΠΙ όσο και οι 33 τράπεζες (κυπριακές και ξένες) που λειτουργούν στην Κύπρο και παραχωρούν
δάνεια.

Τι υπάρχει καταχωρημένο
Στο Αρχείο βρίσκονται καταχωρημένες
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (δάνεια,
ενοικιαγορές, τρεχούμενοι λογαριασμοί
με όριο, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές
εγγυήσεις κ.ά.), μη εξυπηρετούμενες

Ιουνίου 2015 ή νωρίτερα εάν και εφόσον υπάρξει κατάληξη του διαλόγου
για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης των οικοδόμων που έληξε στο
τέλος Ιουνίου 2014.

χορηγήσεις, τερματισμένοι λογαριασμοί, δικαστικά μέτρα (αγωγές, διαιτησίες και δικαστικές αποφάσεις), οι
εκδότες ακάλυπτων επιταγών που
έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αρχείο
Πληροφοριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας και οι πτωχεύσεις και διαλύσεις
εταιρειών από τον Έφορο του Τμήματος Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Απόρρητο καταθέσεων
Διευκρινίσθηκε αρμοδίως ότι στο
Αρχείο δεν περιλαμβάνονται τραπεζικοί
λογαριασμοί καταθέσεων. Η αναζήτηση
πληροφοριών για ένα δανειολήπτη θα
γίνεται από τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα με τον αριθμό ταυτότητας για

Κύπριους, με τον αριθμό ταυτότητας ή
αριθμό διαβατηρίου για κοινοτικούς, με
τον αριθμό διαβατηρίου για πρόσωπα
από τρίτες χώρες και με τον αριθμό
εταιρείας για εταιρείες.
Η λειτουργία του Αρχείου στοχεύει να
βοηθήσει στην απλούστευση, σταδιακά, των διαδικασιών που ακολουθούν
σήμερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην παραχώρηση ενός δανείου
αφού υπάρχουν πλέον συγκεντρωμένα
τα περισσότερα στοιχεία ενός προσώπου που αιτείται τη σύναψη δανείου.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
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1944 -2014: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ο

συνδικαλισμός στην Κύπρο έκανε τα
πρώτα ουσιαστικά του βήματα την
περίοδο 1932- 1936 με την εμφάνιση των
πρώτων απεργιακών κινητοποιήσεων που
κορυφώθηκαν το 1933 με τις μεγάλες
απεργίες των οικοδόμων και των ραπτεργατών, οι οποίοι διεκδικούσαν μισθολογικές αυξήσεις και καλύτερα ωράρια εργασίας.
Για πρώτη φορά η καρδιά του ελεύθερου
και ανεξάρτητου συνδικαλισμού χτύπησε
στη Λεμεσό με πρωτεργάτες το νεαρό τότε
δικηγόρο Χριστόδουλο Μιχαηλίδη και τον
Κώστα Δημητρίου ο οποίος διετέλεσε πρώτος γενικός γραμματέας της ΣΕΚ μετά την
επίσημη ίδρυση της στις 29 0κτωβρίου
1944.

1952: Επίσκεψη ηγεσίας ΣΕΚ στην Ελλάδα. Ο ιδρυτής της ΣΕΚ
Χρ.Μιχαηλίδης και Μ. Πισσάς κατά την υποδοχή τους
στον Πειραιά

Ομιλία Χρ. Μιχαηλίδη, και γ.γ. ΣΕΚ Μ. Πισσά στο Εργατικό
Κέντρο Πειραιά

Μέχρι το 1940 είχαν δημιουργηθεί 62

√ Από την τυραννική αποικιοκρατία
στην Κυπριακή Δημοκρατία
συντεχνίες σε παγκύπρια κλίμακα, στοιχείο
που αποτύπωνε την ανάγκη αλλά και την
πρόθεση των εργαζομένων για οργάνωση
και συλλογική διεκδίκηση εργατικών δικαιωμάτων.
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν ξεκάθαροι και
αδιαπραγμάτευτοι από την αρχή. Διατήρηση της ανεξαρτησίας του Κινήματος, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και αγώνας
για εθνική απελευθέρωση.

8ο Συνέδριο ΣΕΚ στην Αμμόχωστο. Ο γ.γ.της ΓΣΕΕ
Γεώργιος Λάσκαρης απευθύνει χαιρετισμό

1953: 8ο Συνέδριο ΣΕΚ στην Αμμόχωστο. Ο γ.γ. ΓΣΕΕ
Γ. Λάσκαρης και Μ. Πισσάς με στελέχη

Η επίσημη αναγνώριση της ΣΕΚ από τους
Βρετανούς αποικιοκράτες ως συντεχνία
έγινε το 1951, γεγονός που επενέργησε
θετικά στην όλη δραστηριοποίηση του
κινήματος. Η δεκαετία 1950 -60 βρίσκει τη
ΣΕΚ στην προμετωπίδα του αγώνα για
απαλλαγή της Κύπρου από τον Αγγλικό
ζυγό. Η ΣΕΚ αποτέλεσε το φυτώριο των
αγωνιστών της ΕΟΚΑ και τη ραχοκοκκαλιά
του θρυλικού έπους του 55-59.
Με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
το 1960, οι διεκδικητικοί , υπεύθυνοι κοινωνικοί κι εργατικοί αγώνες της ΣΕΚ, σε
συνδυασμό με την ανεξάρτητη πολιτική της
παρέμβαση, την κατέστησαν πρώτη συνδικαλιστική δύναμη στον τόπο.
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ με την ευκαιρία των
70χρονων της ΣΕΚ, παρουσιάζει φωτογραφικό οδοιπορικό, αρχής γενομένης από τη
σημερινή έκδοση με τη περίοδο 1930 1960.

Εργατική Πρωτομαγιά. Συγκέντρωση στο Κέντρο Αλάμπρα
στη Λευκωσία
Εργατική Πρωτομαγιά 1958.
Η συμμετοχή των μελών στο Κέντρο Αλάμπρα

Άγγλοι αστυνομικοί ελέγχουν το στέλεχος της ΣΕΚ Λουκή
Ευσταθιάδη με την υποψία ότι ήταν στέλεχος της ΕΟΚΑ

Φωτοτυπία του εξωφύλλου της
«Φωνής των Νέων Συντεχνιών»

Από τα ερείπια
του 1974 στο
οικονομικό θαύμα
και το Ευρώ
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YΓΕΙΑ

To φαρμακείο της φύσης
• Tο φυσικό και σχεδόν ανέξοδο,
ΑΛΦΑ βητάρι της υγείας

Τ

ο φαρμακείο της φύσης είναι απίστευτα πλούσιο.
Μας προμηθεύει δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος με
όλα τα προϊόντα που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας
για την άριστη λειτουργία του αλλά και για κάθε
είδους σοβαρή ή μη πάθηση που μας ενοχλεί και
αλλοιώνει την καθημερινότητά μας. Ώρα,λοιπόν,
υποβοηθούσης και της οικονομικής κρίσης να δημιουργήσουμε το δικό μας φαρμακείο στο σπίτι μας.
Π
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: κεράσι, κρεμμύδι, φράουλα, μαρούλι,
λεμόνι, μήλο, πατάτα, γκρέιπ φρουτ, πράσο, μαϊντανός, γογγύλι, ρύζι, σέλινο (σέλερι), ταραξάκο.
ΠΕΤΡΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (ουρολιθίαση): σκόρδο, βρώμη, καρότο, λάχανο, κεράσι, νεροκάρδαμο,
μάραθο (φινόκιο), φράουλα, λεμόνι, μήλο, πράσο,
μαϊντανός, μαυροράπανο, γογγύλι, ραπάνι, σέλινο,
ταραξάκο.
ΠΕΤΡΕΣ ΧΟΛΗΣ (χολολιθίαση): αγκινάρα, καρότο,
κεράσι, κρεμμύδι, φράουλα, λεμόνι, μήλο, μελιτζάνα,
καρύδι, ελιά, μαυροράπανο, ραπάνι, δεντρολίβανο,
ταραξάκο, σταφύλι.
ΠΟΔΑΓΡΑ: σκόρδο, σπαράγγι, βασιλικός, αγκινάρα,
καρότο, λάχανο, χαιρέφυλλο, ραδίκι, κεράσι, μάραθο, φράουλα, κέδρος, μαρούλι, λεμόνι, πεπόνι, ελιά.
αχλάδι, τομάτα, πράσο, μαϊντανός, δαμάσκηνο, μαυροράπανο, γογγύλι. δεντρολίβανο, ταραξάκο, σταφύλι.
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ & ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ: βασιλικός, λάχανο,
κεράσι, μάραθο (φινόκιο), λεμόνι, μαντζουράνα,
μήλο, μέντα, μαυροράπανο, δεντρολίβανο.
ΠΥΡΕΤΟΣ: σκόρδο, πορτοκάλι, κανέλλα, καρότο,
λάχανο, αγγούρι, γαρύφαλλο, κρεμμύδι, φύτρα,
λεμόνι, μέντα, μήλο, μέλι, κριθάρι, γκρέιπ φρουτ,
μαϊντανός, θυμάρι, σταφύλι.
Ρ
ΡΑΧΙΤΙΣΜΟΣ: σκόρδο, βερίκοκο, καρότο, λάχανο,
κρεμμύδι, τυρί, σιτάρι, φύτρα, μαγιά μπίρας, καρύδι,
ελιά, κουκουνάρι, πρόπολη, μαϊντανός, μαυροράπανο, φασκόμηλο, σπανάκι, γιαούρτι.
Σ
ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗ (προσβολή από σαλμονέλα): σκόρδο, κανέλλα, καρότο, κρεμμύδι, μαγιά μπίρας, μέντα,
ρύζι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, θυμάρι, γιαούρτι.
ΣΚΟΡΒΟΥΤΟ: πορτοκάλι, καρότο, λάχανο, χαιρέφυλλο, κρεμμύδι, νεροκάρδαμο, φύτρα, λεμόνι, πατάτα,
πρόπολη, μαυροράπανο, ραπάνι, ταραξάκο.
ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΑ (ΑΚΜΗ): λάχανο, λεμόνι, μαυροράπανο, δεντρολίβανο.
ΣΤΗΘΑΓΧΗ: σκόρδο, αγκινάρα, καρότο, λάχανο,
μαγιά μπίρας, μήλο, καρύδι, σίκαλη, σόγια, γιαούρτι.
Τ
ΤΑΧΥΠΑΛΜΙΕΣ: φρέσκο γλυκάνισο, μαρούλι, αμύγδαλο, μέντα, δενδρολίβανο.
Υ
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ: καλαμπόκι.
ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΗ: σκόρδο, βερίκοκο, πορτοκάλι, σπαράγγι, βρώμη, κανέλλα, καρότο, κάστανο, λάχανο,
γαρύφαλλο (μπαχαρικό), ραδίκι, κρεμμύδι, νεροκάρδαμο, φασόλι, σύκο, φράουλα, σιτάρι, φύτρα,
κέδρος, μαυροσίταρο, λεμόνι, μαντζουράνα, αμύγδαλο, μήλο, μέντα, μέλι, κεχρί, μοσχοκάρυδο, βασιλικός
πολτός, κουκουνάρι, πρόπολη, μαϊντανός, δαμάσκηνο, ρύζι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, θρούμπι, σέλινο
(σέλερι), ταραξάκο, θυμάρι, σταφύλι.
ΥΠΕΡΧΛΗΣΤΕΡΗΝΑΙΜΙΑ: σκόρδο, αγκινάρα, ρεβίθι,
λεμόνι, καλαμπόκι, μήλο, μελιτζάνα, καρύδι, σόγια,
ταραξάκο, γιαούρτι.
Φ
ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ: σκόρδο, λάχανο, κρεμμύδι, λεμόνι,
μέλι, πρόπολη.
ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ: λάχανο, λεμόνι.
Χ
ΧΕΙΛΙΚΟΣ ΕΡΠΗΣ: λεμόνι.
ΧΙΟΝΙΣΤΡΕΣ: καρότο, λάχανο, χαιρέφυλλο, κρεμμύδι,
λεμόνι, σέλινο (σέλερι).
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ΕΥΖΩΙΑ
Ανέξοδος 10λογος για να πολεμήσετε την κατάθλιψη
Η

παρατεταμένη
οικονομική
κρίση και ο φαύλος κύκλος που
προκαλεί στην καθημερινή μας
διαβίωση, έχει αναπόδραστα επηρεάσει την ψυχολογία του ατόμου
και της οικογένειας . Εάν λοιπόν
είστε καταθλιπτικοί ή εάν πάσχετε από διπολική διαταραχή, οι
αλλαγές στον τρόπο ζωής και σκέψεις είναι αναγκαιότητα. Ακόμα κι
αν λαμβάνετε ήδη αντικαταθλιπτικά ή επισκέπτεστε κάποιον ειδικό,
εν τούτοις υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για
να βοηθήσετε τον εαυτό σας να
αισθάνεται καλύτερα, χωρίς να
κοστίζουν ούτε ένα ευρώ. Ιδού ο
χρυσός δεκάλογος
Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας
Είναι το πιο απλό, οικονομικό και
σημαντικό πράγμα που μπορείτε
να κάνετε για να «πολεμήσετε» την
κατάθλιψη. Το στίγμα της κατάθλιψης, αλλά και τα αισθήματα
ενοχής και ανεπάρκειας, μπορούν
να απομακρυνθούν. Το να διαχειριστείτε τα συμπτώματα της
κατάθλιψης απαιτεί μια πρακτική,
δυναμική προσέγγιση και υπομονή.

Αναβάλετε σημαντικές
αποφάσεις

Η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει
τις αντιλήψεις και την κρίση σας,
γι’ αυτό είναι καλό να αναβάλετε
μεγάλες αποφάσεις που αφορούν
προσωπικές σας σχέσεις ή την
καριέρα σας μέχρι να αισθάνεστε
καλύτερα.
Ένα από τα συμπτώματα της
κατάθλιψης είναι η αρνητική αντίληψη για πολλά πράγματα που
συμβαίνουν στη ζωή και αυτό
αλλάζει την κρίση μας σχεδόν για
τα πάντα, ακόμη κι αν δεν το γνωρίζουμε. Έτσι, στο μέτρο του δυνατού, οι σημαντικές αποφάσεις θα
πρέπει να αναβάλλονται, ή τουλάχιστον να μη γίνονται παρορμητικά. Επίσης καλό είναι να συμβουλεύεστε ανθρώπους που εμπιστεύεστε, όπως τον θεραπευτή, την
οικογένεια, ή τους φίλους σας.
Διατηρήστε μια καθημερινή
ρουτίνα
Μια ρουτίνα δείχνει σε εσάς και

περιέχουν βιταμίνη D ενισχύουν τα
επίπεδα της σεροτονίνης, ενός
νευροδιαβιβαστή που συνδέεται με
τη διάθεση (του ίδιου στον οποίον
στοχεύουν και φάρμακα όπως το
Prozac).
Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι τα
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία
βρίσκονται στα ψάρια και τα
συμπληρώματα ιχθυελαίου, μπορεί
να βοηθήσουν στη μάχη κατά της
κατάθλιψης.
Αποφύγετε το οινόπνευμα
. Οι άνθρωποι που πάσχουν από
κατάθλιψη και άγχος στρέφονται
συχνά προς το οινόπνυμα για την
ανακούφιση από τα συμπτώματά
τους, αλλά αυτό μπορεί να είναι
επιβλαβές σε μακροπρόθεσμη
βάση. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά
επηρεάζουν τη χημεία του εγκεφάλου και μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα στις σχέσεις, την
εργασία σας και άλλες πτυχές της
ζωής. Παρόλο το ότι ένα ποτήρι
κρασί περιστασιακά, κατά πάσα

Κοιμηθείτε καλά

Αντιμετωπίστε την κατάθλιψη
όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε
άλλη ασθένεια, όπως ο διαβήτης ή
ο καρκίνος. Μπορείτε να την καταπολεμήσετε αν προσπαθήσετε
περισσότερο, προσαρμοστείτε σε
όσα χρειάζεται και αποδεχτείτε ότι
έχετε μια σωματική ασθένεια που
απαιτεί φροντίδα και ότι δεν έχει
νόημα να κατηγορείτε τον εαυτό
σας γι’ αυτό.
Συζητήστε «ανοιχτά»
Δεν είναι εύκολο, αλλά το να συζητάτε για την κατάθλιψή σας είναι
καλύτερο από το να το κρατάτε
μυστικό. Φυσικά δε θα σας στηρίξουν, ούτε θα σας καταλάβουν
όλοι, καθώς πρόκειται για κάτι
που πιθανόν να μην το έχουν νιώσει, όπως π.χ. το να έχουν σπάσει
το χέρι τους. Αλλά ακόμη κι αν δεν
ανταποκριθούν πλήρως όλοι, οι
φίλοι, η οικογένεια και άλλα κοντινά σας πρόσωπα μπορεί να σας
προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη και να σας βοηθήσουν να
αναζητήσετε επιλογές θεραπείας,
ή απλά να αποτελούν έναν συνομιλητή που ξέρει να ακούει. Μην
αφήσετε τον εαυτό σας να απομονωθεί.
Κάντε συχνά άσκηση
Ίσως να είναι το τελευταίο πράγμα
που έχετε όρεξη να κάνετε κι όμως,
μπορεί να σας κάνει να νιώσετε
πολύ καλύτερα. Όταν γίνεται σε
τακτική βάση, 30 λεπτά έντονης
άσκησης ή περισσότερο, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Σε σχετική
μελέτη, ασθενείς που γυμνάζονταν
σε τακτά χρονικά διαστήματα σε
διάδρομο ή στατικό ποδήλατο για
12 εβδομάδες, είδαν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους, μειωμένη κατά σχεδόν 50%. Η άσκηση
έχει επίσης βραχυπρόθεσμα οφέλη:
μια άλλη έρευνα έδειξε ότι οι προπονήσεις μπορεί να τονώσουν τη
διάθεση για έως 12 ώρες.

Η κατάθλιψη και η έλλειψη ύπνου, συχνά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Τα προβλήματα ύπνου, όπως η αϋπνία είναι συχνά σε όσους πάσχουν από
κατάθλιψη και σε πολλά άτομα, η έλλειψη ύπνου μειώνει τη διάθεση.
Αυτό ωστόσο δεν ισχύει για όλους. Αν και το αποτέλεσμα είναι σύντομο,
η έλλειψη ύπνου στην πραγματικότητα αυξάνει τη διάθεση σε ορισμένα
άτομα με κατάθλιψη ή μπορεί να προκαλέσει «μανία» σε άτομα με διπολική διαταραχή.
Υπάρχουν πολλά κενά στη γνώση όσον αφορά στη σχέση μεταξύ κατάθλιψης και ύπνου και ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες για ύπνο,
αλλά οι ειδικοί συστήνουν σε όσους πάσχουν από κατάθλιψη να κοιμούνται αρκετά και να διατηρούν ένα κανονικό πρόγραμμα ύπνου-εγρήγορσης.
στους άλλους ότι εάν είστε σε θέση
να βάζετε σε σειρά τις ασχολίες
μια ημέρας, θα μπορέσετε και να
ανακάμψετε.

πιθανότητα δε βλάπτει, τα άτομα
με κατάθλιψη θα πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση οινοπνεύματος.

Ακολουθήστε μια υγιεινή
διατροφή

Μην υπερφορτώνετε
το πρόγραμμά σας

Η διατροφή σας επηρεάζει όχι
μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό
σας. Αν λοιπόν αισθάνεστε κατάθλιψη, είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια υγιεινή, ισορροπημένη
διατροφή, πλούσια σε δημητριακά
ολικής αλέσεως, φρούτα, λαχανικά
και πρωτεΐνες.

Το αίσθημα άγχους, συχνά οδηγεί
σε συμπτώματα κατάθλιψης. Αν
πάσχετε από κατάθλιψη, είναι
σημαντικό να μην γεμίζετε υπερβολικά το χρόνο σας και μην προγραμματίζετε περισσότερα από
όσα μπορείτε να διαχειριστείτε. Αν
έχετε πολύπλοκα καθήκοντα στη
δουλειά ή στο σπίτι, κάντε σωστή
κατανομή του χρόνου σας. Και να
θυμάστε: είναι καλό να μειώσετε
λίγο τους ρυθμούς σας. Ίσως να μη
μπορείτε να εργαστείτε στο 100%.
Και λίγο λιγότερο, αποτελεί επίτευγμα. Αξίζετε ένα διάλειμμα
όποτε το χρειάζεστε.

Κανένα τρόφιμο δεν αποτελεί
μαγική συνταγή για την καταπολέμηση της κατάθλιψης, αλλά ορισμένα τρόφιμα μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεσή σας περισσότερο
από άλλα. Για παράδειγμα, οι υδατάνθρακες και τα τρόφιμα που
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η κατάθλιψη
του φθινοπώρου
• Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται
το σύνδρομο της μελαγχολίας μετά τις διακοπές

Η

ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια δρ Μυρσίνη Κωστοπούλου δίνει πρακτικές συμβουλές που θα κάνουν
την επιστροφή μας στην καθημερινότητα πιο εύκολη
και πιο δημιουργική.
Υπάρχει πραγματικά σύνδρομο μελαγχολίας μετά
τις διακοπές;
Η μετάβαση από τις καλοκαιρινές διακοπές στη φθινοπωρινή καθημερινότητα της πόλης μπορεί να μιμηθεί
μια μορφή συνδρόμου, δηλαδή ενός συνόλου κλινικών
συμπτωμάτων που επιδεινώνουν την καθημερινότητα
του ατόμου. Eχει παρατηρηθεί ότι μεγάλο ποσοστό
ατόμων παρουσιάζουν διαταραχές στον ύπνο, αίσθημα σωματικής και ψυχικής κόπωσης, ευμεταβλητότητα
της διάθεσης και έλλειψη κινήτρου για εργασία.
Τα συμπτώματα αυτά είναι καταθλιπτικού τύπου,
αντιδραστικά στις συνθήκες αλλαγής - μετάβασης (όχι
ενδογενή δηλαδή) και παροδικά. Τείνουν να μειώνονται
όσο το άτομο καταφέρνει και προσαρμόζεται στην
καθημερινή του ζωή, ανταποκρινόμενο σταδιακά στις
ευθύνες του.
Πόσο χρόνο χρειάζεται κανείς να προσαρμοστεί;
Ο χρόνος προσαρμογής είναι υποκειμενικός και έχει να
κάνει με τους ρυθμούς προσαρμοστικότητας του ατόμου και σε άλλους τομείς της ζωής του και σε αλλαγές
γενικότερα. Κατά κανόνα διαρκεί λίγες ημέρες, αλλά
ανάλογα με τις αντιστάσεις τού ατόμου στην προσαρμογή του μπορεί να διαρκέσει και εβδομάδες.

Ο πιο καλός ο μαθητής!
• Απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές για τον μαθητόκοσμο

Ο

ποιοδήποτε παιδί με φυσιολογική ανάπτυξη και φυσιολογική νοημοσύνη, ναι, μπορεί να είναι
καλός μαθητής και να αντεπεξέλθει
μια χαρά στα σχολικά καθήκοντα.
Ωστόσο, υπάρχουν παιδιά που
είναι προικισμένα με κάποια ταλέντα -όπως ικανότητα οργάνωσης
και συγκέντρωσης- που, αν τα
χρησιμοποιήσουν σωστά, μπορούν
να γίνουν όχι απλά καλοί μαθητές
αλλά οι καλύτεροι της τάξης. Μέχρι
να ανακαλύψετε εάν το δικό σας
παιδί ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία, σας προτείνουμε ορισμένα
πράγματα που μπορείτε να κάνετε
για να εξασφαλίσετε ένα όσο το
δυνατόν καλύτερο ξεκίνημα στη
σχολική του ζωή. Ιδού τι επισημαίνουν οι ειδικοί.

Ξεκινήστε σωστά τη μέρα του
Σίγουρα γνωρίζετε ότι το πρωινό
είναι το πιο σημαντικό γεύμα της
ημέρας. Αυτή η τόσο συνηθισμένη
φράση έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία
όταν μιλάμε για τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του μικρού σας μαθη-

κόζης στο αίμα. Αντίθετα, τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες προσφέρουν
ενέργεια που απελευθερώνεται
σταδιακά για πολλές ώρες, βοη-

• Υπάρχουν τρεις τύποι
μάθησης: η ακουστική, η
οπτική και η κιναισθητική.
Και οι τρεις βελτιώνουν τη
συμπεριφορά και
τη μαθησιακή ανάπτυξη

Ποια άτομα το αισθάνονται εντονότερα;
Πιο επιρρεπή είναι τα άτομα που δυσκολεύονται στη
διαχείριση των αλλαγών στη ζωή τους, που είναι πιο
επιρρεπή στην κατάθλιψη, τα άτομα που δεν αντλούν
ιδιαίτερη ικανοποίηση από την εργασία και την καθημερινότητά τους ή που δεν βρίσκουν ουσιαστικό νόημα
στην καθημερινότητά τους, καθώς και αυτά στα οποία
απουσιάζει ένας υποστηρικτικός κύκλος ανθρώπων.
Πόσο εντείνει η οικονομική κρίση τη δυσκολία της
επιστροφής;
Οι διακοπές κατά κανόνα λειτουργούν αποφορτιστικά.
Η εποχή της οικονομικής κρίσης έχει αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά κατάθλιψης στον γενικό πληθυσμό,
οπότε η μελαγχολία μετά τις διακοπές εντάσσεται στη
μελαγχολία της εποχής μας, που έχει πάρει πλέον κοινωνικές και οικουμενικές διαστάσεις.
Αν σκεφτούμε ότι 1 στους 10 ανθρώπους πάσχει σήμερα από κατάθλιψη και ότι αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 5% λόγω κρίσης, μπορούμε να φανταστούμε
την επιστροφή από τις διακοπές ως έναν ακόμη μικρό
κύκλο «υποτροπής» στα ήδη ευάλωτα στην κατάθλιψη
άτομα αλλά και στα μη καταθλιπτικά άτομα, που όμως
βιώνουν τις ματαιώσεις μιας δύσκολης και σκληρής
εποχής.
Συχνά το άγχος των οικονομικών προβλημάτων ή της
απώλειας της εργασίας μεταμφιέζεται σε καταθλιπτικό επεισόδιο και η επιστροφή από τις διακοπές θυμίζει έναν ακόμη σκληρό αγώνα επιβίωσης.
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τή. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα
παιδιά που τρώνε πρωινό έχουν
καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα
και τα τεστ μνήμης και μπορούν να
συγκεντρώνονται
καλύτερα
συγκριτικά με εκείνα που φεύγουν
νηστικά για το σχολείο. Γιατί,
όμως, συμβαίνει αυτό; Ο οργανισμός μας μετατρέπει τις τροφές σε
γλυκόζη, την ουσία που δίνει ενέργεια στο σώμα αλλά και στο μυαλό
μας. Το πρωί, όταν το παιδί σας
ξυπνάει, η «δεξαμενή» ενέργειάς
του είναι άδεια και χρειάζεται ανεφοδιασμό. Ο εγκέφαλός του έχει
ανάγκη από μια γενναία δόση γλυκόζης, ώστε να είναι σε θέση να
αντεπεξέλθει στις πολύπλοκες
υποχρεώσεις του: να κατανοήσει
καινούργιες πληροφορίες και να
απομνημονεύσει στοιχεία που θα
μπορεί αργότερα να ανακαλέσει με
ευκολία. Από την άλλη, ιδιαίτερη
σημασία έχει και το είδος της τροφής που θα καταναλώσει ένα
παιδί στο πρωινό του. Για παράδειγμα, τρόφιμα πλούσια σε
απλούς υδατάνθρακες, όπως η
ζάχαρη, θα προκαλέσουν στον
οργανισμό του μια άμεση και έντονη έκρηξη ενέργειας, που όμως θα
οδηγήσει πολύ γρήγορα σε απότομη πτώση των επιπέδων της γλυ-

θώντας τον εγκέφαλο να λειτουργεί
πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο,
όπως επισημαίνουν οι ειδικοί,
είναι προτιμότερο το παιδί να φάει
ένα μικρότερης θρεπτικής αξίας
πρωινό από το να φύγει από το
σπίτι νηστικό, οπότε, εάν το μόνο
που θέλει είναι ένα κρουασάν
σοκολάτας, καλύτερα να φάει αυτό
παρά τίποτα. Ανακαλύψτε ποιο
στυλ μάθησης του ταιριάζει Κάθε
άνθρωπος μαθαίνει με το δικό του
τρόπο, και το να ανακαλύψετε
ποιος είναι αυτός ο τρόπος σε ό,τι
αφορά το δικό σας παιδί είναι ένα

πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας.

Τρεις τύποι μάθησης
Οι ειδικοί έχουν καταλήξει σε τρεις
διαφορετικούς τύπους μάθησης:
την ακουστική, την οπτική και την
κιναισθητική. Οι «ακουστικοί
τύποι» απορροφούν τις πληροφορίες καλύτερα όταν ακούν λεκτικές
οδηγίες. Οι «κιναισθητικοί» χρειάζονται να αγγίξουν με τα χέρια
τους κάτι για να κατανοήσουν πώς
ακριβώς λειτουργεί, ενώ οι «οπτικοί» μαθαίνουν καλύτερα παρατηρώντας είτε γραπτές πληροφορίες
είτε εικόνες. Για παράδειγμα, όταν
καλούνται να μάθουν έναν μαθηματικό τύπο, ο μαθητής που είναι
περισσότερο οπτικός τύπος θα τον
κατανοήσει καλύτερα παρακολουθώντας το δάσκαλο να λύνει την
άσκηση στον πίνακα. Ο ακουστικός
θα συγκρατήσει περισσότερες
πληροφορίες ακούγοντάς τον να
εξηγεί το πώς λύνεται η άσκηση,
ενώ ο κιναισθητικός ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσει αριθμητήριο, ξυλάκια ή άλλα εργαλεία για
να εξασκήσει αυτή τη νέα γνώση
ώστε να την κατανοήσει καλύτερα.
Βοηθώντας κάθε παιδί με διαφορετικό τρόπο, σχεδιασμένο πάνω στο
συγκεκριμένο στυλ με το οποίο
μαθαίνει καινούργια πράγματα, οι
δάσκαλοι αλλά και οι γονείς μπορούν να καταφέρουν καλύτερα
αποτελέσματα και σε μικρότερο
χρόνο. Μάλιστα, σε σχολεία των
ΗΠΑ, όπου έχει εφαρμοστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στους συγκεκριμένους τύπους
μάθησης, παρουσιάστηκε βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών
στις εξετάσεις πάνω από 50% μέσα
σε τρία χρόνια.

Αξιοποιήστε την τέχνη
Τα μαθήματα μουσικής, πέρα από το ότι δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να εκφραστεί μέσα από την τέχνη, μπορούν να του προσφέρουν
πολλά εφόδια, που θα του φανούν χρήσιμα σε διάφορους γνωστικούς
τομείς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που γνωρίζουν
να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο έχουν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασία (test) που σχετίζονται με τη λογοτεχνία, την ακουστική μνήμη,
τα μαθηματικά και το δείκτη ευφυίας, γνωστό ως IQ. H εκμάθηση μουσικής απαιτεί πολλές δεξιότητες: συγκέντρωση, προσοχή, μνήμη,
συντονισμό, πειθαρχία. Γι’ αυτό και όταν μαθαίνουμε ένα μουσικό
όργανο, τα οφέλη «διαρκούν» περισσότερο και δεν αφορούν μόνο τις
μουσικές μας ικανότητες αλλά ένα ευρύτερο πεδίο. Με άλλα λόγια, τα
μαθήματα μουσικής είναι ένα «εργαλείο» που μπορεί να «αναδιαμορφώσει» τον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας τις συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ζωνών του εγκεφάλου, μουσικών και μη. Παρόμοια επίδραση
έχουν και οι εικαστικές τέχνες.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

7 ώρες ύπνου είναι αρκετές

ι νέες έρευνες υποστηρίζουν ότι 7 ώρες είναι
αρκετές για να ξεκουραστεί ο σύγχρονος
ενήλικας, τουλάχιστον 10 ώρες τα παιδιά σχολικής ηλικίας και 9-10 ώρες οι έφηβοι.
Mια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ακόμα και 20
λεπτά λιγότερου ύπνου ενδέχεται να εξασθενήσουν την αποδοτικότητα και τη μνήμη την επόμενη μέρα, ενώ οι υπερβολικές ώρες ύπνου μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.
Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί ότι άτομα που κοιμούνται μεταξύ 6,5 και 7,4 ωρών έχουν μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σχέση με εκείνα
που κοιμούνται λιγότερο ή περισσότερο, καθώς
και καλύτερη πνευματική διαύγεια.
Ωστόσο, πρόκειται για μια ανάγκη που αλλάζει
από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως λόγω γενετικών διαφορών. Για να καταλήξετε, λοιπόν, στις
ώρες ύπνου που σας είναι απαραίτητες για να

είστε σε φόρμα διαλέξτε ιδανικά την περίοδο των διακοπών. Πηγαίνετε για ύπνο όταν αισθάνεστε κουρασμένη και ξυπνήστε χωρίς ξυπνητήρι. Σημειώστε τις
ώρες που κοιμηθήκατε κατά τη διάρκεια μιας βδομάδας και προσπαθήστε να τηρείται στην καθημερινότητάς σας τις ώρες ύπνου που παρατηρήσατε ότι σας
εξασφάλισαν ευεξία την επόμενη μέρα.

«Πράσινο φως» για την παραγωγή του αυτοκινήτου Pony
όθηκε τελικά από τους αρμόδιους φορείς το «πράσινο» φως
για την παραγωγή του «Pony», του
ελληνικού αυτοκινήτου μαζικής
παραγωγής, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλο.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανέφερε
στο ΑΜΠΕ πως το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και η Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Εργαστηριακών δοκιμών,
Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. (ΕΒΕΤΑΜ) έδωσαν
τις ανάλογες πιστοποιήσεις και πλέον το Pony
μπορεί να προχωρήσει για
να επιτευχθεί η παραγωγή
του.

πάντα με βάση τους κανόνες και
τις οδηγίες» είπε.
Επίσης ανέφερε ότι η επένδυση θα
δώσει πολλά οφέλη, όχι μόνο 410
άμεσες θέσεις εργασίας, αλλά εκατοντάδες θέσεις εργασίας έμμεσα.
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη γίνει
παραγγελίες εξαγωγών, από το
Βιετνάμ, Μοζαμβίκη, Μαγαδασκάρη και Αίγυπτο ενώ όπως σχολίασε ο κ. Κωνσταντινόπουλος η ενημέρωση που έχει είναι ότι αυξάνεται καθημερινά η λίστα των προ-
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Φτιάξε μόνη σου «λακ» μαλλιών
Φτιάξε μόνη σου στο σπίτι την δική σου
λακ μαλλιών με βασικό συστατικό τη
ζάχαρη άχνη.

Τι θα χρειαστείς:
4 κουταλάκια ζάχαρη άχνη
200 ml αποσταγμένο νερό
3 – 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας
(προαιρετικά)
1 μπουκαλάκι σπρέι

Παρασκευή:

Βράζει το αποσταγμένο νερό σε μία κατσαρόλα
και ρίχνεις την ζάχαρη άχνη μέχρι να ομογενοποιηθεί. Κατεβάζει το μείγμα από την φωτιά.
Τοποθετείς το μείγμα στο μπουκαλάκι με το
σπρέι. Προσθέτεις το αιθέριο έλαιο λεβάντας
(εάν θέλεις). Και η λακ σου είναι έτοιμη για
χρήση. Εάν θέλετε πιο δυνατό κράτημα προσθέστε περισσότερη άχνη ζάχαρη.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
«Σύγχρονος» Ήρωας

ΕΛΛΑΔΑ

Δ

Η συμβουλή της ημέρας

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

12

παραγγελιών.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της,
«NAMCO HELLAS Α.Ε.Β.Ε», Πέτρο
Τζανέτο Κοντογούρη, το νέο Pony,
θα είναι προσιτό στον Ελληνα
καταναλωτή, καθώς γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί η τιμή του
κάτω από τις 7.000 ευρώ, αλλά
όπως αναφέρει εκτός από φθηνό
θα είναι και απόλυτα συμμορφωμένο με τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Π

υροσβέστης
αρνείται να
κάνει έξωση σε
85χρονη που δεν
μπορεί να πληρώσει το δάνειό
της.
Ο
Ρομπέρτο
Ρίβας, πυροσβέστης από τη Λα Κορούνια στην Ισπανία, αρνήθηκε να συνεργαστεί στην έξωση 85χρονης, που
έχανε το σπίτι της επειδή δεν μπορούσε να
πληρώσει το στεγαστικό της δάνειο. Ο Ρίβας
τιμωρήθηκε από την πολιτεία με πρόστιμο 600
ευρώ για την άρνησή του να υπακούσει στις
διαταγές να σπάσει το λουκέτο της εισόδου,
αλλά επιβραβεύτηκε από τον κόσμο και από
συναδέλφους του σε Μαδρίτη, Βαλένθια, Καταλονία και άλλες περιοχές που ακολούθησαν το
παράδειγμά του.
Όταν βρέθηκε στο δικαστήριο, αποθεώθηκε με
χειροκροτήματα από τους συναδέλφους του και
τους παρευρισκόμενους. «Εγώ σώζω ανθρώπους, όχι τράπεζες» δήλωσε ο πυροσβέστης.
Τα μέλη του «Συνδέσμου θυμάτων στεγαστικών
δανείων» ήταν επίσης με το μέρος του, παλεύοντας να σταματήσουν τις εξώσεις.

Το γέλιο του ... σήμερα

Όπως επισήμανε, στόχος
είναι να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας και να
ενισχυθεί η εξωστρέφεια
των ελληνικών επιχειρήσεων.
«Στόχος όλων όσοι απασχολούμαστε στη δημόσια
διοίκηση, είναι να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να
βάζει προσκόμματα σε
παραγωγικές επενδύσεις,

Σοβαρά …
αστειάκια
Ασθενής: Υπάρχει κάτι για να ζήσω
πολύ;
Γιατρός: Παντρέψου.
Ασθενής: Νομίζετε ότι βοηθάει;
Γιατρός: Όχι, αλλά θα σταματήσετε να
επιθυμείτε να ζήσετε πολύ.

Αποφεύγετε ό,τι σας εξασθενεί

Α

ναρωτιέστε γιατί αισθάνεστε εξασθενημένες μέσα στη μέρα; Στο
πρόγραμμά σας ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες «παγίδες» που σας
τρώνε πολύτιμη ενέργεια χωρίς να το
καταλαβαίνετε. Εντοπίστε τις και
απαλλαγείτε από το εκνευριστικό
αίσθημα αδυναμίας μια για πάντα!
1. Έλλειψη νερού. Η αφυδάτωση μπορεί να ρίξει σημαντικά τα επίπεδα
ενέργειας, καθώς κάνει το αίμα παχύρευστο, με αποτέλεσμα η καρδιά να
κουράζεται περισσότερο για να το
διοχετεύσει στα όργανα.

2. Παράλειψη πρωινού. Δεν ονομάζεται τυχαία το σημαντικότερο γεύμα
της ημέρας. Σας γεμίζει ενέργεια και
ενεργοποιεί το μεταβολισμό σας. Ένα
μπολ Fitness ολικής αλέσεως με γάλα
παραμένει μια σίγουρη επιλογή για

ένα πλήρες πρωινό.
3. Κατανάλωση αλκοόλ. Πολλοί επιλέγουν να πιούν ένα ποτό το βράδυ,
νομίζοντας πως θα τους χαλαρώσει.
Αρχικά είναι αλήθεια πως ηρεμεί το
νευρικό σας σύστημα και σας βοηθάει
να κοιμάστε ευκολότερα. Καθώς απορροφάται, όμως, από τον οργανισμό
κατά τη διάρκεια της νύχτας, απελευθερώνει σταδιακά ουσίες που μπορούν
να αναστατώσουν τον ύπνο σας.
4. Ξενύχτια τα Σαββατοκύριακα.
Ενδέχεται να τρελάνουν το βιολογικό
σας ρολόι και να ευθύνονται για το ότι

ξεκινάτε την εβδομάδα κατάκοπες.
Προσπαθήστε να παραμένετε πιστές
στα καθημερινά σας ωράρια ύπνου, με
περίπου ένα δίωρο απόκλιση, για να
αισθάνεστε φρέσκιες κατά τη διάρκεια
της ημέρας.
5. Ηλεκτρονικές συσκευές στην κρεβατοκάμαρα. Το φως που εκπέμπουν
οι οθόνες του κινητού, του υπολογιστή
και της τηλεόρασης αποπροσανατολίζει τον οργανισμό σας, ο οποίος αντιλαμβάνεται το φως ως σημάδι ότι
πρέπει να ξυπνήσετε. Έτσι, το σώμα
σας ενεργοποιείται αντί να χαλαρώνει
και ο ύπνος χάνεται ως δια μαγείας…
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Γιατί δεν πρέπει να τρώτε τα νύχια σας

Ά

λλοι τα τρώνε από αμηχανία,
άλλοι από νευρικότητα και
άλλοι για να καταπραΰνουν το
άγχος. Όποια κι αν είναι η αιτία, η
συνήθεια να τρώει κάποιος τα
νύχια του δεν είναι μόνο αντιαισθητική, αλλά και εξαιρετικά
ανθυγιεινή.
Η ονυχοφαγία, πολύ συνηθισμένη
στους νέους ανθρώπους. Υπολογίζεται ότι ένα στα δύο παιδιά και
έφηβοι ηλικίας 10 έως 18 ετών την
έχουν εκδηλώσει για κάποια χρόνια
της ζωής τους, καθώς είναι μία
συνήθεια που συμβάλλει στην
καταπολέμηση του άγχους (τα
παιδιά λ.χ. συχνά αρχίζουν να
τρώνε τα νύχια τους όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο ή με τους φίλους τους).
Στις ηλικίες 18 έως 22 ετών, υπολογίζεται ότι σχεδόν ένας στους
τέσσερις νεαρούς ενήλικες εξακολουθούν να τρώνε τα νύχια τους,
με τους περισσότερους να σταματούν πλέον όταν φτάνουν στα 30
τους χρόνια.
Η ονυχοφαγία, όμως, δεν είναι
αθώα, αλλά μία συνήθεια που κρύβει πολλούς κινδύνους - και οι
συνέπειές της δεν περιορίζονται
στα προφανή, ο ειδικός στην υγεία
και την χειρουργική των νυχιών δρ
Ρίτσαρντ Κ. Σερ.
Το ότι, λ.χ., τα νύχια είναι φορείς
κάθε είδους μικροβίων, ασφαλώς
δεν προκαλεί έκπληξη. Όμως το
πιο σοβαρό είναι ότι φέρουν μία
οικογένεια βακτηρίων που λέγονται εντεροβακτήρια και συμπεριλαμβάνουν την σαλμονέλα και το
e.coli.

• Η ονυχοφαγία δεν είναι
απλά μια κακιά συνήθεια.
Προκαλεί σοβαρά
προβλήματα υγείας
Τα εντεροβακτήρια βρίσκουν κάτω
από το νύχι το ιδανικό περιβάλλον
για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιασθούν - και δεν χρειάζεται
να είναι κάποιος γιατρός για να
αντιληφθεί ότι αν βάλει στο στόμα
του βακτήρια του εντέρου, είναι
πολύ πιθανό να αρρωστήσει.
Όντως, όταν τα βακτήρια αυτά
φτάσουν στο στόμα και στο στομάχι, προκαλούν γαστρεντερικές
λοιμώξεις που συχνά οδηγούν στην
διάρροια και σε τρομερούς πόνους
στην κοιλιά.Στα νύχια μπορεί επίσης να βρουν «καταφύγιο» οι ιοί
που προκαλούν λοιμώξεις του
αναπνευστικού, όπως η γρίπη και
το κρυολόγημα.Οι ιοί αυτοί μεταδίδονται όταν έρθουν σε επαφή με
τον βλεννογόνο (σ.σ. το εσωτερικό
τοίχωμα) των ματιών, της μύτης
και του στόματος - και αυτός είναι
ο λόγος που οι ειδικοί διαρκώς μας
λένε να βήχουμε στο μανίκι μας και
να μην βάζουμε τα χέρια στο στόμα
την εποχή της γρίπης.

ρύνετε τον κύκλο σας. Οι αδέσμευτοι του
ζωδίου, η κοινωνική σας ζωή θα παρουσιάσει ενδιαφέρον και οι δημόσιες εμφανίσεις σας θα είναι εντυπωσιακές. Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε με καταστάσεις που σας δημιουργούν εμπόδια στη
ζωή σας. Στα επαγγελματικά θα πιεστείτε
γιατί θα κινείστε σε γρήγορους ρυθμούς.
Παρθένος: Αρκετοί από εσάς θα έχετε την
τάση να προβείτε σε υπερβολές στο συναισθηματικό τομέα. Μην απογοητευτείτε από
τις όποιες ανατροπές που μπορεί να προκύψουν. Ξαφνικές αλλαγές αρκετά θεαματικές δεν αποκλείεται να προκύψουν και να
φέρουν αλλαγές στη ζωή σας, οι οποίες θα
αποδειχθούν ιδιαιτέρα καλές. Στον επαγγελματικό τομέα, το κύριο μέλημα σας θα
είναι η διεκπεραίωση κάποιων υποθέσεων
που σας ταλαιπωρούν εδώ και καιρό.
Ζυγός: Θα επεκταθεί ο κύκλος των γνωριμιών σας, θα μπορέσετε ελεύθερα να
εκφράσετε τις απόψεις και τις ιδέες που
δεν είχαν τύχει ευνοϊκής αποδοχής στο
παρελθόν. Οι ελεύθεροι υπάρχει πιθανότητα να μπλέξετε σε μια σχέση που θα σας
οδηγήσει σε αδιέξοδο, στο τέλος. Παράλληλα θα ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και την
βελτίωση της εικόνας σας. Τα συναισθήματά σας θα είναι μπερδεμένα και θα χρειαστεί να τα βάλετε σε τάξη.
Σκορπιός: Δώστε μεγάλη σημασία αν σας
ζητηθεί να αναλάβετε παραπάνω υποχρεώσεις, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην
καταφέρετε να ανταπεξέλθετε. Θα θελήσετε
να ξεφύγετε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Οι ελεύθεροι θα ζήσετε έντονες
συγκινήσεις καθώς μια ξεχασμένη ερωτική
ιστορία μπορεί να σας «χτυπήσει» πάλι την
πόρτα.
Τοξότης: Αποφύγετε να υπογράψετε οικο-

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

Παρωνυχία και μυρμηγκιές

Τάρτα σοκολάτας

Ένα άλλο πρόβλημα, λέει ο δρ
Σερ,είναι μία λοίμωξη που λέγεται
παρωνυχία και χαρακτηρίζεται
από εισβολή βακτηρίων βαθιά στο
δέρμα, μέσα από μικροσκοπικές
αμυχές στα «πετσάκια» γύρω από
τα νύχια. Και μετά, είναι οι μυρμηγκιές. Οι μυρμηγκιές προκαλούνται
από ορισμένα στελέχη του ιού των
ανθρωπίνων θηλωμάτων (του
γνωστού μας HPV), όταν αυτά
εισβάλλουν στο δέρμα από κάποια
μεγάλη σχισμή ή από τμήματά του
με υπερβολική υγρασία - συνθήκες
εξαιρετικά συνηθισμένες σε όσους
τρώνε τα νύχια τους. Και σαν να
μην έφτανε αυτό, ο HPV μπορεί
κάλλιστα να «μεταπηδήσει» από
τα δάκτυλα στο στόμα.

Υλικά:
ΖΥΜΗ: 1φλ. αλεύρι και λίγο επιπλέον για το φύλλο
1 γεμάτη κουταλιά κακάο
150 γρ. ανάλτο βούτυρο σε κυβάκια
2 κουταλιές ζάχαρη άχνη
1 κρόκος αβγού
1 κουταλιά κρύο νερό
φασόλια ή άλλα όσπρια ή ρύζι για βαρίδια
ΓΕΜΙΣΗ: 1/2 φλ. κρέμα γάλακτος
300 γρ. μαύρη σοκολάτα (50% κακάο) ψιλοκομμένη
Γαρνίρισμα: Κακάο σε σκόνη
ξύσματα σοκολάτας
σαντιγί (προαιρετικά)
Εκτέλεση:
Ετοιμάζετε τη ζύμη: Κοσκινίζετε το αλεύρι με τη ζάχαρη άχνη σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτετε μέσα το βούτυρο (σε κυβάκια) και τρίβετε το μίγμα με τα δάχτυλα,
μέχρι να μοιάζει με
ψίχουλα. Προσθέτε
τον κρόκο και το νερό
και ζυμώνετε στα
γρήγορα το μίγμα να
μαζευτεί σε σφικτή
ζύμη. Την τυλίγετε σε
πλαστική μεμβράνη
και την αφήνετε να
ξεκουραστεί για 2
ώρα στο ψυγείο. Προθερμαίνετε το φούρνο στου 1800. Βγάζετε τη ζύμη από
το ψυγείο και την ανοίγετε σε λεπτό φύλλο πάνω σε
ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια. Ντύνετε το εσωτερικό
μιας φόρμας για τάρτες διαμέτρου 23εκ. περίπου και
ψαλιδίζετε το φύλλο που εξέχει στον περίγυρο. (Μπορείτε, αν δεν νιώθετε άνετα με τον πλάστη, να απλώσετε τη ζύμη πιέζοντάς την με τις παλάμες σας για να
καλύψει όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται το εσωτερικό της
φόρμας). Τρυπάτε τη ζύμη με πιρούνι σε πολλά σημεία
και ύστερα, απλώνετε μέσα ένα κομμάτι αντικολλητικής λαδόκολλας, πιέζοντάς την ελαφρά να πάρει το
σχήμα της φόρμας. Γεμίζετε τη λαδόκολλα μέχρι πάνω
με ρύζι ή φασόλια ή άλλα όσπρια και ψήνετε τη τάρτα
για 10-12 λεπτά. Τη βγάζετε, αφαιρείτε το ρύζι και τη
λαδόκολλα και συνεχίζετε το ψήσιμο για άλλα 10 περίπου λεπτά, μέχρι να πάρει ένα όμορφο ρόδινο χρώμα.
Τη βγάζετε από το φούρνο και την αφήνετε να κρυώσει
εντελώς. Την ξεφορμάρετε πριν τη γεμίσετε.

Πρόβλημα στα δόντια
Τα δόντια δεν είναι προορισμένα
να μασούν όλη την ώρα και έτσι
όταν κάποιος τρώει τα νύχια του,
τα φθείρει ταχύτερα απ’ ότι όσοι
δεν τα τρώνε», προσθέτει ο αισθητικός οδοντίατρος δρ Τόμας Π.
Κόνελυ, επίκουρος καθηγητής στο
Κολέγιο Οδοντικής Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κολούμπια, στη
Νέα Υόρκη. «Επιπλέον, το δάγκωμα
των νυχιών ασκεί μεγάλες πιέσεις
στα μπροστινά δόντια και μπορεί
να τα εξασθενήσει και υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν». Αν μάλιστα
φοράει ένα παιδί ή έφηβος σιδεράκια και τρώει τα νύχια του, «η πρόσθετη πίεση από την ονυχοφαγία
μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση
της ρίζας των δοντιών».

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Θέματα εργασιακά και
καριέρας εξακολουθούν να σας
ταλαιπωρούν μέσα από εντάσεις, καθυστερήσεις ή αναβολές. Οι αδέσμευτοι του
ζωδίου, τα άστρα προβλέπουν ότι, θα
ζήσετε πολλές ερωτικές εμπειρίες και
συγκινήσεις, που θα σας ανανεώσουν
αυτές τις μέρες. Οι δεσμευμένοι θα κάνετε
ένα απολογισμό της σχέσης σας και θα
βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα. Στον
οικονομικό σας τομέα τα πράγματα θα
αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα.
Ταύρος: Προβληματισμοί ή και δυνατές
εντάσεις είναι πολύ πιθανόν να χτυπήσουν
την πόρτα σε πολλούς από εσάς και στον
αισθηματικό τομέα. Στα αισθηματικά σας
εσείς που έχετε μακροχρόνιες σχέσεις ο
σύντροφος σας θα σας εκφράσει τα παράπονα του γιατί το τελευταίο καιρό τον
παραμελείτε. Στα οικονομικά σου θα συνεχίσεις να ξοδεύεις χρήματα και μετά να
παραπονιέσαι ότι δεν σε φτάνουν.
Δίδυμοι: Εκμεταλλευτείτε αυτό το διάστημα για να υπογράψετε συμβόλαια ή συμφωνίες που είναι πολύ σημαντικές για
εσάς. Μην ξεκινήσετε όμως τίποτα καινούργιο. Στα μέσα της εβδομάδος προσέξτε την σχέση σας με τον σύντροφό
σας. Αν έχετε υπόψη σας να κάνετε κάποιο
επαγγελματικό ταξίδι καλύτερα να το μεθοδεύσετε για την επόμενη εβδομάδα.
Καρκίνος: Αποφύγετε να κάνετε κινήσεις
που μπορούν να σας πιέσουν μελλοντικά.
Εκμεταλλευτείτε τις όποιες ευκαιρίες θα
παρουσιαστούν για την αύξηση των εσόδων σας που ευνοούνται αυτή την εβδομάδα. Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε σε ένα
παρασκήνιο που μπορεί να υπάρξει σε
βάρος σας.
Λέων: Επιδιώξετε νέες γνωριμίες και διευ-
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νομικούς διακανονισμούς. Ευκαιρίες και
προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης
μπορούν να προκύψουν σε αρκετούς από
εσάς αυτήν την περίοδο. Μπορείτε τώρα να
βάλετε νέους στόχους ενώ δημιουργούνται
και οι κατάλληλες συνθήκες για να προωθήσετε επαγγελματικές υποθέσεις οι οποίες
είχαν καθυστερήσει.
Αιγόκερως: Η καθημερινότητά σας αποκτά
ιδιαίτερο ενδιαφέρον με επαφές συναντήσεις και νέες γνωριμίες που ενισχύουν τις
δημόσιες σχέσεις σας. Μη παραμελείτε τον
σύντροφό σας. Αποφύγετε αυτή την περίοδο να κάνετε οικονομικά ανοίγματα, γιατί
θα έχετε απώλειες αντί για κέρδη. Στο
εργασιακό σας περιβάλλον, θα αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις στη διευθέτηση των
ζητημάτων που σας απασχολούν.
Υδροχόος: Ανατρεπτικές καταστάσεις αλλά
και καθυστερήσεις δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβούν στον επαγγελματικό
τομέα. Κάντε σωστό προϋπολογισμό και
αποφύγετε τα περιττά έξοδα. Μην είστε
τόσο επιφυλακτικοί και καχύποπτοι με
τους συνεργάτες σας. Πολλοί από εσάς θα
δεχθείτε σημαντικές επαγγελματικές προτάσεις ενώ κάποιοι από σας θα επιδιώξουν
να κυνηγήσετουν καινούργιους στόχους.
Ιχθύες: Θα είσαστε γεμάτοι ζωντάνια και
ενέργεια και θα δραστηριοποιηθείτε παίρνοντας πρωτοβουλίες για να διευθετήσετε
τα θέματα που σας απασχολούν. Μην
πάρεις αποφάσεις, αν δεν έχεις βάλει
σωστές βάσεις σε κάτι που αφορά την
εργασία σου. Οι ελεύθεροι θα κάνετε καινούργιες γνωριμίες που θα απελευθερώσουν τα καταπιεσμένα σας συναισθήματα.
Προσοχή πρέπει να δείξετε στον οικονομικό
τομέα περιορίζοντας τα έξοδα.

Γέμιση: Λιώνετε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί (σε ένα
πυρίμαχο μπολ πάνω από ένα κατσαρολάκι με νερό
που σιγοβράζει, χωρίς ο πάτος του να αγγίζει στο
νερό). Ζεσταίνετε την κρέμα γάλακτος μέχρι να κάνει
φουσκάλες και τη ρίχνετε μέσα στη λιωμένη σοκολάτα.
Ανακατεύετε το μίγμα με σπάτουλα μέχρι να γίνει λείο
και γυαλιστερό και ύστερα το αδειάζετε στην τάρτα.
Κρατάτε την τάρτα χαλαρά σκεπασμένημε αλουμινόχαρτο στο ψυγείο για 3 τουλάχιστον ώρες και πριν τη
σερβίρετε, την πασπαλίζετε με κακάο. Σκορπάτε επάνω
ξύσματα σοκολάτας και τη συνοδεύετε, αν θέλετε με
κρέμα σαντιγί.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 729 - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 26/2014, 2/10/2014

Σας περιμένουμε στο
γάμο μας που θα γίνει το
Σάββατο 11 Οκτωβρίου,
η ώρα 16.30 στο
εκκλησάκι Παναγίας
Τσαμπίκας, στο Πέρα
Χωριό.
Συγχαρητήρια θα
δεχόμαστε στο κέντρο
«Χριστιάνα» στην
Αλάμπρα 19.00 - 20.30
και η διασκέδαση θα
συνεχιστεί μέχρι το πρωί

200.000 ............ 52603

100 .................. 48863

ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................. 10176

Σάββας - Γεωργία
Οικογένειες:
Ιωάννης Σάββα
Χατζηγιάγκου & Ανδρούλα
Χρυσάφη Χατζηγιάγκου
από Κυθραία & Γιαλούσα
και τώρα και στη
Μακεδονίτισσα
Γιώργος Γρηγοράς &
Χρίστη Γεωργιάδη
Από Καϊμακλί & Αγίους
Ομολογητές

1.000................
400...................
400 ..................
400 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
100 ..................
100 ..................
100 ..................
100 ..................

45048
39857
53848
54161
27995
42080
54385
24079
50735
11701
52951
30223
10074
16031
17401
32540
55247
58829

100 .................. 55709
100 .................. 36567
100 .................. 28152
100 .................. 38676
100 .................. 33025
100 .................. 15373
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
4851, 3218
Από €20 οι λήγοντες σε
372
Από €10 οι λήγοντες σε
393, 386
Από €4 οι λήγοντες σε
99, 65

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΓΝΩΜΙΚΟ

Η ευτυχία δεν είναι
παρά καλή υγεία
και ασθενής μνήμη.
Albert Schweitzer,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στο

1875-1965, Γάλλος

γάμο μας το Σάββατο

φιλόσοφος & γιατρός

11 Οκτωβρίου 2014 και

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ώρα 4.30μ.μ. στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής
στους Εργάτες

Γιάννης & Ριάνα
Γονείς:
Νίκος και Τασούλα Παπουή
Ανδρέας και Λόλα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Συγχαρητήρια και

Λάρνακα

90901404

δεξίωση στο ξενοδοχείο

Λεμεσός

90901405

Holiday Inn στη Λευκωσία

Πάφος

90901406

Λυμπουρή

22764691

στις 6.30 μ.μ. - 8.00 μ.μ.

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Κηδεύθηκε ο δημοσιογράφος – αγωνιστής Σπύρος Παπαγεωργίου

Κ

ηδεύθηκε
προχθές από
την
εκκλησία
Παντοβασίλισσας
Ραφήνας, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και αγωνιστής της ΕΟΚΑ
Σπύρος Παπαγεωργίου που απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή 3
Οκτωβρίου στην Αθήνα σε ηλικία
74χρόνων. Ήταν συγγραφέας πλείστων ιστορικών και πολιτικών
βιβλίων ιδιαίτερα για το Κυπριακό
τα οποία θα αποτελούν διαχρονικά
σπουδαίες πηγές αναφοράς και
εγκυρότητας για το έπος αλλά και
το
δράμα
του
Κυπριακού
Ελληνισμού από το 1950-1974.
Ο εκλιπών διετέλεσε αρχισυντάκτης αρκετών εφημερίδων στη
Κύπρο. Από το 1975 και μετά, ήταν
αρχισυντάκτης της εφημερίδας
«Εστία» στην Αθήνα.
Νεαρός υπηρέτησε στις τάξεις της
ΕΟΚΑ, από την αρχή του αγώνα

μέχρι το τέλος και στην τουρκανταρσία του 1963-64, εντάχθηκε
στην εθελοντική εθνοφρουρά και
υπηρέτησε στο Πενταδάκτυλο και
στις μάχες της Πάφου.
Στο ποιητικό έργο του Σπύρου
Παπαγεωργίου, ανήκει και η «Αγία
Τηλλυρία», την οποία μελοποίησε ο
αείμνηστος Γιώργος Κοτσώνης.
Επίσης, ο αείμνηστος Παπαγεωργίου υπήρξε επί πολλά χρόνια
συνεργάτης της «Σημερινής».

Σάββας Ιακωβίδης: Φτωχότερη
η Κυπριακή δημοσιογραφία
Ο επιφανής δημοσιογράφος –
πολιτικός
αναλυτής
Σάββας
Ιακωβίδη είπε μεταξύ άλλων για
τον εκλιπόντα τον οποίο γνωριζε
πολύ καλώς.«Η Κυπριακή δημοσιογραφία από σήμερα είναι φτωχότερη. Είτε συμφωνεί κανείς είτε
διαφωνεί, ο Σπύρος Παπαγεωργίου
άφησε ανεξίτηλη, τεράστια και

πολύτιμη τη σφραγίδα του στην
καθαυτό ερευνητική και αναλυτική
δημοσιογραφία. Χαλκέντερος ερευνητής της ιστορίας και των διαφόρων πτυχών του Κυπριακού, διεισδυτικός αναλυτής, δηκτικός κριτής
και σκληρός επικριτής της δημαγωγίας και του πολιτικαντισμού.
Προπάντων υπερασπιστής των
δικαίων του Ελληνισμού της
Κύπρου, υπέρμαχος της εθνικής
καταξίωσής της, προμάχος των
ιδεωδών και των αξιών του
Έθνους, ταπεινός κήρυκας της
ορθοδοξίας. Για πολλά χρόνια
κορυφαίος αρθρογράφος της
«Σημερινής», διακρίθηκε για τη διορατικότητα, την αξιοπιστία και το
αναλυτικό του βάθος. Η απώλειά
του απαλύνεται από το πλούσιο
συγγραφικό έργο του, που αποτελεί πηγή μελέτης για όσους θέλουν
να κατανοήσουν τη σύγχρονη ιστορία του Κυπριακού.»

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΕΛ: Καρδιοκτύπησε αλλά νίκησε

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πρωτάθλημα Επίλεκτης
Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ
Αποτελέσματα 1ης Αγωνιστικής
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ το οποίο διεξήχθη την περασμένη
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014, με την αθλοθέτηση και
επιχορήγηση της φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg,
έχουν ως ακολούθως:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

2-2

ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΟΧΕΝ Περιστερώνας

2-0

ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΘΟΙ Καπέδων

4-1

ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚ.Αγίων Τριμιθιάς

0-9

ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – Ε.Μ.Ανθούπολης 3-2
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

2-4

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ
Το προσεχές Σαββατοκυρίακο 11&12.10.2014 αρχίζει το πρωτάθλημα ΠΑΑΟΚ Α’ κατηγορίας με τους
ακόλουθους αγώνες.
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2014.
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 7.00 μμ
2. ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2014 και ώρα 3.00 μ.μ.
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

- ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ- ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
3. ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2014 και ώρα 3.00 μ.μ.
ΤΣΔΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

• Ο κακός ΑΠΟΕΛ νίκησε μετά δυσκολίας και ξέφυγε βαθμολογικά. Ο Οθέλλος σωστά στημένος παρ’
ολίγον να κάνει το θαύμα
• Οδοστρωτήρας η ΑΕΛ κατετρόπωσε την «Κυρία».

Κ
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• Νίκη βάλσαμο για Ομόνοια. Οδυνηρή ήττα Ερμή
• Πολύτιμος βαθμός για την Αγία Νάπα
• Εκπληκτική η Σαλαμίνα συνέτριψε τον Ευρωπαίο
Απόλλωνα

αρδιοκτύπησε ο πρωταθλητής
ΑΠΟΕΛ μέχρι να δαμάσει στο
«Α. Παπαδόπουλος» τον έξυπνο
και μαχητικό ΟΘΕΛΛΟ. Μετά το σε
βάρος του 1-0, ο ΑΠΟΕΛ ανασυντάχθηκε και με μαέστρο το
Μαντούκα κατάφερε να πετύχει το
τρίποντο ξεφεύγοντας κατά 4 σκαλοπάτια στο βαθμολογικά πίνακα.

Λυτρώθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο η ΑΕΚ που πήρε το διπλό με
αντίπαλο την Αγία Νάπα. Καθήκοντα προπονητή των ηττημένων
αναλαμβάνει ο Γιώργος Κοσμά που
διαδέχεται το Νίκο Ανδρονίκου.
Η ΔΟΞΑ πήρε χρυσό τρίποντο στο
«Δασάκι» από ένα Εθνικό που δεν
άξιζε να χάσει.

Ομόνοια - Ερμής .................. 2-1

Η Νέα Σαλαμίνα διέλυσε το «Αμμόχωστος» τον Ευρωπαίο Απόλλωνα
σκορπώντας ενθουσιασμό και
αισιοδοξία στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Βαθύτατα απογοητευμένος
ο Χριστάκης Χριστοφόρου (φωτό)
πήρε πάνω του την ευθύνη της
βαρειάς ήττας.

Νίκη βάλσαμο σε μια κρίσιμη
καμπή πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ που
έδειξε χαρακτήρα ενάντια στον
ΕΡΜΗ. Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν
να ξανακάνει τέτοια εμφάνιση,
δήλωσε οργισμένος ο Λούκας
Φανιέρος.

(Ντανιελζίνο 31’, Γκικίεβιτς 48’,
Εντμάρ 66’, Σταύρου 90’ / Γιακοβένο 56’)

Οδοστρωτήρας η ΑΕΛ πολυβόλησε
με τετράσφαιρο την Ανόρθωση,
κερδίζοντας την πρώτη της νίκη σε
ντέρμπυ. Εξαιρετική επιθετικά η
ΑΕΛ με φοβερά αμυντικά κενά η
«Κυρία». Είναι η χειρότερη συγκομιδή βαθμών της 10ετίας για την
Ανόρθωση.

Το πρωτάθλημα διακόπτεται για
δύο βδομάδες λόγω των επίσημων
υποχρεωσέων της Εθνικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικός - Δόξα .................... 1-2
(Πίντα 68’/Ράμος πεν 21’,
Φερνάντες 79’)
(Ποτέ 31’, Φοφανά 81’/ Μοράν 42’)

ΑΕΛ - Ανόρθωση ................. 4-1

Αγία Νάπα - ΑΕΚ
(Μαρκόφσκι 14’ / Κολαούτι 45+1
Μπάλεβτις 90+3)

Οθέλλος - ΑΠΟΕΛ ................ 1-2
Νέα Σαλαμίνα - Απόλλων .. 4-0

• Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρουν με 5 τέρματα
οι, Ποτέ (ΟΜΟΝΟΙΑ) και Μαντούκα
(ΑΠΟΕΛ). Τους ακολουθεί από
κοντά με 4 τέρματα ο Κολαούτι
(ΑΕΚ).

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
7η Αγωνιστική
Σάββατο 25/10/14
18.00 Δόξα - Ομόνοια
19.00 ΑΕΚ - ΑΕΛ
Κυριακή 26/10/14

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

18.00 Ερμής - Αγ. Νάπα
19.00 ΑΠΟΕΛ - Ν. Σαλαμίνα
19.00 Ανόρθωση - Οθέλλος
Δευτέρα 27/10/14
19.00 Απόλλωνας - Εθνικός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
10 Οκτωβρίου 21.45

Το Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ διοργανώνει ολοήμερη εκδρομή σε αξιοθέατα στη
Λάρνακα για τους μικρούς του φίλους το
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014.

Κύπρος - Ισραήλ (ΓΣΠ)
13 Οκτωβρίου 21.45
Ουαλία - Κύπρος (Κάρτιφ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά μελών
της ΣΕΚ, ηλικίας από 8 μέχρι 11 ετών.
Αναχώρηση από τα γραφεία της ΣΕΚ στην
κάθε επαρχία.
Θα γίνει επίσκεψη στο «Μεσαιωνικό Κάστρο»
στη Λάρνακα, στην Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, όπως επίσης και στο «Πάρκο Καμήλων»
στο Μαζωτό.
Η εκδρομή θα περιλαμβάνει και γεύμα.
Τα έξοδα συμμετοχής θα είναι καλυμμένα
από το Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας
της ΣΕΚ
Έντυπο συμμετοχής στο www.sek.org.cy, στο
facebook: SEK YOUTH DEPARTMENT και στο
Twitter:Sek_Youth.

Προθεσμία υποβολής εντύπου συμμετοχής
μέχρι τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 22849628,
99412599, 99722678.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αχυρώνας με 5. Προτελευταίος ο Εθνικός Άσσιας με ένα
βαθμό κα τελευταίος ο Φοίνικας με μηδέν βαθμούς.

Κερδισμένη η ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Αποτελέσματα

Οδηγεί μόνη την κούρσα η ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ μετά την εκτός
έδρα νίκη επί της Αναγέννησης, σε συνάρτηση με τις
ήττες της ΕΝΩΣΗΣ και της ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Αποτελέσματα
Αναγέννηση Δερ. - Καρμιώτισσα
Διγενής Ορ. - Άρης

0-2
0-1

Ομόνοια Αρ. - Ελπίδα Ξ.

0-1

Πάφος - ΑΕΖ

1-4

Ολυμπιακός - Παρεκκλησιά
ΕΝΑΔ - Μ & Σ Ερήμης
ΑΠΕΠ - Ένωση

2-0
1-2
1-0

Την Καρμιώτισσα που προηγείται με 9 βαθμούς
ακολουθούν με 6 οι, Αναγέννηση, ΕΝΠ, Παρεκκλησιά,
Ερήμη και Άρης. Στον πάτο με μηδέν βαθμούς οι,
Ολυμπιακός, Αραδίππου και ΑΠΕΠ.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΙΛ και Ύψωνας στο ρετιρέ
Ο ΑΣΙΛ με πεντάσφαιρο, πολυβόλησε τον Ακρίτα Χλώρακας και συγκατοικεί στο ρετιρέ με το Διγενή Ύψωνα
που κέρδισε το Φοίνικα ο οποίος παραμένει στο βυθό.
Τον Ύψωνα και τον ΑΣΙΛ που φιγουράρουν στο ρετιρέ
με 7 βαθμούς, ακολουθούν οι, ΑΜΑΘΟΥΣ, Ορμήδεια και

ΘΟΪ - Χαλκάνορας

0-0

Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνα - Φοίνικας

3-1

Ορμήδεια - Αμαθούς

2-2

Εθνικός Λατσιών - Εθνικός Άσσιας

1-0

ΑΣΙΛ - Ακρίτας

5-1

ΠΑΕΕΚ - Αχυρώνας

1-1

Διγενής Μόρφου - ΜΕΑΠ

1-1

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στον Όλυμπο ο ΗΡΑΚΛΗΣ
Μόνος ένοικος του Ολύμπου ο Ηρακλής Γερολάκκου
μετά τη νέα του νίκη και την απώλεια της ΑΕΝ.

Αποτελέσματα
Άδωνης - Ολυμπιάδα
Κούρρης - Αλκή Ορόκλινης
Ξυλοτύμπου - Φρέναρος
Ένωση Κοκ/θιάς - Ηρακλής

1-1
2-1
4-0
1-2

Ελπίδα Άστρομερίτη - Λειβαδειακός

1-4

Λένας - Ασπίδα Πύλας

2-1

ΑΕΝ - Σπάρτακος

1-0

Στην κορυφή με 9 βαθμούς ο Ηρακλής έναντι 7 της
ΑΕΝ και της Ολυμπιάδας. Στο βυθό με ένα βαθμό οι,
Σπάρτακος και Άδωνης.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ

Η υποστελέχωση επενεργεί σε βάρος της υγείας
των ασθενών και του προσωπικού

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Οι τζιχαντιστές και ο 4ος
Παγκόσμιος Πόλεμος!

• Ο υπουργός Υγείας
διαβεβαίωσε το
ωρομίσθιο προσωπικό ότι θα βρεθούν
λύσεις με αριθμό προσλήψεων και μετακινήσεων προσωπικού
από άλλα τμήματα

Με τον Αθανάσιο Χ. Παπανδρόπουλο δημοσιογράφο,
επίτιμο Πρόεδρο Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

1 Ποιοι οι κύριοι στόχοι των Ισλαμιστών. Ο πραγ-

ματικός εγκέφαλος της Αλ Κάιντα, ο Αιγύπτιος
Άιμαν αλ-Ζαουαχιρί, προσδιόρισε έξι κατηγορίες
στόχων: τον ΟΗΕ, τις κυβερνήσεις των μουσουλμανικών χωρών που είχαν καλές ή συμμαχικές σχέσεις με
τη Δύση, τις πολυεθνικές, τα παγκόσμια συστήματα
επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων, τα δορυφορικά πρακτορεία Τύπου και τηλεοπτικά κανάλια
και τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις που
χαρακτηρίζονταν φωλιές κατασκόπων και εμπόρων
όπλων που επιβουλεύονταν το Ισλάμ. Με άλλα
λόγια, πρόκειται για μία πολεμική διακήρυξη κατά
υπερεθνικών θεσμών, κρατών, μη κυβερνητικών
οργανώσεων και μέσων μαζικής επικοινωνίας.

2 Τι εννοείται όταν γράψατε σε άρθρο σας ότι ο
Δ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ξεκινήσει. Ο Δ΄Παγκόσμιος Πόλεμος, που ήδη έχει ξεκινήσει και σήμερα
βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, είναι ασύμμετρος. Με
κύριο χαρακτηριστικό του τον ανορθολογισμό, που
είναι και το κυρίαρχο στοιχείο της ισλαμικής αντίληψης για τον άνθρωπο και τη σημασία του, ο νέος
αυτός πόλεμος απέχει πολύ από τις γνωστές στρατιωτικές αντιπαραθέσεις.

«Ο τζιχαντισμός», τονίζει ο συγγραφέας και πρώην
ρεπόρτερ Μπρους Μπάβερ, «είναι μία λέξη με πολλές έννοιες στα αραβικά. Μία από αυτές, ο επιθετικός τζιχαντισμός, είναι ένα δόγμα που υπαγορεύει,
στο όνομα της συλλογικής δράσης, την καταστροφή
του άλλου. Υπαγορεύει έτσι τον πόλεμο κατά των
απίστων, όχι για τη δημιουργία κάτι νέου και διαφορετικού, αλλά για την πλήρη ισοπέδωση μιας
κατηγορίας ανθρώπων που πρέπει να εκλείψουν.
Όπως λένε οι ουλεμάδες (οι ιερείς του νόμου στο
Ισλάμ) δεν τίθεται θέμα οι άπιστοι να γίνουν πιστοί.
Προέχει η εξόντωσή τους, ακριβώς για να μην μπορέσουν ποτέ να δηλητηριάσουν την πίστη των
πιστών...».

3 Πώς μεταφράζεται η λέξη τρομοκρατία για
τους Τζιχαντιστές. Η τρομοκρατία αποτελεί για
τους Τζιχαντιστές τη νέα μορφή πολέμου κατά της
Δύσης, με απώτερο στόχο επίσης οι δυτικές αξίες να
υπονομευθούν εκ των ένδον με τη μαζική μετανάστευση μουσουλμάνων. Την ίδια στιγμή, όμως,
βασική επιδίωξη για τους τζιχαντιστές είναι και η
αποσταθεροποίηση των συνεργαζόμενων με τη
Δύση αραβικών καθεστώτων, αρκετά από τα οποία
παίζουν στα δύο ταμπλό. Στηρίζουν τον ακραίο
ισλαμισμό, από τη μια μεριά, όμως, από την άλλη,
όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, θέλουν να
κάνουν καλές δουλειές και με τον δυτικό κόσμο.
4

Τι επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε
αυτό το πλέγμα σχέσεων, επιδιώξεων και άλλων
γεωοικονομικών υπολογισμών εντάσσονται τα
τελευταία δραματικά γεγονότα στο Ιράκ, τα οποία
πολύ σύντομα θα οδηγήσουν σε σοβαρές ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα του διεθνούς περιβάλλοντος.

5 Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα. Αυτές οι

ανακατατάξεις και οι νέοι συσχετισμοί αφορούν
άμεσα και την Ελλάδα, καθ' όσον στις νέες συνθήκες
η Τουρκία θα κληθεί να δώσει απαντήσεις σε πολύ
σοβαρά για το μέλλον της ερωτήματα -όπως το
Κουρδικό, αλλά και η θέση της στον μεταβαλλόμενο
με επικίνδυνους ρυθμούς ισλαμικό κόσμο. Είναι επίσης σαφές ότι η γειτονική μας χώρα θα χρειαστεί να
επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της
με τη Δύση και, από την άποψη
αυτή, είναι πολύ ενδιαφέρον
να δει κανείς ποια θα είναι η
τύχη του δόγματος Νταβούτογλου - δόγμα που ήθελε την
Τουρκία περιφερειακή
δύναμη, σήμερα όμως
ίσως πρόκειται περισσότερο για περιφερειακό
πρόβλημα.

Σ

ε ολιγόλεπτη διαμαρτυρία για
τις σοβαρές ελλείψεις στην
στελέχωση των κρατικών νοσοκομείων κατήλθε την περασμένη
Παρασκευή το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, που στελεχώνει παγκύπρια τα κρατικά νοσοκομεία.
Στόχος του ωρομίσθιου προσωπικού ήταν η ευαισθητοποίηση των
πολιτών καθώς και Υπουργείου
Υγείας, για την αναγκαιότητα στελέχωσης των νοσοκομείων, ώστε
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, σε δηλώσεις του, τόνισε χαρακτηριστικά πως η ασφάλεια και υγεία των ασθενών καθώς
και του προσωπικού αλλά και η
σωστή εξυπηρέτηση των ασθενών
είναι πρωταρχικής σημασίας για
την ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ. Ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως το προσωπικό έχει
φτάσει στα όρια του και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο μείωσης γιατί
δεν θα υπάρχει επαρκής καθαριότητα ενώ ελλοχεύουν σοβαρότατοι
κίνδυνοι μολύνσεων και εξάπλωσης ασθενειών.
Δεν μπορούν να λειτουργούν νοσοκομεία, πρόσθεσε, χωρίς να υπάρ-

χει το αναγκαίο προσωπικό για
την καθαριότητα και για τη φροντίδα των ασθενών.

από τους περιορισμούς που έχουμε ως απόρροια της οικονομικής
κρίσης» είπε.

Ο Υπουργός Υγείας κατά την μετάβαση του στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας συνομίλησε με μέλη
του ωρομίσθιου προσωπικού του
νοσοκομείου το οποίο του μετέφερε τις ανησυχίες του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει,

Ανακοίνωση ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ

• Η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ χαιρετίζει
τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας
εκφράζοντας παράλληλα την
αγωνία του για το εργασιακό τους
μέλλον.
Ο υπουργός Υγείας, διαβεβαίωσε
τους ωρομίσθιους εργαζόμενους
ότι κανένας δεν θα χάσει τη δουλειά του ή τα εργασιακά του δικαιώματα και ότι αναγνωρίζει τα
προβλήματά τους και θα τα δει
“πάρα πολύ προσεκτικά”.
«Θαύματα δεν μπορώ να υποσχεθώ, επεσήμανε, όμως θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις μέσα
από όλα εκείνα τα μέτρα που μας
επιτρέπει η υφιστάμενη κατάσταση. Είτε με τη μετακίνηση προσωπικού, είτε με τη συμπλήρωση
κάποιων θέσεων που επιτρέπονται

Στο μεταξύ η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ χαιρέτισε με ανακοίνωση της τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας. Ο
υπουργός Υγείας,
τονίζεται,
δήλωσε δημόσια στα ΜΜΕ και στο
Προσωπικό ότι κατανοεί τα προβλήματα που υπάρχουν με την
στελέχωση του ΩΚΠ στα Νοσοκομεία και θα συνεργαστεί με τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις ώστε
να επιλυθούν όσα προβλήματα
είναι δυνατόν μέσα στις δύσκολες
συνθήκες που υπάρχουν. Όπως
δήλωσε ο Υπουργός ένας αριθμός
θέσεων θα συμπληρωθεί με προσλήψεις και θα γίνουν μετακινήσεις προσωπικού από άλλα Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας
ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατό
οι ανάγκες που υπάρχουν.
Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ ευχαριστεί το ΩΚΠ
για την υπευθυνότητα και
σύμπνοια που επέδειξε κατά την
διαμαρτυρία του και εκφράζει την
συμπάθεια και εκτίμηση της προς
τους ασθενείς οι οποίοι κατανόησαν το πρόβλημα που υπάρχει και
συμπαραστάθηκαν στο προσωπικό.

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

17ον Επαρχιακό Συνέδριο ΣΕΚ Πάφου

Τ

ην Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
στις 9.30πμ θα διεξαχθεί στο
οίκημα της ΣΕΚ Πάφου το 17ον
Παγκύπριο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου.
Στην εναρκτήρια τελετή χαιρετισμό θα απευθύνει ο γγ της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως ενώ εισηγητική

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ομιλία θα εκφωνήσει ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Πάφου
Νεόφυτος Ξενοφώντος. Στο
πλαίσιο του συνεδρίου η ΣΕΚ
Πάφου θα τιμήσει στελέχη της για
την πολύχρονη προσφορά τους
στο Κίνημα της ΣΕΚ. Τα οικονομικά και οργανωτικά θέματα του
Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου θα

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

αναπτύξουν ο επαρχιακός οργανωτικός και επαρχιακός ταμίας
Μάριος Φιλιππίδης και Γεώργιος
Χαριλάου αντίστοιχα.
Το συνέδριο θα εκλέξει τη νέα ηγεσία του εργατικού κέντρου και θα
τεθούν οι στόχοι για την επόμενη
τετραετία.

www.oho-sek.org.cy

