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• Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας για το ενδεχόμενο «εμφράγματος»

Να μην θυσιασθεί η εφαρμογή του ΓΕΣΥ
στο βωμό των συμφερόντων

Σ

ύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα
αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση
της ΑΤΗΚ.
Το συντεχνιακό όχι μετέφεραν στην
Τρόϊκα οι συντεχνίες του προσωπικού,
τον αγώνα των οποίων στηρίζουν σθεναρά και οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ.
(Σελ. 7)

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2015

Δ

υσοίωνες προοπτικές για την
Κυπριακή οικονομία στο τρέχον
έτος διαβλέπει το ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου.
(Σελ. 6)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γ.γ. ΣΕΚ
ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

4
4

Η ΣΕΚ εξήγησε τη θέση της στο κλιμάκιο της Τρόικα
Η κυβέρνηση καλείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της

Τ

υχόν υπαναχώρηση της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας θα
αποβεί πολλαπλώς επιζήμια για τον
ασθμαίνοντα τομέα της υγείας με
ολέθριες επιπτώσεις για την κοινωνία.
Τη σαφή αυτή θέση διατύπωσε η ΣΕΚ
στην πρόσφατη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με το κλιμάκιο της
Τρόικα, τονίζοντας την ανάγκη υλοποίησης του ΓΕΣΥ χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση.
Αταλάντευτη θέση της ΣΕΚ, είναι

Η αλόγιστη εργοδότηση αλλοδαπών
διαταράσσει τις ισορροπίες

Ή

ρθε η ώρα να σφυρηλατηθεί μια
κοινωνία δικαιωμάτων και Ίσης
Μεταχείρισης που περιλαμβάνει και
τους μετανάστες.
Προς αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος των
ευρωπαϊκών συνδικάτων είναι πολύ
σημαντικός, τονίσθηκε σε ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Τη ΣΕΚ
εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας
Νίκος Μωυσέως ο οποίος έστειλε το
μήνυμα ότι προέχει η λήψη μέτρων για
να διασφαλισθεί η Ίση Μεταχείριση
στην εργασία και αποτροπή κρουσμάτων εκμετάλλευσης. Ο κ. Μωυσέως
κτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου
λόγω της αύξησης της αδήλωτης εργα(Σελ. 3)
σίας.

όπως το ΓΕΣΥ μείνει μακριά από
συμφέροντα και σκοπιμότητες,
δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Μάτσας καλώντας την κυβέρνηση να
τηρήσει τις δεσμεύσεις της κλείνοντας τα αυτιά της στους «καλοθελητές» που για δικούς τους ιδιοτελείς
λόγους επιδιώκουν να φρενάρουν
την εφαρμογή του.
Δυστυχώς, οι ανησυχίες μας για ναρκοπέδια στην πορεία του ΓΕΣΥ επιβεβαιώνονται με τα όσα ακούστηκαν

από την εργοδοτική πλευρά στη
συνάντηση με την Τρόικα, σημείωσε.
Ως ΣΕΚ, θα μεγιστοποιήσουμε την
προσπάθεια εντείνοντας τις ενέργειες μας προς κάθε κατεύθυνση στις
προσεχείς μέρες ώστε οι δύο πρώτες
φάσεις του ΓΕΣΥ να προχωρήσουν
μαζί την 1.1.2016. Παράλληλα, επιμένουμε ότι είναι υπεραναγκαία η
ενεργός εμπλοκή των κοινωνικών
εταίρων στη διαχείριση και λειτουργία του ΓΕΣΥ για σκοπούς διαφάνειας και καλύτερης αποτελεσματικότητας.
(ΣΕΛ.3)

Σε μια κίνηση με σημαδιακούς εθνικούς συμβολισμούς ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τα Φυλακισμένα Μνήματα και απέτισε φόρο τιμής στους αγωνιστές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ.
Κατέθεσε
στεφάνι
στους τάφους
των ηρώων
ενώ τελέστηκε τρισάγιο
σε ατμόσφαιρα
κατάνυξης
και βαθύτατης συγκίνησης. Ο κ. Τσίπρας κατά
την ξενάγηση
του, είχε την
ευκαιρία να
συνομιλήσει
με επιζώντες
αγωνιστές
και οικογένειες ηρώων
της ΕΟΚΑ

Επείγει η πάταξη της φοροδιαφυγής

Η

ευρωστία των δημοσίων οικονομικών, που τα
τελευταία χρόνια είναι μονίμως ελλειμματικά,
αποτελεί μία από τις πλέον σοβαρές έγνοιες της ΣΕΚ.
Σήμερα που η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών
απειλεί τη βιωσιμότητα του κράτους, το κάθε ευρώ
έχει τη δική του αξία και τη δική του συμβολή στην
καθολική προσπάθεια για την οικονομική ανόρθωση
και σωτηρία του τόπου.
Τούτων εισαγωγικώς λεχθέντων, η ΣΕΚ υποδεικνύει
προς την κυπριακή πολιτεία, (εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία), να εκπονήσει συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις που θα στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην είσπραξη των καθυστερημένων φόρων, (ξεπέρασαν το τέλος του 2013 το
1.1 δισ. ευρώ), στον περιορισμό της κακοδιαχείρισης
και του σπάταλου κράτους, όπως επίσης και στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής

οικονομίας μέσα από την αύξηση της εθνικής παραγωγικότητας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο θέμα της
φοροδιαφυγής. Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που
τα κρούσματα της επώνυμης φοροδιαφυγής βρίσκο-

• Να δημοσιεύεται ο φορολογικός

κατάλογος
νται στην πρώτη γραμμή της καθημερινής επικαιρότητας, προκαλώντας ανεπανόρθωτα το δημόσιο
αίσθημα.
Η κυβέρνηση που έχει την πρώτη και κύρια ευθύνη
για τη διαχείριση αυτού του ζητήματος, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους πολιτειακούς φορείς, θα
πρέπει να δει πώς θα τιθασεύσει το θηρίο της φορο-

διαφυγής, τιμωρώντας τεκμηριωμένα, δίκαια και
αποτελεσματικά, όσους το τροφοδοτούν με τη δράση
και τη συμπεριφορά τους.
Αν χρειαστεί να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο το
νομοθετικό πλαίσιο και να γίνουν πιο αυστηρές και
περισσότερο αποτρεπτικές οι ποινές, ενώ παράλληλα και ταυτόχρονα πρέπει κατ’ έτος να δίδεται στη
δημοσιότητα ο φορολογικός κατάλογος με τα ονόματα όσων φοροδιαφεύγουν, για να γνωρίζει και ο
απλός πολίτης ποιοι είναι όλοι εκείνοι που στερούν
συνειδητά ή άλλως πως, έσοδα από το κράτος.
Αν η δημοσίευση του σχετικού καταλόγου προσκρούει στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, ας
αλλάξει και αυτή η νομοθεσία.
Όσοι κλέβουν ή χρωστούν στο κράτος – ιδιαίτερα οι
επώνυμοι – πρέπει να εκτίθενται μέσα από τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Ο

ι ΑΚΕΛικοί ηγέτες σπεύδοντας να συγχαρούν τον
νεοεκλεγέντα Έλληνα πρωθυπουργό, τόνισαν ότι η νίκη
Τσίπρα είναι ένα μήνυμα προς
την Ευρώπη ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και του νεοφιλευθερισμού, ενώ ο Δημήτρης
Χριστόφιας μίλησε για υπόσκαψη του κυβερνητικού του
έργου από τις δυνάμεις του
μεγάλου κεφαλαίου. Στην προσπάθεια τους να εκμεταλλευτουν κομματικά τον εκλογικό
θρίαμβο Τσίπρα, οι ΑΚΕΛικοί
επιχειρούν να βρούν κοινές
πολιτικές θέσεις με τον Τσίπρα, αποφεύγοντας επιμελώς

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής
Φωνής»

να μας πούν ότι στην Ελλάδα
ταυτίζονται πλήρως με το
δογματικά
αντιευρωπαικό
Κομμουνιστικό Κόμμα και όχι
με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Οι διαφορές ΑΚΕΛ- ΣΥΡΙΖΑ ή
Χριστόφια –Τσίπρα, είναι τόσο
μεγάλες και έντονες που σε
καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να αντιπαραβληθούν με
τυχόν ομοιότητες τους που
απορρέουν από την αφηρημένη
έννοια του όρου «αριστερός».
Οι πιο κάτω κραυγαλέες διαφορές μιλούν αφεαυτού:
• Στην Κύπρο το τροικανό μνημόνιο και η πολιτική λιτότητας επιβλήθηκε από την διακυβέρνηση Χριστόφια η οποία

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
υπηρέτησε το νεοφιλελευθερισμό με δύο υπουργούς Οικονομικών που προέρχονταν από
τις δυνάμεις του μεγάλου
κεφαλαίου, οι οποίοι μάλιστα
διετέλεσαν ανώτατα στελέχη
μίας από τις δύο αμαρτωλές
τράπεζες που έδωσαν την
χαριστική βολή στην οικονομία. Στην Ελλάδα, ο Α. Τσίπρας
ούτε μνημόνια επέβαλε, ούτε
τραπεζίτες υπηρέτησε σε
βάρος των λαικών και κοινωνικών συμφερόντων
• Στην Κύπρο η διακυβέρνηση
Χριστόφια, το κόμμα και τα
στελέχη του, εμπλέκονται σε
οικονομικά σκάνδαλα και επιβαρύνονται με
διαχρονική
πελατειακή σχέση, ενώ δεν
συμβαίνει το ίδιο με τον
ΣΥΡΙΖΑ που ως κόμμα και ως
στελέχη απείχαν, πολύ διακριτικά μάλιστα, από κάθε μορφή
διαπλοκής και διαφθοράς.
• Στην κυβέρνηση του ο Τσίπρας διόρισε ισχυρές προσωπικότητες κυρίως από τον
ακαδημαικό χώρο που έχουν
την έξωθεν καλή μαρτυρία, δεν
είναι χωμένοι στην χλιδή αλλά
ούτε και συνηθισμένοι να
συναγελάζονται στις ημιφωτισμένες γαλαρίες με τους
φορείς του κεφαλαίου. Τουναντίον, θεωρούνται συνειδητοποιημένοι κοινωνιστές που
αναλαμβάνουν εν γνώσει τους
μια τιτάνεια αποστολή ενάντια
στις μεθοδεύσεις του απάνθρωπου καπιταλισμού που
δυστυχώς αφέθηκε από επιτή-

Η

χαώδης κατάσταση που επικρατεί
στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του
γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας δεν
είναι καινούργιο φαινόμενο και συνεπώς εμένα προσωπικά δεν με ξενίζει
αλλά ούτε και με εκπλήττει. Αντίθετα
ήταν και είναι
αναμενόμενο πως η
σοβαρή ανεπάρκεια στο σύστημα υγείας θα οδηγήσει σύντομα στην πλήρη
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ

αποσύνθεση και αυτή η στιγμή φαίνεται πως πλησιάζει.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Όλο αυτό το απαράδεκτο σκηνικό είναι
το αποτέλεσμα μιας άνευ προηγουμένου
αναποτελεσματικότητας του
πεπαλαιωμένου συστήματος υγείας το
οποίο παρά τις διαχρονικές παραδοχές

δειες πολιτικές ηγεσίες να
κυριαρχήσει στην Ευρώπη.
Στην διακυβέρνηση Χριστόφια
και στην ΑΚΕΛική αυλή, αυτά
όλα είναι ουτοπία ή στην
εσχάτη των περιπτώσεων
θεωρητική προσέγγιση για
σκοπούς κομματικών σεμιναρίων και προπαγάνδας.
. Ο Τσίπρας που κέρδισε την
ψήφο του λαού ως αριστερός –
προοδευτικός πολεμώντας τις
σκληρές πολιτικές λιτότητας
χωρίς να δηλώνει αντιευρωπαιστής ή κομμουνιστής, ποτέ
δεν κρύφτηκε μπροστά στα
τεράστια προβλήματα εκφράζοντας
συνειδητοποιημένα
την βούληση του ότι θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους σχέδιο ενάντια στις πολιτικές που
κατακρεούργησαν τους Έλληνες πολίτες. Τουναντίον, ο Χριστόφιας που δήλωνε με πρωτοφανή έπαρση στα επίσημα
Ευρωπαικά βήματα ότι είναι
υπερήφανος κομμουνιστής,

παραδόθηκε αμαχητί στους
τροικανούς δανειστές μας με
τον επιφανή υπουργό του των
Οικονομικών Βάσο Σιαρλή να
μας διαβεβαιώνει, κυνικά, ότι
θα ξοφλήσουμε το 2045, αν
όλα πάνε καλά.
• Ο Τσίπρας διατράνωσε την
αποφασιστικότητα του να
συμπήξει μέτωπο με τους
φτωχότερους
λαούς
του
Ευρωπαικού Νότου ενώ ο Χριστόφιας ουδεμίαν προσπάθεια
έκανε προς την κατεύθυνση
αυτή ενάντια στις εξοντωτικές
πολιτικές λιτότητας που μας
επέβαλαν οι «κλεφταράδες της
υφηλίου». Ανταυτού, συχνά
πυκνά διαλαλούσε με περισσή
πολιτική ελαφρότητα ότι η
Κύπρος είναι άτρωτη στην
κρίση, αφήνοντας την Κυπριακή οικονομία αθωράκιστη έναντι των έξωθεν κινδύνων.
• Ο Τσίπρας μιλώντας ως
πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου

ότι δε μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των καιρών, και πως επιβάλλεται η εισαγωγή του ΓΕΣΥ που να
μπορεί να καλύψει τους όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους ,εντούτοις τα

• Αν τελικά εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ θα
πιστωθεί στην ΤΡΟΙΚΑ γιατί εμείς
δυστυχώς κούνια που μας κούναγε
πάντα κινούνται με ρυθμούς χελώνας.
Και τους τελευταίους μήνες που άρχισε
να υπάρχει μια κινητικότητα δηλώσεων
ως προς την εφαρμογή του γενικού
συστήματος υγείας κατά την προσωπική μου εκτίμηση είναι απότοκο των
μνημονιακών μας υποχρεώσεων που

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)

Μ.Σούλτς δήλωσε ευθαρσώς
ότι «ο Ελληνικός λαός πληρώνει την ανάρμοστη σχέση ανάμεσα στην οικονομική ολιγαρχία που αρνείτο να πληρώσει
τους φόρους της και το παλιό
πολιτικό κατεστημένο που την
προστάτευε.» Στην Κύπρο, το
ΑΚΕΛ διαχρονικά ως κόμμα,
αλλά και ως κυβέρνηση, όχι
μόνον δεν κυνήγησε τους
φοροφυγάδες, όχι μόνον δεν
ήρθε σε ρήξη με την ολιγαρχία
αλλά τουναντίον με το βίο και
την πολιτεία του επιβεβαιώνει
ότι ως πολιτικός οργανισμός
είναι ταυτισμένος με το κατεστημένο που ευθύνεται για τα
μύρια κακά που καταδυναστεύουν τον τόπο.
• Ο Τσίπρας εξαπολύει βάσει
των ρητών προεκλογικών του
διακηρύξεων πόλεμο κατά των
μεγάλων φοροφυγάδων και
επιτήδειων φοροαποφυγάδων
Ο Χριστόφιας άφησε στο απυρόβλητο τους κραυγαλέους
φοροφυγάδες και το καθεστώς
της πλουτοκρατίας που για
χρόνια αλωνίζει ανενόχλητο
στην Κυπριακή κοινωνικοοικονομική ζωή.

Έχοντας κατά νουν, πιστεύουμεν ότι είναι καπηλεία, αυτοί που με τα ιδιοτελή τους παιχνίδια και
τις αγκυλωμένες τους αντιλήψεις έβλαψαν ποικιλοτρόπως την Κύπρο και το λαό της, να προσπαθούν να ταυτισθούν με τους θριαμβευτές των εκλογών στην Ελλάδα, προσδοκώντας σε πρόσκαιρα
κομματικά οφέλη. Ας συνειδητοποιήσουν οι εδώ κομμουνιστές ότι η ευθύνη τους για την οικονομική τραγωδία της Κύπρου είναι τεράστια. Αν πράγματι θέλουν να προσφέρουν θετικήν υπηρεσία
στην χώρα είναι να στηρίξουν με ανιδιοτέλεια, μαζί με την Κυπριακή κυβέρνηση την τιτάνεια προσπάθεια της νέας Ελληνικής κυβέρνησης για συγκρότηση ισχυρού συνασπισμού των χωρών του
Ευρωπαικού Νότου ενάντια στους Γερμανικούς εκβιασμούς και στις καμουφλαρισμένες μεθοδεύσεις των εμπόρων των εθνών που θέλουν για πάντα να λυμαίνονται τον παραγόμενο πλούτο.
Παράλληλα, θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις της νήσου να συμβάλουν αποφασιστικά ώστε η
ηθική νίκη των Ευρωπαικών λαών του νότου όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο του
Αλέξη Τσίπρα , να μετεξελιχθεί σε θρίαμβο των δυσπραγούντων πολιτών με τη δημιουργία μιάς
νέας κοινωνικής Ευρώπης με κορωνίδα της το ισχυρό κράτος πρόνοιας.

Σε αποσύνθεση το υφιστάμενο
σύστημα υγείας

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
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μας πιέζουν μέχρι το 2016 να δώσουμε
απτά δείγματα γραφής στην εφαρμογή
του.
Παρόλα αυτά επηρεαζόμενη από την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα πως όλα
τριγύρω αλλάζουμε και όλα τα ίδια
μένουν, πολύ φοβάμαι μήπως το θέμα
της εφαρμογής του ΓΕΣΥ θα πελαγοδρομήσει και πάλι.
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο κάθε πολίτης, ο μη γένοιτο αρρωστήσει, βρίσκεται σοβαρά εκτεθειμένος στα χέρια ενός
αγκυλωμένου συστήματος υγείας που
νοσεί σε βαθμό που δεν μπορεί να προσφέρει και πολλά πράγματα.

πως μπορεί να επωμιστεί τα έξοδα
μιας σοβαρής αλλά παράλληλα δαπανηρής εγχείρησης.
Είναι πραγματικά λυπηρό σε μια ευρωπαϊκή χώρα όλοι ανεξαίρετα οι κάτοικοι να μην τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και να φθάνει κάποιος
στο σημείο να επαιτεί για την υγεία του
γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά. Είναι λυπηρό αλλά επιβεβαιώνεται καθημερινά πως τα οικονομικά
και άλλα συγκρουσιακά συμφέροντα
είναι πιο ισχυρά από το κοινό καλό.
Και το τραγικότερο. Τρέφω ελπίδες
πως τελικά θα εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ
γιατί η Τροϊκα θα το επιβάλει. Διαφορετικά εμείς κούνια που μας κούναγε.

Αν για παράδειγμα κάποιος πολίτης
δεν συμπεριλαμβάνεται στις ομάδες
που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτό δεν σημαίνει
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Να μην υπάρξει υπαναχώρηση στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας

Παρέμβαση γ.γ. ΣΕΚ Νίκου Μωυσέως
σε Ημερίδα στην Αθήνα

Η

ΩΡΑ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΑΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Η

ελεγχόμενη μετανάστευση είναι καλοδεχούμενη, ωστόσο προβάλλει επιτακτικά
η ανάγκη να καταπολεμηθεί αποφασιστικά
η απορρέουσα εκμετάλλευση της εργασίας
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των Κυπρίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί
ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση.
Την επισήμανση αυτή έκανε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως σε παρέμβαση του στην ημερίδα με θέμα «Συνδικάτα
και μετανάστες, νέες προκλήσεις στην
εποχή της κρίσης» η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα
από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το
Εργατουπαλληλικό Κέντρο Αθήνας.
Στην ημερίδα, συνδικαλιστικά στελέχη από
χώρες της Ευρώπης ανέλυσαν τα προβλήματα που προκαλεί η μετανάστευση διατυπώνοντας τη βούληση για στενότερη
συνεργασία για άμβλυνση τους υπό την
αιγίδα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών
Συνδικάτων, ETUC.
O κ. Μωυσέως υπογράμμισε ότι στη σημερινή εποχή της ύφεσης και της βαθειάς
οικονομικής κρίσης στην Κύπρο υπάρχουν
σχεδόν 70000 άνεργοι (16.2% του Εργατικού
Δυναμικού), εκ των οποίων το 80% είναι
Ελληνοκύπριοι. Γι’ αυτό η κυπριακή πολιτεία σε συνεργασία με τους κοινωνικούς
εταίρους πρέπει να μελετήσει και να διαφοροποιήσει την στρατηγική απασχόλησης
αλλοδαπών, κυρίως από τρίτες χώρες.

Του ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
agathocleous@alfamedia.press.cy
Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»

Σ

την αρχή νόμισα πως το αίτημα του
Άντρου Κυπριανού για σύσταση ad
hoc επιτροπής της Βουλής για να διερευνήσει τους λόγους που οδήγησαν
στο κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών ήταν για τα μάτια του
κόσμου. Και για φθηνό λαϊκισμό. Και
πώς στο τέλος θα έκανε πίσω ή τουλάχιστον δεν θα του έκαναν το χατίρι τα
άλλα κόμματα να υιοθετήσουν το αίτημα.
Πού τέτοια σοβαρότητα όμως. Με την
πρώτη όλα τα κόμματα είπαν το ναι και
έτσι άρχισαν οι ετοιμασίες για τη
σύσταση της ad hoc επιτροπής. Καμιά
12αριά βουλευτές θα συνεδριάζουν για
μήνες για να βρουν τον ένοχο του πτώματος. Θα προσκαλείται κόσμος, θα
χάνονται μεροκάματα και εργατοώρες,
θα απασχοληθούν εμπειρογνώμονες,
υπάλληλοι της Βουλής δεν θα κάνουν
τίποτε άλλο από αυτή τη δουλειά,
φάκελοι, φωτοτυπίες, κεραστικά, οδοιπορικά, μέχρι να τελειώσει η έρευνα θα
μας στοιχίσει πολλές χιλιάδες. Αν όχι
εκατομμύρια. Δεν θάταν καλύτερα αυτά
τα εκατομμύρια να τα δίναμε σε κάποιους φτωχούς ή σε κανένα κοινωνικό
παντοπωλείο έτσι ώστε να πιάσουν
τόπο;
Αλλά, σε τι πόρισμα θα καταλήξουν τα
κόμματα; Σαν αυτό το κωμικό για το
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ΣΕΚ δεν πρόκειται να συναινέσει
στην καθυστέρηση υλοποίησης
του Γενικού Σχεδίου Υγείας αλλά ούτε
στην αλλαγή της φιλοσοφίας που
αφορά στην καθολικότητα και την
ενεργό εμπλοκή των κοινωνικών
Εταίρων στην διαχείριση και λειτουργία του ΓΕΣΥ. Την ξεκάθαρη αυτή θέση
διατύπωσε η ΣΕΚ διά ζώσης στα μέλη
του κλιμακίου της Τρόικας σε συνάντηση με τους εκπροσώπους των
Κοινωνικών Εταίρων την περασμένη
Παρασκευή
στην
Λευκωσία.
Η ΣΕΚ έστειλε ξεκάθαρο το μήνυμα ότι
δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαναχώρηση στη μέχρι σήμερα
δέσμευση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων σ’ ότι αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, αξιοποιώντας τη
δυνατότητα συμμετοχής στις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για το
τελικό σχέδιο του ΓΕΣΥ, στο πλαίσιο
της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής
και συναίνεσης.

πρέπει να στοιχειοθετηθεί με επάρκεια, μέσα από τεκμηριωμένη μελέτη,
στη βάση της διατήρησης της βιωσιμότητας του ΓΕΣΥ.
Παραμένουμε ανοιχτοί σε συζήτηση
σε μια προσπάθεια να πετύχουμε την
όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο
αποτελεσματική λειτουργία του ΓΕΣΥ,
στη βάση της καθολικότητας και της
ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής,
δικαιοσύνης και αποδοχής.

• Κυριότερες θέσεις ΣΕΚ
στη συνάντηση των κοινωνικών
εταίρων με το κλιμάκιο
της Τρόικα

• ΣΕΚ τοποθετείται αρνητικά στην
προσπάθεια προώθησης συγκεντρωτισμού στη διαχείριση, όπως επίσης
και στον περιορισμό του ρόλου και
αρμοδιοτήτων των κοινωνικών εταίρων και του ΟΑΥ. Η τεράστια αύξηση
των αρμοδιοτήτων του εκάστοτε
Υπουργείου Υγείας τόσο σε όσο
αφορά τη διοίκηση, όσο και την οικονομική διαχείριση, δημιουργούν προβλήματα που άπτονται της πρακτικής
εφαρμογής του Σχεδίου, όπως επίσης
και σε ζητήματα διαφάνειας στις
διαδικασίες.
• Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει η
απαιτούμενη και συμφωνηθείσα διαδικασία διαπραγμάτευσης σε σχέση
με τα δικαιώματα και τα εργατικά

Η ΣΕΚ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση
από τους, Ανδρέα Φ. Μάτσα, αναπληρωτή γενικό γραμματέα και Πανίκο
Αργυρίδη, γενικό οργανωτικό.
Οι κυριότερες θέσεις του υπομνήματος της ΣΕΚ προς την Τρόικα αποτυπώνονται πιο κάτω.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ
• Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή εφαρμογή του ΓΕΣΥ ως μέρος της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής και με
δεδομένη την Οδηγία που αφορά τη
διασυνοριακή περίθαλψη με την
οποία δημιουργούνται ασθενείς διαφορετικών ταχυτήτων στην απουσία
του ΓΕΣΥ.
• Η προωθούμενη πολυασφαλιστική
φύση και χαρακτήρας του ΓΕΣΥ θα

• Η εφαρμογή της πρώτης και δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥνα συνυπάρξουν
κατά την 1/1/2016, έτσι ώστε η υλοποίηση του Σχεδίου να μπορεί να είναι
πιο ουσιαστική και ευδιάκριτη,
περιορίζοντας τις πιθανότητες δημιουργίας αρνητικών προκαταλήψεων,
ανάμεσα στους ασθενείς υποβοηθώντας παράλληλα την πιο λειτουργικά
ομαλή εφαρμογή του Σχεδίου.

Η έρευνα της πλάκας
φάκελο της Κύπρου που όπως το διατύπωσαν εξυπηρετεί κομματικά συμφέροντα; Και αν η ad hoc επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών
φταίει η διακυβέρνηση Χριστόφια, θα
δεχτεί το ΑΚΕΛ κάτι τέτοιο; Δεν θ’ αρχίσει να φωνάζει πως όλα είναι κατασκευασμένα για να συρρικνωθεί το
κόμμα του λαού και της εργατιάς και
άλλες τέτοιες αρλούμπες; Εδώ ο ίδιος ο
Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ όταν ήταν στην
εξουσία μποϋκόταραν την έρευνα για
την τραγωδία στο Μαρί, τη στιγμή που
είναι αυτοί που διόρισαν τον Πόλυ
Πολυβίου. Δεν είναι το ΑΚΕΛ και ο Χριστόφιας που μποϋκόταραν και την
έρευνα Πική για την κατάρρευση της
οικονομίας μας; Και θα δεχτεί το ΑΚΕΛ
να του επιρρίψουν ευθύνες και για τις
Κυπριακές Αερογραμμές; Αν είναι δυνατόν!

νικά όλες οι κυβερνήσεις. Από την
εποχή του Μακάριου μέχρι σήμερα.
Είναι αυτές που διόριζαν στα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας κομματικούς, συνταξιούχους και άσχετους με
τις αερομεταφορές, μόνο και μόνο για
να εξυπηρετούνται τα κομματικά συμφέροντα. Και λόγω της ασχετοσύνης
τους, αλλά και της υποταγής τους στο
κόμμα, έφτασαν στο σημείο οι υπάλλη-

Αλλά, ας μην είμαστε μονόπλευροι. Η
ίδια αντίδραση θα υπάρξει και αν η ad
hoc επιτροπή διαπιστώσει πως ευθύνεται είτε ο ΔΗΣΥ είτε το ΔΗΚΟ είτε
οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό είναι
σίγουρο.

λοι της εταιρείας να ξεπεράσουν,
κάποτε, τις 2000, για να πετούν έντεκα
αεροπλάνα χωρίς πρόγραμμα. Έγκλημα
τεραστίων διαστάσεων.

Υπάρχει και μια άλλη κωμική διάσταση
στο θέμα: Όλοι ξέρουμε, και έτσι είναι,
πως για την κατάρρευση των Κυπριακών Αερογραμμών ευθύνονται διαχρο-

Από τη στιγμή, λοιπόν, που η ευθύνη
για την κατάρρευση των Κυπριακών
Αερογραμμών ανήκει σε όλες τις κυβερνήσεις, δηλαδή σε όλα κόμματα, είναι
σωστό τα κόμματα αυτά να ερευνήσουν
τέτοιο θέμα; Είναι σωστό και από νομικής και από ηθικής πλευράς ο δολοφό-

ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία.
Οι συνεισφορές που αφορούν τόσο
τους εργαζόμενους όσο και τους
εργοδότες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και να αποτυπωθούν με σαφήνεια στο προσχέδιο εφαρμογής του
ΓΕΣΥ, στη βάση των αρχικών συμφωνιών.

νος να καθίσει στην έδρα και να δικάσει
τον εαυτό του; Για όνομα του Θεού!
Τα λόγια είναι περιττά. Αν υπήρχε
σοβαρότητα, τα κόμματα δεν θα προχωρούσαν στη σύσταση αυτής της
αχρείαστης ad hoc επιτροπής. Από τη
στιγμή όμως που επιμένουν προς αυτή
την κατεύθυνση, δήθεν για να ανακαλύψουν τους ενόχους, τουλάχιστον ας
δείξουν έστω και λίγη σοβαρότητα. Ας
αποφασίσουν όπως το θέμα διερευνηθεί από ανεξάρτητη επιτροπή. Με
εμπειρογνώμονες
και
σοβαρούς

ανθρώπους, που δεν θα έχουν σχέση με
πολιτικά γραφεία, κεντρικές γραμματείες και άλλα τέτοια κομματικά παρακλάδια. Και σ’ αυτή την επιτροπή να
συμμετέχει και ένας δημοσιογράφος.
Είτε του ΔΣ της Ένωσης Συντακτών, είτε
όποιος άλλος κριθεί κατάλληλος λόγω
αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.
Γιατί, άμα υπάρχει ένας δημοσιογράφος σ’ αυτή την επιτροπή, οι κομματάρχες θα σκέφτονται διπλά και τριπλά πριν κάνουν οποιαδήποτε λαδιά...
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε

πίκαιρη παρέμβαση που
απαντά σε καίρια ερωτήματα που τριβελλίζουν το
μυαλό,όχι μόνο του κάθε Έλληνα και Κύπριου που δεινοπαθεί
σήμερα, μεσούσης της βαθιάς
οικονομικής ύφεσης αλλά και
του κάθε σκεπτόμενου Ευρωπαίου πολίτη, έκανε διά μέσω
του τύπου και των κοινωνικών
διχτύων η πρώην Πρύτανης και
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη.
Στην εισαγωγή της αναφέρεται
στην δεινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Ελλάδας
τονίζοντας πως στα τελευταία
έξη χρόνια η Ελλάδα υπέστη τα
πάνδεινα, ως πειραματόζωο,
και ο λαός έχει εξαθλιωθεί.
Ιδού πως στοιχειοθετεί την
σκέψη της μέσα από την οποία
απαντώνται καίρια ερωτήματα τα οποία αιωρούνται σαν
δαμόκλεια σπάθη από τα
κεφάλια του κάθε πολίτη της
Ελλάδας και τα οποία ενδιαφέρουν τους ευρωπαίους στο
σύνολο τους.

Η ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Η στραγγαλιστική λιτότητα
που επιβλήθηκε στην Ελλάδα,
εκτός της οδυνηρής της μορφής, αποδείχθηκε και παντελώς αναποτελεσματική: το
χρέος από 120% στο ΑΕΠ αυξή-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
θηκε, εξαιτίας ακριβώς των
μνημονίων, σε 177% αντίστοιχα, καθιστώντας το από βιώσιμο που ήταν το 2009 σε
σαφέστατα μη βιώσιμο το
2014. Η νέα Κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει μια
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα και αν ο πόλεμος
λάσπης συνεχιστεί, θα περιοριστώ εδώ σε ένα και μοναδικό
επίτευγμα, που απαιτείται
από αυτήν και που θέλω να
ελπίζω ότι θα είναι σε θέση να
το εξασφαλίσει. Αναφέρομαι,
πολύ συγκεκριμένα, στην προσπάθειά της να ξαναδώσει
στους Έλληνες την εθνική τους
αξιοπρέπεια, που βίαια και
βάρβαρα τους έχει αφαιρεθεί
με πολλές και ποικίλες μεθοδεύσεις. Και είναι περιττό να
υπογραμμίσω ότι ένα Έθνος
μπορεί να επιβιώσει για μεγάλο διάστημα με στερήσεις και
κακουχίες, αλλά χάνεται αν
καταδικαστεί σε ζωή χωρίς
εθνική υπερηφάνεια, χωρίς
πίστη στις δυνατότητες της
φυλής του, χωρίς αξιοπρέπεια.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Και, αλλοίμονο, αυτή η έλλειψη
αποτελεί τη δραματικότερη
συνέπεια των
μνημονίων,
καθώς και της
δουλικής αποδοχής
του
περιεχομένου
τους από τις
ελληνικές
κυβερνήσεις.
Αυτές δέχθηκαν
αδιαμαρτύρητα, και μάλιστα
με
εμφανείς
προσπάθειες

σουν για τις σκοτεινές πλευρές
ενός επονείδιστουκαι επαχθούς χρέους.

Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ
ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χωρίς να επιθυμούν να έχουν
την όποια σχέση και κυρίως
χωρίς να σπεύσουν να εκμεταλλευθούν υπέρ της πατρίδας
τους το ΛΑΘΟΣ του ελληνικού

• Ένα Έθνος μπορεί να επιβιώσει για μεγάλο διάστημα με
στερήσεις και κακουχίες, αλλά χάνεται αν καταδικαστεί σε ζωή
χωρίς εθνική υπερηφάνεια, χωρίς πίστη στις δυνατότητες της
φυλής του, χωρίς αξιοπρέπεια.
• Ο λαός μπορεί να σταθεί όρθιος παρά τις κακουχίες αρκεί
να βρεθεί ηγεσία που να τον εμπνεύσει και να κρατήσει
την ελπίδα άσβεστη.
πιστής εφαρμογής, από την
πλευρά τους,
απαιτήσεων
τόσο εξωφρενικών, τόσο υποτιμητικών και τόσο προσβλητικών της Τρόικας, όπως ανάμεσα σε άλλες, των αναίτιων
απολύσεων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων που συλλήβδην, αλλά χωρίς αποδείξεις
κατηγορήθηκαν για ανικανότητα, για διαφθορά και για
απάτη, όπως της μεταβολής
της αγοράς εργασίας σε ζούγκλα, όπως της έξωσης από το
σπίτι τους όσων δεν είχαν τη
δυνατότητα να πληρώσουν τα
χρέη τους, όπως της σταδιακής κατεδάφισης του κράτους
Πρόνοιας, κλπ., κλπ.
Χωρίς να αναφέρονται στο
χρέος της Γερμανίας προς την
Ελλάδα, που υπερβαίνει αυτό
της Ελλάδας προς τις τράπεζες. Χωρίς να τολμούν να μιλή-

προγράμματος, που επικαλέστηκε ευθαρσώς ο επικεφαλής
μακροοικονομολόγος του ΔΝΤ
Olivier Blanchard στις αρχές του
2013 και πολλοί ακόμη έγκριτοι οικονομολόγοι. Χωρίς να
προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το GREXIT ως όπλο της
Ελλάδας, αλλά αντιθέτως
στρέφοντάς το εναντίον της,
από κοινού με τους δανειστές
μας. Χωρίς, ακόμη, να έχουν
εκπονήσει, με τη δέουσα σοβαρότητα, ένα σχέδιο εξόδου της
Ελλάδας από το ευρώ, που να
αναλύει βήμα με βήμα όλα όσα
χρειάζονται να γίνουν για τον
περιορισμό των δυσμενών
συνεπειών και για την εξασφάλιση των ευνοϊκών.

ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΠΝΕΕΙ
ΤΟ ΛΑΟ
Πριν από αρκετές δεκαετίες,
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ως διδακτορική φοιτήτρια στη
LSE, παρακολούθησα ένα εξαιρετικό μάθημα του W. Rostow
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου αποδείκνυε ιστορικά, ότι μεγάλος αριθμός αναπτυσσόμενων
οικονομιών
άρχισαν επιθετική ανάπτυξη,
ύστερα από προσβολές της
εθνικής τους αξιοπρέπειας
από το εξωτερικό. Θέλω να
ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός,
που εμφανίζεται ανήμπορος,
τρομοκρατημένος, μπερδεμένος και πάνω από όλα καταφρονεμένος, θα μπορέσει να
σταθεί στα πόδια του και να
μεγαλουργήσει, αν οι ιθύνοντες
κατορθώσουν να του ξαναδώσουν τη χαμένη εθνική του
αξιοπρέπεια. Από το σημείο
αυτό, πιστεύω, ότι πρέπει να
αρχίσει η όποια μελλοντική
αλλαγή, γιατί αποτελεί την
sine qua non προϋπόθεση για
όλα τα υπόλοιπα, τα δύσκολα,
αλλά και τα ελπιδοφόρα. Ο
ελληνικός λαός έχει αποδείξει
πολλές φορές στο παρελθόν
ότι ξαναγεννιέται μέσα από τις
στάχτες του. Αν έχει αρχηγούς
που να τον εμπνέουν και να τον
οδηγούν προς το φως και όχι
προς το σκοτάδι. Που να δείχνουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, και να προβάλλουν τις ένδοξες στιγμές της
ιστορίας του. Που να επιβάλλουν πολιτικές δικαιότερης
διανομής του εισοδήματος και
όχι να επιτείνουν τις κάθε μορφής ανισότητες.
Δεν ξέρω αν ή και σε ποιο
βαθμό θα επιτευχθούν, χάρη
στη νέα πολιτική κατάσταση,
όλα όσα χρειάζεται ο λαός μας
για να ξαναγεννηθεί. Αυτό,
ωστόσο, που πιστεύω είναι ότι
αυτή η αλλαγή είναι, απολύτως, αναγκαία έστω και αν
απλώς φέρνει μαζί της ελπίδα βελτίωσης, που δυστυχώς
απουσίαζε παντελώς στα έξη
τελευταία χρόνια.

"Ναι" σε κούρεμα του Ελληνικού χρέους λένε 18 επιφανείς οικονομολόγοι

Υ

που επιδιώκει μεταρρυθμίσεις, αντί να
επιδιώκει τη λιτότητα αυτή καθεαυτή».

Οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι «μόνο με
μία ελάφρυνση του χρέους θα είναι
δυνατό να υπάρξει μία αναπτυσσόμενη
οικονομία που αξιοποιεί πλήρως τις
δεξιοτεχνίες των ανθρώπων της για να
συμβάλει σε μία ενωμένη και δημοκρατική Ευρώπη». Οι «18» συγχαίρουν τους
συντάκτες των Financial Times που
έχουν αρθρογραφήσει υπέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους για την
ηθική και ρεαλιστική στάση τους.
«Ηθική, όσον αφορά την απόρριψη μίας
δογματικής εμμονής για πλήρη αποπληρωμή του χρέους, ανεξάρτητα από
τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες
- ένα δόγμα που διαιρεί ήδη την Ευρώπη. Ρεαλιστική, καθώς αναγνωρίζει το
περιθώριο ανάσας που θα δώσει η ελάφρυνση του χρέους σε μία κυβέρνηση

Στη συνέχεια, οι οικονομολόγοι προτείνουν τρεις μορφές χρηματοπιστωτικής
αναδιάρθρωσης που έχουν, όπως
σημειώνουν, πρακτικό προηγούμενο:
«Πρώτον, μία περαιτέρω υπό όρους
αύξηση της περιόδου χάριτος, ώστε η
Ελλάδα να μη χρειάζεται να εξυπηρετεί
καθόλου το χρέος της, για παράδειγμα
για τα επόμενα πέντε χρόνια και στη
συνέχεια να το εξυπηρετεί μόνο εάν έχει
ανάπτυξη τουλάχιστον 3% και έως ότου
έχει ανακτήσει τουλάχιστον το 50% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος που
έχει χάσει από το 2008. Στα ιστορικά
προηγούμενα αυτού περιλαμβάνεται η
ρήτρα του δανείου που πήρε η Βρετανία
από τις ΗΠΑ, την οποία διαπραγματεύθηκε ο Τζον Μέιναρντ Κέινς και δεν προέβλεπε καμία εξυπηρέτηση του χρέους,
έως ότου η βρετανική οικονομία ικανοποιούσε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Δεύτερον, κάποια μείωση του χρέους, ιδιαίτερα στα διμερή επίσημα
δάνεια, για να αυξηθεί περαιτέρω το

πέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού
χρέους τάσσονται με επιστολή τους
στους FT, 18 διεθνούς φήμης οικονομολόγοι, υπό τον τίτλο: «Η Ευρώπη θα
ωφεληθεί, αν δοθεί στην Ελλάδα μία νέα
αρχή», μεταξύ των οποίων οι Joseph
Stiglitz και Χριστόφορς Πισσαρίδης.

περιθώριο για τη δημοσιονομική πολιτική. Τρίτον, σημαντικά κεφάλαια για
αποδοτικά επενδυτικά προγράμματα,
ιδιαίτερα για τις εξαγωγές. Το σχέδιο
Γιούνκερ θα μπορούσε να προσφέρει
ένα καλό πλαίσιο για τέτοιες επενδύσεις, που θα χρηματοδοτηθούν, για
παράδειγμα, από την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων, τα διαρθρωτικά
ταμεία της ΕΕ και τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW. Εκτός από την
αύξηση της συνολικής ζήτησης, ένα
τέτοιο μέτρο από την πλευρά της προσφοράς θα ενισχύσει περαιτέρω την
ανάπτυξη». Οι οικονομολόγοι τονίζουν
ότι η ανακούφιση του χρέους δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για μία τέτοια
ενάρετη δυναμική και ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει η ίδια μεταρρυθμίσεις.
«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να
κάνουμε τη διάκριση της λιτότητας
από τις μεταρρυθμίσεις. Το να καταδικάζεις τη λιτότητα δεν συνεπάγεται ότι
είσαι κατά των μεταρρυθμίσεων. Η
μακροοικονομική σταθεροποίηση μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη και

την αυξημένη αποτελεσματικότητα της
είσπραξης φόρων, παρά με περικοπές
των δημοσίων δαπανών, που έχουν μειώσει τη βάση των εσόδων και οδήγησαν
στην αύξηση του λόγου του χρέους ως
προς το ΑΕΠ».Κλείνοντας, οι οικονομολόγοι σημειώνουν: «Θεωρούμε ότι όλη η
Ευρώπη θα ωφεληθεί αν δοθεί στην
Ελλάδα η δυνατότητα μίας νέας αρχής.
Σε τελευταία ανάλυση, όπως μας θύμισε η κυρία Τετ (αρθρογράφος των FT), η
γερμανική οικονομία κατάφερε να αναπτυχθεί και να μεταρρυθμισθεί μετά τη
σημαντική ελάφρυνση του χρέους της
χώρας στη δεκαετία του ‘50».
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"Μια ελληνική έξοδος από την
ευρωζώνη δεν είναι προς το
συμφέρον κανενός"
Ξάφνιασε αρκετούς στο πολιτικό αλλά και κοινωνικοικονομικό γίγνεσθαι. ο αντιπρόεδρος παγκόσμιων
κεφαλαιαγορών της Morgan Stanley και πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου Ρέζα Μογκαντάμ (Reza
Moghadam), με όσα αναφέρει σε επιστολή του στους
Financial Times.
Ο Μογκαντάμ ούτε λίγο ούτε πολύ τάχθηκε υπέρ ενός
κουρέματος του ελληνικού χρέους κατά 50% και μείωση του ρυθμού δημοσιονομικής προσαρμογής στο
ήμισυ προτείνει για
την Ελλάδα
Να σημειωθεί ότι ο
Μογκαντάμ ήταν μέχρι
τον Ιούλιο 2014 στενός συνεργάτης της
Κριστίν Λαγκάρντ και
προϊστάμενος
του
Πολ Τόμσεν στο Διεθνές
Νομισματικό
Ταμείο. Ο ίδιος μάλιστα δείχνει να εκθέτει
εμμέσως τον μέχρι
πρόσφατα επικεφαλής του ελληνικού
προγράμματος,
καθώς παραδέχεται
πως το ελληνικό πρόγραμμα της περιόδου
2010 – 2014 στηρίχθηκε
σε
λάθος
παραδοχές.

Ο Μογκαντάμ παραδέχεται πως το ελληνικό πρόγραμμα στήριξης (τόσο το πρώτο του 2010 όσο και
το δεύτερο του 2012) βασίσθηκε σε υπερβολικά
αισιόδοξες παραδοχές για την ελληνική ανάπτυξη,
τον πληθωρισμό, τη δημοσιονομική προσπάθεια και
την κοινωνική συνοχή.
"Πρέπει να πάρω το μερίδιό μου από την ευθύνη,
καθώς έχω εμπλακεί στις συζητήσεις της τρόικας
μεταξύ 2010 και 2014", ανέφερε αφοπλιστικά το
πρώην στέλεχος του ΔΝΤ.
Απαντώντας στο εάν η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει
στην ευρωζώνη ο Μογκαντάμ ξεκαθαρίζει πως μια
ελληνική έξοδος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός.
Όπως αναφέρει, η Ελλάδα με μια αδύναμη δραχμή θα
περνούσε από χρόνιο καθαρτήριο και η Ευρώπη,
σπάζοντας το ταμπού της εξόδου του ευρώ, πιθανότατα θα προκαλέσει τις αγορές να επανεκτιμήσουν
την άποψή τους για άλλες αδύναμες οικονομίες της
ευρωζώνης. Μάλιστα, εάν η Ελλάδα αφήσει το ευρώ
ξεκαθαρίζει πως οι Ευρωπαίοι πρέπει να ξεχάσουν
ότι θα εισπράξουν το χρέος, το οποίο θα είναι ακόμη
λιγότερο βιώσιμο με μια πολύ υποτιμημένη δραχμή.

Τ
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Τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα
του1843 και του σήμερα

Ξάφνιασαν οι δηλώσεις του Ρ. Μογκαντάμ

• Να κουρευτεί το
ελληνικό χρέος κατά
50% ομολογεί τώρα
πρώην στενός
συνεργάτης
της Κριστίν Λαγκάρντ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η

ιστορία στις πλείστες περιπτώσεις είναι αδυσώπητη,
επαναλαμβάνεται και τιμωρεί. Το
πιο κάτω κείμενο αντικατοπτρίζει
τι είχε συμβεί στην Ελλάδα το 1843
το οποίο δυστυχώς επαναλαμβάνεται και σήμερα. Διαπιστώνεται
ότι υπάρχουν
πάρα πολλές
…συμπτώσεις και ομοιότητες με το
σήμερα: “Το καλοκαίρι του 1843, η
Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στις
Τράπεζες της Ευρώπης τα τοκοχρεολύσια παλιότερων δανείων
που είχε πάρει η χώρα.
Δυστυχώς τα λεφτά δεν είχαν πάει
σε υποδομές που θα βοηθούσαν
την κατεστραμένη Ελληνική οικονομία, αλλά είχαν σπαταληθεί
στους εμφυλίους της επανάστασης και στα λούσα του παλατιού
και των Βαυαρών συμβούλων
του στέμματος.

λο.
Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο στο χέρι,
παρουσιάζονται στην ελληνική
κυβέρνηση και απαιτούν την ικανοποίηση του. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη
και μετά από έναν μήνα υπογράφουν μνημόνιο (απ νάτο!), σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα πρέπει να
πάρει μέτρα ώστε να εξοικονομήσει μέσα στους επόμενους μήνες το
αστρονομικό επιπλέον ποσό των

• Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι πολιτικοί
αθεράπευτα αδιόρθωτοι
3,6
εκατομμυρίων
δραχμών, που θα
δοθούν
στους

Οι τόκοι που έπρεπε να
καταβάλλονται κάθε χρόνο
ήταν 7 εκατομμύρια δραχμές και ισοδυναμούσαν με
το μισό τών συνολικών
εσόδων του. ελληνικού κράτους που έφταναν μετά βίας
τα 14 εκατομμύρια ετησίως.
Στην πραγματικότητα, με την
καταβολή των τόκων δεν περίσσευε τίποτα να επενδυθεί προς
όφελος του ελληνικού λαού.
Μήπως αυτό μας θυμίζει το σκληγρό σήμερα του τροικανού μνημονίου. Την άνοιξη του 1843, η
κυβέρνηση παίρνει μέτρα λιτότητας, τα οποία όμως δεν αποδίδουν
τόσο ώστε να .συγκεντρωθούν τα
απαιτούμενα για την ετήσια δόση
χρήματα.
Έτσι, τον Ιούνιο του 1843, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει τις
ξένες κυβερνήσεις ότι αδυνατεί να
καταβάλει το ποσό που χρωστά!
Ζητά νέο δάνειο από τις μεγάλες
δυνάμεις, ώστε να αποπληρώσει
τα παλιά.
Αυτές αρνούνται κατηγορηματικά.
Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο,
εκπρόσωποι των τριών μεγάλων
δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία)
κάνουν μια διάσκεψη στο Λονδίνο
για το ελληνικό χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολ-

η διαγραφή χρέους για την
Ελλάδα, «ακόμη και αν κάτι
τέτοιο θα επιβάρυνε οικονομικά
τους Αυστριακούς πολίτες»
ζητά ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, της
μεγαλύτερης συνδικαλιστικής
οργάνωσης της Αυστρίας, Βόλφγκανγκ Κάτσιαν, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως οι
θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ συμπίπτουν
σε μεγάλο βαθμό με εκείνες των
ευρωπαϊκών συνδικάτων και
προβλέποντας αλλαγή πορείας
στην Ευρώπη, μετά τη νίκη στις
εκλογές.

βοήθειας δεν έφθασαν στους
ανθρώπους στην Ελλάδα αλλά
τα πήραν οι τράπεζες και οι
εργαζόμενοι αποψιλώθηκαν
όπως τα χριστουγεννιάτικα
δέντρα, για να βρεθούν σε
τέτοια άθλια κατάσταση και
είναι φυσικό να αντιστέκονται,
τονίζει σε συνέντευξή του, στην
αυστριακή εφημερίδα «Βίνερ
Τσάιτουνγκ».

Μια διαγραφή χρέους είναι
φυσικά δύσκολο να εξηγηθεί,
αλλά είναι και δύσκολο να
κατανοηθεί ότι τα χρήματα της

Πολλές από τις θέσεις, με τις
οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις
εκλογές στην Ελλάδα, ταυτίζονται με τα αιτήματα των ευρω-

«Κύριοι
δυστυχώς
επτωχεύσαμεν»
δανειστές της. (Αυτό
σίγουρα κάτι μας
θυμίζει;)
Για να είναι σίγουροι ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, οι
πρεσβευτές απαιτούν να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου που θα
εγκρίνει τα μέτρα και να παίρνουν
ανά μήνα λεπτομερή κατάσταση
της πορείας εφαρμογής τους, αλλά
και των ποσών που εισπράττονται. (Ε όχι, δεν γίνεται, πλάκα μας
κάνουν.)

Τότε και τώρα
Τα βασικά μέτρα που επέβαλε η
κυβέρνηση μέσα στο 1843 σε
εφαρμογή του τότε μνημονίου.
Κάθε ομοιότητα με την εποχή μας,
είναι εντελώς τυχαία και πέραν
των προθέσεων του ιστορικού που
τα κατέγραψε:
1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των
Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί όσων παρέμειναν. (όπα.)

Το μεγαλύτερο αυστριακό συνδικάτο:

"Διαγραφή χρέους για την Ελλάδα
ακόμη κι αν επιβαρυνθούμε"
παϊκών συνδικάτων, τα οποία
επικρίνουν επίσης την ανήλεη
πολιτική λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα οδηγηθεί σε μια αναγκαία αλλαγή
πορείας, έστω και αν αυτό δεν
συμβεί τόσο δραματικά και
τόσο βραχυπρόθεσμα, αναφέρει
ο Βόλφγκανγκ Κάτσιαν.

κοινοτικών κανόνων για τις
δαπάνες και αυτή τη στιγμή, η
Ευρώπη χρειάζεται νέες επενδύσεις
και
νόμους εναντίον
νόμιμων
και
παράνομων
φορολογικών
τεχνασμάτων.

Για τον ίδιο, πρόκειται για
«διαστροφή» το να υπάρχει,
λόγω μηδενικών επιτοκίων,
φθηνό χρήμα όσο ποτέ και τα
κράτη να μην μπορούν να επενδύσουν εξαιτίας των αυστηρών

Μια
τέτοια
Ευρώπη είναι
μια κοινωνική
Ευρώπη, στην
οποία μπορεί
μεν να υπάρ-

2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο
σύνολο του πληθυσμού αλλά σε
ειδικές κατηγορίες.
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ενστόλων και
αντί για μισθό οι στρατιωτικοί
έπαιρναν χωράφια.
4. Επιβλήθηκε προκαταβολή στην
είσπραξη του φόρου εισοδήματος
και της “δεκάτης”, που ήταν ο
φόρος για την αγροτική παραγωγή.
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι
φόροι χαρτοσήμου.(ΦΠΑ δεν είχε
τότε.)
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί
του Δημοσίου και σταμάτησαν όλα
τα δημόσια έργα.
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι
υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους.
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι
του εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι
δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι
και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου. (πιθανόν να έφερναν ξένους.)
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα
αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες “εθνικές γαίες” με την
πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης.
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες
οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφάπαξ
ποσού.
Ο κόσμος εξαθλιώθηκε για μεγάλο
χρονικό διάστημα, οι ξένοι πήραν
ένα μέρος των χρημάτων τους, η
χώρα είδε κι έπαθε να συνέλθει,
αλλά φαλήρισε ξανά μετά από
πενήντα ακριβώς χρόνια, με το
“Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν”
του Χαριλάου Τρικούπη, το 1893.
Πάντως, το συγκεκριμένο μνημόνιο
του 1843, από πολλούς ιστορικούς
θεωρείται μία από τις σοβαρότερες αφορμές για το ξέσπασμα της
επανάστασης της 3ης Σεπτέμβρη
1843, που έφερε Σύνταγμα στη
χώρα”.

χουν και όμιλοι επιχειρήσεων,
όμως αυτοί δεν θα καθορίζουν
την πορεία, αλλά εκείνη που θα
την καθορίζει, δίνοντας τους
κανόνες και διαμορφώνοντας
τις προϋποθέσεις, θα είναι η
πολιτική και μόνον αυτή, τονίζει στη συνέντευξή του, ο Βόλφγκανγκ Κάτσιαν.
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Ανοίγει η ψαλίδα
στην ανακατανομή
εισοδήματος

συρρίκνωση της οικονομίας επέφερε ανακατανομή του εισοδήματος με δυσμενείς επιπτώσεις,
ενώ είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώνει η ανισότητα,
σύμφωνα με μελέτη του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τη μελέτη η άνιση κατανομή του εισοδήματος σχετίζεται με την αύξηση της ανεργίας και της
φτώχειας λόγω της οικονομικής αναταραχής που
δημιουργήθηκε. Η εισοδηματική ανισότητα μπορεί να
καταπολεμηθεί, αναφέρει το υπουργείο, μέσω
μέτρων πολιτικής όπως η ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας για μεταφορά ιδιωτικών και
δημοσίων κεφαλαίων σε επενδυτικές δαπάνες, όχι
στις δαπάνες μισθοδοσίας. Όπως αναφέρει η μελέτη, το κράτος θα μπορούσε να διοχετεύσει μέρος των
δαπανών του στην Εκπαίδευση και την Υγεία, στην
αποτελεσματική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τη διατήρηση μιας συνεκτικής
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Τονίζεται ότι η
οικονομική πολιτική πρέπει να διατηρεί ισχυρά
δημόσια οικονομικά για τη διασφάλιση της εσωτερικής μακροοικονομικής σταθερότητας, περισσότερο
φιλικής προς την ανάπτυξη για την αύξηση της
δημιουργίας θέσεων εργασίας. «Αυτές οι πολιτικές
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματική κοινωνική
συνοχή με τη δημοσιονομική εξυγίανση για να έχουν
θετικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών και τη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής», αναφέρεται. Οι αποδοτικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής πρέπει να είναι
πιο στοχευμένες λόγω της διεύρυνσης της ανισότητας του εισοδήματος, καταλήγει η μελέτη.

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 36%
• Διευκρινίσεις της Ομοσπονδίας
Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ.

Π

αραπλανούν ασυστόλως όσοι ισχυρίζονται ότι
το εργατικό κόστος στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι γύρω στο 48 % ή παραπλήσια, τονίζει η
Ομοσπονδία Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ . Η πραγματικότητα είναι ότι το εργατικό κόστος στα ξενοδοχεία
κινείται σήμερα κάτω του 36% και οποιεσδήποτε
τοποθετήσεις που απέχουν κατά πολύ από το ποσοστό αυτό είναι και φανταστικές και επιζήμιες για την
τουριστική βιομηχανία και την οικονομία του τόπου
γενικότερα.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους ξεκαθαρίζει
ότι το 2012 το εργατικό κόστος στα ξενοδοχεία ήταν
36.1% το οποίο μειώθηκε την επόμενη χρονιά λόγω
αποκοπών στους μισθούς και τα ωφελήματα του
προσωπικού πέραν του 15%. Ο κ. Μιλτιάδους θεωρεί
ότι δηλώσεις που βλέπουν το φώς της δημοσιότητας
κατά καιρούς που ανεβάζουν το εργατικό κόστος σε
ποσοστά που αγγίζουν μέχρι και το 49% είναι εξωπραγματικά και αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων ή και στην εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων.
Με αφορμή αναφορές του γενικού διευθυντή διευθυντή του ΚΟΤ Μάριου Χαννίδη στο κλιμάκιο της
Τρόικα ότι «το εργατικό κόστος και το κόστος της
ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνούν το 48% των λειτουργικών εξόδων των ξενοδοχειακών μονάδων στην
Κύπρο, ενώ στις αντίστοιχες ανταγωνιστικές χώρες
κυμαίνεται από 13-20%» ο κ. Μιλτιάδους ζητά διευκρινίσεις και καθαρή τοποθέτηση προκειμένου να
μην αφήνονται σκιές σε ένα θέμα που τόσο πολύ
ταλαιπωρεί την ξενοδοχειακή βιομηχανία τα τελευταία χρόνια.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Σε τεντωμένο σχοινί
η Κυπριακή οικονομία και το 2015
Γ

ια βαθύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση, οι οποίοι σχετίζονται με εγχώριους παράγοντες αλλά και με το διεθνές περιβάλλον προβλέπουν το Κέντρο
Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στα
αυξανόμενα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην
καθυστέρηση που παρατηρείται
στην προώθηση διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και στην περαιτέρω επιβράδυνση της ρωσικής
οικονομίας. Ταυτόχρονα, όμως, το
ΚΟΕ διαβλέπει παράγοντες που
ενδέχεται να επιδράσουν θετικά
στην κυπριακή οικονομία, όπως
είναι η χαλαρή της νομισματική
πολιτική, που έχει ανακοινωθεί
πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

γοντες όπως οι θετικοί ρυθμοί
ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και το
Ηνωμένο Βασίλειο το τρίτο τρίμηνο
του 2014, καθώς και η αποδυνάμωση του ευρώ έναντι της στερλίνας, που εκτιμάται να επιδρά θετικά στην εγχώρια δραστηριότητα
μέσω του τουρισμού.

• Καθυστέρηση στην προώθηση διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και απόκλιση από δεσμεύσεις για εφαρμογή
προνοιών του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής
δυνατόν να δημιουργήσει κινδύνους για τους δημοσιονομικούς στόχους και την οικονομική δραστηριότητα
Γιατί θα οδηγηθούμε
σε βαθύτερη ύφεση
Ταυτόχρονα, το ΚΟΕ τονίζει πως οι
προβλέψεις του συνοδεύονται από
κινδύνους για βαθύτερη από την
προβλεπόμενη ύφεση. Οι κίνδυνοι
αυτοί σχετίζονται με εγχώριους
παράγοντες, αλλά και με το διεθνές περιβάλλον. Συγκεκριμένα:

Οι προβλέψεις
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το
Κέντρο, ο ρυθμός μεταβολής του
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές για το 2014
προβλέπεται σε -2,2%, καθώς η
πραγματική δραστηριότητα το
τέταρτο τρίμηνο εκτιμάται ότι μει-

• Πολλοί και διάφοροι
παράγοντες αναμένεται
να επηρεάσουν και θετικά
αλλά και αρνητικά
την οικονομία μας
ώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με την
ίδια περίοδο το 2013. Η ύφεση
προβλέπεται να συνεχίσει και το
2015, ωστόσο η συρρίκνωση του
ΑΕΠ υπολογίζεται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά. Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το 2015, σημειώνεται, προβλέπεται στο -0,4%. Το
πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα
μειωθεί κατά 1,0%, 0,6% και 0,3% το
πρώτο, δεύτερο και τρίτο τρίμηνο
του 2015 αντίστοιχα, και θα αυξηθεί κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο
(συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014).

Ηπιότερη ύφεση κι οι λόγοι
Βάσει των όσων αναφέρει το ΚΟΕ,
η συρρίκνωση στη δραστηριότητα
το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και
κατά το 2015 προβλέπεται ηπιότερη από την ύφεση που καταγράφηκε τα πρώτα τρία τρίμηνα του
2014. Σύμφωνα με το Κέντρο, η
αποκλιμάκωση της ύφεσης σχετίζεται με τα ακόλουθα: (α) επιβράδυνση της συρρίκνωσης της εγχώριας δραστηριότητας και απασχόλησης, (β) πτωτικές τάσεις στο
εγχώριο επίπεδο τιμών σε συνδυασμό με μειωμένες διεθνείς τιμές
πετρελαίου, (γ) ενδυνάμωση της
οικονομικής εμπιστοσύνης στην
Κύπρο καθ' όλην τη διάρκεια του
2014 και βελτιωμένες αποδόσεις
στο ΧΑΚ κατά το 2014, (δ) περαιτέρω ισχυροποίηση των σταθεροποιητικών τάσεων στο τραπεζικό
σύστημα και (ε) εξωτερικοί παρά-

μίας είναι: το υψηλό ποσοστό
ανεργίας, τα σχετικά υψηλά δανειστικά επιτόκια που υποδηλώνουν
τη συνέχιση των δυσμενών πιστωτικών συνθηκών, τα ιστορικά
χαμηλά επίπεδα πάγιων επενδύσεων και το υψηλό επίπεδο δημόσιου
χρέους.

Το καμπανάκι
Την ίδια ώρα, το ΚΟΕ προειδοποιεί
ότι μερικές πρόσφατες εξελίξεις
φαίνεται να επιβαρύνουν την
κυπριακή οικονομία τα επόμενα
τρίμηνα, παρεμποδίζοντας την
ανάκαμψη. Αυτές οι εξελίξεις περιλαμβάνουν: (α) αβεβαιότητες για
τη δυναμική της ανάκαμψης στην
Ευρωζώνη, που αντανακλώνται
στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των
ευρωπαϊκών επιτοκίων, στην υποχώρηση των αποδόσεων των
ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και
στην αποδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου, (β) επιβράδυνση
της ρωσικής οικονομίας και αποδυνάμωση του ρουβλίου έναντι
του ευρώ και (γ) πολιτικο-οικονομική αβεβαιότητα στην Ελλάδα, που αποτυπώνεται στις
πρόσφατες αρνητικές επιδόσεις
του χρηματιστηρίου Αθηνών και
στην αύξηση των
αποδόσεων
των
κρατικών ομολόγων.
Επίσης, ορισμένοι
εγχώριοι παράγοντες που επιδρούν
αρνητικά στις προοπτικές της οικονο-

• Τα αυξανόμενα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνδυασμό με καθυστερήσεις στη μεταρρύθμιση του σχετικού νομικού
πλαισίου (και, γενικότερα, στις
πολιτικές διαχείρισής τους) επιδεινώνουν τις δυσμενείς πιστωτικές συνθήκες, με αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη και την
πραγματική οικονομία.
• Καθυστέρηση στην προώθηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και απόκλιση από δεσμεύσεις για
εφαρμογή προνοιών του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής
μπορεί να έχει αρνητικές
συνέπειες στο οικονομικό
κλίμα και δυνατόν να δημιουργήσει κινδύνους για τους
δημοσιονομικούς στόχους και την
οικονομική δραστηριότητα.
• Περαιτέρω επιβράδυνση
της ρωσικής οικονομίας και
αποδυνάμωση της ισοτιμίας ρούβλι/ευρώ, εξασθένηση του ρυθμού ανάκαμψης
της Ευρωζώνης και πολιτικο-οικονομική αβεβαιότητα
στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι
θα επιδράσουν αρνητικά
στην εγχώρια δραστηριότητα.

Οι θετικοί παράγοντες
Στο τεύχος του το ΚΟΕ διαβλέπει και παράγοντες που ενδέχεται να επιδράσουν θετικά στην κυπριακή οικονομία. Σύμφωνα με το Κέντρο, η
χαλαρή νομισματική πολιτική που έχει ανακοινωθεί πρόσφατα από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να βελτιώσει τη ρευστότητα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, με θετικές επιπτώσεις στην
πραγματική οικονομία. Όμως, σημειώνει, προϋπόθεση για να επωφεληθεί η χώρα από την ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ είναι η θετική αξιολόγηση στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. «Το νέο πρόγραμμα
της ΕΚΤ αναμένεται να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη και τη ζήτηση
στην Ευρωζώνη, με θετικό αντίκτυπο και στο ΑΕΠ της Κύπρου. Επιπρόσθετα, ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο τα
επόμενα τρίμηνα σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του ευρώ έναντι
της στερλίνας, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τον τουρισμό
στην Κύπρο. Τέλος, επενδυτικές αποφάσεις, κυρίως στον τομέα του
τουρισμού, θα βελτιώσουν τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας»,
καταλήγει το ΚΟΕ.
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Σύσσωμες οι συντεχνίες αντιτίθενται σφόδρα
στην ιδιωτικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών

ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΑΗΚ
Να παραμείνει
στο δημόσιο η ΑΗΚ

• Διατύπωσαν την θέση τους σε συνάντηση με το κλιμάκιο της Τρόικα

ι συντεχνίες της ΑΗΚ αξιώνουν όπως η Αρχή
Ηλεκτρισμού παραμείνει στο δημόσιο και δεν
πρόκειται να δεχθούν τετελεσμένα.
Με κοινή επιστολή τους στον αρμόδιο υπουργό Γ.
Λακκοτρύπη, εκφράζουν ανησυχίες για τα τεκταινόμενα σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών διαμηνύηοντας ότι είναι προς το
συμφέρον του τόπου η ΑΗΚ να παραμείνει
κάτω από την εποπτεία του κράτους.

Τ

ην κάθετη αντίθεσή τους στην
ιδιωτικοποίηση της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Kύπρου [CYTA ]
εξέφρασαν σε κλιμάκιο τεχνοκρατών της Τρόικας οι συντεχνίες του
οργανισμού σε συνάντηση στο
τους στο Υπουργείο Οικονομικών

Ο ηλεκτρισμός είναι αγαθό πρώτης ανάγκης
που ταυτόχρονα επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και γι’ αυτό είναι
πολύ σοβαρή υπόθεση, τονίζουν «για να
παίξουν κάποιοι» Θεωρούν ότι η ΑΗΚ πρέπει
να διατηρήσει χαρακτήρα δημόσιου δικαίου
«ως αποτρεπτικό εργαλείο
εναντίον
οποιασδήποτε
αθέμιτης κερδοσκοπίας και
υπέρ της προστασίας του
υγιούς ανταγωνισμού».
Ζητούν από
τον υπουργό
Ενέργειας, να
δημοσιοποιήσει την έκθεση προς την Τρόικα, που ετοίμασε το
υπουργείο για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Καταλήγοντας αναφέρουν: «Αν δεν αποτραπεί αυτή
η καταστροφική πορεία, τότε οι εργαζόμενοι σας
δηλώνουμε ευθαρσώς και στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους ότι δεν θα αφήσουμε τον Οργανισμό
μας να φτάσει στο κατάντημα των Κυπριακών Αερογραμμών».

Τ

ην ανάγκη επαναδραστηριοποίησης του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Ελληνοκυπρίων - Τουρκοκυπρίων
τόνισαν οι ηγεσίες 17 Ε/Κ και
Τ/Κ που συναντήθηκαν την
περασμένη Παρασκευή στο
μέγαρο της ΣΕΚ.

την
περασμένη
Πέμπτη. Οι ηγεσίες
των συνετχνιών εξήγησαν τις θέσεις τους
ζητώντας συμμετοχή
στον κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της
ΑΤΗΚ.
Σε δηλώσεις, μετά τη
συνάντηση, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟΕΤ - ΟΗΟ (ΣΕΚ)
Αντώνης Χρυσοστόμου είπε ότι οι
συντεχνίες έθεσαν στην Τρόικα
ξεκάθαρα ότι σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα θα σταθεί αντιμέτωπο στην αποκρατικοποίηση
αν δεν τηρηθούν βάσει του νόμου
περί αποκρατικοποιήσεως όσα

έχουν συμφωνηθεί και αν ο στρατηγικός επενδυτής “δεν είναι ο
καταλληλότερος ώστε να αυξήσει
την αξία της ΑΤΗΚ συμβάλλοντας
παράλληλα στην ανάπτυξη της
οικονομίας. Κληθείς να σχολιάσει
την απόφαση της ελληνικής
Κυβέρνησης να σταματήσει τις
ιδιωτικοποιήσεις, ο κ. Χρυσοστόμου ευχήθηκε να παν όλα καλά
στην Ελλάδα γιατί, όπως εξήγησε,
ότι “αλλάξει δυσμενώς ή επιτυχώς
στην Ελλάδα επηρεάζει τα θέματα
στην Κύπρο”.“Η θέση μας είναι
ξεκάθαρη, ουδέποτε υποστηρίξαμε
τις αποκρατικοποιήσεις, και εφόσον προχωρήσουν να τηρηθούν τα
δικαιώματα των εργαζομένων
τόσο τα συνταξιοδοτικά όσο και τα
εργασιακά όσο και οι θέσεις εργασίας έτσι ώστε να βρεθούμε σε μια
κατάσταση όπου η Cyta να πάει
μπροστά και να αποκτήσει περαιτέρω αξία και να αναπτύσσεται”,
πρόσθεσε.
Ο γ.γ. της ΠΑΣΕ - ΑΤΗΚ Αλέκος
Τρυφωνίδης είπε ότι “το συνδικαλιστικό κίνημα της Cyta, σύσσωμο,
έκφρασε την έντονη δυσφορία και
διαμαρτυρία του για την απάθεια
που επέδειξε η Κυβέρνηση στο να
συγκαλέσει άμεσα από τον περασμένο Μάρτιο τη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή να συμφωνηθούν κανόνες λειτουργίας της και
στη συνέχεια να συζητηθούν τα
εργασιακά και συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των εργαζομένων που

• Κοινή απόφαση 17 Ε/Κ και Τ/Κ συντεχνιών

Επαναδραστηριοποιείται
τοΠανσυδικαλιστικόφόρουμ

με βάση το νόμο και απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου και διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι διασφαλισμένα πλήρως”. Ανέφερε ότι ενημέρωσαν την
Τρόικα για την αντίθεση των
συντεχνιών και “για τη ζημιά που
θα πάθει η οικονομία του τόπου, οι
πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες και η όλη οικονομία, από
τις επερχόμενες ιδιωτικοποιήσεις”
και έθεσαν ως κόκκινες γραμμές,
όπως είπε, “τα συνταξιοδοτικά και
εργασιακά δικαιώματα που είναι
πλήρως εναρμονισμένα και αναγνωρισμένα ως υπάλληλοι του
δημόσιου τομέα”.
Ο γ.γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ – ΑΤΗΚ (ΠΕΟ)
Δώρος Θεοδώρου, σημείωσε ότι
«αφού μένουμε έξω από τις οποιεσδήποτε διαδικασίες και μέχρι
τώρα δεν έχουμε καλεστεί στη Μεικτή Συμβουλευτική, αυτό μας δημιουργεί υποψίες ότι προσπαθούν με
κάποιο τρόπο να ξεπουλήσουν την
ΑΤΗΚ, παρά να κάνουν μια σωστή
διαδικασία της ιδιωτικοποίησης”.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι
συνδικαλιστικές
οργανώσεις
ΕΠΟΕΤ - ΟΗΟ (ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ
(ΠΟΑΣ), ΣΗΔΗΚΕΚ – ΑΤΗΚ (ΠΕΟ),
ΑΣΕΤ - Cyta (ΠΟΑΣ) και ΣΕΠ - ΑΤΗΚ
και ο νομικός σύμβουλος τους
σύμβουλος ο οποίος εξετάζει
μεταξύ άλλων και συνταγματικά
θέματα που αφορούν στο μέλλον
της ΑΤΗΚ.

σουμε για την ευημερία του
νησιού μας».
Οι συμμετέχουσες συντεχνίες
συμφώνησαν στην επεξεργασία εισηγήσεων με στόχο την
υιοθέτηση

ενός

πλαισίου

πολιτικής για τη μελλοντική
δραστηριότητα του Φόρουμ.

Πεποίθηση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι όπως
στην παρούσα συγκυρία ο
ρόλος του Π/Σ Φόρουμ καθίσταται επίκαιρος όσο ποτέ
άλλοτε.
Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν το
ρόλο που τους αναλογεί και
που επιζητεί η κοινωνία, για
να θέσουν ξανά τις σωστές
βάσεις σε ό,τι αφοράτην κοινωνική, πολιτική και οικονομική αναδόμηση της Κύπρου»,
τόνισε ο αναπληρωτής γ.γ. της
ΣΕΚ Αντρέας Μάτσας, διαμηνύοντας ότι ο «χρόνος τρέχει
σε βάρος όλων μας». Ο κ.
Μάτσας σημείωσε ότι «η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει
αρνητικές προεκτάσεις και
στην προοπτική επίλυσης του
Κυπριακού», συμπληρώνοντας
ότι «η παρούσα προσπάθεια
και τα επόμενα βήματα πρέπει
να τύχουν επαρκούς αξιοποίη-
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Στη συνάντηση εκτός από τις
έξι οργανώσεις της Μόνιμης
Επιτροπής πήραν μέρος οι
συντεχνίες, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ, ΠΟΕΔ,
ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΑΣ, ΕΣΚ,
επίλυσης του Κυπριακού».

σης ώστε να στείλουμε ξανά
τα σωστά μηνύματα στην κοι-

νωνία, ότι μπορούμε να
θέσουμε σωστά τις βάσεις

Επίσης ο γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπης
Κυρίτσης σε χαιρετισμό του
ανέφερε ότι το Φόρουμ πρέπει
να συμβάλει τον αγώνα για την
επανένωση και τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής
της DEVIS, Χασάν Φελέκ, ο
οποίος μίλησε για «θετικό
βήμα προς υποστήριξη της
επίλυσης του Κυπριακού και
των θεμάτων που μας αφορούν ως συνδικάτα». Ίσως,
είπε, «να προερχόμαστε από
διαφορετικές ιδεολογίες, αλλά
έχουμε πολλές θέσεις που μας
ενώνουν και μπορούμε να δρά-

KTOS, KTOEOS, KOOP-SEN και
BES.
Σε κοινή ανακοίνωση των 17
υπογραμμίζετε ότι η συνάντηση αποφάσισε, στο πνεύμα
των εισηγήσεων και απόψεων
που έχουν καταθετεί να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο πολιτικής
για την μελλοντική δραστηριότητα του Πανσυνδικαλιστικού
Φόρουμ Κύπρου.
Υπενθυμίζεται ότι η Μόνιμη
Επιτροπή του Φόρουμ που
ανέλαβε την πρωτοβουλία για
τη

συνάντηση

αποτελείται

από τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΠΑΣΥΔΥ, ΤΟΥΡΚΣΕΝ, ΝΤΕΒΙΣ και
ΚΤΑΜΣ.
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Επίσκεψη του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας- Κερύνειας στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ

Η παρουσία σας επιβεβαιώνει τους ακατάλυτους δεσμούς
του Ελλαδικού και Κυπριακού Ελληνισμού
Η

παρουσία της ΕΛΔΥΚ στην
Κύπρο δεν αποτελεί μόνο
επιβεβαίωση των ακατάλυτων
δεσμών που
ενώνουν τον
Ελλαδικό και τον Κυπριακό
Ελληνισμό, αλλά επιβεβαιώνει
και τη σταθερή πολιτική βούληση της Ελλάδας να συνεχίσει
να παραμένει ο βασικός εγγυητής και προασπιστής της
ασφάλειας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η θέση αυτή εκφράστηκε από
τον Επαρχιακό Γραμματέα της

ΣΕΚ
ΛευκωσίαςΚερύνειας Πάμπο
Ιωαννίδη κατά την
επίσκεψη του εργατικού κέντρου ΣΕΚΛευκωσίας-Κερύνειας την περασμένη
Δευτέρα στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ
στη Μαλούντα.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς
της ΣΕΚ το εργατικό
κέντρο παρέδωσε
ένα κλιματιστικό για

τις ανάγκες του στρατοπέδου.
Ο κ. Ιωαννίδης που συνοδευόταν από τον ταμία του Εργατικού Κέντρου Χρίστο Μαύρο και
τα Τμήματα Νεολαίας και
Γυναικών της ΣΕΚ, ανέλυσε
στον διοικητή του στρατοπέδου την δομή της ΣΕΚ και τον
τρόπο λειτουργίας της, επισημαίνοντας πως το κίνημα δεν
έχει πολιτικές εξαρτήσεις αλλά
πολιτεύεται πάντοτε με γνώμονα το καλό της κοινωνίας
και των εργαζομένων.
Ο διοικητής ευχαρίστησε για

την ευγενή προσφορά και
τόνισε ότι η παρουσία μας
στην μεγαλόνησο μας διδάσκει
πολλά από τους αγώνες και
τις θυσίες του κυπριακού λαού
για την ελευθερία της πατρίδας του. Είναι πραγματικά
συγκλονιστικό πρόσθεσε να
βλέπεις και να ακούς δια
ζώσης τους ανθρώπους που
βίωσαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ
καθώς και τα τρομακτικά

γεγονότα του 1974.
Ο διοικητής επέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον Επαρχιακό
Γραμματέα της ΣΕΚ Λευκωσίας
- Κερύνειας.
Ακολούθως η αντιπροσωπεία
της ΣΕΚ είχε την ευκαιρία να
επισκεφθεί το στρατιωτικό
μουσείο της ΕΛΔΥΚ, μονάδες
του στρατοπέδου καθώς και το
μνημείο ηρώων της ΕΛΔΥΚ.
Δέσποινα Ησαϊα

Η ιστορία της Κύπρου είναι πλήρης σημαντικών
γεγονότων, που καταδεικνύουν την επιθυμία του
Κυπριακού λαού για ελευθερία, δημοκρατία και
κοινωνική δικαιοσύνη.
Η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης αποκτάται
καλύτερα στα μουσεία, όπου η ιστορία μέσα από
τα κειμήλια γίνεται κατανοητή και σ’ εκείνους
που δεν έχουν εξειδικευμένες ιστορικές γνώσεις.
Με τη δημιουργία του Στρατιωτικού Μουσείου
ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο, το ΓΕΣ συμβάλλει στη διατήρηση ζωντανής της ιστορικής μνήμης. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τη νεότερη
ιστορία, από το 1821 μέχρι σήμερα. Σ’ αυτό το
χώρο αποδίδουμε τιμή προς τους Έλληνες, που

Ένδειξη αγάπης και ευγνωμοσύνης
του Ελληνοκυπριακού λαού προς
τους Έλληνες στρατιώτες

θυσιάστηκαν «τοις κείνων ρήμασιν πειθόμενοι»,
ως υπέρμαχοι του Ελληνισμού.

Αντιπροσωπεία της ΣΕΚ ξεναγήθηκε στο μουσείο
της ΕΛΔΥΚ όπου καταγράφεται η ιστορία της μέσα
από τα κειμήλια

Εθελοντές του Κυπριακού Συντάγματος
του Β’ παγκοσμίου πολέμου
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Ψυχολογική στήριξη του ανέργου
για να προληφθούν τα χειρότερα

ΒΛΑΠΤΙΚΗ Η ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
• Χρυσοί κανόνες για να προληφθούν ή να μειωθούν προβλήματα
στην σπονδυλικη στήλη και όχι μόνον

Ε

ίναι γεγονός πώς στον 21ο αιώνα οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει
άρδην. Η έκρηξη των ηλεκτρονικών τεχνολογιών και η ραγδαία εξάπλωση του διαδιχτύου παγκοσμίως,υποχρεώνει πολλούς να εργάζονται καθιστοί για πολλές ώρες την ημέρα, επιλέγοντας τις περισσότερες φορές να
μη διακόπτουν ούτε για το μεσημεριανό τους γεύμα.
Αυτή η ακινησία και το παρατεταμένο καθησιό προκαλεί προβλήματα στην
σπονδυλική τους στήλη. Ακόμη πολλαπλά είναι, τα τελευταία χρόνια, τα
φαινόμενα των φλεβικών θρομβώσεων που πολλές φορές καταλήγουν σε
πνευμονική εμβολή.
Οι έρευνες:
Αναρίθμητες μελέτες, που σχεδόν καθημερινά ανακοινώνονται σε όλον τον
κόσμο αναφέρουν ότι:
• Η πολύωρη παραμονή στην ίδια στάση στο γραφείο έχει τα ίδια αποτελέσματα με το γνωστό «σύνδρομο τη οικονομικής θέσης» στα ταξίδια με το
αεροπλάνο. Επίσης, για
κάθε επιπλέον ώρα ακινησίας αυξάνεται κατά 20% ο
κίνδυνος εμφάνισης θρομβώσεων.
• Η επαναλαμβανόμενη
καθημερινά στάση του
σώματος, για πολλές ώρες
την ημέρα και για πολλά
χρόνια δημιουργεί διάφορες προσαρμογές στους
μύες και τον σκελετό
καθώς και στα άλλα οργανικά συστήματα του οργανισμού μας. Αυτές οι προσαρμογές είναι αιτία για σοβαρά προβλήματα
υγείας και μείωση της ποιότητας ζωής. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι
τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα δεν τα βλέπουμε άμεσα αλλά πολύ αργότερα, με όλες τις συνέπειες.
• Εντονότερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε τηλεφωνητές, σε οδηγούς ταξί,
σε εργαζομένους στη πληροφορική και σε διευθυντικά στελέχη. Δηλαδή σε
όσους κινούνται λιγότερο.
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο:
• Είναι βέβαιο ότι όσοι βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία έχουν αυξημένο κίνδυνο.
• Όσοι είναι παχύσαρκοι ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (πχ υπέρταση).
• Όσοι κάνουν πολύωρα ταξίδια χωρίς διακοπή και ακίνητοι.
• Οι καπνιστές...
• Όσοι εργάζονται παραπάνω από μία ώρα χωρίς τουλάχιστο ολιγόλεπτη
διακοπή.
• Όσοι δεν ακούν τα μηνύματα του σώματός τους (πιασίματα, πόνοι, τσούξιμο των ματιών κλπ).
• Όσοι δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι ζωτικής σημασίας η εκπαίδευση στη
σωστή χρήση των εξαρτημάτων των νέων τεχνολογιών που μας προσφέρονται.
• Όσοι θεωρούν ότι η άσκηση είναι μόνο για τις νεότερες ηλικίες.
Τι να κάνετε:
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σημερινή ζωή μας χαρακτηρίζεται για την
υποκινητικότητα και το στρες. Το επάγγελμα μας, προσδιορίζει τον τρόπο
ζωής μας, τις δραστηριότητές μας, τη στάση του σώματός μας. Γι΄ αυτό...
• Αυξήστε την καθημερινή σας δραστηριότητα.
• Κάθε μια ώρα εργασίας σηκωθείτε για πέντε-δέκα λεπτά και περπατήστε.
• Για επαγγελματίες οδηγούς: επιλέξτε να βοηθάτε τους πελάτες σας να
φορτώσουν τις αποσκευές τους στο ΤΑΞΙ σας και να προσφέρετε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες.
• Εάν νιώθετε πόνο, ταχυκαρδία και ταχύπνοια, αναζητήστε άμεσα ιατρική γνωμάτευση, όπως επίσης εάν υπάρχει μόνο υποψία κάποιου προβλήματος.
• Εάν παρατηρήσετε στα κάτω άκρα, πρήξιμο, έντονο ερυθρό χρώμα στην
περιοχή, πόνο και ιδιαίτερη διάταση των φλεβών ο γιατρός σας πρέπει να
επέμβει το συντομότερο.
• Εάν είστε γυναίκα και λαμβάνετε αντισυλλητπικά φροντίστε περισσότερο
τον εαυτό σας.
• Εάν ταξιδεύετε σε μεγάλα ταξίδια κατά κύριο λόγο με αεροπλάνο σας
συνιστούνμε να κάνετε κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις που βοηθούν στην
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Πολλές αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν σχετικά ενημερωτικά έντυπα.
• Ενημερωθείτε από ειδικούς για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας για να έχετε τη μέγιστη ασφάλεια, ζωτικότητα και αποδοτικότητα στη εργασία σας.
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Η

ανεργία τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί στον υπαριθμό ένα κοινωνικό
εφιάλτη σε Κύπρο και Ελλάδα.Συνήθως, οι
άνεργοι, οι πλείστοι των οποίων είναι
απόφοιτοι πανεπιστημίων, αισθάνονται
μειονεκτικά σε σχέση με τους συμπολίτες
τους που εργαάζονται.Έχουν χαμηλότερη
αυτοπεποίθηση, νιώθουν απορριπτέοι από
την κοινωνία μέχρι σημείου που αναπτύσσουν αισθήματα εχθρότητας για αυτήν.
Περαιτέρω, βιώνουν χρόνια πικρία κι απογοήτευση και παρουσιάζουν συμπτώματα
κατάθλιψης. Αναπτύσσεται μέσα τους η
αίσθηση πως δεν μπορούν να πάρουν στα
χέρια τους τα ηνία της ζωής τους κι έτσι
ψαλιδίζουν τις προσδοκίες τους από τον
εαυτό τους και τους άλλους. Σε περιπτώσεις ανέργων που χάνουν μια μακροχρόνια
σταθερή εργασία το στρες που βιώνουν
θεωρείται πως είναι μεγαλύτερο από το
στρες που εκλύεται από το θάνατο ενός
καλού φίλου ή από αυτό της ύπαρξης μιας
σοβαρής αρρώστιας στην οικογένεια. Επίσης, στους άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
δυσκολεύονται να βρουν δουλειά μετά την
αποφοίτησή τους, συχνά παρατηρείται μια
καθήλωση στην ιδιότητα του μαθητή ή του
φοιτητή αντίστοιχα, σε συνάρτηση με τον
τρόπο ζωής, τις αξίες, την αυτοεικόνα τους
και τις προσδοκίες τους από τον εαυτό
τους. Όλα τα παραπάνω, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να εκφραστούν μέσα από
ψυχοσωματικά προβλήματα ή να βρουν
διέξοδο στον αλκοολισμό και στην κατάχρηση άλλων ουσιών, ακόμα και στη συμμετοχή σε αντικοινωνικές ομάδες και σε
άλλες παραβατικές συμπεριφορές.
Επίσης, τα χαρακτηριστικά προβλήματα
των ανέργων έχουν επιπτώσεις και στην
οικογένεια τους: Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις άνεργων γονιών, η απογοήτευση, η
πικρία, η αίσθηση ανικανότητας συντήρησης του εαυτού και της οικογένειας δημιουργούν αμφιθυμικά συναισθήματα του
ανέργου σε σχέση με την οικογένειά του,
που μπορεί να εκφραστούν μέσα από συνεχή ευερεθιστότητα, συγκρούσεις, σεξουαλικές δυσλειτουργίες και τάσεις φυγής.

ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η ημιαπασχόληση ή η αν και ενδέχεται να
μετριάζει κάπως τα άμεσα συναισθήματα
απογοήτευσης και πικρίας των ανέργων
δεν εξωραΐζει το βαθύτερο άγχος που προέρχεται από την αίσθηση απώλειας ελέγχου
της ζωής και του ψαλιδίσματος των ονείρων του εργαζόμενου.
Η εκπαίδευση και η οικογένεια μεγαλώνουν
τα παιδιά δείχνοντάς τους πως η αναμενόμενη και φυσιολογική πορεία της ζωής
τους περιλαμβάνει οπωσδήποτε την εξάσκηση κάποιας εργασίας που αποτελεί και
βασικό δομικό υλικό της προσωπικότητας
ενός ανθρώπου. Τα παιδιά μεγαλώνοντας
έχουν εσωτερικεύσει την αξία της σταθερής
εργασίας στο μυαλό
τους και χτίζουν
όνειρα πάνω στην
αξία αυτή. Όταν
φτάνει η ώρα να
εργαστούν και βλέπουν τις πόρτες της
σταθερής εργασίας
κλειστές, νιώθουν να
ματαιώνονται από
την κοινωνία και
ταυτόχρονα να τη
ματαιώνουν. Καλού-

νται να αναβάλουν τα όνειρά τους για
λιγότερο ή περισσότερο χρόνο. Αυτό δημιουργεί μια, περισσότερο ή λιγότερο, παρα-

• Κρίσιμης σημασίας η συμβολή
του οικογενειακού περιβάλλοντος
τεταμένη διάσταση ανάμεσα τις προσδοκίες τους και στην αλήθεια της πραγματικότητάς τους, ανάμεσα στο ιδανικό και στο
υπαρκτό, ανάμεσα στο «θέλω» και στο
«μπορώ». Αυτή η διάσταση είναι παράγοντας συνεχούς άγχους που μπορεί να οδηγήσει κάποιες επιρρεπείς προσωπικότητες
στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας.
Η ισχυρή δομή της ελληνικής οικογένειας,
ιδιαίτερα στην επαρχία, απορροφά πολλούς από τους κραδασμούς που δημιουργεί
η ανεργία και συχνά η όλη δυσαρέσκεια, το
άγχος και η απογοήτευση του ανέργου
σηκώνονται από τους δικούς της ώμους.
Καθώς, ωστόσο, και η οικογένεια σταδιακά
χάνει το δέσιμο που είχε στις παλιότερες
δεκαετίες και καθώς η ίδια η ανεργία λειτουργεί διαβρωτικά για την οικογένεια, η
ανεργία από ατομικό και οικογενειακό πρόβλημα τείνει να εκδηλώνεται, όλο και
περισσότερο, σαν κοινωνικό πρόβλημα.
Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τον άνεργο με την αναγνώριση και κατανόηση των
προβλημάτων του, την τόνωση της αυτοπεποίθησής του αναφορικά με τις ικανότητές του και την υποστήριξη του ανέργου σε
όποια επιλογή εργασίας κάνει. Σε κάποιες
περιπτώσεις, απαραίτητη είναι και η συμβουλευτική στήριξη του ανέργου από
κάποιον ειδικό ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ευκολότερα την πραγματικότητά του και τις επιλογές του, να επανεκτιμήσει τις προσωπικές του ικανότητες που
ενδέχεται να έχει απαξιώσει, να αποδώσει
ρεαλιστικά τις αιτίες της «αποτυχίας» του
και να επεξεργαστεί τυχόν βαθύτερες
συγκρούσεις του.
Παρ’ όλα αυτά η ανεργία δεν παύει να είναι
ένα σοβαρό ψυχοκοινωνικό πρόβλημα κι
αφορά κάθε πολιτεία που θέλει να εξασφαλίζει στους πολίτες της συνθήκες ασφάλειας και ψυχικής ισορροπίας.
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Οι λοιμώξεις εξαπλώνονται γρήγορα
στους εργασιακούς χώρους

Ό

λοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια
μας, ειδικά αφού χρησιμοποιήσουμε την τουαλέτα.
Πόσο σίγουροι είμαστε όμως ότι το ίδιο κάνουν, για
παράδειγμα, οι… συνάδελφοί μας στο χώρο εργασίας
μας;
Σύμφωνα με μια έρευνα της Αμερικανικής Ένωσης
Μικροβιολογίας, οι λοιμώξεις από το ένα γραφείο μπορούν να εξαπλωθούν σε όλους τους χώρους μέσα σε
μόλις δύο ώρες!
Χρησιμοποιώντας ανιχνευτών ιών, οι ερευνητές κατάφεραν να βρουν ότι περίπου το 60% των εργαζομένων σε
ένα κτίριο έφερε το μικρόβιο μετά από 120 λεπτά της
ώρας.
Τα απολυμαντικά μαντηλάκια και το τακτικό πλύσιμο
των χεριών είναι ο καλύτερος τρόπος, για να αποφευχθεί
η περαιτέρω εξάπλωση ιών στους εργασιακούς χώρους.
Όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο της Ένωσης Μικροβιολόγων, οι ερευνητές «τοποθέτησαν» ένα μη βλαβερό
μικρόβιο και παρόμοιες ιδιότητες με το νοροϊό
(Norovirus) στο χερούλι μας πόρτας κατά το ξεκίνημα
μιας εργασιακής ημέρας.
Κάθε δύο ώρες, εξέταζαν 60 έως 100 επιφάνειες που
μπορούν να μεταφέρουν μολυσματικούς οργανισμούς,
όπως διακόπτες, κουμπιά, γλάστρες, καφετέριες, βρύσες, νεροχύτες και υπολογιστές. Διαπίστωσαν ότι μέσα
σε 2-4 ώρες το 40-60% αυτών των επιφανειών είχε
μολυνθεί από τον ιό.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα μικρόβια
μεταδίδονται με το βήχα και το φτέρνισμα, όμως ο αριθμός των αντικειμένων που ακουμπά κανείς σε ένα εργασιακό χώρο είναι πολύ μεγάλος και ο καλύτερος τρόπος
για να αποφευχθεί η εξάπλωση των μικροβίων είναι η
τακτική χρήση απολυμαντικών και αντιβακτηριακών
μαντηλιών» είπε ο Dr Charles Gerba και κατέληξε: «Όταν
κανείς είναι άρρωστος πρέπει να μένει σπίτι του».

Σ

Οι αισιόδοξοι άνθρωποι
έχουν πιο υγιή καρδιά

ημαντικά καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία έχουν οι
άνθρωποι που βλέπουν αισιόδοξα τη ζωή, σύμφωνα
με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
την καθηγήτρια Ροζαλία Χερνάντεζ του Πανεπιστημίου του
Ιλινόις, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό για
θέματα υγείας "Health Behavior
and Policy Review", εξέτασαν τη σχέση μεταξύ αισιοδοξίας και υγείας της καρδιάς σε πάνω από 5.100 ενήλικες
ηλικίας 45 έως 84 ετών.
«Τα άτομα με τα μεγαλύτερα επίπεδα αισιοδοξίας έχουν
διπλάσια πιθανότητα να διαθέτουν ιδανική καρδιαγγειακή υγεία, σε σύγκριση με τους πιο απαισιόδοξους
συνομηλίκους τους», δήλωσε η Ροζαλία Χερνάντεζ.
Η καρδιαγγειακή υγεία μετρήθηκε με βάση επτά δείκτες:
πίεση αίματος, δείκτης σωματικής μάζας, επίπεδο σακχάρου και χοληστερίνης στο αίμα, διατροφή, σωματική
δραστηριότητα και κάπνισμα. Παράλληλα, αξιολογήθηκε
μέσω ερωτηματολογίων γενικότερα το επίπεδο ψυχικής
υγείας και ειδικότερα της αισιοδοξίας καθενός ατόμου.
Η στατιστική ανάλυση έδειξε πως ο βαθμός καρδιαγγειακής υγείας αυξάνει ανάλογα με τον βαθμό αισιοδοξίας.
Όσο πιο αισιόδοξοι είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο υγιή
καρδιά έχουν.
Όσον αφορά επιμέρους δείκτες, οι πιο αισιόδοξοι
άνθρωποι έχουν σημαντικά χαμηλότερο σάκχαρο και
λιγότερη χοληστερίνη, είναι περισσότερο δραστήριοι
σωματικά, έχουν πιο φυσιολογικό βάρος και είναι λιγότερο πιθανό να καπνίζουν.
Η καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, που συνδέεται με την
αισιοδοξία, μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού και πρόωρου θανάτου. Έτσι, σύμφωνα με τους ερευνητές, η αισιοδοξία συνιστά άλλο ένα πολύτιμο «εργαλείο» πρόληψης.

ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ 11
Προσοχή στα «σπρέι» ενόψει καρναβαλιών
• Τι συνιστά το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τ

ην προσοχή του κοινού σε
ό,τι αφορά τα σπρέι συνιστά
ενόψει καρναβαλιών το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, (ΤΕΕ)
υποδεικνύοντας, συγκεκριμένα,
πως σπρέι τα οποία χαρακτηρίζονται ως εύφλεκτες ουσίες και
φέρουν στη συσκευασία τους τη
σχετική σήμανση δεν πρέπει να
διατίθενται στην αγορά για
πώληση στο ευρύ κοινό.
Σε ανακοίνωση του το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό
που προτίθεται να προμηθευτεί
και να χρησιμοποιήσει αποκριάτικα είδη ότι ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνονται
στη νομοθεσία για επικίνδυνες
χημικές ουσίες. Όπως σημειώνεται, ένας από τους περιορισμούς αυτούς αφορά τις
συσκευές παραγωγής αερολυμάτων (sprays) που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και
διακοσμητικούς σκοπούς όπως
για την παραγωγή αφρών και
νιφάδων, σερπαντίνων και απο-

μιμήσεων ιστών
αράχνης, δημιουργία μεταλλικής λαμπυρίζουσας σκόνης κ.λπ.
Με βάση τις πρόνοιες του Παραρτήματος
XVII
(σημείο 40) του
Ευρωπαϊκού
Κανονισμού
REACH, αναφέρει
το ΤΕΕ οι συσκευές αερολυμάτων
που ταξινομούνται ως «πολύ
εύφλεκτες» ή «εξαιρετικά εύφλεκτες» και κατά συνέπεια φέρουν
στη συσκευασία τους το σχετικό
σύμβολο της «φλόγας» δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά
για πώληση στο ευρύ κοινό.
«Tα προϊόντα αυτά θα πρέπει να
διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες και η συσκευασία
τους θα πρέπει να φέρει κατά
τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο
και ανεξίτηλο την ένδειξη:
«ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ» υποδεικνύεται.

Το ΤΕΕ αναφέρει ακόμη πως θα
πρέπει ο καταναλωτής να μελετά με προσοχή τις επιμέρους
πληροφορίες που αναγράφονται
στη συσκευασία των προϊόντων
και σε περίπτωση που εντοπίζει
προϊόντα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλειά τους ή διαπιστώνει ότι
αυτά κακώς διατίθενται σε
καταναλωτές, να ενημερώνει
σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα
22405637,
22405611
και
22405609.

Ο χρυσός 9λογος της ευτυχίας
• Εννέα υπέροχες σκέψεις που θα σας κάνουν ευτυχυσμένους

Ό

λοι έχουμε τις κακές μας
μέρες όπου η διάθεσή μας
δεν είναι και στα καλύτερά της.
Παρόλα αυτά, η ευτυχία βρίσκεται στα δικά μας χέρια και
καθορίζεται από τον τρόπο
ζωής και τις επιλογές μας. Τι
οφείλουμε όμως να κάνουμε
ώστε όχι μόνο να διώξουμε την
αρνητική διάθεση αλλά και να
«καλωσορίσουμε» την ευτυχία
στη ζωή μας;
• Το γέλιο είναι το καλύτερο
φάρμακο. Εάν αισθάνεστε
κακόκεφοι, τότε θυμηθείτε μια
περιπέτεια με αγαπημένα σας
πρόσωπα, η οποία σας είχε
προκαλέσει γέλιο και χαρά.
Έρευνες φαίνεται να έχουν συνδέσει το γέλιο με τη μείωση του
άγχους και την ενίσχυση της
μνήμης. Για αυτό ακριβώς τον
λόγο διώξτε την κακή διάθεση
και «υποδεχτείτε» το γέλιο στη
ζωή σας.
• Είστε ο καλύτερος φίλος
κάποιου. Η πραγματική φιλία
είναι το καλύτερο γιατρικό όταν
έχετε τις… μαύρες σας! Ποιος
σας γνωρίζει καλύτερα από ένα
αγαπημένο σας πρόσωπο; Οι
πραγματικοί φίλοι βρίσκονται
κοντά σας για να σας μειώσουν
το άγχος, να ενισχύσουν την
ευτυχία σας και να είναι το στήριγμα σας στις δύσκολες στιγμές.
• Μόλις έχετε βιώσει μια
σημαντική αλλαγή στη ζωή
σας. Κάθε αλλαγή αλλάζει τις
ισορροπίες της ζωής και ενδέχεται να φέρνει τα πάνω - κάτω
στην καθημερινότητά σας. Εάν
σήμερα έχετε κάνει ένα λάθος ή

έχετε αποτύχει σε ένα κομμάτι
της ζωής σας, να θυμάστε πως
αυτό είναι προσωρινό. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές τα
εμπόδια της ζωής μάς ωθούν να
γίνουν καλύτεροι.
• Μην θεωρήσετε την ηλικία

σας εμπόδιο για οτιδήποτε. Η
ηλικία είναι απλά ένας αριθμός
και δεν πρέπει να αποτελεί
εμπόδιο για τα όνειρά σας και
κατά συνέπεια ούτε για την
ευτυχία σας.
Είστε εσείς υπεύθυνος για τη
δική σας ευτυχία. Εάν πιστεύετε
πως οι καταστάσεις γύρω σας ή
ακόμα και τα άτομα που σας
περιβάλλουν είναι αυτά υπεύθυνα για το πώς αισθάνεστε,
τότε ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε. Ίσως θα πρέπει να απομακρύνετε ανθρώπους ή και
συνήθειες που σας φέρνουν τη
δυστυχία και να βρείτε τρόπους
για να καλωσορίσετε την πολυπόθητη ευτυχία.
• Υπάρχει πάντα κάτι καλό
κατά τη διάρκεια της μέρας.
Γιατί πρέπει να σκέφτεστε

πάντα αρνητικά και να λέτε πως
όλα όσα έχετε περάσει κατά τη
διάρκεια της μέρας δεν σας έκαναν χαρούμενους. Μπορεί να
είναι η συνάντηση με έναν φίλο,
το παιχνίδι με τα παιδιά, μια
αγκαλιά στον σύντροφό σας.
Ψάξτε και βρείτε όλα εκείνα τα
μικρά αλλά γεμάτα ουσία πράγματα που ενώ σας κάνουν ευτυχισμένους τα αγνοείτε.
• Έχετε τη δύναμη να βελτιώσετε τη διάθεση κάποιου. Σύμμαχός σας το χαμόγελό σας. Η
αρνητική σας διάθεση είναι
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό
σας ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεστε. Εάν θέλετε πραγματικά να γίνετε ευτυχισμένοι
τότε χαμογελάστε. Φυσικά δεν
εννοούμε να συμπεριφέρεστε
σαν χαζοχαρούμενα αλλά αυτό
να πηγάζει από μέσα σας. Πείτε
«καλημέρα» με ένα χαμόγελο ή
αντιμετωπίστε καταστάσεις με
χαμόγελο αλλάζοντας τη διάθεση των γύρω σας.
• Πράξεις καλοσύνης… Δεν
λέμε να διατυμπανίζετε σε όλον
τον κόσμο πως εσείς και μόνο
εσείς κάνετε πράξεις γενναιοδωρίας ή φιλανθρωπίας. Οι
πράξεις αυτές βγαίνουν από την
ψυχή και σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους.
• Έχετε διπλά σας κάποιον
που αγαπά ακριβώς αυτό που
είστε. Είτε πρόκειται για τους
γονείς σας, είτε για τον σύντροφό σας είτε για τους φίλους
σας. Άνθρωποι που σας αγαπούν άνευ όρων και σας βοηθούν να αισθάνεστε ευτυχισμένοι.
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Η Αγγλικανική Εκκλησία στη Βρετανία χειροτονεί
την πρώτη γυναίκα επίσκοπο

Η

Εκκλησία της Αγγλίας
χειροτόνησε σήμερα τη
πρώτη γυναίκα επίσκοπο
στον καθεδρικό ναό του
Γιορκ, στη διάρκεια ιστορικής τελετής που πραγματοποιείται είκοσι χρόνια μετά
τις πρώτες χειροτονίες
γυναικών ιερέων. Η αιδεσιμότατη Λίμπι Λέιν -- το
πλήρες όνομά της είναι Ελίζαμπεθ Τζέιν Χόλντεν Λέιν - είχε οριστεί τον Δεκέμβριο
για τον επισκοπικό θώκο που
δίνεται πρώτη φορά σε γυναίκα
ιερέα, από τότε που ο βασιλιάς
Ερρίκος 8ος ίδρυσε την Αγγλικανική Εκκλησία το 1534.

κτήσει δύο παιδιά, ιερουργούσε
ως εφημέριος στην επισκοπή του
Τσέστερ, στην ίδια περιοχή. Η χειροτονία της, που τελέστηκε στο
μεγαλύτερο κτίριο γοτθικού ρυθμού της Βόρειας Ευρώπης, σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής ύστερα από αιώνες ανδροκρατούμενης ιεραρχίας στον
κλήρο.
Όσοι μάχονταν για μια μεγαλύτερη θέση των γυναικών στην

Αγγλικανική Εκκλησία ανέμεναν
εδώ και καιρό τη χειροτονία αυτή.
Χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς
και η Αυστραλία έχουν ήδη κάνει
αυτό το βήμα. Ωστόσο αυτή η
πρώτη χειροτονία γυναίκας επισκόπου βρίσκει αντίθετη μια
συντηρητική πλευρά του κλήρου
που συνεχίζει να εκδηλώνει την
επιφυλακτικότητά του στην
άνοδο των γυναικών σε αυτό το
επίπεδο θέσεων ευθύνης.

Πώς μπορείτε να διώξετε τις κακές συνήθειες από την καθημερινότητά σας
Η συμβουλή της ημέρας

α μάτια μας χρειάζονται μόνο επτά δευτερόλεπτα για να ανακαλύψουν αν
κάποιος μας λέει ψέματα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί τα μάτια μας αποκαλύπτουν
περισσότερα για τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας από ότι τα λόγια μας. Είναι το
πιο ισχυρό είδος γλώσσας γι αυτό και όσοι
γνωρίζουν πώς να τα διαβάζουν φροντίζουν να διατηρούν οπτική επαφή με το
συνομιλητή τους. Αυτός είναι ο λόγος που
σε συνεντεύξεις ο ενδιαφερόμενος κοιτά τον
συνεντευξιαζόμενο στα μάτια, για να καταλάβει αν πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη,
ενώ έχει παρατηρηθεί ότι η παρατεταμένη
μορφή κοιτάγματος κάποιου είναι μορφή
εκφοβισμού ως προς τον άλλον. Τη χρησιμοποιούν
τα άτομα που θέλουν να δηλώσουν στους άλλους
την κυριαρχία τους.

Όλες οι απόψεις,
πάντως συνάδουν ότι
τα μάτια είναι αυτό
που λένε αιώνες τώρα
οι έλληνες, «ο καθρέφτης της ψυχής μας».

Από το 2007, η 48χρονη Λίμπι
Λέιν που είναι παντρεμένη με κληρικό και με τον οποίο έχουν απο-

Γίνετε καλοί γνώστες των συνηθειών που θέλετε να σταματήσετε. Με το να προσπαθήσετε να
αγνοήσετε μια συγκεκριμένη
κατάσταση ή μια συμπεριφορά
δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για
να τη σταματήσετε. Εάν πραγματικά επιθυμείτε να αλλάξετε και
να διώξετε από την καθημερινότητά σας συνήθειες που σας ενοχλούν, πρέπει αρχικά να τις αποδεχτείτε, να τις κατανοήσετε, να
μάθετε από πού πηγάζουν και
στη συνέχεια να τις αντιμετωπίσετε. Ένας καλός τρόπος είναι να
κρατάτε ημερολόγιο όπου εκεί
μέσα θα γράφετε όλα αυτά που
αισθάνεστε βοηθώντας σας να

Τ

Οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά
τη γλώσσα του σώματος χρησιμοποιούν αυτές τις
μορφές προς τους άλλους συνειδητά για να έχουν
τον έλεγχο, λένε οι ειδικοί. Έτσι, ό, τι μπορούμε να
μάθουμε για το τι αισθάνεται ο άλλος από την
παρατήρηση των ματιών του.

Οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ,
σαξοφωνίστρια και με έντονη την
αίσθηση του χιούμορ και του
καθήκοντος, η πρώτη γυναίκα
επίσκοπος θα ασκήσει τα καθήκοντά της στο Στόκπορτ, την
αποβιομηχανοποιημένη πόλη του
Ευρύτερου Μάντσεστερ, στη
βορειοδυτική Αγγλία.

Η νέα χρονιά ενδέχεται να
αποτελεί για πολλούς
κινητήρια δύναμη ώστε να
βάλουν καινούριους στόχους βελτιώνοντας την
υγεία τους και τη ζωή τους
γενικότερα. Εάν ανήκετε σε κείνην
την κατηγόρια ανθρώπων που
για τη φετινή χρονιά θέλετε να
αλλάξετε την καθημερινότητά σας
και να διώξετε από αυτήν τις
κακές σας συνήθειες, τότε μια
ματιά στις παρακάτω συμβουλές
είναι πολύ βοηθητική.
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Τα μάτια μαρτυρούν πότε
λέμε ψέματα ή αλήθεια
Γνωρίζατε ότι....

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΧΤΥΟΥ
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κακές συνεχίζουμε να τις υιοθετούμε. Για να μπορέσετε να τις
αποβάλετε από την καθημερινότητά σας θα πρέπει να τις δείτε
από άλλη οπτική γωνιά σαν ο
εξωτερικός παρατηρητής της
ζωής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα
ανακαλύψετε τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στη ζωή σας και
με σίγουρα βήματα θα τις σταματήσετε.
ανακαλύψετε εναλλακτικές λύσεις
για να αντιμετωπίσετε τις ενοχλητικές σας συνήθειες.
Οι συνήθειες δεν σταματούν όταν
ξεκινούν με το «ΔΕΝ». Κοινώς, μην
θέτετε στόχους με αρνητική χροιά.
Για παράδειγμα «Δεν θα καπνίσω
ξανά», «Δεν θα φάω περισσότερο
φαγητό». Με αυτόν τον τρόπο δεν
θα σταματήσετε ποτέ αυτές τις
συνήθειες. Προσπαθήστε να
«ξεγελάσετε» τον εγκέφαλό σας με
εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα εάν δεν θέλετε να τρώτε
συνεχώς τα νύχια σας (γιατί είναι
μια κακιά συνήθεια) βρείτε ένα
παιχνίδι (όπως το μπαλάκι «anti –
stress») ώστε να ξεχαστείτε. Εάν
δεν θέλετε να φάτε περισσότερο,
τότε βρείτε τρόπο να αποσπάσετε
την προσοχή σας όπως για
παράδειγμα να πάτε ένα χαλαρωτικό περπάτημα στη γειτονιά
σας ή να διαβάσετε το αγαπημένο
σας βιβλίο. Ο καθένας πρέπει να
βρει νέους και έξυπνους τρόπους
για να σταματήσει τις κακές του
συνήθειες.
Γίνετε εξωτερικός παρατηρητής.
Πολλές φορές αν και γνωρίζουμε
πως κάποιες συνήθειες είναι

Οι κακές συνήθειες θα σταματήσουν μόνο εάν είστε συνεπείς και
πιστοί στις προσπάθειές σας. Οι
πειρασμοί και τα εμπόδια θα
είναι πολλά, αλλά αυτά είναι ο
τρόπος για να μπορέσετε να νικήσετε τις κακές συνήθειες. Άλλωστε, όταν κάποιος πάρει μια
απόφαση για να αλλάξει κάποια
δεδομένα στη ζωή του πάει να πει
πως έχει κουραστεί και θέλει να
γίνει καλύτερος.
Οι αλλαγές στο περιβάλλον είναι
αυτές που θα σας βοήσουν. Το να
αλλάξει κανείς τις συνήθειές του
οφείλει να κάνει κάποιες βασικές
αλλαγές στην καθημερινότητα και
στο περιβάλλον του. Εάν για
παράδειγμα θέλει να αλλάξει διατροφικές συνήθειες και να χάσει
κάποια κιλά, δεν θα ήταν σοφό τα
ντουλάπια να ήταν εφοδιασμένα
με γλυκά και σοκολάτες. Ή εάν δεν
θέλετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας εν ώρα οδήγησης τότε
απλά βάλτε το στο ντουλαπάκι
του συνοδηγού. Πρόκειται για
απλές κινήσεις που θα ενισχύσουν τις προσπάθειές σας ώστε
να διώξετε τις κακές συνήθειες
από τη ζωή σας.

Σοβαρά …
αστειάκια
ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ
Ήταν ο Γιωράκης ο Παπανδρέου με την ΒΜW του
βόλτα στην παραλιακή και ξαφνικά χάνει τον έλεγχο και πέφτει στη θάλλασα.
Πηδάνε τρία άτομα μέσα και το σώζουν. Για να τους
ευχαριστήσει τους λέει ότι θα τους κάνει από μια
χάρη στον καθένα, λέει ο πρώτος:
- Εγώ είμαι άνεργος και θέλω μια δουλειά.
- Εντάξει του λέει και αμέσως τον βάζει σε μια δουλειά.
Ο δεύτερος του λέει ότι θέλει μια PORSCHE
- Εντάξει του λέει και του αγοράζει μια PORSCHE.
Ο τρίτος του λέει:
- Εγώ θέλω ένα αναπηρικό καροτσάκι ηλεκτροκίνητο με όλες τις ανέσεις!
- Μα καλά τι το θέλεις το αναπηρικό καρότσι;
- Αν μάθει ο πατέρας μου ότι σε έσωσα θα μου κόψει
τα πόδια!

ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΚΑΙ ΟΙΚΤΡΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ
ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αυτό ήταν
το τέλος
των
πιο
λαμπρών
προσωπικοτήτων
τ
η
ς
ανθρωπότητας που
με
τη
σ ο φ ί α
τους έθεσαν
τα
θεμέλια
του πολιτισμού
στον πλανήτη μας.
Ας προβληματισθούμε λοιπόν ως Έλληνες, ιδιαίτερα σε τούτη την αδυσώπητη συγκυρία της κρίσης.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Διατηρήστε τα τρόφιμα περισσότερο χρόνο

Ζ

άχαρη, μαγιονέζα, αλεύρι,
ελαιόλαδο και πολλά άλλα
τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα αν τα αποθηκεύσετε
σωστά. Για να μην τα δείτε να
καταλήγουν στα σκουπίδια, επιβαρύνοντας την τσέπη σας, δείτε
τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση.
Ελαιόλαδο: προτιμήστε μικρά
μπουκάλια Μόλις ανοιχτεί, το
ελαιόλαδο μπορεί να ταγγίσει μέσα
σε μερικούς μήνες, γι’ αυτό προτιμήστε να το αγοράζετε σε μικρά

φέτα, βάλτε τη σε δοχείο που κλείνει καλά και για καλύτερα αποτελέσματα συντηρήστε τη σε άλμη.
Γενικά, πάντως, φροντίστε να
καταναλώνετε γρήγορα το τυρί
σας, για να αποφύγετε κάθε ενδεχόμενο καταστροφής του.

ζα μπορεί να κρυώσει πολύ κι αυτό
να προκαλέσει το λάδι της να βγει
στην επιφάνεια. Προτιμήστε την
πόρτα του ψυγείου για την αποθήκευσή της, έτσι ώστε να μπορέσει
να διατηρηθεί περίπου 2 με 3 μήνες
μετά την αγορά της.

Βούτυρο: μπορεί να χρειαστεί…
κατάψυξη Αν δεν χρησιμοποιείτε
πολύ συχνά βούτυρο και διαπιστώσετε ότι το χρώμα του δεν είναι
ομοιόμορφο, τότε ίσως χρειαστεί
να το αποθηκεύσετε στην κατάψυ-

Αλεύρι: κλείστε το καλά Καταρχάς
πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το
αλεύρι ολικής άλεσης διατηρείται
έως 3 μήνες σε καλά κλεισμένο
δοχείο, ενώ το άσπρο αλεύρι περίπου 12 μήνες. Αν, λοιπόν, έχετε
αλεύρι ολικής άλεσης αλλά δεν το
χρησιμοποιείτε συχνά, τοποθετήστε το σε ένα αεροστεγές δοχείο και
βάλτε το στο ψυγείο, όπου μπορεί
να διατηρηθεί μέχρι και 6 μήνες.
Για να τσεκάρετε τη φρεσκάδα του
μυρίστε το και εξασφαλίστε ότι δεν
έχει μυρωδιά. Διαφορετικά, πετάξτε το.

• Αποθηκευτικά κολπάκια
για να μην επιβαρύνετε
τη τσέπη σας
μπουκάλια που θα καταναλωθούν
άμεσα. Αν αγοράζετε λάδι σε τενεκέ, φροντίστε να το μοιράζετε σε
μικρότερα μπουκάλια, φυλάσσοντάς τα σε μέρη σκοτεινά και δροσερά, καθώς όσο περισσότερος
χώρος μένει στον τενεκέ, τόσο
περισσότερο καλύπτεται με αέρα,
το οξυγόνο του οποίου οξειδώνει
και καταστρέφει το λάδι. Για να
σιγουρευτείτε ότι δεν έχει χαλάσει,
δοκιμάστε το πριν το χρησιμοποιήσετε κι αν μυρίζει άσχημα και η
γεύση του θυμίζει κρασί ή ξίδι,
σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Τυρί: αφήστε το να «αναπνεύσει»
Τυλίξτε το τυρί σας με κάποιο
πορώδες υλικό έτσι ώστε να μπορεί να «αναπνεύσει» και αποφύγετε το αλουμινόχαρτο και το στενό
τύλιγμά του με πλαστική μεμβράνη.
Αν δεν αφήσετε στο τυρί σας αρκετό οξυγόνο, θα στεγνώσει και θα
ξεραθεί σύντομα. Όσον αφορά τη

ξη. Το βούτυρο που είναι πιο ανοιχτόχρωμο στο μέσα μέρος απ’ ό,τι
στην επιφάνειά του σημαίνει ότι
δεν είναι πια φρέσκο, λόγω της
οξείδωσης. Στη συντήρηση του
ψυγείου, το βούτυρο που δεν έχει
ανοιχτεί μπορεί να διατηρηθεί για
περίπου 4 μήνες και στην κατάψυξη για 1 χρόνο.

Κόκκινα μπαχαρικά: χρειάζονται
ψυγείο Η πάπρικα, το πιπέρι
καγιέν, η σκόνη τσίλι θα διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους και το
φωτεινό τους χρώμα για περισσότερο χρονικό διάστημα αν τα
τοποθετήσετε στο ψυγείο. Το φως
και η ζέστη τους αφαιρεί χρώμα
και γεύση.

Καστανή ζάχαρη: θέλει και…
παρέα Προστατέψτε την καστανή
σας ζάχαρη από το να σκληρύνει,
μεταφέροντάς την σε ένα αεροστεγές δοχείο, συμπεριλαμβάνοντας
και κάτι που θα τη βοηθήσει να
διατηρηθεί απαλή, όπως ένα
ζαχαρωτό, μια φέτα ψωμί, ένα
κομμάτι μήλου, τα οποία απορροφούν την υγρασία.

Μέλι: ξαναζωντανέψτε το με το…
τηγάνι Βάλτε το μέλι σας σε ένα
δοχείο πάνω σε ένα τηγάνι με νερό
που έχει σιγοβράσει και ανακατέψτε το μέλι μέχρι να διαλυθούν οι
κρύσταλλοι που μπορεί να έχουν
σχηματιστεί. Μην αποθηκεύετε το
μέλι σας στο ψυγείο και μην ξεχνάτε ότι μπορεί να διατηρηθεί πολύ
καιρό, ακόμη κι αν ανοιχτεί, καθώς
τα ένζυμα στο στομάχι των μελισσών δημιουργούν διάφορα υποπροϊόντα που καταπολεμούν τα
βακτήρια.

Μαγιονέζα: έχει τη δική της θέση
στο ψυγείο Αν την τοποθετήσετε
στο βάθος του ψυγείου, η μαγιονέ-

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Η ημέρα θα σε μπερδέψει κάπως, αλλά εσύ οφείλεις
να κάνεις μια προσπάθεια να δεις τα
πράγματα πιο ψύχραιμα, γιατί αυτά
που σε χαλάνε μπορεί τελικά να είναι
πιο ανούσια απ’ όσο πιστεύεις… Ίσως
απλώς να σε έχει πάρει από κάτω και
να τα βλέπεις όλα απαισιόδοξα. Άλλαξε
οπτική και όλα θα καλυτερέψουν…
Ταύρος: Η απογοήτευση σε κάνει
δύστροπο και δυσλειτουργικό, γι’ αυτό
πρέπει άμεσα να αλλάξεις οπτική. Μόνο
έτσι θα μπορέσεις να ανταποκριθείς
στις υποχρεώσεις σου, που είναι πάρα
πολλές. Η αλήθεια πάντως είναι ότι τα
πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα.
Απλώς όταν σε παίρνει από κάτω δεν
υπάρχει φρένο, γιατί δεν αφήνεις τη
λογική να σε συγκρατήσει.
Δίδυμοι: Η ημέρα θα έχει αρκετό τρέξιμο
και υποχρεώσεις για εσένα. Και εκεί που
θα νομίζεις ότι έχεις τα έχεις τακτοποιήσει όλα, νέες εκκρεμότητες θα εμφανίζονται και θα σε κάνουν να είσαι σε μια
συνεχή εγρήγορση. Μην το βάλεις κάτω!
Δες το σαν ευκαιρία να ξεμπερδεύεις μια
και καλή με όλα εκείνα τα θέματα που
έχουν μαζευτεί και σου έχουν γίνει…
κόμπος στο λαιμό!
Καρκίνος: Σου δίνεται η ευκαιρία να
τακτοποιήσεις αρκετές εκκρεμότητες και
να κάνεις κινήσεις, που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς και να βγεις από τη
στασιμότητα που σε χαρακτηρίζει τον
τελευταίο καιρό. Μην κάνεις βιαστικές
κινήσεις και μην προσπαθήσεις να τα
κάνεις όλα μαζί, γιατί θα γίνουν σπα-

σμωδικά και δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις.
Λέων: Η ημέρα σε βρίσκει γεμάτο ενέργεια και όρεξη να κάνεις διάφορα πράγματα. Όχι μόνο αυτά που πρέπει, αλλά
και αυτά που επιθυμείς. Γενικά έχεις
πάρει φόρα και δε σε σταματά τίποτα.
Θέλεις να διώξεις κάθε τι που έχει μείνει
στάσιμο στη ζωή σου και πραγματικά
μπορείς να το καταφέρεις, αρκεί να
ζητήσεις τη βοήθεια των δικών σου
ανθρώπων.
Παρθένος: Θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις αρκετά ζητήματα που σε απασχολούν και να προχωρήσεις τα σχέδιά
σου. Κάνε έναν καλό προγραμματισμό
από το πρωί για να μην αγχωθείς και
πάρε με τη σειρά τις υποχρεώσεις σου.
Έτσι θα μπορέσεις να κάνεις αρκετά
πράγματα, χωρίς να νιώσεις ότι κουράζεσαι. Να είσαι σε εγρήγορση και να μην
αφήσεις καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη.
Ζυγός: Θα μπορέσεις να προωθήσεις
αρκετά ζητήματα και να βρεις λύσεις σε
προβλήματα που σε απασχολούν, μόνο
και μόνο επειδή η ένταση που αισθάνεσαι δεν καταστέλλεται με τίποτα. Μπορείς να ασχοληθείς μέχρι και με καλλιτεχνικής φύσεως ενασχολήσεις, για να
διοχετεύσεις όλες τις ιδέες που σου
έρχονται στο μυαλό.
Σκορπιός: Σε έχουν εκνευρίσει οι κωλυσιεργίες και θέλεις να ξεμπερδεύεις με
εκκρεμότητες τους παρελθόντος, για να
βάλεις μπροστά νέα σχέδια που έχεις
στο μυαλό σου. Όλα θα γίνουν, αρκεί να

κάνεις λίγη ακόμη υπομονή.
Τοξότης: Αρκετές αναποδιές θα βρουν
τη λύση τους και θα αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά, με κάποια τυχαία
γεγονότα που θα συμβούν. Έτσι, θα
απαλλαγείς από το άγχος που νιώθεις
και θα ηρεμήσεις. Αν καταφέρεις να μη
χάσεις την πίστη στον εαυτό σου και
παραμείνεις προσηλωμένος στους στόχους σου, όλα θα πάνε πολύ καλά.
Αιγόκερως: Θα αισθανθείς δικαιωμένος
από τις επιλογές που έχεις κάνει, καθώς
βλέπεις τα αποτελέσματα αυτών, τα
οποία είναι προς όφελός σου. Μπορείς
να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου
και να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν, αφού τελευταία έχεις παραμελήσει τις προσωπικές σου ανάγκες.

13

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κοτόπουλο κλέφτικο γεμιστό στη λαδόκολλα
Υλικά:
1 κοτόπουλο γύρω στο 1.700
γρ. 4-5 κ.σ. ελαιόλαδο 2 κ.σ.
μουστάρδα χυμός από 1
λεμόνι λίγη ρίγανη λίγο θυμάρι αλάτι πιπέρι Για τη γέμιση
3 χρωματιστές πιπεριές 1
κρεμμύδι μικρό 1 σκ. σκόρδο
σπασμένη 4-5 λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες 200 γρ.
κεφαλογραβιέρα ή κεφαλοτύρι σε κομμάτια φρέσκα
μυρωδικά, ρίγανη και θυμάρι λίγο ελαιόλαδο αλάτι
πιπέρι 2-3 μεγάλες λαδόκολλες 2-3 κομμάτια αλουμινόχαρτο
Eκτέλεση:
Κόβουμε σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς τα λαχανικά.
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης. Ετοιμάζουμε
το κοτόπουλο. Το πλένουμε και το στεγνώνουμε μέσα
έξω. Αλατοπιπερώνουμε την κοιλιά. Το γεμίζουμε. Το
δένουμε. Βάζουμε τις λαδόκολλες σταυρωτά μέσα σε
βαθύ ταψί. Ακουμπάμε το κοτόπουλο. Ανακατεύουμε σε
μπολ το λάδι, τη μουστάρδα, το λεμόνι, τη ρίγανη, το
θυμάρι και το αλατοπίπερο. Περιχύνουμε το κλέφτικο.
Αλείφουμε γύρω γύρω. Κλείνουμε τις λαδόκολλες, κρατώντας μέσα όλα τα ζουμιά. Τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο. Ακουμπάμε στο ταψί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150-170ºc από 2 ώρες και 30' μέχρι 2
ώρες και 45'. Στις 2 ώρες και 30' ανοίγουμε τις λαδόκολλες και ελέγχουμε το ψήσιμο.

Κέικ μωσαϊκό
Υλικά:
1 φλ. κακάο 1 φλ. άχνη
ζάχαρη 1/4 φλ. γάλα καρύδας ή φρέσκο γάλα 1 κ.γ.
υγρή βανίλια 250 γρ. μαργαρίνη 20 μπισκότα πτι -μπερ
ολικής άλεσης λίγη λιωμένη
σοκολάτα για το τελείωμα
λίγη τριμμένη καρύδα για το σερβίρισμα
Eκτέλεση:
Λιώνουμε σε χαμηλή φωτιά την μαργαρίνη. Αφήνουμε
να κρυώσει καλά. Σε μπολ βάζουμε το κακάο, τη ζάχαρη, το γάλα, τη βανίλια και τη λιωμένη μαργαρίνη.
Ανακατεύουμε καλά τα υλικά και φτιάχνουμε μια
πάστα σοκολάτας που να αλείφεται. Θα χρησιμοποιήσουμε μικρή μακρόστενη φόρμα για κέικ. Τσαλακώνουμε ένα κομμάτι λαδόκολλα και ντύνουμε τη φόρμα.
Κάνουμε στρώσεις πάστα σοκολάτας και μπισκότο.
Αρχίζουμε με πάστα και τελειώνουμε με πάστα. Φροντίζουμε να αλείφουμε πολύ καλά και γύρω γύρω με
πάστα σοκολάτας. Παγώνουμε το κέικ για περίπου
2.30' με 3 ώρες να σταθεροποιηθεί. Το ξεφορμάρουμε,
το αναποδογυρίζουμε σε σχάρα και σιγά σιγά το περιχύνουμε με λίγη λιωμένη χλιαρή σοκολάτα σε θερμοκρασία δωματίου. Ξαναπαγώνουμε για λίγο να σφίξει
η σοκολάτα. Πασπαλίζουμε με τριμμένη καρύδα.

SUDOKU

Υδροχόος: Θα πρέπει επιτέλους να
βάλεις ένα πρόγραμμα στη ζωή σου για
να νιώσεις καλύτερα. Υπάρχουν πράγματα που δεν πάνε καλά και γνωρίζεις
ποια είναι. Απλώς δεν παίρνεις απόφαση να κάνεις κάτι γι’ αυτά. Ίσως είναι
μια καλή στιγμή για αποφάσεις, αφού
πρώτα ακολουθήσεις το ένστικτο σου.
Ιχθείς: Κάποιες απρόσμενες καταστάσεις θα κάνουν τη σημερινή ημέρα λίγο
δυσάρεστη ή στην καλύτερη περίπτωση,
λίγο έντονη για εσένα. Θα χρειαστεί να
αντιμετωπίσεις έκτακτα γεγονότα και
αυτό θα σε βγάλει εκτός προγράμματος.
Μείνε ψύχραιμος και ζήτα βοήθεια από
τους δικούς σου ανθρώπους, για να μην
πελαγώσεις.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΟΚΑ 55 - 59

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 644 - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962

Η ετήσια χοροεσπερίδα
των Συνδέσμων
Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 59, θα γίνει την
Παρασκευή 6
Φεβρουαρίου 2015 και
ώρα 8.30 στο κέντρο
«ΠΑΒΙΛΙΟΝ».
Τιμή εισόδου μετά
φαγητού και ποτού €20
Για πληροφορίες αποτείνεσθε στη γραμματεία
των Συνδέσμων (κύριο
Χαράλαμπο Συμεού)
τηλ. 22423333

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πωλείται διαμέρισμα
τεσσάρων ετών
σε άριστη κατάσταση
στη Λακατάμια
σε μοντέρνα και λειτουργική πολυκατοικία
σε ήσυχη γειτονιά, πίσω
από το φούρνο «Ζορπά».
Δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, κλιματιστικά στα
δωμάτια, μεγάλη βεράντα, δύο μπάνια
Τιμή €130.000, συζητήσιμη - 99 444000

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 2/2015, 28/1/2015
€100.000.............59012
ΤΖΑΚΠΟΤ
€1.000.................40044
€400....................13752
€400....................15911
€400....................37603
€200....................12167
€200....................36454
€200....................31595
€200....................40771
€200....................56655
€200....................55191
€200....................41168
€200....................22702
€200....................27547
€200....................59913
€100....................48127
€100....................49248
€100....................29770
€100....................45535
€100....................13273
€100....................40910
€100....................48348

€100....................25520
€100....................58255
€100....................12679
€100....................28763
€100....................16918
Άλλα ποσά κερδίζουν οι
λαχνοί που λήγουν:
Από €40 οι λαχνοί που
λήγουν σε 6385, 1753
Από €20 οι λαχνοί που
λήγουν σε 763
Από €10 οι λαχνοί που
λήγουν σε 976, 553
Από €4 οι λαχνοί που
λήγουν σε 42, 19.

ΓΝΩΜΙΚΟ

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

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ Ε.Ε.Σ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, KΡΗΤΙΚΑ & ΛΑΪΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΝΙΚΟ
ΒΕΖΥΡΑΚΗ & ΠΑΝΙΚΚΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ €10 ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΥΞΕKA ΣΕΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
TΗΛ. 24633633 ή 99426531
Κ. Γιασουμής

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Τελούμε την Κυριακή 08/02/2015 στον Ιερό

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

Πέτρου & Παύλου στην Λεμεσό το 11ον ετήσιο
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΚΕΝΤΡΟ MARE
(ΤΕΡΜΑ
ΜΑΚΕΝΖΙ) ΩΡΑ
8.30 Μ.Μ

Λευκωσία

πατέρα και παππού

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(Τέως Επαρχ. Γραμματέας Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Λεμεσού)

Καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του όπως
παραστούν.
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 08/02/2015
στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας
Παντάνασσας (ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) το 5ον
ετήσιο μνημόσυνο του αξέχαστου
μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Τέως Επαρχ. Γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού)

Καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του
όπως παραστούν
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

AΓΙΑ ΝΑΠΑ: ΨΑΛΙΔΙΣΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΚΙ ΕΛΠΙΖΕΙ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

1-0

ΘΟΙ Καπέδων – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

2-1

ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – Ε.Μ.Ανθούπολης 0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου

3-0

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 0-3
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΠΑΟ Κάτω Μονής

1-0

ENIAIA KATHΓΟΡΙΑ:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – Α.Ε.Βυζακιάς

3-1

ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

4-1

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού

2-8

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου

1-0

B΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

0-4

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (EΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού 2-2
O ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΘΟΙ Τσερίου ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ
ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου 0-13

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 6 – 9/2/15 συνεχίζονται οι αγώνες του Β΄ Γύρου
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας
με τους πιο κάτω αγώνες:
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6/2 – 9/2/15
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ Παρασκευή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ Κυριακή
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Δευτέρα
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Κυριακή
Τα αποτελέσματα της 15ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
4-1
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
1-2
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1-3
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
2-2
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
1-2
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
3-5
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄. Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με τους αγώνες
της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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• Έκανε την ανατροπή στέλλοντας μηνύματα
σε όλους
• Ξανά στο +3 ο Απόλλωνας - Κατηφόρα για
τον Εθνικό
• Νίκη επανάκαμψης για ΑΠΟΕΛ - Κατρακύλα
Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ι

σχυρά μηνύματα προς όλους
έστειλε η Αγία Νάπα με τη μεγαλειώδη της νίκη επί του Ερμή. Με το
χρυσό τρίποντο οι Αγιαναπίτες
προκάλεσαν αναστάτωση στα κάτω
διαζώματα αλλά και στα εσωτερικά
του Ερμή. Ήδη έχει αποδεσμευθεί ο
προπονητής της ομάδας Νικόδημος
Παπαβασιλείου.
Τον αέρα του +3 αναπνέει ξανά ο
ΑΠΟΛΛΩΝ μετά το τρίποντο στο
«Δασάκι». Οι πρωτοπόροι δεν έχουν
δεχθεί ήττα τις τελευταίες έξι αγωνιστικές και αυτό λέει πολλά για τη
συνέχεια. Στο στρατόπεδο του ΕΘΝΙΚΟΥ τα πράγματα γίνονται ακόμη
δυσκολότερα.
4η συνεχόμενη νίκη για τη «Κυρία»
με πρωταγωνιστή για άλλη μια
φορά τον Μακρή που μαζί με
Αβραάμ και Λαϊφη βάζουν γυαλιά
στους ακριβοπληρωμένους ξένους.

• Είχε ουσία η Ανόρθωση - Εδικαιούτο τον
βαθμό ο ΟΘΕΛΛΟΣ
• Απλή και παραγωγική η ΟΜΟΝΟΙΑ Βυθίζεται η ΔΟΞΑ
• Χρυσό τρίποντο για ΑΕΛ - Άξιζε καλύτερης
τύχης η ΑΕΚ

Το αποτέλεσμα αδικεί κατάφωρα
τον Οθέλλο.
Με θερμή συμπαράσταση του «πράσινου λαού», η Ομόνοια νίκησε
άνετα τη ΔΟΞΑ κι αναρριχήθηκε
στην 3η θέση. Η κατηφόρα γα τους
Κατωκοπίτες δεν λέει να σταματήσει.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρει ο Ποτέ, που
αποτελεί κατά βάση το φετινό
κανόνι των Πρασίνων.

Στρητηγικής σημασίας νίκη για την
ΑΕΛ, αυξάνοντας τις ελπίδες της για
την πρώτη εξάδα. Η ΑΕΚ αν και ήταν
φλύαρη επιθετικά αδικείται από το
τελικό αποτέλεσμα.
Χαράς
ευαγγέλια
για
τους
ΑΠΟΕλίστες που γεύθηκαν τρίποντο
ύστερα από πολύ καιρό, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση - αντεπίθεση με στόχο τη κορυφή. Η Νέα
Σαλαμίνα που εξακολουθεί να προβληματίζει έντονα εισήλθε πλέον σε
περιπέτειες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο 7/2

Κυριακή 8/2

Δευτέρα 9/2

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Παντελής Σταύρου, γγ ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ:

Συνέντευξη

Να σταματήσει η κοροϊδία σε βάρος
των εργαζομένων στο λιμάνι Λάρνακας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
O εθελοντισμός
με τον Γιάννη Γιαννάκη Επίτροπο Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

1 Με ποιο τρόπο ο Εθελοντισμός μπορεί να συμβάλει στην επούλωση των πληγών της οικονομικής κρίσης. Ο εθελοντισμός αποτελεί στοιχείο καλής
διακυβέρνησης και ανάπτυξης και είναι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν τις
υποχρεώσεις τους ως πολίτες, με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μίας σταθερής και συγκροτημένης
κοινωνίας. Κάνει τους ανθρώπους να ενεργούν για
το γενικό καλό της, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης, ενθαρρύνει την συνεργασία και προάγει το κοινωνικό κεφάλαιο.

2 Που μπορεί να αποταθεί κάποιος για προσφο-

ρά εθελοντικής εργασίας. Ο εθελοντής μπορεί να
αποταθεί σε οποιαδήποτε Μη Κυβερνητική και εθελοντική Οργάνωση, και αν ακόμα αντιμετωπίζει
δυσκολίες στην εξεύρεση φορέα προσφοράς, μπορεί
να επικοινωνήσει με το Γραφείο μας, και θα τον
παραπέμψουμε, αναλόγως των ενδιαφερόντων του,
στις ανάλογες Οργανώσεις.

3 Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς προσφοράς; Ο
εθελοντισμός καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνίας και τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Αυτό που
είναι σημαντικό, είναι ο πολίτης να επιλέξει ένα
τομέα προσφοράς ο οποίος εκφράζει τα ενδιαφέροντα του.
4 Ο κύπριος ανταποκρίνεται θετικά

στο κάλεσμα
σας; Η Κυπριακή κοινωνία έχει διαχρονικά υψηλό
δίκτυ εθελοντικής προσφοράς. Η προσπάθεια μας
επικεντρώνετε στην καλλιέργεια της νέας γενιάς,
στις αξίες της προσφοράς, και την εφαρμογή εργαλείων για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του
σημαντικού τομέα αυτού στα θέματα διαφάνειας και
ενεργοποίησης περισσότερων πολιτών.

5 Πως θα χαρακτηρίζατε την εθελοντική εργασία

στη Κύπρο σε σύγκριση με άλλες
χώρες της Ευρώπης. . Η κάθε
χώρα έχει της δικές της ιδιαιτερότητες και διαφορετικά
προβλήματα, για αυτό δεν
μπορούν να συγκριθούν. Όμως
αυτό που θέλουμε να κάνουμε
είναι να αυξήσουμε την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών και ειδικότερα των νέων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Σ

ε τρίωρη στάση εργασίας
κατήλθαν την περασμένη εβδομάδα οι εργαζόμενοι στο λιμάνι
Λάρνακας ,εκφράζοντας την έντονη
διαμαρτυρία τους για τις συνεχείς
παρατάσεις που δίδονται στην κοινοπραξία Ζήνων στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά για την ανάπλαση του λιμανιού.

για το εργασιακό τους μέλλον με ότι
αρνητικό συνεπάγεται.

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν
καθολικά στην στάση εργασίας

Παράλληλα ο κ. Σταύρου σε σχέση
με τη δήλωση του Υπουργού
Συγκοινωνιών πως τα προβλήματα

• Άλλο η στάση εργασίας

Ο γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου τόνισε χαρακτηριστικά
πως το θέμα με τον στρατηγικό
επενδυτή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει
το συντομότερο δυνατό αφού έχει
μετεξελιχθεί σε κοροϊδία και
εμπαιγμό για τους εργαζόμενους.

των εργαζομένων δεν λύνονται με
απεργίες, διευκρινίζει χαρακτηριστικά πως άλλο είναι η απεργία και
άλλο η στάση εργασίας.
Η στάση εργασίας, επεξηγεί, συμβολίζει και προειδοποιεί για τυχόν
λήψη μέτρων σε περίπτωση συνέχισης μιας λανθασμένης πολιτικής
ενώ η απεργία αποτελεί διεκδικητικό μέσο συγκεκριμένων αιτημάτων
και απαιτήσεων των εργαζομένων.

και άλλο η απεργία απαντά
ο κ. Σταύρου στον Υπουργό
Συγκοινωνιών
έστειλαν σαφέστατο μήνυμα προς
την αρχή λιμένων και στην Κυβέρνηση πως η συνέχιση της τακτικής
της αναβολής επί των αναβολών
ενισχύουν την αβεβαιότητα ανάμεσα στο προσωπικό του λιμανιού

• ΑΦΗΣΕ ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Κυπριακό λυδία λίθος στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Μ

ε τους καλύτερους οιωνούς
ολοκληρώθηκε η διήμερη
επίσκεψη του νεοεκλεγέντα πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη
Τσίπρα στην Κύπρο.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις αλλά
και οι πολίτες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις τοποθετήσεις Τσίπρα τόσο στο Κυπριακό
όσο και στο Κοινωνικοοικονομικό
που αποτελεί το υπαριθμό ένα
πρόβλημα αυτή την περίοδο της
οικονομικής ύφεσης τόσο στην
Κύπρο όσο και την Ελλάδα.
Ο κ. Τσίπρας που είχε ξεχωριστές
συναντήσεις με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τον Αρχιεπίσκοπο, τα
κόμματα και κοινωνικούς φορείς,
έστειλε το μήνυμα της συμπόρευσης Κύπρου - Ελλάδας, τονίζοντας
ότι άλλος δρόμος από την Ευρώπη
δεν υπάρχει. Διαμήνυσε ταυτόχρο-

www.sek.org.cy,

να ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς
την Ελλάδα και την Κύπρο θα είναι
ακρωτηριασμένη.
Προσφωνώντας την ολομέλεια της
Βουλής στην παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Ανα-

√

Θέλουμε την Κύπρο κοντά
μας στον νέο αγώνα
που ξεκινάμε διαμήνυσε ο
Έλληνας πρωθυπουργός

στασιάδη είπε δύο φορές με πολλή
έμφαση «σας θέλουμε δίπλα μας»
στη τιτάνεια προσπάθεια της
κυβέρνησης μου για αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης. Ζήτησε
ανοικτά τη στήριξη της Λευκωσίας
για να πεισθούν οι Ευρωπαίοι
εταίροι να αλλάξουν τις κοινωνι-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

κοοικονομικές τους πολιτικές.
Κύπρος και Ελλάδα, πρέπει να
δώσουν από κοινού μάχες για το
καλό των λαών της Ευρώπης, υπογράμμισε.
Ο κ. Τσίπρας έστειλε και μήνυμα
προς τους Τουρκοκυπρίους, στηρίζοντας όπως είπε, πρωτοβουλίες
κομμάτων και κοινωνικών φορέων
στις δύο κοινότητες για προώθηση
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κάλεσε την Τ/Κ κοινότητα να
συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυση της κρίσης χωρίς την υποστήριξη των κατάφωρα παράνομων και προκλητικών ενεργειών
της Άγκυρας στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι το Κυπριακό είναι
λυδία λίθος στις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας.

www.oho-sek.org.cy

