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ΠΡΩΤΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ

Π

αρά το γεγονός ότι η πορεία της
ανεργίας στην Κύπρο κινείται
καθοδικά τους τελευταίους μήνες, εν
τούτοις δεν δικαιολογείται οποιοσδήποτε εφησυχασμός. Η κατάταση στο
μέτωπο της απασχόλησης παραμένει
εξαιρετικά ανησυχητική καθώς οι
μακροχρόνιοι άνεργοι αυξάνονται με
τους Ελληνοκυπρίους να αποτελούν το
80% του συνόλου.
Η ΣΕΚ αξιώνει περιορισμό της εργοδότησης αλλοδαπών και λήψη μέτρων
για να σταματήσει η εκμετάλλευση των
Κοινοτικών, δημιουργώντας ευκαιρίες
εργοδότησης για τους Κύπριους.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Τ

ο 10ο Επαρχιακό συνέδριο ΣΕΚ
Αμμοχώστου εξέλεξε τη νέα του

ηγεσία για την επόμενη τετραετία. Η
νέα σύνθεση της γραμματείας είναι η
ακόλουθη: Γιώργος Καράς (κέντρο)
νέος Επαρχιακός γραμματέας, Δημήτρης Μαούρης αναπληρωτής Επαρχιακός γραμματέας, Αντρέας Κωμοδίκης

ΨΗΛΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η

Ελληνική νεολαία της Κύπρου
παραμένει στις επάλξεις του συνεχούς
αγώνα για απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας και απονομή δικαιοσύνης στο πολύπαθο νησί.
Το ισχυρό αυτό μήνυμα έστειλε η
μαθητιώσα και φοιτιώσα νεολαία μας
στο πλαίσιο των μαχητικών εκδηλώσεων για τη μαύρη επέτειο ανακήρυξης
του ψευδοκράτους.

Επαρχιακός

Κωστάκης
ταμίας,

Κυριάκου
Σταύρος

μέλος.

οργανωτικός,
Επαρχιακός
Χαραλάμπους
(Σελ. 9)

ΩΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΒΟΥΛΗ

Σελ. 10

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2836
TIMH 0.68€(£ 0.40)

• Επείγει η επούλωση των πληγών της οικονομικής τραγωδίας και η τιμωρία των ενόχων

Η

Κύπρος και ο λαός της δεν
πρόκειται να βγουν από τα
σημερινά τραγικά κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα αν δεν επέλθει
κάθαρση, εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχανής και εδραίωση συνθηκών αξιοκρατίας, ισοπολιτείας,
διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

4 Εκσυγχρονισμός του κράτους
με ισοπολιτεία - χρηστή διοίκηση
4 Εφαρμογή του ΓΕΣΥ
4 Θωράκιση εργατικών δικαιωμάτων
4 Προστασία των ευάλωτων πολιτών

Το ισχυρό αυτό μήνυμα έστειλε το
10ο Συνέδριο της ΣΕΚ Αμμοχώστου
τονίζοντας την ανάγκη γρήγορης
επίλυσης των καυτών προβλημάτων
που καταδυναστεύουν τους εργαζόμενους και τα πλατειά στρώματα της
κοινωνίας.
Από το βήμα του συνεδρίου, ο γ.γ. της
ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως αξίωσε τιμωρία
των ενόχων και τάχιστη επούλωση
των πληγών της οικονομικής τραγωδίας.
(Σελ. 3, 9)

Αφέθηκε στα αζήτητα η παραγωγικότητα

Η

Κυπριακή οικονομία, αυτή τη δύσκολη ώρα που
βρίσκεται υπό τη συνεχή κηδεμονία της Τρόικα,
αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα ανάμεσα στα
οποία κυρίαρχη θέση κατέχει το πρόβλημα με τη
χαμηλή παραγωγικότητα.
Η ΣΕΚ, η οποία αγωνιά και ενδιαφέρεται συνέχεια για
το συγκεκριμένο ζήτημα, κατά καιρούς χαρακτήρισε
τη χαμηλή παραγωγικότητα ως την αχίλλειο πτέρνα
της Κυπριακής οικονομίας.
Επαναλαμβάνουμε εκ νέου αυτή την άποψη για να
υπενθυμίσουμε πως, το Μάρτιο του 2006 το τότε
υπουργικό συμβούλιο συνέστησε το Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας με βασική ευθύνη και αποστολή να προωθήσει και να υλοποιήσει το εθνικό
πρόγραμμα παραγωγικότητας για την περίοδο
2007-2013 με την πολιτική ευθύνη να ανήκει στον
εκάστοτε υπουργό Εργασίας.
Στο Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας, το
οποίο στηρίζεται και από αρμόδιες τεχνικές Επιτροπές, μετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στο πιο ψηλό

επίπεδο.
Τόσο η κυβέρνηση, (πρώην και νυν), όσο και οι εργοδότες, (στους οποίους με βάση τη διεθνή πρακτική
αλλά και τη βιβλιογραφία ανήκει η κύρια ευθύνη για
το συγκεκριμένο θέμα), δεν επέδειξαν την πρέπουσα
προθυμία για τη βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας.

• Ώρα για σοβαρή και τεκμηριωμένη
αποτίμηση του εθνικού προγράμματος
για την περίοδο 2007 - 2013
Δυστυχώς μέχρι σήμερα πολύ λίγα πράγματα έγιναν
προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εθνικής
παραγωγικότητας με αποτέλεσμα η Κύπρος να μην
συγκρίνεται ευνοϊκά με τα όσα συμβαίνουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 28.
Έχουμε την άποψη πως τώρα χρειάζεται να γίνει
ένας πειστικός και τεκμηριωμένος απολογισμός που

να δείχνει τι έγινε από το 2007 μέχρι σήμερα στο
κεφάλαιο παραγωγικότητα. Πόσο αυτή αυξήθηκε
σαν αποτέλεσμα της οποιασδήποτε υλοποίησης του
Εθνικού Προγράμματος, τι δαπάνες έγιναν προς αυτή
την κατεύθυνση και πώς προχωρούμε τα επόμενα
χρόνια;
Φρονούμε λοιπόν πως είναι η ώρα για μια συνολική
αποτίμηση του κεφαλαίου παραγωγικότητα, με την
αυστηρή παρατήρηση πως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας δεν μπορεί να επέλθει
μόνο μέσα από τη μείωση των μισθών και την περιθωριοποίηση της ΑΤΑ.
Ενόσω η παραγωγικότητα - σε εθνικό επίπεδο - βρίσκεται διαρκώς καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα, δεν
μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις για ουσιαστικές
αλλαγές και βελτιώσεις, γι’ αυτό και οι αρμόδιοι
φορείς πρέπει να επιταχύνουν το βηματισμό τους
προς την κατεύθυνση λήψης διορθωτικών αποφάσεων.

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

Καιρικά Φαινόμενα

Η

ΚΕΝΤΡΟΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Οι ακρίδες

ιστορία των Κυπριακών Αερογραμμών δεν είναι
τίποτα άλλο παρά μια αντιγραφή της πρόσφατης ιστορίας της Κύπρου.
Από την ανεξαρτησία της και μετά, η Κυπριακή
Δημοκρατία έγινε εύκολη λεία για όσους την κληρονόμησαν από θέσεις εξουσίας και κομματικών σχηματισμών. Δεν της έφταναν οι εξωτερικές επιβουλές, είχε στο εσωτερικό της αμέτρητες ακρίδες που
της ρουφούσαν το αίμα. Το παραδέχονται όλοι
τώρα. Πώς όλες οι διακυβερνήσεις χρησιμοποίησαν
τις Κυπριακές Αερογραμμές. Ως λάφυρα που τα
έταζαν στους ψηφοφόρους υπηκόους.
Η τραγική κατάληξη των Κυπριακών Αερογραμμών,
του περιβόητου εθνικού αερομεταφορέα, δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική. Χρησιμοποιήθηκε από
όλους και τώρα το κουφάρι της δεν συγκινεί κανέναν. Ούτε και ενδιαφέρεται κάποιος για να την αγοράσει. Τα κόμματα, που εναλλάξ ανέλαβαν την
εξουσία σ’ αυτό το κολοβό κράτος, δεν δίστασαν.
Δεν δίστασαν να καταστρέψουν την εταιρεία. Όσο
τους εξυπηρετούσε, ήταν χρήσιμη. Κουβαλούσε
ψηφοφόρους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και εκατομμήυρια τουρίστες, που όσα λεφτά και να άφηναν στην οικονομία του τόπου δεν ήσαν αρκετά για
να τη σώσουν. Ούτε την εταιρεία ούτε την Κύπρο.
Ό,τι έπαθε η κυπριακή οικονομία από τις ντόπιες
ακρίδες έπαθε και η εταιρεία του περιβόητου εθνικού αερομεταφορέα. Αρρώστησε, χρεοκόπησε και
βούλιαξε. Στην οικονομία την τελευταία στιγμή, για
λόγους που δεν είναι της παρούσης, βρήκαμε δανεικά και δανειστές. Για τις Κυπριακές Αερογραμμές,
όμως, το σενάριο είναι τετελεσμένο. Δεν υπάρχουν
δανεικά και δανειστές για να την κρατήσουν άλλο
στη ζωή. Οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν εύκολα γιατί
είναι τσιμεντωμένες αντιλήψεις δεκαετιών. Μπορεί
φραστικά να ομολογύμε το έγκλημα διαφθοράς,
πως όλοι ευθύνονται αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και δεν σημαίνει τίποτα γιατί ακολούθως μετά ο
ένας επιτίθεται του άλλου αποσύροντας τη δική του
ευθύνη και συνενοχή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε
ποιο θα είναι το οριστικό τέλος αυτής της ανικανότητας να αλλάξουμε νοοτροπία. Η σημασία είναι
πως αν δεν καταλάβουμε ότι όλοι μαζί αλλά καιξεχωριστά τα καταστρέψαμε, οι επόμενες συμφορές
δεν θα αργήσουν. Το να αποβάλουμε από τον ψυχισμό μας το απωθημένο να συμπεριφερόμαστε ως
ακρίδες είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα της σύγχρο«ΠΟΛΙΤΗΣ»
νης τραγωδίας μας.

Σ

τις παρούσες δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, με
την ανεργία να συνεχίζει να κτυπάει
κόκκινο, ακρωτηριάζοντας τα όνειρα
νέων ανθρώπων δεν υπάρχει πιστεύω
χειρότερο συναίσθημα από την εργασιακή ανασφάλεια.
Να μην γνωρίζει ο εργαζόμενος, αν την
επόμενη μέρα θα έχει δουλειά και αν θα
Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

μπορεί να ανταποκρίνεται στις χίλιες
δύο οικογενειακές και άλλες καθημερινές υποχρεώσεις του.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Μέχρι και πριν λίγα χρόνια όλοι μονολογούσαν: Να έχουμε την υγεία μας και
όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Σήμερα
λέμε: Να έχουμε δουλειά για να μην
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Τ

α τελευταία χρόνια γινόμαστε
μάρτυρες ενός θέατρου του
παράλογου που παίζεται στη σύγχρονη Ευρωπαική Κύπρο με κορυφαίους
πρωταγωνιστές
τους
σοφούς Διοικητές της Κεντρικής
Τράπεζας, πολύξερους πολιτικούςπολειτιακούς ταγούς και πάνσοφους τραπεζίτες με περγαμηνές
τύπου Χάρβαρντ.
Ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας
Δημήτρης Χριστόφιας που η πολιτική του μυωπία και τα αγκυλωμένα
πολιτικά του αντανακλαστικά δεν
έβλεπαν την επέλαση της οικονομικής κρίσης για λόγους δικούς του
δεν μιλιόταν με τον τότε κεντροδιοικητή Αθανάσιο Ορφανίδη με αποτέλεσμα το τραπεζικό σύστημα να
κινείται σε ανεξέλεγκτες διαδρομές.
Ο διάδοχος του κ. Ορφανίδη, εκλεκτός του Δ. Χριστόφια «σύντροφος»
Πανίκος Δημητριάδης επιδιδόμενος
σε ανελέητα πολιτικά παίγνια με τα
μεγάλα αφεντικά που τον διόρισαν,
βαρυφόρτωσε τον φορολογούμενο
πολίτη με τεράστια ποσά την περίοδο του αμαρτωλού ELA και της
κατάρρευσης της πάλαι ποτέ εύρωστης Λαικής Τράπεζας.
Με την ανάληψη της προεδρίας του
κράτους από τον Νίκο Αναστασιάδη
το κλίμα στις σχέσεις του με τον Π.
Δημητριάδη ήταν εκρηκτικό λόγω
της επίμονης ανυπακοής του
κεντρατραπεζίτη στις απανωτές
προεδρικές παραινέσεις για παραίτηση. Η αναπόφευκτη «ηθελημένη»
απομάκρυνση του Π. Δημητριάδη
συνοδεύτηκε με χιλιάδες ευρώ ως
αποζημίωση για την «πολύτιμη
προσφορά του στην χειμαζόμενη»
πατρίδα.
Ο διορισμός της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, ανακούφισε καταρχήν τους

Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Ας βάλουμε για λίγο τη θέση μας στη
θέση των εκατοντάδων εργαζομένων
που βομβαρδίζονται με χίλιες δύο πληροφορίες και φήμες ότι σύντομα η
ανεργία θα τους κτυπήσει την πόρτα
και θα του πει «Κοπιάστε και εσείς στο

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

• Μονόδρομος για ένα ελπιδοφόρο
αύριο η τιμωρία των ενόχων
της οικονομικής τραγωδίας
δρικού –Κεντρικής Τράπεζας ήταν
αναπόφευκτη και αυτή τη φορά με
το Νίκο Αναστασιάδη να ρίχνει
κεραυνούς, ζητώντας επιτακτικά
απομάκρυνση της Διοικητού. Όλως
αιφνιδίως μεσούσης της καταιγίδας, επικράτησαν συνθήκες νηνεμίας μέσω πυροσβεστικής παρέμβασης του υπουργού Οικονομικών,
αφήνοντας τους πολίτες αμήχανους

Τούτη την ώρα της σκληρής δοκιμασίας του τόπου και του λαού, είναι υπέρτατο χρέος του Γενικού Εισαγγελέα να καθαρίσει τους σταύλους του Αυγεία
και να αποδόσει δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Μόνο έτσι θα ξαναεμπιστευθούν τους θεσμούς και θα επανακτήσουν την αυτοπεποίθηση τους οι
δημιουργικοί πολίτες και οι νέοι μας επιστήμονες, προκειμένου να προχωρήσουν μπροστά με ζήλο και εργατικότητα για οικοδόμηση ενός ελπιδοφόρου αύριο. Από την πλευρά τους οι πολίτες έχουν χρέος να προβληματισθούν
βαθύτατα επιδεικνύοντας μηδενικά ανοχή στους αίτιους της τραγωδίας.

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)

μακροσκελή κατάλογο των ανέργων».
Μπορούμε να το κάνουμε; Όχι στο
βαθμό που ισχυριζόμαστε.
Ειδικότερα στον Ιδιωτικό τομέα όπου η
εργασιακή εκμετάλλευση δίνει και παίρνει οι εργαζόμενοι αισθάνονται εγκλωβισμένοι και προπαντός φοβισμένοι.
Από το καθημερινό τους λεξιλόγιο έχει
διαγραφεί η λέξη διεκδικώ αφού πάνω
από τα κεφάλια τους επικρέμεται η
δαμόκλειος σπάθη της ανεργίας.
Είναι καιρός η πολιτεία να δώσει δείγματα γραφής και να θωρακίσει τους
εργαζόμενους και τα δικαιώματα τους
με συχνές επιθεωρήσεις σε χώρους
εργασίας, ειδικότερα σε αυτούς που
είναι ανοργάνωτοι στο συνδικαλιστικό
κίνημα.

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

Εδώ κάπου πέφτει η αυλαία του
θεάτρου του παράλογου που πιστοποιεί ότι στην Κύπρο τα διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου τέμνονται
εξού και αλληλοκαλύπτονται. Δεν
ξέρουμε, λοιπόν, αν ποτέ θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι της οικονομικής
τραγωδίας ή κατά πόσον οι πρώην
κεντροτραπεζίτες και οι απατεώνες
τραπεζίτες θα λογοδοτήσουν για
την καταβαράθρωση της οικονομίας
και την φτωχοποίηση του λαού. Το
μόνο που γνωρίζουμε, πολύ καλώς
μάλιστα, είναι ότι η στοιχειωμένη
καρέκλα των κεντροτραπεζιτών και
η διαπλεκόμενη σχέση των δημοσίων αρχόντων με τα γεράκια του
εύκολου πλουτισμού και τους απατεώνες τραπεζίτες, θα σημαδεύουν
για πολλά χρόνια το δρόμο των μη
προνομιούχων νοικοκυριών και της
νέας γενιάς που απεγνωσμένα προσπαθούν να ορθοποδήσουν σε μια
κοινωνία βουτηγμένη στο βούρκο.

λίγο γιατί δεν άργησε να έρθουν στο
προσκήνιο πληροφορίες που ήθελαν
την Χ. Γιωρκάτζη να έχει συγγενική
σχέση με στέλεχος δικηγορικού γραφείου που υπερασπίζεται πρώην
ισχυρό άνδρα της αμαρτωλής Λαικής Τράπεζας. Η σύγκρουση Προε-

• Τι να είσαι άνεργος. Τι να είσαι εργαζόμενος. Σε κατατρώει
η ανασφάλεια αν θα βρεις δουλειά ή αν θα βιώσεις σύντομα την ανεργία

Που κατάντησε ο κοσμάκης να κοιμάται
και να ξυπνάει γεμάτος άγχος και
αγωνία για την εργασία του και για το
μέλλον του που φαντάζει δυσοίωνο.
Ειδικότερα όταν συνειδητοποιεί ότι
παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για τη
δημοσιονομική εξυγίανση ,παρά τις
καθημερινές θυσίες των μισθωτών , με
αποκοπές μισθών και ωφελημάτων,η
καταλήστευση δημόσιου χρήματος από
αχόρταγους συνεχίζεται ακάθεκτη.

Βεβαίως, το κερασάκι στην τούρτα
έβαλε ο πρώην κεντροτραπεζίτης
προκάτοχος του Αθανάσιου Ορφανίδη Χριστόδουλος Χριστοδούλου ο
οποίος όταν το δικαστήριο τον
καταδίακασε για φοροδιαφυγή πληροφόρησε το κοινό ότι λίγο – πολύ
είναι αθώος γιατί δεν έκανε τίποτε
παραπάνω από αυτό που κάνει η
πλειοψηφία των πολιτών.

Του Ξενή Ξενοφώντος,

Η ανασφάλεια τρώει τα σωθικά
χάσουμε την υγεία μας.

να διερωτούνται τι πραγματικά
συμβαίνει σαυτό τον τόπο.

εξοργισμένους πολίτες λόγω της
λαμπρής προτέρας σταδιοδρομίας
της στο καίριο πόστο της Γενικού
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Όμως η
ευφορία των πολιτών κράτησε πολύ

Είναι σχεδόν αδύνατο και αδιανόητο για
έναν εργαζόμενο, σε αυτές τις συνθήκες
που επικρατούν ,να καταγγείλει από
μόνος του τον εργοδότη του γιατί απλά
φοβάται τις συνέπειες της πράξης του
που ενδεχομένως τον οδηγήσει μέχρι
την επόμενη μέρα στους δρόμους άνεργος και καταδικασμένος να γευθεί το
πικρό ποτήρι της φτώχειας και της
ανέχειας.
Όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά
αρκετοί εργοδότες και θέτουν στη μέγγενη τον εργασιακό μόχθο. Εδώ χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους. Στα
δύσκολα και στα απρόοπτα.
Η ανεργία και η εργασιακή ανασφάλεια
ακροβατούν στο ίδιο τεντωμένο σχοινί.
Οι μεν άνεργοι αγωνιούν αν θα βρουν
δουλειά και οι εργαζόμενοι αν θα
χάσουν τη δουλειά τους.
Όλοι πάντως αγωνιούν για την επόμενη
μέρα και διερωτούνται αν αξίζει το
κόπο να ζουν σε μια χώρα με τόση ανασφάλεια.

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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Νίκος Μωϋσέως γ.γ. ΣΕΚ

Η ΣΕΚ απαιτεί κάθαρση και τιμωρία όσων ενέχονται
στην κατασπατάληση δημόσιου χρήματος
Ο

εφαρμοστικός
νόμος περί ίσης
μεταχείρισης στην
απασχόληση,

χρόνος που μεσολάβησε
από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι σήμερα ήταν αμείλικτος τόσο για τις επιχειρήσεις
όσο και για τους εργαζόμενους.

• Δεύτερον: Να
αποκτήσει νομική
υπόσταση
ο
θεσμός των συλλογικών συμβάσεων και

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 οικονομική
απληστία των τραπεζιτών και
των γερακιών της κερδοσκοπίας, οδήγησαν την κυπριακή
οικονομία στον κρημνό και
χιλιάδες ανυποψίαστα νοικοκυριά στη φτώχεια, τη μιζέρια
και την εξαθλίωση.
Λάθη επί λαθών σε πολιτειακό
επίπεδο, κραυγαλέες πολιτικές
παραλείψεις και κρατικές
στρεβλώσεις, έθεσαν 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 και
γκρίζο περιβάλλον, η ΣΕΚ προσπάθησε με κάθε διαθέσιμο
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 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.
Υπό το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης απέλυσαν αδικαιολόγητα Κύπριους εργαζόμενους, 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

• Τρίτον: Η γνώση
της
ελληνικής
γλώσσας να θεωρείται ως προαπαιτούμενο
για
την εργοδότηση σε
συγκεκριμένα
επαγγέλματα του
νευραλγικού τομέα
των υπηρεσιών,
όπως είναι π.χ. τα
ξενοδοχεία και τα
εστιατόρια.
ευαισθησίας και δικαιοσύνης
ανέχονται και ενθαρρύνουν με
τη σιωπή αλλά και με την
αδράνεια τους τον εργοδοτικό
ετσιθελισμό και τις αντεργατικές μεθοδεύσεις.

Κυπριακό
Αποτελεί ύψιστη υποχρέωση
του Κινήματος σε ώρες συνεδρίων να εκφράζει την άποψη
του για το εθνικό μας θέμα. Η
ΣΕΚ εκφράζει την αγωνία της
για τη διαιώνιση του Κυπριακού προβλήματος, που οφείλεται στη συνεχιζόμενη εδώ και
40 χρόνια αδιαλλαξία της
κατοχικής Τουρκίας.
Καλούμε
την
Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και
τους ισχυρούς της γης να εξασκήσουν όλη την επιρροή τους
προς την Τουρκία για να άρει
τα εμπόδια που οδηγούν σε
δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού προβλήματος.

Αδίστακτο το βλέμμα
του Αττίλα
Τις τελευταίες βδομάδες με
αφορμή τις νόμιμες δραστη-

νίες Κύπρου – Ελλάδας και
Αιγύπτου που στοχεύουν στην
εμπέδωση συνθηκών ειρήνης
και ασφάλειας στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Παρακολουθούμε με ικανοποίηση τις προσπάθειες της
Κυβέρνησης για σύναψη συμφωνιών συνεργασίας και με
άλλες χώρες της περιοχής μας.
Καλούμε το Νίκο Αναστασιάδη
να συνεχίσει τις προσπάθειες
για επίλυση του κυπριακού
προβλήματος χωρίς να παρεκκλίνει από βασικές και διαχρονικές θέσεις, όπως είναι η
κατοχύρωση της βιωσιμότητας
της λύσης, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και ελευθερίες, το
κοινοτικό κεκτημένο και η ενιαία δομή του κράτους και της
οικονομίας.

Η ανοχή έχει και
τα όρια της
Η ανοχή και η αντοχή έχουν και
τα όρια τους. Η εργατική τάξη
δεν μπορεί να σηκώσει μόνη
και αβοήθητη το πελώριο
βάρος του οικονομικού φορτίου που βαρύνει τις πλάτες των
Κύπριων
φορολογουμένων.
Από το βήμα του σημερινού
συνεδρίου κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τα επερχόμενα δεινά και καλούμε την

√ Επιτέλους θα πρέπει το κράτος
να φρενάρει τον εργοδοτικό ετσιθελισμό
και τις εργασιακές μεθοδεύσεις
κυβέρνηση να επαναφέρει
χωρίς περιστροφές την ομαλότητα και την τάξη στην
αγορά εργασίας, τιμωρώντας
την οποιαδήποτε εργοδοτική
αυθαιρεσία.
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στο
υπουργείο Εργασίας αξιώνοντας ρύθμιση της απασχόλησης των Κοινοτικών εργαζομένων στη βάση των νέων δεδομένων της αγορά εργασίας
αποτρέποντας την θυματοποίηση του ντόπιου εργατικού
δυναμικού. Ζητούμε την εκπόνηση συγκεκριμένης μελέτης με
στόχο τη διαφοροποίηση της
πολιτικής απασχόλησης αλλοδαπών από Τρίτες χώρες,
ώστε να εξοικονομηθούν θέσεις
εργασίας για Κύπριους ανέργους.
Ζητούμε επίσης επιτακτικά:
• Πρώτον:

Να ψηφιστεί ο

Σε γενικότερη βάση, διεκδικούμε ρυθμισμένη αγορά 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.

ριότητες που αναπτύσσονται
στην κυπριακή ΑΟΖ βιώνουμε
εκ νέου την επιθετικότητα, την
αυταρχικότητα και τον ετσιθελισμό της Τουρκίας. Βλέπουμε
ξανά το αδίστακτο βλέμμα του
Αττίλα.
Εκφράζουμε την ευαρέσκεια
μας για την απόφαση καταδίκης της Τουρκίας από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς
και για τις πρόσφατες συμφω-

• Ρύθμιση
της απασχόλησης
των Κοινοτικών
• Περιορισμό
της εργοδότησης
ξένων εργατών
• Ευκαιρίες
εργοδότησης για
το ντόπιο δυναμικό

Να αποδοθούν τεκμηριωμένα ευθύνες
Οι εφιαλτικές επιπτώσεις της 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,
επίθετο 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 στην ελεεινή κατασπατάληση
του δημοσίου χρήματος.
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• Συνδιάσκεψη Σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ Λάρνακας

Η ΣΕΚ υπεύθυνη και μαχητική θα συνεχίσει
των αγώνα για θωράκιση των εργαζομένων

Π

αρά τις πολλαπλές δυσκολίες
που έχει ενώπιον της να αντιμετωπίσει η εργατική τάξη, η ΣΕΚ με
σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και
μαχητικότητα θα συνεχίσει αταλάντευτα την προσπάθεια να θωρακίσει τους εργαζόμενους, από τον
εργοδοτικό ετσιθελισμό.

στηριοποιούνται στον κλάδο της
οικοδομικής βιομηχανίας είναι αυτοί
που επωμίζονται τις βαρύτερες επι-

αντιμετωπίζει ο κλάδος.

πτώσεις της οικονομικής ύφεσης.

κός Γραμματέας της ΣΕΚ Λάρνακας
και ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Αντρέας Πουλλής και Γιαννάκης Ιωάννου, επεσήμαναν, χαρακτηριστικά πως η ΣΕΚ δεν θα επιτρέψει σε καμιά περίπτωση να θυματοποιηθούν περεταίρω οι εργαζόμενοι.
Το Κίνημα θα συνεχίσει να εργάζεται
σκληρά, στοχεύοντας στη διάσωση
των θέσεων εργασίας και θα αντισταθεί σε κάθε επιχειρούμενη προσπάθεια εργοδοτικής ασυδοσίας.

Στους χαιρετισμούς τους ο Επαρχια-

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γραμματέας του Σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ
Λάρνακας Στέλιος Τσιαπουτής από
το βήμα της 23ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του Σωματείου οικοδόμων
ΣΕΚ Λάρνακας. Ο κ. Τσιαπουτής επεσήμανε πως οι εργαζόμενοι που δρα-

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Στέλιος Τσιαππουτής
Δημήτρης Χριστοδούλου
Σταύρος Καραγιώργης
Μιχαήλ Αβραάμ
Λεόντιος Αβραάμ
Χριστάκης Χρίστου
Κώστας Χριστοδούλου
Ευάγγελος Φλοκκάς
Κυριάκος Παναγή
Κώστας Προύντζος
Χρυσόστομος Παπασωκράτους
Νεοκλής Λάμπρου
Αντώνης Νικολάου
Σάββας Ευσταθίου
Λούκας Συμεού

Αναφέρθηκε παράλληλα στις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει
το σωματείο για την ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων αφού, οι
εργοδότες εκμεταλεύονται την κρίση
στοχεύοντας στην αποδυνάμωση
των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Ο Γραμματέας του Σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ Λάρνακας κατέθεσε την
έκθεση πεπραγμένων και αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα που

Συνάντηση Εκτελεστικής Γραμματείας Νεολαίας ΣΕΚ με ηγεσία ΝΕΔΗΣΥ

Τέθηκαν στο μικροσκόπιο τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι νέοι

Τ

Ο γραμματέας του Τμήματος Νεολαίας Τάσος Κακουλλής δήλωσε στην «Ε.Φ.» πως
η ΣΕΚ θέτει υψηλά στις προτεραιότητες της, τη θωράκιση των νέων από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα της ανεργίας που
καταδυναστεύει τη νεολαία. Αν δεν περιοριστεί το συντομότερο δυνατόν, τόνισε,
όλοι οι νέοι θα μεταναστεύουν.

Στέλιος Τσιαπουτής γραμματέας

Στόχος μας η διάσωση
θέσεων εργασίας

Μ

έσα στο δύσκολο περιβάλλον των
τελευταίων χρόνων, η ΣΕΚ, οι Ομοσπονδίες και τα Σωματεία απαιτήσαμε
από την πολιτεία με συγκεκριμένες εισηγήσεις και
απόψεις να λάβει όλα τα
αναγκαία μέτρα τα οποία
θα υποβοηθήσουν στην
αναζωογόνηση της ανάπτυξης, στη μείωση της
ανεργίας, στην ανακούφιση των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού και στην
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Η Ομοσπονδία μας κάνει ότι είναι
δυνατόν με πολλή σύνεση
και περίσκεψη σε συνεννόηση πάντοτε με τους
εργαζόμενους να κρατήσει
όσο το δυνατό περισσότερες θέσεις εργασίας, διατηρώντας ταυτόχρονα ζωντανές τις εταιρείες.
Αποδείξαμε ότι μπορούμε να αγωνιζόμαστε με αξιοπρέπεια, παρ’ όλα τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει
ο κλάδος, την ώρα μάλιστα που οι εργοδότες μας είχαν ξοφλημένους.
Τούτη τη δύσκολη ώρα παραμένουμε
ενωμένοι στις επάλξεις για διεκδίκηση
των δικαίων μας.

Σημείωσε επιτυχία η χοροεσπερίδα
ξενοδοχοϋπάλληλων ΣΕΚ Αμμοχώστου

H

7η Χοροεσπερίδα του Σωματείου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6
Νοεμβρίου 2014 στο «LAXIA PALACE»
στον Πρωταρά.
Η εκδήλωση εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων
της ΣΕΚ Αμμοχώστου για την ευημερία,
την ψυχαγωγία και την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των μελών του την
οποία επιχορήγησαν το ταμείο ευημερίας της ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ και η εταιρεία

α προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Νεολαία με κυριότερο αυτό της
ανεργίας, τέθηκαν στο μικροσκόπιο συνάντησης της Εκτελεστικής Γραμματείας
Νεολαίας ΣΕΚ με την ηγεσία της ΝΕΔΗΣΥ. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 συζητήθηκαν διεξοδικά οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους νέους και αναλήφθηκε
πρωτοβουλία συνεργασίας των τμημάτων
• Η ανεργία έχει πληξει
για διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων και
δράσεων. Καθορίστηκε νέα συνάντηση στα
ανεπανόρθωτα τους νέους
μέσα Ιανουαρίου όπου θα κατατεθεί και ο
και αποτελεί αναγκαιότητα
τελικός προγραμματισμός των κοινών δραστηριοτήτων. Στο μεταξύ έχουν ήδη τροχοη εξεύρευση μέτρων
δρομηθεί από το Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ και
για καθήλωση της
άλλες συναντήσεις με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.
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ΚΕΟ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Αμμοχώστου Δημήτρης Μαούρης, Ο
γενικός γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ
Μιλτιάδης Μιλτιάδους και ο επαρχιακός
διευθυντής της ΚΕΟ
Αμμοχώστου
Αντώνης Αντωνίου.
Τους ξενοδοχοϋπαλλήλους διασκέδασαν οι τραγουδιστές ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ
και ΚΥΠΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ με το ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ PYLES LIVE.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• ΠροωθοΥνΤΑι δΥο νομοΣχΕδιΑ ΣΤη ΒοΥλη

FERPA:

διεκδικούν τα δικαιώματα τους
οι Ευρωπαίοι συνταξιούχοι

Η

Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων Ατόμων [FERPA] συνεδρίασε την 27ην και 28ην,Οκτωβρίου,2014 στις Βρυξέλλες.
Εκ μέρους της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ συμμετείχε ο Παναγιώτης
Καραβάς και εκ μέρους των Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ ο
Σωτήρης Αυγουστή.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Bruno
Constantini ενημέρωσε για τη κατάσταση των Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων Ατόμων στις διάφορες
Ευρωπαϊκές χώρες. Γενική διαπίστωση είναι ότι με
αφορμή την οικονομική κρίση έχουν μειωθεί οι
συντάξεις και οι προσφερόμενες υπηρεσίες σε θέματα υγείας και πρόνοιας , ενώ έχει επεκταθεί το όριο
ηλικίας αφυπηρέτησης για να παρέχονται αργότερα
τα ωφελήματα σύνταξης. Το βιοτικό επίπεδο έχει
μειωθεί αισθητά.
Εξουσιοδοτήθηκε η ηγεσία της Ομοσπονδίας σε
συνεργασία με την ηγεσία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων να συνεχίσουν τον αγώνα για προάσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων και κυρίως να επιδιώξουν υλοποίηση της εξαγγελίας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Γιούνκερ για διάθεση για σκοπούς ανάπτυξης του
ποσού 300 δισεκατομμυρίων Ευρώ τα προσεχή χρόνια για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας με
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου σε αξιοπρεπή επίπεδα.
Εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων η Ομοσπονδιακή γραμματέας κα Claudia MENNE ενημέρωσε για
τις δραστηριότητες της ηγεσίας της ETUC με τους
αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιτρόπους για συζήτηση
και προώθηση των εργατικών επιδιώξεων. Εξέφρασε δε την ελπίδα με τους νέους Επιτρόπους που αναλαμβάνουν καθήκοντα από τη 1η,Νοεμβρίου,2014 θα
υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα.
Η καθηγήτρια στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου κα Elenka BRENNA ανέπτυξε το θέμα «Οι κίνδυνοι
δυσμενούς επηρεασμού της διανοητικής υγείας των
γυναικών που απασχολούνται για τη φροντίδα ηλικιωμένων εντός της οικογένειας. Ο διαφορετικός
τρόπος αντιμετώπισης του θέματος μεταξύ Βορρά
και Νότου στην Ευρώπη». Η τάση που παρατηρείται
τα τελευταία χρόνια είναι οι ηλικιωμένοι να προτιμούν οικογενειακή φροντίδα παρά να διαμένουν σε
ιδρύματα.
Ο Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Henri LOURDEL ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε με
θέμα τις τυχόν διευκολύνσεις που έχουν οι συνταξιούχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς π.χ. λεωφορεία,
τρένα, πλοία, και αεροπλάνα.
Η συνεδρία ασχολήθηκε και με το δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή φροντίδα καθ’όλη τη διάρκεια
της ζωής του. Αποφασίστηκε η Ομοσπονδία να αποταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξασφάλιση
έγκρισης για συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών που να καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να
προτείνει νομοθεσία που να εξασφαλίζει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια με την
εξασφάλιση επί μακροχρόνιας βάσης ικανοποιητικής κοινωνικής προστασίας και πρόσβαση σε ποιοτική και υποστηρικτική μακροπρόθεσμη φροντίδα
πάνω και πέραν της ιατρικής φροντίδας.
Την ανάπτυξη κάθε θέματος ακολουθούσε εκτενής
συζήτηση.
Η επόμενη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής
καθορίστηκε για τις 31 Μαρτίου και 1ην Απριλίου,
2015.
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Προαπαιτούμενο η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας
για εργοδότηση σε νευραλγικούς τομείς των υπηρεσιών

Σ

άρκα και οστά φαίνεται να
παίρνει το συνδικαλιστικό
αίτημα που αφορά την επαρκή
γνώση της Ελληνικής γλώσσας
για εργοδότηση σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα πρώτης γραμμής
του τουριστικού τομέα, του επισιτισμού, των κατασκευών και
του εμπορίου.
Το θέμα συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας στην
παρουσία της αρμοδίας υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου.

την ίδρυση/λειτουργία των ξενοδοχείων. Εξήγησε ότι η νομοθεσία
αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα
του Υπουργείου Εμπορίου και για
αυτό η Επιτροπή θα καλέσει τον
Υπουργό Εμπορίου, τον Πρόεδρο
του ΔΣ του ΚΟΤ και την Υπουργό
Εργασίας σε επόμενη Συνεδρία,
ώστε η στοχοθέτηση της Βουλής
για γνώση της ελληνικής γλώσσας

εργαζομένων.
Η Βουλή θα επιχειρήσει να νομοθετήσει για να επιλύσει αυτό το
σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί
την Επιτροπή Εργασίας για δύο
χρόνια, είπε.

Αντιδράσεις από εργοδότες
και επαγγελματίες
Οι

συνδέσμοι

των

ξενοδόχων

Με τη ρύθμιση συμφωνούν όλα τα
κοινοβουλευτικά κόμματα, ενώ
θετική φαίνεται να είναι και η
στάση της Κυβέρνησης ενώ αντιδρούν οι εργοδοτικές οργανώσεις.
Όπως τονίστηκε το Υπουργείο
Εργασίας ετοίμασε δύο νομοσχέδια, τα οποία αποσκοπούσαν στη
ρύθμιση του ζητήματος, ένα για τα
ξενοδοχεία και τα τουριστικά
καταλύματα και ένα για τα κέντρα
αναψυχής. Κατά τον νομοτεχνικό
έλεγχο ο Γενικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε ότι πιθανόν η ρύθμιση να
ήταν αντισυνταγματική ή και να
συγκρουόταν με τον κεκτημένο.
Ανέφερε ότι έχει κριθεί ως καλύτερη οδός να ρυθμιστεί το ζήτημα με
κανονισμούς στη νομοθεσία για

σε κάποια επαγγέλματα να γίνει
πράξη, για να αντιμετωπιστεί η
ανεργία, να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους τομείς και
να δίνεται μεγαλύτερη σημασία
στην ασφάλεια και την υγεία των

ΠΑΣΥΞΕ και ο ΣΤΕΚ αντιτίθενται με
τη νομοθετική ρύθμιση και κατ'
επέκταση η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ.
Όλοι οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι
συμφωνούν και επικροτούν τη
ρύθμιση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
εργαλείο για αναζήτηση εργασίας

Κ

αθοριστικό ρόλο στη στελέχωση επιχειρήσεων αλλά και στην
εύρεση εργασίας διαδραματίζει
πλέον, η «ψηφιακή φήμη». Επτά
στους 10 εργοδότες χρησιμοποιούν
κυρίως το LinkedIn και το Facebook
για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 5 στους 10 υποψήφιους
αναζητούν εργασία μέσω αυτών.
Τον ολοένα και καθοριστικότερο
ρόλο των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στην αναζήτηση εργα-

• Επτά στους 10 εργοδότες
δήλωσε ότι χρησιμοποιούν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία επιλογής
ανθρώπινου δυναμικού
σίας και στην επιλογή ανθρώπινου
δυναμικού καταγράφει μελέτη της
Adecco σε συνεργασία με το
Catholic University of Milan της Ιταλίας.
Περισσότεροι από 17.000 υποψήφιοι και πάνω από 1.500 εργοδότες από 24 χώρες συμμετείχαν
στην έρευνα, σύμφωνα με την
οποία το 53% των διαδικασιών
αναζήτησης και πρόσληψης εργαζομένων, το 2013 πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ή και την αξιοποίηση του Διαδικτύου. Το ποσοστό για το 2014 αναμένεται να

ανέλθει στο 61%. Επτά στους 10
εργοδότες δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στη διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και 5 στους 10
υποψηφίους απάντησαν πως τα
χρησιμοποιούν στην αναζήτηση
εργασίας. Στην Ελλάδα το ποσοστό
των υποψηφίων που αναζητούν
εργασία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται στο 65%.
Επιπλέον, το 34% των υποψηφίων
στην Ελλάδα δηλώνει πως τουλάχιστον μια φορά κάποιος εργοδότης τούς προσέγγισε μέσω ενός
από τα κανάλια κοινωνικής
δικτύωσης και το 6% αυτών έλαβε
μάλιστα και προσφορά εργασίας.
Τα αντίστοιχα ποσοστά της
παγκόσμιας μελέτης είναι 30% και
9%.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Οι επαγγελματικές ασθένειες με αιχμή το εργασιακό άγχος
υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
ΜΕΡΟΣ Δ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
• Πυροσβέστες
Το επάγγελμα του πυροσβέστη
είναι από τα πλέον επικίνδυνα.
Το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα επιβαρύνονται περισσότερο. Oι πυροσβέστες υποφέρουν συνήθως
από επιπεφυκίτιδες, ρινίτιδες,
φαρυγγίτιδες και λαρυγγίτιδες.
Oι περισσότεροι χάνουν μέρος
της όσφρησής τους. Η έκθεση
σε καπνό προκαλεί δραματική
μείωση του προσφερόμενου
οξυγόνου στον καρδιακό μυ, με
αποτέλεσμα αυξημένους κινδύνους για την υγεία. Επανειλημμένη έκθεση των πυροσβεστών στον καπνό είναι δυνατόν να προκαλέσει χρόνια μη
ειδική πνευμονοπάθεια, αλλά
και ισχαιμική νόσο της καρδιάς. Η σκόνη, τα διάφορα
σωματίδια, καθώς και ο
καπνός που περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα, σε συνδυασμό με άλλες ερεθιστικές ή και
τοξικές ουσίες, τα οποία
εκλύονται από τα καιόμενα
πλαστικά και άλλα υλικά,
προκαλούν διάφορες βλάβες
στον ανθρώπινο οργανισμό. Η
βαρηκοΐα είναι επίσης συχνή
και οφείλεται στο θόρυβο των
μηχανών, στις σειρήνες, στους
αεραγωγούς και στη ραδιοεπικοινωνία.

λαιμού από τη χρήση λευκαντικών ουσιών. Oι κομμωτές,
επίσης, υποφέρουν συχνά από
τοξικές και αλλεργικές δερματίτιδες εξ επαφής, λόγω των
χημικών ουσιών που χρησιμοποιούν για τις βαφές μαλλιών,
καθώς και από φλεβίτιδες και
πόνους στα πόδια από την
πολύωρη ορθοστασία. Η υπερβολική χρήση του σεσουάρ και
η συνεχής κάκωση των άνω
άκρων λόγω της επαναλαμβανόμενης καταπόνησης είναι
δυνατό να τους προκαλέσει
τενοντίτιδες.
• Δάσκαλοι - νηπιαγωγοί
• Μπορεί να είναι ενήλικοι,
αλλά ο γιατρός στον οποίο θα
έπρεπε
να
απευθύνονται
είναι... ο παιδίατρος, και ο
λόγος είναι ότι κολλάνε συχνά
παιδικές αρρώστιες, ιώσεις
και μικροβιακές λοιμώξεις.
• Παρατηρείται επίσης ότι
συχνά παραπονιούνται για
πονόλαιμο, αλλά και για πονοκεφάλους, που εκτιμάται ότι
οφείλονται στη φασαρία που
κάνουν τα παιδιά όταν φωνά-

ζουν όλα μαζί. Η οξύτητα των
παιδικών φωνών είναι διαφορετική από αυτήν των ενηλίκων, δημιουργώντας φοβερή
ηχορύπανση.
• Oι παιδαγωγοί παρουσιάζουν και έντονο άγχος λόγω
της μεγάλης ευθύνης που
συνεπάγεται το επάγγελμά
τους, καθώς είναι υπεύθυνοι
για την ασφάλεια των παιδιών.
• Oι νηπιαγωγοί έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στη μέση.
Παθαίνουν συχνά οσφυαλγίες
και λουμπάγκο προσπαθώντας
να συγκρατήσουν ένα παιδάκι
που πέφτει ή να σηκώσουν ένα
άλλο που έπεσε.

Η εργασία βλάπτει
τη γονιμότητα
Δεν είναι λίγα τα επαγγέλματα
που έχουν συσχετιστεί με διαταραχές της γονιμότητας. Η
επαγγελματική έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες (θερμαστές,
πυροσβέστες, μάγειροι κλπ.),
σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα,
καθώς και επαγγέλματα που
σχετίζονται με την έκθεση και

• Κομμωτές

1. Νυχτοφύλακες, επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις
τηλεπικοινωνίες, στον ξενοδοχειακό τομέα και
γενικά όσοι κάνουν νυχτερινές ή εναλλασσόμενες
βάρδιες υποφέρουν πιο συχνά από:
•Γαστρεντερικά προβλήματα λόγω του ασταθούς ωραρίου φαγητού
•διαταραχές του κύκλου (αν πρόκειται για
γυναίκες)
•διαταραχές του ύπνου •ασταθή σεξουαλική
ζωή - μειωμένη λίμπιντο
•κατάθλιψη.
2. Η νυχτερινή εργασία έχει επίσης συσχετιστεί
με εμφάνιση ή επιδείνωση καρδιαγγειακών
νοσημάτων.
3. Όσοι εργάζονται με νυχτερινό ωράριο δυσκολεύονται να διατηρήσουν σχέσεις με φίλους,
καθώς δεν έχουν δυνατότητα ούτε και για τηλεφωνική επικοινωνία. Συχνά οι εργαζόμενοι
αυτοί βιώνουν ένα αίσθημα κοινωνικής απομόνωσης.

Νυχτερινή εργασία και καρκίνος
Πρόσφατα η Διεθνής Υπηρεσία για την Έρευνα
για τον Καρκίνο (International Agency for
Research on Cancer, IARC) ενέταξε για πρώτη
φορά τη νυχτερινή εργασία (μεταξύ 23.00 και
07.00) στην επίσημη λίστα των δυνητικά καρκινογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο.
• Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι

Oι μύκητες του γραφείου
Oι υπάλληλοι γραφείου εκτίθενται καθημερινά και στους
αερομεταφερόμενους μύκητες,
που υπάρχουν στους εσωτερικούς χώρους εργασίας. Η έκθε-

ση σε αυτούς τους βιολογικούς
παράγοντες συμβάλλει στην
εκδήλωση των συμπτωμάτων
του συνδρόμου του «άρρωστου
κτιρίου» και μπορεί να οδηγήσει σε άσθμα, ασθένειες της
ανώτερης
αναπνευστικής
οδού, πονοκεφάλους, μολύνσεις, αλλεργικές ασθένειες και
ερεθισμό της μύτης, του λαιμού, των ματιών και του δέρματος. Έχουν αναγνωριστεί
πάνω από 100.000 είδη μυκήτων, αλλά υπάρχουν γύρω στο
1,5 εκατομμύριο σε ολόκληρο
τον κόσμο.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στην παραγωγή και την ύπαιθρο...
Oι βιομηχανικοί εργάτες, οι αγρότες, οι ξυλουργοί, οι ελαιοχρωματιστές, οι οικοδόμοι επιβάλλεται να προστατεύουν το
αναπνευστικό τους σύστημα με ειδικές μάσκες και το δέρμα
τους με ολόσωμες προστατευτικές φόρμες και γάντια. Η προστατευτική ενδυμασία είναι επίσης απαραίτητη για να μη
μεταφέρεται οποιαδήποτε μόλυνση από το χώρο εργασίας στο
σπίτι. Καλό θα ήταν να μην καπνίζουν, να μην πίνουν νερό ή
να τρώνε κατά τη διάρκεια της εργασίας, ειδικά όταν σηκώνεται σκόνη. Oι οικοδόμοι πρέπει να κάνουν προληπτικά και
αντιτετανικό εμβόλιο.
• Oι αγρότες, οι ψαράδες, οι ναυτικοί, οι προπονητές πρέπει
χειμώνα-καλοκαίρι να φορούν καπέλο και αντιηλιακό υψηλού
δείκτη προστασίας.

Σύμφωνα με την ιατρική επιθεώρηση «Chest», οι κομμωτές
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
άσθματος και ερεθισμού της
μύτης, των ματιών και του

Oι βάρδιες βλάπτουν σοβαρά την υγεία

την επαφή με χημικά προϊόντα
και βαρέα μέταλλα (π.χ. αλουμινάδες, ελαιοχρωματιστές,
αγρότες κλπ.) ενδέχεται να
επηρεάζουν την ποιότητα του
σπέρματος.
Επαγγελματίες
οδηγοί, επίσης, που οδηγούν
καθημερινά πολλές ώρες, μπορεί να παρουσιάσουν μειωμένη
γονιμότητα, αφού σύμφωνα με
έρευνες, ακόμη και δύο ώρες
οδήγησης την ημέρα μπορεί να
αυξήσει κατά 2° C τη θερμοκρασία των όρχεων. Γι’ αυτό οι
ειδικοί συνιστούν δεκάλεπτα
διαλείμματα ανά ώρα οδήγησης.

• Oι χειριστές εργαλείων που παράγουν κραδασμούς (π.χ.
κομπρεσέρ) πρέπει να φροντίζουν να κάνουν συχνά διαλείμματα.
γυναίκες που εργάζονται για πολλά χρόνια σε
νυχτερινές βάρδιες αντιμετωπίζουν υψηλότερο
κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε σχέση με όσες
εργάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Oι
περισσότερες μελέτες αφορούσαν νοσηλεύτριες
και αεροσυνοδούς.
• Oι μελέτες αυτές συνάδουν με πειράματα που
έχουν γίνει σε ζώα, σύμφωνα με τα οποία η
έκθεση σε τεχνητό φωτισμό κατά τη διάρκεια της
νύχτας ή το χρόνιο «τζετ λαγκ» μπορούν να
αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης
καρκινικών όγκων.
• Παράλληλα, άλλες πειραματικές μελέτες έχουν
δείξει ότι η μείωση των επιπέδων μελατονίνης
(ορμόνη που εμπλέκεται στην εύρυθμη λειτουργία σημαντικών μηχανισμών του οργανισμού) τη
νύχτα αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης όγκων ή
και την ανάπτυξή τους. Ως σήμερα, οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στον καρκίνο
του μαστού για τις γυναίκες και στον καρκίνο
του προστάτη για τους άνδρες.
Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες, προκειμένου να εξεταστεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος σε
άλλους επαγγελματίες και για διαφορετικές
μορφές καρκίνου.
Oι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την έρευνα
τόνισαν, επίσης, ότι δεν προκαλούν όλοι οι καρκινογόνοι παράγοντες καρκίνο σε όλους τους
ανθρώπους, καθώς και ότι μπορεί να υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον
κίνδυνο στα άτομα που εργάζονται τη νύχτα.

• Εργαζόμενοι που εκτίθενται σε θόρυβο είναι απαραίτητο να
προστατεύουν την ακοή τους, με χρήση ωτοασπίδων.

Στο γραφείο
Όσοι κάνουν πολύωρη καθιστική εργασία και οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών πρέπει:
• Να διορθώσουν τη θέση της οθόνης του υπολογιστή και της
καρέκλας τους, καθώς και τη στάση του σώματός τους, ώστε
να διατηρούνται οι φυσιολογικές καμπύλες (τόξα της σπονδυλικής στήλης).
• Να κάνουν μικρά συχνά διαλείμματα κατά διαστήματα για
περπάτημα και ξεμούδιασμα.
• Να κουνούν συχνά τα χέρια τους. Ιδανικό θα ήταν να κάνουν
απλές ασκήσεις στρέτσινγκ. Όταν χρησιμοποιούν το ποντίκι
και το πληκτρολόγιο, το χέρι, ο καρπός και το αντιβράχιο πρέπει να βρίσκονται σε άνετη θέση και περίπου στο ίδιο επίπεδο.
Κατά την πληκτρολόγηση, πρέπει να χρησιμοποιείται ολόκληρο το άνω άκρο και όχι μόνο τα δάχτυλα και ο καρπός.
• Να αλλάζουν συχνά στάση, ώστε να μειώνουν την καταπόνηση που δέχονται οι μύες και τα οστά.
• Να ξεκουράζουν τα μάτια τους κάνοντας συχνά διαλείμματα
και εστιάζοντας το βλέμμα σε αντικείμενα που βρίσκονται
μακριά. Καλό είναι να εναλλάσσουν εργασίες που απαιτούν
υπολογιστή με άλλες που δεν απαιτούν. Για την ξηροφθαλμία
μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνητά δάκρυα.
Τι ορίζει ο νόμος...
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ευθύνη για τους
επαγγελματικούς κινδύνους έχει ο εργοδότης, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που ορίζουν οι νόμοι για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ:
«ού περί χρημάτων των
αγώνα ποιούμεθα, αλλά
περί αρετής»!
«Έκλεξε όσον ημπορής τον τρόπο του
θανάτου σου, ένας ωραίος θάνατος
είναι συνήθως η ευγενεστέρα πράξις
της ζωής!»
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Νοεμβρίου,
ο
Kυπριακός
Eλληνισμός τιμά ένα από τα πιο
επίλεκτα παιδιά του. Τον Σταυραετό του
Πενταδακτύλου, τον Κυριάκο Μάτση, που

το ηρωικό του τέλος, το φθινοπωρινό
εκείνο μεσημέρι του 1958, δεν ήταν τίποτε άλλο από το επιστέγασμα μιας
λαμπρής αγωνιστικής πορείας. Ο θάνατός του στο κρησφύγετο του Δικώμου
ήταν η φυσική κατάληξη ενός ιδεολόγου,
οραματιστή και αγωνιστή, που μπήκε
συνειδητά στην υψικάμονο των εθνικών
αγώνων από τα μαθητικά θρανία.
Ο Κυριάκος Μάτσης είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο αξιοθαύμαστες
φυσιογνωμίες του Εθνικο-απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Μάτσης είχε το
χάρισμα να συνδυάζει τον οραματισμό
και τον πολιτικό ρεαλισμό με την αγωνιστική διάθεση. Η θυσία του θα εμπνέει
εσαεί του Ελληνες αλλά και όλους όσοι
μάχονται ανιδιοτελώς για την επικράτηση των ακατάλυτων αξιών της ελευθερίας, της διακαιοσύνης και της αξιοπρέπειας

7

Άσβεστος φάρος στη διαχρονική
πορεία της Ελληνικής νεότητας
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Π

ρότυπο ήθους και επίδοσης ως
μαθητής και αργότερα ως φοιτητής της Γεωπονικής, στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,ο Κυριάκος Μάτσης, μοίραζε τη ζωή του στην
Επιστήμη και στη διαφώτιση για τα
δίκαια του εθνικοαπελευθερωτικού,
αντιαποικιακού Κυπριακού Αγώνα.
«Τόνιζε τον πόνο των σκλάβων»
και «διακήρυττε ότι ο πολιτισμός
ενός λαού ιστορικού πρέπει να
τύχει σεβασμού και να αποδοθεί εις
αυτόν η ελευθερία του». Με αυτά τα
ιδανικά να στριφογυρίζουν στο
μυαλό του αδειαλείπτως, ο εκ
Παλαιχωρίου ορμώμενος Κυριάκος
Μάτσης επέλεξε συνειδητά να
πεθάνει όρθιος παρά να ζει γονατιστός, ενσαρκώνοντας την εικόνα του
ιδεατού αγωνιστή της Ελευθερίας και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες
τις διαστάσεις της.
Όσα και να πει κανείς για το βίο και
την πολιτεία του Κυριάκου Μάτση είναι
λίγα για να αποτυπώσουν το μεγαλείο
της θυσίας και της προσφοράς του
στην ιδιαίτερη πατρίδα Κύπρο.
Η απεριόριστη αγάπη του για τον
άνθρωπο και την ατομική ελευθερία,
τον οδηγούν σε μια έντονη κριτική
στάση έναντι του κομμουνισμού και
του κομματικού εκφραστή του στην
Κύπρο που απαρνιόταν την ιδέα της
πατρίδας, που καταργούσε την ατομική ελευθερία και μετατρέπει
τον
άνθρωπο σε μηχάνημα έτοιμο να εκτελεί τις άνωθεν διαταγές.
Μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα
μεσούντος του δευτέρου Παγκοσμίου

Πολέμου, έξι χρόνια πριν από την
έγκριση από τον ΟΗΕ της Παγκόσμιας
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όντας μαθητής του γυμνασίου,
πιστοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο
την διορατικότητα και την σοφία που
τον διακατείχαν από τη νεαρή του ηλικία.
Με το βίο και την πολιτεία του, ο
Μάτσης απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ήταν ένας αγνός ιδεολόγος,
ένας γνήσιος ανθρωπιστής, ένας
πραγματικός πατριώτης. Με ένα όνειρο έζησε, με ένα πόθο σκοτώθηκε, να
δει την αγαπημένη του Κύπρο ενωμένη
με το μητρικό κορμό. Ο πόθος του για
απελευθέρωση από τον Αγγλικό ζυγό ,
εκδηλώθηκε έντονα κατά τη διάρκεια
της φοιτητικής του δράσης στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς που του αντιπρότασσαν το επιχείρημα ότι η Ελλάδα
είναι φτωχή και καταστρεμμένη, ενώ η
Αγγλία είναι μια πλούσια αυτοκρατορία, απαντούσε με πάθος: «Προτιμούμε
τα ράκη της μητρός Ελλάδος, παρά την
πορφύραν της μητρυιάς».
Με την περάτωση των σπουδών του , η
εμπλοκή του στη διαφώτιση του αγροτικού κινήματος ήταν ενεργός και η
μεταλαμπάδευση της επιστημονικής
του γνώσης στους Κύπριους αγρότες
ήταν θαυμαστή. Εργάσθηκε με ζήλο για
την άνοδο της Κυπριακής αγροτιάς και
εργατιάς. Περιόδευε στα γύρω χωριά
κάνοντας διαλέξεις και διδάσκοντας
τους γεωργούς τις σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους. Η δράση του στον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ, και τα έργα του στον καθημερινό στίβο, αντικατοπτρίζουν το στίγμα
και το μέτρο των εθνικών μας προσα-

νατολισμών και
των κοινωνικών μας αναζητήσεων.
Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της ηθικής παρακμής, της πνευματικής
πενίας, της οικονομικής χρεοκοπίας
και της λαικής εξαθλίωσης, ο βίος και
η πολιτεία του Κυριάκου Μάτση αποτελεί μοναδικό φάρο για την κοινωνική
ανασυγκρότηση και εθνική μας αναγέννηση.
Η σκληρά δοκιμαζόμενη Κύπρος, η δεινοπαθούσα Ελλάδα και ο Ελληνισμός
ολόκληρος μπορούν να προσβλέπουν
σε καλύτερες μέρες αν η σκέψη και το
έργο του Κυριάκου Μάτση γίνει βίωμα
και οδηγός της Κυπριακής και Ελληνικής νεότητας. Είναι δε βαθύτατη η
πεποίθηση μου ότι ο βίος και η Πολιτεία του Κυριάκου Μάτση θα πρέπει να
διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία ως
πρότυπο μάθημα για τη γαλούχηση και
την διαπαιδαγώγηση των παιδιών
μας. Ευτυχώς υπάρχει αρκετό υλικό
καταγραμμέννο σε αξιόλογα βιβλία
στα οποία μπορεί να ανατρέξει ο κάθε
ενδιαφερόμενος για να μυηθεί στους
στοχασμούς και στους οραματισμούς
ενός γενναίου ανδρός με πρωτοποριακές αντιλήψεις για την ανθρώπινη
ύπαρξη, την πατρίδα και εν γένει την
ανθρωπότητα, με κορωνίδα το κολοσσιαίο «Ου περί χρημάτων τον αγώνα
ποιούμεθα αλλά περί αρετής.» Αυτό θα
είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για τη
θυσία του εκ Παλαιχωρίου Πιτσιλιάς
ορμώμενου νέου που συνειδητά έδωσε
τη ζωή του για την ελευθερία και την
πρόοδο της πατρίδας.

Το σύγχρονο μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνίου

Σ

τις 17 Νοεμβρίου 1973 η αδούλωτη
Ελληνική νεολαία με πρωταγωνιστές
τους φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, τέθηκε στην εμπροσθοφυλακή του
γενναίου αγώνα για να σπάσει τα
δεσμά της δικτατορικής χούντας γιά να
ανατείλει ξανά η Δημοκρατία στη χώρα
που τη γέννησε.
Αψηφώντας τις απειλές του στρατοκρατικού καθεστώτος και τον τρόμο
των ερπυστριών, οι αγωνιστές φοιτητές τόλμησαν. Χωρίς φόβο και με
περισσή αγάπη για την πατρίδα, πήραν
την τύχη της Ελλάδας στα ίδια τους τα
χέρια, σηκώνοντας το λάβαρο του
ξεσηκωμού στέλνοντας σε όλα τα μήκη
και πλάτη της χώρας το μήνυμα ότι του
«Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει».
Με το άλικο αίμα τους πότισαν το δένδρο της της Δημοκρατίας, διαμηνύοντας ότι στη σύγχρονη Ευρώπη δεν
χωράνε εκπτώσεις στα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες
και τις δημοκρατικές αρχές.
Σήμερα που η Ελλάδα, αλλά και η
Κύπρος ως η άλλη βασική συνιστώσα
του Ελληνικού Έθνους τελούν υπό τον
Τροικανό ζυγό, το μήνυμα του πολυτεχνείου είναι όσο ποτέ επίκαιρο και

ζωντάνια, την αγέρωχη θωριά τους.

διδακτικό. Η άνεργη και περιθωροποιημένη νεολαία μας αντί να αργοσβήνει
στις καφετέριες, καλείται σε αφύπνιση
για αγώνα ενάντια στα σχέδια των
οικονομικών κερδοσκόπων που λυμαίνονται το δημόσιο πλούτο. Η φοιτιώσα
νεολαίας μας ως το πιο εκλεκτό κομμάτι του λαού, αντί να συναγελάζεται στα
κομματικά γραφεία, καλείται να υψώσει το ανάστημα της στους κάθε λογής
πολιτικάντηδες που φέρουν τεράστια
ευθύνη μαζί με τους ασύδοτους τραπεζίτες για τη θλιβερή κατάντια της
χώρας.
Οι άνεργοι νέοι επιστήμονες μας που
«λαθροβιούν» με το χαρτζιλίκκι του
παππού ή της γιαγιάς στα σύγχρονα
καφενεία, παίζοντας στα δάκτυλα του
κινητού και του «τάμπλετ» τα αδιέξοδα
της ζωής τους, καλούνται να προτά-

ξουν το δικό τους όχι στους τύραννους
της οικονομικής ολιγαρχίας και τους
σύγχρονους εμπόρους των λαών.
Εμπνεόμενοι οι νέοι μας από το θρυλικό
έπος του Πολυτεχνείου, ας βρούν τη
δύναμη για να αναδυθούν μέσα από το
βούρκο της καθημερινότητας και να
ξαναμπούν πρωτοπόροι στις πορείες
για ένα καλύτερο
αύριο. Είναι αδιανόητο σε τούτη τη
σκληρή δοκιμασία
οι νέοι μας να
χάσουν την αυτοεκτίμηση τους, την
αυτοπεποίθηση
τους, την ορμή, τη

Εμείς οι παλαιότεροι απολογούμαστε
γιατί με τα λάθη, τις παραλείψεις και
την ολιγωρία μας, παραδώσαμε στους
νέους μια κοινωνία απεχθή που τους
συνθλίβει τα όνειρα τους. Τους διαβεβαιώνουμε ωστόσο ότι θα στηρίξουμε
έμπρακτα σε κάθε πρωτοβουλία τους
αναζητώντας όλοι μαζί το δρόμο της
αξιοπρέπειας και της λεβεντιάς που
οδηγεί σένα ελπιδοφόρο αύριο. Αυτή θα
είναι και η καλύτερη απόδοση τιμών
στους μαχητές του Πολυτεχνείου που
οραματίσθηκαν μια ελεύθερη και καλύτερη Ελλάδα.
Ξ.Ξ.
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1944 -2014: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ο

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

2010: Η ΣΕΚ συμμετείχε σε Πανευρωπαϊκή πορεία ενάντια στις σκληρές πολιτικές λιτότητας

√ Από την τυραννική αποικιοκρατία
στην Κυπριακή Δημοκρατία
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.

2011: Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης τέλεσε τα εγκαίνια του μνημείου Εθνικών,
Κοινωνικών, Εργατικών αγώνων που βρίσκεται στο προαύλιο της ΣΕΚ. Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους
της κυβέρνησης από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους

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.

2011: Η ΣΕΚ θέτει ενώπιον του προέδρου Νίκου
Αναστασιάδη καυτά εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα

2011: Παρέλαση εργαζομένων και στελεχών
του Κινήματος για την εργατική Πρωτομαγιά

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ με την ευκαιρία των
70χρονων της ΣΕΚ, παρουσιάζει σήμερα
φωτογραφικό οδοιπορικό, της περιόδου
2010 - 2014.

2012: Συνδικαλιστικό Κίνημα και εργοδοτικές
οργανώσεις παρακάθονται στο ίδιο τραπέζι για
συζήτηση και επίλυση εργασιακών ζητημάτων

2011: Επίσκεψη ηγεσίας της ΣΕΚ
στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ στο Βασιλικό
μετά την έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου

2011: Ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημήτρης Χριστόφιας απευθύνει χαιρετισμό
στο 27ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ
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• ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 10ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η ΣΕΚ θα πολιτεύεται πάντοτε με υπευθυνότητα,
σύνεση και διεκδικητικότητα
Η

ΣΕΚ ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική δύναμη του τόπου στις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες, θα συνεχίσει να πολιτεύεται με διεκδικητικότητα με σύνεση και υπευθυνότητα
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εμπέδωση
εργασιακής ομαλότητας.
Η θέση αυτή τονίστηκε εμφαντικά από το βήμα του
10ου Επαρχιακού Συνεδρίου της ΣΕΚ Αμμοχώστου
που πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνι το περασμένο Σάββατο 15 Νοεμβρίου. Τις εργασίες του
συνεδρίου κήρυξε ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ

Πανίκος Αργυρίδης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο γ.γ. της
ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως ο οποίος αναφέρθηκε στα
σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η εργασιακή
τάξη και η κοινωνία ευρύτερα, που προσμετρά τις
επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. Ο κ. Μωϋσέως
κάλεσε την κυβέρνηση να επαναφέρει την ομαλότητα και την τάξη στην αγορά εργασίας τιμωρώντας
οποιανδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία. Ο απελθών
Επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Αμμοχώστου Δημήτρης Μαούρης στην εισηγητική του ομιλία, επεσήμανε πως αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα να διαμορφώσουμε ένα νέο εργασιακό και σύγχρονο

σύστημα το οποίο να ανταποκρίνεται στο νέο περιβάλλον μακρυά από δογματικές αντιλήψεις και
προσεγγίσεις. Οι σύνεδροι ενέκριναν την έκθεση
δράσης και κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους για την
πορεία πλεύσεης της επόμενης μέρας. Τα οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα κατέθεσαν ο Ανδρέας
Κωμοδίκης Επαρχιακός Οργανωτικός και Κωστάκης
Κυριάκου Επαρχιακός Ταμίας.
Αναδείχθηκε η νέα ηγεσία του εργατικού κέντρου η
οποία θα χαράξει την πορεία πλεύσης του εργατικού κέντρου για την επόμενη τετραετία.

Δημήτρης Μαούρης, απελθών Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ Παραλιμνίου

Η εργοδοτική ασυδοσία μας παραπέμπει σε άλλες εποχές
μίας που καλείται να λειτουργήσει με χωρίς τους προστατευτισμούς του παρελθόντος,
μέσα στις νέες ανταγωνιστικές
συνθήκες της οικονομίας όπως
διαμορφώνονται. Θα πρέπει
μακριά από δογματικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις να
διαμορφώσουμε ένα νέο εργασιακό και σύγχρονο σύστημα
το οποίο να ανταποκρίνεται
στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Ο

ι στιγμές που διερχόμαστε
αυτή την εποχή είναι
δύσκολες και καθοριστικές για
το μέλλον του τόπου μας.
Αποδείχθηκε ότι για να μπορέσουμε να ασκήσουμε με περισσότερη ασφάλεια τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, χρειάζεται
μια σοβαρή πολιτική και μια
σωστή επικοινωνία με τους
γύρω λαούς μακριά από δόγματα, μικροπολιτικές και
ταμπού του παρελθόντος. Να
ασχοληθούμε και εμείς μια
φορά επιτέλους με τις συμμαχίες και τα συμφέροντα των
δυνατών.
Με την ένταξη μας στην ενωμένη Ευρώπη, εισήλθαμε σε μια
νέα τάξη πραγμάτων, με διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι οποίες οριοθετούν και συνθέτουν ένα πολύ
πιο απαιτητικό περιβάλλον
από αυτό που μέχρι πρότινος
γνωρίζαμε.
Επιβάλλεται αλλαγή νοοτροπίας, προσδοκιών και τρόπου
δράσης για να ανταποκριθούμε
στις νέες προκλήσεις και να
εφαρμόσουμε στην πράξη το
κοινοτικό κεκτημένο προς το
συμφέρον των εργαζομένων
και της Κυπριακής κοινωνίας
γενικότερα.
Η ανάγκη για τεχνολογική αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός
των σημερινών δομών, η
κατάρτιση του ανθρωπίνου
δυναμικού, αποτελούν προϋποθέσεις για την προσαρμογή
της μικρής σε μέγεθος οικονο-

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα
που θα κατοχυρώνει με νομική
υπόσταση στην τήρηση και την
εφαρμογή των Συλλογικών
Συμβάσεων, έτσι ώστε να προστατευτούν και να διασφαλιστούν τα εργασιακά θέσμια
καθώς και οι θέσεις εργασίας
για τους Κύπριους εργαζόμενους, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την άδικη εκμετάλλευση των κοινοτικών
εργαζομένων.

• Για να αποφευχθούν
εργατικές αναταραχές
θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τους ίδιους όρους
εργοδότησης
Η ΣΕΚ υποστηρίζει με σαφήνεια ότι για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος θα πρέπει
παράλληλα να εφαρμοστούν οι
Ευρωπαϊκές νομοθεσίες που
απαγορεύουν την διάκριση
μεταξύ των εργαζομένων.
Επιπρόσθετα, το κράτος οφείλει να πατάξει την αδήλωτη
εργασία, επιβάλλοντας σκληρές ποινές σε όσους παρανομούν.
Οι οικονομικές δραστηριότητες
από το 2010 μέχρι και σήμερα
δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές λόγω της συνεχιζόμενης
οικονομικής κρίσης.
Μίας
οικονομικής κρίσης που επηρέασε όλους τους τομείς της
οικονομίας
δημιουργώντας
τεράστιες πληγές στην κοινωνία και ιδιαίτερα βέβαια στους
εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα.

Αυτό είχε ως αντίκτυπο την
αύξηση της ανεργίας σε πρωτόγνωρο βαθμό και την επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών με τις γνωστές συνέπειες
που όλοι είμαστε μάρτυρες.
Εμείς ως ΣΕΚ δεν μείναμε αδρανείς, δεν ήμασταν απλοί θεατές
της όλης κατάστασης όπως
διαμορφωνόταν, αλλά προειδοποιούσαμε με υπομνήματα,
δηλώσεις και επιστολές προς
τους τότε Κυβερνώντες.
Αντίς όμως να λάβουν υπ’ όψη
τους προβληματισμούς και την
αγωνία μας, σφύριζαν αδιάφορα. Με αποτέλεσμα η οικονομία να μπαίνει σε αυτόματο
πιλότο και να καταρρέει όλο
και περισσότερο με όλα τα
συνεπακόλουθα.
Μοναδική έγνοια λοιπόν της
εποχής εκείνης ήταν η διαπλοκή, η κατάχρηση και σπατάλη
του δημόσιου πλούτου. Η ακριτική περιοχή της Ελεύθερης
Επαρχίας Αμμοχώστου, που
έχει σαν κύρια δραστηριότητα
τον τουρισμό και την υποβαθμισμένη σήμερα οικοδομική
βιομηχανία με μοναδικό προϊόν
την παραθεριστική κατοικία,
που για χρόνια ολόκληρα
κάλυπτε ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό στον κρατικό προϋπολογισμό, αφέθηκε σε μαρασμό. Αυτή την στιγμή το πιο
σημαντικό που χρειαζόμαστε
είναι έργα ανάπτυξης με τις
κατάλληλες υποδομές, έτσι
ώστε να καταστήσουν την
περιοχή πιο βιώσιμη. Εάν
καταφέρουμε να ξεφύγουμε
από την εποχικότητα του τουρισμού και καταφέρουμε επίσης να συγκεντρώσουμε κόσμο
στην περιοχή, τότε μόνο θα
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες
για εργασία.

Προς τούτου εισηγούμαστε την
δημιουργία Μαρίνων, την
δημιουργία πολιτιστικών και
αθλητικών
κέντρων,
να

εμπλουτιστούν τα δημόσια και
ιδιωτικά μουσεία, να αξιοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι
που υπάρχουν στην περιοχή.

Το Έργο που παρουσιάζουμε σήμερα ενώπιον σας είναι προϊόν
μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία ασχολήθηκε ολόκληρος ο μηχανισμός του Εργατικού Κέντρου.
Παρά τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε όλους
τους τομείς της βιομηχανίας, με συμπεριφορές πολλών εργοδοτών να μας θυμίζουν άλλες εποχές, καταφέραμε να διατηρήσουμε την οργάνωση σε αρκετά καλό βαθμό.
Οι καιροί που περνούμε σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολοι με
απρόβλεπτη την μελλοντική τους πορεία.
Η ελεύθερη διακίνηση και η εκμετάλλευση των κοινοτικών εργαζομένων, με αποτέλεσμα να δέχεται σοβαρό πλήγμα η αγορά
εργασίας από την μια, καθώς και η οικονομική κρίση προκαλεί
αδυσώπητο ανταγωνισμό. Είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε
ο ένας δίπλα στον άλλο με οργανωτικό προγραμματισμό. Η
συλλογική και ομαδική οργάνωση είναι αυτή που μας δίνει
δύναμη σαν εργαζόμενοι που είμαστε, καθώς και δικαίωμα για
την συνέχεια.
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• Αυξάνονται οι μακροχρόνιοι άνεργοι - Πέραν του 80% των ανέργων είναι Ελληνοκύπριοι

Η ΣΕΚ ΕΘΕΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

«Γκρίζα και θολή» η ακτινογραφία
της ανεργίας στην Κύπρο

Αναγκαιότητα ο περιορισμός
της εργοδότησης αλλοδαπών

Τ

ην ανάγκη περιορισμού της εργοδότησης αλλοδαπών προκειμένου να μειωθεί η ανεργία και να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για το ντόπιο εργατικό δυναμικό έθεσε η ΣΕΚ ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.
Σε πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής η ΣΕΚ ζήτησε
όπως αξιολογηθεί η κατάσταση με την παρουσίαση
στοιχείων που να απαντούν τεκμηριωμένα στα ερωτήματα, πόσοι εργάζονται σε κάθε κλάδο και πόσοι
πραγματικά χρειάζονται.
Για προώθηση του θέματος αποφασίσθηκε να
συγκροτηθεί Τεχνική Επιτροπή από τους Κοινωνικούς
Εταίρους με πρόεδρο το Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί παράλληλα με το φλέγον θέμα της ανεργίας και της εργοδότησης Κοινοτικών οι οποίοι τυγχάνουν σε πλείστες περιπτώσεις
εργασιακής εκμετάλλευσης.

Στατιστικά στοιχεία απασχόλησης αλλοδαπών
Με βάση τις εισφορές εργοδοτών στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους πρώτους 4 μήνες του
2014, (κατά μέσο όρο) ο αριθμός των αλλοδαπών
εργαζομένων ανερχόταν στις 91.924 άτομα και ήταν

Μ

πορεί η ανεργία να ακολουθεί πτωτική πορεία
τους τελευταίους τέσσερις μήνες, (σε σχέση με το
2013), όμως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Ευθύς εξ’ αρχής οφείλουμε να σημειώσουμε πως ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων κατά μέσο όρο
τους πρώτους δέκα μήνες του 2014 ανέρχετο στα
47087 άτομα, ενώ
σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΈρευΤου Χρίστου
νας
Εργατικού
Καρύδη
Δυναμικού, κατά τα
Τμήμα Οικονομικών
δύο πρώτα τρίμηνα
Μελετών ΣΕΚ
του 2014, οι άνεργοι ανέρχονταν στις
69733 άτομα ή 16.2% ενώ το σύνολο του εργατικού
δυναμικού της χώρας ήταν 431358 άτομα.
Αναλύοντας με προσοχή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της ανεργίας, (τόσο της εγγεγραμμένης όσο και αυτής
που προκύπτει από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
που διεξάγεται ανά τρίμηνο από τη Στατιστική Υπηρεσία), προκύπτουν ανησυχητικά συμπεράσματα ως
εξής:

• Στην Κύπρο αρχίσαμε να βιώνουμε συνθήκες μακροχρόνιας ανεργίας αφού
διαπιστώνεται
πως,
υπήρξαν μήνες όπου οι
• Επιβεβλημένη ανάγκη
άνεργοι πέραν των έξι
η δημιουργία θέσεων
μηνών ξεπερνούν κατά
εργασίας για το ντόπιο
πολύ το 46%, ενώ το Μάιο
εργατικό δυναμικό
του 2014 ξεπέρασαν το
50%.
Σχεδόν, δηλαδή,
ένας στους δύο ανέργους,
μόνιμα πλέον βρίσκεται
εκτός εργασίας για διάστημα πέραν του εξαμήνου.

μικρότερος κατά 6240 άτομα (-6.4%) από την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Από τους 91924 οι 54631 (59.4%) ήταν Κοινοτικοί και
οι 37293 (40.6%) ήταν αλλοδαποί από τρίτες χώρες.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση Κοινοτικών εργαζομένων
παρουσιάζεται στους τομείς του εμπορίου (10396
άτομα) και των εστιατορίων (8552 άτομα), ενώ η
μεγαλύτερη συγκέντρωση αλλοδαπών από τρίτες
χώρες παρουσιάζεται στους τομείς των νοικοκυριών
(20454 άτομα) και της γεωργίας (3091 άτομα).
Χ.Κ.

• Οι Ελληνοκύπριοι αποτελούν την πλειοψηφία
του συνόλου των ανέργων
σε ποσοστό κατά μέσο
όρο που ξεπερνά το 80%.
Τα αριθμητικά δεδομένα
γι’ αυτό το θέμα το 2014 είναι χειρότερα από το 2013.
• Οι περισσότεροι άνεργοι, (πέραν του 22% του συνόλου), είναι άτομα που βρίσκονται στην ηλικία των 3039 ετών, κατά τεκμήριο οικογενειάρχες με υποχρεώσεις.
Από την επεξεργασία των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας, προκύπτουν οι εξής σημαντικοί πίνακες:
Α) Άνεργοι κατά μήνα
2013

2014

Ιούλιος

48001

46727 άτομα

Αύγουστος

48451

45583 άτομα

Σεπτέμβριος

47017

43017 άτομα

Οκτώβριος

45092

41334 άτομα

2014

Ιανουάριος =

12724

27.70%

20288

38.43%

Φεβρουάριος =

12986

28.16%

21322

40.07%

Μάρτης =

14111

31.86%

22030

41.74%

Απρίλης =

15437

34.15%

22084

47.23%

Μάιος =

15430

34.73%

22275

50.89%

Ιούνιος =

16207

34.58%

21090

46.94%

Ιούλιος =

16772

34.94%

20788

44.50%

Αύγουστος =

16630

34.32%

20461

44.88%

Σεπτέμβρης =

16930

36%

20005

46.50%

Οκτώβριος =

17925

39.75%

19362

46.84%

Νοέμβριος =
Δεκέμβριος =

Γ) Ελληνοκύπριοι άνεργοι (άτομα και ποσοστό)
2013
Ιανουάριος =

2014

32937

71.70%

40742

77.18%

Φεβρουάριος = 32980

71.52%

41118

77.28%

Μάρτης =

32015

72.29%

41145

77.96%

Απρίλης =

33681

74.51%

37166

79.48%

Μάιος =

34304

77.21%

35312

80.67%

Ιούνιος =

36624

78.15%

36860

82.04%

Ιούλιος =

38303

79.79%

38701

82.82%

Αύγουστος =

39489

81.50%

37867

83.07%

Σεπτέμβρης = 37949

80.71%

35254

81.95%

Οκτώβριος =

79.88%

33336

80.65%

36020

Νοέμβριος =
Δεκέμβριος =

Σε μέσους όρους για τους πρώτους δέκα μήνες του
2014 προκύπτει πως, το 80.17% των ανέργων είναι
Ελληνοκύπριοι, το 15.34% είναι Κοινοτικοί, το 3.91%
είναι αλλοδαποί και το 0.57% Τουρκοκύπριοι.
Συμπέρασμα: Παρά το ότι η ανεργία ακολουθεί πτωτική πορεία τους τελευταίους μήνες η κατάσταση είναι
δύσκολη και ανησυχητική.
Για να υπάρξουν θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρξει
ανάπτυξη. Για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζεται φθηνό
χρήμα και μείωση των επιτοκίων, όπως και μείωση
του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί
πρώτη ύλη παραγωγής.
Και τα δύο μαζί, (επιτόκια και ηλεκτρισμός), μαζί με τη
γραφειοκρατία έχουν σκοτώσει κάθε επιχειρηματική
αναπτυξιακή πρωτοβουλία και έχουν κυριολεκτικά
αλώσει τα πορτοφόλια των πολιτών και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Πέραν τούτου για να υπάρξει ανάπτυξη θα πρέπει να
αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία του κυπριακού
τραπεζικού συστήματος η οποία έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα μετά το κούρεμα των καταθέσεων το 2013.

Β) Άνεργοι πέραν των έξι μηνών (άτομα και ποσοστό)
2013

Σε μέσους όρους για τους πρώτους δέκα μήνες του
2014 προκύπτει πως, το 44.53% των ανέργων ήταν
εκτός δουλειάς για διάστημα πέραν των έξι μηνών.

Τέλος, η αύξηση των μακροχρόνιων ανέργων επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό αίτημα της ΣΕΚ για
αύξηση της περιόδου παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους 6 στους 9 μήνες κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις π.χ. κατάρτιση.
Το αίτημα της ΣΕΚ για το θέμα αυτό πρωτοϋποβλήθηκε στο υπουργείο Εργασίας από τις 18 Ιουλίου 2006.
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Α

ναντίλεγκτα,
υπάρχουν
γονείς που καταφέρνουν
καλύτερα από άλλους στο
μεγάλωμα και την ανατροφή
των παιδιών τους. Ιδού μερικά
από τα θεμελιώδη «μυστικά»
τους!
1. Γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τα παιδιά
Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει
κάποιος να γίνει ειδικός σε
ζητήματα ανάπτυξης πριν
γίνει γονιός, όμως θα διευκολυνθεί πολύ να κατανοήσει τη
συμπεριφορά του παιδιού του,
εάν φροντίσει να μάθει μερικά
πράγματα για το τι σημαίνει
να είσαι δύο, τεσσάρων ή έξι
ετών. Τα βιβλία, τα περιοδικά
και οι ιστοσελίδες που ασχολούνται με θέματα που αφορούν τους γονείς, είναι μερικές
από τις επιλογές που έχετε για
να ενημερωθείτε σχετικά με ό,τι
σας ενδιαφέρει. Ωστόσο, το
καλύτερο που μπορείτε να
κάνετε είναι να βρίσκεστε
«κοντά» σε παιδιά. Παρακολουθήστε τα στην παιδική
χαρά, τον παιδότοπο, το προαύλιο του σχολείου, και παρατηρήστε τη συμπεριφορά τους
σε διαφορετικές περιστάσεις.
Έτσι, θα έρθετε σε επαφή με
μια
μεγαλύτερη
«γκάμα»
συμπεριφορών που μπορείτε
να περιμένετε από το δικό σας
παιδί.
2. Βάζουν όρια στο παιδί,
χωρίς να περιορίζουν την
ανεξαρτησία του
Μερικές φορές, οι σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και τους
γονείς είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές: Το ζήτημα είναι
ποιος θα καταφέρει να επιβάλλει το «δικό του». Βέβαια,
στη «μάχη» αυτή, οι γονείς βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση,
αφού είναι εκείνοι που ορίζουν
τους κανόνες. Το ιδανικό είναι
να ορίζονται κάποιοι λογικοί
και όχι υπερβολικά αυστηροί
κανόνες, ενώ παράλληλα να
διατηρείται ο σεβασμός στις
επιθυμίες του παιδιού και στην
έμφυτη τάση του για ανεξαρτησία. Όμως, αυτή η ισορροπία είναι δύσκολο να βρεθεί.
Από τη μία, οι γονείς που δεν

Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

7 μυστικά των γονιών που ανατρέφουν
τα παιδιά τους με έξυπνους τρόπους
θέλουν να είναι καταπιεστικοί,
να δυσκολευτούν να επιβάλλουν ακόμα και τους πιο απαραίτητους από τους κανόνες,
και - από την άλλη - ο φόβος
μήπως τα παιδιά γίνουν αγρίμια, οδηγεί τους λιγότερο
«δημοκρατικούς» γονείς στο να
επιδείξουν υπερβολική αυταρχικότητα.
3. Έχουν αυτοπεποίθηση

συμπαθητικό!
4. Αφιερώνουν
παιδιά τους

χρόνο

στα

Ακόμα και στο πιο φορτωμένο
πρόγραμμα, θα υπάρχει σίγουρα ένας τρόπος να «στριμώξετε» μισή ή μία ώρα την ημέρα
για να ασχοληθείτε επί της
ουσίας με τα παιδιά σας. Όχι
να λύσετε τα πρακτικά προβλήματα, όπως να ετοιμάσετε

Οι γονείς που συνεχώς αμφισβητούν τις αποφάσεις τους
και κριτικάρουν τις επιλογές
τους, δεν είναι ούτε ευτυχισμένοι ούτε αποτελεσματικοί σε
ό,τι αφορά την ανατροφή των
παιδιών τους. Ακριβώς επειδή
δεν νιώθουν σίγουροι ότι

√ Ασχοληθείτε ποιοτικά
έστω και μισή ώρα την
ημέρα με τα παιδιά σας
πράττουν το σωστό, κάνουν
συχνά το λάθος να αναζητούν
τις λύσεις στις συμβουλές των
άλλων, αντί να ανταποκριθούν
σε αυτό που ζητάει το παιδί
τους με τη συμπεριφορά του.
Πώς μπορεί, όμως, να αποκτήσει ένας γονιός αυτοπεποίθηση; Κατά κύριο λόγο, αυτό που
πρέπει να κάνει είναι να αξιοποιήσει τη γνώση και την
εμπειρία που διαθέτει. Θα πρέπει να γνωρίζει τον ίδιο του
τον εαυτό, τα όριά του, τις
αντοχές του και, ασφαλώς, το
παιδί του. Επιπλέον, να αναγνωρίζει τις αδυναμίες του και
να κατανοεί ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να είναι τέλειος ως γονιός. Και, το κυριότερο, να είναι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό του. Μερικές
φορές, είναι πραγματικά ανακουφιστικό να μπορείς να
παραδεχτείς ότι υπάρχουν
στιγμές που όχι απλώς δεν
εγκρίνεις τη συμπεριφορά του,
αλλά και που το ίδιο σου το
παιδί δεν σου φαίνεται καν…

’ αυτή τη ζωή, όσο δύσκολη κι αν είναι,
ο καθένας μας μπορεί να καταγράφει
επιτυχίες, φτάνει να ξέρει τι θέλει, να θέτει
ξεκάθαρους στόχους, να σχεδιάζει ολοκληρωμένη στρατηγική και φυσικά να διαθέτει
δυνατή θέληση συνδυασμένη με εργατικότητα και προγραμαμτισμό.

το φαγητό τους, να τους κάνετε μπάνιο ή να τακτοποιήσετε
το δωμάτιό τους (πράγματα
που είναι, επίσης, πολύ σημαντικά για τη σχέση σας μαζί
τους), αλλά για να επικοινωνήσετε αληθινά μαζί τους.
Συζητήστε πώς πέρασαν την
ημέρα τους, ρωτήστε τα τι
συνέβη στο σχολείο, αν έπαιξαν κάποιο καινούργιο παιχνίδι στο Προνήπιο, και αντί να
επιπλήξετε το πιτσιρίκι σας,
επειδή ήταν άτακτο στην τάξη,
προτιμήστε να σχολιάσετε
μαζί του πώς αισθάνθηκε όταν
το μάλωσε η δασκάλα. Μιλήστε
τους για τη δική σας μέρα, για
το πώς μπορεί κι εσείς να πληγωθήκατε από τη στάση
κάποιου συναδέρφου στο γραφείο, και πώς επιλέξατε να το
αντιμετωπίσετε. Το νόημα
είναι να δημιουργήσετε ένα

«κοινό σημείο», όπου θα μπορείτε να «συναντιέστε» μαζί
τους και θα είναι όσο πιο αληθινό και ασφαλές γίνεται, γιατί
θα είναι κρυμμένο μέσα στην
καρδιά τους!
5. Αφιερώνουν χρόνο στον
εαυτό τους
Κανείς δεν είπε ότι το να μεγαλώνεις ένα ή περισσότερα παιδιά είναι εύκολη υπόθεση,
όμως και η
εικόνα
δύο
εξαντλημένων,
υπερβολικά
αγχωμένων
και απογοητευμένων από
τη ζωή τους
γονιών
θα
έπρεπε
να
είναι ακραία
και όχι να
εκφράζει το
μέσο όρο. Η
συμβουλή που
οι
ειδικοί
απευθύνουν
συχνότερα σε
αυτού
του
είδους
τους
γονείς είναι: «Αφιερώστε χρόνο
στον εαυτό σας». Και πραγματικά, αυτό είναι που ουσιαστικά χρειάζονται. Ακόμα κι αν ο
χρόνος που μπορείτε να διαθέσετε για τον εαυτό σας είναι
τόσο λίγος, όσο π.χ. μία ώρα
την εβδομάδα για να πιείτε
έναν καφέ με μια φίλη ή είκοσι
λεπτά κάθε βράδυ για να απολαύσετε
ένα
χαλαρωτικό
αφρόλουτρο, είναι σίγουρα
πολύτιμος. Ζητήστε από το
σύντροφό σας, τη μαμά σας ή
όποιον άλλο διατίθεται να σας
βοηθήσει, να αναλάβει για λίγο
τα ηνία, ώστε να ασχοληθείτε
με τις δικές σας ανάγκες.
6. Αποδέχονται το παιδί τους,
αναγνωρίζοντας ότι δεν
είναι τέλειο
Παραδεχτείτε το: Είχατε στο
μυαλό σας μια εικόνα για το

Μυστικά για επιτυχία και ανέλιξη
Οι επιτυχίες γλυκαίνουν τη ζωή των ανθρώπων φορτίζοντας τους
με ενέργεια και αυτοπεποίθηση για τα επόμενα βήματα

Επιβάλλεται ακόμη να γνωρίζει καλά τον εαυτό του,
τα δυνατά και αδύνατά του σημεία. Ο συνδυασμός της
αξιοποίησης των χαρισμάτων και ισχυρών του χαρακτηριστικών με ταυτόχρονη αποφυγή ανεπιθύμητων
καταστάσεων, μεγιστοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας του.
Για περισσότερες επιτυχίες στη ζωή σας, είναι καλό
να θυμάστε μερικά απλά σημεία:
1. Μη νομίζετε ότι η επιτυχία σας εξαρτάται από την
ποσότητα των δυνατοτήτων σας. Η επιτυχία εξαρτάται από το ποσοστό των δυνατοτήτων σας που αξιοποιείτε.
2. Η επιτυχία στη ζωή είναι το παιδί της σκληρής δουλειάς και της επιμονής. Η αποτυχία είναι επιτυχία

που αναβλήθηκε εάν το κουράγιο και η επιμονή οδηγούν τις πράξεις μας.
3. Ένα ινδικό ρητό λέει ότι, εάν ζείτε σε ποταμό, πρέπει να φιλέψετε με τους κροκόδειλους. Αυτό δείχνει
πόση σημασία έχει η προσαρμοστικότητα για επιβίωση και επιτυχία.
4. Αντιμετωπίστε κάθε δυσκολία και εμπόδιο με θετικό
τρόπο. Θεωρήστε ότι αποτελούν ευκαιρίες εκμάθησης
και σαν μια πρόκληση, για να φτάσετε ψηλότερα.
5. Τα κλειδιά της επιτυχίας είναι τρία: Να είστε την
κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο τόπο, να το καταλαβαίνετε ότι είστε εκεί και να ενεργείτε άμεσα.
6. Από τους καλύτερους τρόπους για την προσωπική
σας ανάπτυξη και πρόοδο είναι να περιτριγυρίζεστε
από ανθρώπους πιο έξυπνους και πιο γνωστικούς
από σας.

11

πώς θα είναι το παιδί σας,
πριν ακόμα το γεννήσετε
(πιθανότατα, πριν ακόμα το
συλλάβετε). Μπορεί το «ιδανικό» παιδί που πιστεύατε μια
μέρα να αποκτήσετε να ήταν
ένα κοριτσάκι με ξανθές μπούκλες και πράσινα μάτια, χαριτωμένο, εξωστρεφές και διασκεδαστικό, και το αληθινό
σας παιδί να είναι ένα μελαχρινό αγόρι με καστανά μάτια,
συνεσταλμένο και λιγομίλητο.
Δική σας δουλειά είναι να το
μεγαλώσετε με αγάπη, όχι
γιατί ενσαρκώνει τις πιο
βαθιές επιθυμίες σας αλλά γι'
αυτό που πραγματικά είναι.
7. Απολαμβάνουν το μεγάλωμα των παιδιών τους
Η ανατροφή ενός παιδιού είναι
ένα «ταξίδι», κι έχει αξία μόνο
όταν το απολαμβάνουμε καθημερινά, χωρίς να έχουμε το
βλέμμα μας στραμμένο σε
κάποιον -οποιονδήποτε- προορισμό. Συχνά το ξεχνάμε αυτό,
συνήθως όταν έχουμε να
δώσουμε τις καθημερινές μας
«μάχες» μαζί του, προκειμένου
να φάει, να μάθει να χρησιμοποιεί την τουαλέτα, να κοιμηθεί στην ώρα του ή να διαβάσει
τα μαθήματά του. Τότε είναι
που αναλώνουμε όλη την ενέργειά μας στο «εδώ και τώρα»
και παραβλέπουμε ότι αυτό
που θέλουμε για τα παιδιά μας
είναι κάτι πολύ πιο μακροπρόθεσμο και σημαντικό από το να
αδειάσουν το πιάτο τους ή να
μάθουν την προπαίδεια: Να
μεγαλώσουν και να γίνουν
άνθρωποι
ευτυχισμένοι,
αυτάρκεις,
συμπονετικοί,
δίκαιοι, ισορροπημένοι και
τόσα άλλα. Αυτό δεν σημαίνει,
βέβαια, ότι ακόμα κι αυτές οι
καθημερινές μάχες δεν έχουν τη
χρησιμότητά τους, αρκεί να τις
αξιοποιήσουμε σωστά και να
δώσουμε την ευκαιρία να
μάθουν πώς να επιλύουν τις
διαφορές τους, να συμβιβάζονται, να έχουν επιχειρήματα
και δεξιότητες που θα τους
φανούν χρήσιμα και σε άλλες
περιστάσεις σε ολόκληρη τη
ζωή τους.

7. Εάν έχετε ένα στόχο που θέλετε να πετύχετε ή ένα έργο που θέλετε να κάνετε, εάν
αποτύχετε να προετοιμαστείτε, τότε προετοιμάζετε την αποτυχία σας.

8. Η σκληρή δουλειά, όταν συνδυάζεται με
έξυπνο τρόπο εργασίας, είναι συνταγή για
επιτυχία. Πάντα υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να κάνετε κάτι και αυτούς πάντα να τους ψάχνετε.

ERG_12-12_inn_8 & 9 11/18/14 12:45 PM Page 1

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Διώξτε’ τις δυσάρεστες οσμές του σπιτιού σας

Μ

υρωδιές
από
«τηγάνισμα»: Εάν
τηγανίσατε
και
η
μυρωδιά είναι ανυπόφορη, μπορείτε να
βάλετε φλούδες εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια) σε ένα ταψάκι, να
το τοποθετήσετε στο
γκριλ του φούρνου, να
το ανάψετε και να το
αφήστε για λίγα λεπτά να
ζεσταθεί. Έπειτα, μπορείτε να
ανοίξετε την πόρτα του φούρνου για ένα λεπτό προκειμένου
να απλωθεί η μυρωδιά σε όλη
την κουζίνα.
Μυρωδιά καμένου: Εάν κάψατε το φαγητό και μύρισε το
σπίτι, κόψτε ένα λεμόνι σε
φέτες και βράστε το για λίγα
λεπτά σε μια κατσαρόλα με
νερό.
Μυρωδιές ψυγείου: Πολλές
φορές τυχαίνει να χαλάσουν
κάποια τρόφιμα και να μυρίσει το ψυγείο σας. Έτσι, η
πρώτη σας κίνηση θα πρέπει
να είναι ένα καλό ξεκαθάρισμα
μία φορά την εβδομάδα για να
απομακρύνονται τα μικρόβια
που προκαλούν τις άσχημες
μυρωδιές. Έπειτα, κάνετε ένα
καλό σαπούνισμα και το περνάτε με ένα πανί, βουτηγμένο
στο ξύδι. Εάν θέλετε να μυρίζει
όμορφα, μπορείτε να τοποθετήσετε στο εσωτερικό του ένα
υφασμάτινο σακουλάκι με ωμό
καφέ και να το αφήσετε μερικές ημέρες.
Μυρωδιά χεριών
μαγείρεμα: Μετά

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ό

από
από

το
το

μαγείρεμα με σκόρδα κα κρεμμύδια τα χέρια αποκτούν μια
άσχημη οσμή. Τρίψτε τα με
ωμό ελληνικό καφέ και θα
μοσχομυρίσουν!
Καλάθι σκουπιδιών: Αναπόφευκτα το καλάθι έχει μια
άσχημη μυρωδιά, αφού καθημερινά πετάτε τα απορρίμματα. Μπορείτε να το φρεσκάρετε με λίγο ζεστό νερό και μερικές σταγόνες λεμονιού. Εάν, η
μυρωδιά είναι πολύ έντονη,
μπορείτε να το σαπουνίσετε
και να το αφήσετε για λίγη
ώρα έξω πριν το ξεβγάλετε.

Στο σπίτι γενικά

Μυρωδιές από τσιγάρο: Για να
τις προλάβετε, μπορείτε να
τοποθετήσετε στα τασάκια
λίγη μαγειρική σόδα, η οποία
απορροφάει την μυρωδιά πριν
διαχυθεί στο χώρο. Εάν όμως
δεν το σκεφτείτε νωρίτερα,
μπορείτε να βάλετε σε ένα

δώσει την λύση στην άσχημη
ατμόσφαιρα ενός χώρου.
Τοποθετείστε το στο κέντρο
του δωματίου και αφήστε το
για 24 ώρες. Το αποτέλεσμα
θα σας εντυπωσιάσει! Εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε
ανοικτό ένα κουτάκι με σόδα.
Μυρωδιές σε υφάσματα: Εάν

Μπάνιο: Το μπάνιο είναι ένας
χώρος που απαιτεί όλη σας
την προσοχή, καθώς είναι
γεμάτος βακτήρια και μικρόβια. Γι’ αυτό είναι καλό να το
καθαρίζετε όσο πιο συχνά και
σχολαστικά μπορείτε.

Δυσάρεστη ατμόσφαιρα: Εάν
το μπάνιο σας μυρίζει μπορείτε να κλείσετε την πόρτα, να
ανάψετε ένα σπίρτο - ή δύο αν
ο χώρος είναι μεγάλος - και να
το αφήσετε να καεί.
Μυρωδιά από τα παπούτσια:
Βρέξτε μια χαρτοπετσέτα με
οινόπνευμα εντριβής και
απλώστε την στο εσωτερικό
των παπουτσιών. Αφήστε την
όλη την νύχτα. Το οινόπνευμα
εξολοθρεύει τα βακτήρια που
προξενούν δυσοσμία. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε μέσα λίγα κομμάτια εφημερίδας, η οποία απορροφά
την υγρασία και άρα την
δυσοσμία.

κατσαρολάκι νερό με ξύδι και
κανέλα ή γαρίφαλο ή ακόμα
και κλωναράκια βανίλιας.
Έπειτα, ανάψτε το μάτι και
αφήστε το μερικά λεπτά να
βράσει. Αμέσως το σπίτι σας
θα αποκτήσει μια αίσθηση
φρεσκάδας!
Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας: Ρίξτε δύο δόσεις βανίλιας, που βάζουμε στα γλυκά,
σε κάποια σημεία του σπιτιού
και ρουφήξτε την σκόνη με την
ηλεκτρική σκούπα όταν θα
καθαρίζετε. Όταν τελειώσετε
θα μυρίζει παντού βανίλια!
Κλεισούρα στο δωμάτιο: Ένα
μπολ με νερό και ξύδι θα σας

υπάρχουν ελαφριές μυρωδιές
στις κουρτίνες, στους καναπέδες ή στα ρούχα σας μπορείτε
να φτιάξετε ένα μείγμα από
νερό και το αγαπημένο σας
μαλακτικό ρούχων και να τα
ψεκάσετε ελαφρά. Έτσι, θα
απομακρυνθούν εύκολα και
γρήγορα όλες οι δυσάρεστες
οσμές.
Για να είναι το σπίτι σας
πάντα αρωματισμένο μπορείτε να βάλετε ένα βαμβάκι με
άρωμα πάνω στο καλοριφέρ,
ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
Ακόμη, μπορείτε να φτιάξετε
τα δικά σας αρωματικά
χώρου.

Ο δεύτερος πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο
αποκαλύπτει πότε αισθάνεται χαζός

πως αναφέρει δημοσίευμα
του βρετανικού Business
Insider, ο Rick Rosner - ο δεύτερος
εξυπνότερος άνθρωπος στον
κόσμο, θεωρεί ότι είναι καλός στα
Μαθηματικά, τη Φυσική και στη
σύνθεση λέξεων, ενώ σε ό,τι αφορά
τη διαφορά της γνώσης από την
εξυπνάδα ο Rosner πιστεύει ότι η
γνώση είναι τα γεγονότα και η
εμπειρία που διαθέτει κανείς και
που είναι άμεσα διαθέσιμη, χωρίς
πολλή σκέψη. Η εξυπνάδα έχει να
κάνει με την ικανότητα να εφαρμόζεις αυτά που γνωρίζεις για να
επιτυγχάνεις κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
«Στις μέρες μας, βέβαια, μεγάλο μέρος της
διαθέσιμης γνώσης “κατοικεί” σε ηλεκτρονικές συσκευές, επομένως ως γνώση μπορεί να θεωρηθεί και η ικανότητα ανάκτησης πληροφοριών. Το να είναι κανείς σε
θέση να χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα
γνώσεων για να καταλήξει σε μια νέα
οπτική γωνία σε σχέση με κάποιο πρόβλημα είναι μια πτυχή της νοημοσύνης, που ο
Paul Cooijmans αποκαλεί “το πλάτος του
συνειρμικού ορίζοντα”» είπε ακόμη ο
ίδιος.

να γίνω σπουδαίος».
Ο Rosner αισθάνεται χαζός, όταν δεν
καταφέρνει να βρίσκει τη λύση που ζητά
πιο γρήγορα.

Ο Rosner μπορούσε να διαβάζει ήδη από
το νηπιαγωγείο. Τότε, όλα τα παιδιά έκαναν IQ τεστ και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, οι δάσκαλοί του είπαν στους
γονείς του ότι ο γιος τους ήταν μια ιδιοφυΐα. Ο ίδιος πίστευε ότι η εξυπνάδα του
ήταν ένα είδος αποζημίωσης για την
έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. «Πίστευα
ότι ήμουν εξαιρετικός μέχρι τα τελευταία
χρόνια σχολείο, όταν συνειδητοποίησα ότι
το να είσαι ο πιο έξυπνος μαθητής στην
τάξη δεν ήταν έξυπνο αρκετά για να γίνω
ο επόμενος Αϊνστάιν, ή ακόμη περισσότερο έξυπνος αρκετά για να καταλάβω πώς
μπορώ να κάνω τα κορίτσια να με προσέξουν. Έτσι προσπάθησα να γίνω λίγο πιο
“συνηθισμένος” ή έστω λιγότερο “φυτό”.
Μετά όμως άρχισα να έχω πάρα πολύ
καλές επιδόσεις σε πιο δύσκολα IQ τεστ
και τότε σκέφτηκα ότι ίσως και να μπορώ

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως στρίπερ,
σερβιτόρος με roller-skater, ενώ έχει κάνει
και ένα διαφημιστικό για γνωστή αλυσίδα
πιτσαρίας. «Το ίδιο διάστημα που έκανα
όλα αυτά εγώ σκεφτόμουν ζητήματα
Φυσικής, όπως για παράδειγμα τη βαθιά
ισοδυναμία μεταξύ της χαρτογράφησης
των πληροφοριών μέσα στο μυαλό και τη
δομή των πληροφοριών του Σύμπαντος.
Μπορώ να σκεφτώ για θέματα Φυσικής
σχεδόν οπουδήποτε».
Τον εντυπωσιάζει η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, ωστόσο επισημαίνει
ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει πώς να
αντιστέκονται στους κινδύνους αυτής
–όπως για παράδειγμα, το να στέλνουν
SMS ενώ οδηγούν ή περπατούν στο δρόμο,
ή να ζουν μέσα σε μια «διαδικτυακή φούσκα». Τέλος, εξομολογείται ότι τον τρομάζει το μέλλον και λέει ότι χλευάζει τους
πολιτικούς, όταν μιλούν για το τι κόσμο
θα αφήσουμε στα εγγόνια μας. «Τα εγγόνια μας μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά
από εμάς – γενετικά πειραγμένα, με «τσιπ»
στους εγκεφάλους τους» κατέληξε.
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Βαθύτατα συγκλονισμένη η Νορβηγία
λόγω του πρώτου
παιδικού «γάμου»

Α

ναστάτωση
και…
ξεσηκωμό έχει προκαλέσει στους Νορβηγούς μια
είδηση που κυκλοφορεί
πλέον στο διαδίκτυο. Ένα
12χρονο κορίτσι ανακοίνωσε ότι θα παντρευτεί
έναν άνδρα 37 ετών.Αναφέρεται ότι θα είναι ο
πρώτος επίσημος παιδικός γάμος που θα γίνει στη
χώρα, κάτι που έχει πέσει
πολύ βαρύ στο… στομάχι
των πολιτών της χώρας.
«Γεια σας. Το όνομα μου
είναι Thea και είμαι 12
ετών. Παντρεύομαι σε έναν
μήνα!», έγραψε το κοριτσάκι στο blog του. Η τελετή αναμένεται να γίνει το
προσεχές Σάββατο (11/10)
με τον 37χρονο να στέκεται
στο πλευρό της ως ο μέλλοντας γαμπρός. Η μικρή
λέει την ιστορία μέσω του
blog της.Όσοι διάβασαν
αυτά που γράφει και είδαν
και τις φωτογραφίες της
με τον άνδρα αντέδρασαν
άμεσα. Ειδοποιήθηκε η
Αστυνομία και η Πρόνοια
προκειμένου να αποφευχθεί αυτός ο γάμος. Χιλιάδες άνθρωποι παρεμβαίνουν μέσω της κοινωνικής
διαδιχτύωσης με στόχο να
ευαισθητοποιηθεί η κοινή
γνώμη για να σταματήσει
την τελετή πριν η Thea πει
το «δέχομαι» στον Geir και
να αποτραπούν παρόμοια
φαινόμενα που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Το γέλιο του ... σήμερα

Η συμβουλή της ημέρας

12

Σοβαρά …
αστειάκια

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Σε κάποιο παραλιακό
θέρετρο της Ελλάδας
ήταν ένας Γάλλος,
ένας Πέρσης, ένας
Άγγλος και ένας
Έλληνας. Σε κάποια
στιγμή λέει Γάλλος: Εμείς στην χώρα μας
έχουμε τις πιο ωραίες
γυναίκες. Απαντά ο
Πέρσης: - Εμείς έχουμε τα
πιο ωραία χαλιά στο κόσμο.
Συνεχίζει ο Αγγλος: - Εμείς
στην χώρα μας φημιζόμαστε
για την υπερηχητική μας
ταχύτητα. Και τέλος ο Έλληνας μετά από πολλή σκέψη
γελώντας τους απαντά: Εμείς κύριοι στην Ελλάδα
ερωτευόμαστε τις ωραίες
σας Γαλλίδες στα περσικά
σας τα χαλιά με υπερηχητική
ταχύτητα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

6 απλοί τρόποι για βελτίωση της γυναικείας αυτοπεποίθησης

Η

πραγματική αυτοπεποίθηση
είναι από τα καλύτερα δώρα
που μπορείς να κάνεις στον εαυτό
σου - μια πράξη αγάπης προς τον
εαυτό του και προς τους άλλους.
Είναι σημαντικός παράγοντας στις
διαπροσωπικές σχέσεις, στη δουλειά, ενώ συμβάλλει θετικά στην
υγεία.
Σημαίνει ότι μπορείς να είσαι ρεαλιστικά και δημιουργικά σε επαφή
με τον κόσμο των δυνατοτήτων
σου και των ταλέντων σου. Σημαίνει ότι πιστεύεις ότι ο εαυτός σου
αξίζει, ότι έχεις εμπιστοσύνη στις
πραγματικές ικανότητές σου και
ότι έχεις επίγνωση των ορίων σου.
Μπορείς έτσι να βιώνεις με πληρότητα την καθημερινότητά σου, να
επιτυγχάνεις τους στόχους σου και
να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες
σου. Η πολύ χαμηλή ή η πολύ
υψηλή αυτοπεποίθηση πολλές
φορές δεν ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικά κριτήρια και μπορεί να
είναι επιζήμια για τον εαυτό σου
ή/και τους άλλους.
Η Άρτεμις Αντωνίου, BSc (Hons),
MSc, Σύμβουλος, Ψυχολόγος - Συνθετική Θεραπεύτρια προτείνει έξι
τρόπους που σύμφωνα με έρευνες
βοηθούν στην βελτίωση της αυτοπεποίθησης και άρα της ποιότητας που βιώνεις τη ζωή σου και
τον εαυτό σου στην καθημερινότητα.

1. Η αυτοπεποίθηση - και η βελτίωσή της - έχει άμεση σχέση με
την ενθάρρυνση και την αποδοχή.
Απέφευγε ανθρώπους ή καταστάσεις που είναι τοξικά για εσένα και
που καλλιεργούν αμφιβολίες για
τον εαυτό σου, τις πράξεις σου και
τις δυνατότητές σου π.χ. με συνεχόμενη στείρα ή/και αρνητική κριτική, έμφαση στα λάθη ή κάθε

είδους υποτίμηση.
2. Εντόπισε ή ξαναθυμήσου
πράγματα που σου αρέσει να
κάνεις και συνήθως είσαι καλός / ή
σε αυτά. Κάθε άνθρωπος έχει τουλάχιστον ένα ταλέντο σε κάτι με
τρόπο μοναδικό. Ίσως χρειαστεί
λίγη παραπάνω προσπάθεια για
να το ξεσκεπάσεις ή να το ξεσκονίσεις και να το καλλιεργήσεις. Ένας
τρόπος για να το κάνεις
είναι για παράδειγμα να είσαι ανοιχτός στο να δοκιμάσεις κάτι που θα
ήθελες να κάνεις ή
να
ξανακάνεις
αλλά ποτέ δεν το

• Μην επιτρέπεις στους
άλλους να κινούν τα δικά σου
νήματα και να επηρεάζουν
τη διάθεση σου
προσπάθησες στην πραγματικότητα.
3. Προσπάθησε σε συστηματική
βάση να κάνεις κάτι θρεπτικό για
σένα. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. μια
βόλτα στην φύση, ένας καφές ή ένα
δείπνο με έναν καλό φίλο, ένα
μασάζ, το να αγοράσεις ένα δώρο
για τον εαυτό σου. Το να κάνεις
συστηματικά κάτι θρεπτικό για
εσένα συνήθως βοηθάει στο να
είσαι σε συνεχή επαφή με τον
εαυτό σου και στο να μπορείς να
αναγνωρίζεις και να ικανοποιείς
τις ανάγκες σου.
4. Όσο περίεργο κι αν μπορεί να
ακούγεται κάποιες φορές οι
άνθρωποι αποφεύγουν να πιστεύουν στον εαυτό τους επειδή άλλοι
άνθρωποι γύρω τους δεν πιστεύ-

ουν κι εκείνοι στον εαυτό τους έχουν δηλαδή προβλήματα αυτοπεποίθησης. Έτσι μπορεί να πιάνεις καμιά φορά τον εαυτό
σου να αισθάνεται ντροπή
επειδή είσαι καλός σε κάτι
ή βλάκας επειδή οι άλλοι
δεν μπορούν να
το αναγνωρίσουν.
5.
Αποδεσμεύσου
από το 'τέλειο'.
Το
'τέλειο'
είναι εχθρός
της αυτοπεποίθησης.
Το
να
θέτεις υπερβολικά υψηλά κριτήρια
ή στόχους σε εσένα ή και στους
άλλους είναι συνήθως ένας καλός
τρόπος να νιώσεις απογοήτευση.
Κάτι τέτοιο συνήθως μειώνει την
εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και
στις δυνατότητές μας. Το να έχεις
πραγματική αυτοπεποίθηση δεν
σημαίνει ότι κάνεις κάτι τέλεια.
6. Τον εαυτό σου τον έχεις πάντα
μαζί σου. Το να έχεις πραγματική
αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι
συμπεριφέρεσαι και στον εαυτό
σου με αγάπη και αποδοχή. Τα
επίπεδα αυτοπεποίθησης δεν είναι
κάτι παγιωμένο αλλά μεταβάλλονται. Ωστόσο, μην αφήνεις τα επίπεδα της αυτοπεποίθησής σου να
εξαρτώνται και να καθορίζονται
σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό από
τους άλλους ή από τις εξωτερικές
συνθήκες γύρω σου. Μπορείς να
βάλεις ένα όριο και να υποσχεθείς
στον εαυτό σου πως ό,τι και να
συμβεί θα προσπαθήσω όσο
πραγματικά μπορώ να μην ξεπεράσω αυτό το όριο.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Kριός: Θα σου δοθούν πολλές
ευκαιρίες να πραγματοποιήσεις αρκετά
από τα σχέδιά σου. Αν δεν κάνεις
κάποια βιαστική κίνηση, στο τέλος θα
κερδίσεις αυτά που θέλεις. Θα συμβούν
πολλά ευχάριστα γεγονότα, που θα σε
κάνουν να νιώσεις καλύτερα. Αγαπημένα άτομα θα σε βοηθήσουν τόσο, ώστε
θα νιώσεις πολύ καλύτερα.
Ταύρος: Όταν έχεις κάτι δικό σου, πολλές φορές δεν το εκτιμάς και σίγουρα
όταν το στερηθείς, το ποθείς περισσότερο. Κάνε ένα ξεκαθάρισμα στη ζωή
σου και δες τι πρέπει να διώξεις από
την ζωή σου, που όμως δεν θα σου λείψει. Είσαι ένα άτομο καλά οργανωμένο
και με σαφείς σκέψεις και ιδέες. Ήρθε η
ώρα να βάλεις επί τάπητος όλα τα
θέματα που σε απασχολούν και να
κάνεις τα ξεκαθαρίσματά σου.
Δίδυμοι: Οι εξελίξεις γύρω σου είναι
πολύ γρήγορες. Πρέπει να ανασκουμπωθείς, για να μπορέσεις να βγάλεις
άκρη στα προβλήματα. Απόφυγε την
ένταση και τον εκνευρισμό, μείνε πιστός
στο πρόγραμμά σου και μην παίρνουν
τα μυαλά σου αέρα με την πρώτη σου
επιτυχία. Μπορείς να αρχίσεις να υλοποιείς τα σχέδια και τις αλλαγές που
θέλεις, αλλά με σοβαρότητα.
Καρκίνος: Οι δυνατότητες που έχεις
είναι πάρα πολλές. Καλό θα είναι να
βάλεις ένα πρόγραμμα και μην τα πιάνεις όλα μαζί, ώστε να προλάβεις να
αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που θα σου
δοθούν στο έπακρο. Η δυναμικότητά
σου θα είναι μεγάλη και κανένας δεν θα
μπορεί να σου αντισταθεί. Απόφυγε να

κάνεις βιαστικές κινήσεις.
Λέων: Μέρα με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ενδέχεται να βγουν στην επιφάνεια
θέματα, που δεν τα υπολόγιζες και θα
σε απασχολήσουν αρκετά. Μέρα είναι
και θα περάσει, γι’ αυτό κάνε υπομονή.
Θα έχεις πολλές εναλλαγές και θετικές
εξελίξεις. Κατάλληλη στιγμή για να
αναδιοργανώσεις πολλά από αυτά που
μέχρι τώρα σου έφερναν στασιμότητα
και σε εκνεύριζαν.
Παρθένος: Είσαι σε μία γενικότερη αναταραχή για να προλάβεις να βάλεις σε
κάποια στοιχειώδη σειρά διάφορα
θέματα που σε απασχολούν. Ο εκνευρισμός και η ένταση θα είναι το χαρακτηριστικό της ημέρας. Προσπάθησε να
ισορροπήσεις πολλές καταστάσεις, που
εδώ και καιρό σε προβληματίζουν. Μην
πιέζεις τον εαυτό σου να κάνει πράγματα που είναι πάνω από τις αντοχές σου.
Ζυγός: Μήπως μερικά πράγματα δεν τα
βλέπεις στις πραγματικές τους διαστάσεις και η μεγάλη ευαισθησία λειτουργεί
σαν παραμορφωτικός φακός και σε
παρασύρει σε λάθος εκτιμήσεις; Δεν
είναι κατάλληλη στιγμή για σημαντικές
αλλαγές. Βάλε νέες βάσεις στα σχέδιά
σου και μην δώσεις σημασία σε σχόλια
που μπορεί να γίνουν.
Σκορπιός: Απαιτείται προσοχή σε ό,τι
κάνεις. Μερικές φορές θα νιώθεις ότι
πνίγεσαι και δεν μπορείς να ξεσπάσεις.
Προσπάθησε να μην δίνεις σημασία σε
ό,τι ακούς. Με τη δυναμικότητα που
έχεις θα καταφέρεις πράγματα, που στο
παρελθόν ήταν προβληματικά. Θα
δεχτείς και την υποστήριξη δικών σου

ατόμων, γι’ αυτό μην ανησυχείς άδικα.
Τοξότης: Η θέληση που έχεις, αλλάζει
πολλά πράγματα στην ζωή σου κι έρχονται ευχάριστα γεγονότα. Πρέπει να δείξεις ευελιξία για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις καταστάσεις που μπορεί
να προκύψουν. Μπορείς να καταφέρεις
πάρα πολλά, αρκεί να μην παρασυρθείς
από τρίτα πρόσωπα και πεις πράγματα
που δεν πρέπει.
Αιγόκερως: Ξεκινάς τη μέρα σου με
μεγάλη ενεργητικότητα και με τη θέληση
να κάνεις πάρα πολλά στους τομείς που
σε απασχολούν στην ζωή σου. Φρόντισε
να μετριάσεις λίγο το άγχος σου, όμως
μην κάνεις υπερβολές ή βιαστικές κινήσεις. Άρχισε να εξωτερικεύεσαι και να
λες αυτά που νιώθεις. Θα δεις ότι θα
νιώσεις καλύτερα ψυχικά.
Υδροχόος: Μπορείς να πετυχαίνεις αυτό
που θέλεις και διακρίνεσαι από μεγάλη
μαχητικότητα. Σιγά - σιγά, φτάνεις
στους στόχους που έχεις θέσει από το
παρελθόν. Βέβαια, θα έχεις αρκετή ένταση για θέματα, που προσπαθείς να
τακτοποιήσεις και σε προβληματίζουν
εδώ και πολύ καιρό. Αν όμως ηρεμήσεις,
όλα θα τα καταφέρεις πολύ καλά.
Ιχθείς: Σημαντικές αλλαγές αναμένεται
να προκληθούν αυτή την περίοδο στην
κοινωνική ζωή σου. Θα εκτιμηθείς πάρα
πολύ για το ύφος και τη διαλλακτικότητα που θα επιδείξεις, προκειμένου να
λύσεις κάποια ζητήματα που πρέπει να
λυθούν άμεσα. Φρόντισε να κρατήσεις
τη δέουσα ισορροπία στις υποθέσεις
σου, ώστε να πετύχεις τους στόχους
σου με μεγαλύτερη ευκολία.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Γαλέος στο φούρνο με ντομάτες και κάπαρη
Υλικά:
3-4 μεγαλες πατατες κομμενες σε λεπτες φετες
2/3 φλυτζ. λαδι
3 μεγαλα κρεμμυδια ψιλοκομμενα
4-5 σκελιδες σκορδο ψιλοkομμενες
2 μεγαλες γινωμενες σφιχτες ντοματες, η μια κομμενη
σε φετες και η αλλη ψιλοκομμενη
4 κουτ. καπαρη
1/2 -1 κουτ. σουπας μπουκοβο ή μπολικο τριμμενο
πιπερι
1 κουτ. σουπας ριγανη
1/2 φλυτζ. λευκο κρασι
1 1/2 κιλο γαλεο σε φετες
2-3 κλωναρια βασιλικο
Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς.
Βάζουμε σε ταψάκι πυρέξ ή πήλινο τις πατάτες και
ανακατεύουμε με 2-3 κουτ. σουπάς λάδι. Βάζουμε στο
φούρνο να ψηθούν για 20-25 λεπτά μέχρι να αρχίσουν
να μαλακώνουν. Σε βαθύ τηγάνι σωτάρουμε τα κρεμμύδια με τα υπόλοιπο λάδι και μόλις μαλακώσουν, προσθέτουμε το σκόρδο. Ανακατεύτουμε 2-3 φορές και
προσθέτουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα και την κάπαρη. Βράζουμε 2-3 λεπτά και βάζουμε το μπούκοβο ή το
πιπέρι, τη ρίγανη και το κρασί. Μόλις πάρει μια-δυο
βράσεις δοκιμάζουμε και προσθέτουμε μια με δυο κουταλιές σάλτσα πάνω στις πατάτες. Τοποθετούμε τις
φέτες του γαλέου πάνω στις πατάτες, σκεπάζουμε με
τις φέτες ντομάτας, περιχύνουμε με την υπόλοιπη σάλτσα και ψήνουμε περίπου για 30 λεπτα, μέχρι να μαλακώσει το ψάρι και να ροδίσουν οι φέτες της ντομάτας.
Αφήνουμε 10 λεπτά να κρυώσει, στολίζουμε με το
βασιλικό και σερβίρουμε.

Νηστίσιμο κέικ με σοκολάτα και μπανάνα
Υλικά
2 κούπες αλεύρι για όλες
τις χρήσεις
1 1/3 κούπες λευκή ζάχαρη
2/3 κούπας κακάο
1 1/2 κγ μαγειρική σόδα
1/4 κούπας ηλιέλαιο, 1/4 κούπας λιωμένη μαργαρίνη
1 κούπα ζεστό νερό, 1 κγ απόσταγμα βανίλιας
1 κούπα πουρέ μπανάνας
Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 C. Σε ένα μπολ
ανακατεύουμε όλα στα στερεά υλικά. Προσθέτουμε το
λάδι, το ζεστό νερό, τη μαργαρίνη και τη βανίλια και
αναμειγνύουμε καλά με ένα σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε τον πουρέ μπανάνας και ανακατεύουμε ξανά, για 2-3 λεπτά. Η ζύμη θα έχει ρευστή
υφή. Την τοποθετούμε σε μία βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήνουμε για 50-60 λεπτά ή μέχρι
δοκιμάζοντας με μια οδοντογλυφίδα να βγαίνει στεγνή.
Μόλις βγει από το φούρνο το αφήνουμε να κρυώσει για
15-20 λεπτά πριν το αναποδογυρίσουμε σε μια πιατέλα.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Δε σε φοβάμαι
Στίχοι: Κυριάκος
Ντούμος
Μουσική: Γιώργος
Παπαδόπουλος
Μελίνα Ασλανίδου

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

Δε σε φοβάμαι κι ας μου λες,
κρατάω μαχαίρι,
έχω στα στήθια μου
τους στίχους του Σεφέρη,
έχω του Γκάτσου την Αμοργό,
έχω τον Κάλβο, τον Σολωμό.
Δε σε φοβάμαι.
Δε σε φοβάμαι κι ας μου λες,
φύγε Μελίνα,
έχω έναν ήλιο φυλαχτό
απ’ τη Βεργίνα,
έχω τον Όλυμπο, τον Υμηττό,
το Παλαμίδι, την Κυρά
της Ρω.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 27/2014, 12/11/2014
250.000 ............ 47238
1.000................ 13048
400................... 54133
400 .................. 15619
400 .................. 27838
200 .................. 15972
200 .................. 24258
200 .................. 38974
200 .................. 14306
200 .................. 34360
200 .................. 53827
200 .................. 34351
200 .................. 38100
200 .................. 47739
200 .................. 56611
100 .................. 21660
100 .................. 51201
100 .................. 28813

100 .................. 25245
100 .................. 15446
100 .................. 36239
100 .................. 20959
100 .................. 17764
100 .................. 47737
100 .................. 44583
100 .................. 22444
100 .................. 54558
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
5608, 1614
Από €20 οι λήγοντες σε
342
Από €10 οι λήγοντες σε
965, 106
Από €4 οι λήγοντες σε
89, 23

ΓΝΩΜΙΚΟ

Δε σε φοβάμαι.
Δε σε φοβάμαι,
δε σε φοβάμαι,
με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω
και κοιμάμαι.
Δε σε φοβάμαι κι ας μου λες,
φύγε σου λέω,
έχω μια θάλασσα αγάπες
στο Αιγαίο,
έχω στην Κρήτη ένα Θεό,
ένα ακρωτήρι κι ένα σταυρό.
Δε σε φοβάμαι.
Δε σε φοβάμαι κι ας μου λες,
φύγε απ’ τη μέση,
έχω ένα δέντρο στην
Επίδαυρο φυτέψει,
έχω μια ορχήστρα κι ένα
βωμό,
έχω το λόγο μου τον τραγικό.
Δε σε φοβάμαι.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του
Ινστιτούτου Ελληνικού
Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
3 Δεκεμβρίου 2014 και
ώρα 7 μ.μ. στον οίκημα
«Τέχνης Δρώμενα»,
Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού και Αγίας
Μαρίνας γωνία, στον
Παλαιό Στρόβολο.
Θέματα:
• Πεπραγμένα τελευταίου
έτους
• Έκθεση Δράσης του
Διοικητικού Συμβουλίου.
• Ταμειακή Έκθεση.
• Έγκριση των ως άνω
δύο (2) εκθέσεων.
Το καταστατικό του
Ινστιτούτου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy

22764691

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΝΤΑΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΛΜΑ ΣΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ

Αποτελέσματα πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΠΑΟ Κάτω Μονής
3-2
ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 2-1
Ε.Μ.Ανθούπολης–ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» 5-2
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι 3-0
ΘΟΙ Καπέδων – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
3-0
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
7-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
A.E.Bυζακιάς – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
1-3
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
2-4
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών,
Σαράντι
ΑΝΕΒΛΗΘΗ
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
0-1
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
3-1
Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘ.) Χάρτζιας 3-1
ΘΟΙ Τσερίου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
0-3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής
14-0

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 21 - 23 Νοεμβρίου 2014 συνεχίζονται οι αγώνες
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας
με τους πιο κάτω αγώνες:
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21 – 23/11/14
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ Παρασκευή
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ Κυριακή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ Σάββατο
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Παρασκευή
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
6-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 2 - 3
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ 0 - 1
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
6-0
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Δευτέρα
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
2-0
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με
τους αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1-3
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
0-1
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
1-3
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 2-9
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΑΧΩΝΙ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙ
2-5
Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
1-5
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
3-0
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
2-0
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
3-2
Oι αγώνες ΘΟΙ Μονάγριου-Κ&Ε Τραχωνίου, ΑΠΟΛΛΩΝ Α
γριδιών- Π&Σ Ζακακίου και ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ-ΠΑΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ δεν διεξήχθηκαν λόγω ακαταλληλότητας
των γηπέδων.
Επόμενη αγωνιστική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ {1.00μ.μ}
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΤΡΑΧΩΝΙ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24,11,2014 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
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Ο Εφραίμ είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου που σημείωσε
τρία τέρματα σε επίσημο αγώνα της Εθνικής ομάδας. Η ΚΟΠ τον βράβευσε

Μ

ε χατ-τρικ του Γιώργου
Εφραίμ, η Εθνική Κύπρου
πολυβόλησε με πεντάσφαιρο την
Ανδόρα σκαρφαλώνοντας στη 3η
θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Κουτσοκούμνης ευχαρίστησε τον
κόσμο για τη θερμή συμπαράσταση στην Εθνική τονίζοντας ότι η
ομάδα κάνει βήματα προόδου.
Είδαμε νέους παίκτες, πρόσθεσε,

Το τρίποντο της Εθνική μας που
συνοδεύθηκε με αρκετά καλή εμφάνιση, διατηρεί τις κρυφές ελπίδες
της
φίλαθλης
Κύπρου
για
Ευρωπαϊκή διάκριση.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ

Οι πραγματικές δυνατότητες της
Εθνικής μας θα δοκιμασθούν τον
προσεχή Μάρτιο με αντίπαλο τη
Βελγική ομάδα η οποία συμμετείχε
στο «Μουντιάλ» της Βραζιλίας το
περασμένο καλοκαίρι.
Ο

πρόεδρος

της

ΚΟΠ

να δίνουν υποσχέσεις για το αύριο
και τους παλαιότερους να δίνουν
τον καλύτερο εαυτό τους με πάθος
στο γήπεδο, δείχνοντας ότι αυτή η
Εθνική έχει παρόν και μέλλον.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Κ.

Αναζητεί προπονητή η Εθνική Ελλάδας

Μ

αύρη Παρασκευή η περασμένη
για την Εθνική Ελλάδας.

Έχασε με 0-1 στο στάδιο «Γ.
Καραϊσκάκης» από επαγγελματίες
ψαράδες των νησιών Φαρόε και
πάτωσε στον όμιλο της.

Η νέα ήττα της Ελλάδας σηματοδότησε την αποδέσμευση του Ιταλού
προπονητή Κλαούντιο Ρανιέρι.
Υπηρεσιακός προπονητής ανέλαβε
ο Κώστας Τσάνας. Στην ΕΠΟ που
ψάχνουν τα αίτια της αιφνίδιας

καθίζησης της κραταιάς Εθνικής
των, Ο. Ρεχάγκελ και Φ. Σάντος,
δρομολογούν ριζικές
αλλαγές σε όλα τα
επίπεδα.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΗΜΗ: ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΗ

ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΑΣΙΛ

ΕΞΙ ΝΙΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ

Σ

πουδαία εκτός έδρας νίκη
σημείωσε η Ερήμη βελτιώνοντας σημαντικά τη βαθμολογική
της θέση. Τρεις αγώνες έληξαν
ισόπαλοι. Η αγωνιστική οληκληρώνεται σήμερα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παρεκκλησιά - Ερήμη
Πάφος - ΕΝΑΔ
Ομόνοια Αραδίππου - Αναγέννηση
Ελπίδα - Διγενής Ορόκλινης

Α

πό επιτυχία σε επιτυχία προχωρεί ο ΑΣΙΛύσης οδηγώντας

σταθερά την κούρσα του πρωταθλήματος. Ο Διγενής Ύψωνα στο
ντέρμπυ της ημέρας νίκησε την
ΠΑΕΕΚ εκτοπίζοντας την από τη Β’
θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1-2
1-1
0-0
1-1

Οι υπόλοιποι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη στις 14.30.

Φοίνικας Αγ. Μαρ. - ΜΕΑΠ
Ακρίτας - Αχυρώνας
Εθνικός Ασσ. - Χαλκάνορας
Αμαθούς Αγ. Τυχ. - ΘΟΪ Λακ.
Διγενής Ύψωνα - ΠΑΕΕΚ
Ορμήδεια - Διγενής Μ.
Εθνικός Λ. - ΑΣΙΛ

Έ

ξι γηπεδούχοι προχώρησαν με
νίκες ενώ ένας αγώνας έληξε
ισόπαλος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ξυλοτύμπου ενώ την
καταδιώκει από κοντά ο Ηρακλής
Γερολάκκου. Με αξιώσεις για πρωταθλητισμό προχωρεί και η ΑΛΚΗ
Ορόκλινης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1-2
1-3
1-4
1-1
2-1
1-1
0-1
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

Απογειώνεται η αγωνία των εργαζόμενων
στις Κυπριακές Αερογραμμές

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια
με τον εκτελεστικό διευθυντή Νίκο Νικολαίδη

1

Εξηγήστε μας τί είναι η Διεθνής Διαφάνεια
Κύπρου. Η Διεθνής Διαφάνεια - Κύπρος (ΔΔ-Κ), το
κυπριακό τμήμα της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια.
Είναι ανεξάρτητος μη κυβερνητικός, μη πολιτικός
και μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Κύπρο μέσα από την
προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων
σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων
και εργαλείων.

2 Ποιες οι αρμοδιότητες της. Στόχος των δράσεων
και αρμοδιοτήτων της οργάνωσης είναι να προσφέρει ένα ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο ενημέρωσης,
πρόληψης, αντιμετώπισης και καταστολής της διαφθοράς στην Κύπρο. Κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση της διαφθορά και η προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και την ακεραιότητας σε όλα
τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς.
3 Υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση εκ μέρους
των πολιτών; Από τις 02 Οκτωβρίου που ξεκινήσαμε το μεγάλο εγχείρημα που ονομάσαμε «Απαιτώ
Διαφάνεια» και μετράμε ήδη περισσότερες από 100
αναφορές πολιτών που θέλησαν να μιλήσουν ανοιχτά για τη διαφθορά στη ζωή τους. Η υπηρεσία
“Απαιτώ Διαφάνεια” αποτελεί ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό, για τα δεδομένα της Ελλάδας. Από πέρυσι το Σεπτέμβρη, κι όλο αυτό το διάστημα, κληθήκαμε να καταγράψουμε και να εξετάσουμε τις αναφορές και τις καταγγελίες ανθρώπων που διεκδικούν
περισσότερη διαφάνεια στη ζωή τους.

Σ

το ζενίθ έχει φθάσει η ανασφάλεια που αισθάνονται οι
εργαζόμενοι στις κυπριακές αερογραμμές για το εργασιακό τους
μέλλον αφού οι πληροφορίες για
το ενδεχόμενο κλεισίματος της
εταιρείας δίνουν και παίρνουν.

Την περασμένη Πέμπτη οι εργαζόμενοι εκ νέου μαζεύτηκαν έξω από
το προεδρικό μέγαρο την ώρα που
πραγματοποιείτο δίωρη σύσκεψη
του προέδρου της Δημοκρατίας με
μέλη του ΔΣ των κυπριακών αερογραμμών μετά και την πρόσφατη
επιστολή που έστειλαν έξι από τα
μέλη του στην οποία επεσήμαναν
πως “φαίνεται να έχει προαποφασιστεί και τροχοδρομηθεί το
κλείσιμο του εθνικού μας αερομεταφορέα”.

Δήλωση υπουργού Οικονομικών
Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε το περασμένο Σάββατο πως γίνεται
μια μεγάλη προσπάθεια για να δικαιολογηθεί η πληρωμή δεκάδων
εκατομμυρίων υπό μορφή κρατικών ενισχύσεων χωρίς την έγκριση
την ΕΕ. Και πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα σημειώνοντας πως προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που δεν έπραξαν άλλοι.
οι τελευταίοι που ευθύνονται για
τα προβλήματα της εταιρείας είναι
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι
δεν υπεραμείβονται.

5 Που μπορεί να αποταθεί ο πολίτης; Η Υπηρεσία

• Καλώντας την ανεξάρτητη Γραμμή Υποστήριξης
700 700 11. Η Γραμμή Υποστήριξης λειτουργεί: Τρίτη
και Πέμπτη μεταξύ των ωρών 10.00-16.00.
• Κάνοντας online καταγγελία μέσω της ιστοσελίδας: www.transparencycyprus.org/apaitodiafania
• Συμπληρώνοντας Αίτημα Παροχής Συνδρομής και
Πληροφόρησης που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και αποστέλλοντας το στην
Υπηρεσία «Απαιτώ Διαφάνεια», στα γραφεία της
Διεθνούς Διαφάνειας – Κύπρος, επιλέγοντας έναν
από τους ακόλουθους τρόπους:
- Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 36, 3022, Λεμεσός, Κύπρος
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: apaitodiafania@transparencycyprus.org
- Αποστολή φαξ στον αριθμό: +357 25 37 56 55

• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

Ωστόσο αξιώνουν όπως η Κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διάσωση του Εθνικού
αερομεταφορέα διασφαλίζοντας
πλήρως όλα τα δικαιώματα των
εργαζομένων σε περίπτωση που
ληφθεί οποιαδήποτε άλλη απόφαση.

4 Υπάρχει χρονοδιάγραμμα στην εξέταση μιας
υπόθεσης; Κάθε υποθεση είναι διαφορετική. Ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, την επικοινωνία
μας με τον πολίτη, την ανταπόκριση των αρχών και
την σοβαρότητα της υπόθεσης προσπαθουμε να
έχουμε αποτελέσματα εντός 20 εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία λήψης της υπόθεσης.
δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται
και να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς με τους
ακόλουθους απλούς τρόπους:

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τη
θλίψη τους για το έντονο παρασκήνιο που διεξάγεται για πώληση
της εταιρείας γνωρίζοντας ,όπως
επεσήμαναν, όλοι πολύ καλά τις
αρνητικές επιπτώσεις που θα
επέλθουν στον κάθε κύπριο καταναλωτή και στην κοινωνία ευρύτερα αν τελικά αποφασιστεί να τεθεί
λουκέτο στην εταιρεία.
Παράλληλα, τόνισαν στην «Εργατική Φωνή» με πικρία, πως κάποιοι
θέλησαν να περάσουν μηνύματα
στην κοινωνία πως είμαστε προνομιούχοι και ακριβοπληρωμένοι.
Ουδέν αληθέστερο, κατέληξαν.
Προς επιβεβαίωση των άνω λεχθέντων, εργαζόμενη με 25 χρόνια
υπηρεσία έδειχνε το μισθολόγιο
της θέλοντας να καταδείξει πως

Επεσήμαναν εξάλλου πως κάθε
απώλεια θέσης εργασίας δεν επηρεάζει αποκλειστικά τον εργαζόμενο που θα βιώσει την ανεργία
αλλά και την οικογένεια του.

«Ανέκαθεν ύψιστη προτεραιότητα
της ΣΕΚ ήταν η διαφύλαξη και της
τελευταίας θέσης εργασίας γιατί
αυτό αποτελεί ευλογία προς ολόκληρη την κοινωνία».

Ο γ.γ. της ΟΗΟ ΣΕΚ Αντρέας Ηλία
που βρισκόταν παρών στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, επεσήμανε
χαρακτηριστικά τη θέση πως η
έγκριση σχεδίου διάσωσης που να
επανατοποθετεί τη διεργασία
εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή
πάνω σε μια νέα βάση θα καταστήσει τις κυπριακές αερογραμμές
ελκυστική ευκαιρία.
Θα πρέπει η Κυβέρνηση, πρόσθεσε
να επανεξετάσει το όλο ζήτημα
πολύ σοβαρά και χωρίς απόλυτη
εφαρμογή των κριτηρίων της ΕΕ
όπως έγινε και σε άλλες χώρες. Και
πρόσθεσε:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΕΚ
ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ «SYMBOLS» ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ε

πετειακή εκδήλωση διοργανώνει
το Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ,
στις 28 Νοεμβρίου

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

2014 με την ευκαιρία συμπλήρωσης 70 χρόνων συνεχούς συνδικαλιστικής δράσης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στο μπαράκι SYMBOLS στη Λευκω-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

σία η ώρα 8.30μ.μ.. Θα παραστεί ο
γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως. Η
νεολαία θα έχει την ευκαιρία να
συζητήσει μαζί του εργασιακά,
κοινωνικά και οικονομικά θέματα.

www.oho-sek.org.cy

