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• Αθρόα η συμμετοχή στα συνέδρια ΣΕΚ Λεμεσού και Πάφου

4 στους 10 πλήττονται από
επαγγελματικό άγχος

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α

πογειώνεται το εργασιακό
άγχος σε μια περίοδο που η
ανεργία κινείται σε πρωτόγνωρα
ύψη ενώ η επαγγελματική αβεβαιότητα διογκώνεται δραματικά. Τέσσερις στους 10 εργαζόμενους στην
Ευρωπαική Ένωση και στην Κύπρο,
υποφέρουν από εργασιακό άγχος
το οποίο θεωρείται αιτία του 60 %
των χαμένων εργατοωρών.
Σελ. 4

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Το 28ο Συνέδριο της ΣΕΚ Λεμεσού

Ο Νεόφυτος Ξενοφώντος επανεξε-

επανεξέλεξε για την επόμενη τετραε-

λέγη από το 17ο Συνέδριο της ΣΕΚ

τία το Σάββα Γεωργίου στη θέση του

Πάφου στη θέση του επαρχιακού

επαρχιακού γραμματέα του Ελεύθε-

γραμματέα του Ελεύθερου Εργατικού

ρου Εργατικού Κέντρου Λεμεσού.

Κέντρου.

• Εργοδότες και κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους

ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΕΙ Η ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η

ανοχή και η αντοχή έχουν και τα
όρια τους διαμηνύουν οι εργαζόμενοι μέσα από τα συνέδρια των εργατικών κέντρων Λεμεσού και Πάφου που
πραγματοποιήθηκαν την περασμένη
εβδομάδα.

Δυνατή ΣΕΚ για θωράκιση
των εργατικών δικαιωμάτων

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2832
TIMH 0.68€(£ 0.40)

Στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως επέκρινε έντο-

4

Αδήριτη ανάγκη
η ομαλοποίηση
της αγοράς εργασίας
να την εκδηλούμενη εργοδοτική αυθαιρεσία σε βάρος των συλλογικών συμβάσεων και των εργατικών δικαιωμάτων,
καλώντας την Κυβέρνηση να επαναφέρει

Π

αρά τα μεγάλα βάρη της εντεινόμενης κρίσης και της οικονομικής κατάρρευσης , η ΣΕΚ παραμένει αλώβητη προχωρώντας μπροστά με δύναμη και σιγουριά για
θωράκιση των εργατικών διακαιωμάτων, περιφρούρηση των κοινωνκών επιτευγμάτων, αξιώνοντας
παράλληλα τιμωρία των ενόχων
της κρατικής χρεοκοπίας και του
τραπεζικού εγκλήματος.

την ομαλότητα και την τάξη στην απορρυθμιζόμενη αγορά εργασίας. Τόσο ο κ.
Μωυσέως όσο και οι σύνεδροι αξίωσαν
τάχιστη ρύθμιση της απασχόλησης των
κοινοτικών οι οποίοι τυγχάνουν εκμετάλλευσης με πρώτα θύματα τους
κύπριους εργαζόμενους.
Ο κ. Μωυσέως έθεσε επί τάπητος κορυφαία ζητήματα που χρήζουν τάχιστης
διευθέτησης προς όφελος των ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων με αιχμή
το γενικό σχέδιο υγείας, τις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών Οργανισμών, της
οργιάζουσας φοροδιαφυγής και της
κακοδιαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

(Σελ. 3, 6, 8, 9)

Επί τάπητος 5+1 μείζονα
ζητήματα
1.
2.
3.
4.
5.

Γενικό Σχέδιο Υγείας
Ιδιωτικοποιήσεις
Εκποιήσεις
Φοροδιαφυγή
Κακοδιαχείριση δημόσιου
χρήματος
6. Αμείλικτη τιμωρία των
ενόχων της οικονομικής
κατάρρευσης

Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλαν τα συνέδρια των Ελεύθερων
Εργατικών Κέντρων ΣΕΚ Λεμεσού
και Πάφου που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία με αθρόα
συμμετοχή συνέδρων από όλο το
φάσμα της οικονομικής ζωής.

Σελ. 5, 14

Κάποιοι με όνομα και διεύθυνση κατέστρεψαν την οικονομία

Έ

να από τα πλέον σοβαρά θέματα που απασχολούν τη ΣΕΚ αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία των
πολιτών, είναι η καταστροφή της οικονομίας και
όλες οι παρεπόμενες επιπτώσεις σε βάρος του τόπου
και του λαού.
Από το βήμα δύο διαφορετικών επαρχιακών συνεδρίων της ΣΕΚ, (στη Λεμεσό και στην Πάφο), ο γενικός
γραμματέας του Κινήματος Νίκος Μωϋσέως ενώπιον
πυκνού ακρωτηρίου έκανε συγκεκριμένη αναφορά
στο θέμα λέγοντας πως, «κάποιοι με όνομα, επίθετο
και διεύθυνση ηθελημένα ή άλλως πως μας οδήγησαν
στον κατήφορο, την οπισθοδρόμηση και την καταστροφή».

Η ΣΕΚ αφουγκραζόμενη την αγωνία των συνέδρων,
καλεί τη Γενική Εισαγγελία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, την αστυνομία και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες
του κράτους να επισπεύσουν τις απαραίτητες και
αναγκαίες διαδικασίες ώστε τεκμηριωμένα και δίκαια

• Επείγει η κάθαρση και η τιμωρία
μακριά από αναβλητικότητα και βραδυδικία
να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου ανήκουν.
Ο απλός και ανυποψίαστος πολίτης που σήμερα είτε
υποαπασχολείται, είτε είναι άνεργος, είτε στέκεται
στην ουρά αναμονής των κοινωνικών παντοπωλεί-

ων, απαιτεί και αναμένει κάθαρση και τιμωρία όσων
ενέχονται στο μεγάλο, αισχρό και ελεεινό τραπεζικό
φαγοπότι.
Απαιτεί εξυγίανση, χρηστή διοίκηση και σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και των δημοσίων
πραγμάτων. Η δημόσια επαναφορά αυτού του ζητήματος, έχει να κάμει και με την αγωνία μας, γιατί η
δικαιοσύνη στην Κύπρο κινείται με ρυθμούς χελώνας.
Υποφέρει από βραδυδικία.
Δυστυχώς δικαιοσύνη που αργεί να αποδοθεί δεν
είναι δικαιοσύνη, γι’ αυτό επιβάλλεται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να επιταχύνουν το βηματισμό τους
προς την ορθή κατεύθυνση.

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

Καιρικά Φαινόμενα

Προσδοκίες στο ισχυρό δίδυμο της εισαγγελείας
εναποθέτουν οι κατακρεουργημένοι πολίτες

Δικαιοσύνη ώρα μηδέν

Σ

χεδόν δυο χρόνια από τη μεγάλη οικονομική καταστροφή του τόπου και καμιά σύλληψη, καμιά
προσαγωγή υπόπτου, καμιά διαδικασία εναντίον
αυτών που, κατά γενική ομολογίαν, ήταν οι κεντρικοί
υπεύθυνοι για τα όσα τραγικά βιώνει σήμερα ο λαός
μας!
Μια έκθεση της Βουλής μέσα από σκληρή δουλειά,
που δείχνει ξεκάθαρα κατευθύνσεις και πρόσωπα,
παραμένει στα συρτάρια των ανακριτών!
Η απόφαση της Πολιτείας, Κυβέρνησης και Βουλής
για την παραχώρηση κάθε βοήθειας στο ανακριτικό
έργο (χρήμα, ανθρώπινους πόρους και ό,τι άλλο ήθελαν οι ανακριτικές Αρχές), δεν φαίνεται να αξιοποιείται επαρκώς! Οι διαβεβαιώσεις της Εισαγγελίας για
ποιοτικές έρευνες και αποτελεσματικές προσαγωγές
υπόπτων άρχισαν να προκαλούν τον γέλωτα των
πολιτών, που θεωρούν ότι είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.
Η κοινή γνώμη έχει διαμορφωθεί ενάντια στους
θεσμούς και όχι άδικα! Ο τελευταίος πυλώνας της
δημοκρατίας, αυτός της Δικαιοσύνης, σείεται συθέμελα και δεν ξεφεύγει, δυστυχώς, της κριτικής και της
απαξίωσης!

Μ

αφήνοντο ανενόχλητα να συντελέσουν το ολέθριο έργο τους.

Η κοινωνία μας βρίσκεται σήμερα
σε έσχατα όρια σήψης, διαφθοράς
και παρακμής σε όλα τα επίπεδα.
Η αχαπαρωσύνη προηγούμενων
κυβερνήσεων, η ανευθυνότητα
πολιτειακών-πολιτικών αξιωματούχων, ο εθισμός δημοσίων προ-

Την ώρα που η διαπλεκόμενη
σχέση οικονομικών και πολιτικών
παραγόντων έκανε θραύση σε
βάρος του λαού, κάποιοι στα ψηλά
πολιτειακά δώματα επιδίδοντο
εναγωνίως στον «υπέρ πάντων
αγώνα» για την πολιτική τους επιβίωση και την οδοντοστοιχιακή
τους υγιεινή. Κάποιοι άλλοι σφυρούσαν αδιάφορα μπροστά στο
φαγοπότι και την λεηλασία του
χρήματος των φορολογουμένων,
έχοντας σαν πρωταρχική τους
έγνοια το εφάπαξ της αφυπηρέτησης τους και την θωράκιση της
υστεροφημίας τους.

ε πόνο ψυχής για τα θλιβερά
διαδραματιζόμενα στον τόπο
μας με αιχμή τη λεηλασία του
δημοσίου χρήματος, απευθυνόμαστε στο ισχυρό δίδυμο της Γενικής
Εισαγγελίας και τους θερμοπαρακαλούμε να φανούν αντάξιοι του
ύψιστου λειτουργήματος το οποίο
η πολιτεία τους ενεπιστεύθηκε σε
τούτες τις κρισιμότατες στιγμές
για την μαρτυρική μας πατρίδα.

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Οι πολίτες απαιτούν τιμωρία των ενόχων! Αντί
αυτού, βλέπουν αυτούς που θα έπρεπε να λογοδοτούν, να απολαμβάνουν τα προνόμια των επιφανών,
να κυκλοφορούν επιδεικτικά και να συμμετέχουν και
σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για να βελτιώνουν την
εικόνα τους!

σώπων προς το εύκολο χρήμα και
η απληστία οικονομικών παραγόντων σε συνδυασμό με την διαχρονική ατιμωρησία έφεραν την σημερινή Κύπρο και το λαό της στην
καταστροφή.

Η υπομονή όλων μας εξαντλείται! Η οργή
του λαού συσσωρεύεται! Η δημοκρατία καρκινοβατεί!

Δυστυχώς για όλους μας, το προηγούμενο ανώτατο δίδυμο της Γενικής Εισαγγελίας όπως και ο τέως
πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν
ανταποκρίθηκαν στον ρόλο τους
και στην αποστολή τους. Την ώρα
που εκορυφώνετο το βρώμικο παιχνίδι που έσυρε την χώρα στην
φτώχεια και τα μη προνομιούχα
στρώματα του πληθυσμού στη
μιζέρια, τα κάθε λογής γεράκια

Η Δικαιοσύνη πρέπει να δώσει αποτελέσματα! Τάχιστα!
Ο χρόνος τελειώνει!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Βουλευτή ΔΗΣΥ

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

στην υιοθέτηση καινοτόμων πολιτικών
που να προάγουν την ισότητα των δυο
φύλων αλλά και λόγω των αναχρονιστικών αντιλήψεων που έχουν παγιωθεί. Σε μια δύσκολη περίοδο όπου δημιουργούνται συνεχείς στρεβλώσεις στο
εργασιακό τοπίο, με έντονες τάσεις
απορρύθμισης, η ενεργή εμπλοκή των
γυναικών στην αγορά εργασίας και η

Με άλλα λόγια, τίποτα δεν λειτούργησε σωστά για αποφυγή της
οικονομικής χρεοκοπίας. Ακόμη
τώρα που ο κατακρεουργημένος
λαός συνθλίβεται στη μέγγενη της
δυσπραγίας και της ανέχειας, με
πρώτα θύματα την άνεργη και
περιθωροποιημένη νεολαία μας,
το αισχρό φαγοπότι συνεχίζεται.
Οι πολιτικοί καιροσκόποι και οι
κάθε λογής κλεπτοκράτες, ζούν και
βασιλεύουν, ρουφώντας σαν όρνεα
το εναπομείναν αίμα των φτωχο-

ποιούμενων πολιτών.
Μέσα από το υπάρχον σκοτεινό
τοπίο, ευτυχώς, βλέπουμε τις
τελευταίες εβδομάδες ακτίδες
φωτός να ξεπροβάλλουν δειλά δειλά από την πλευρά της Γενικής
Εισαγγελείας και άλλων θεσμοθετημένων φορέων της πολιτείας
που αποσκοπούν στην κάθαρση
και την τιμωρία των ενόχων και
συνενόχων της διαπλεκόμενης σχέσης που επέφερε την οικονομική
τραγωδία. Ο λαός μας μέσα από
την απόγνωση που τον κατακυριεύει άρχισε έστω και αμυδρώς, να
ελπίζει ότι κάτι ψήνεται, επιτέλους, προκειμένου να ξαναζωντανεύσει η ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο.
Η καθημερινή αποκάλυψη μικρών
και μεγάλων σκανδάλων και αναξιοκρατικών πρακτικών σε όλο το
φάσμα της κοινωνικοοικονομικής
ζωής, επιτάσσουν όπως το ισχυρό
δίδυμο της Γενικής Εισαγγελίας, με
τις ευλογίες του πρώτου πολίτης
της χώρας, προχωρήσει μπροστά
με αποφασιστικότητα και τόλμη
καθαρίζοντας μια και έξω τους
σταύλους του Αυγεία.

Κώστα Κληρίδη και Ρίκκο Ερωτοκρίτου η ιστορία χτυπά την πόρτα σας.
Ακούστε τις προσταγές της, αφουγκρασθείτε τις κραυγές αγωνίας και
απελπισίας των πολιτών και της νεολαίας μας. Απαλλάξτε το δημόσιο
βίο από τις κάθε λογής ξιμαρισμένες βέρκες. Στείλτε στον Καιάδα τους
απάτριδες και τους αδίστακτους εγκληματίες που εκατασπάραξαν τον
πλούτο της χώρας. Αποδώστε δικαιοσύνη. Και νάστε σίγουροι ότι ο λαός
θα σας ευγνωμονεί εσαεί και η νέα γενιά θα σας προσκυνά ως άγιους.
Δώστε με τις πρέπουσες πράξεις σας , δύναμη στους καταθλιμμένους και
σφαγιαζόμενους πολίτες να κρατηθούν όρθιοι, οδηγώντας τον τόπο
στην σωτηρία και τη λύτρωση. Κώστα – Ρίκκο, αχ άξερες τι δύναμη μας
δίνει η δύναμη σας …..

Η Καλλιπάτειρα και οι δικές μας
ευθύνες

Α

νάμεσα στον κυκεώνα των πολλαπλών προκλήσεων και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που τείνουν
να απορυθμίσουν τα πάντα, δυστυχώς
τα ζητήματα ισότητας δεν προσεγγίζονται με την ανάλογη βαρύτητα, όχι
μόνον λόγω των οικονομικών προεκτάσεων που προβάλλονται ως εμπόδιο
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αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους θα
αποτελέσει ισχυρή τονωτική ένεση, που
θα δώσει την αναγκαία ώθηση στον
τομέα της απασχόλησης που έχει απόλυτη ανάγκη τα ντόπια εργατικά χέρια.
Μπορεί τα ποσοτικά στοιχεία στην
Κύπρο να δεικνύουν πως οι πλείστες
γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά
εργασίας, δυστυχώς όμως, στα ποιοτικά στοιχεία χωλαίνουμε αφού ένα
μεγάλο ποσοστό γυναικών κατέχουν
χαμηλά αμειβόμενες θέσεις οι οποίες
πολλές φορές δεν συνάδουν με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα.
Έφθασε ο καιρός που το κράτος και οι
κοινωνικοί φορείς θα πρέπει να τραβήξουν το κουπί και να θρυμματίσουν με
δύναμη τα γυάλινα τείχη που εμποδίζουν τις γυναίκες να διεκδικήσουν
θέσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

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

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

Η ελλιπής συμμετοχή τους αποτελεί
έλλειμμα δημοκρατίας αφού οι ληφθείσες αποφάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη
τη διάσταση του φύλου και τα θύματα
δεν είναι απλά οι ίδιες οι γυναίκες αλλά
η Κοινωνία που δεν επωφελείται των

• Ευθύνη όλων να σπάσουμε
τις αλυσίδες της ανισότητας
στους χώρους δουλειάς

ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Ωστόσο οφείλουν και οι γυναίκες να ανασυνταχθούν και να αναλάβουν το δικό
τους μερίδιο ευθύνης σε σχέση με την
σημερινή κατάσταση που επικρατεί

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

αφού και οι ίδιες με βάση μελέτες και
έρευνες δεν πιστεύουν στις δυνατότητες
τους. Και μια σαφέστατη παραίνεση
Ας μην μετατραπούμε σε Καλλιπάτειρες απλά για να εισερχόμαστε σε
ανδροκρατούμενους χώρους εργασίας
ώστε να παρακολουθούμε αυτούς που
αγωνίζονται αλλά να διεκδικούμε να
γίνουμε μέρος της διαδικασίας. Οι ριζικές αλλαγές σίγουρα δεν είναι εύκολες.
Χρειάζεται επιμονή και συνεχής προσπάθεια για να ανέβουμε ακόμη ένα
σκαλοπάτι. Μπορεί οι ρίζες να είναι
πικρές αλλά ο καρπός θα είναι γλυκύς.
Η προσπάθεια και μόνο έχει την αξία
της.

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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χρόνος που μεσολάβησε
από το προηγούμενο συνέδριο σας μέχρι σήμερα ήταν
αμείλικτος τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους.
Η ασύγγνωστη ολιγωρία και η
πολιτική αφέλεια που επέδειξε
η κυβέρνηση Χριστόφια την
περίοδο 2010 – 2013 στη διαχείριση των οικονομικών
πραγμάτων του τόπου, σε
συνδυασμό με την κορυφοθείσα οικονομική απληστία των
τραπεζιτών και των γερακιών
της κερδοσκοπίας, οδήγησαν
την κυπριακή οικονομία στο
κρημνό και χιλιάδες ανυποψίαστα νοικοκυριά στην φτωχοποίηση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Μήνυμα γ.γ ΣΕΚ από το βήμα του Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Λεμεσού

Εργοδότες – Κυβέρνηση να επαναφέρουν
την ομαλότητα στην εντεινόμενη
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας
δυναμικού.

Ζητούμε επιτακτικά
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕΚ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1

Να εφαρμοστεί ο εναρμονιστικός νόμος περί ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση.

Λάθη επί λαθών σε πολιτειακό
επίπεδο, κραυγαλέες πολιτικές
παραλείψεις και κρατικές
στρεβλώσεις, έθεσαν βιαίως
την άλλοτε ευημερούσα Κύπρο
στην Μνημονιακή μέγγενη. Η
κατάληξη είναι θλιβερή για
όλους μας, γεγονός που μας
υποχρεώνει να μιλάμε για μια
χαμένη γενιά.
Μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, η ΣΕΚ προσπάθησε με
κάθε νόμιμο μέσο να προστατεύσει τα συμφέροντα των
μελών της και να διαφυλάξει
τις μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις που εκτέθηκαν σε
σοβαρότατους κινδύνους.
Ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική δύναμη του τόπου, αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή
τις ευθύνες που μας που μας
αναλογούν. Πολιτευθήκαμε με
σύνεση, υπευθυνότητα, αλλά
και διεκδικητικότητα. Μακριά
από δογματικές αντιλήψεις και
ιδιοτελείς σκοπιμότητες, συμβάλαμε αποφασιστικά στη
διάσωση της εργατικής ειρήνης, την εμπέδωση της εργασιακής ομαλότητας και την
εδραίωση της κοινωνικής
γαλήνης που υπονομεύθηκαν
από απαράδεκτες εργοδοτικές
συμπεριφορές και αντικοινωνικές πρακτικές.
Με πολλή λύπη διαπιστώνουμε
ότι την κρίσιμη ώρα, η εργοδοτική πλευρά στη μεγάλη της
πλειοψηφία δεν σεβάστηκε
ούτε τις συλλογικές συμβάσεις,
ούτε και τα εργασιακά θέσμια.

3

2

Να αποκτήσει νομική υπόσταση ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων.

3 Η γνώση της ελληνικής
γλώσσας να θεωρείται ως
προαπαιτούμενο για την εργοδότηση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα του νευραλγικού
τομέα των υπηρεσιών.

Υπό το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης αδίστακτοι εργο-

τον εργοδοτικό ετσιθελισμό και
τις αντεργατικές μεθοδεύσεις.

• Επιβάλλεται η νομική υπόσταση των συλλογικών
συμβάσεων και η εφαρμογή της Ίσης Μεταχείρισης
στην εργασία
• Πυροδοτεί εργασιακή και κοινωνική αναταραχή
η εκδηλούμενη εκμετάλλευση στην εργασία,
κυρίως ξένων και Κοινοτικών εργατών
δότες απέλυσαν αδικαιολόγητα Κύπριους εργαζόμενους,
μαζικά σε αρκετές περιπτώσεις, τους οποίους αντικατέστησαν με Κοινοτικούς και
αλλοδαπούς χρησιμοποιώντας τους ως φθηνό εργατικό
δυναμικό.
Είναι πράγματι λυπηρό γιατί οι
αρμόδιοι κρατικοί φορείς, σε
αντίθεση με τις διακηρυγμένες
θέσεις τους περί κοινωνικής
ευαισθησίας, ανέχονται και
ενθαρρύνουν με τη σιωπή τους
αλλά και με την αδράνεια τους

ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Οι εφιαλτικές επιπτώσεις της επελθούσας οικονομικής καταστροφής είναι σήμερα το σοβαρότερο θέμα που απασχολεί τη
ΣΕΚ και τα χιλιάδες μέλη της. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
μεγάλη αγωνία αναμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών για
τα όσα κακώς συνέβησαν σε βάρος της Κύπρου και του λαού
της. Κάποιοι με όνομα και διεύθυνση, ηθελημένα ή άλλως
πως, μας έριξαν στο βάραθρο. Η ΣΕΚ καλεί για πολλοστή
φορά τη Γενική Εισαγγελία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, την
αστυνομία και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες να επισπεύσουν
τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αποδοθούν τεκμηριωμένα ευθύνες εκεί όπου ανήκουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το
περί δικαίου αίσθημα του λαού.
Απαιτούμε κάθαρση και τιμωρία όσων ενέχονται στο μεγάλο,
αισχρό τραπεζικό φαγοπότι και στο ελεεινή κατασπατάληση
του δημοσίου χρήματος.

Η ανοχή και η αντοχή έχουν και
τα όρια τους. Η εργατική τάξη
δεν μπορεί να σηκώσει μονόπλευρα το πελώριο βάρος του
οικονομικού φορτίου που
βαρύνει τις πλάτες των

Κύπριων
φορολογουμένων.
Από το βήμα του σημερινού
συνεδρίου
κρούωμεν
τον
κώδωνα του κινδύνου για τα
επερχόμενα δεινά και καλούμε
την κυβέρνηση να επαναφέρει
χωρίς περιστροφές την ομαλότητα και την τάξη στην
αγορά εργασίας, τιμωρώντας
την οποιαδήποτε εργοδοτική
αυθαιρεσία.
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στο
υπουργεία Εργασίας αξιώνοντας ρύθμιση της απασχόλησης των Κοινοτικών εργαζομένων στη βάση των νέων δεδομένων της αγορά εργασίας
αποτρέποντας την θυματοποίηση του ντόπιου εργατικού

Σε γενικότερη βάση, διεκδικούμε ρυθμισμένη αγοράς εργασίας κατά τρόπον που να αποφεύγεται η εκμετάλλευση της
απασχόλησης από επιτήδειους
εργοδότες και να διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια στην εργασία.
Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
κράτος, οι υγιείς εργασιακές
σχέσεις αποτελούν τη Λυδία
λίθο για πρόοδο, ανάπτυξη κι
ευημερία και γι αυτό οι λοιποί
κοινωνικοί εταίροι καλούνται
να αναλάβουν το μερίδιο της
ευθύνης τους σε τούτες τις κρίσιμες ώρες για την οικονομία
και την κοινωνία. Σε αντίθετη
περίπτωση θα φέρουν ακέραιη
την ευθύνη για τυχόν πυροδότηση εργατικής αναταραχής
και κοινωνικής έκρηξης μέσα
στον κυκεώνα της κρίσης.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη και τα πλατειά κοινωνικά στρώματα
αποτελούν μόνιμη έγνοια της ΣΕΚ. Η λειτουργία
του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η ενίσχυση και ευρωστία των δημοσίων οικονομικών, η πάταξη της
κραυγαλέας φοροδιαφυγής, η πάταξη της κακοδιαχείρισης και η συρρίκνωση του σπάταλου
κράτους, αποτελούν πρώτιστες επιδιώξεις της
ΣΕΚ. Τονίζουμε ρητώς και κατηγορηματικώς ότι
ο τόπος δεν πρόκειται να βγει από σημερινά
τραγικά αδιέξοδα αν δεν επέλθει κάθαρση στην
κρατική μηχανή και εκσυγχρονισμός της δημόσια διοίκησης με εμπέδωση συνθηκών αξιοκρατίας, ισοπολιτείας, ισονομίας, διαφάνειας και
χρηστής διοίκησης.
Είμαστε υποχρεωμένοι αυτή την ώρα να εκφράσουμε την απαρέσκεια μας για τη συνεχιζόμενη
και πολυετή καθυστέρηση που παρατηρείται
στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
σημαντικές και νευραλγικές εξουσίες και να τις
μεταφέρει στο υπουργείο Υγείας, με το πρόσχημα ότι έτσι θα διευκολυνθεί η γρηγορότερη λειτουργία του σχεδίου, θεωρείται από τη ΣΕΚ ως
ατόπημα και σοβαρό πισωγύρισμα. Απαιτούμε

όπως το ΓΕΣΥ εφαρμοστεί όπως σχεδιάστηκε,
και οι κοινωνικοί εταίροι ως βασικοί συνεισφορείς στη λειτουργία του, να έχουν σημαντικό
ρόλο στη διαχείριση και καθοριστικό λόγο στη
διοίκηση του.
Ήδη, στο θέμα του ΓΕΣΥ ξεπεράσαμε και τη
δωδεκάτη, υπό την έννοια ότι το υφιστάμενο
σύστημα παροχής της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατάρρευσε προ πολλού
και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες του λαού.
Εκφράζουμε επίσης έντονη ανησυχία για το
περιεχόμενο του νόμου για τις αποκρατικοποιήσεις. Θεωρούμε πως ο νόμος αυτός θα μπορούσε να ήταν πληρέστερος σε σχέση με τη διαφύλαξη των συνταξιοδοτικών και εργασιακών
δικαιωμάτων αλλά και την εξυπηρέτηση των
ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων.
Ως εκ τούτου, καλούμε την κυβέρνηση να εμπλακεί τάχιστα σε ένα ουσιαστικό διάλογο με τις
συντεχνίες, ούτως ώστε οι αποφάσεις που θα
ληφθούν να είναι προϊόν συναίνεσης και σε
καμία περίπτωση να μη θυματοποιούν τους
εργαζόμενους, λαμβάνοντας παράλληλα σοβαρά
υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τις ιδιαιτερότητες του κάθε Ημικρατικού Οργανισμού.
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80% του πληθυσμού
βιώνει πόνο στην πλάτη

Ο

ι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (π.χ.
πόνος στην πλάτη ή στον αυχένα, σκολίωση, δισκοπάθεια, κλπ) αποτελούν συνήθη
φαινόμενα και μπορούν να έχουν εμφανή
αντίκτυπο στη γενικότερη κατάσταση της
υγείας του ατόμου, επηρεάζοντας την ικανότητά του να εργαστεί και να απολαύσει τις
καθημερινές του δραστηριότητες και προκαλώντας ακόμα και διαταραχές στον ύπνο.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η λανθασμένη στάση
του σώματος και η έλλειψη άσκησης μπορούν
να οδηγήσουν σε πόνο στην πλάτη και άλλες
παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Ως εκ
τούτου, το φετινό θέμα για την Παγκόσμια
Μέρα Σπονδυλικής Στήλης φέρει τον τίτλο
«Ίσιωσε την πλάτη και περπάτα» και επικεντρώνεται στη σημασία της σωστής στάσης του σώματος και της σωματικής άσκησης/κίνησης για τη διατήρηση της υγείας της
σπονδυλικής στήλης σε καλή κατάσταση.
Φορείς και οργανώσεις υγείας ανά τον κόσμο

• Η 16η Οκτωβρίου έχει ορισθεί
διεθνώς Παγκόσμια Μέρα Σπονδυλικής
Στήλης από την Οργάνωση
Δεκαετία Οστών και Αρθρώσεων (Bone
and Joint Decade). Κατά την ημέρα αυτή,
διοργανώνονται δραστηριότητες με
επίκεντρο τις ανάγκες και προβλήματα
ατόμων με μυοσκελετικές παθήσεις
που συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια, θα
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, συμβουλές και εργαλεία για την πρόληψη πολλών
τέτοιων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.
Παράθεση στοιχείων:
• Μέχρι και 80% του πληθυσμού θα υποφέρει
από πόνο στην πλάτη ή στον αυχένα κατά τη
διάρκεια της ζωής του.
• 50% του εργαζόμενου πληθυσμού θα βιώσει
συμπτώματα πόνου στην πλάτη ή στον αυχένα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
• Δραστηριότητες όπως η συλλογή ύδατος
και η γεωργία μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πόνου στη σπονδυλική στήλη.
• Η γήρανση αποτελεί έναν από τους πιο
συνηθισμένους παράγοντες κινδύνου για
πόνο στη σπονδυλική στήλη και οι σοβαρότερες συνέπειεςτης γήρανσης προβλέπονται σε
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
• Ο πόνος στην πλάτη ή στον αυχένα αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους λόγους
αναρρωτικής άδειας απουσίας από την
εργασία.
• Ο πόνος στην πλάτη αποτελεί το δεύτερο
πιο συχνό λόγο για επίσκεψη στο γιατρό. (Ο
πιο συχνός λόγος είναι το κοινό κρυολόγημα).
Τα καλά νέα είναι ότι πολλά από αυτά τα
κοινά προβλήματα μπορούν εύκολα να αποφευχθούν με την απόκτηση υγιών συνηθειών
σχετικά με τη σπονδυλική στήλη!
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Παγκόσμιας
Μέρας Σπονδυλικής Στήλης:
www.worldspineday.org

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Όταν οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας δεν είναι ιδανικές

Χάνεται το 60% των εργατοωρών λόγω άγχους
Η
διαχείριση του άγχους σε
ασφαλείς και υγιείς συνθήκες
εργασίας θα είναι το θέμα της
τελετής έναρξης της εβδομάδας
ασφάλειας και υγείας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20
Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία το άγχος αποτελεί το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα
υγείας που συνδέεται με την εργασία και αναφέρεται συχνότερα από
τους εργαζόμενους, ενώ μαζί με
άλλους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους
θεωρείται, ότι ευθύνεται για περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου
των χαμένων εργατοημερών. Στο
πλαίσιο της εκστρατείας η Υπουργός Εργασίας είχε απονέμει βραβεία διαγωνισμού καλής πρακτικής
2014 σε επιχειρήσεις που έχουν
επιλεγεί από την τεχνική επιτροπή
του συμβουλίου ασφάλειας και
υγείας
Το εργασιακό άγχος αναγνωρίζεται
παγκοσμίως ως η μεγαλύτερη πρόκληση τόσο στην υγεία των εργαζόμενων όσο και σε εκείνη των επιχειρήσεων. Η υγεία και η ευεξία μπορούν να επηρεαστούν από την εργασία τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Σε
βέλτιστες εργασιακές συνθήκες, η
εργασία μπορεί να αποτελέσει στόχο,
να δώσει νόημα για την ζωή και να
προσδώσει στο άτομο ταυτότητα,
αυτό-σεβασμό, κοινωνική στήριξη
και υλικές αμοιβές.
Έρευνες δείχνουν ότι μεγάλα ποσοστά των εργαζόμενων στην Ευρώπη
είτε έχουν εργασίες με αυστηρές προθεσμίες, είτε εκτελούν μονότονες
εργασίες, είτε δεν έχουν καμία επιρροή στην οργάνωση της εργασίας
τους, είτε όλα αυτά μαζί. Οι παραπάνω παράγοντες, αλλά και πολλοί
άλλοι, προκαλούν το γνωστό «εργασιακό άγχος», το οποίο έχει άμεσες
επιπτώσεις τόσο στη σωματική και
ψυχική υγεία του ατόμου, όσο και
στην εργασιακή του απόδοσή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ
Ως άγχος ορίζεται ο τρόπος με τον
οποίο ο οργανισμός προετοιμάζεται
να αντιδράσει απέναντι σε απειλές
και κινδύνους. Αφορά ακριβώς εκείνο
το αίσθημα που βιώνουν τα άτομα
όταν δέχονται πιέσεις είτε από το
εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. οικογένεια, σχέσεις, σπουδές, εργασία) είτε
από τον εαυτό τους (π.χ. προσδοκίες,
απαιτήσεις, επιθυμίες, αρνητικός
τρόπος σκέψης, ορισμένες αρνητικές
συνήθειες (όπως τελειομανία), στοιχεία προσωπικότητας κτλ.) και στον
τρόπο με τον οποίο αυτά αντιδρούν
όταν δέχονται αυτές τις πιέσεις.
Στους σύγχρονους χώρους εργασίας
η πίεση είναι αναπόφευκτη λόγω των
αυξημένων απαιτήσεων. Ανάλογα με
τη φύση της εργασίας και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, η
πίεση μπορεί να το κινητοποιεί ή να
του παρέχει κίνητρο. Ωστόσο αν η
πίεση γίνει υπερβολική ή μη διαχειρίσιμη τότε καταλήγει σε εργασιακό
στρες. Το εργασιακό άγχος προκαλεί-

ται από ένα πλήθος παραγόντων
πίεσης

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΧΟΥΣ
• Υπερφόρτωση ή λιγοστή εργασία
• Ανεπαρκής χρόνος ή μέσα για την
ολοκλήρωση εργασιών
• Έλλειψη σαφούς
περιγραφής, απαιτήσεων ή ελέγχου της
εργασίας
• Μη αναγνώριση ή
αμοιβή για την καλή
εργασιακή απόδοση
• Πολλές ευθύνες με
περιορισμένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων
• Έλλειψη επικοινωνίας, συνεργασίας ή
υποστήριξης
από
προϊστάμενους, συναδέλφους ή υφιστάμενους
• Εργασιακή ανασφάλεια (μη μονιμότητα, επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, κ.ά)
• Προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο,
την ηλικία, την εθνικότητα ή την θρησκεία
• Έκθεση σε βία, απειλές ή παρενοχλήσεις, κ.ά

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Δεδομένου ότι η πρόληψη είναι η
καλύτερη αντιμετώπιση είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα σημάδια
του άγχους πριν αυτά γίνουν έντονα
και επηρεάσουν σημαντικά την υγεία
του ατόμου. Τα συμπτώματα του
έντονου άγχους εκδηλώνονται σε
τέσσερα επίπεδα: στο σώμα (Φυσικά), στη σκέψη (Γνωστικά), στο
συναίσθημα (Συναισθηματικά) και
στη συμπεριφορά (Συμπεριφοριστικά):
ΦΥΣΙΚΑ
• Κεφαλαλγίες
• Σφιγμένοι μύες / πόνοι στην πλάτη,
τον αυχένα
• Μυϊκή ένταση και ακαμψία
• Ναυτία, ζάλη, εφίδρωση
• Πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία
• Ξηροστομία

• Δύσπνοια

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ:
•
•
•
•

Κατήφεια
Υπερένταση/ διέγερση
Δυσφορία/ Ανησυχία
Οξυθυμία

• Ευερεθιστότητα, ανυπομονησία
• Απαισιοδοξία
• Διαρκής ανησυχία/ Φοβίες
Καθένα από τα συμπτώματα αυτά
μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη
βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό
εάν συνεχιστεί για πολύ. Για παράδειγμα από την έκκριση αδρεναλίνης
και νοραδρεναλίνης στο αίμα αυξάνεται ο καρδιακός παλμός και η
πίεση, καθώς και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα να
υπάρχει κίνδυνος καρδιαγγειακών
διαταραχών, ή βλάβης στο συκώτι.
Επίσης η έκκριση των ορμονών του
θυρεοειδούς στο αίμα οδηγεί σε εξάντληση, απώλεια βάρους και γενικά
σωματική κατάρρευση.
Πέραν από τον ανθρώπινο οργανισμό, το εργασιακό άγχος μπορεί να
επηρεάσει και τις επιχειρήσεις αυξάνοντας την συστηματική αποχή των
εργαζομένων από τα καθήκοντά
τους, μειώνοντας την αφοσίωση
στην εργασία, κλιμακώνοντας τις
επισφαλείς εργασιακές πρακτικές
και τον αριθμό των ατυχημάτων, κ.ά.
Με λίγα λόγια, το εργασιακό άγχος
επηρεάζει συνολικά την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την
εικόνα των επιχειρήσεων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης του άγχους είναι εκείνος
που παίρνει ως βάση την πηγή του άγχους με στόχο την πλήρη αντιμετώπισή του. Σε ατομικό επίπεδο, μερικές χρήσιμες στρατηγικές αντιμετώπισης
των πιεστικών καταστάσεων που προκαλούν άγχος μπορεί να είναι:
Βελτίωση της διαχείρισης χρόνου και των οργανωτικών ικανοτήτων: Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την καταγραφή υποχρεώσεων/ δραστηριοτήτων,
τον καθορισμό προτεραιοτήτων, την τμηματοποίηση και ανάθεση εργασιών
όπου είναι εφικτό, τη δημιουργία ισορροπημένου χρονικού προγράμματος,
κ.ά.
• Ελεύθερος χρόνος στο καθημερινό πρόγραμμα: Σκοπός είναι η φυσική
άσκηση ή η ενασχόληση με ευχάριστη δραστηριότητα
• Σταθερό πρόγραμμα ύπνου
• Σωστές διατροφικές συνήθειες: Ισορροπημένη διατροφή, στις σωστές
ποσότητες και πλούσια σε βιταμίνες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και άλλα
θρεπτικά στοιχεία.
• Καλή επικοινωνία: Αλλαγή και βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας με
συναδέλφους και φιλικά άτομα, σύντροφο ή οικογένεια.
Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πρέπει κανείς εργαζόμενος ή επιχειρηματίας να
υποτιμήσει το εργασιακό άγχος, πόσο μάλλον δε να το αγνοήσει. Ο Διεθνής
Οργανισμός Εργασίας εκτιμά πως: «το εργασιακό άγχος κοστίζει (μόνο) στην
αμερικάνικη βιομηχανία 200 δισ. δολάρια σε απώλεια παραγωγικότητας,
ασθένειες και πρόωρους θανάτους»
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• Αισιόδοξα μηνύματα έστειλαν τα συνέδρια ΣΕΚ Λεμεσού και Πάφου

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η

οργανωτική δύναμη της ΣΕΚ και
κατεπέκταση τα οικονομικά βρί-

σκονται σε καλή κατάσταση λαμβάνοντας υπόψιν τα αρνητικά δεδομένα
της βαθιάς οικονομικής ύφεσης που
πλήττει το τόπο μας εδώ και μια
πενταετία.

Τα Ελεύθερα Εργατικά Κέντρα ΣΕΚ
Λεμεσού και Πάφου μέσα από τα
συνέδρια τους κάλεσαν τα σ τελέχη σε
περαιτέρω συσπείρωση για να περιορισθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι
επιπτώσεις της κρίσης και να κρατηθεί αλώβητο το συνδικαλιστικό κίνημα.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Φλώρος Φλώρου, επαρχιακός οργανωτικός γραμματέας

ΝΑ ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η

εικόνα των οργανωτικών αποτελεσμάτων του Εργατικού μας Κέντρου για την
περίοδο 2010 – 2013, εικόνα δεν είναι ευχάριστη, λαμβάνοντας υπόψη τις
δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν επιτευχθεί.
Παρά τις σοβαρές απόλυσεις μελών που είχαμε από το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων, τις απολύσεις λόγω συρρίκνωσης, την μη αντικατάσταση σε όλες
σχεδόν τις περιπτώσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, των
μελών που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης.

ΠΑΦΟΣ

Τα σωματεία μας και κατ’ επέκταση το Εργατικό Κέντρο, κατάφερα να αναπληρώσουν κάποιες απώλειες που ήταν από ανοργάνωτο προσωπικό ή
ακόμη και μελών άλλων συντεχνιών και να διατηρήσουμε την οργανική μας
δύναμη σε σχετικά καλά επίπεδα.
Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει. Ήταν αποτελέσματα σκληρής,
συντονισμένης και ομαδικής εργασίας ολόκληρου του μηχανισμού του Εργατικού Κέντρου, Γραμματείας, Οργανωτικών Γραμματέων και υπαλληλικού
προσωπικού.
Η προσπάθεια για καλύτερα αποτελέσματα και επαναφορά στις επιτυχίες,
δεν σταματά εδώ, θα συνεχιστεί με νέα οργανωτικά πλάνα τόσο κατά οργανωτικό όσο και κατά σωματείο εκμεταλλευόμενοι και την νέα Νομοθεσία
που έχει ψηφίσει η Βουλή και που σίγουρα δημιουργεί νέα δεδομένα στη
οργάνωση, αφού έστω και με προϋπόθεση και δίδει το δικαίωμα πρόσβασης
στους ανοργάνωτους χώρους εργασίας και υποχρεώνει τον εργοδότη πάλι
κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να αναγνωρίσει την συντεχνία.
Το Εργατικό μας Κέντρο μέσα από την μακρόχρονη λειτουργία του έχει διαπιστώσει ότι η ύπαρξη και λειτουργία Τοπικών Επιτροπών στους χώρους
εργασίας είναι πολύ σημαντική τόσο στην οργάνωση νέων μελών όσο και
στην επίλυση των διαφόρων τοπικών προβλημάτων.
Τα οργανωτικό γραφείο έδωσε μεγάλη σημασία στην εκλογή και ύπαρξη
τοπικής επιτροπής στον κάθε τόπο δουλειάς, διότι έτσι φτιάχνει τους κρίκους που συνδέουν τα μέλη μας με τους αξιωματούχους των σωματείων
και της ΣΕΚ.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεώργιος Χαριλάου επαρχιακός ταμίας

Mάριος Φιλιππίδης επαρχιακός

ΣΕΚ Πάφου

οργανωτικός ΣΕΚ Πάφου

Καλά τα οικονομικά υπό
τις περιστάσεις της κρίσης

Δύναμη «πυρός»
οι τοπικές επιτροπές

Τ

ο 2010, παρουσίασαν την καλύτερη οικονομική εικόνα σε σύγκριση με τα επόμενα
τρία χρόνια που ακολούθησαν. Το 2011,
είχαν πτωτική πορεία και το 2012 κυμάνθηκαν περίπου στο ίδιο επίπεδο του προηγούμενο έτους. Το 2013, η μείωση στις εισπράξεις από συνδρομές ήταν πολύ μεγαλύτερη,
της τάξης των €50,000 περίπου, αφού από
τη μια είχαμε μαζικές απολύσεις μελών λόγω
της οικονομικής κρίσης και από την άλλη,
πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις
εισπράξεις συνδρομών, μετά τα πολλαπλά
προβλήματα που παρουσιάστηκαν με το κούρεμα των καταθέσεων, το Μάρτη του 2013.
Το σύνολο των πληρωμών του Εργατικού
Κέντρου και των Σωματείων, παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα το 2010 μέχρι 2012,
αφού πάντοτε λειτουργούσαμε μέσα σε πνεύμα οικονομικής περισυλλογής και λιτότητας
και προβαίναμε μόνο στις αναγκαίες πληρωμές, που αυτές αποτελούνται από τους
μισθούς και τα λειτουργικά έξοδα. Η αύξηση
στο σύνολο των πληρωμών που παρουσιάστηκε το 2013, αφορά αποκλειστικά την
αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση
υπαλλήλου.
• Στοχευμένη προσπάθεια για έγκαιρη
είσπραξη των οφειλών από τους εργοδότες.

ΠΑΦΟΣ
Η ΣΕΚ Λεμεσού τίμησε τους: Νίκη Μιχαηλίδου, Γεώργιος Χριστοδούλου, Μιχάλη Λοϊζου, Στέλιο Στυλιανίδη, Χριστάκη Βάσου, Χάρη Αντωνιάδη, Κυριάκο Αλλαγιώτη

• Η οργάνωση νέων χώρων δουλειάς και η
εγγραφή νέων μελών, όπου αυτό είναι εφικτό
• Πληρέστερη ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με αιχμή την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ο

ι δύο τομείς στους οποίους
στηρίζεται η οικονομία της
επαρχίας μας είναι η οικοδομική
και η τουριστική βιομηχανία. Οι
δύο αυτοί τομείς, που απασχολούν
και τους περισσότερους εργαζομένους, είναι αυτοί που έχουν υποστεί και το μεγαλύτερο πλήγμα
από την οικονομική ύφεση.
Παρόλα αυτά, το εργατικό μας
κέντρο φαίνεται να διατηρεί την
οργανωτική του δύναμη αφού και
οι πρώτες ενδείξεις για το 2014
είναι ενθαρρυντικές και δείχνουν
αύξηση του αριθμού μελών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
εντός του 2014 έχουν εγγραφεί 821
νέα μέλη, κάτι που με τις αντίξοες
συνθήκες που επικρατούν στη
αγορά εργασίας θεωρείται μεγάλο
επίτευγμα. Οι τοπικές επιτροπές,
μέλη των οποίων είστε και οι
περισσότεροι από εσάς, αποτελούν την ραχοκοκαλιά του κινήματος. Είναι επιτακτικό όπως γίνει
καλύτερη αξιοποίηση και ενδυνάμωση τους, αφού αποτελούν το
συνδετικό κρίκο μεταξύ του κινήματος και των μελών. Μέσω των
τοπικών επιτροπών θα πρέπει
αναδεικνύονται και προωθούνται
τα διάφορα προβλήματα, είτε
συλλογικά είτε ατομικά, με στόχο
την άμεση επίλυση τους.
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Ενθουσιώδης η ανταπόκριση των ενηλίκων στα μαθήματα
της Αρχαίας Ελληνικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ε

ξαιρετική επιτυχία σημειώνει και φέτος το σεμινάριο
ελληνικής παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που συνδιοργανώνεται εδώ και κάποια
χρόνια από τον Καθηγητή
Παντελή Βουτουρή και τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Ξενή. Αυτή τη φορά ιδιαίτερο αντικείμενο του σεμιναρίου
είναι η συστηματική διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας ή, ακριβέστερα, της
αττικής διαλέκτου της κλασικής περιόδου (5ου και 4ου αι.
π.Χ.).
Οι «μαθητές» είναι ιατροί,
αρχιτέκτονες,
μαθηματικοί,
πληροφορικοί, δάσκαλοι, ενώ
δεν λείπουν συνταξιούχοι αλλά
και φοιτητές μας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα αρχαία ελληνικά.
Μια ειδική κατηγορία συνιστούν οι φιλόλογοι που παρακολουθούν το σεμινάριο για
άντληση ιδεών σχετικά με τη
διδακτική μεθοδολογία του
αντικειμένου.
Ο Γεώργιος Ξενής δήλωσε
χαρακτηριστικά: «Η προσέλευ-

ση των ενηλίκων στα δωρεάν
αυτά μαθήματα ομολογώ ότι
ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.
Και επιπλέον, με εντυπωσιάζει
η ενεργητικότητα με την οποία
οι ενήλικες παρακολουθούν τη
διδασκαλία, λύνουν τις ασκήσεις, υποβάλλουν ερωτήματα
όχι για στοιχειώδη πράγματα
αλλά για λεπτομέρειες της
γλώσσας». Σε ερώτησή μας
πώς ερμηνεύει ο ίδιος το μεγάλο ενδιαφέρον, απάντησε:

λυτική τους ικανότητα, φαίνεται ότι αυτή η προσέγγιση της
γλώσσας ανταποκρίνεται στο
δικό τους μαθησιακό προφίλ.
Καλύτερο όμως είναι να ερωτηθούν οι ίδιοι. Πέρα όμως
από γλωσσικές γνώσεις, το
σεμινάριο προσφέρει και ανάλυση του πολιτισμού της
Αρχαίας Ελλάδας. Αυτό είναι,
νομίζω, το δεύτερο στοιχείο
που διεγείρει το ενδιαφέρον
τους. Αυτό το εξάμηνο συγκεκριμένα, στο δεύτερο μέρος της
κάθε συνάντησης, επεξεργαζόμαστε ερμηνευτικά (όχι ασφαλώς γλωσσικά – είναι δυσκολότατος!) τον διάσημο Επιτάφιο Λόγο του Περικλέους για
τους πεσόντες κατά το πρώτο
έτος του Πελοποννησιακού
Πολέμου (Θουκ. 2.35-46). Έτσι
μας παρέχεται η ευκαιρία να
αναφερθούμε σε πολλά λογοτεχνικά-ρητορικά
στοιχεία,
αλλά και στα ιδεολογικά και
ιστορικά συμφραζόμενα της
αρχαίας αθηναϊκής κοινωνίας».

• Δωρεάν μαθήματα
από το Νεοελληνικό
Σπουδαστήριο Πετρώνδα
του Πανεπιστημίου
Κύπρου
«Προσεγγίζουμε τα γλωσσικά
φαινόμενα αναλύοντας τη
λογική τους υπόσταση, καθορίζοντας τη θέση τους στο
σύστημα της γλώσσας και
αποβλέποντας στην επικοινωνιακή τους λειτουργία. Επειδή
οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είναι άτομα με ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη την ανα-

Ιδρύεται παράρτημα του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού στην Κύπρο

Υ

πογράφτηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού η Συμφωνία για τη λειτουργία της «Εστίας
Ελλάδος στην Κύπρο», η οποία αποτελεί Παράρτημα του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Τη συμφωνία υπέγραψαν
η κ. Αίγλη Παντελάκη, Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού και ο Καθηγητής Χριστόδουλος
Γιαλλουρίδης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, ο
οποίος παρέστη στην τελετή, καλωσόρισε την υπογραφή
της συμφωνίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία αυτή που στόχο έχει την καλλιέργεια και διάδοση του
Ελληνικού πολιτισμού, θα συμβάλει στην περαιτέρω
προώθηση της ήδη στενής συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας και θα ενισχύσει την προβολή όλων των συναφών πολιτιστικών ζητημάτων.
Σκοπός του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι η
προβολή, διάδοση και καλλιέργεια, κατά συστηματικό
τρόπο, του ελληνικού πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής γλώσσας, μέσα από πολιτιστικές
εκδηλώσεις, σεμινάρια επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή
άλλου περιεχομένου και οποιασδήποτε άλλης μορφής
συναφών δραστηριοτήτων. Η «Εστία Ελλάδος στην
Κύπρο», η οποία θα έχει ως στόχο της την από κοινού
με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού της Ελλάδος προώθηση, εντός και εκτός Κύπρου, του ελληνικού πολιτισμού, θα στεγάζεται στο κτίριο του Κέντρου Επιστημονικών
Ερευνών και τα έξοδα λειτουργίας της θα επωμίζεται το
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Λένε κάποιοι από τους συμμετέχοντες:

Μάρω Παπαδοπούλου (αρχιτέκτονας): «Για μένα είναι μια
συναρπαστική εμπειρία – με
ενθουσιάζει η ανάδειξη της
λογικότητας που διέπει το
σύστημα της γλώσσας. Παράκλησή μου είναι το μάθημα
αυτό να μη τελειώσει με το
πέρας του εξαμήνου».
Γεώργιος Γεωργιάδης (ιατρός):
«Συγχαίρω και ευχαριστώ τον
καθηγητή Δρ. Γ. Ξενή για τον
ζήλο με τον οποίο διδάσκει την
αρχαία ελληνική γλώσσα. Θα
αισθανθώ υπερηφάνεια για το
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
της χώρας μου εάν στηρίξει
αυτήν την προσπάθεια με όλα
τα διαθέσιμα μέσα και εγκαινιάσει μια νέα περίοδο πραγ-

ματικής μόρφωσης και όχι
απλά τεχνικής κατάρτισης.
Η κλασική παιδεία υπήρξε ο
κύριος πυλώνας στην ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού και
εξακολουθεί να αποτελεί την
βάση για την εξέλιξή του! Μόνο
η κλασσική παιδεία μπορεί να
μας οδηγήσει σε ανάταση!
Όπως σημειώνει ένας σπουδαίος κλασικιστής μαθαίνουμε
αρχαία Ελληνικά για να καταλάβουμε τι σημαίνει θάρρος
μπροστά στο θάνατο από τον
Σωκράτη, για να ανακαλύψουμε την σοφία και τις πραγματικές αξίες σε αυτό τον κόσμο
και ταυτόχρονα για να αποστραφούμε την δειλία, την
ιδιοτέλεια και την ευτέλεια!».

Θα φέρουν πίσω τα Μάρμαρα
βεβαιώνουν οι Βρετανοί νομικοί

T

o ενδιαφέρον πολλών ξένων μέσων ενημέρωσης έχει κεντρίσει η παρουσία εκπροσώπων
μεγάλου δικηγορικού γραφείου του Λονδίνου στην
Αθήνα για επαφές με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την ανάληψη νομικής δραστηριότητας για
τη διεκδίκηση της επιστροφής των Μαρμάρων του
Παρθενώνα στην Ελλάδα.
Δεν ξέρει κανείς πόσο θα ήταν το μεγάλο αυτό
ενδιαφέρον των ξένων και ελληνικών μέσων ενημέρωσης εάν μέλος της τριμελούς νομικής αντιπροσωπείας από τη βρετανική πρωτεύουσα δεν

γο Ντέϊβιντ Χιλ, Πρόεδρο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Το πρωί συναντήθηκαν με τον Υπουργό Πολιτισμού Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια έγιναν δεκτοί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στον οποίο, σύμφωνα με
πληροφορίες, ανέπτυξαν τις προτάσεις τους σχετικά με το πώς θεωρούν κατάλληλο να προχωρήσουν νομικώς στην υπόθεση αυτή.
“Θα τα καταφέρουμε. Θα φέρουμε πίσω τα γλυπτά”, είπε η κ. Αλαμουντίν προσερχόμενη στο
Υπουργείο Τουρισμού.

ήταν η πανέμορφη Βρετανολιβανέζα δικηγόρος
Αμάλ Αλαμουντίν, η οποία πριν από περίπου 2
εβδομάδες παντρεύτηκε το διάσημο Αμερικανό
ηθοποιό και σκηνοθέτη Τζορτζ Κλούνι, σ’ έναν
φαντασμαγορικό γάμο που έγινε στη Βενετία.
Όπως και να έχει, είπε στο ΚΥΠΕ στέλεχος του
Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος, «μόνο να
κερδίσει έχει η χώρα τόσο από τη δημοσιότητα
αυτή, όσο και από τις νομικές υπηρεσίες, που θα
παράσχουν οι τρεις, πράγματι διαπρεπείς δικηγόροι».
Εκτός από την κ. Αλαμουντίν-Κλούνι, στην ομάδα
νομικών είναι οι Τζέφρι Ρόμπερτσον και Νόρμαν
Πάλμερ. Συνοδεύονται, επίσης, από τον αρχαιολό-

Ακολούθως, μετέβησαν στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου ξεναγήθηκαν από το διευθυντή του,
καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή. Ιδιαίτερα συγκινημένη φάνηκε η κ. Αλαμουντίν όταν στάθηκε
μπροστά στο λειψό αέτωμα, όπου τα κλεμμένα
από τον Έλγιν μάρμαρα αντικαθιστώνται προσωρινά με ασβεστωμένα γλυπτά ομοιώματα, μέχρι να
επιστραφούν τα αληθινά.
Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η κ. Αλαμουντίν είπε ότι «είναι ώρα να επιστρέψουν τα
γλυπτά στην Ελλάδα. Αυτό ζητάει η παγκόσμια
κοινότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η
βρετανική κοινή γνώμη. Μιλάμε για μια αδικία που
κρατά πολλά χρόνια. Πιστεύουμε ότι το θέμα μπορεί να λυθεί προς όφελος των δύο μερών και όλης
της ανθρωπότητας».
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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

1980 - Λαογραφικός Όμιλος Η Λυγερή ΣΕΚ Λευκωσίας.
Πρόβα Κυπριακών Χορών

1979 - Εγκαίνια Οικήματος ΣΕΚ Πάφου. Κ. Λάσκαρης Υπουργός Εργασίας Ελλάδας, Μ. Δούντας πρέσβης Ελλάδας, Αιμίλιος Θεοδούλου Υπουργός Εργασίας Κύπρου, Ν. Πιττοκοπίτης

1979 - Εγκαίνια Οικήματος ΣΕΚ Πάφου. Ομιλία
του Γ.Γ.της ΣΕΚ Μ. Ιωάννου

1977- 19ο Συνέδριο ΣΕΚ. Ο Υπ.Εργασίας της Ελλάδας
Κ. Λάσκαρης προσφωνεί το Συνέδριο

1976 - Επίσκεψη Όττο Κέρστεν. Με Μ. Ιωάννου και
Δ. Κιττένη σε πρόσφυγες

1976 - Επίσκεψη Όττο Κέρστεν, γ.γ. ICFTU. Με τους Μ.
Ιωάννου, Δ. Κιττένη σε Συνοικισμό προσφύγων

δικηγόρο Χριστόδουλο Μιχαηλίδη και τον
Κώστα Δημητρίου ο οποίος διετέλεσε
πρώτος γενικός γραμματέας της ΣΕΚ μετά
την επίσημη ίδρυση της στις 29 0κτωβρίου 1944.
Μέχρι το 1940 είχαν δημιουργηθεί 62
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.
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 σήμερα
φωτογραφικό οδοιπορικό, της περιόδου
1970 - 1980.

1975 - Επίσκεψη Προέδρου ΓΣΕΕ. Ο Ν. Παπαγεωργίου με τα
μέλη Γ. Συμβουλίου ΣΕΚ

1974 - Επίσκεψη Όττο Κέρστεν. Δημoσιογραφική
Διάσκεψη με Ν. Τασκίν ΤΟΥΡΚ ΣΕΝ, Μ. Ιωάννου,
Δ. Κιττένη, Μ. Γεωργίου

1975 - Oικονόμου, Ιωάννου, Κιττένης, Μιχαηλίδης, Καραβάς,
Λεοντιάδης, Παντέλας, Ν. Πετρίδης με πρέσβυ Χρ. Ζαχαράκη

1974 - Είσκεψη Όττο Κέρστεν με τον Γλαύκο Κληρίδη
Μ. Ιωάννου και Χ. Χατζηστυλλή

1974 - Επίσκεψη ΓΣΕΕ. Η Αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ
με τον Μακάριο στο Προεδρικό
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• Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 28ο Επαρχιακό Συνέδριο ΣΕΚ Λεμεσού

Το Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού προπύργιο
του Ελεύθερου Συνδικαλισμού
Σ

ε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την εργατική
τάξη και το λαό, λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «AJAX» το 28ο Συνέδριο του
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού.

Η προσέλευση των συνέδρων ήταν αθρόα. Τους συνέδρους καλωσόρισε ο αναπληρωτής επαρχιακός γραμματέας Γιώργος Οδυσσέως. Τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης. Χαιρετισμό απήυθυνε ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως ο οποίος καταπιάσθηκε με τα καίρια εργατικά, κοινωνικοοικονομικά ζητήματα μεσούσης της
κρίσης και εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου θεσσαλονίκης.
Εισηγητική ομιλία εκφώνησε ο επαρχιακός γραμματέας Σάββας Γεωργίου ο οποίος κάλεσε όλους να κρατήσουν ψηλά το λάβαρο του Ελεύθερου συνδικαλισμού
σε τούτες τις δύσκολες ώρες που περνά η εργατική
τάξη, ο λαός και η πατρίδα.
Στο κύριο μέρος των εργασιών του συνεδρίου εγκρίθηκε η Έκθεση Δράσης. Την οργανωτική έκθεση ανέλυσε
ο Επαρχιακός Οργανωτικός γραμματέας Φλώρος
Φλώρου και η οικονομική έκθεση ανέπτυξε ο Επαρχιακός ταμίας Τίτος Τιμοθέου τονίζοντας ότι τα οικονομικά - οργανωτικά επιτεύγματα την τελευταία 4ετία
υπό τις περιστάσεις ήταν ικανοποιητικά.
Το συνέδριο ενέκρινε ψηφίσματα για τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, επικύρωσε τα
μέλη του επαρχιακού συμβουλίου και ενέκρινε την
εκλογή των αντιπροσώπων στα συλλογικά όργανα
του Κινήματος.

Σάββας Γεωργίου, Επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού

ΔΥΝΑΤΗ ΣΕΚ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ε

σείς οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι
που
αντιπροσωπεύεται
τους
14467, οργανωμένους εργαζόμενους
σε όλα τα Σωματεία, έχετε την Έκθεση Δράσης του Συνεδρίου και είσαστε έτοιμοι να εκφράσετε απόψεις ,

όλες μας τις δυνάμεις.

όλους τους εργαζόμενους.

Θα πρέπει μακριά από δογματικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις να διαμορφώσουμε ένα νέο εργασιακό σύστημα
το οποίο να ανταποκρίνεται στο νέο
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα το κράτος οφείλει να
πατάξει την παράνομη και αδήλωτη
εργοδότηση αλλοδαπών και να επιβάλλει το νόμο στους εργοδότες που
συνεχίζουν να τους εργοδοτούν.

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα
στοχεύει αφ΄ ενός στην τήρηση των
συλλογικών συμβάσεων και αφ΄ ετέρου στην προστασία των εργασιακών θεσμών αλλά και στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τους
Κύπριους Εργαζόμενους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των κοινοτικών
εργαζομένων καθώς και από την
απασχόληση εργατικού
δυναμικού

Θέλω να χαιρετήσω την δημιουργία
ειδικού τμήματος από το Υπουργείο
Εργασίας, για καταπολέμηση του φαινομένου. αλλά από ότι φαίνεται τα
στατιστικά δεν αλλάζουν και συνεχίζει να είναι στο 25% η αδήλωτη και
παράνομη εργασία.

• Ευθύνη της πολιτείας να θωρακίσει τα δικαιώματα
των εργαζομένων και να προστατεύσει
τους εργασιακούς θεσμούς

να εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα και να παρθούν αποφάσεις
που θα καθοδηγούν την μελλοντική
μας δράση.
Έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να
αναλύσουμε ότι έγινε τη τετραετία
που πέρασε.
Κυρίως όμως έχουμε υποχρέωση και
ευθύνη να μην αφήσουμε την ιστορία
των εργαζομένων να γυρίσει πίσω.
Δεν μπορούμε να αφήσουμε να πάνε
χαμένοι οι αγώνες και οι θυσίες των
εργαζομένων και θα αγωνιστούμε με

από τρίτες χώρες.
Για να αποφευχθούν οι εργατικές
αναταραχές και ο κοινωνικός κλυδωνισμός, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να
απολαμβάνουν τους ίδιους
όρους απασχόλησης. Η ΣΕΚ υποστηρίζει με σαφήνεια ότι για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει οι συλλογικές συμβάσεις που συμφωνούνται
μεταξύ Συντεχνιών και Εργοδοτών
κατόπιν ελεύθερων διαπραγματεύσεων και οι Ευρωπαϊκοί νόμοι να
εφαρμόζονται χωρίς διάκριση για

Οι οικονομικές δραστηριότητες στο
τέλος του 2002 και μέσα στο 2013
δεν ήσαν καθόλου ενθαρρυντικές
αλλά και το 2014 προδιαγράφονται
δυσοίωνες λόγω της συνεχιζόμενης
οικονομικής ύφεσης η οποία αναπόφευκτα επηρεάζει δυσμενώς και την

Κυπριακή Οικονομία, ειδικά στους
κλάδους των κατασκευών και μερικώς τους άλλους κλάδους, με αποτέλεσμα να είχαμε και σημαντικές απολύσεις λόγω πλεονασμού στο κατασκευαστικό τομέα και όχι μόνο.
Σε τέτοιους καιρούς γίνονται ακόμη
πιο έντονα τα φαινόμενα παραβίασης
και καταστρατήγησης εργασιακών
θεσμών.
Έχουμε ευθύνη ο καθένας από την
δική του θέση, εργοδότες συντεχνίες
και κράτος να καταπολεμήσουμε αυτό
το απαράδεκτο φαινόμενο.
Η ΣΕΚ για πολλοστή φορά καλεί την
Κυβέρνηση να εφαρμόσει πολιτικές
για περιορισμό της ακρίβειας και
πάταξη της αισχροκέρδειας και να
σταθεί φύλακας στους μισθωτούς
που κυριολεκτικά γονάτισαν δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο εφιάλτης της
ανεργίας.
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• Νέα εποχή σηματοδότησε το 17ο Επαρχιακό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πάφου

Μ

Η ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ ΠΡΩΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ε αθρόα συμμετοχή των συνέδρων
που ξεπέρασε το 91%, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή τι
17 ο Επαρχιακό Συνέδριο του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου Πάφου στην παρουσία των αρχών της πόλης και της ηγεσίας της ΣΕΚ.Τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε ο γενικός οργανωτικός της
ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός γραμματέας Νίκος Μωυσέως που καταπιάσθηκε με τις θέσεις του κινήματος στα
σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν τον
τόπο μεσούσης της κρίσης και στον
απόηχο του ταπεζικού εγκλήματος και
της κρατικής χρεοκοπίας.
Εισηγητική ομιλία έκανε ο Επαρχιακός

γραμματέας Νεόφυτος Ξενοφώντος
που επέκρινε τους εργοδότες για την
εντεινόμενη εργασιακή εκμετάλλευση
παραθέτοντας προτάσεις για την ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Πάφου
και τη τόνωση της απασχόλησης.
Οι σύνεδροι ενέκρναν την Εκθεση Δράσης και τα Πεπραγμένα της απελθού-

σας τετραετίας και υπέβαλαν εισηγήσεις για την πορεία πλεύσης της επόμενης μέρας. Το συνέδριο ενέκρινε επίσης
τα οικονομικά και οργανωτικά αποτελέσματα ενώ εξέλεξε την ηγεσία του Εργατικου κέντρου για την επόμενη τετραετία καθώς και τους εκπροσώπους στα
συλλογικα όργανα του κινήματος.

Νεόφυτος Ξενοφώντος Επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Πάφου

Ισχυρή ΣΕΚ για διαφύλαξη των κοινωνικών επιτευγμάτων
εκπαίδευσης, στον τομέα των
υπηρεσιών και της υγείας.
Οι εργαζόμενοι της Πάφου
αναμένουν από όλες τις αρχές
και παράγοντες της Επαρχίας
μας να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να πιέσουν προς
κάθε κατεύθυνση δημιουργώντας προοπτική και ελπίδα.
Εμείς ως ΣΕΚ ενώνουμε την
φωνή μας στην κοινή πορεία
της βελτίωσης και ανάπτυξης.
Υπό τη σκιά των αρνητικών
δεδομένων της κρίσης, το
Ελεύθερο
Εργατικό Κέντρο
Πάφου και οι εργαζόμενοι της
Επαρχίας μας καλούνται σήμερα να προδιαγράψουν την
περαιτέρω πορεία τους για τα
δύσκολα χρόνια που θα ακολουθήσουν.
Η ανεργία βρίσκεται στα πιο
ψηλά επίπεδα από το 1974,
ενώ το 2010 στην Πάφο η
ανεργία κυμαινόταν γύρω στο
7%, σήμερα ανέβηκε στο 17% με
τάσεις περαιτέρω επιδείνωσης.
Η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 25%. Ως αποτέλεσμα
αυτής της κατάστασης, αρκετοί από τους νέους μας εγκαταλείπουν την Επαρχία σε μια
προσπάθεια
αναζήτησης
καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης.
Οι νέες θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στον κλάδο του Τουρισμού καταλαμβάνονται είτε
από Ευρωπαίους, είτε από
φοιτητές πού μέσω και υπό
τον «μανδύα» Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων καταρτίζονται,
συμβάλλοντας στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και
των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα στην Επαρχία μας.
Τα ψηλά ποσοστά της παράνομης εργοδότησης αλλά και
της αδήλωτης εργασίας περιορίζουν κάθε ευκαιρία για απασχόληση των ανέργων.
Η
τόνωση της απασχόλησης θα
επιτευχθεί με την υλοποίηση
αναπτυξιακών έργων όπως
είναι η Μαρίνα που εδώ και
χρόνια βρίσκεται σε στασιμότητα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Πάφου, η λειτουργία
Καζίνο, η επένδυση στην παιδία με σχολές τριτοβάθμιας

Επαναλαμβάνουμε ότι η ανάπτυξη της Επαρχίας μας δεν
κινείται προς την σωστή
κατεύθυνση. Η εξάρτηση της
οικονομίας μας από δυο ευαίσθητους τομείς όπως είναι ο
Τουρισμός και η Οικοδομική
Βιομηχανία δεν βοηθά την
Επαρχία μας. Τα τελευταία
χρόνια είμαστε μάρτυρες της
εποχικότητας της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Χρόνο με τον
χρόνο τα ξενοδοχεία που αναστέλλουν τις υπηρεσίες τους
αυξάνονται όπως και ο χρόνος
της αναστολής.
Σήμερα η Πάφος κατέχει την
πρώτη θέση σε αριθμό Τουριστικών κλινών από όλες τις
τουριστικές περιοχές του
τόπου μας. Υποδείξαμε ότι
επιβάλλεται να δοθεί έμφαση
στον ποιοτικό Τουρισμό και
στην ορθολογιστική χρήση των
υφιστάμενων
επενδύσεων,
τόσο σε κτίρια όσο και σε
ανθρώπινο δυναμικό και όχι
στην συνεχή αύξηση των κλινών.
Μεγαλύτερο πλήγμα από την
οικονομική κρίση έχει υποστεί
ο τομέας της Ανάπτυξης Γης με
αρνητικά αποτελέσματα τόσο
στην απασχόληση όσο και
στην οικονομία της Επαρχίας
μας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Μέσα από αυτά τα δεδομένα το
Συνδικαλιστικό Κίνημα του
τόπου επέδειξε σοβαρότητα
και υπευθυνότητα παραχωρώντας ωφελήματα με στόχο την
διατήρηση θέσεων εργασίας
αλλά και να δώσουμε την
δυνατότητα στην οικονομία
μας να ανακάμψει.
Αυτή την συνετή πολιτική εκμεταλλεύτηκε ο εργοδοτικός

κόσμος και προχώρησε σε
ενέργειες που στόχευαν στην
θυματοποίηση και εκμετάλλευση των μελών μας, στην
κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων και ωφελημάτων
του προσωπικού, σε υπογραφή συμβολαίων εργασίας και
σε απολύσεις.
Σε αυτή την προσπάθεια των
εργοδοτών δυστυχώς βρήκε
σύμμαχο και το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας. Για μας είναι
αδιανόητο να δέχεται συμβόλαια εργασίας σε χώρους όπου
υπογράφονται και εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις
διάφορες και υποδεέστερες
των όρων της σύμβασης. Το
ερώτημα είναι πως το αρμόδιο
Υπουργείο θα εφαρμόσει τον
νόμο της ίσης μεταχείρισης
όταν το ίδιο παραβιάζει με τις
ενέργειες του την ίδια την
νομοθεσία. Αυτή η πολιτική
δεν μπορεί να συνεχιστεί ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο όπου
ο ρόλος και ο λόγος του
Υπουργείου Εργασίας πρέπει
να είναι καταλυτικός στην
προσπάθεια διατήρησης της
εργατικής ειρήνης, της ενίσχυσης της τριμερούς συνεργα-

σίας, της αξιοκρατίας και των
θεσμών.
Αν συνεχιστεί αυτή η φιλοσοφία εκείνο που επιτυγχάνεται
είναι η αναπαραγωγή προβλημάτων και ο περιορισμός της
προοπτικής και της ελπίδας
για ένα καλύτερο αύριο.

Οφείλει το κράτος και η πολιτεία να αντιμετωπίσουν τα
έντονα κοινωνικά θέματα και
προβλήματα με περισσότερη
ευαισθησία, σοβαρότητα και
σεβασμό προς τον πολίτη, τον
εργαζόμενο και τον άνθρωπο.

ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ Η ΣΕΚ
Παρά το ζοφερό εργασιακό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων η ΣΕΚ Πάφου παραμένει η μεγαλύτερη Συνδικαλιστική
Οργάνωση της Επαρχίας. Οφείλουμε αυτή την πρωτοπορία να
την διατηρήσουμε, να την ενισχύσουμε γιατί έτσι αναμορφώνουμε και βελτιώνουμε περαιτέρω τις συνθήκες και το βιοτικό
επίπεδο των εργαζομένων αλλά και του κοινωνικού συνόλου.
Η εμπιστοσύνη που επανηλειμμένα μας έχετε δείξει είναι οξυγόνο σε κάθε μας προσπάθεια.
Η ΣΕΚ και το Εργατικό μας Κέντρο, έχουμε μάθει να διεκδικούμε και να κερδίζουμε, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της
οικονομίας και ως αποτέλεσμα διαλόγου, σύνεσης και συναίνεσης. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλουμε θετικά
στην προσπάθεια αναχαίτισης της ύφεσης και της ανεργίας
και της δημιουργίας και πάλι ενός υγιούς και ποιοτικού περιβάλλοντος εργασίας με πλήρη κατοχύρωση των εργατικών
δικαιωμάτων.
Για το καλό του τόπου, της οικονομίας, της ίδιας της κοινωνίας και των εργαζομένων και φυσικά για το καλό των μελών
μας.
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ναμφίβολα η γυμναστική
αποτελεί μοναδικό φάρμακο για σωματική και ψυχική
υγεία. Μπορεί δε υπό απλές
προυποθέσεις το φάρμακο
αυτό να είναι δωρεάν.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΣ
8 + 1 τρόποι να γυμναστείτε ευχάριστα κι αν θέλετε … δωρεάν

Είτε είστε αρχάριοι είτε ασχολείστε καιρό με τn γυμναστική,
χρειάζεται πάντα να βρίσκετε
λύσεις για να κάνετε τnν άσκηση πιο ευχάριστη, ασφαλή και
αποτελεσματική. Οι παρακάτω
συμβουλές του
γυμναστή
Δημήτρη Μανελάκη θα σας
βοηθήσουν να εντοπίσετε εκείνους τους τρόπους που θα
ανανεώσουν το ενδιαφέρον
σας για τnν τόνωση και τnν
ευεξία του σώματος.

Γυμναστείτε με παρέα
Αν μέχρι τώρα γυμναζόσασταν
μόνοι και σας διακατείχε το
αίσθημα της ατονίας ή της
πλήξης κατά την άσκηση, είναι
καιρός να σπάσετε τη μοναξιά
σας. Βρείτε κατά τη διάρκεια
της προπόνησής σας την
κατάλληλη παρέα, έναν φίλο ή
συναθλητή με τον οποίο θα
μοιράζεστε τη χαρά της άθλησης, θα ανταλλάσσετε απόψεις
και θα δίνει ο ένας στον άλλον
το έναυσμα για αποδοτικότερη
και ευχάριστη άσκηση. Είναι
φυσικό και επόμενο το «αθλητικό σας ταίρι» να γνωρίζει
καλύτερα από κάθε άλλο,
αθλούμενο το πρόγραμμά σας
και να γίνει ο σίγουρος βοηθός
σας κατά την εκτέλεσή του.

Μην παραλείπετε
την προθέρμανση και
την αποθεραπεία
Αν μέχρι τώρα θεωρούσατε την
προθέρμανση και την αποθεραπεία χάσιμο χρόνου ή αγγαρεία και σπάνια τις εντάσσατε
στην προπόνησή σας, με συνέπεια να αισθάνεστε πολλές
φορές σφιγμένοι, καιρός να
αναθεωρήσετε. Η προθέρμανση
βοηθάει το σώμα να δεχτεί
ομαλά την προπονητική επιβάρυνση, απαλλάσσοντάς το
έτσι από τραυματισμούς, και η
αποθεραπεία συμβάλλει στην
ταχύτερη αποκατάσταση και
επαναφορά του σώματος στα
φυσιολογικά επίπεδα. Αρχίστε
και κλείστε την προπόνησή
σας με δεκάλεπτο τρέξιμο,
ποδηλασία ή με τις κατάλληλες
διατατικές
ασκήσεις
(stretching). Με τη συστηματική
τους εκτέλεση θα αισθανθείτε
σαφώς πιο εύκαμπτοι και
ευκίνητοι, προετοιμάζοντας το
σώμα σας για μεγαλύτερες
γυμναστικές προκλήσεις.

Κάντε συχνά διαλείμματα
Όταν νιώθετε υποχρέωση να
ασκείστε καθημερινά και σας
κυριεύουν το άγχος και οι ενοχές στην περίπτωση που
παραλείψετε την προπόνηση
για μία μέρα, τότε η γυμναστική έχει μετατραπεί από προσωπική ευχαρίστηση σε έμμονη
ιδέα, με όλα τα ψυχοσωματικά
προβλήματα που μπορεί να τη
συνοδεύουν. Μετά από κάθε

προπόνηση είναι αναγκαίος
ένας ορισμένος χρόνος αποκατάστασης, ώστε να μπορέσει
το σώμα να αντεπεξέλθει στο
επόμενο προπονητικό ερέθισμα. Μην αμελείτε λοιπόν τα
διαλείμματα μετά την άσκηση,
μια και οι ειδικοί συνιστούν
περίπου από 24 έως 48 ώρες
ανάπαυσης μεταξύ των ημερών προπόνησης. Ακόμη και
κατά τη διάρκεια της άσκησης
με βάρη, απαιτείται να μεσολαβεί ολιγόλεπτο διάλειμμα
μετά το κάθε σετ.
Βρείτε τη σωστή τεχνική
Προκειμένου να γυμνάζεστε με
ασφάλεια αλλά και με θετικές
προσδοκίες, θα πρέπει να
αποκτήσετε βήμα προς βήμα
τις σωστές τεχνικές προπόνησης, οι οποίες απαιτούν αφοσίωση και χρόνο. Όποιο είδος
άσκησης κι αν έχετε επιλέξει,
βασιστείτε πρώτα σε απλές
τεχνικές που μπορούν να
ενσωματωθούν εύκολα στις
προπονητικές σας συνήθειες
και περάστε σταδιακά σε
κάποιες άλλες, πιο περίπλοκες. Εάν για παράδειγμα έχετε
επιλέξει να ασκείστε με βάρη,
εκτελέστε με τη βοήθεια ενός
καθρέφτη άγνωστες ασκήσεις
αρχικά χωρίς βάρη, ενώ
δεχτείτε τις υποδείξεις και τις
διορθώσεις ενός άρτια καταρτισμένου εκπαιδευτή. Βρείτε
έναν σταθερό, ελεγχόμενο
ρυθμό, κινώντας την άρθρωση
που συμμετέχει στην άσκηση
στο μέγιστο επιτρεπτό όριο,
ανάλογα πάντα με τη θέση του

σώματος. Φροντίστε επίσης η
αναπνοή σας να συμμετέχει
ενεργά κατά την εκτέλεση των
ασκήσεων. «Βγάλτε αέρα» στο
δύσκολο μέρος και εισπνεύστε
στην επαναφορά.

Αυξήστε σταδιακά
την προσπάθεια
Δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε
πως, εάν ξεκινάτε «σαν σίφουνας» τη γυμναστική σας, θα
δείτε και άμεσα αποτελέσματα
στο σώμα σας. Το μόνο που θα
καταφέρετε είναι να εξουθενώσετε τον οργανισμό σας, δημιουργώντας ταυτόχρονα έντονο
αίσθημα αποστροφής για κάθε
είδους άσκηση. Μάθετε να
γυμνάζεστε συνετά και με
σύστημα, ακολουθώντας τον
βασικότερο κανόνα εξέλιξης,
που λέγεται «νόμος της σκάλας». Για να έχετε συνεχή
άνοδο της απόδοσης αλλά και
να αισθάνεστε καλά, χρειάζεται πρώτα να αυξήσετε τη
συχνότητα της προπόνησης (οι
2 προπονήσεις την εβδομάδα
γίνονται3), έπειτα τη διάρκεια
(προσθέτοντας περισσότερες
ασκήσεις στο ήδη υπάρχον
πρόγραμμα) και τέλος την
ένταση, η αύξηση της οποίας
εξαρτάται από τον προπονητικό σας στόχο και θα πρέπει,
για την αποφυγή λαθών, να
γίνεται βαθμιαία και συνειδητά.

Αλλάξτε πρόγραμμα
Έχετε συνηθίσει να ακολουθείτε για καιρό το ίδιο πρόγραμμα
και αισθάνεστε ότι το σώμα

σας δεν έχει κάτι περισσότερο
να δώσει; Μάθετε πως η εκτέλεση των ίδιων ασκήσεων για
μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί μονοτονία και στασιμότητα στην απόδοση αλλά και
στη διάθεση. Χρειάζεται λοιπόν να χρησιμοποιείτε κατά
διαστήματα
διαφορετικές
ασκήσεις για τις ίδιες μυϊκές
ομάδες, διαφορετικές εντάσεις
και μεθόδους προσαρμογής.
Καλό είναι να αλλάζετε το
πρόγραμμα γυμναστικής σας
κάθε 4 έως 6 εβδομάδες, ειδάλλως το σώμα σας θα μπει σε
μια ρουτίνα που δεν θα το
αφήσει να εξελιχθεί. Εκτός από
την αλλαγή στο πρόγραμμα,
μπορείτε να προσθέσετε ένα
άλλο άθλημα που θα σας διασκεδάζει και θα δώσει στο
σώμα την ώθηση που του χρειάζεται για μέγιστη απόδοση.

Ανακαλύψτε τις
πραγματικές σας ανάγκες
Καλό θα ήταν να συζητήσετε με
τον γυμναστή σας τους λόγους
που καθιστούν αναγκαία την
άθληση για εσάς, αν θέλετε να
δείτε το ενδιαφέρον σας να
αυξάνεται και τον ενθουσιασμό σας να ανεβαίνει. Μήπως
συνδέετε τη γυμναστική με την
απώλεια βάρους, τη μυϊκή
σύσφιξη, τη μυϊκή ανάπτυξη ή
και τα τρία; Μήπως τελικά
αυτό που σας λείπει είναι
απλώς η διασκέδαση; Όποια
ανάγκη και αν σας υπαγορεύει
να αθλείστε, θα πρέπει να
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καλύπτεται πλήρως από το
πρόγραμμα γυμναστικής που
θα επιλέξετε. Αν ο στόχος σας,
για παράδειγμα, είναι να χάσετε τα περιττά κιλά, στην κορυφή της λίστας θα πρέπει να
βρίσκονται, σύμφωνα με τους
ειδικούς, κυρίως αερόβια προγράμματα (π.χ. αερόμπικ,
ποδηλασία, τρέξιμο, κολύμβηση) σε συνδυασμό με βάρη (σε
ξεχωριστή στιγμή το καθένα)
και συμβουλές για την ανάλογη
διατροφή, ενώ, αν ζητάτε διασκέδαση, θα έχετε σίγουρα τη
μέγιστη δυνατή απόδοση
χορεύοντας σε προγράμματα
με σύγχρονη, λάτιν, ακόμη και
παραδοσιακή μουσική, που θα
σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη
και το κέφι στα ύψη.

Ανεβάστε τη διάθεσή σας
με νερό!
Το σώμα μας αποτελείται κατά
70% από νερό. Χωρίς το υδάτινο στοιχείο, τα «διψασμένα»
κύτταρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά κατά τη
διάρκεια της άθλησης. Αυτό
ενέχει τον κίνδυνο να πάθετε
αφυδάτωση, η οποία μπορεί
να βλάψει σοβαρά την αθλητική σας απόδοση, μια και με τον
ιδρώτα χάνονται σημαντικές
ποσότητες οργανικών και
ανόργανων ουσιών, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Αν δεν
δράσετε αμέσως, η μείωση της
αντοχής σας και η αύξηση της
αδυναμίας των μυών μπορούν
να ρίξουν κάθε αθλητική σας
προσπάθεια στο κενό. Ένας
απλός τρόπος για να ανακαλύψετε τις απώλειες υγρών
κατά την άσκηση είναι η ζύγιση του σωματικού βάρους πριν
και μετά την προπόνηση,
χωρίς ή με τα ίδια στεγνά
ρούχα. Η διαφορά του σωματικού βάρους αντιστοιχεί στις
απώλειες υγρών. Αποκαταστήστε την υδατική ισορροπία
του οργανισμού με τη λήψη
αθλητικών ποτών που περιέχουν ισορροπημένες ποσότητες γλυκόζης και ηλεκτρολυτών ή βελτιώστε σημαντικά
την αγωνιστική σας κατάσταση και τη διάθεσή σας πίνοντας νερό -όχι υπερβολικές
ποσότητες- πριν, στο μέσον
και μετά την προπόνησή σας.

Εφαρμόστε σωστή διατροφή
Αν υποστηρίζετε την άποψη πως, για να «χτίσετε» αθλητικό
κορμί, πρέπει, εκτός από γυμναστική, να κάνετε και αυστηρή
δίαιτα, μην απορείτε γιατί νιώθετε μονίμως εξαντλημένοι, σχεδόν άρρωστοι μετά από κάθε αθλητική σας προσπάθεια. Ο
εξαναγκασμός του οργανισμού σε ασιτία αλλά και η λήψη μόνο
μιας ομάδας τροφών (χυμοί ή χορτοφαγικά προϊόντα) μπορεί
να αποβεί πολύ επικίνδυνη για την υγεία, αφού η έλλειψη
συγκεκριμένων ιχνοστοιχείων και βιταμινών αφήνει τον οργανισμό ακάλυπτο απέναντι σε πλήθος ασθενειών. Πριν αποφασίσετε να ακολουθήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα διατροφής,
συμβουλευτείτε έναν πτυχιούχο διαιτολόγο-διατροφολόγο, ο
οποίος θα καθορίσει το διαιτολόγιό σας ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές σας. Θυμηθείτε επίσης ότι η εξαναγκαστική πείνα μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα την υγεία
σας, οδηγώντας σας στα πρόθυρα της νευρικής ανορεξίας.
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ΑνΑΔ: Ελκυστικότερα σχέδια απασχόλησης
Π

ιο ελκυστικά σχέδια για
απόφοιτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, είναι έτοιμη να
εξαγγείλει η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ),
σύμφωνα με τα οποία τόσο η
συμμετοχή όσο και η επιλογή
των υποψηφίων, θα είναι πιο
προσιτή για όλες τις πλευρές.
Μεταξύ των προνοιών που
αλλάζουν, είναι ο χρόνος διάρκειας του σχεδίου, αφού οι
εργοδότες θα υποχρεούνται να
επιτείνουν την εργοδότηση των
ανέργων για επιπλέον δύο
μήνες. Επίσης, με το νέο Σχέδιο
απαιτείται οι απόφοιτοι να
είναι ηλικίας κάτω των 30
ετών, ενώ προηγουμένως η
εργοδότηση του απόφοιτου
έπρεπε να γίνει μέσα σε τρία
χρόνια από την ολοκλήρωση
των σπουδών του. Στο μεταξύ
σε εξέλιξη βρίσκονται και τα
άλλα τρία σχέδια της ΑνΑΔ για
απόκτηση εργασιακής πείρας
από αποφοίτους τριτοβάθμιας
αλλά και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
Η ΑνΑΔ στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και
την οικονομία του τόπου γενικότερα, προχώρησε σε αναθεώρηση των υφιστάμενων Σχεδίων/Δραστηριοτήτων της.
Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου
της, έχει αναθεωρηθεί το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων
με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, με στόχο να γίνει

πιο προσιτό τόσο προς τους
εργαζόμενους όσο και προς τις
επιχειρήσεις/οργανισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Οι σημαντικότερες αλλαγές
που έγιναν στο Σχέδιo εστιάζονται στα ακόλουθα:
1. Δεν θα είναι απαραίτητο να
εργοδοτείται ο απόφοιτος πριν
την υποβολή της αίτησης για
το σχέδιο, αλλά η αίτηση θα
μπορεί να υποβάλλεται και
μετά από συμφωνία των δύο
μερών για την τελική ημερομηνία εργοδότησης.
2. Αντί της πρόνοιας που
υπήρχε σύμφωνα με την οποία
η εργοδότηση του απόφοιτου
έπρεπε να γίνει μέσα σε τρία
χρόνια από την ολοκλήρωση
των σπουδών του, με το νέο
Σχέδιο απαιτείται οι απόφοιτοι να είναι ηλικίας κάτω των
30 ετών.
3. Η επιχείρηση / οργανισμός
θα πρέπει να συνεχίσει την
εργοδότηση του απόφοιτου για
τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά

Σ

το ντροπιαστικό θέμα της καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων
η Κύπρος κρατεί μαζί με τη Μποτσουάνα, τη Χιλή, το Τζιμπουτί και την
Μαυριτανία τα θλιβερά σκήπτρα της
διεθνούς τροχιάς.

την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισής του, με τους
ίδιους όρους και αμοιβή χωρίς
επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.
4. Ο απόφοιτος, κατά την υποβολή της αίτησης εργοδότη για
συμμετοχή στο Σχέδιο, θα πρέπει να μην έχει πέραν των
οκτώ (8) μηνών εργασιακή
πείρα σχετική με τη θέση για
την οποία προορίζεται στην
επιχείρηση, αντί της πρόνοιας
που απαιτούσε εργασιακή
πείρα δώδεκα μηνών σχετική
με τον κλάδο σπουδών του ή τη
θέση για την οποία προοριζόταν στην επιχείρηση.
5. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης, καθορίζεται στα €1.100
μηνιαία, αντί €1.200 που ίσχυε
μέχρι σήμερα.

ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Τα σχέδια αυτά πείρας βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετική
απόφαση για νέες προκηρύξεις, θα ληφθεί αφού αξιολογηθούν οι τελικοί αριθμοί των
ανέργων που θα ολοκληρώ-

σουν τη συμμετοχή τους στα
σχέδια καθώς και οι διαθέσιμοι

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ
Ανάμεσα στις δράσεις που υλοποιεί η Αρχή, περιλαμβάνονται
και τα τρία νέα Σχέδια του υπουργείου Εργασίας για τοποθέτηση ανέργων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που άρχισαν από το 2013. Τα Σχέδια αυτά
θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και την ΑνΑΔ. Στοχεύουν στην παροχή ευκαιριών πρακτικής
κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους
νέους με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους,
ενώ
παράλληλα
παρέχεται
η
δυνατότητα
σε
επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό. Τα δύο Σχέδια αφορούν άνεργους νέους
πτυχιούχους, κάτω των 35 ετών και έχουν τεθεί σε λειτουργία
το πρώτο από το Μάιο του 2013 και το δεύτερο από το Μάρτιο του 2014. Μέχρι το τέλος του 2013 στο πρώτο Σχέδιο εντάχθηκαν 1.840 άνεργοι νέοι πτυχιούχοι, με προϋπολογιζόμενη
συνολική δαπάνη €7,2 εκατομμυρίων, ενώ στο δεύτερο Σχέδιο
έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 3.100 άνεργοι νέοι με προϋπολογιζόμενη δαπάνη €10,5 εκατομμύρια. Το τρίτο Σχέδιο αφορά
άνεργους νέους απόφοιτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών
Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας, κάτω των 25 ετών και έχει
τεθεί σε εφαρμογή από τον φετινό Φεβρουάριο. Στο Σχέδιο
έχουν ενταχθεί 1.900 άνεργοι νέοι με προϋπολογιζόμενη
δαπάνη €6,3 εκατομμύρια.

«ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ»
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΟΣ

Όπως υπογραμμίσθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τη λειτουργία του κυβερνητικού Καταφυγίου
για Αναγνωρισμένα Θύματα Εμπορίας
Προσώπων, προβλήματα τα οποία
συνδέονται με την έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των μη
κυβερνητικών οργανώσεων και των
αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, σύμφωνα με βουλευτές της επιτροπής.

35 αναγνωρισμένα θύματα
εμπορίας προσώπων το 2014
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, μέχρι στιγμής το 2014 υπήρξαν
35 αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας
προσώπων, εκ των οποίων 16 ήταν
θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης,
14 εργασιακής εκμετάλλευσης, 5 για
εικονικούς γάμους. Από τις υποθέσεις
αυτές, 22 έχουν διερευνηθεί και 14
θύματα έμειναν στο κυβερνητικό καταφύγιο για κάποιο διάστημα.

πόροι. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Σχεδίων, κάθε άνεργος νέος που συμμετέχει τοποθετείται σε επιχείρηση/οργανισμό για πρακτική κατάρτιση
και απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών. Η
τοποθέτηση είναι σε συγκεκριμένη θέση/τομέα εργασίας και
ο άνεργος καθοδηγείται και
επιβλέπεται από κατάλληλο
καθοδηγητή. Στους ανέργους
που συμμετέχουν στο Σχέδιο
καταβάλλεται από την ΑνΑΔ
επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα.

τροπής εκπρόσωπος της Αστυνομίας
ανέφερε ότι δεν υπάρχει προσωπικό
για να γίνονται έφοδοι και έρευνες, ενώ
δεν υπάρχει ούτε πληροφόρηση για
τους χώρους όπου γίνεται εκμετάλλευση.
Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που
μας διασύρει διεθνώς και πρέπει να
γίνει κάτι για να βγει η Κύπρος από
τους καταλόγους της ντροπής” τόνισε
η βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ρούλα Μαυρονικόλα.

Δεν υπάρχει εξειδικευμένο
προσωπικό

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Σοφοκλής Φυττής, μη
κυβερνητικοί οργανισμοί φιλοξενούν
σε ξενώνες θύματα εμπορίας προσώπων τα οποία βοηθούν να επιστρέψουν στις χώρες τους χωρίς οι Αρχές
να ενημερώνονται με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει η μαρτυρία τους εναντίον
των διακινητών.
Η Επιτροπή, είπε, ζήτησε στοιχεία από
την Αστυνομία σε σχέση με τα αναγνω-

• Στην ίδια κατηγορία
με τη Μποτσουάνα
η Κύπρος στα θέματα
εμπορίας προσώπων
ρισμένα θύματα που απομένει να μαρτυρήσουν και ποιες ποινές επιβλήθηκαν σε διακινητές σε προηγούμενες
υποθέσεις.
Ανέφερε ακόμα ότι ενώπιον της Επι-

Στο κυβερνητικό καταφύγιο δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που να
ασχολείται με τα αναγνωρισμένα
θύματα ώστε αυτά να πειστούν να
παραμείνουν στην Κύπρο για να
παρουσιαστούν στο δικαστήριο ως
μάρτυρες κατηγορίας εναντίον των
διακινητών τους.
Μέχρι σήμερα πάντως δεν έγινε καμία
πρόοδος αναφορικά με τις επισημάνσεις της “έκθεσης-καταπέλτη” της Επιτρόπου Διοικήσεως του Οκτωβρίου του
2013, στο θέμα του καταφυγίου, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ό

ταν ο Θεός δημιούργησε τα έθνη, έδωσε στο
κάθε έθνος από δύο αρετές. Έτσι, έκανε του
Αμερικανούς τακτικούς και νομοταγείς, τους
Γερμανούς αποφασιστικούς και μελετηρούς,
τους Ιάπωνες εργατικούς και υπομονετικούς, και
ούτω καθεξής.
Για τους Έλληνες είπε, θα είναι έξυπνοι, τίμιοι
και θα δουλεύουν στο δημόσιο. Όταν τελείωσε
τη δημιουργία του κόσμου, τον πλησίασε ο....

-Το βρήκα! Θα παραμείνουν οι τρεις αρετές, αλλά κάθε
Έλληνας θα μπορεί να κάνει χρήση μόνο των δύο.
Κι έτσι έγινε:
Αν ένας Έλληνας είναι τίμιος και δουλεύει στο Δημόσιο,
δεν είναι έξυπνος.
Αν είναι έξυπνος και δουλεύει στο Δημόσιο, δεν είναι
τίμιος.
Αν είναι έξυπνος και τίμιος, δεν δουλεύει στο δημόσιο.

αρχάγγελος Γαβριήλ και του είπε:
-Κύριε, έδωσες σε όλα τα έθνη από δύο αρετές,
αλλά στους Έλληνες έδωσες τρεις. Αυτό θα τους
κάνει πολύ ισχυρούς και θα διαταράξει τις
ισορροπίες πάνω στη γη.

-Έχεις δίκιο Γαβρίλε, είπε ο Κύριος. Στάθηκα
απρόσεκτος και αυτή η απροσεξία μου θα κάνει
τους Έλληνες να κυριαρχήσουν σε όλο τον
κόσμο. Κάτι πρέπει να κάνω αλλά δεν μπορώ να
ανακαλέσω τις αρετές που τους έδωσα, κι άρχισε ο Θεός να ψάχνει να βρει μια λύση.

Απίστευτο αλλά αληθινό

ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
• Τα μάτια μας έχουν πάντα
το ίδιο μέγεθος εκ γενετής,
αλλά οι μύτες και τα αυτιά
μας συνέχεια μεγαλώνουν

τηλεοπτικά δίκτυα, οι εφημερίδες,
τα περιοδικά, κτλ.
• Το ανθρώπινο σώμα έχει 45
μίλια νεύρα.

• Τα μήλα είναι αποτελεσματικότερα
από
την
καφεΐνη στο να κρατούν
τους ανθρώπους ξύπνιους
το πρωί.
• Τα χαρτονομίσματα δεν
κατασκευάζονται από χαρτί
-όπως πιστεύουν πολλοί.
Στην πραγματικότητα είναι
74% βαμβάκι και 25% λινό.

• Το 1608, ο Τζώρτζ Κένταλ
ήταν ο πρώτος κρατούμενος
που εκτελέστηκε στις Η.Π.Α. Έκτοτε, έχουν εκτελεστεί 19.200
άνθρωποι.

• Το λαμπερότερο μέρος της Γης
που φαίνεται από το Διάστημα
είναι το Las Vegas.
μεγάλης επιδημίας που αποδεκάτιζε τα ζώα στην Αυστραλία, έγιναν στην Σουηδία.
• Το 1967, το εσωτερικό σημείωμα
της CIA που αναφερόταν στα σχέδια για τη δολοφονία του Φιντέλ
Κάστρο περιλάμβανε 133 σελίδες.

• Το 1800 οποιοσδήποτε δεν είχε
καταφέρει να αυτοκτονήσει στη
Αγγλία καταδικαζόταν σε θανατική ποινή!

• Το 62 μ.Χ., ο Νέρωνας έστειλε
σκλάβους στα Απέννινα Όρη, για
να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν
επέστρεψαν οι σκλάβοι, ο Νέρωνας πήρε το χιόνι, πρόσθεσε
φρούτα και μέλι και το έφαγε ως
παγωτό.

• Το 1956, οι Ολυμπιακοί Αγώνες
διεξήχθησαν στην Μελβούρνη. Όχι
όμως και τα αγωνίσματα της
ιππασίας, τα οποία, εξαιτίας μιας

• Το 90% των πληροφοριών που
συλλέγουν και αναλύουν οι
άνθρωποι της CIA προέρχεται από
"ανοιχτές" πηγές, όπως είναι τα

• Το νομικό καθεστώς για τη
γυναίκα, στην Ελλάδα, προσδιοριζόταν έως το 1975 από τον Αστικό Κώδικα του 1940 (έργο του
Μεταξά). Εκεί καθοριζόταν ότι "ο
άνδρας είναι η κεφαλή της οικογένειας" και ότι "επί διαφωνίας,
υπερισχύει η γνώμη του ανδρός".
• Το πιο δυνατό ζώο είναι ένα
...σκαθάρι (Scarabaeidae) που
συναντάται κυρίως σε τροπικές
ζώνες. Μετρήθηκε ότι μπορεί να
σηκώσει 850 φορές το βάρος του.
Σαν να σήκωνε ένας μέσος άνθρωπος 64 τόνους..
• Τουλάχιστον άλλοι 9.000.000
άνθρωποι έχουν γενέθλια την ίδια
μέρα με εσένα.

ΠΑΡΑΞΕΝΑ - ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Είναι τόσο κακός οδηγός που έγινε... δάσκαλος οδήγησης

Π

Μια άλλη διάσταση του «δάσκαλε που δίδασκες»

ρώην γνωστός ηθοποιός τηλεοπτικής σειράς
της αυστραλιανής τηλεόρασης, ο Ben Oxenbould
διαθέτει ένα όχι σπάνιο
χαρακτηριστικό: είναι πολύ
κακός οδηγός, πίνει πολύ
όταν οδηγεί και επανειλημμένα έχει βρεθεί στο δικαστήριο,
πληρώνοντας
μεγάλα πρόστιμα.

Το ενδιαφέρον είναι πως
συμμετέχει σε μια οργανωμένη διαφημιστική εκστρατεία της χώρας του για την
οδική ασφάλεια! Η καριέρα του
Oxenbould έχει διαμορφωθεί
κυρίως γύρω από το δανεισμό της
φωνής του σε διάφορες παραγωγές. Ενώ ο αρμόδιος υπουργός
Υποδομών και Δημοσίων Έργων

οφειλόμενα πρόστιμα στην Τροχαία και να οδηγεί αυτοκίνητο
χωρίς
επίσημα
συνοδευτικά
έγγραφα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες,
δεν είχαν εντοπίσει εξαρχής το
απίστευτο... βιογραφικό του ως
οδηγού, που περιλαμβάνει ένα
επτασέλιδο ιστορικό τροχαίων
ατυχημάτων!
ζητάει εξηγήσεις και αποποιείται
κάθε ευθύνης σχετικά με την
(ατυχή, ομολογουμένως) επιλογή
του συγκεκριμένου ηθοποιού.
Ο 44χρονος ηθοποιός, του οποίου
η άδεια οδήγησης έχει ανασταλεί
δώδεκα φορές από το 1991, έχει
συλληφθεί να οδηγεί με μη έγκυρο
δίπλωμα, να μην καταβάλλει τα

Οι απόψεις επί του θέματος διίστανται: κάποιοι υποστηρίζουν
πως είναι ανήθικο και αδιανόητο
να δανείζει τη φωνή του σε διαφημιστικό οδικής ασφάλειας
κάποιος που είναι πιστοποιημένα
κάκιστος οδηγός, ενώ κάποιοι
άλλοι, περισσότερο πρακτικοί,
εμμένουν στην αποτελεσματικότητα της αναγνωρίσιμης φωνής του.

Η συμβουλή της ημέρας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Επίλεξε ξηρούς καρπούς
ως ενδιάμεσο γεύμα
Βάλε τους ξηρούς καρπούς στη διατροφή
σου κι απόλαυσε τα οφέλη τους.
Προτίμησε τους ανάλατους και κατανάλωσε μία χούφτα αυτών στα ενδιάμεσα
γεύματα του δεκατιανού κι απογευματινού. Δοκίμασε μία μείξη αυτών και συνδύασε τα με φρούτα ή το γιαούρτι σου.

Προσοχή στην υπερβολική κατανάλωσή
τους. Οι ξηροί καρποί σε μία λογική
ποσότητα κι εφόσον δεν έχεις κάποια αλλεργία
σε αυτούς, θα σου δώσουν την απαραίτητη
ενέργεια για τη συνέχεια της ημέρας ή την προπόνησή σου, θα σε προμηθεύσουν με βιταμίνες
κι ιχνοστοιχεία ενώ θα προκαλέσουν το αίσθημα του κορεσμού μέχρι το επόμενο γεύμα.

Υπάρχει κάτω από την Αθήνα υπόγειος
χώρος αρχαίος που οδηγεί σε άθικτο ναό,
τον έχουνε βρει εδώ και 25 χρόνια με 130
αγάλματα άθικτα σε άριστη κατάσταση;
Τι φοβούνται να μην αποκαλυφθεί και το κρύβουν 25 χρόνια; Υπάρχουν εικασίες ότι υπάρχει
και το χρυσελεφάντινο άγαλμα. Εκεί υπήρχαν
ανάγλυφα παντού στον χώρο γεμάτο σαν αυτά
που έχει ο Παρθενώνας γύρω γύρω. Τα αγάλματα και ο χώρος τουλάχιστον τότες πριν το
ξανακλείσουν ήτανε άθικτος.
Τα αγάλματα ήταν τέλειος άθικτα, χωρίς να
λείπουν χέρια μύτες όπως λείπουν σε αυτά τα
αγάλματα που έχουμε έξω,τα περισσότερα
σπασμένα στο μουσείο της ακρόπολης και
παντού. Χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά. Και
όλα αυτά μέχρις εκεί που προχώρησαν γιατί
δεν το εξερεύνησαν όλο το μέρος. Ποιοι είναι
αυτοί που έχουνε σταματήσει τόσα χρόνια το
άνοιγμα της στοάς;
Το έβγαλε στην φόρα ο άνθρωπος που το ανακάλυψε..αλλιώς ακόμα δεν θα ξέραμε τίποτα.
Ενδέχεται να έρθουν αρχαιολόγοι από όλο τον
κόσμο και να ανοιχτεί.

Το γέλιο του ... σήμερα

Από το περιβόλι του διαδιχτύου
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Σοβαρά …
αστειάκια
Ο Έλληνας υπουργός Δημοσίων Έργων
συναντιέται με τον Γερμανό ομόλογό του
στη Γερμανία και επισκέπτονται διάφορα
έργα που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της
υπουργικής θητείας του Γερμανού.

- Τη βλέπεις αυτή τη γέφυρα; λέει ο Γερμανός. Κόστος 150 εκατομμύρια μάρκα
και 15 εκατομμύρια στην τσέπη μου.
Πηγαίνουν παρακάτω και δείχνει στο δικό
μας μια ανισόπεδη διάβαση.
- Τη βλέπεις αυτή την ανισόπεδη διάβαση;
Κόστος 200 εκατομμύρια μάρκα, 20 εκατομμύρια
στην τσέπη μου. H ξενάγηση συνεχίζεται με τον
ίδιο τρόπο.
Μετά από λίγο καιρό, ο Γερμανός, ως επίσημος
προσκεκλημένος του Έλληνα ομόλογού του, επισκέπτεται την Ελλάδα. Ο Έλληνας υπουργός τον
ξεναγεί στα διάφορα έργα. Φτάνουν και πάνω
από τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και τον ρωτά:
- Τη βλέπεις αυτή την υπερσύγχρονη γέφυρα, τη
μεγαλύτερη στην Ευρώπη;
- Ποια γέφυρα;, απορεί ο Γερμανός.
- 3 δισεκατομμύρια δραχμές στην τσέπη μου.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μάθετε τα μυστικά της σωστής απόψυξης και κατάψυξης
Π
ολλοί φαίνεται ότι κάθε φορά
που ανοίγουν τον καταψύκτη
διερωτούνται αν τα τρόφιμα που
βρίσκονται μέσα είναι ασφαλή για
κατανάλωση. Άλλοι πάλι, φαίνεται
να «ρίχνουν» στην κατάψυξη τρόφιμα με τη βεβαιότητα ότι θα μείνουν φρέσκα… για πάντα. Σας
παρουσιάζουμε μια σειρά από τις
πιο χρήσιμες πληροφορίες για την
σωστή κατάψυξη και για το πόσο
χρόνο πρέπει να κρατάτε μέσα στο
«θάλαμο» τα τρόφιμα.

βια (βακτήρια, ένζυμα και μούχλα)
επαναδραστηριοποιούνται
και
πολλαπλασιάζονται, όπως και
στα φρέσκα τρόφιμα. Όμως, όλα
τα ψυγεία δεν έχουν ψυχτικούς
θαλάμους που ψύχουν στους 18οC. Η ευρωπαϊκή σήμανση στα
ψυγεία, καθορίζει με αστεράκια (*)
τις δυνατότητες ψύξης των ψυκτικών θαλάμων των ψυγείων, και τη
χρονική περίοδο στην οποία μπορούν να φυλάσσονται τα τρόφιμα.

Τι θα βάλετε στην κατάψυξη;
Βασικά οτιδήποτε, με εξαίρεση τις
κονσέρβες (αν θα τις καταψύξετε
πρέπει να τις ανοίξετε και να τις
αδειάσετε σε άλλο σκεύος) και τα
αυγά μέσα στο τσόφλι τους.
Βέβαια, άλλο ότι μπορείτε να
καταψύξετε τα τρόφιμα και ότι δεν
γίνονται επικίνδυνα και άλλο το
πώς θα είναι μετά την απόψυξη.
Μερικά δεν βγαίνουν εντάξει, όπως
π.χ. η μαγιονέζα, το αυγολέμονο,
το μαρούλι και γενικά τα σαλατικά.
Όλα τα τρόφιμα που μπαίνουν
στην κατάψυξη, κάτω από τους 18οC, είναι ασφαλή για πάντα.
Μόνο η ποιότητά τους αλλοιώνεται
με την παρατεταμένη κατάψυξη. Γι'
αυτό, κανένα τρόφιμο δεν συνίσταται να μένει στην κατάψυξη
πάνω από 12 μήνες. Η κατάψυξη
τα διατηρεί ασφαλή, γιατί επιβραδύνει την κίνηση των μορίων,
κάνοντας τα μικρόβια να πέσουν
σε νάρκη. Έτσι, διαφυλάσσει τα
τρόφιμα για μεγάλες περιόδους,
επειδή εμποδίζει την ανάπτυξή
τους. Μετά την απόψυξη τα μικρό-

Φρεσκάδα και ποιότητα
Όσο πιο φρέσκα είναι τα τρόφιμα
που θα βάλετε στην κατάψυξη,
τόσο καλύτερη θα είναι και η
συντήρησή τους και θα διατηρήσουν την γεύση τους. Ενώ αν τα
βάλετε στην κατάψυξη προς το
τέλος της… χρήσιμης ζωής τους,
τότε τα αποτελέσματα θα είναι
απογοητευτικά. Γι' αυτό, φροντίστε
να βάζετε στην κατάψυξη όσο το
δυνατόν πιο φρέσκα τρόφιμα, για
να διατηρούνται οι βιταμίνες τους,
το χρώμα, το άρωμα και η γεύση
τους. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι
το ωμό κρέας, κοτόπουλο και ψάρι
κρατούν για περισσότερο χρόνο
την ποιότητά τους από τα αντί-

στοιχα ψημένα, γιατί στο ψήσιμο
χάνεται ένα μεγάλο μέρος της
υγρασίας τους. Εξάλλου, η κατάψυξη από μόνη της δεν καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά των
τροφίμων, και υπάρχει ελάχιστη
διαφορά στη διατροφική αξία των
κατεψυγμένων προϊόντων, όπως
τα πουλερικά, τα ψάρια και το
κρέας.

Η σωστή απόψυξη
Ο καλύτερος τρόπος για απόψυξη
είναι ο αργός, μέσα στο ψυγείο,
στο χαμηλότερο ράφι του. Μικρά
κομμάτια θα ξεπαγώσουν σε 1
βράδυ, τα πλείστα όμως χρειάζονται 1–2 μέρες. Τα τρόφιμα επανέρχονται σταδιακά σε ψηλότερες
θερμοκρασίες και η ποιότητά τους
είναι καλύτερη. Αν όμως δεν προγραμματίσατε την απόψυξη, και
χρειάζεστε άμεσα να μαγειρέψετε
το κρέας ή το ψάρι, τότε ακολουθήστε τους εξής κανόνες: Μην βγάζετε ποτέ τα τρόφιμα από τη
σακούλα τους για να τα μουλιάσετε στο νερό –ιδιαιτέρα το κρέας. Οι
ιστοί του θα απορροφήσουν το
νερό σαν σφουγγάρι και το αποτέλεσμα θα είναι υδαρές και πιο
σκληρό κρέας! Βυθίστε το στο νερό,
κλεισμένο στεγανά στη σακούλα
του και αλλάζετε το νερό συχνά.
Μετά το ξεπάγωμα πρέπει να το
μαγειρέψετε μέσα σε λίγες ώρες. Αν
αποψύξετε στα μικροκύματα, πρέπει να μαγειρέψετε αμέσως το
φαγητό, γιατί μερικά σημεία του
ίσως έχουν ζεσταθεί και το μαγείρεμα να έχει ήδη ξεκινήσει!

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Αρκετά ευχάριστες
ημέρες, οι οποίες ευνοούν την συναισθηματική σας ζωή. Γενικότερα όμως,
οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με τις
οικονομικές, τις κληρονομικές ή τις
φορολογικές σας υποθέσεις θα πρέπει
να το προσέξετε ιδιαίτερα. Είστε μεν
πολύ δραστήριοι, τα λάθη όμως και οι
υπερβολές μπορεί να σας κοστίσουν.
Προσέχετε, λοιπόν.
Ταύρος: Θέλετε να βοηθήσετε την οικογένειά σας ή να ρυθμίσετε θέματα της
ακίνητης περιουσίας σας, όμως, σε
γενικές γραμμές, έχετε μια δόση υπερβολής, που θα πρέπει να την προσέχετε. Φροντίστε να μην δημιουργηθούν
απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες
θα σας φορτίσουν και θα σας ζημιώσουν.
Δίδυμοι: Θα έχετε επαφές με σημαντικούς ανθρώπους, θα μιλήσετε, θα
συζητήσετε. παρεξηγήσεις και παρανοήσεις, όπως επίσης και κάποια
λάθη, τα οποία θα πρέπει να αποφύγετε. Αυτή την περίοδο η συναισθηματική
σας ζωή είναι αρκετά μπερδεμένη. Οτιδήποτε έχει σχέση με την εργασία σας ή
με την υγεία σας θα πρέπει να το προσέξετε ιδιαίτερα.
Καρκίνος: Αλλαγές ιδιαίτερα ευνοϊκές
τόσο για την συναισθηματική σας ζωή,
όσο και για τα επιχειρηματικά σας σχέδια. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε.
Ασχολείστε περισσότερο με τα σημαντικά οικονομικά σας θέματα, τα οποία
αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια ξεκάθαρη
εικόνα. Ενδεχομένως να επιλύσετε
κάποια θέματα τα οποία έχουν σχέση
με τα οικονομικά της οικογένειάς σας.

Λέων: Μπορείτε να χαρείτε και να διασκεδάσετε, όμως δεν παύει να υπάρχει
μια υπερβολή. Ο Δίας είναι μεν στο
ζώδιό σας, ευνοώντας την επέκταση
της ζωής σας, αλλά σας κάνει και υπεραισιόδοξους! Προσπαθήστε όσο είναι
δυνατόν, να περιορίσετε τις απαιτήσεις αλλά και την επέκτασή σας γενικότερα.
Παρθένος: Υπάρχει ένα άγχος για τα
οικονομικά σας αλλά και γενικότερα
για την δράση σας. Αυτή είναι μια
περίοδος στη διάρκεια της οποίας θα
πρέπει να κρατάτε μικρό καλάθι για
οτιδήποτε συμβαίνει. Θα ασχοληθείτε
με τα πολύ προσωπικά σας, σημαντικότατα θέματα. Θα δείτε να προωθείται ένα οικονομικό σας θέμα.
Ζυγός: Οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με
την κοινωνική σας ζωή τώρα ευνοείται. Μπορεί να οδηγειθήτε σε κάποιες
συζητήσεις και αποφάσεις, οι οποίες
όμως δεν είναι αυτές που ουσιαστικά
θα καθορίσουν την πορεία της ζωής
σας. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να περιμένετε λίγες μέρες ακόμη. Προσέχετε
τον τρόπο που χειρίζεστε τον λόγο
αλλά και τον τρόπο που κινείστε.
Σκορπιός: Η επιρροή της έκλειψης
αυτής θα έχει σταθερότητα, ειδικά
εσείς που έχετε γεννηθεί την πρώτη
μέρα του ζωδίου σας θα πρέπει να
προσέχετε πολύ όλον τον χρόνο. Μην
κάνετε υπερβολές και αποφύγετε να
κάνετε έξοδα. Οι μυστικές επαφές και
οι μυστικές συμφωνίες ενδεχομένως να
σας φορτίζουν. Μην κοινολογείτε τα
σχέδιά σας και μην δίνετε αφορμές για
σχόλια.

Τοξότης: Η κοινωνική σας ζωή γενικότερα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Τα
θέματα της υγείας ή της εργασίας σας
απαιτούν προσοχή. Θα πρέπει είτε να
συμπαρασταθείτε σε πρόσωπα που
σας έχουν ανάγκη και να φροντίσετε
γενικότερα τον εαυτό σας. Πάντως,
είναι μια περίοδος η οποία έχει να σας
δώσει πολλά.
Αιγόκερως: Στην κοινωνική αλλά και
την επαγγελματική σας ζωή, παρά το
γεγονός ότι είναι γεμάτες χαρές και
επιτυχίες, ίσως υπάρξουν κάποιες
παρανοήσεις και κάποιες αναθεωρήσεις αυτή την περίοδο. Αν ένα θέμα σας
καθυστερεί, ίσως, για να φτάσετε στο
σημείο που εσείς θέλετε, θα πρέπει να
περιμένετε λίγο. Κάποια θέματα οικογένειας και ακίνητης περιουσίας σας
καλούν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
αυτή την περίοδο.
Υδροχόος: Ο Δίας ευνοεί τις σχέσεις και
τις συνεργασίες σας. Μόνο εσείς που
έχετε γεννηθεί μετά τις 12 Φεβρουαρίου,
για δύο μήνες ακόμη, θα πρέπει να
προσέχετε τον επαγγελματικό αλλά και
τον κοινωνικό σας τομέα, μέχρι ο Κρόνος να αποχωρήσει από τη θέση επιρροής για το δικό σας ζώδιο.
Ιχθύες: Νέοι δρόμοι για να χαράξετε μια
νέα, σημαντική πορεία. Ωστόσο, γενικότερα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε
συναισθηματικό επίπεδο υπάρχει
ακόμη κάποια αβεβαιότητα, η οποία
σας φορτίζει. Φανείτε συνεπείς με τα
οικονομικά σας. Εσείς που έχετε γεννηθεί τις τελευταίες μέρες του ζωδίου
σας θα πρέπει να προσέχετε.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Ρύζι Oriental με λαχανικά
Υλικά:
• 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο λάχανο (κραμπί)
• 1 καρότο μεγάλο (τριμμένο στον τρίφτη –μεγάλες
φλούδες)
• ½ φλιτζάνι καλαμπόκι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 κρεμμύδι (μέτριο μέγεθος) ψιλοκομμένο
• 1 πιπεριά πράσινη (κομμένη σε μικρά κομματάκια)
• 2 κουταλιές της σούπας
soya sauce (dark)
• 1 κουταλιά της σούπας sesame oil
• 1 κουταλιά του γλυκού curry powder (mild or hot αναλόγως της αρεσκείας σας)
• 1 ποτήρι ρύζι parboil (η basmati – αναλόγως της αρεσκείας σας)
• 1/3 του φλιτζανιού σταφίδες
• Αλάτι-πιπέρι
• 1 ζωμό για χορταρικά (ή 2 κουταλιές του γλυκού
νοστιμιά)
• Ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
Σε ένα wok (ή απλό ψηλό τηγάνι) τσιγαρίζουμε όλα τα
λαχανικά στο ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά αφήνοντας
τελευταίο το σκόρδο ανακατεύοντας τα σταδιακά για 5
περίπου λεπτά. Προσθέτουμε το soya sauce και sesame
oil. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι, τις σταφίδες, το
ζωμό και όλα τα μπαχαρικά μαζί με 2-2 1/2 ποτήρια
νερό. Σε χαμηλή φωτιά ψήνουμε σε περίπου 10 λεπτά.

Σαλάτα με μπρόκολο
και κουνουπίδι
Υλικά:
• 1 κεφάλι κουνουπίδι
• 1 κεφάλι μπρόκολο
• 2 κρεμμύδια
• 1 δέσμη κρεμμυδάκι φρέσκο
• 3 αυγά (βρασμένα, σε μικρά κυβάκια-μόνο το ασπράδι)
• 5 φέτες bacon (τσιγαρισμένο και κομμένο σε μικρά
κομματάκια)
• Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο
• 1 κουταλιά της σούπας μέλι
• 1 φλιτζάνι μαγιονέζα light
• 1 φλιτζάνι sour cream
• 1 σκελίδα σκόρδο (λιωμένη)
• Αλάτι-πιπέρι
Εκτέλεση:
Κόβουμε το κουνουπίδι και το μπρόκολο σε κομμάτια
(μέτριου μεγέθους) και τα βράζουμε σε χογλαστό νερό
για πέντε λεπτά. Τα αφαιρούμε και τα αφήνουμε να
κρυώσουν για 1 ώρα. Ακολούθως αναμειγνύουμε όλα
τα υλικά μαζί και τα ανακατεύουμε. Διατηρούμε στο
ψυγείο περίπου 2 ώρες πριν να σερβίρουμε.

SUDOKU
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σ

ε μια εποχή που θεμελιώδη
δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων πλήττονται και
αμφισβητούνται ευθέως, η
ευθύνη όσων εκπροσωπούμε
τους εργαζόμενους, είναι να
διαμορφώσουμε ένα συνδικάτο
σύγχρονο και αποτελεσματικό,
που να μπορεί να προσφέρει
ταυτόχρονα στην ανάπτυξη
του τόπου με νέες ιδέες και
προτάσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Πανίκος Αργυρίδης γενικός οργανωτικός ΣΕΚ

ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στόχος μας είναι η προώθηση
ενός κοινωνικού προτύπου
εργασιακής σταθερότητας με
το οποίο οι εργαζόμενοι θα
απολαμβάνουν
κοινωνικά
δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και
κοινωνική προστασία.
Αυτά τόνισε ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης κηρύσσοντας την
έναρξη των συνεδρίων των
Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων
ΣΕΚ Λεμεσού και Πάφου που
πραγματοποιήθηκαν
την
περασμένη εβδομάδα. Στη
συνέχεια εστίασε την τοποθέτηση του στην ανάγκη νέου
κοινωνικοοικονομικού προτύπου που θα έχει ως επίκεντρο
του τον άνθρωπο και όχι τους
αριθμούς.
Η πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τα μεγαλύτερα
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Η οικονομική στασιμότητα, η ανεργία που σημείωσε
ιστορικά υψηλά ποσοστά, το
βιοτικό επίπεδο που ακολουθεί
μια σταθερά πτωτική πορεία,
η απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας, η άναρχη επέκταση
των ευέλικτων μορφών εργασίας, οι απολύσεις, οι μειώσεις
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ΠΑΦΟΣ
στους μισθούς και τα ωφελήματα, η μη πιστή εφαρμογή
των Συλλογικών Συμβάσεων
και οι χαμένες ελπίδες μια ολόκληρης νέας γενιάς, συνθέτουν
τις μεγαλύτερες προκλήσεις,
της σύγχρονης ιστορίας της
χώρας μας.

ήθηκε από τους ευρωπαίους
εταίρους μας ως πειραματόζωο, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα όχι μόνο
για το τραπεζικό σύστημα,
αλλά για ολόκληρη την οικονομία του τόπου μας.

Αυτή την ώρα επιβάλλεται ένα
νέο σχέδιο και ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης, που θα έχει ως
επίκεντρο του τον άνθρωπο
και όχι τους αριθμούς, που θα
συνδυάζει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την κοινωνική
συνοχή με την ανταγωνιστικότητα.

Φυσικά για την οικονομική
κατάντια της χώρας μας, εμείς
ως Κύπρος φέρουμε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης,
αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση
οφείλει να στραφεί προς τις
αρχές και τις αξίες της ίδρυσης

της, στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
ισότητας, του κράτους δικαίου
και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες
εμπνεύστηκαν από τη βούληση
των πολιτών και των κρατών
μελών της για να χτίσουν ένα
κοινό μέλλον που να στοχεύει
στην ανάπτυξη, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη
και την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.
Είναι γεγονός ότι σήμερα
περισσότερο ίσως από ποτέ
στην νεότερη ιστορία της
Ευρώπης, ο λεγόμενος "ευρώσκεπτικισμός" κερδίζει όλο και
περισσότερους οπαδούς.

ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Όμως, όσο αλήθεια ήταν στην αρχή της
Ένωσης ότι μόνο μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τους πολέμους που βασάνισαν την
ήπειρο τον προηγούμενο αιώνα, άλλο τόσο
έντονη είναι η ανάγκη σήμερα, να υπάρξει
ομαδικότητα και αλληλεγγύη με όραμα την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε πολικό και οικονομικό επίπεδο.

Το 2013 η Κύπρος χρησιμοποι-

Και με τον όρο ολοκλήρωση, δεν
εννοείται η απώλεια των χαρακτηριστικών των χωρών και των
λαών αυτής, αλλά η στόχευση
και ο προγραμματισμός πλέον
ως ομάδα και όχι ως μέλη με διαφορετικές ατζέντες.
Μπροστά σε αυτές τις μεγάλες
προκλήσεις, εμείς ως η μεγαλύτερη Συνδικαλιστική Οργάνωση,
με 70 χρόνια υπερήφανης ιστορίας και δράσης, καλούμαστε να
υψώσουμε το ανάστημα μας και

να δώσουμε το δικό μας αγώνα για εθνική,
κοινωνική και εργασιακή αναδίπλωση.
Ο ρόλος του Συνδικαλιστικού Κινήματος είναι
τώρα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
ιδιαίτερα κρίσιμος και ουσιαστικός, ως ΣΕΚ,
έχουμε χρέος απέναντι στις χιλιάδες των
εργαζόμενων που εκπροσωπούμε, για να
δώσουμε δύναμη στην οικονομία και προοπτική σε όλους τους πολίτες, για να συμβάλουμε
με τις θέσεις μας και να γίνουμε μέρος της επίλυσης προβλημάτων.
Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι οι πολιτικές λιτότητας που προκαλούν στην κοινωνία
αιμορραγία είναι καταστροφικές.
Θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μίας
κοινωνίας, που θα πρέπει να δίνει ελπίδα και
να διαχέει ευκαιρίες σε όλους, προστασία και
ασφάλεια σε όσους την έχουν ανάγκη, προοπτική σε κάθε δημιουργική προσπάθεια και
ισχυροποίηση στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Η νεοεκλεγείσα Επαρχιακή Γραμματεία
του εργατικού κέντρου Λεμεσού
ΠΑΦΟΣ

ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
Νεόφυτος Ξενοφώντος

Επαρχιακός Γραμματέας

Πέτρος Δημοσθένους

Αν. Επαρχιακός Γραμματέας

Γεώργιος Χαριλάου

Επαρχιακός Ταμίας

Μάριος Φιλιππίδης

Επαρχιακός Οργανωτικός

Κώστας Χριστοδούλου

Μέλος
Επαρχιακός Γραμματέας

Σάββας Γεωργίου

Αναπληρωτής Επαρχιακός γραμματέας

Τίτος Τιμοθέου

Επαρχιακός Ταμίας

Τάκης Χριστοφόρου

Επαρχιακός Οργανωτικός

Φλώρος Φλώρου

5ον Μέλος της Γραμματείας

Σοφοκλής Σοφοκλέους
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KOΙΝΩΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κηδεύθηκε η αγωνίστρια της ΕΟΚΑ
Παναγιώτα Μιχαλάκη Ιωάννου

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Κ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 783 - 6 NOEMBRIOΥ 1964

ηδεύθηκε την περασμένη Κυριακή
από τον Ιερό Ναό της Του Θεού
Σοφίας στο Στρόβολο η αγωνίστρια της
ΕΟΚΑ Παναγιώτα Μιχαλάκη Ιωάννου
από το Παλαιχώρι η οποία απεβίωσε
μια μέρα νωρίτερα σε ηλικία 76 ετών.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία παρέστη η
ηγεσία της ΣΕΚ και στελέχη του
Κινήματος με επικεφαλής το γ.γ. Νίκο
Μωύσέως ο οποίος κατέθεσε στεφάνι.
Εισφορές έγιναν υπέρ του Ιδρύματος
Αρχιεπισκόπου Λουκά και του Κέντρου
Ανακουφιστικής
Φροντίδας
«Αροδαφνούσα».
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος του συνδέσμου αγωνιστών ΕΟΚΑ
Θάσος Σοφοκλέους. Εκ μέρους της
οικογένειας αποχαιρέτησε την εκλιπού-

δΙΑδΙδΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦωΝΗ»

Η ΣΕΚ εκφράζει προς τους οικείους της
τα βαθύτατα της συλλυπητήρια.

Η κηδεία έγινε το περασμένο Σάββατο από την εκκλησία Αγίου Μάμα, προσφυγικό Συνοικισμό Α’
Κοκκινοτριμιθιάς.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙδΑ ΣωΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚωΝ ΛΕΥΚωΣΙΑΣ
To Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο
Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και
Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
διοργανώνει την 4η Χοροεσπερίδα στο
Μουσικοχορευτικό Κέντρο Παβίλιον (PAVILION)

την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 9:00μμ
Η τιμή εισόδου είναι €8 το άτομο και
περιλαμβάνει φαγητό (μπουφέ) και ποτό
(κυπριακό απεριόριστο και για Ουίσκι ή Βότκα
σε κάθε 6 άτομα μια φιάλη)
Απαραίτητη η παρουσίαση του εισιτηρίου
στην είσοδο

ΛΕΟΝΤΙΑδΕΙΟ ΠΡωΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 24 – 25 – 26 - 27 Οκτωβρίου, 2014, συνεχίζονται οι αγώνες του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
3η ΑΓωΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Δευτέρα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Σάββατο
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Παρασκευή
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Κυριακή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Σάββατο
Τα αποτελέσματα της 2ης Αγωνιστικής έχουν ως
εξής:
ΑΣΕΝ/ΕΘΝIKOΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ– Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2 - 4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Δευτέρα
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
0-4
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-7
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
1-6
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ 1 - 3
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με
τους αγώνες της
Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.
Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται από τη φίλαθλο εταιρεία ΚΕΟ.

Η εκλιπούσα ήταν
σύζυγος
του
πρώην
γενικού
γραμματέα της ΣΕΚ
Μιχαλάκη Ιωάννου. Συνεργάσθηκε
στενά στον Εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα με τον υπαρχηγό της ΕΟΚΑ
Γρηγόρη Αυξεντίου. Στο ενεργητικό της
έχει βιβλία ιστορικά, πολιτισμικά και
εθνικά.
Αφυπηρέτησε
από
την
Εκπαίδευση ως διευθύντρια Δημοτικής.
Αξιοσημείωτο έργο της είναι το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ αφιερωμένο στους
ήρωες της ΕΟΚΑ.

Η ΣΕΚ εκφράζει προς το συνάδελφο Χρίστο Μαύρο,
ταμία του Εργατικού Κέντρου Λευκωσίας, τα συλλυπητήρια της για το θάνατο του πατέρα του Ζένιου
Χρίστου Μαύρου από το Συριανοχώρι Μόρφου που
απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών.

ΚΑΙ

ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
0-0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - Κ & Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
0-0
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
4-0
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 6-0
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
Κ &Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2014 και ώρα 3.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26. 10.2014 και ώρα 3.00 μ.μ.
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - Α&Ν ΟΠΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
ΑΕΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

σα η αδελφή της
Ελένη Καλλή.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΙΡΙΑ

δΙΑΒΑΖΕΤΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡωΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
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Για ποιο
αξιόμαχο της Ε.Φ.;

Ο

ι Τουρκικές προκλήσεις τόσο στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) όσο και στο
Αιγαίο συνεχίζονται απειλητικά, αγνοώντας τις αρχές
της διεθνούς νομιμότητας.
Οι επιθετικές αυτές ενέργειες των Τούρκων έχουν
καταγγελθεί στη διεθνή κοινότητα, ενώ οι αρχές της
δημοκρατίας παρακολουθούν στενά την κατάσταση!!
Και εγώ ο αφελής και εκκεντρικός διερωτώμαι: Για
ποιο αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς διαλαλεί ο εκάστοτες υπουργός της Άμυνας; Που πάει η έκτακτη
εισφορά (30% από τους τόκους) για την άμυνα, τάχα;
ή μήπως για τη μείωση της θητείας, την αύξηση της
χορηγίας στα κόμματα και την αύξηση του εκλογικού
μέτρου ενδιαφερόμαστε;
Κυρικάκος Πολυκάρπου
Πέρα Ορεινής

ΛΥΣΗ SUDOKU

Ενοικιάζεται ισόγειο
διαμέρισμα ενός δωματίου με κουζίνα (studio)
στον Άγιο Δομέτιο, πειροχή Αγίου Παύλου,
(οδός Μιχ. Καραολή 20).

Πρωτάθλημα Επίλεκτης
Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του
Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της
ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 19
Οκτωβρίου 2014, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Αγίων Τριμιθιάς

2-1

ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – Ε.Μ.Ανθούπολης

3-6

ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

4-0

ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΟΧΕΝ
Περιστερώνας

Τιμή: €260 μηνιαίως
- Τηλ. 99483463

ΓΝωΜΙΚΟ
Οι άνθρωποι ποτέ δεν λένε τόσα ψέματα, όσα
μετά το κυνήγι, στη διάρκεια του πολέμου και
πριν τις εκλογές.
Όττο Φον Μπίσμαρκ, 1815-1898, Γερμανός
καγκελάριος

0-6

ΚΕΔΡΟΣ Αγ Μαρίνας Σκυλλούρας – ΘΟΙ Καπέδων 2-1
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

1-6

Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη.
Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, Ποιητής, Νόμπελ
1979
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Συνέντευξη
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• Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

O ιός Έμπολα με την Σουζάνα Γιάκαμπ,
περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη

1 Τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία είναι έτοιμα να
αντιμετωπίσουν την απειλή; «Οι ευρωπαϊκές
χώρες είναι καλά προετοιμασμένες. Δεν προβλέπω
κίνδυνο για εξάπλωση του ιού στις ευρωπαϊκές
χώρες. Τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια έχει γίνει
μεγάλη προσπάθεια για να προετοιμαστούν τα
συστήματα Υγείας, ειδικά πριν και μετά την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών, του Η1Ν1 το 2009 και
του κορονοϊού. Αυτά βελτίωσαν την εμπειρία μας
στην ικανότητα διαχείρισης αυτών των καταστάσεων και στο πρωτόκολλο που ακολουθείται για την
αντιμετώπιση των επιδημιών. Αλλά φυσικά πρέπει
να είμαστε προετοιμασμένοι για τα εισαγόμενα
περιστατικά, που προς το παρόν είναι σποραδικά.
Πρέπει να μάθουμε από την περίπτωση της ισπανίδας νοσοκόμας, στην οποία υπήρξε τυχαία μόλυνση,
και να βελτιώσουμε ό,τι χρειάζεται. Γενικά θα έλεγα
ότι είμαι αισιόδοξη αλλά οι εργαζόμενοι στην Υγεία
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοι
2 Υιοθετείται τις καταγγελίες για

καθυστερημένη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και περικοπές της κυβερνητικής χρηματοδότησης προς
τον ΠΟΥ. «Αν θέλουμε να ελέγξουμε την επιδημία,
πρέπει να την ελέγξουμε στην πηγή της, σε αυτές τις
χώρες από τις οποίες προέρχεται, δηλαδή τη Λιβερία, τη Σιέρα Λεόνε και τη Γουινέα. Πρέπει να επενδύσουμε όσα μπορούμε για να διασφαλίσουμε τη
λειτουργία των συστημάτων Υγείας τους. Αλλά αυτή
είναι μία τεράστια πρόκληση, γιατί πρόκειται για
χώρες που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, τα συστήματα Υγείας είναι εύθραυστα και ο αριθμός των
επαγγελματιών Υγείας είναι πολύ μικρός.

3 Υπάρχει η ανάλογη κινητοποίηση; Για να γίνει
σωστά ο εντοπισμός των ατόμων που έχουν έρθει σε
επαφή με ασθενή, μία σημαντική στρατηγική προσέγγιση στη μάχη κατά του Εμπολα, χρειάζονται
περίπου 20.000 εργαζόμενοι Υγείας σε αυτές τις
χώρες και ακόμη 2.000 διεθνές προσωπικό για να
τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία. Επομένως απαιτείται
κινητοποίηση για χρηματοδότηση, προκειμένου να
αυξηθεί η ικανότητα αντιμετώπισης του Εμπολα.

Εκστρατεία καταπολέμησεις του εργασιακού άγχους

Ξ

εκίνησαν προχθές Δευτέρα και
ολοκληρώνονται
μεθαύριο
Παρασκευή οι εκδηλώσεις για την
Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας.

•

Πρακτικά εργαλεία
για διαχείριση
του προβλήματος
σε επίπεδο επιχείρισης

Στην τελετή έναρξη που έγινε προχθές Δευτέρα στη Λευκωσία με
συμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων, η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου σε χαιρετισμό της
τόνισε ότι το εργασιακό άγχος
είναι το σημαντικότερο πρόβλημα
υγείας στους χώρους εργασίας.
Μαζί με άλλους ψυχοκοινωνικούς

√

4 στους 10 εργαζόμενους
υποφέρουν από επαγγελματικό
άγχος

√

Επισκέψεις σε χώρους
δουλειάς για ενημέρωση
εργοδοτών και εργαζομένων

√

Διαμοιρασμός ενημερωτικών
εντύπων από το Τ.Ε.Ε.

κινδύνους το εργασιακό άγχος
είναι η αιτία για το 60% των χαμένων εργατοωρών.
Η φετινή τελετή πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της διετούς Ευρωπαϊκής Εκστρατείας πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών με θέμα, «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Οφέλη για εσένα προσωπικά -

Οφέλη για τις επιχειρήσεις».
Η εκστρατεία έχει ως βασικό στόχο
να βοηθήσει τους εργοδότες, τους
εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους να αναγνωρίζουν την
ύπαρξη του άγχους και των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων
στους
χώρους εργασίας και στη συνέχεια,
να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα αυτών των παραγόντων και
να μάθουν πως να τους διαχειρίζονται.
Στο πλαίσιο της εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας λειτουργοί του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
επισκέπτονται χώρους δουλειάς
για συζήτηση με εργαζόμενους εργοδότες και διανομή διαφωτιστικού υλικού.

Ο ειδικά σχεδιασμένος δικτυακός
τόπος
της
εκστρατείας
(www.healthy-workplaces.eu)
παρέχει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών εργαλείων τα οποία μπορούν
να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να
βελτιώσουν το επίπεδο διαχείρησης και συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα Ασφάλειας και
Υγείας στον χώρο εργασίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται μια σειρά
προληπτικών μέτρων, όπως κατάλογοι ελέγχων, οι οποίοι μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τόσο από την
διοίκηση όσο και από τους εργαζόμενους στους τομείς των κατασκευών, της υγείας, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της
τροφοδοσίας.

Άδικη επίθεση κατά των μισθών
του προσωπικού της Επιτροπής Σιτηρών

Ά

δικη επίθεση εναντίον των
υπαλλήλων της επιτροπής
σιτηρών καταγγέλλει η Ενιαία
Οργάνωση Υπαλλήλων Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου ΕΟΥΕΣΚΟΗΟ-ΣΕΚ, με αφορμή όπως αναφέρεται, τις τελευταίες δηλώσεις
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
και προς αποκατάσταση της
αλήθειας.
Η οργάνωση αναφέρει ότι "η νόμιμη αμοιβή των υπαλλήλων είναι
θεσμική υποχρέωση κάθε εργοδότη
και δεν μπορεί να θεωρείται σκάνδαλο", προσθέτοντας ότι "το ύψος
των μισθών στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα πρέπει να ελέγχεται
μεταξύ άλλων και από τους ανεξαρτήτους πολιτειακούς φορείς,
όπως ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος
μέχρι σήμερα δεν έχει σημειώσει
οποιαδήποτε παρατήρηση στην
Επιτροπή Σιτηρών".

ζομένων στην Επιτροπή Σιτηρών
είναι προκαθορισμένη, στηρίζεται
σε νομοθεσίες και κανονισμούς με
κλίμακες ίδιες με αυτές των Δημοσίων Υπαλλήλων και του Ευρύτε-

• Παραπλανητικοί
οι ισχυρισμοί για
«βασιλικούς» μισθούς
ρου Δημόσιου Τομέα, που έχουν
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων".
Οι αμοιβές των υπαλλήλων υπόκεινται σε σημαντικές μνημονιακές
αποκοπές, όπως συμβαίνει σε όλο

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι
"οι ισχυρισμοί ότι οι υπάλληλοι
αμείβονται με βασιλικούς μισθούς
κατά μέσο όρο €6.000=, ο καθένας
το μήνα είναι παραπλανητικοί και
απαράδεκτοι". Η ενιαία οργάνωση
εξηγεί ότι "η μισθοδοσία των εργα-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα και μεταφέρονται προς
όφελος του κράτους, αναφέρεται
ενώ για τη συσσωρευτική παρουσίαση του συνολικού κόστους
εργασίας για τον εργοδότη, στο
οποίο περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές για κοινωνικές
ασφαλίσεις, συντάξεις, ιατρείο,
ασφαλιστικές καλύψεις κ.λπ.,
αυτές, αναφέρεται, δεν έχουν
καμιά σχέση με το μισθό των εργαζομένων.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Στην ανακοίνωση προστίθεται
πως οι γενικευμένες δηλώσεις των
πολιτειακών αξιωματούχων "ότι
κάτι δεν πάει καλά στην Επιτροπή
Σιτηρών θα πρέπει να διερευνηθούν άμεσα από την ίδια την πολιτεία" και προστίθεται ότι "εάν
πρόθεση του κράτους είναι η αποκρατικοποίηση-ιδιωτικοποίηση
του οργανισμού, τότε την ίδια ώρα
το κράτος οφείλει να διασφαλίσει
και τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού,
όπως είναι και οι δεδηλωμένες
δεσμεύσεις των κομμάτων και της
Κυβέρνησης".

www.oho-sek.org.cy

