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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

• Η ΣΕΚ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ:
Άδοξο τέλος θα έχει ο Τούρκος
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν

ΩΡΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΥΝ
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Η

επιφανής διδάκτωρ Μεσανατολικών
σπουδών εκτιμά ότι η Τουρκία θα
πληρώσει πολύ ακριβά την αλαζονία της
και την επεκτατική της πολιτική.

• Δεν νοείται ημικατεχόμενη πατρίδα
χωρίς κρατικό αερομεταφορέα

Σ

Σελ. 8

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Γενικός Εισαγγελέας να δεσμευθεί
«ενώπιον Θεού και Ανθρώπων» ότι θα
εξιχνιάσει πλήρως τα οικονομικά
εγκλήματα. Αυτή τη δέσμευση να τη
στηρίξει σθεναρά ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας.

Σελ. 2

ΦΥΛΑΝΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Φ

υλάνε Θερμοπύλες στο νοτιοτέρο
τμήμα του Ελληνισμού οι ελεύθεροι
πολιορκημένοι της Χερσονήσου της
Καρπασίας στο κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου.
Αγίασμα από τον Απόστολο Ανδρέα
και χώμα από την ιερή γη της Καρπασίας ραντίσθηκε στο Αιγαίο και τον
Όλυμπο.
Σελ. 7

• Για σοβαρούς εθνικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, η
Κυπριακή Δημοκρατία σε τούτους τους δύσκολους καιρούς έχει
απόλυτη ανάγκη της δικής της κρατικής αεροπορικής εταιρείας

(Σελ. 3)

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΚ

Κ

αλούνται τα μέλη του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ που είναι δικαιούχοι συνεισφορών κάτω
των €300 σε στάσιμους λογαριασμούς έξι ετών, να
συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο για τη πληρωμή τους.
Η προθεσμία λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2014.

ε τούτη τη συγκυρία της
κρίσης και των κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων στην περιοχή, η
Κυπριακή Δημοκρατία δεν
μπορεί να μην έχει το δικό της
αερομεταφορέα, διαμήνυσε ο
γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως,
καλώντας όλους σε ειλικρινή
διάλογο για να εξυγιανθούν οι
Κυπριακές Αερογραμμές και να
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα
τους.

(Σελ. 4)

Σ

υγκινητικές στιγμές από το ένδοξο συνδικαλιστικό
παρελθόν εκτυλίχθηκαν στη Λεμεσό. Παλιοί αγωνιστές
της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης συναντήθηκαν με
τωρινά στελέχη της ΣΕΚ Λεμεσού σ’ ένα κατανυχτικό συναπάντημα όπου το θρυλικό παρελθόν λάμπρυνε το παρόν
σηματοδοτώντας ένα ελπιδοφόρο αύριο.
(Σελ. 9)

Να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία

«Έ

ντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί
το περιεχόμενο της έκθεσης της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας που ετοιμάζεται και επιδίδεται ετησίως
τέτοια εποχή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η έκθεση απεικονίζει το πόσο ικανοποιητικά και
αποδοτικά λειτουργεί στην Κύπρο η κρατική μηχανή
αλλά και πόσο ποιοτική είναι η δημόσια διοίκηση.
Η κακοδιαχείριση, οι ατασθαλίες, η διασπάθιση
δημοσίου χρήματος, οι ελλιπείς διαδικασίες ελέγχου
στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα, είναι μόνο μερικά από τα όσα θλιβερά και απαράδεκτα συμβαίνουν
στην κρατική μηχανή και παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση της Γενικού Ελεγκτή.
Εκείνο που είναι ιδιαίτερα λυπηρό και προκαλεί ποικίλους προβληματισμούς και ανησυχία, είναι το
γεγονός της απώλειας εκατομμυρίων ευρώ, που θα
μπορούσαν με καλύτερες διαδικασίες και πιο αυστηρές νομοθεσίες, να εισέρρεαν στα δημόσια ταμεία, τα
οποία σήμερα είναι επικίνδυνα ελλειμματικά.

Για παράδειγμα η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση υπάρχουν άτομα που
ενώ αγόρασαν ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας,
την ίδια ώρα δεν έχουν φορολογικό φάκελο. Το ίδιο
συμβαίνει και με ιδιοκτήτες θαλασσίων σκαφών και
άλλων υπερπολυτελών αντικειμένων.»
Τα πιο πάνω γράφαμε σ’ αυτή τη στήλη στις 15
Δεκεμβρίου 2010 σε άρθρο με τίτλο «θλιβερή έκθεση

• Θλιβερή η διαδρομή της έκθεσης
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
από το 2010 στο 2014
κακοδιαχείρισης».
Τα ίδια επαναλαμβάνονται και σήμερα με αφορμή
την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2013
που επιδόθηκε την περασμένη βδομάδα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη από το Γενι-

κό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη.
Δυστυχώς από το 2010 έως και το 2014 πολύ λίγα
πράγματα έγιναν προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των προβλημάτων, με αποτέλεσμα το
κυπριακό κράτος να εξακολουθεί να είναι σπάταλο
και να λειτουργεί σε ρυθμούς ατασθαλιών και κακοδιαχείρισης.
Όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία καλείται να
εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της ώστε γρήγορα
και αποτελεσματικά να φθάσουμε σε επίπεδα μηδενικής ανοχής, γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει κάθαρση
του στάβλου του Αυγεία.
Η κυβέρνηση καλείται να κερδίσει αυτό το στοίχημα,
ώστε ο τόπος και ο λαός να δουν καλύτερες μέρες
τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο εκπόνησης πολιτικής και στρατηγικής που θα οδηγούν
την Κύπρο σε αναπτυξιακή τροχιά.

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

Τα κρυμμένα εγκλήματα και τα φανερά ανουσιουργήματα

Καιρικά Φαινόμενα
Ο κυπριακός στάβλος του Αυγεία

Ο

πρόεδρος Αναστασιάδης, παραλαμβάνοντας
την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, Οδ. Μιχαηλίδη, είπε: «Υπάρχει μία σειρά από διερευνώμενες
υποθέσεις που ποτέ στο παρελθόν δεν διανοείτο
κανείς, παρά τα όσα καταγράφονταν, είτε να ερευνηθούν είτε πολύ περισσότερο, όπως συμβαίνει
σήμερα, να διωχθούν και σε αυτό οφείλω να επαινέσω τη Γενική Εισαγγελία και τον Γενικό και τον
Βοηθό Γενικό
Εισαγγελέα, με
τους οποίους
γνωρίζω ότι
έχετε άριστη
συνεργασία.
Για αυτό και
θα ήθελα να
σας παρακαλέσω να συνεχίσετε με την
ίδια αυστηρότητα.
Μη
διστάσετε
όποιον και αν
αφορά,
του
εαυτού μου μη
εξαιρουμένου,
εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε παραβίαση χρηστής διοίκησης, χρηστής διαχείρισης, να είστε
άτεγκτος. Και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος η
μηδενική ανοχή θα φέρει και αυτό που οι πολίτες
αξιώνουν: επιτέλους κάθαρση του στάβλου του
Αυγεία».
Μα, αυτό απαιτούν εδώ και πολλούς μήνες οι
πολίτες. Κάθαρση του κυπριακού στάβλου του
Αυγεία και, επιτέλους, τιμωρία των μεγάλων, γνωστών ενόχων για την καταστροφή του τόπου.
Κάθαρση, για να ξεβρομίσει ο τόπος και να ανασάνουν οι πολίτες το οξυγόνο πραγματικής δικαιοσύνης. Εδώ θα κριθούν τελεσίδικα η αξιοπιστία
και οι δεσμεύσεις του Προέδρου.
Σ.Ι. «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

«Η

αργία εγέννησε την πενίαν. Η
πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα
παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε
την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την
πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή
του τέρατος τούτου»
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Δεν περνά μέρα που στην ημικατεχόμενη μας πατρίδα με τον επιβλητικό
Πενταδάκτυλο να θυμίζει καθημερινά
την κατοχή αλλά και την κατάφωρη
αδικία που υφιστάμεθα εδώ και τέσσερεις ολόκληρες δεκαετίες να μην εμφα-
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Σ

ε τούτη τη σημαδιακή στιγμή
που το πτώμα της πολιτικής
και δημόσιας ζωής εκπέμπει έντονη δυσοσμία, ο πρώην κεντροτραπεζίτης Αθανάσιος Ορφανίδης
κατήγγειλε ότι στην Κεντρική Τράπεζα κρύβονται πολλά εγκλήματα.
Με αφορμή το θέμα του επαγγελματικού συμβολαίου της νύν
Κεντροτραπεζίτισσας Χρυστάλλας
Γιωρκάτζη και φόντο τoν αμαρτωλό ELA του προκατόχου της Πανίκου Δημητριάδη, ο κ. Ορφανίδης

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

μίλησε για πράγματα και θαύματα
που οδήγησαν στην τραπεζική
κατάρρευση και την κρατική χρεοκοπία.
Την ίδια ώρα ο «αποχετευτικός
αγωγός» της Πάφου ξεχειλίζει
αναγκάζοντας την αστυνομία να
επανασυλλάβει το Δήμαρχο και
άλλους επώνυμους άρχοντες της
πόλης, με την πολιτική αντιπαράθεση να κτυπά κόκκινο. Από την
πλευρά τους, ο λαός και οι κατακρεουργημένοι πολίτες που παρακολουθούν ξανά το θέατρο του
πολιτικού παραλογισμού να αναζωπυρώνεται,
αγωνιούν
να
μάθουν μέχρι πού φθάνει το μεγάλο φαγοπότι, διερωτούμενοι ταυτόχρονα κατά πόσον υπάρχει
κανείς αναμάρτητος σαυτόν τον
τόπο.
Εν μέσω αυτού του ιλαροτραγικού
σκηνικού, αχρείοι κομματάρχες και
τα φερέφωνα τους, που φέρουν
πελώριο μερίδιο ευθύνης για την

θλιβερή οικονομική και ηθική
κατάπτωση του τόπου, επιχειρούν
σαν μωρές παρθένες, κυρίως μέσω
κομψοτεχνημένων
εμφανίσεων
στα τηλεοπτικά παράθυρα, να
παριστάνουν τις αθώες περιστερές. Δυστυχώς γιαυτούς, η Κύπρος
είναι μικρή για να κρύψουν τα
μεγάλα τους ανουσιουργήματα.
Ασφαλέστατα, οι ενεργοί πολίτες,
γνωρίζουν πολύ καλώς ή τουλάχιστον προαισθάνονται έντονα το
ρόλο του κάθε κομματάρχη, ή τραπεζίτη ή άλλου κερδοσκοπικού
γερακιού, στο συντελεσθέν οικονομικό έγκλημα που σύρει τη νεολαία
στον αργό θάνατο και τα νοικοκυριά στη δυστυχία. Αυτό που δεν
γνωρίζουν, είναι τα εγκλήματα
που κρύβονται στα έγκατα της
Κεντρικής Τράπεζας που σύμφωνα
με τον τέως τσάρο Α.Ορφανίδη,
είναι τεράστια και πολλά.
Τούτη την ώρα που μεγάλο
τμήμα της κοινωνίας είναι βυθισμένο στην απελπισία και την
απόγνωση, ο Γενικός Εισαγγελέας έχει υπέρτατη υποχρέωση να
δεσμευθεί «Ενώπιον Θεού και
Ανθρώπων» ότι θα εξιχνιάσει
πλήρως τα οικονομικά εγκλήματα, τουλάχιστον της τελευταίας
δεκαπενταετίας, συμπεριλαμβνομένου του Χρηματιστηριακού
το οποίο επενέργησε ως εφαλτήριο για διάπραξη των μεταγενέστερων. Αυτή τη δέσμευση οφείλει να την στηρίξει σθεναρά με
δημόσια τοποθέτηση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Για διευκόλυνση του έργου της
δικαιοσύνης οποσδήποτε θα πρέπει να κληθούν για μαρτυρία οι
τέως γενικοί εισαγγελείς και πρόεδροι δημοκρατίας οι οποίοι με τη

Γιορκούμεν τους ντόπιους μακρυχέρηδες
νιστεί στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ένα καλοστημένο σκάνδαλο ολκής , το
οποίο αποτυπώνει το μέγεθος της
σήψης και της διαφθοράς της κοινωνίας μας.
Σε μια χώρα που την τελευταία πενταετία στενάζει κάτω από τις βαριές και
ασήκωτες επιπτώσεις της οικονομικής
ύφεσης με 70000 και πλέον άνεργους να
ψάχνουν για εργασία, με τα κοινωνικά
παντοπωλεία να έχουν στεριώσει
παγκύπρια για να προσφέρουν ότι
μπορούν σε φτωχές οικογένειες ,εξακολουθεί να μην μπορεί να ελέχθει αποτελεσματικά η διαφθορά και όσοι ξεδιάντροπα λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα.
Είναι από καιρό αποτυπωμένο στις
συνειδήσεις του καθενός μας ότι για να
μπορέσει μια κοινωνία να προχωρήσει
και να ευημερήσει θα πρέπει σε όλες τις

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

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

υπηρεσίες να διοικούνται από αδιάφθορους και όχι από άπληστους και
αχάριστους.
Δυστυχώς τα πράγματα, όπως αποδεικνύεται, είναι αλλιώς και όσοι επιχειρούν να βουτήξουν τα χρήματα του
φορολογούμενου πολίτη προσμετρούν
το μέγεθος της κάλυψης από άλλους
αξιωματούχους που να έχουν το απαιτούμενο εκτόπισμα στην κοινωνία. Και
το φαγοπότι αρχίζει με την ευχή πως το
αντίτιμο της καταδολίευσης θα είναι
τόσο μεγάλο που να αξίζει το όποιο
ρίσκο.
Πότε επιτέλους θα υπάρξει εξυγίανση
σε αυτή τη χώρα; Πότε θα συνειδητοποιήσουμε πως σε λίγο καιρό θα εκποιείται η κατοικία συνανθρώπων μας
γιατί δεν έχουν να αποπληρώσουν τις
δόσεις τους την ώρα που άλλοι συμπο-

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

Αν παρελπίδα, οι αρμόδιες αρχές
του κράτους αποτύχουν να αποδόσουν διακαιοσύνη, είναι βέβαιον
ότι οι Ασκοί του Αιόλου, αργά η
γρήγορα θα ανοίξουν και το τίμημα
αυτή τη φορά θα το πληρώσουν
πανάκριβα οι κάθε λογής πλουτοκράτορες, κυρίως της ντόπιας
κοπής τους οποίους την ώρα που
«θα αρχίζουν οι χοροί» θα τους
ψυχαγωγούμεν, προς τέρψιν και
συμμόρφωση, με Διονύση Σαβόπουλο:
«Να μας έχει ο Θεός γερούς
πάντα ν’ ανταμώνουμε
και να ξεφαντώνουμε βρε
με χορούς κυκλωτικούς
κι άλλο τόσο ελεύθερους
σαν ποταμούς»
Και τότε να είναι σίγουροι ότι τα
κρυμμένα εγκλήματα και τα φανερά ανουσιουργήματα τους, θα
περάσουν από λαικά δικαστήρια.
Η συνέχεια επί της οθόνης ή καλύτερα επί της πλατείας.

λίτες τους είναι αχόρταγοι και ασύδοτοι
και δεν τους φθάνουν οι παχυλοί τους
μισθοί.
Σκεφθείτε που πολλοί από εμάς τα
βάζουμε με τους διεθνείς δανειστές μας
για την κατάντια μας! Ας τους αφήσουμε ήσυχους τους ανθρώπους, που φαίνεται πως κάνουν καλά την δουλειά
τους και ας ξεσηκωθούμε μια μέρα για
τους ντόπιους μακρυχέρηδες που μας
κλέβουν καθημερινά καταδυναστεύοντας την ίδια μας την πατρίδα.
Το κράτος οφείλει να δώσει δείγματα
γραφής και να εξαντλεί όλη την αυστηρότητα σε όσους έστω και στο ελάχιστο
επιχειρούν να περιθωριοποιήσουν το
νόμο ανοίγοντας παράθυρα προς την
ασυδοσία. Και τέλος:
«Καθαρόν πράγμα δεν είναι ό,τι επλύθη,
αλλ’ ό,τι δεν ελερώθη».
Δημήτριος Καμπούρογλου,
γνωμικογράφος

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,

σκόπιμη ή όχι στάση τους άφησαν
τον τόπο αθωράκιστο στους ντόπιους και ξένους εμπόρους του
λαού. Παράλληλα, θα πρέπει να
παγώσουν χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση, τα περιουσιακά
στοιχεία υψηλόβαθμων στελεχών
των δύο «θρυλικών» τραπεζών,
εφαρμόζοντας ταυτόχρονα το
πόθεν έσχες για ανθρώπους –
κλειδιά της δημόσιας υπηρεσίας.
Κι αν στην πορεία αποκαλυφθεί
ότι ελλείπουν σκληροί ή μαλακοί
δίσκοι δεδομένων ή φάκελλοι χρήσιμων δεδομένων, τότε να δικασθούν αυτόφωρα αυτοί που
φέρουν την ευθύνη για τη φύλαξη
τους.

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Νίκος Μωυσέως, γγ ΣΕΚ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
της κρατικό αερομεταφορέα.

Σ

ε τούτη τη δύσκολή συγκυρία της κρίσης και των
κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου,
η
Κυπριακή Δημοκρατία χρειάζεται όσον ποτέ άλλοτε το δικό

Για μια σειρά από εθνικούς ,
κοινωνικούς και οικονομικούς
λόγους θα πρέπει να κρατηθεί
εν ζωή και να ενισχυθεί ο εθνικός μας αερομεταφορέας.
Ήρθε η ώρα, να σταματήσουν
τα κάθε λογής παίγνια και οι
ιδιοτελείς σκοπιμότητες σε
βάρος των Κυπριακών Αερογραμμών οι οποίες παρά τα
προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά καιρούς εξακολουθούν
να
διαδραματίζουν

σημαίνοντα ρόλο στην κοινωνικοοικονομική –τουριστική
ανάπτυξη. Ήρθε η ώρα να
εγκύψουμε με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα στο μείζον αυτό
θέμα και να βρούμε, μακριά
από σκοπιμότητες τις λύσεις
εκείνες που θα καταστήσουν
τις Κυπριακές Αερογραμμές
βιώσιμες και ικανές να εξυπηρετήσουν τα εθνικά συμφέροντα. Όσοι για δικούς τους
λόγους επιδιώκουν κλείσιμο
των Κυπριακών Αερογραμμών

Ε

ντείνεται η εκστρατεία για καταπολέμηση της αδήλωτης και
παράνομης εργασίας διαβεβαίωσε η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου τονίζοντας
ότι τα κλιμάκια που έχουν συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτόν διενεργούν καθημερινά συνεχείς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη
την Κύπρο. Στους άμεσους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας
περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση των κλιμακίων με ανθρώπινο δυναμικό και η προώθηση των κατάλληλων νομοθετικών
μέτρων
Η Υπουργός σημείωσε ότι στους άμεσους σχεδιασμούς του
Υπουργείου περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση των κλιμακίων
με ανθρώπινο δυναμικό, η προώθηση των κατάλληλων νομοθετικών μέτρων που θα περιορίσουν δραστικά το φαινόμενο της
παράνομης και αδήλωτης εργασίας, και η υιοθέτηση ενός νέου
μηχανογραφημένου συστήματος, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Επίσης,
πρόσθεσε, το προσωπικό του Υπουργείου διενεργεί επιθεωρήσεις
στα ξενοδοχεία, στα κέντρα αναψυχής και σε άλλα υποστατικά, με
στόχο να διασφαλίσει την εφαρμογή των νομικά κατοχυρωμένων
όρων εργασίας, υποδεικνύοντας, ωστόσο, ότι ο μικρός αριθμός
προσωπικού, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων και
κέντρων αναψυχής, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το έργο των επιθεωρητών.

Σχέδιο Κατάρτισης
Σε χαιρετισμό της στο συνέδριο των συντεχνίας ξενοδοχουπαλλήλων της ΠΕΟ, η κ. Αιμιλιανίδου υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο προώθησης της εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, εγκρίθηκε και φέτος επανάληψη Έκτακτου Σχεδίου Κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε μερική ή ολική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο
Νοεμβρίου 2014-2015, Σχέδιο το οποίο στοχεύει στην παροχή
ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων,
οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την
περίοδο Νοεμβρίου 2014-Μαρτίου 2015, με κύριο σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και γνώσεων, γι'
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

ΚΥΚΕΜ

Κριτική παρουσίαση του βιβλίου
ΑΝΑΤΟΛΗ της Βικτώριας Χίσλοπ

Τ

ο Κυπριακό Κέντρο Μελετών [ΚΥΚΕΜ] διοργανώνει ανοικτή
εκδήλωση για κριτική του πολύκροτου βιβλίου «ΑΝΑΤΟΛΗ» της
Βικτώριας Χίσλοπ. Θα γίνει ανατομία στα ιστορικά γεγονότα , τις
περιγραφές και τα μηνύματα του βιβλίου.
Σχολιάζουν, οι Σάββας Ιακωβίδης, δημοσιογράφος, Χρυσόθεμις
Χατζηπαναγή, φιλόλογος - λογοτέχνης , Γιώργος Αρέστη, πρώην
δικαστής Ευρωπαικού Δικαστηρίου. Συντονίζει ο Ανδρέας Μορφίτης ανατιπρόεδρος του ΚΥΚΕΜ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και
ώραν 19.30 στο μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο (Λεωφόρος Στροβόλου 11) στην αίθουσα «Μάρκος Δράκος».

ματα να βρούμε όλοι μαζί τη
χρυσή συνταγή για να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των
Κυπριακών
Αερογραμμών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, θα
πρέπει να
ζητήσουμε την
συμπαράσταση και στήριξη
της Ευρωπαικής Ένωσης. Τρόποι υπάρχουν , είναι πολιτική
βούληση και ειλικρινής διάθεση που χρειάζεται. Τώρα είναι
η ώρα της μέγιστης ευθύνης
για όλους.

Καλούμεν την κυβέρνηση και
γενικότερα την Πολιτεία σε
βαθύ μα προπαντός ειλικρινή
κοινωνικό διάλογο στον οποίο
θα ακουστούν όλες οι απόψεις
και με τεκμηριωμένα επιχειρή-

Ανακόπηκε η ανοδική πορεία
του ανεργιακού δείκτη

Ζέτα Αιμιλιανίδου

Εντείνονται οι έλεγχοι
για την αδήλωτη εργασία

οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι είναι αδιανόητο η
ημικατεχόμενη και απομονωμένη γεωγραφικά Κύπρος να
αφήσει τη σύνδεση της με τον
έξω κόσμο αποκλειστικά στα
χέρια των ξένων και των ιδιωτών.

3

• Σταθεροποιείται στο 15% η ανεργία. Η Κύπρος στην πρώτη ευρωπαική αρνητική τετράδα

Α

ναχαιτίσθηκε
τους
τελευταίους μήνες ο
φρενήρης ρυθμός του ανεργιακού δείκτη στην Κύπρο
και σταθεροποιήθηκε γύρω
στυο 15%. Ωστόσο,η Κύπρος
κατατάσσεται στην πρώτη
ευρωπαική τετράδα της
ανεργίας, σύμφωνα με τα
νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Το ποσοστό ανεργίας στην
Κύπρο ανήλθε τον Οκτώβριο
του 2014 το 15,3% από 15,2%
τον Σεπτέμβριο και 16,9% τον
περσινό Οκτώβριο.
Παρά τη μείωση, το ποσοστό
της ανεργίας παραμένει σε
ψηλά επίπεδα. Είναι το τέταρτο πιο ψηλό ποσοστό στην ΕΕ
μετά την Ελλάδα, την Ισπανία
και την Κροατία. Στην Ελλάδα
η ανεργία ανέρχεται στο 25,9%
(Αύγουστος 2014), στην Ισπανία στο 24% και στην Κροατία
στο 16%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο
αριθμός των ανέργων στην
Κύπρο ανέρχεται στις 66 χιλ.

το δέκατο μήνα του 2014 έναντι 66 χιλ. τον Σεπτέμβριο του
2014 και 74 χιλ. τον Οκτώβριο
του 2013.

τελευταίους μήνες.

Το ποσοστό των άνεργων
ανδρών στην Κύπρο υπολογίζεται στο 16,4% και των
γυναικών στο 14,1%.

Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται στα 24,4 εκ. στο
σύνολο της ΕΕ με τα 18,4 εκ.
να βρίσκονται στην ευρωζώνη.

Το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους (κάτω των 25
ετών) φθάνει το 34,8%.
Στην ΕΕ και ευρωζώνη η ανεργία παραμένει στα ίδια ψηλά
επίπεδα που βρίσκεται τους

Στην ΕΕ των 28 η ανεργία
παραμένει στο 10% και στην
ευρωζώνη στο 11,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών
της ΕΕ, τα μικρότερα ποσοστά
ανεργίας έχει η Γερμανία
(4,9%) και η Αυστρία (5,1%).

Τα είπε με τους νέους ο γ.γ. της ΣΕΚ

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε
η εκδήλωση του Τμήματος Εργαζόμενης

Νεολαίας της ΣΕΚ, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 28

Νοεμβρίου 2014, στα πλαίσια
των 70 χρόνων, σε γνωστό
μπαράκι της Πρωτεύουσας. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν
μέλη του κινήματος
και φίλοι από τις
κομματικές,
μη
κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και
άνεργοι νέοι, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία
ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς τόσο με το
Την αγωνία τους
γενικό γραμματέα της
για την ανεργία
ΣΕΚ Νίκο Μωϋσέως
και την εντεινόμεόσο και με το γενικό
νη κρίση διατύπωγραμματέα του Τμήσαν οι εργαζόμενοι
ματος Τάσο Κακουλνέοι μας
λή.

ERG_4-4_inn_8 & 9 12/2/14 12:12 PM Page 1

TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

4

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία

συνεισφορές κάτω των €300

Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη

οργανωτικούς γραμματείς της

συνεισφορών τους διαφορετι-

περί Ταμείων Προνοίας και

παραμένουν έξι χρόνια στάσι-

διαγραφή των λογαριασμών

συντεχνίας

να

κά θα διαγραφούν. Η προθε-

το καταστατικό του ταμείου,

μοι, διαγράφονται. Το Ταμείο

αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη

συμπληρώσουν

σχετικό

σμία λήγει στις 22 Δεκεμβρίου

όσοι λογαριασμοί μελών με

Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων

του

έντυπο

να

αποταθούν

στους

τους

για

για

το

πληρωμή

των

2014.

1

5536435

Al Ammarin

Wajib

ΣΥΜΒ.ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ

61 695922

Κωνσταντίνου

Γιωργούλα

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

2

1036044

AMPTOULLATIF

TZIXAN

Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ

62 811462

Κωστούδης

Μάριος

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

3

5512138

Arafat

Mohammad

ΣΥΜΒ. ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ

63 1013225

Λεωνίδου

Λεωνίδας

Αγρόκτημα Λανίτης Λτδ

4

322690

Chan

Yuk Chun

YUK AND PENZY TRADING LTD

64 2070003

ΛΟΥΚΑ

ΛΟΥΚΑΣ

S.M.C. JOINT VENTURE

5

5436781

Charelishvili

Tinathn

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

65 545259

Μαξούτης

Πάμπος

ELECTROMATIC CO LTD

6

9009678

Corouneann

Nicolae

ΣΥΜΒ. ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ

66 1012702

Μάριος

Ζήνωνος

Δ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ

7

1057956

EYSTRATIOU

ANDRIANA

Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ

67 788797

Μίλερ

Άντρια

A.I.MOTOKINISI LTD

8

5582254

Hristov

Georgi

GREEN HAND CO -PEPIS

68 804544

ΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΟΔΟΤΗ

ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

9

5428689

Israel

Bilal

ΕΚΑ ΛΤΔ

69 845866

Μιχαήλ

Πόπη

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΣΤ.ΠΑΙΔΙΩΝ

10 5555614

Karaouz

Nasim

ΣΥΜΒ.ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ

70 566657

Μιχαήλ

Μιχαλάκης

E.CHRISTOFIDES BROS LTD

11 5452176

Ketserova

Tzouna

Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ

71 896923

Νικολάου

Νικόλας

Αγρόκτημα Λανίτης Λτδ

12 3282686

KOUMAN PAVLIN

GEORGIEY

PILAVAKIS

72 824096

Παλλούρα

Ελένη

ΕΚΑ ΛΤΔ

13 5413110

Kourjieh

Ahmad

Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ

73 737796

Παναγή

Καίτη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΗΑ ΛΤΔ

14 5346876

Krykynenko

Larisa

ROCK' S RESTAURANT

74 554443

Παπαδοπούλου

Αντρούλλα

GREENHAZE ENTER. LTD

15 5911824

Marin

Bardu

ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

75 642557

Παπουή

Χρυσούλλα

PHC FRANCH PIZZA HUT

16 1035767

MICHALIS

VIOLANTIS

ΑΛΟΥΜ.ΛΕΝΑΣ

76 617220

Παπουής

Κυριάκος

VITA CYPRUS LTD

17 1961517

MINCHEY

SLAVON IVAYLO

PILAVAKIS

77 948709

Πασχάλη

Χριστόφορος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

18 132166

NATSIOU

MARY

PILAVAKIS

78 874880

Πετεμερίδης

Θεόδωρος

S.M.C. JOINT VENTURE

19 5425868

Piciu

Daniella

G&K Εxlusive Fashions Ltd

79 521033

ΠΗΛΑΒΑΚΗ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

PILAVAKIS

20 804497

Roti

Kirsi

P & S CARTON IND.LTD

80 584203

ΠΗΛΑΒΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

PILAVAKIS

21 5379317

SACHPAZIDOU

ALEXANDRA

GOODYS-LANI REST.

81 452629

Πογιατζής

Στάθης

A.& P.PARASKEVAIDES

22 341001

SEFER

UCHUNDOU

CHRYSANEL TR.

82 873000

Προτωπαπά

Φανουρία

VEPRO CO

23 9196151

SLOVOV IVAYLO

MINCHEY

PILAVAKIS

83 537965

ΣΑΚΚΑΣ

ΝΙΚΩΝΑΣ

ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

24 1743546

STOY. MINCHEVA

DINKA

PILAVAKIS

84 494464

Σιακαλλή

Μαρία

LGS HANDLING-HERMES AIR

25 1601307

TATIANA

CULIN

PILAVAKIS

85 862164

Σινγκ

Μαρία

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

26 301756

Taylor

Thomas George

S.M.C. JOINT VENTURE

86 447198

ΣΟΛΩΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ν.ΙΩΑΝΝΟΥ

27 5209374

TCHONGAROV

STOIAN HRISTOV

DISPLAY ART

87 452409

Σταύρου

Παναγιώτα

ΚINIRAS

28 5469754

Tsomasvile

Naira

PILAVAKIS

88 403582

Σωτηρίου

Mαρία

PILAVAKIS

29 5399333

Verma

Rajiv

ΤΑΣΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΔΗΣ

89 762525

Τζιωρτζιή

Σκεύη

Σ Κ Ε Μενεού Δρομολαξιάς

30 2806711

Zaravkova

Rayka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

90 657307

Τσίκκος

Πάμπος

ΕΚΑ ΛΤΔ

31 585197

ΑΔΑΜΟΥ

ΒΑΣΩ

PILAVAKIS

91 838083

Φανή

Στέλιος

LGS HANDLING-HERMES AIR

32 838233

Αλεξάνδρου

Brigite

G.KALLIS MANUF.

92 837301

Χ¨Παπαμιχαήλ

Στέλλα

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

33 833872

Αλεξάνδρου

Ιάκωβος

KADNIG POWER BOATS

93 1028545

Χάνη

Μιχαήλ

E.& S.SERVICES

34 523982

Αναγιωτού

Eλένη

ALCO FILTERS

94 621661

Χαραλάμπους

Ανδρέας

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

35 881526

Ανάγνου

Αικατερίνη

E.& G.ELECTRIC PLUS

95 768337

Χαρίτου

Χάρης

Προκατασκευαστική Λτδ

36 848631

Αναξαγόρα

Νίκος

A.& P.PARASKEVAIDES

96 789294

Χριστοδουλίδου

Γεωργία

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

37 860014

Αντωνίου

Ανδρέας

ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

97 803838

Χρυσάνθου

Μάριος

ΕΚΑ ΛΤΔ

38 788849

Αχιλλέως

Κριστιάν

Ανδρέας Καμιναρίδης

39 700959

Αχιλλέως

Στάλω

40 5453328

ΒΑΡΤΗΑ

ΕΜΜΑ

PILAVAKIS

41 549438

Βασιλειάδου

Στέλλα

Α.Ευαγγελίδης & Υιός Λτδ

42 474877

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΗΑ ΛΤΔ

43 628332

Γιάγκου

Χρύσανθος

GROUP 4

44 412355

Γιάγκου

Παντελής

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΑΠΟ ΜΕΤΑΦ

45 700085

Δαμιανού

Παντελής

ARKTINOS PUPLICATIONS

46 5165030

Δεδεγκίκας

Δανιήλ

GROUP 4

47 823027

Δημητρίου

Δήμητρα

KADNIG POWER BOATS

2008

402 590

»

381 265

»

21 325 ή 5.29%

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕΚ

GREEN HAND CO -PEPIS

Η πορεία του Εργατικού Δυναμικού
στα χρόνια της οικονομικής κρίσης
Με βάση τα ετήσια αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που πραγματοποιείται από τη Στατιστική Υπηρεσία, η αριθμητική εικόνα του εργατικού δυναμικού στην Κύπρο, (δηλαδή απασχολούμενοι και άνεργοι), από το 2008 έως και το
δεύτερο τρίμηνο του 2014 έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Εργατικό Δυναμικό

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

397 374 άτομα

382 852 άτομα

14 522 ή 3.65%

48 397638

Δημητρίου

Νίκος

DEMARNIC ENTERPRISES

2009

49 600580

Θεοδούλου

Πραξούλλα

ALCO FILTERS

2010

410 465

»

385 093

»

25 372 ή 6.18%

50 641731

Θεοδωρίδης

Γεώργιος

ARKTINOS PUPLICATIONS

2011

432 165

»

398 214

»

33 951 ή 7.85%

51 851281

Θεοφάνους

Μαρία

ASTY ELEVATORS LTD

2012

440 604

»

388 605

»

51 999 ή 11.80%

52 1029548

Ιωάννου

Κωνσταντίνος

ΤΕΚΛΙΜΑ

2013

445 938

»

375 107

»

70 831 ή 15.88%

53 851614

Ιωάννου

Μιχάλης

KONE LIFTTECH LTD.

α’ τρίμηνο 2014

431 167

»

358 300

»

72 867 ή 16.89%

E.CHRISTOFIDES BROS LTD

β’ τρίμηνο 2014

431 442

»

365 000

»

66 442 ή 15.39%

54 580410

Καμπανέλλης

Γιαννάκης

55 766016

Καραμανή Φωτίου Αλίκη

HELLENIC DIST.

56 454503

Καραολής

Ιωάννης

Σχοινής εντερπραϊς

57 1059770

Κουριεύς

Πολυκράτης

S.M.C. JOINT VENTURE

58 982370

Κουρτίδου

Μαρία

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

59 424755

Κυριάκου

Κώστας

Αγρόκτημα Λανίτης Λτδ

60 1080964

Κωνσταντίνου

Έλενα

Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ

Συμπέρασμα: Από το 2008 έως και το 2013, (έτη κατά τα οποία υπάρχουν ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία), το Εργατικό Δυναμικό της Κύπρου αυξήθηκε κατά
48 564 άτομα, η απασχόληση μειώθηκε κατά 7745 άτομα και η ανεργία αυξήθηκε
κατά 56 309 άτομα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που βγαίνει από την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού είναι ότι, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα άτομα που έχουν
μερική απασχόληση. Συγκεκριμένα το 2008 συνολικά 29 686 άτομα ή 7.8% είχαν
μερική απασχόληση, ενώ το 2013 ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων έφθασε
στις 47 524 άτομα ή 12.7% των εργαζομένων.
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• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Επί τάπητος τέθηκαν τα οξύτατα προβλήματα της Λάρνακας
Κ

αίρια εργατικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τέθηκαν στο μικροσκόπιο συνάντησης του
Δημάρχου Ανδρέα Λουρουτζιάτη με αξιωματούχους και
στελέχη του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λάρνακας.
Ο Δήμαρχος της Λάρνακας
ενημέρωσε τους αξιωματούχους της ΣΕΚ για τα πιο κάτω
θέματα:
1. Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κατ’ αρχή
έγκριση του αιτήματος του
Πανεπιστημίου Κύπρου για
αξιοποίηση του κρατικού
χώρου της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους στη Λάρνακα (πρώην
Λεπροκομείο) για να στεγαστεί
το νέο Ινστιτούτο Υδρογοναθράκων, καθώς και το Τμήμα
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Υδρογοναθράκων του
Πανεπιστημίου Κύπρου
2. Την παράλληλη απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου
για την ανάπτυξη στον ως άνω
χώρο του Εθνικού Πάρκου
Λ/κας
3. Το θέμα της αναδιάρθρωσης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
την αναγκαία μεταρρύθμιση
και τον εκσυγχρονισμό της στο
σύνολό της. Τονίστηκε στη
συνάντησή μας και έγινε σαφές
ότι θα πρέπει οι όποιες αλλα-

γές, να γίνουν με τέτοιο τρόπο
που να διασφαλίζονται οι
θέσεις εργασίας, τα συνταγματικά και άλλα δικαιώματα των
εργαζομένων (νομικά και συμβατικά)
4. Τις εξελίξεις σχετικά με την
υλοποίηση της απόφασης για
την ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού, της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου και πώς προχωρούν οι προσπάθειες της Κοινοπραξίας ΖΗΝΩΝ για εξεύρεση χρηματοδότησης για εκτέλεση του όλου έργου.
5. Τις εξελίξεις σχετικά με τη
δραστηριοποίηση των εταιρειών που σχετίζονται με τις
έρευνες για εξεύρεση υδρογονανθράκων
στην ΑΟΖ της

√ Η οργάνωση των εργαζομένων στις συντεχνίες δεν
θωρακίζει μόνο τους εργαζόμενους αλλά συμβάλει
γενικότερα στην ευημερία
της κοινωνίας
Κύπρου, τόσο στο χώρο του
λιμανιού της Λάρνακας όσο και
στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου και ειδικότερα μετά την
ολοκλήρωση της έκθεσης για
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
που πηγάζουν από τις δραστηριότητες τους, που πραγματοποίησε η Διεθνούς Φήμης
εταιρεία Lloyd’s Register EMEA
και οι οποίες μελέτες αποδει-

ΑΘΡΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 70ΧΡΟΝΑ

Α

θρόα ήταν η συμμετοχή
στελεχών,
μελών και φίλων του
Κινήματος στην αιμοδοσία που διοργάνωσε το
Ελεύθερο
Εργατικό
Κέντρο Πάφου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για
τα 70χρονα της ΣΕΚ. Ο
επαρχιακός γραμματέας
Νεόφυτος Ξενοφώντος
(φωτό κάτω) εξέφρασε
την ευαρέσκεια του γιατί
η αιμδοσία στέφθηκε με
επιτυχία τονίζοντας ότι
ο αλτρουισμός και η
αγάπη προς τον συνάνθρωπο μας εξακολουθούν να υπάρχουν και
να
θαυματουργούν,
παρά την κρίση αξιών
και ιδανικών που ταλανίζουν την κοινωνία
μας. Νοιώθουμε ευτυχείς
γιατί η ανθρωπιά ακόμη
δεν εξέλειπε από τον
τόπο μας, κρατώντας
ζωντανή την ελπίδα για
ένα καλύτερο αύριο,
σημείωσε ο κ. Ξενοφώντος.

κνύουν ότι οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες, ενώ τα οικονομικά
οφέλη και κυρίως στα θέματα
της απασχόλησης και την
καταπολέμηση της ανεργίας σε
τέτοιες πολύ κρίσιμες περιόδους για την οικονομία θα
είναι πολύ επωφελείς για την
πόλη και επαρχία της
Λάρνακας καθώς και όλη την Οικονομία της Κύπρου.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα της
δημιουργίας στο βόρειο μόλο
του λιμανιού της Λάρνακας,
εργοστασίου
συσκευασίας
ζαχάρεως και τις εξελίξεις που
υπάρχουν σχετικά με το θέμα
αυτό.
Ο Επαρχιακός γραμματέας της

Μ

ΣΕΚ Λάρνακας Ανδρέας Πουλής ενημέρωσε το Δήμαρχο για
τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι συντεχνίες και
κυρίως η ΣΕΚ Λάρνακας για
οργάνωση του προσωπικού
που απασχολείται ήδη στις
εταιρείες αυτές, καθώς και για
το προσωπικό που θα προσληφθεί. Τόνισε ότι η οργάνωση τους στη δύναμη των
συντεχνιών, θα αποτρέψει
φαινόμενα εκμετάλλευσης των
εργαζομένων και θα είναι βοηθητική στο να εφαρμόζονται
πλήρως όλες οι οδηγίες που
έχουν σχέση με θέματα Ασφάλειας και Υγείας, για τους
εργαζόμενους. Αυτό θα έχει
ευεργετικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην πόλη της
Λάρνακας ευρύτερα.
Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο
επαρχιακός γραμματέας της
ΣΕΚ Λάρνακας, τόνισαν τη χρησιμότητα της συνάντησης και
την συναντίληψη που υπάρχει
μεταξύ τους για τα καυτά αυτά
θέματα, που η υλοποίηση τους
και η σωστή εφαρμογή των
συμφωνιών έχει άμεση σχέση
με την ευημερία και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των εργαζομένων και γενικά της κοινωνίας της Λάρνακας.

Για άλλες πολιτείες..

έχρι πριν τέσσερα με πέντε
χρόνια η Κύπρος ήταν χώρα
υποδοχής δεκάδων χιλιάδων οικονομικών μεταναστών, Ευρωπαίων
και αλλοδαπών από τρίτες χώρες.
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση
ανατρέπει αυτό το σκηνικό και
πλέον το νησί μας είναι χώρα εξαγωγής μεταναστών. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι νέοι με ακαδημαϊκά προσόντα οι
οποίοι παίρνουν την μεγάλη απόφαση να αφήσουν
φίλους και οικογένεια για άλλες πολιτείες. Από την
παραδοσιακή Αγγλία και τις χώρες του αραβικού
κόσμου, μέχρι τη μακρινή Αυστραλία, αναζητώντας μια
θέση εργασίας. Συγκεκριμένα, από το 2012, έως το 2014
43000 κάτοικοι της Κύπρου έχουν φύγει από το νησί.Με
την ανεργία να των νέων να έχει φτάσει το 40%, δηλ σχεδόν 1 στους 2 και με τις προβλέψεις να είναι δυσοίωνες
οι ειδικοί και οι εμπειρογνώμονες κρούουν το κώδωνα
του κινδύνου για μια χαμένη γενιά.

Γ

ια μια ολόκληρη χαμένη γενιά. Κάτι που φυσικά στην
Κύπρο δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Όταν το 1974
η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, 200,000 πρόσφυγες
εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους, έχασαν όλη τους την
περιουσία και τα υπάρχοντα αναγκάζοντας τους να
ξεκινήσουν από το μηδέν. Σε περίοδο λιγότερης των 40
χρόνων δύο χαμένες γενιές. Ένας άνεργος μορφωμένος
νέος, ο οποίος είναι και παιδί πρόσφυγα, και έχει ζήσει
και βιώσει την καταστροφή δύο φορές, με τί δυνάμεις να
μείνει στο νησί, να δημιουργήσει. Πώς να κάνει κάποιος
οικογένεια; Μας έχουν στερήσει το δικαίωμα να ονειρευόμαστε σε αυτόν τον τόπο, και δεν είναι υπερβολή να το
πούμε.
Απόσπασμα από την παρέμβαση του γραμματέα του
Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ Τάσου Κακουλλή (φωτό) σε
συνέδριο της ΕΟΚΕ.
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17η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η ΣΕΚ θα αντισταθεί σθεναρά στη καταστρατήγηση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Τ

ο Κίνημα της ΣΕΚ θα συνεχίσει
να προασπίζεται με κάθε
τρόπο τα κεκτημένα των εργαζομένων και θα εναντιώνεται στις
όποιες προσπάθειες εργοδοτικών
συνδέσμων να καταστρατηγούν τα
δικαιώματα των εργαζομένων.
Το μήνυμα αυτό στάληκε προς
πάσα κατεύθυνση από το βήμα της
17ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης
του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Λάρνακας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου
στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας.
Σε χαιρετισμό που απήυθυνε ο

γραμματέας
του
σωματείου
Κυριάκος Γιασουμής τόνισε πως
οι εργασιακές σχέσεις περνούν
μέσα από συμπληγάδες και ως εκ
τούτου οφείλουμε μέσα από ενότητα και συστράτευση να θωρακίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Ο κ. Γιασουμής κατέθεσε ενώπιον
των στελεχών την έκθεση δράσης
του σωματείου και ανέλυσε τα διάφορα εργασιακά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
στον κλάδο. Επεξήγησε δε τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα του σωματείου.

Σε χαιρετισμούς που απηύθυναν ο
Επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Λάρνακας Ανδρέας Πουλής και ο
γ.γ. της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους τόνισαν την αναγκαιότητα
όπως οι εργαζόμενοι συσπειρωθούν γύρω από την ΣΕΚ ενδυναμώνοντας τη δύναμη του Κινήματος
ώστε να τους θωρακίσει αποτελεσματικά στις δύσκολες εποχές που
βιώνει η χώρα.
Κατέδειξαν δε πως η ΣΕΚ απαιτεί
κάθαρση και τιμωρία όλων όσων
ευθύνονται για τα οικονομικά δεινά
της χώρας.

Κυριάκος Γιασουμής, γραμματέας Σωματείου

Η

μαζική σας παρουσία αποδεικνύει την αγάπη,
την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον σας, τόσο
προς εμάς όσο και προς το Σωματείο μας. Συγχρόνως όμως αυξάνει τις δικές μας υποχρεώσεις
απέναντι σας για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων.
Τα τελευταία χρόνια οι εργασιακές σχέσεις πέρασαν και περνούν ακόμα και σήμερα μέσα από μια
μεγάλη κρίση. Η εργοδοτική πλευρά εκμεταλλευόμενη την παγκόσμια οικονομική κρίση έθεσε ως
στόχο της τη συρρίκνωση της Οργάνωσης και την
καταστρατήγηση των Συλλογικών Συμβάσεων.
Οι ξενοδόχοι χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία
την κατάργηση θέσεων, απέλυσαν τα τελευταία
χρόνια έμπειρο προσωπικό, έχοντας ως στόχο
τους τη μείωση του μισθολογίου.
Οι εργοδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι η βελτίωση
των προσφερομένων υπηρεσιών και η επανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας δεν
γίνεται μέσα από απολύσεις, αλλά μέσα από τη
βελτίωση των υπηρεσιών και της καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες.
Η ΣΕΚ αντιλαμβάνεται πλήρως τα προβλήματα της
οικονομίας σ’ αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία
υποβάλλοντας εποικοδομητικές εισηγήσεις και
προτάσεις για να αμβλυνθούν. Οι εργαζόμενοι
περνούν δύσκολες ώρες και ως συνδικαλιστικό
κίνημα θα παλέψουμε για ενίσχυση των εισοδημάτων τους.

• Δεν θα ανεχθούμε την εργασιακή
εκμετάλλευση μέσα από
την καταστρατήγηση
των συλλογικών συμβάσεων
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Κυριάκος Γιασουμής
Ανδρέας Αδάμου
Λοϊζος Λοϊζου
Bάσος Τσιάρλιστος
Χρίστος Μουσκή
Σωτήρης Κουππάνος
Μυρούλα Αλεξάνδρου
Γεώργιος Λαμπής
Αντώνης Κίκας

Χριστάκης Αθανασίου
Άντρη Ομήρου
Λίτσα Αυλωνίτου
Μιχάλης Ιωάννου
Τάσος Πατσιάς
Κυριάκος Κυριάκου
Δήμος Κλεάνθους
Χριστόφορος Μιχαήλ

Η Ε.Ε. προωθεί πολιτικές για μείωση της φτώχειας
• Η Κύπρος στην 4η Σύνοδο της Πλατφόρμας Ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό

Σ

ήμερα στην Ευρώπη 123 εκατομμύρια συμπολίτες μας απειλούνται
σοβαρότατα από την φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ ο αριθμός
των ανέργων λόγω της κρίσης έφθασε
στα 24 εκατομμύρια.
Αυτή η σκληρή πραγματικότητα διαπιστώθηκε στην 4η Σύνοδο της «Πλατφόρμας Ενάντια στην Φτώχεια» που
πραγματοποιήθηκε τις 20-21 Νοεμβρίου 2014 με 700 περίπου, συμμετέχοντες
από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Κυπριακή αντιπροσωπεία
αποτελείτο από τον Νίκο Σατσιά
(φωτο), επαρχιακό οργανωτικό ΣΕΚ
Λευκωσίας Κερύνειας και αντιπρόεδρο
«Εθνικού Διχτύου Ενάντια στην Φτώχεια»το Δήμαρχο Λάρνακας Αντρέα
Λουρουτζιάτη, τη Διευθύντρια των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Τούλλα Κούλουμου και τη Λειτουργό
του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβου-

λίου Εθελοντισμού
Μαρία Αντωνίου.
Εισαγωγικές ομιλίες έγιναν από
τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin
Schulz και την
Επίτροπο Απασχόλησης
και
Κοινωνικών Υποθέσεων Marrianne
Thyssen, πού αναφέρθηκαν συνοπτικά
στις πολιτικές της Ε.Ε. για περιορισμό
της ανεργίας και του φαινομένου της
Η Σύνοδος ανάδειξε τις επιπτώσεις της
φτώχειας ενώ παράλληλα παρουσίασε
την άποψη ατόμων που βιώνουν διαφορετικές μορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος είναι η
εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων μέσω
αποτελεσματικών πρακτικών και καινοτόμων πολιτικών για μείωση της

φτώχειας και ταυτόχρονη ενίσχυση της
κοινωνικής προστασίας και δικαιότερης κατανομής του πλούτου στην κάθε
χώρα με ορίζοντα το 2020.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση
είναι η φιλοσοφία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η οποία αφενός
δημιουργεί προοπτικές νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας, και
αφετέρου επενδύει στον
ίδιο τον άνθρωπο με αποτέλεσμα το κέρδος να αποκομίζεται από την ίδια την
κοινωνία. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και
συζητήθηκαν εναλλακτικές
λύσεις σε προβλήματα που
σχετίζονται άμεσα με την
ανεργία και την ένταξη
στην κοινωνία. Οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες
και θα πρέπει να δημιουρ-

γηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας όλων
των κοινωνικών φορέων που εμπλέκονται σε αυτά τα θέματα, όπως είναι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Κοινωνικοί
Εταίροι, οι ΜΚΟ καθώς επίσης και η
ίδια η Δημόσια Υπηρεσία. Σε όλη αυτή
την προσπάθεια συμβάλλει και η ίδια η
Ε.Ε. μέσα από ειδικά κονδύλια χρηματοδότησης.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΦΥΛΑΝΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΣΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ
ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
• Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Καρπασίας επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της Βουλής

Σ

τις σημερινές θλιβερές συνθήκες της κρίσης, οικονομικής, ηθικής και κοινωνικής, οι εγκλωβισμένοι
της Καρπασίας διαπνεόμενοι από τις αρχές της
Ελληνικής Παιδείας και γενικότερα του οικουμενικού
Ελληνικού Πολιτισμού, φυλάνε Θερμοπύλες προσδοκώντας στη λύτρωση της κατεχόμενης Κύπρου και
στη δική τους Ανάσταση.
Το μήνυμα αυτό έστειλαν οι εγκλωβισμένοι μαθητές
της χερσονήσου της Καρπασίας που επισκέφθηκαν
πρόσφατα τον πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου
με την ευκαιρία των Γιορτών των Χριστουγέννων και
του νέου έτους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7
Αγίασμα από την κατεχόμενη Καρπασία ραντίστηκε
στα νερά του Αιγαίου και στον Όλυμπο
• Η δημοσιογράφος Αθηνά Κρικέλη την στιγμή που ραντίζει το Αγίασμα στο Αιγαίο

Μ

ία ευγενής επιθυμία των
εγκλωβισμένων μαθητών της
Καρπασίας εκπληρώθηκε. Το χώμα
και το αγίασμα που παρέδωσαν
στη δημοσιογράφο Αθηνά Κρικέλη
σκορπίστηκε στα ψηλότερα σημεία
του Ολύμπου και συγκεκριμένα
στο σημείο Κακόσκαλα, μια ανάσα
από τον Μύτικα την ψηλότερη
κορυφή της Ελλάδας.(2917 μ).
Παράλληλα, η Αθηνά Κρικέλη
πραγματοποίησε και το δεύτερο
μέρος της υπόσχεσή της , να
ραντίσει το Αγίασμα από το
“Εγκλωβισμένο Μοναστήρι του
Αποστόλου Ανδρέα στα γαλάζια

Ο κ. Ομήρου εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον
αγώνα των εγκλωβισμένων τονίζοντας ότι με «αγωνιστικότητα και αντοχή
παραμένετε
ριζωμένοι
στη γη που σας γέννησε,
γιατί μέσα σε αντίξοες
συνθήκες, σε δυσκολίες
και κακουχίες κρατάτε
ζωντανά τα χώματα της
Καρπασίας, προσμένοντας καρτερικά την ημέρα
που θα ζείτε ελεύθερα,
χωρίς επιτηρήσεις και
Το μοναστήρι του αποστόλου Ανδρέα στο νοτιοανατικότερο
καταπιέσεις.
άκρο του Ελληνισμού, φυλάει της Ελληνικότητα και
Εσείς, η νέα γενιά των
την Ορθόδοξη καταγωγή μας
εγκλωβισμένων της Καρπασίας, αντέχετε, αγωνίνερά
του
ζεστε με μεγάλη θέληση
Αιγαίου σε
και μεγάλη πίστη και διαειδική τελετή
τηρείτε αναμμένη τη
κατά
την
φλόγα της ελπίδας ότι η
διάρκεια του
αυριανή ημέρα θα είναι
ιστιοπλοϊκού
καλύτερη για τον τόπο
ταξιδιού
μας.»
CROSSING OF
Από την πλευρά τους οι
PHILOCTETES
μαθητές και εκπαιδευτιπου
συνκοί των σχολείων του
διοργάνωσε
Ριζοκαρπάσου, διαβεβαίη Ellopia TV
ωσαν ότι θα παραμείνουν στίς επάλξεις του εθνικού
USA μέσα στο τρέχον έτος.
καθήκοντος πολεμώντας αταλάντευτα για την επι«Είναι το λιγότερο που θα μπορούκράτηση του δικαίου και την απελευθέρωση της
σα να κάνω. Τιμή μου που με επέΚύπρου από την μπότα του «Αττίλα».
λεξαν τα παιδιά από το Ριζοκάρ-

Γ

οήτευσε το κοινό ο καθηγητής Γεώργιος που μίλησε στην κατάμεστη
αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου
Λατσιών για τη γλώσσα του Κώστα
Μόντη. Ο επιφανής καθηγητής, παρουσίασε με μοναδικό παραστατικό και
γλαφυρό τρόπο το θέμα: «Ο γλωσσικός
και μεταγλωσσικός Κώστας Μόντης».
Ακολούθησε Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα
με θέμα ΑΙΜΑ - ΚΑΡΔΙΑ - ΜΥΑΛΟ με την
Έλενα Χατζηαυξέντη (ηθοποιός, τραγουδίστρια) στην ερμηνεία και το Νίκο
Ευαγγέλου στο πιάνο με απαγγελίες και
τραγούδια του Κώστα Μόντη που καθήλωσαν τους παρισταμένους.

πασο να εκπληρώσω την επιθυμία
τους. Η ευχή μου
ενώθηκε μαζί με το
χώμα και αγίασμα.
Η λήθη και η αποχαύνωση είναι ο
χειρότερος εχθρός.
Μέχρι να το συνειδητοποιήσει ο λαός
μας, θα χάνουμε
πατρίδες” είπε η
Αθηνά
Κρικέλη
μετά
και
την
εκπλήρωση
της
επιθυμίας
των
παιδιών

Κατάθεση Ψυχής από τους
ελεύθερους πολιορκημένους
Η Λουκία Κοτσιεκκά, εγκλωβισμένη μαθήτρια αριστούχα απόφοιτη
του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου και
Πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου,
έστειλε το δικό της μήνυμα με
φόντο την τραγωδία της 11ης Ιουλίου στο Μαρί.
«Από την αγαπημένη και κατεχόμενη Καρπασία μας, φέρνουμε στην
κυρία Κρικέλη πολύτιμα σύμβολα,
για ιερό σκοπό:
'Χώμα' από το Ριζοκάρπασο και
'Αγίασμα' από τον Απόστολο
Ανδρέα!
'Γιατί, αυτά'; Το χώμα, είναι από το
αγαπημένο μας χωριό, που τυγχαίνει να είναι και η γενέτειρα του
ήρωα αρχιπλοιάρχου Ανδρέα
Ιωαννίδη. Το αγίασμα, από τον
άγιο που φυλάει την ελληνικότητα
και την ορθοδοξία μας, για να
«κρατιόμαστε», λίγοι εμείς, ανάμεσα στους πολλούς ξένους που ορί-

ΓΟΗΤΕΥΣΕ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΟΝΤΗ
νται οι αγωνίες του
μαρτυρικού
νησιού,
αλλά και όλης της
ανθρωπότητας που ζεί
μέσα στην αβεβαιότητα,
τον πόνο και τη δυστυχία.

λουμένη Ελληνική γλώσσα, με καθαρό λόγο και
αρχαιότροπους τύπους
και εκφράσεις, χρησιμοποίησε όμως με την ίδια
αγάπη και το Κυπριακό
ιδίωμα, σε πολλά ποιή-

Με τη συμλπήρωση δέκα χρόνων από
τον θάνατο του Κώστα Μόντη, του
Εθνικού ποιητή της Κύπρου, ολοένα και
περισσότερο αισθανόμαστε σε τούτο το
νοτιότερο άκρο του Ελληνισμού, ένα
τεράστιο κενό στις ψυχές μας, ένα κενό
στη Νεοελληνική Ποίηση, ένα κενό που
δεν είναι εύκολο να καλυφθεί.
Μέσα από τις 15 χιλιάδες στίχους του,
που ταξιδεύουν στον ουρανό της
λατρεμένης του Κύπρου, ενσαρκώνο-

ζουν παράνομα τη γη και τη ζωή
μας! Και γιατί στην κ. Κρικέλη;
Πρώτα ως ευχαριστία για την
τεράστια συμβολή της στην προβολή και γνωστοποίηση του προβλήματος των Εγκλωβισμένων μιας πληγής που είναι άγνωστη
στην κοινή γνώμη έξω από την
Κύπρο - με το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της, «Οι Εγκλωβισμένοι της
Κύπρου»!

Μια παράκληση
Την ίδια ώρα, με μια παράκληση,
μια χάρη, καλύτερα:
« Κυρία Κρικέλη, σας παρακαλούμε
να αμολήσετε αυτό το λίγο χώμα
στα βουνά του Ολύμπου, όπου
συνεχίζετε το έργο σας, και να
ρίξετε το αγίασμα τούτο να σμίξει
με τα νερά του Αιγαίου! Να δέσουν
έτσι τα κατεχόμενα μέρη της
Κύπρου μας με την ελεύθερη Ελλάδα και να ζωντανέψει ξανά η ελπίδα αυτών, που εσείς η ίδια ονομάσατε ελεύθερους πολιορκημένους των Εγκλωβισμένων της Καρπασίας μας»!

«Ελάχιστοι μας διαβάζουν
ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα μας
μένουμε αδικαίωτοι και αχειροκρότητοι
σ’ αυτή τη μακρινή γωνιά.
Όμως αντισταθμίζει
που γράφουμε Ελληνικά.»
Η ποίηση του είναι λυρική, σκωπτική,
πάντα συνδεδεμένη με τη ζωντανή
πραγματικότητα, με τα ιστορικά γεγονότα. Μίλησε για τις στιγμές της μεγαλωσύνης του 55-59, έκλαψε για το
όνειρο που χάθηκε. Έγραψε για τον
πόνο του 1963 και του 1974, όχι με
κλαυθμούς, αλλά με λιτότητα και αξιοπρέπεια.
«Τούρκος εισβολέας στη Σαλαμίνα
Κοιτάχτε να γελάσετε
τον αφελή αυτό Τούρκο
με πόση σοβαρότητα, και τι προσεχτικά
βάνει και ξαναβάνει τα γυαλιά του
και σκύβει να διαβάσει «Ελληνικά»!

Προφητικός και αποκαλυπτικός ο
Κώστας Μόντης εγραψε στην καθομι-

ματά του, που αρκετά μελοποιήθηκαν
από τον Αχιλλέα Λυμπρουρίδη.

Ο Κώστας Μόντης θα ζει για πάντα
στις καρδιές μας, δικαιωμένος αστέρας
που θα φωτίζει αιωνίως την Κύπρο του
και την Ελλάδα του από τα επουράνια.
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• Βαρυσήμαντη συνέντευξη στην «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» με φόντο την ΑΟΖ και το BARBAROS - Β’ ΜΕΡΟΣ

ου:
ρ
ύ
α
τ
Σ
Έλενα
Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος
της συνέντευξης της στον αρχισυντάκτη της εφημερίδας μας
Ξενή Χ. Ξενοφώντος, η διδάκτωρ
Μεσανατολικών Σπουδών Έλενα
Σταύρου εξηγεί την τωρινή
στρατιωτική παρουσία της
Ρωσίας στην περιοχή μας, τη
στάση της Τουρκίας έναντι των
Τζιχαντιστών, τη στρατηγική
σημασία της διαφιλονικούμενης
πόλης Κομπάνι στη Συρία, τις
επιδιώξεις των εξεγερθέντων
Κούρδων και τη συνεχή αποδυνάμωση της Άγκυρας, εκτιμώντας ότι ο επίλογος για τον
Τούρκο πρόεδρο, θα είναι τραγικός .

Άδοξο τέλος θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν
με πιθανό το ενδεχόμενο αυτοκτονίας του
• Η εμπιστοσύνη των Αμερικανών και των Ευρωπαίων έναντι της Τουρκίας έχει
κλονισθεί πάρα πολύ
• Η Τουρκία θα πληρώσει πολύ ακριβά την αλαζονείας της
• Το Ισραήλ δεν θα αφήσει ποτέ να χαθεί το στρατηγικό βάθος που του προσφέρει η Κύπρος. Ως εκ τούτου δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να ελέγχει την
Κυπριακή ΑΟΖ ή να καταστήσει τη Συρία και το Λίβανο δορυφόρους της
• Η σαφής συμπαράταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με το στρατόπεδο των
χωρών που πολεμούν τους Τζιχαντιστές πολλαπλασιάζει τη δύναμη της

- Ποιό νόημα έχει η έντονη
στρατιωτική παρουσία της
Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή
τη Κύπρου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
• Αναντίλεγκτα, η Ρωσία με
ασκήσεις του στόλου της με
πραγματικά πυρά δίπλα στα
τουρκικά σκάφη, διακήρυξε την
αποφασιστικότητά της να προασπίσει με κάθε τρόπο τα κοινά
συμφέροντα Ρωσίας - Κύπρου
έναντι της τουρκικής αλητείας.
Επίσης δεν θα επιτρέψει στην
Τουρκία να επιτεθεί κατά της
Συρίας, που είναι ο βασικός όρος
που θέτει η Τουρκία για να πολεμήσει τους τζιχαντιστές, διότι
χάρη στην στήριξη της Ρωσίας
άντεξε ο Άσαντ στον πόλεμο της
Δύσης για την ανατροπή του. Η
Συρία αποτελεί το μόνο γεωστρατηγικό έρισμα της Ρωσίας
στην περιοχή.
Δεύτερον, η Ρωσία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διασπάσει
τον άξονα Ιράν-Συρίας. Να μην
ξεχνούμε ότι τότε που το τουρκικό μαχητικό καταρρίφτηκε από
τη Συρία με ρωσικό πύραυλο, η
Τουρκία σιώπησε. Ακόμα και
τώρα, που το Ιράν θα πολεμά
δίπλα σε Αμερικανούς, Γάλλους,
Γερμανούς και Βρετανούς, θα
συνεχίσει να είναι σύμμαχος του
Άσαντ όπως και η Ρωσία. Οι
χώρες που κατονόμασα είναι
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
και μαζί με τη Γερμανία ελέγχουν
το πυρηνικό πρόγραμμα του
Ιράν.
Τρίτον, η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να απειλεί, να
υποσκάπτει και να προωθεί τα
σχέδιά της εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι αν η
Τουρκία ελέγχει την Κύπρο εκτοπίζει για πάντα τη Ρωσία από
την πιο νευραλγική περιοχή του
πλανήτη και η Κύπρος αποτελεί
ένα πολύ φιλόξενο έρεισμα για
την Ρωσία.

και
οι τζιχαντιστές.
• Γιατί είναι τόσο σημαντική η
πόλη Κομπάνι;
- Το Κομπάνι είναι το κεντρικό
από τα τρία κουρδικά αυτόνομα
«καντόνια» της Συρίας, και η
κατάληψή του από το Ισλαμικό
Κράτος θα συνιστούσε σοβαρό
πλήγμα για τις ελπίδες των
Κούρδων να υλοποιήσουν κάποτε τους εθνικούς τους πόθους.
Στην πόλη αυτή επίσης έχουν
επικρατήσει κάποιοι πρωτοποριακοί θεσμοί, όπως η κοινωνική
ισότητα των φύλων, η ελευθερία
στη θρησκεία και κάποιες εφαρμογές της «άμεσης δημοκρατίας».
• Απέτυχε η διεθνής κοινότητα;
- Ναι, ξεκάθαρα, όχι μόνο η
Δύση αλλά και οι άλλες αραβικές
χώρες. Τους στρατολόγησαν για
να ανατρέψουν τον Άσαντ και
ήδη, εκτός ελέγχου, απειλούν όλη
την ανθρωπότητα. Τώρα άφησαν τους Κούρδους μόνους να
τους αντιμετωπίσουν.

Τέταρτον, η Ρωσία έχει αναπτύξει μετά από δεκαετίες πολύ
καλές σχέσεις με τη νέα Αίγυπτο,
που υβρίζει ο Ερντογάν διότι του
χάλασε τα οράματα.
- Πώς εξηγείτε την στάση της
Τουρκίας στον πόλεμο κατά
των τζιχαντιστών;
• Όταν η Τουρκία δεν κατάφερε
να ανατρέψει τον Άσαντ προχώ-

στιο όμως κόστος εσωτερικά και
εξωτερικά. Μπορεί για την Αμερική να είναι πολύτιμη, αλλά η
εμπιστοσύνη απέναντι στην
Τουρκία έχει κλονιστεί πάρα
πολύ.
• Οι άμεσοι στόχοι της Τουρκίας είναι οι Κούρδοι;
- Ναι, ο Ερντογάν εξαπάτησε
τους Κούρδους ψηφοφόρους

√ Σημαντικοί για τη Κύπρο οι προωθούμενοι γεωστρατηγικοί άξονες Αιγύπτου - Κύπρου - Ελλάδας
και Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας που σε συσχετισμό
με τον κάθετο άξονα Ρωσσίας - Συρίας - Κύπρου Αιγύπτου, συναποτελούν ισχυρό τροχοπέδη
στις Τουρκικές επιβουλές
Αυτό είναι το απόσταγμα του Α’ μέρους της συνέντευξης
ρησε αδίστακτα στην αγαπημένη
της μέθοδο, που είναι η προβοκάτσια. Σκόρπισε τον όλεθρο
ρίχνοντας χημικά όπλα εναντίον
αμάχων, κάτι που το φόρτωσε
πέρσι στον Άσαντ και σκοπό είχε
να ρυμουλκήσει την Αμερική για
να τον ανατρέψει. Απέτυχε όμως
και τότε συγκρότησε τον στρατό
του ISIS, τον κατεύθυνε εναντίον
δύο, Ιράκ και Συρίας, και τους
έσπρωξε σε ένα αγώνα φρίκης
που έχει ανατριχιάσει όλη την
ανθρωπότητα.
Ακολούθησε
παρελκυστική στάση για να
αποδείξει ότι μόνο η ίδια μπορεί
να τους νικήσει εύκολα και γρήγορα χωρίς να πάει κανένα
φέρετρο Αμερικανού ή Ευρωπαίου
στρατιώτη
και
ζητά και ανταλλάγματα. Αν τα
ανταλλάγματά
της δεν ικανοποιηθούν θα συνεχίσει
την
ίδια
στάση, με τερά-

στις πρόσφατες προεδρικές
εκλογές, τους αποκάλεσε αδέλφια του και τον ανέδειξαν στην
προεδρία. Τώρα παρέχει απόλυτη ελευθερία και κάλυψη στους
τζιχαντιστές. Τους ανέθεσε να
εξαλείψουν τους Κούρδους από
την κοιτίδα του PKK και εξαπάτησε τον ηγέτη τους Οτσαλάν,
διότι εδώ και καιρό διεξάγει διάλογο μαζί του. Τον έπεισε και
ανέστειλε την ένοπλη δράση του
PKK.
• O Αμπντουλάχ Οτσαλάν προειδοποίησε ότι εάν το Κομπάνι
πέσει στα χέρια των τζιχαντιστών στη βόρεια Συρία, η ειρηνευτική διαδικασία Κούρδων
και Άγκυρας «έχει τελειώσει».
- Ναι, ο Ερντογάν άνοιξε τα
σύνορα της Τουρκίας μόνο για
μια κατεύθυνση, αυτή που επιτρέπει στους κουρδικούς πληθυσμούς να εκκενώνουν την πατρίδα τους και να έρχονται στην
Τουρκία να ζητήσουν σωτηρία,
αλλά έχει κατάκλειστη την άλλη

δίοδο, αυτή που επιτρέπει τους
Κούρδους της Τουρκίας να πάνε
να πολεμήσουν στο πλευρό των
ομοεθνών τους στο Κομπάνι. Την
ατιμία αυτή την περίμενα όταν
είδα ότι η Εθνοσυνέλευση της
Τουρκίας δεν καταδίκασε ονομαστικά τους τζιχαντιστές αλλά
μιλούσε για τρομοκρατικά κινήματα. Αυτή την ατιμία απέναντι
στους Κούρδους πιστεύω ότι η
Τουρκία θα την πληρώσει, διότι
οι εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι
πρόσφυγες και τα εκατομμύρια
των ομοεθνών τους εντός της
Τουρκίας
θα
διεξαγάγουν
μακροχρόνια κουρδική «Ιντιφάντα».
• Ήδη σε τουρκικές πόλεις οι
Κούρδοι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους και στα
οδοφράγματα και συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας.
- Ακριβώς, και με τη στάση που
κρατά η Τουρκία απομονώνεται
στο εξωτερικό. Ίσως ο Ερντογάν
και το κόμμα του τελικά αποκαθηλωθούν διότι αν πέσει το
Κομπάνι όλους αυτούς τους
σφαγιασμένους θα τους χρεωθεί.
Οι Κούρδοι της Συρίας ήταν το
κύριο ορμητήριο του PKK και το
αρχηγείο τους. Το καθεστώς
Άσαντ αναγκάστηκε να διώξει
τον Οτσαλάν από την Συρία
διότι η Τουρκία του έστειλε τελεσίγραφο, είτε τον διώχνει είτε
εισβάλει και τον παίρνει, και
είχαν έτοιμα τα τανκς στη μεθόριο. Αυτοί οι Κούρδοι πολεμούσαν με το στρατόπεδο του Άσαντ
εναντίον των τζιχαντιστών, ενώ
οι Κούρδοι του Ιρακινού Κουρδιστάν πολεμούν εναντίον του
Άσαντ και συνεργάζονται με την
Τουρκία, ελπίζοντας ότι πολύ
σύντομα θα ανακηρύξουν το
ανεξάρτητο κράτος τους. Έχουν
συμφωνίες με την Τουρκία και
μέσω αυτής εξάγουν το πετρέλαιό τους, κάτι που τώρα έχουν

• Ποια είναι η λύση;
- Η λύση είναι απλή, όλη η
ανθρωπότητα υπό τη σημαία
του ΟΗΕ να τους επιτεθεί, όχι
μόνο με αεροπορικές επιδρομές.
Πρέπει να γίνουν χερσαίες επιχειρήσεις για να τους νικήσουν,
διότι οι τζιχαντιστές έχουν
πολύ προηγμένο εξοπλισμό.
Πιστεύω ότι μετά από κάποια
φάση θα αναγκαστεί η ανθρωπότητα να το κάνει, και όσο
συνεχίζουν να σκοτώνουν θα
αρχίσει η κοινή γνώμη σε Αμερική και Ευρώπη να πιέζει για μια
λύση. Προς το παρόν οι κοινωνίες αυτές δεν σηκώνουν ακόμη
έναν πόλεμο με χερσαίες δυνάμεις. Όσο συνεχίζουν οι τζιχαντιστές να κλέβουν κοριτσάκια
και γυναίκες, να τα παντρεύουν
με μαχητές και να τα βιάζουν, να
τα πωλούν, θα αναγκαστεί η διεθνής κοινότητα να διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις.
• Κινδυνεύει η Κύπρος από
τους τζιχαντιστές;
- Οι Αρχές λαμβάνουν όλα τα
μέτρα για να αποτρέψουν την
οποιαδήποτε διακίνησή τους
μέσω της χώρας μας.
• Ο Ερντογάν θα πληρώσει την
αλαζονεία του;
- Πιστεύω ναι, θα οδηγηθεί
κάποτε στον απαγχονισμό διότι
θα δημιουργήσει στην Τουρκία
τόσα πολλά προβλήματα με τον
έξω κόσμο αλλά και στο εσωτερικό. Τώρα έχει τους Κούρδους,
πριν ήταν τα σκάνδαλα της
Κυβέρνησής του, αλλά κατάφερε
να εκλεγεί πανηγυρικά πρόεδρος, διότι ο τουρκικός λαός
πιστεύει ότι έχει όραμα, όμως
μακροπρόθεσμα δεν θα αποδίδει.
Η Οικονομία άρχισε να έχει προβλήματα, η πολιτική του με τους
γείτονες καταρρέει, όπως και η
αξιοπιστία του στην ευρύτερη
Μέση Ανατολή, την ΕΕ. Όλοι βλέπουν ότι είναι αναξιόπιστος. Θα
πληρώσει την αλαζονεία του.
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• ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Μ

έσα σε μια συγκηνιτική
ατμόσφαιρα όπου το
παρελθόν της ΣΕΚ έδενε με το
μέλλον πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου
2014 στο οίκημα της ΣΕΚ
Λεμεσού σύσκεψη παλαιών
στελεχών στο πλαίσιο των
70χρονων γενεθλίων του
Κινήματος.
Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας σε παρέμβαση του
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
του προς τους παλαιούς συν-

Το χθές και το σήμερα του ελεύθερου
και ανεξάρτητου συνδικαλισμού
δικαλιστές που φρόντισαν σε
δύσκολες συνθήκες να δημιουργήσουν μια ισχυρή ΣΕΚ
που στη πορεία άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στους
εθνικούς αγώνες και στις
μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις. Η δημιουργική 70χρονη
πορεία του Κινήματος μας,

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.
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 δικαι-

πρόσθεσε, μας επιφορτίζει με
ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες
με στόχο την ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής και την
εδραίωση συνθηκών ευημερίας για όλους τους πολίτες.
Ο Επαρχιακός γραμματέας
της ΣΕΚ Λεμεσού Σάββας

Γεωργίου σε χαιρετισμό που
απήυθυνε προς τα παλαιά
στελέχη τόνισε πως η ΣΕΚ
συνεχίζει αταλάντευτα το
δρόμο της αρετής που θεμελειώσαν οι οραματιστές
ιδρυτές της.
Ο κ. Γεωργίου πρόσθεσε πως

η ΣΕΚ, στις οδυνηρές συνθήκες που βιώνει η χώρα, θα
συνεχίσει να μεταλαμπαδεύει
τις αρχές και τις αξίες που
σφράγισαν οι παλαιότεροι με
βάση το τρίπτυχο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΙΣΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
τελέστηκε αγιασμός ενώ η
ΣΕΚ Λεμεσού τίμησε τον Χρίστο Ευαγγέλου, γραμματέα
του Τμήματος Συνταξιούχων
της ΣΕΚ Λεμεσού (φωτό).

ωμάτων.
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.
Με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, οι
διεκδικητικοί , υπεύθυνοι κοινωνικοί κι εργατικοί αγώνες της ΣΕΚ, σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη πολιτική της παρέμβαση, την κατέστησαν πρώτη συνδικαλιστική δύναμη στον τόπο.

√ Η ΣΕΚ συνεχίζει το δρόμο της αρετής που
θεμελειώσαν οι οραματιστές ιδρυτές της
• Η συνεχής βελτίωση
του βιοτικού επιπέ-

√ Αμετάθετος στόχος η συνεχής προσπάθεια
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων

δου των εργαζομένων
αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο της
ΣΕΚ από την ημέρα
της γέννησης της

Σάββας Γεωργίου, Επαρχιακός γραμματέας

Χρέος μας η προάσπιση των εργαζομένων

Μ

ετρούμε τις δεκαετίες και τιμούμε την υλοποίηση του οράματος των αξιοθαύμαστων
πρωτοπόρων της ΣΕΚ.

σε την ίδρυση, καθοδήγηση και νομική κάλυψη των πρώτων συντεχνιών στη Λεμεσό. Τον
Κώστα Δημητρίου, ιδρυτή και ηγέτη της συντεχνίας ιδιωτικών υπαλλήλων της πόλης μας,
Στα πρόσωπα σας βλέπουμε ζωγραφισμένους
που σε συνεργασία με τον Μιχαηλίδη, καθοόλους εκείνους τους εργατικούς αλλά και
δήγησαν και βοήθησαν εργαζόμενους σε διάεθνικούς αγώνες για τη επικράτηση της Ελευφορους κλάδους να ιδρύσουν
θερίας και της Δικαιοσύνης
δικές τους συντεχνίες. Μαζί
στο μαρτυρικό μας νησί.
πρωτοστάτησαν στην ίδρυση
Το κίνημα μας βρίσκεται,
√
Σας
ευγνωμονούμε
για
των Νέων Συντεχνιών για να
όπως τότε έτσι και σήμερα
εμποδίσουν την πλήρη κομματην προσφορά σας
πανέτοιμο στους προμαχώνες
τικοποίηση του εργατικού
για την προάσπιση των
κινήματος.
ίδιων στόχων και ιδανικών.
Οι δύο τους οραματίστηκαν τη σύμπηξη ενός
Αυτό είναι το χρέος μας προς την πατρίδα,
ενιαίου φορέα των ελεύθερων συντεχνιών που,
την κοινωνία και τους αείμνηστους ιδρυτές
στο μεταξύ, ιδρύθηκαν στις άλλες πόλεις. Αποτης οργάνωσης μας.
τέλεσμα ήταν η συνδιάσκεψη στη Λεμεσό στις
Θυμόμαστε, θαυμάζουμε, ευγνωμονούμε και
29 Οκτωβρίου 1944 που αποφάσισε την ίδρυση
μνημονεύουμε, τους πρωτοπόρους του ελεύθετης ΣΕΚ.
ρου συνδικαλισμού της Κύπρου. Τον ΧριστόΠρώτος Γενικός Γραμματέας εκλέγηκε ο Κώστας
δουλο Μιχαηλίδη, που συχνά μνημονεύεται
Δημητρίου ενώ ο Χριστόδουλος Μιχαηλίδης
σαν ο ¨ πατέρας¨ του υγιούς συνδικαλισμού
συνέχισε σαν νομικός σύμβουλος.
στον τόπο μας. Σαν νεαρός δικηγόρος βοήθη-

Ανδρέας Φ. Μάτσας, α.γ.γ. ΣΕΚ

Θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι
των προσδοκιών σας

Θ

α ήταν ιστορικά άτοπο να σας καλωσορίσω στη ΣΕΚ. Σας
ευχαριστώ όμως γιατί μέσα από τους δικούς σας αγώνες
και τη δική σας συνεισφορά μπορούμε να αισθανόμαστε
περήφανοι για το μεγαλείο της ΣΕΚ και για την πρωτοπορία
σας στους Εθνικούς Κοινωνικούς και Εργατικούς αγώνες του
τόπου μας.
70 χρόνια μετά η ΣΕΚ συνεχίζει να δηλώνει παρούσα, παρά
τις δυσκολίες και τις ανατροπές που έχει επιφέρει η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση αγωνίζεται έτσι ώστε να μπορέσει
να προστατέψει με επάρκεια τους εργαζόμενους και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων.
Ως νέα γενιά συνδικαλιστών σας διαβεβαιώνουμε πως θα
προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι των δικών σας προσδοκιών οραμάτων και επιτευγμάτων ώστε να μπορούμε να
σας κοιτάζουμε στα μάτια και να θέτουμε στόχους υλοποιήσιμους και στο μέλλον
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο

Ω

ς Ευρωπαίος καταναλωτής μπορείτε να αποταθείτε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ)
Κύπρου για παροχή πληροφοριών και συμβουλών
σχετικά με τα δικαιώματα σας κατά τη διενέργεια
των διασυνοριακών σας
συναλλαγών, καθώς επίσης
και για υποβολή σχετικού
παραπόνου στο τηλ. 22867177.
1. Μάθετε με ποιά εταιρεία
συναλλάσσεστε:

Πριν από κάθε αγορά, διεξάγετε έρευνα στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με σχόλια / κριτικές καταναλωτών, οι οποίοι έχουν στο
παρελθόν προβεί σε αγορά προϊόντος / υπηρεσίας
μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
Προτιμάτε να συναλλάσσεστε με ιστοσελίδες τις
οποίες γνωρίζετε ή σας έχουν συστήσει και φροντίστε να κατέχετε τα πλήρη στοιχεία του εμπόρου π.χ.
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου και
/ ή τηλεφώνου, αριθμό εγγραφής εταιρείας κλπ.

• Οδηγίες για να
αποφύγετε ή να
περιορίσετε τις
διαδικτυακές απάτες

2. Πληρώστε με ασφαλή
τρόπο:

Αποφεύετε την πληρωμή με
αποστολή
μετρητών,
καθότι σε περίπτωση κατά
την οποία προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, πιθανόν να μην είναι εφικτή η
επιστροφή των χρημάτων σας.
Συνήθως είναι πιο ασφαλές να χρησιμοποιείτε
πιστωτική κάρτα κατά τις διαδικτυακές σας συναλλαγές.
Εάν δεν παραλάβετε το προϊόν / υπηρεσία, έχετε τη
δυνατότητα να αποταθείτε στο τραπεζικό σας ίδρυμα για επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, νοουμένου ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω
πιστωτικής κάρτας. Συμβουλευτείτε τη τράπεζα
σχετικά με τους ισχύοντες ειδικούς όρους, το χρονικό περιθώριο κ.ά.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Έπιασε δουλειά ο Διαμεσολαβητής για αναδιαρθρώσεις
μη εξυπηρετουμένων δανείων
Σ
άρκα και οστά πήρε ο θεσμός
του Διαμεσολαβητή που αφορά
στην αναδιάρθρωση δανείων.

Οι διαδικασίες για την αποδοχή
αιτήσεων διαμεσολάβησης σε
θέματα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων ξεκίνησαν την
περασμένη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Οι διαδικασίες αυτές θα περιγράφονται σε σχετικές ανακοινώσεις
του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, οι οποίες έχουν ήδη αναρτηθεί. Με βάση την τροποποίηση του
νόμου που αφορά τον Ενιαίο Φορέα
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσεως, ο
Επίτροπος θα μπορεί να διορίζει
διαμεσολαβητή, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση μεταξύ
του χρεώστη και του Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος (ΑΠΙ)
για σκοπούς αναδιάρθρωσης
πιστωτικής διευκόλυνσης.

Άμεση εξέταση
Η αίτηση για διαμεσολάβηση θα
εξετάζεται άμεσα με αυτοματοποιημένα μέσα και από τη στιγμή που
αποφασιστεί ότι η αίτηση είναι
έγκυρη, τότε θα πρέπει να οριστεί
διαμεσολαβητής εντός τριών εργάσιμων ημερών. Από τη στιγμή που
θα οριστεί διαμεσολαβητής η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί

4. Υπαναχώρηση:
Έχετε τη δυνατότητα μέσα σε χρονικό περιθώριο 14
ημερών να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς
προϊόντος ή υπηρεσίας, χωρίς να αναφέρετε τους
λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις
προβλεπόμενες. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο
με το άμεσο κόστος της επιστροφής.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε συμβάσεις μεταφοράς, σε υπηρεσίες ενοικιάσεις αυτοκινήτων, υπηρεσίες διαμονής, προμήθεια σφραγισμένων
ηχητικών εγγράφων ή σφραγισμένων εγγράφων
βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές
κ.ά.
5. Αποφυγή απάτης (scams):
Αποφύγετε να ανταποκρίνεστε σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο σας ζητούν να αποστείλετε ή να
επιβεβαιώσετε τις προσωπικές σας οικονομικές
πληροφορίες.
Μην καλείτε τηλεφωνικό αριθμό που περιλαμβάνεται σε επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν
υποπτεύεστε ότι πιθανόν να εμπεριέχει απάτη.
Αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης ή ΡΙΝ για όλους
τους ηλεκτρονικούς σας λογαριασμούς, οι οποίοι
πιθανόν να τεθούν σε κίνδυνο.
Ελέγχετε τακτικά τις τραπεζικές καταθέσεις και
πιστωτικές κάρτες σας για πιθανές ανεξήγητες
αλλαγές ή χρεώσεις.

γηθεί στους συμπολίτες μας υπερβολικές προσδοκίες για τον θεσμό,
με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τη δημιουργία στρεβλώσεων στις στρατηγικές αποφάσεις
καταναλωτών για διαχείριση των
προβλημάτων τους με χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Ως συνέπεια, πρόσθεσε, προκύπτουν
αρνητικές επιπτώσεις τόσο για
τους ίδιους όσο και για το σύστημα γενικότερα. Την ίδια ώρα σημείωσε την ανάγκη σωστής ενημέρωσης γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού, ώστε να μπορέσει
να αποβεί χρήσιμος και να έχει
θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, τα νοικοκυριά και το τραπεζι-

• Ο Διαμεσολαβητής δεν
υποβάλλει ούτε λύσεις, ούτε
προτάσεις αλλά επενεργεί ως
καταλύτης επίλυσης
της διαφοράς στο πλαίσιο
συμβιβασμού των δύο
επίμαχων μερών
κό σύστημα. «Δεν έχει μαγικό ραβδί
ο διαμεσολαβητής για να λύνει
προβλήματα και από την άλλη η
διαδικασία της αναδιάρθρωσης
δανείων δεν αποτελεί
σεισάχθεια», ανέφερε.

Καταλύτης
ο διαμεσολαβητής

3. Παράδοση:
Ο έμπορος οφείλει να παραδώσει το προϊόν ή να
παράσχει την υπηρεσία εντός 30 ημερών από την
ημέρα υποβολής της παραγγελίας, εκτός αν έχει
συμφωνηθεί διαφορετικά. Εάν ο έμπορος αποτύχει
να συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση του, τότε
έχετε δικαίωμα σε πλήρη επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, το οποίο θα πρέπει να σας επιστραφεί
εντός 14 ημερών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

εντός ενός μηνός, ενώ εάν το κρίνει
σκόπιμο ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος θα μπορεί να αυξήσει
την περίοδο αυτή κατά ένα επιπλέον μήνα.
Ως διαμεσολαβητές θα διορίζονται
άτομα που βρίσκονται στον κατάλογο διαμεσολαβητών, ο οποίος
τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα οποία έχουν παρακολουθήσει το ειδικό σεμινάριο
κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης
των καθυστερήσεων της Κεντρικής
Τράπεζας. Για να διοριστεί κάποιος διαμεσολαβητής θα πρέπει να
υπογράψει δήλωση ότι είναι ανεξάρτητος σε σχέση με τα μέρη. Η
αμοιβή του διαμεσολαβητή δεν θα
υπερβαίνει τα 500 ευρώ, από τα
οποία 20% (100) θα καταβάλλεται
από τον καταναλωτή, ενώ το 80%
(400) θα το επιβαρύνεται η τράπεζα.

«Δεν έχω μαγικό ραβδί»
Σε δηλώσεις του σε διάσκεψη
τύπου ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου τόνισε
πως λόγω των τεράστιων συστημικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χρηματοοικονομικός
τομέα στην Κύπρο, έχουν δημιουρ-

Ο κ. Ιωάννου διευκρίνισε, παράλληλα, ότι ο
διαμεσολαβητής
δεν
υποβάλλει ούτε λύσεις
ούτε προτάσεις, αλλά
ενεργεί απλώς ως καταλύτης σε μια ψυχοδραματική
διαδικασία
ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων, δικαιολογιών μεταξύ του ΑΠΙ
και του δανειζομένου χωρίς να
προσφέρει ο ίδιος λύσεις, αλλά
προσπαθεί να εντοπίσει το κοινά

σημεία συμφερόντων των δύο
πλευρών. Παράλληλα προσπαθεί
να ενθαρρύνει τα μέρη να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή συμβιβαστική λύση. Πρόσθεσε ότι σίγουρα δεν μπορεί να επιφέρει κούρεμα
δανείων. Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι
η έναρξη της διαδικασίας μεσολάβησης σχετίζεται με αυτό που ονομάζεται δίχτυ προστασίας της
κύριας κατοικίας και εκφράζει τη
συγκεκριμένη πολιτική της Κυβέρνησης επί του θέματος.

Φορέας εξώδικης επίλυσης
χρηματοοικονομικών
διαφορών
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται κι η
προσπάθεια για περαιτέρω στελέχωση του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, ώστε μέσα σε δύο
μήνες από τις προσλήψεις που θα
γίνουν τον Δεκέμβριο να ξεκινήσει η
πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία
του Φορέα, ανέφερε σε χαιρετισμό
του στη διάσκεψη, ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. του Φορέα Γιώργος Κυριάκου.
Τον Φεβρουάριο, δηλαδή, αναμένεται ο φορέας να αρχίσει να δέχεται
και άλλα παράπονα για εξώδικη
επίλυση «συνήθων» διαφορών
μεταξύ καταναλωτών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, πέρα
από τις αναδιαρθρώσεις δανείων.
Αναφερόμενος δε στα οφέλη από
την αποτελεσματική επιτυχία των
διαμεσολαβήσεων, τόνισε πως θα
προσφέρει ανακούφιση σε βιώσιμους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κρίσης, θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, ενώ θα δράσει
υποστηρικτικά και στη γενικότερη
βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στη μείωση των επιτοκίων και στην αύξηση προσφοράς δανεισμού.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
Αίτηση για διορισμό μεσολαβητή θα μπορεί να υποβληθεί, νοουμένου
ότι:
1. το δάνειο δεν υπερβαίνει κατά την ημερομηνία παραχώρησής του τις
350 χιλιάδες ευρώ,
2. δεν έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας σχετικά
με αυτό,
3. δεν βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία,
4. δεν έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου σε πλειστηριασμό,
5. δεν έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία λήψης της κατοχής ή εκποίησης
του ενυπόθηκου ακινήτου,
6. μια αίτηση για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός 14
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής έχει υποβάλει
όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
(ΑΠΙ) ή μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το ΑΠΙ
υπέβαλε εγγράφως την πρώτη πρόταση αναδιάρθρωσης προς τον
αιτητή,
7. το ενυπόθηκο ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή για τουλάχιστον έξι μήνες, και
8. ο χρεώστης δεν θα πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
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σο κι αν ακούγεται
περίεργο, όντως υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσετε τις εποχιακές ιώσεις με
απλόυς και ασυνήθιστους τρόπους. Στα ερωτήματα,το συνάχι αντιμετωπίζεται με πολεμικές τέχνες ή με γιόγκα; Το πράσινο τσάι λειτουργεί ως…
αντιγριπικό εμβόλιο; Αυτά και
άλλα πολλά … παράδοξα αλλά
χρήσιμα για την υγεία περιέχονται στο πιο κάτω επτάλογο.

ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΥΖΩ

Αν και δεν είναι η πρώτη ιατρική συμβουλή που σας έρχεται
στο νου, μια μερίδα στρείδια,
αποτελεί το καλύτερο «γιατροσόφι» για να θωρακίσετε τον
εαυτό σας απέναντι στις
ιώσεις της εποχής. Αλλά ακόμη
και αν τα θαλασσινά δεν σας
αρέσουν, προτιμήστε ένα μπιφτέκι ή ένα φιλέτο από μοσχάρι που είναι επίσης πλούσια σε
ψευδάργυρο.

Δείτε μια αστεία ταινία
Ή επιδιώξτε την παρέα ατόμων που σας κάνουν να γελάτε
με την καρδιά σας. Το γέλιο
αφενός ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και αφετέρου απελευθερώνει τις ενδορφίνες, τις χημικές εκείνες

7 ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΙ τρόποι
να προλάβετε τις ιώσεις

Διαλογιστείτε και αντίο
κρύωμα…

οφέλη της άσκησης στο ανοσοποιητικό μας σύστημα.
Ρίξτε το έξω!

Ξεχάστε την χειμωνιάτικη
απομόνωση και ρίξτε το έξω!

ουσίες του σώματος που μας
κάνουν να νιώθουμε καλά. Σε
πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε πως το γέλιο έχει τη
δυνατότητα να «μπλοκάρει» τη
θανατηφόρο δραστηριότητα
ορισμένων ασθενών κυττάρων….

σία, κ.α.) ασθένησαν κατά 33%
λιγότερες ημέρες από τους
υπόλοιπους. Επίσης, όταν
αρρωσταίνουν, έχουν ηπιότερα
συμπτώματα από όσους δεν
αθλούνται, γεγονός που για
μία ακόμη φορά, τονίζει τα

Αθληθείτε
Έρευνα αποκάλυψε πως τα
άτομα
που
ασχολούνταν
συστηματικά με κάποιο άθλημα (τρέξιμο, κολύμπι, ποδηλα-

Η κρίση, οικονομική, αξιακή, πνευματική, ηθική , μπήκε για τα καλά στην ζωή
μας. Τα κουρέματα, οικονομικά και
ψυχολογικά άρχισαν ήδη να επενεργούν
αρνητικά στην υγεία μας. Τι άραγε θα
μπορούσε να βοηθήσει στο να μειωθεί ο
φόβος που κανείς βιώνει μέσα σε χαοτικές καταστάσεις όπως τις σημερινές.
Οι ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν
πώς η σωματική, ψυχική και πνευματική σου κατάσταση, καθώς και οι σχέσεις σου με τους άλλους μπορούν να
επηρεάσουν τον τρόπο που βιώνεις και
αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις.
Σώμα
Όταν βιώνεις ιδιαίτερα δύσκολες, έκτακτες ή επείγουσες καταστάσεις, το
τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι
η επιπρόσθετη επιβάρυνση της σωματικής σου κατάστασης και υγείας.
Είναι, λοιπόν, σημαντική η διατήρηση
της σωματικής σου ασφάλειας, υγείας
κι ευεξίας, ακόμη και μέσα σε δύσκολες
συνθήκες.
Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στο να
αντιμετωπίσεις καλύτερα την κατάσταση, όχι μόνο σωματικά, αλλά ψυχικά και διανοητικά. Επίσης, συνήθως
μειώνονται οι πιθανοτητες να έχεις
επιπρόσθετα βάρη κι έξοδα λόγω
παραμέλησης ή κακοδιαχείρισης του
σώματός σου.
Πώς θα ήταν αν το σώμα σου, ακόμα
και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, το ζούσες και του συμπεριφερόσουν ως ένα φίλο και σύμμαχο παρά
ως ένα αντικείμενο που είναι εκεί για να
καταπονείται με τρόπους βλαπτικούς ή
να βιώνει την παραμέληση;
Υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν
ότι:
Συνήθως επιβαρύνουν περιττά τον
οργανισμό
• Το αρνητικό άγχος

μόλις 5 μήνες προπόνησης με
πολεμικές τέχνες έδειξαν ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στις
ιώσεις.

ΙΑ

Φάτε στρείδια ή μοσχάρι!

Τα άτομα με έντονη κοινωνική
ζωή και πολλούς φίλους σπάνια αρρωσταίνουν, όπως αναφέρουν έρευνες. Η έντονη κοινωνική ζωή κρατά την αρτηριακή πίεση σε χαμηλά επίπεδα, ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα και μειώνει τους δείκτες της θνησιμότητας.

Μάθετε πολεμικές τέχνες!
Και όμως ίσως θα πρέπει να
μάθετε καράτε για να καταπολεμήσετε το συνάχι που σας
τριγυρίζει. Όσο και αν σας
ακούγεται αστείο, οι πολεμικές
τέχνες, όπως το Tai chi, μπορεί
να θωρακίσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, όπως αποδείχθηκε σε πρόσφατη μελέτη.
Σύμφωνα με αυτήν, μεσήλικες
και ηλικιωμένοι, μετά από

ΚΡΙΣΗ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ
• Οδηγός επιβίωσης από το άγχος που προκαλεί η οικονομική κρίση
• Η κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων χημικών ουσιών (νόμιμων ή παράνομων)
όπως π.χ. η νικοτίνη
• Η αμέλεια της διατροφής
• Η ελλιπής ξεκούραση
• Η συστηματική αϋπνία ή ο υπερβολικός ύπνος
• Η έλλειψη άσκησης
Συνήθως βοηθούν τον οργανισμό
• Η σωματική άσκηση
• Η ισορροπημένη διατροφή
• Η τόνωση
• Η ξεκούραση
• Η σωματική φροντίδα και περιποίηση
• Οι τεχνικές χαλάρωσης
Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στη
σωματική αλλά και διανοητική ευεξία.
Το ‘νους υγιής εν σώματι υγιεί’ που
έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, φαίνεται να
έχει αξιόπιστη βάση, αφού και αρκετές
έρευνες στις μέρες μας επιβεβαιώνουν
ότι η σωματική και η ψυχοπνευματική
κατάσταση αλληλοσυμπληρώνονται.
Ψυχή
Εξίσου σημαντική και σε δύσκολες
περιόδους είναι η διατήρηση κατά το
δυνατόν της ψυχικής σου ευεξίας (ή
αλλιώς της επικοινωνίας με την ψυχή
σου, το βαθύτερο εαυτό σου ή όποια
άλλη ονομασία δίνεις).
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα να αποφεύγεις ή να αρνείσαι τυχόν δυσάρεστες σκέψεις ή / και συναισθήματα που
μπορεί να βιώνεις λόγω μιας δυσάρεστης κατάστασης.
Για παράδειγμα, το να αισθάνεσαι
θλίψη, απογοήτευση, θυμό, άγχος ή/και
απόγνωση είναι απολύτως φυσιολογικό, ειδικά εν μέσω μιας δύσκολης κατά-
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στασης ή ενός περιβάλλοντος αρνητισμού και κρίσης (προσωπικής, κοινωνικής ή άλλης).
Μερικές φορές είναι ίσως χρήσιμο να
υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι είναι
φυσιολογική και αυτή η ‘γκάμα’ συναισθημάτων.
Ωστόσο, αν πιάσεις τον εαυτό σου να
προσκολλάται ιδιαίτερα σε κάποιες
σκέψεις ή/και συναισθήματα (είτε
ευχάριστα είτε δυσάρεστα) με τρόπο
και διάρκεια τέτοια που θεωρείς ότι
προκαλεί ασυνήθιστη δυσλειτουργία
στη ζωή σου, στις σχέσεις σου, στην
εργασία σου, τότε ίσως να ήταν χρήσι-

Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε πως τα άτομα που είχαν
βάλει στη ζωή τους τη γιόγκα
και το διαλογισμό, εμφάνισαν
κατά 50% ηπιότερα συμπτώματα σε εποχιακές ιώσεις. Οι
ερευνητές ανέφεραν μάλιστα,
πως η γιόγκα θωρακίζει τον
οργανισμό σχεδόν όσο και τα
αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία
προσφέρουν προστασία ενάντια στις ιώσεις σε ποσοστό
50-60%.

Τροφές-γιατρικά
Υπάρχουν πολλές τροφές που
λειτουργούν ως ασπίδα απέναντι στις ιώσεις. Μία από
αυτές είναι ο σολομός, που
χάρη στα Ω3 που περιέχει
καταπολεμά τα μικρόβια και
τις ιώσεις. Εξίσου αποτελεσματικό είναι και το πράσινο
τσάι, που ιδιαίτερα τώρα τον
χειμώνα, μπορεί να μας θωρακίσει απέναντι σε κρυολογήματα, γρίπη και συνάχι.

μο να δώσεις περισσότερη σημασία.
Αν οι συνδυασμοί των συναισθημάτων
σου αρχίζουν να γίνονται ανυπόφοροι,
είναι καλύτερα κι ευκολότερα να το
αντιμετωπίσεις έγκαιρα, προτού χειροτερέψει. Μη διστάσεις να ζητήσεις
επαγγελματική βοήθεια αν νομίζεις ότι
το χρειάζεσαι.
Το να μοιράζεσαι τις σκέψεις, τα
συναισθήματα και τις εμπειρίες σου
με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, το
να μιλήσεις και ν’ ακούσεις είναι
βασικό για την ψυχική σου ζωή, για
την ψυχική σου επαφή με τους
άλλους, για
την ενδυνάμωση των
σχέσεών
σου.

ΕΡΕΥΝΑ
Είναι ενδιαφέρουσα μια πρόσφατη έρευνα με θέμα την ευτυχία (Ware, 2011). Οι
συμμετέχοντες ήταν άνθρωποι στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους και πολύ
κοντά στο θάνατο. Ενδεικτικά ανέφεραν πράγματα όπως:
• Εύχομαι να μην ανησυχούσα συνέχεια τόσο πολύ.
• Εύχομαι να είχα αφιερώσει περισσότερο χρόνο με τους φίλους μου και τους
ανθρώπους στη ζωή μου.
• Εύχομαι να είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να αισθανθεί πιο ευτυχής κατά τη
διάρκεια της ζωής μου.
Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που εκθέτουν τον εαυτό τους συστηματικά σε έντονα φοβικά ερεθίσματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρίσκονται
σε μια χρόνια ψυχοσωματική κατάσταση, από τη μια εγρήγορσης, άμυνας και
αρνητικού άγχους ή από την άλλη ακραίας απάθειας και «απευαισθητοποίησης».
Κι αυτό ακόμη κι όταν τα ερεθίσματα από το πραγματικό περιβάλλον τους δεν
δικαιολογούν τέτοιες αντιδράσεις. 'Όταν οι άνθρωποι εκτίθενται υπερβολικά σε
υλικό που προκαλεί φόβο και ανησυχία, τότε έχουν την τάση να απευαισθητοποιούνται, να ξεχνούν ή να μην αισθάνονται πια τόσο βιασμένοι. Έτσι παύουν να
είναι μη-δεκτικοί απέναντι σε ολόκληρο το μήνυμα ’ (Rogers Macy, 1983).
Με άλλα λόγια, η ‘κατάχρηση’ αν όχι η κακή χρήση μιας φυσιολογικής λειτουργίας
/ ικανότητας που έχουν οι άνθρωποι – δηλαδή να μπορούν να συντονίζονται με το
φυσιολογικό και χρήσιμο συναίσθημα του φόβου - δεν ωφελεί αλλά μάλλον βλαπτική μπορεί να είναι. Είναι ίσως χρήσιμο να σκεφτούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα της ζωής και των σχέσεων μας τόσο ως ξεχωριστά άτομα
όσο και ως μέλη της τοπικής αλλά και της παγκόσμιας κοινωνίας μας.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γκρενόμπλ – Η πρώτη πόλη της Ευρώπης χωρίς διαφημιστικές πινακίδες

Τ

ην προεκλογική του
δέσμευση να καταργήσει τις διαφημιστικές
πινακίδες σε όλη την Γκρενόμπλ, θα εφαρμόσει
άμεσα ο Δήμαρχος της
πόλης, Έρικ Πιολέ.
Στη θέση τους θα τοποθετηθούν 50 δέντρα, αλλά και
χώροι ελεύθερης έκφρασης
των πολιτών.

“Οι παραδοσιακοί τρόποι προβολής και διαφήμισης είναι πλέον
ξεπερασμένοι. Οι διαφημιστές

έχουν στραφεί στην ντίτζιταλ
προβολή. Αυτό έιναι κάτι που δεν
θέλουμε να συμβεί. δεν θέλουμε τα
παιδιά μας να μεγαλώσουν σε μία
πόλη που θα είναι γεμάτη με οθό-

νες στις οποίες θα
προβάλλονται διαφημίσεις”, λέει μία
κάτοικος
της
πόλης.Η πρωτεύουσα των Άλπεων θα
είναι πρώτη ευρωπαική πόλη στην
οποία θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.Στη
Γρενόμπλ, υπάρχουν 326 διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες θα
απομακρυνθούν μέχρι τον Απρίλιο.

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ

Γνωρίζατε ότι υπάρχει χωριό όπου όλοι πάσχουν από άνοια;

Π

ριν από πολλά χρόνια,
η μητέρα της Υβόνης
van Amerongen, πέθανε. Η
άνοια είχε καταστρέψει
τον εγκέφαλο της και δεν
θυμόταν κανένα και τίποτε. Η Υβόνη, γιατρός στην
Ολλανδία, αποφάσισε ότι
δεν αξίζει ένας τέτοιος
θάνατος σε κανένα.

Επί 20 ολόκληρα χρόνια η
Υβόνη έτρεχε, συγκέντρωνε
χορηγίες, μάζευε χρήματα,
έβρισκε ανθρώπους να την
βοηθήσουν οικονομικά και
πριν από λίγο καιρό αγόρασε ένα ολόκληρο χωριό
που είχε ερημωθεί λίγο
έξω από το Άμστερνταμ. Το χωριό
Hogewey. Με τη βοήθεια και
άλλων εθελοντών που οι δικοί
τους έπασχαν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αναπαλαίωσαν
και έφτιαξαν τα σπίτια και τα
μαγαζιά και εκεί δημιουργήθηκε
ένα χωριό αποκλειστικά και μόνο
για άτομα που πάσχουν από

άνοια και Αλτσχάιμερ.
Το χωριό καλύπτει μια έκταση ίση
με 10 γήπεδα ποδοσφαίρου και
εκτός από τα σπίτια, διαθέτει
πλατείες, καταστήματα, ένα θέατρο και ένα ταχυδρομείο. Ολόκληρος ο χώρος είναι περιφραγμένος

και υπάρχει μόνο μια μεγάλη
θύρα, εισόδου και εξόδου. Στο
χωριό ζουν φυσικά και εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτικό
προσωπικό. Οι φίλοι και η οικογένειες των πασχόντων μπορούν
όχι μόνο να επισκεφτούν τους
ανθρώπους τους, αλλά και να
ενημερωθούν από τους γιατρούς
για την κατάσταση της υγείας
τους.

Στο χωριό παρουσιάζεται το εξής
φαινόμενο. Οι ασθενείς μπορούν
να λειτουργούν όχι σαν ασθενείς
αλλά σαν άνθρωποι. Έχουν μια
κανονική καθημερινότητα, κάνουν
τις δουλειές τους, ψωνίζουν,
πηγαίνουν βόλτες, στέλνουν
γράμματα από το ταχυδρομείο,
ενώ χρειάζονται λιγότερα φάρμακα, τρώνε καλύτερα δεν χάνουν
την όρεξη τους, ζουν περισσότερο
καιρό και είναι περισσότερο ευτυχισμένοι.
Οι εργαζόμενοι στο χωριό είναι
250 (γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό στα καταστήματα) ενώ
δεν χρησιμοποιείται πουθενά
χρήμα. Αφού οι ασθενείς με άνοια
συχνά έχουν προβλήματα με τα
οικονομικά θέματα. Πλέον το
Υπουργείο Υγείας της Ολλανδίας
ενέταξε το χωριό στην πλήρη χρηματοδότηση και οι συγγενείς των
ασθενών πληρώνουν ελάχιστα
χρήματα. Βέβαια οι θέσεις για
κάποιον να βάλει τον συγγενή του
είναι περιορισμένες.

Η συμβουλή της ημέρας

Αυτό το ξέρατε;

12

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πιές νερό ακόμα κι
αν δεν διψάς!
Γιατί είναι πολύτιμο κάθε ώρα και στιγμή. To
νερό έχει πολύτιμη σημασία στην καθημερινότητα. Είναι καλό να πίνουμε 8-10 ποτήρια
και όχι μόνο όταν αισθανόμαστε δίψα. Το
νερό δεν ξεδιψάει μόνο, αλλά είναι ευεργετικό
για όλο τον οργανισμό.
Συγκεκριμένα βοηθάει:
Στην καλή υγεία του δέρματος

Το νερό αναζωογονεί τα κύτταρα και ενισχύει την καλή κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα το δέρμα να παραμένει λαμπερό. Είναι η πιο
φυσική μορφή ενυδάτωσης.
Στην απώλεια βάρους
Ενισχύει τον μεταβολισμό, δημιουργεί αίσθημα κορεσμού (ειδικά αν πίνεις 1-2 ποτήρια πριν το φαγητό)
και οπωσδήποτε βοηθάει στο αδυνάτισμα.
Στην αντιμετώπιση του άγχους
Το νερό βοηθάει να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα και
να μη βρίσκεται συνέχεια σε μόνιμη ένταση. Όταν
αγχώνεσαι, πίνε λίγο νερό, θα αναζωογονήσει τον
εγκέφαλο.
Στη δυσκοιλιότητα
Βοηθάει στην καλή πέψη και στη σωστή εντερική
λειτουργία. Αν πάσχεις από δυσκοιλιότητα βάλε στο
τραπέζι μπόλικες φυτικές ίνες και ένα μπουκαλάκι
νερό.

Σοβαρά …
αστειάκια
Με το σταυρό στο χέρι, μόνο
οι παπάδες κάνουν λεφτά

Τα ... ελκυστικά ψηλοτάκουνα παπούτσια
Από το περιβόλι του διαδιχτύου

Τ

α ψηλοτάκουνα παπούτσια δεν είναι ό,τι
καλύτερο από άποψη υγείας για μια γυναίκα, όμως μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος.
Τώρα μάλιστα, που μια νέα γαλλική επιστημονική έρευνα δείχνει ότι όσο πιο ψηλά παπούτσια φοράει μια γυναίκα, τόσο πιο πολύ έλκει
τους άνδρες, οι οποίοι γίνονται έτσι πιο πρόθυμοι να τη βοηθήσουν, να την προσέξουν και
γενικότερα να της κάνουν τα χατήρια - κάτι όχι
αμελητέο ιδίως σε ένα εργασιακό περιβάλλον
(και όχι μόνο). Με άλλα λόγια, αν μια γυναίκα
θέλει έναν άνδρα στα πόδια της, μάλλον θα
πρέπει η ίδια να... ανυψωθεί μερικούς πόντους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή
Νικολά Γκεγκέν του Πανεπιστημίου της Νότιας
Βρετάνης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό για θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς "Archives of Sexual Behavior", πραγματοποίησαν πειράματα σε πραγματικές συνθήκες για να διαπιστώσουν την επιρροή που
ασκούν τα διαφορετικά είδη γυναικείων παπουτσιών
στη συμπεριφορά των ανδρών.
Σε ένα από τα πειράματα, γυναίκες με παπούτσια
χωρίς καθόλου τακούνι και άλλες με ψηλό τακούνι
(εννέα πόντων) ζητούσαν από άνδρες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο στο δρόμο. Σε ένα άλλο

πείραμα, οι ερευνητές έλεγξαν την προθυμία ανταπόκρισης των ανδρών, όταν από μια γυναίκα, που
περπατούσε μπροστά τους και φορούσε παπούτσια
είτε με ψηλά τακούνια είτε χωρίς τακούνια, έπεφτε
κάτω ένα γάντι και ο άνδρας έσπευδε για να της το
δώσει. Σε ένα τρίτο πείραμα, που διεξήχθη σε μπαρ,

γη επίδραση (να τη βοηθήσουν, να την προσέξουν
κ.λπ.) στις άλλες γυναίκες. Εν ολίγοις, μεταξύ τους οι
γυναίκες δεν πέφτουν θύμα της γοητείας των ψηλών
τακουνιών.
«Το μέγεθος των τακουνιών ασκεί ισχυρή επίδραση
στη συμπεριφορά των ανδρών», δήλωσε ο Νικολά
Γκεγκέν. Ερωτηματικό παραμένει -και θα μελετηθεί σε
επόμενη έρευνα του ίδιου- κατά πόσο το μυστικό βρίσκεται στα ίδια τα τακούνια ή στον διαφορετικό
τρόπο που λικνίζει το σώμα της μια γυναίκα όταν
αφορά τέτοια ψηλά παπούτσια (πάντως οι γυναίκες
με τις ψηλοτάκουνες γόβες στο πείραμα του μπαρ
ήσαν καθιστές!).
Επίσης, όπως είπε ο γάλλος ερευνητής, είναι πιθανό
ότι επειδή οι άνδρες έχουν κατ' επανάληψη δει σε
διαφημίσεις σέξι γυναίκες - μοντέλα να φοράνε

μετρήθηκε πόσο γρήγορα οι άνδρες πλησίαζαν μια
μόνη γυναίκα, αν αυτή φορούσε ψηλοτάκουνα ή όχι
παπούτσια.

ψηλοτάκουνα παπούτσια, έχουν πια την υποσυνεί-

Όλα τα πειράματα έδειξαν το ίδιο ουσιαστικά πράγμα: ότι η προθυμία ενός άνδρα να βοηθήσει μια
γυναίκα και γενικά να την προσέξει, αυξάνεται όσο
αυξάνεται και το ύψος των τακουνιών της. Όμως
τα ψηλοτάκουνα παπούτσια δεν είχαν καμία ανάλο-

που φοράει τέτοια παπούτσια.

δητη τάση στο μυαλό τους να προσδίδουν -συχνά
λανθασμένα- σεξουαλικές προθέσεις σε κάθε γυναίκα
Εξάλλου, το να βοηθάει ένας άνδρας μια γυναίκα,
μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι
ένας εύσχημος και διακριτικός τρόπος για να έλθει σε
επαφή μαζί της.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Νοστιμότατες γλυκές επιλογές… με λίγες θερμίδες

Π

οιος είπε πως οι γλυκές επιλογές έχουν πάντα πολλές θερμίδες; Εάν έχετε ξεκινήσει δίαιτα και
αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να
αποχωριστείτε τα γλυκά μην
παρατάτε την προσπάθεια σας!
Υπάρχουν ωραιότατες και νοστιμότατες γλυκές επιλογές που δε θα
δε θα σου χαρίσουν πολλές περιττές θερμίδες.

Ποιος είπε πως οι γλυκές επιλογές έχουν πάντα πολλές
θερμίδες; Εάν έχετε ξεκινήσει δίαιτα και αισθάνεστε ότι δεν
μπορείτε να αποχωριστείτε τα γλυκά μην παρατάτε την προσπάθεια σας! το γλυκό που συνήθιζε να σε ταΐζει η γιαγιά
σου, όσο είσασταν μικροί, θα φανεί σωτήριο για την «κρίση»
υπογλυκαιμίας ενώ τονώνει σημαντικά την ενέργεια σας
και η μυρωδιά που θα γεμίσει την
κουζίνας σας θα σας κάνει να ανυπομονείτε να γευτείτε το γλύκισμα
αυτό που έχει ελάχιστες θερμίδες.
Εάν η δίαιτα σας επιτρέπει να
παρεκκλίνετε ρίξτε από πάνω
εκτός από την κανέλα και μια κουταλιά του γλυκού μαύρη ζάχαρη.

Γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού
Το γλυκό του κουταλιού σου ικανοποιεί αμέσως την ανάγκη σου για
κάτι γλυκό. Υπάρχουν πολλές γεύσεις που μπορείς να επιλέξεις.
Βάλε σε ένα μπολ μικρή ποσότητα
γλυκό του κουταλιού και πρόσθεσε
το γιαούρτι με λίγα λιπαρά. Θρεπτικό και ταυτόχρονα διαιτητικό
γλυκό στην στιγμή!

Κέικ με λεμόνι
Κλασική επιλογή για στιγμές έντονης υπογλυκαιμίας. Προτίμησε να
το φτιάξεις εσύ η ίδια, ώστε να
ελέγξεις την ποσότητα ζάχαρης
και να αποφύγεις περιττές θερμίδες.

Κρέμα βανίλια
Τι σου θυμίσαμε τώρα! Και όμως το

• Φάτε μια χούφτα ανάλατα
αμύγδαλα ή αμύγδαλα και
καρύδια και σταφίδες
• 1-2 αποξηραμένα δαμάσκηνα ή βερίκοκα ή 2 κουταλιές
σούπας σταφίδες, τα οποία
μπορούμε να «βουτήξουμε» σε
σκόνη κακάο

γλυκό που συνήθιζε να σε ταΐζει η
γιαγιά σου, όσο ήσουν μικρή, θα
φανεί σωτήριο για την κρίση υπογλυκαιμίας σου. Η συνταγή είναι
πολύ εύκολη. Χρησιμοποίησε γάλα
με χαμηλά λιπαρά
Βρασμένα μήλα με κανέλα
Τα μήλα είναι άφθονα τον χειμώνα

• Φάτε 1 κομμάτι κομπόστα

Γιαούρτι με κομματάκια ακτινίδιο
και τριμμένη μπάρα δημητριακών
Είναι από τις πιο δημοφιλής προτάσεις των διατροφολόγων για
υποκατάστατο γλυκού με λίγες
θερμίδες. Συνδυάζει πρωτεΐνες και
φυτικές ίνες απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά για τον οργανισμό που
υποβάλλεται σε δίαιτα.
Ζελέ με φρούτα

ανανά ή βερίκοκο

Η φρουκτόζη που περιέχει θα σου
προσφέρει την ενέργεια που χρειάζεσαι, ενώ ταυτόχρονα οι λιγοστές
θερμίδες του δε θα σε βγάλουν από
το πρόγραμμά σου. Διάλεξε το
αγαπημένο σου φρούτο και ρίξε
μερικά μικρά κομματάκια μέσα στο
ζελέ.

στραγγισμένο από το σιρόπι
• ψήστε ½ μήλο στο φούρνο
με ½ κ.γ. ζάχαρη καστανή
και λίγο κονιάκ

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Kριός: Είναι μια πολύ καλή
μέρα, που ευνοεί τα σχέδιά σου
και σου δίνει τη δυνατότητα με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Μην αφήσεις καμιά
ευκαιρία να περάσει χωρίς να την εκμεταλλευτείς και αυτό συμπεριλαμβάνει
και τις επαφές σου με κάποιους ανθρώπους.
Ταύρος: Το έντονο άγχος και η πίεση
που νιώθεις θα σου δημιουργήσουν ένα
μικρό μπλοκάρισμα και δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όλες σου τις
υποχρεώσεις. Κάνε πράγματα που θα σε
χαλαρώσουν και θα σε βγάλουν από
αυτό το αδιέξοδο. Η μέρα σε ευνοεί να
λύσεις τα προβλήματά σου, αλλά χρειάζεται λίγη διπλωματικότητα.
Δίδυμοι: Η ενέργεια που αισθάνεσαι θα
σε κάνει υπερδραστήριο και με κάθε σου
κίνηση θα προσπαθείς να δώσεις τη
λύση σε οτιδήποτε σε απασχολεί. Πρόσεξε μόνο να μην οδηγηθείς σε παρορμητικές αποφάσεις και κυρίως να μη
βρεθείς σε αντιπαράθεση με τους δικούς
σου ανθρώπους, εξαιτίας της ισχυρογνωμοσύνης σου.
Καρκίνος: Κάποια οικογενειακά προβλήματα θα κάνουν την εμφάνιση τους
και θα σε στεναχωρήσουν. Μην σε παίρνει από κάτω και προσπάθησε να είσαι
εσύ αυτός που θα δώσει τις λύσεις για
να βγείτε από το αδιέξοδο. Έχε εμπιστοσύνη στην κρίση σου και ακολούθησε
την για να νιώσετε όλοι καλύτερα.

Λέων : Η μέρα είναι ευνοϊκή για την υλοποίηση των στόχων σου, αλλά το άγχος
που σε έχει καταβάλει, λειτουργεί ανασταλτικά για να πετύχεις όσα θέλεις.
Βάλε ένα καλό πρόγραμμα και μην τα
χάνεις μπροστά στις υποχρεώσεις γιατί
θα σου μαζευτούν ακόμα περισσότερες
και δεν θα μπορείς να κοντρολάρεις.
Παρθένος: Η μέρα δεν σε βρίσκει και με
την καλύτερη διάθεση. Γενικά θα έχεις
μια στάση απογοήτευσης και απαισιοδοξίας για πολλά ζητήματα, αλλά αυτό
μάλλον πίσω θα σε πάει και όχι μπροστά. Προσπάθησε να είσαι λίγο πιο
ανοιχτός και φυσικά λίγο πιο θετικός.
Θα δεις ότι τα ζητήματά σου είναι σε
καλύτερο δρόμο απ’ όσο νομίζεις.
Ζυγός: Θα προκύψουν αρκετές νέες
υποχρεώσεις και θα αναγκαστείς να
βάλεις ένα πρόγραμμα, για να τελειώνεις με όσες περισσότερες μπορείς. Το
καλό είναι ότι είσαι αποφασισμένος να
δώσεις λύσεις και ο δυναμισμός σου θα
σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις αρκετά
ζητήματα και να ξεμπερδεύεις.
Σκορπιός: Θα ασχοληθείς με πολλά και
διαφορετικά πράγματα και θα βρίσκεσαι σε συνεχή κίνηση, καθώς τα γεγονότα θα εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Το
πρόγραμμα σου θα είναι φορτωμένο, με
αποτέλεσμα να νιώθεις πολύ κουρασμένος. Από την άλλη θα έχεις την ευκαιρία
και το χρόνο να βγεις περισσότερο έξω
και να κάνεις νέες κοινωνικές γνωριμίες.
Συγκράτησε την υπερένταση που νοιώθεις στην εργασία σου και κλείσε πρα-

κτικές εκκρεμότητες.
Τοξότης: Θα σου περάσουν από το
μυαλό πολλές σκέψεις για αλλαγές, βελτιώσεις και ανακατατάξεις. Ίσως να
είναι η κατάλληλη στιγμή για ριζικές
αλλαγές, που θα ξεκινήσουν από μια
επανεξέταση της ίδιας σου της κοσμοθεωρίας. Προσοχή όμως, μην κάνεις
τίποτα πριν ζυγίσεις όλα τα δεδομένα.
Αιγόκερως: Η διάθεσή σου θα είναι
πολύ καλή χάρη, σε απρόσμενα γεγονότα και ειδήσεις, που θα σε κάνουν
αισιόδοξο και θετικό. Κάποια ζητήματα
εξελίσσονται με καλύτερο τρόπο από
αυτόν που νομίζεις και θα μπορέσεις
τώρα να πετύχεις τους στόχους σου
χωρίς πρόβλημα.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Cookies με κουάκερ ινδοκάρυδο
και ξηρούς καρπούς
Υλικά:
250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μπορείτε να βάλετε και σίκαλης
250 γρ. μαργαρίνη, 250 γρ. βρώμη, 150 γρ. μαύρη
ζάχαρη, 4 κουτ. σούπας κονιάκ, 3 κουτ. γλυκού μπέικιν
ξύσμα 1/2 πορτοκαλιού, 1 βανίλια, κανέλα, 120 γρ.
σταγόνες σοκολάτας, 120 γρ. σταφίδες, 50 γρ. ινδοκάρυδο, 150 γρ. ξηρούς
καρπούς
Εκτέλεση:
Ανακατέψτε όλα τα
υλικά μαζί στο μίξερ
μέχρι να γίνει ένα
ομοιογενές μείγμα.
Δώστε κυκλικό σχήμα λίγο πλακουτσωτό και τοποθετήστε σε βουτυρωμένο ταψί ή καλύτερα σε ταψί με
λαδόκολλα. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στη
χαμηλή σχάρα στους 180ο για 25-30' φυσικά ανάλογα
με το φούρνο σας. Όταν τα πλάθετε θα βοηθήσει να
βουτάτε τα χέρια σε νερό ή κονιάκ.

Τριφτή μηλόπιτα με άρωμα πορτοκάλι
Υλικά: - Γέμιση
4 μεγάλα ξινόμηλα
1 κούπα ζάχαρη
κανέλα
Ζύμη
250gr μαργαρίνη σε θερμοκρασιά δωματίου
500 gr απλό αλευρι με ξύσμα απο ένα πορτοκάλι
1 κούπα ζάχαρη
Εκτέλεση:
Χτυπάμε στο μίξερ
τα μήλα (όχι πολτοποιημένα) σε μικρά
κομματάκια.
Τα
βάζουμε σε ένα
μπόλ και ρίχνουμε
την ζάχαρη και την
κανέλα και τα αφήνουμε μέχρι να κάνουμε την ζύμη. Για
την ζύμη: Ρίχνουμε σε μπολ την ζάχαρη και το βούτυρο
και το πατάμε με τα χέρια μας να γίνει ένα. Έπειτα
ρίχνουμε το αλεύρι και το ανακατεύουμε καλά με τα
υπόλοιπα υλικά. Βάζουμε το μισό ζυμάρι στα χέρια
μας (σαν το πλάθω κουλουράκια) και τρίβουμε την
ζύμη για να γίνει σκόνη (σαν ψιχουλάκια) μέσα στο
πυρέξ που θα το ψήσουμε. Στραγγίζουμε τα μήλα κάλα
και τα στρώνουμε πάνω στο ζυμάρι. Ρίχνουμε το υπόλοιπο ζυμάρι απο επάνω με τον ίδιο τρόπο. Ψήνουμε
στους 180 βαθμούς μέχρι να χρυσαφίσει καλά η ζύμη.
Δεν πειράζει αν οι μπιλίτσες του ζυμαριού ειναι μεγάλες εκεί απλά θα είναι πιο τραγανό. Χρησιμοποιείστε
τετράγωνο πυρέξ 26 εκ.

SUDOKU

Υδροχόος: Τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς όπως τα σχεδιάζεις και κάποιες
εξελίξεις θα σε βγάλουν από το πρόγραμμα που έχεις φτιάξει. Η εξυπνάδα
σου όμως θα σε κάνει να προσαρμοστείς αναλόγως και να είσαι ευέλικτος,
για να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά
τις ανατροπές.
Ιχθείς: Η λογική σου θα σε βοηθήσει να
βγεις από το αδιέξοδο που βρίσκεσαι.
Με πίστη στις δυνάμεις και στις ικανότητές σου θα πετύχεις στα επαγγελματικά σου και θα διαμορφώσεις κάποια
εργασιακά σου ζητήματα, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Στα
οικονομικά σου πρέπει να είσαι προσεχτικός, αποφεύγοντας τις ακρότητες.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η ΣΕΚ εκφράζει τα βαθειά της συλλυπητήρια προς
τους οικείους του αγωνιστή της ΕΟΚΑ 55 - 59 και
πρώην Επαρχιακού Γραμματέα ΔΗΣΥ Αμμοχώστου
ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

που απεβίωσε στις 21 Νοεμβρίου 2014 σε ηλικία 75
ετών. Η κηδεία έγινε την επομένη του θανάτου του
από τον ιερό ναό Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη
Λάρνακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 737 - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963

Ο εκλιπών διετέλεσε έμμισθος γραμματέας του
Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΔΙΑ ΒΟΜΒΩΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕΚ

Τελούμε την Κυριακή 07/12/2014
το πέμπτο ετήσιο μνημόσυνο
του λατρευτού μας υιού,
αδελφού και αρραβωνιαστικού

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Κερύνειας, διοργανώ-

στην εκκλησία Απ. Βαρνάβα και Μακαρίου
στη Δασούπολη και
καλούμεν όσους
τιμούν τη μνήμη του
να παραστούν

νει, αιμοδοσία στις

Το Τμήμα Νεολαίας
ΣΕΚ Λευκωσίας-

19 Δεκεμβρίου 2014
ημέρα Παρασκευή,
στο οίκημα της ΣΕΚ
η ώρα 5:00μ.μ.

Γονείς: Νίκος - Γιώτα
Κυριακίδη
Αδελφή: Στεφανία
Μνηστή: Σιώτ

Η εκδήλωση εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων για
τα 70χρόνα της ΣΕΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του
Ινστιτούτου Ελληνικού
Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
3 Δεκεμβρίου 2014 και
ώρα 7 μ.μ. στο οίκημα
του εκδοτικού οίκου «ΕΝ
ΤΥΠΟΙΣ» Χιλής 26 και Λ.
Πορφύρα
Παλλουριώτισσα.
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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΓΝΩΜΙΚΟ
Η πλουτοκρατία ήτο,
είναι και θα είναι ο
μόνιμος άρχων του
κόσμου, ο διαρκής
Αντίχριστος. Αύτη
γεννά την αδικίαν,
αύτη τρέφει την
κακουργίαν, αύτη
φθείρη σώματα και
ψυχάς

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΠΟΕΛ: ΑΝΙΚΗΤΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ

Αποτελέσματα πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΘΟΙ Καπέδων – ΠΑΟ Κάτω Μονής

6-1

ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς

2-1

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Ε.Μ.Ανθούπολης

3-15

ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

3-0

ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

3-1

• Πήρε το ντέρμπι των αιωνίων αλλά δεν ικανοποιεί • Επέστρεψαν τα χαμόγελα σε ΑΕΛ και ΑΕΚ
• Συνεχίζεται η αντεπίθεση διαρκείας από τον ΕΡΜΗ • Κερδίζει τις εντυπώσεις η ΑΓ. ΝΑΠΑ
• Κατρακυλά η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ • Θαυμαστή πορεία του Απόλλωνα επί Ι. Αντόνε

Α

1-4

πόλυτο αφεντικό του Α γύρου
είναι ο ΑΠΟΕΛ, που ωστόσο
προβληματίζει τόσο με την απόδοση όσο και με την αφλογιστία του.
Το τρίποντο στο μέτριο παιχνίδι με
την ΟΜΟΝΟΙΑ ωστόσο μετρίασε
την σιγομουρμούρα των οπαδών
του, λαμβάνοντας υπόψιν και την
υπερκόπωση στο «ΤΣΙΑΜΠΙΟΝΓ
ΛΗΓΚ». Στην ΟΜΟΝΟΙΑ εξέφρασαν
χλιαρά παράπονα κατά της διαιτησίας.

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής

2-0

Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής

1-0

ΝΤΡΟΠΗ - ΝΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»

7-2

ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρ.Σκυλλούρας 1-3
ENIAIA KATHΓΟΡΙΑ:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
A.E.Βυζακιάς – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

1-0

ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι

2-3

ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας

1-1

ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού2-0

B΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Τα ρατσιστικά συνθήματα ενάντια
του ποδοσφαιριστή Ποτέ από την
κερκίδα των φανατικών του
ΑΠΟΕΛ, αλλά και τα άθλια πανό με
επιγραφές κατά του Στάθη

9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5 – 8/12/14

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δευτέρα

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

Σάββατο

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ

Σάββατο

Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΘΟΙ /ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

Δευτέρα

Αλωνεύτη από τους «τριφυλλοφόρους», δεν τιμούν κανέναν.
Με κεφαλιά - κανονιά του Σανγκόϊ
ο ΑΠΟΛΛΩΝ άλωσε το «Α.
Παπαδόπουλος» και εδραιώθηκε
στην 2η θέση, δύο βαθμούς πίσω
από τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ. Η
ισοπαλία θα ήταν δίκαιο αποτέλεσμα δήλωσε ο προπονητής της
«Κυρίας» Αντρέ Πάους. Τέσσερις
νίκες και μια ισοπαλία μετράνε οι
νικητές με τον Ι. Αντόνε στον πάγκο
με δέκα τέρματα υπέρ και ένα
κατά.

6-3
2-1

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

1-0

ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ

1-4

ΘΟΙ / ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ

0-0

Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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 - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

2-4

ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

0-4

ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΑΣ

2-1

ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ

0-8

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

2-0

ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥV- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

0-12

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ

1-0

ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

0-5

Α.Ε ΑΛΑΣΣΑΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ

3-0

ΤΡΑΧΩΝΙ Β - ΑΕΝ ΛΑΝΙΑΣ

0-5

ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

0-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Σάββατο, 6/12/14

Για 5η συνεχόμενη αγωνιστική η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ δεν γεύθηκε τη χαρά της νίκης.
Ικανοποίηση στην ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
για την ανοδική πορεία και
τις καλές εμφανίσεις.

1-3

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ

Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρει με 8 τέρματα ο
Ποτέ (ΟΜΟΝΟΙΑ). Ακολουθούν με
έξι τέρματα οι, Μαντούκα (ΑΠΟΕΛ),
Κολοκούδιας (Αγ. Νάπα) και
Σανγκόι (ΑΠΟΛΛΩΝ).

Τέσσερις συνεχόμενες νίκες
για τον ΕΡΜΗ, με ψηλά το
κεφάλι δέχθηκαν την ήττα
στο «Δασάκι».

Τα αποτελέσματα της 8ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Με θέληση, πάθος και υπομονή η
ΑΕΛ λύγισε τον ΟΘΕΛΛΟ επαναφέροντας το χαμόγελο στους φίλους
της, δίδοντας το έναυσμα για ανασύνταξη. Βαθμολογικό άλμα
στην ΑΕΚ με υπογραφή
Βάντερ ενώ συνεχίζεται η
κατρακύλα για τη ΔΟΞΑ.

ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ Κυριακή
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
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Η

ΕΝΠ: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ένωση συνέτριψε στο ντέρμπυ
της κορυφής την Καρμιώτισσα
κι αναρριχήθηκε στην 4η θέση, μόνο
δυο σκαλιά πίσω από την κορυφή
προσδίδοντας νέο ενδιαφέρον στο
πρωτάθλημα. Σπουδαίες εκτός
έδρας νίκες για Αναγέννηση και
ΕΝΑΔ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μ

Κυριακή 7/12/14
Δευτέρα 8/12/14

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΞΕΚΟΛΛΗΣΕ Η ΑΣΣΙΑ

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ Η ΚΟΡΥΦΗ

ε νίκη επί της ΜΕΑΠ, ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας ξεκόλλησε από
τον πάτο, δίδοντας το έναυσμα
για αντεπίθεση με στόχο τη σωτηρία. Οδυνηρή ήττα Χαλκάνωρα
στον Ύψωνα, σπουδαία νίκη
Λατσιών επί ΠΑΑΕΚ. Σαρωτικός ο
ΑΣΙΛ, πάντα μόνος στη κορυφή.

Α

ναλλοίωτο το σκηνικό στην
κορυφή. Οδοστρωτήρες οι
πρωτοπόροι Ξυλοτύμπου και ΑΛΚΗ
Ορόκλινης, παραμένουν μόνοι
ένοικοι στο ρετιρέ. Απόδρασαν με
διπλό εκτός έδρας οι, ΗΡΑΚΛΗΣ,
ΑΣΠΙΣ, ΛΕΝΑ κι ΕΛΠΙΔΑ βελτιώνοντας τη βαθμολογική τους θέση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.12.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6.12..2014 και ώρα 2.30 μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Α & Ν. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ {1.00 μ.μ.
Π & Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7.12.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - Κ & Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8.12,2014 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ERG_16-16_inn_8 & 9 12/2/14 12:17 PM Page 1
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

H αγορά κρύβει παγίδες
με το Χρίστο Καρύδη, Γραμματέα του Σωματείου
Εργαζομένων Καταναλωτών

1 Πως παρουσιάζεται αυτή την εποχή η αγορά,
ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων;
Δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο παραμονές
μεγάλων εορτών, όπως είναι π.χ. τα Χριστούγεννα ή
Πρωτοχρονιά και το Πάσχα, να υπάρχουν στην
αγορά αρκετές παγίδες που δημιουργούν πλήθος
προβλήματα στο καταναλωτικό κοινό. Υπάρχουν για
παράδειγμα στην αγορά επιτήδειοι που θέλουν να
εκμεταλλευτούν την εποχή και να αισχροκερδήσουν
προωθώντας στην αγορά προϊόντα που παράγονται
ανεξέλεγκτα σε μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
Δυστυχώς στην αγορά σε εποχές καταναλωτικής
έξαρσης, όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση,
κυκλοφορούν ελαττωματικά και χαλασμένα προϊόντα και παρέχονται ελλειμματικές υπηρεσίες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

• ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
που καταδυναστεύουν τους πολίτες στην Ευρωμεσόγειο

Ο

ι μεγάλες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες
στην ευρωμεσογειακή περιοχή,
όπως η φτώχεια, η ανεργία και ο
συνεπαγόμενος κοινωνικός απο-

2 Τι συστήνετε στους καταναλωτές και τι περιμέ-

νετε από το κράτος; Ο καταναλωτής οφείλει να βρίσκεται σε αυτοάμυνα και εγρήγορση. Οφείλει να
εξετάζει πολύ καλά το τι θα αγοράσει, από πού θα
το προμηθευτεί, σε ποια τιμή θα το πληρώσει, γιατί
μόνο έτσι θα προστατεύσει την υγεία του αλλά και
το πορτοφόλι του. Σήμερα στην εποχή της οικονομικής κρίσης το κάθε ευρώ είναι χρήσιμο, γι’ αυτό
πρέπει να χρησιμοποιείται με αρκετή προσοχή. Επίσης οι καταναλωτές πρέπει να κοιτάζουν τις ετικέτες που αναφέρουν την ημερομηνία παραγωγής και
την ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος. Το Σωματείο
Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ) καλεί τις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες, (Κτηνιατρικές, Υγειονομικές,
Προστασίας Καταναλωτή και Ανταγωνισμού), να
εντείνουν τη μεταξύ τους δράση και συνεργασία και
να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε στην
αγορά να φθάνουν προϊόντα ελεγμένα και ποιοτικά
ασφαλή. Η κοινωνία αναμένει από τις πιο πάνω
υπηρεσίες να προστατεύσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους καταναλωτές και τη δημόσια
υγεία.

3

Ο καταναλωτής που πρέπει να αποταθεί σε
περίπτωση εξαπάτησης του; Οι καταναλωτές όταν
διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα τους
καλούνται να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες
είτε στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις
πόλεις, είτε στην τηλεφωνική γραμμή 1429. Η γραμμή αυτή είναι παγκύπρια και δέχεται παράπονα και
καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιανδήποτε χρέωση. Αυτή η γραμμή λειτουργεί με αρκετή επιτυχία
και αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια με
ευθύνη της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου.

4

Στο πρόσφατο παρελθόν έγινε συζήτηση για
την ανάγκη εισαγωγής του θεσμού του Επιτρόπου
Καταναλωτή. Είστε υπέρ ή εναντίον; Ως Σωματείο
Εργαζομένων Καταναλωτών είμαστε υπέρ της εισαγωγής του θεσμού του Επιτρόπου, γιατί πιστεύουμε
πως θα συγκεντρώσει κάτω από τη δικαιοδοσία και
την εποπτεία του όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
ασχολούνται με θέματα που αφορούν τις πολιτικές
προστασίας των καταναλωτών και οι οποίες σήμερα είναι διάσπαρτες στα διάφορα υπουργεία.
Πιστεύουμε ότι με την εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση των πολιτικών με καλύτερα οφέλη και αποτελέσματα για το σύνολο του καταναλωτικού κινήματος. Όπως είναι ήδη
γνωστό το θέμα συζητήθηκε και στη
βουλή και εκεί διαπιστώθηκε πως
υπέρ της εισαγωγής του Επιτρόπου Καταναλωτή τάσσεται το σύνολο των συνδικαλιστικών και καταναλωτικών οργανώσεων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

κλεισμός, καθώς και η έλλειψη
προοπτικών για τους νέους τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης της
Ευρωμεσογειακής συνόδου κορυφής που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ 26
έως τις 27 Νοεμβρίου 2014 στο
οίκημα της ΣΕΚ .
Στην παρουσία οικονομικών και
κοινωνικών φορέων και οργανισμών της Ευρώπης και της νότιας
λεκάνης της Μεσογείου περίπου
150 συμμετέχοντες -εκπρόσωποι
οργανώσεων εργατικών συνδικάτων, εργοδοτών, οργάνων της ΕΕ
και μη κυβερνητικών οργανισμώνεξέτασαν μεθόδους που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των
προβλημάτων της περιοχής αναζήτησαν τρόπους για να διορθωθεί η κατάσταση, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν την
τρέχουσα κατάσταση, ανάπτυξαν
μεθόδους για τη βελτίωση του διαλόγου με την κοινωνία πολιτών,
εστίασαν στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των νέων, και

αναζήτησαν τρόπους με τους
οποίους θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να καταπολεμηθούν η ανεργία
και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

• Ο γραμματέας του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ Τάσος
Κακουλλής σε παρέμβαση
του αναφέρθηκε στα καυτά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Κύπρου με
κυριότερο το θέμα αυτό της
ανεργίας που ωθεί πολλούς
νέους στη μετανάστευση.
(Σελ. 5)
Ο κ Henri Malosse, πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αναφέρθηκε
στις σοβαρές επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στην κοινωνία
της Κύπρου τονίζοντας πως το
πρώτο σχέδιο της Τρόικας, διαδέχθηκε ένα άλλο σχέδιο λιτότητας,
το οποίο έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο
το κυπριακό μοντέλο, αλλά είχε το
πλεονέκτημα της συνεισφοράς των

μετόχων και των πιστωτών των
τραπεζών πριν από εκείνη των
φορολογούμενων. Ένα χρόνο
αργότερα, πρόσθεσε, είναι σαφές
ότι αποφεύχθηκε το χειρότερο
σενάριο, ιδιαίτερα στον τομέα του
τουρισμού, που αποτελεί μία από
τις οικονομικές κινητήριες δυνάμεις της μεσογειακής νήσου και η
χώρα ανακάμπτει σταδιακά. Κάλεσε δε την Ευρώπη να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της απέναντι στους
Κυπρίους, κυρίως λαμβάνοντας
υπόψη τη γεωγραφική θέση της
νήσου. Και κατέληξε: «Αυτή είναι
και η αιτία άφιξής μου στη νήσο,
να συναντήσω την κοινωνία των
πολιτών, να της επιβεβαιώσω τη
στήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
να ανταλλάξω απόψεις με τους
Κυπρίους σχετικά με τις προσδοκίες τους από την Ευρώπη και την
αντίληψη που έχουν γι΄ αυτήν».
Την κυβέρνηση στη σύνοδο εκπροσώπησε ο υπουργός Γεωργίας
Νίκος Κουγιάλης.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΓΕΡ

Η

ασθμαίνουσα οικονομία της
Ευρώπης δεν χρειάζεται «φρέσκο» χρήμα, αλλά μια φρέσκια
αρχή δήλωσε ο νέος πρόεδρος της
Ευρωπαικής Επιτροπής, «Κομισιόν», Ζαν Κλόντ Γιούνγκερ τονίζοντας ότι οι επενδύσεις στην
Ένωση από την αρχή της κρίσης
έχουν μειωθεί κατά 14%.
Παρουσιάζοντας την περασμένη
εβδομάδα στην ολομέλεια του
Ευρωκοινοβουλίου το πρόγραμμα
επενδύσεων ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επανεκκίνηση
της ευρωπαϊκής οικονομίας και
την επαναβιομηχανοποίηση, ανέλυσε τις παραμέτρους του σχεδίου
του για να προσελκύσει νέες επενδύσεις στην Ένωση και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

www.sek.org.cy,

Ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός
νέου ταμείου, του Ευρωπαϊκού
Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις (EFSI), το οποίο θα προικοδοτηθεί με 16 δις ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και άλλα 5 δις

√ Στα σκαριά φιλόδοξο
πρόγραμμα που ξεπερνά
τα 300 δις ευρώ για τόνωση της οικονομίας και
επαναβιομηχανοποίηση
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, κεφάλαια τα οποία,
μέσω μόχλευσης, μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις 315 δις
ευρώ. Περαιτέρω τόνισε.
. Το νέο Ταμείο θα δίνει λόγο στο

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα
χρησιμοποιεί την εμπειρία της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αξιολογώντας τις επενδύσεις βάσει της πραγματικής
ανάγκης των κρατών - μελών. Θα
είναι πλήρως λειτουργικό τον Ιούνιο του 2015, θα μπορεί να χρηματοδοτεί επενδύσεις με μεγαλύτερο
επίπεδο κινδύνου απ' ό,τι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

www.oho-sek.org.cy

