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• Προμηνύεται θερμό καλοκαίρι στα εργασιακά του τουριστικού τομέα

Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ

ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ
Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

4
4

Ο

Κυπριακός Ελληνισμός τίμησε μεγαλοπρεπώς τον υπαρχηγό της ΕΟΚΑ
Γρηγόρη Αυξεντίου, αντλώντας δύναμη
για συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση
των κατεχομένων εδαφών και επανένωση
της μοιρασμένης Κύπρου.
Σελ. 7, 16

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 24
Μαρτίου

4
4

Οργιάζει η εργασιακή εκμετάλλευση

Σ

αν καζάνι που βράζει μοιάζει η
ξενοδοχειακή βιομηχανία λόγω
της άγριας εκμετάλλλευσης των
εργαζομένων και της ασύστολης
ασέβειας που επιδεικνύουν επιτήδειοι εργοδότες στη συλλογική σύμβαση
και γενικότερα στα εργασιακά
θέσμια. Η μαζική εργοδότηση Κοινοτικών ως φθηνού εργατικού δυναμικού, η παρατεταμένη ανεργία και η

Κάνει θραύση η αδήλωτη εργασία
Παραβιάζονται ασύστολα
οι συλλογικές συμβάσεις

ου να παρέμβει τάχιστα και αποτελεσματικά για να αποτρέψει ανεπιθύμητες καταστάσεις που αναπόδραστα θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας,
υπογράμμισε.
Η ΣΕΚ ζητεί από την υπουργό να
πάρει όλα τα δέοντα μέτρα για

όρων των συλλογικών συμβάσεων.
Με τον τρόπο αυτό, το πρόβλημα θα
αμβλυνθεί, η υποβόσκουσα κρίση θα
εκτονωθεί και η εργατική γαλήνη θα
εδραιωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση,
προειδοποίησε, το καλοκαίρι προβλέπεται θερμό στις εργασιακές σχέσεις του ζωτικού τομέα της τουρι-

4 Πλήττονται τα
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

Α

παισιόδοξοι δηλώνουν οι Κύπριοι για
την οικονομική κατάσταση ενώ εμφανίζονται απογοητευμένοι για τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σελ. 5

8η ΜΑΡΤΙΟΥ: ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η

μέρα μνήμης, τιμής και διεκδίκησης
αποτελεί η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.
Οι γυναίκες όλου του κόσμου εντείνουν την
προσπάθεια για εργασιακή αξιοπρέπεια
και κοινωνική καταξίωση.

•

Κοινωνικά Ταμεία

Η υπουργός Εργασίας
να αναλάβει
τις ευθύνες της

4 Θυματοποιούνται
εργαζόμενοι
κυρίως Κοινοτικοί

αδυναμία ή αδιαφορία του αρμόδιου
υπουργείου να προστατεύσει τα
εργατικά δικαιώματα και να θωρακίσει τους θεσμούς οξύνουν επικίνδυνα
το πρόβλημα.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως κτυπώντας το καμπανάκι
του κινδύνου πιθανής εργατικής
αναταραχής μεσούσης της τουριστικής περιόδου, καλεί την υπουργό
Εργασίας και γενικότερα την κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Είναι ευθύνη του αρμόδιου υπουργεί-

4 Διασελεύονται οι
εργασιακές σχέσεις
εφαρμογή της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία, τήρηση των
όρων λειτουργίας των ξενοδοχείων,
πάταξη της οργιάζουσας αδήλωτης
εργασίας, υλοποίηση της συμφωνίας
για χρήση της Ελληνικής Γλώσσας
στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής και
νομοθετική ρύθμιση των βασικών

στικής βιομηχανίας.
Σήμερα στις 1μ.μ. είναι προγραμματισμένη συνάντηση των κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ - ΠΕΟ με την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου για
συζήτηση του όλου ζητήματος.
Σελ.3

ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ

Ν

τροπή για την ανθρώπινη ύπαρξη αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία
που θέλουν το 1% του πληθυσμού της γης να κατέχει περισσότερο
πλούτο από το υπόλοιπο 99%.
Σελ. 3, 9

Σελ. 6

Ελλειμματική η προστασία των καταναλωτών

Σ

την αγορά παρατηρούνται κατά καιρούς κρούσματα ακρίβειας και αισχροκέρδειας σε μια σειρά
προϊόντων πρώτης ανάγκης με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επιβαρύνονται αδίκως και αδικαιολόγητα με επιπρόσθετο κόστος.
Εδώ και αρκετά χρόνια οι Κύπριοι καταναλωτές πληρώνουν τα πιο ακριβά επιτόκια, ακριβοπληρώνουν
τον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα και πίνουν το πιο
ακριβό γάλα στην Ευρώπη, (η τιμή του ενός λίτρου
κυμαίνεται στην Κύπρο από €1.24 έως €1.41, ενώ
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η τιμή δεν
ξεπερνά το €1 το λίτρο).
Φαίνεται πως, ο ανταγωνισμός στη χώρα μας είναι
από ανύπαρκτος έως και περιορισμένος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καρτέλ και ομάδες διαφόρων
συμφερόντων που εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα
θέση που κατέχουν στην αγορά.

Για να συγκρατηθούν και να ελαχιστοποιηθούν αυτά
τα απαράδεκτα φαινόμενα χρειάζεται η παρέμβαση
του κράτους και των θεσμικών του οργάνων.
Ιδιαίτερα η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει στο θέμα
της τιμής των καυσίμων, αφού δημοσιογραφικές και
άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως, οι τελευταίες
αυξήσεις στις λιανικές τιμές πώλησης δεν δικαιολο-

σημειώνει πως παρατηρείται ανυπαρξία ελέγχου
στις τιμές και ότι υπάρχουν αδυναμίες και κενά που
δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Μια άλλη πτυχή που πρέπει να διερευνηθεί είναι
αυτή που αφορά τη μείωση των διαφόρων κόστων,
κυρίως στις μεταφορές και στη βιομηχανία.

σε καύσιμα και γάλα

Δυστυχώς η μείωση του κόστους της ενέργειας που
παρατηρήθηκε στα καύσιμα και στον ηλεκτρισμό τον
τελευταίο καιρό, δεν έχει μετακυλισθεί στα άλλα
προϊόντα, είτε αυτά λέγονται αρτοποιητικά, είτε βιομηχανικά είτε οτιδήποτε άλλο.

Το θέμα με τις τιμές των καυσίμων είναι πολύ σοβαρό και γίνεται ακόμα σοβαρότατο, αν ληφθεί υπόψη
και η διαπίστωση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο οποίος στην ετήσια έκθεση του για το 2013,

Και αυτή η πτυχή πρέπει να μελετηθεί και οι αρμόδιες
αρχές πρέπει να δώσουν απλές και τεκμηριωμένες
εξηγήσεις στους καταναλωτές για το τι ακριβώς
συμβαίνει και μόνιμα είναι τα μεγάλα θύματα της
ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

• Ακρίβεια και αισχροκέρδεια

γούνται.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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Καιρικά

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Φαινόμενα

Ο Τσίπρας και ο Πλάτωνας

Μ

πορεί η νέα Ελληνική κυβέρνηση να έχει
υιοθετήσει μια τολμηρή πολιτική στην
διεκδίκηση των οικονομικών συμφερόντων της
χώρας σε σχέση με το τροικανό μνημόνιο, αλλά
η πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι σκληρή. Η Ελλάδα βρίσκεται πρό τραγικών αδιεξόδων τα οποία μόνον με εθνική συναίνεση και
συνεννόηση μπορούν να ανατραπούν.
Η στροφή προς τον ρεαλισμό ήταν εκ των
πραγμάτων αναγκαστική για τη νέα κυβέρνηση
προκειμένου να αποφευχθεί η συντριβή. Ο
δημοσιογράφος Γιώργος Τζίβας στην τακτική
στήλη του στον «ΠΟΛΙΤΗ» με τίτλο, Αλέξη άκου
τον Πλάτωνα, επισημαίνει. «Εδώ που έφτασαν
τα πράγματα θα ξαναζήσουμε μέρες θρίλερ,
μέρες δραματικές. Τι μπορεί να γίνει; Αυτό. Ο
Αλέξης Τσίπρας να ακούσει τον Πλάτωνα. Ο
Πλάτωνας αναφέρεται σε δύο τύπους πολιτικών. Στον βοσκό και στον υφαντή. Ο ένας προστατεύει τα πρόβατα όχι από αγάπη, αλλά για
να τους πάρει το μαλλί, το κρέας και το γάλα.
Ο υφαντής, όμως, βρίσκει επιδέξια τα καλύτερα νήματα για να φτιάξει το χαλί της ευνομούμενης πολιτείας!
Οι Έλληνες, όταν με το καλό κατανοήσουν τη
φούσκα της αμέριμνης ελπίδας, να καλέσουν
τον νεαρό πρωθυπουργό να σχηματίσει μια
κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και αλληλεγγύης.
Και να πιάσουν δουλειά λέγοντας όλη την αλήθεια στους πολίτες. Ίσως μόνο έτσι μπορεί να
ξανασταθεί όρθια η χώρα και οι άνθρωποί της.
Να διαλέξουν αντί για τον βοσκό τον υφαντή
(όχι της γαλοπούλας)».

Ά

λλη μια επέτειος της 8ης
Μαρτίου πλησιάζει και
άρχισαν εκ νέου οι φιλολογικές
διακηρύξεις να ηχούν στα
αυτιά μας. Η θεωρία εξακολουθεί να απέχει από την
πράξη και οι συνέπειες από
την οικονομική κρίση προβάλλονται ως άλλοθι για όσα
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

όφειλε η πολιτεία να πράξει
εδώ και χρόνια και δεν το
έκανε. Δηλαδή να στηρίξει
ουσιαστικά και αποτελεσματικά το ντόπιο γυναικείο δυναμικό.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Και προβάλει αβίαστα το ερώτημα. Τι έκανε η πολιτεία τους
καλούς καιρούς που τα δημόσια ταμεία ήταν εύρωστα και
γιατί δεν υιοθέτησε τέτοιες
πολιτικές που να στηρίζουν

Τελευταία ευκαιρία για την αξιοπιστία κυβέρνησης – κομμάτων
Έ
Φοροδιαφυγή

να χρόνο πρίν από τις Βουλευτικές εκλογές του 2016 η Κυπριακή κοινωνία βιώνει τις τραγικές επιπτώσεις του τραπεζικού εγκλήματος και της κρατικής χρεοκοπίας.
Οι κατακρεουργημένοι πολίτες δεν
εμπιστεύονται πλέον τα κόμματα
και γενικότερα το πολιτικό σύστημα
που φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο
της ευθύνης για την επελθούσα
καταστροφή. Ο μόνος θεσμός που
ακόμα κρατεί είναι η Δικαιοσύνη

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

στην οποία η αιμάσσουσα κοινωνία
εναποθέτει τις ελπίδες της για ένα
καλύτερο αύριο.
Μέσα σαυτό το ομιχλώδες τοπίο, η
κυβέρνηση και τα κόμματα έχουν μια
μοναδική ευκαιρία μέχρι τις εκλογές
να προβούν σε σημαδιακές ενέργειες
που θα τονώσουν την αξιοπιστία
τους η οποία βρίσκεται στο ναδίρ
από το 1960 μέχρι σήμερα. Προς την
κατεύθυνση αυτή, πρώτιστος στόχος θα πρέπει να είναι η ταχεία
πάταξη της κραυγαλέας φοροδιαφυγής, η πρόταξη σθεναρής αντίστασης στους αδαείς τραπεζίτες
και η ορθολογιστική προσέγγιση του
φλέγοντος ζητήματος των εκποιή-

σεων.

Οι αρχές του κράτους οφείλουν να
επιδείξουν θάρρος και τόλμη για
προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης των μεγάλων φοροφυγάδων και
φοροδιαφυγάδων.
Ταυτόχρονα,
κυβέρνηση και βουλή επιβάλλεται να
υιοθετήσουν επειγόντως τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εφαρμοσθεί η φορολόγηση στη βάση του
τεκμηρίου πολυτελούς διαβίωσης.

• Φοροδιαφυγή, Τραπεζικό,
Εκποιήσεις και
Μεγαλοοφειλέτες προκρίνουν
τη στάση των πολιτών
Εκποιήσεις
Πρώτιστο μέλημα πρέπει να είναι η
προστασία της πρώτης κατοικίας
των νοικοκυριών που τα εισοδήματα
τους έχουν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό
που αποδεδειγμένα αδυνατούν να
αποπληρώσουν τις δόσεις του
δανείου τους.

Τραπεζικό – Μεγαλοοφειλέτες
Οι τραπεζίτες που έσυραν την χώρα
στην άβυσσο θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά αλλά και να
επιστρέψουν τα κλεμμένα. Εδώ
ακριβώς θα δοκιμασθεί η Δικαιοσύνη ως ο μόνος θεσμός που δεν έχει
απαξιωθείς στη συνείδηση του

λαού. Παράλληλα, θα πρέπει να
ξεκαθαρίσει εδώ και τώρα το τοπίο
γύρω από τα ονόματα βουλευτών
και πολιτικών που έχουν μεγάλα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε πώς
τραπεζίτες εκβιάζουν πολιτικά
πρόσωπα προκειμένου να μην προωθηθούν νομοθετικά ή άλλα μέτρα
που θα επηρεάσουν ζωτικά τραπεζικά συμφέροντα.
Έχοντας αυτά κατά νουν πιστεύουμε
βαθύτατα πως αν οι πολιτικοί ταγοί
με πρώτους τους κυβερνώντες δεν
συγκρουσθούν τούτη την ώρα με
συγκεκριμένα κατεστημένα της οικονομικής ολιγαρχίας και των τραπεζιτών, τουλάχιστον στο βαθμό που
θα ικανοποιούν κατελάχιστον το
περί δικαίου αίσθημα, η πολιτική
αναξιοπιστία θα κορυφωθεί. Και τα
πράγματα σε μια τέτοια περίπτωση
θα προσλάβουν άσχημες διαστάσεις
με ανεπανόρθωτη ζημιά για όλους.
Οι πολίτες, πάντως, μπορούν με τη
δύναμη της ψήφους τους σένα
χρόνο, να ανατρέψουν το υφιστάμενο κομματικό σκηνικό στέλλοντας
στο σπίτι τους μιά για πάντα τους
φορείς της πολιτικής αναξιοπιστίας
και της ασύδοτης κομματοκρατίας.
Επιλέγοντας τους άριστους και τους
τίμιους μπορούν οι πολίτες να διανοίξουν ανοιχτούς ορίζοντες για τον
τόπο και τη δυσπραγούσα κοινωνία.

Δέσμιες ενός άκαμπτου συστήματος
οι γυναίκες της Κύπρου
με πράξεις τις εργαζόμενες
μητέρες; Η απάντηση είναι
απλή. Οι στερεότυπες προσεγγίσεις ήταν και εξακολουθούν
να είναι ισχυρότερες από τα
πρέπει και τα θέλω. Και όταν
στους καλούς καιρούς δεν
μπορέσαμε να προτάξουμε τα
πρέπει πως είναι δυνατόν
στους Χαλεπούς καιρούς να
υλοποιήσουμε τα θέλω.
Ωστόσο είναι γεγονός, και
αυτό δεν αποτελεί κυπριακό
προνόμιο, πως οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης έχουν
διαταράξει ακόμη περισσότερο την εύθραυστη ισορροπία
της ισότητας των δύο φύλων.
Η κάθε κυβέρνηση οφείλει
παρά τις οικονομικές δυσκολίες να λαμβάνει όλα εκείνα
τα μέτρα που να συμβάλουν
στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, ενός σημαντικού κομματιού του ντόπιου
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ανθρώπινου δυναμικού. Δεν
νοείται η οικονομία μιας
χώρας να στερείται τις δεξιότητες των γυναικών επειδή το
κοινωνικό κράτος δεν μπορεί
να στηρίξει σημαντικά την
μητέρα εργαζόμενη.
Οι γυναίκες δυστυχώς, εξακολουθούν να είναι δέσμιες ενός
άκαμπτου συστήματος που
δεν λαμβάνει υπόψη τα «ιδιαίτερα» προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως:
Της φροντίδας των παιδιών,
των υψηλών κόστων των
δομών φροντίδας, του ωραρίου λειτουργίας τους που δεν
εξυπηρετεί τις εργαζόμενες
του ιδιωτικού τομέα, της ανισομισθίας στις αμοιβές, της
έλλειψης πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας και πολλών άλλων προβλημάτων που εξακολουθούν
για χρόνια να παραμένουν

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

δυσεπίλυτα.
Οι αδυναμίες μας εντοπίζονται ακόμη και στην εφαρμογή

μα που θέτει φρένο στην προαγωγή της Ισότητας.
Τα
βήματα οπισθοχώρησης δεν
είναι μόνο εμφανή αλλά και
ανησυχητικά.
Το τεράστιο κεφάλαιο της Ισότητας επηρεάζει ένα πολύ
σημαντικό τμήμα του ανθρώ-

• Έφρασε ο καιρός η οικονομική κρίση
να αντιμετωπίζεται ως πρόκληση και όχι ως πρόβλημα
που θέτει φρένο στην προαγωγή της Ισότητας
ενός άρτιου νομοθετικού πλαισίου που προάγει την Ισότητα.
Τα σοβαρά κενά στους
θεσμούς παρακολούθησης της
εφαρμογής της νομοθεσίας δεν
δημιουργούν την ανάλογη
βαρύτητα και δυναμική στη
θωράκιση και προστασία των
εργαζομένων γυναικών στο
χώρο εργασίας με αποτέλεσμα
οι νομοθεσίες να παραμένουν
γράμμα κενό.
Είναι καιρός η οικονομική
κρίση να λειτουργήσει ως
προοπτική και όχι ως πρόβλη-

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

πινου δυναμικού και ένα άλλο
τόσο εξίσου σημαντικό τμήμα
το οποίο παραμένει αναξιοποίητο και ανεκμετάλλευτο την
στιγμή που η οικονομία διψά
για ντόπιο εργατικό δυναμικό.
Η ατμομηχανή της οικονομίας
είναι το ανθρώπινο της δυναμικό και όλοι λεκτικά το αναγνωρίζουν. Αν το κράτος συνεχίσει να μην λαμβάνει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες της κάθε
ομάδας, τότε αλίμονο μας, με
ότι αυτό συνεπάγεται.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΞΙΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η

ΣΕΚ για άλλη μια χρονιά θα τιμήσει την 8η Μαρτίου, Διεθνή ημέρα της Γυναίκας, με εκδηλώσεις
και επισκέψεις, σε χώρους εργασίας, στη Λευκωσία
Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίμνι. Στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στα
εργατικά κέντρα της ΣΕΚ, το νόημα της ημέρας αλλά
και τις θέσεις του Κινήματος στο καίριο θέμα της
Ισότητας θα αναλύσουν σε χαιρετισμό τους οι επαρχιακές γραμματείς των Τμημάτων Γυναικών ΣΕΚ
Νατάσα Ιωάννου, Γιώτα Ζαβρού, Κατερίνα Παμπακά
και Νίκη Χαλαμάντουρου. To πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως ακολούθως:
Λευκωσία

Πέμπτη, 5 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ. – Χαιρετισμό θα
απευθύνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξης Ιωνάς Νικολάου. Το θέμα των κινδύνων που
εγκυμονεί το διαδίκτυο για τα παιδιά θα αναλύσει ο
Υπεύθυνος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Ανδρέα Αναστασιάδης.
Παραλίμνι
Πέμπτη, 5 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ.Τα μυστικά μιας
επιτυχημένης συζυγικής σχέσης με τη ψυχολόγο
Δώρα Κώστα Σπανάσιη.

• Οργιάζει η αδήλωτη εργασία στην οικοδομική και τουριστική βιομηχανία

Η

ΣΕΚ κάλεσε την υπουργό Εργασίας να προωθήσει χωρίς άλλη
καθυστέρηση το νομοσχέδιο που
αποσκοπεί στην πάταξη της αδήλωτης απασχόλησης η οποία βρίσκεται σε έξαρση, προκαλώντας
σοβαρά δεινά στα εργασιακά
πράγματα του τόπου. Στην προχθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας
παρουσιάσθηκαν συγκλονιστικά
στοιχεία για το μέγεθος της αδήλωτης απασχόλησης η οποία
οργιάζει στους τομείς των ξενοδοχείων, του επισιτισμού και των
οικοδομών.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
τόνισε ότι το θέμα είναι πολύ
σοβαρό, καθώς θυματοποιεί εργαζόμενους κυρίως Κοινοτικούς ,
πλήττει τα κοινωνικά ταμεία, προκαλεί σωρείαν προβλημάτων στην

Πάφος

ομαλή λειτουργία της αγοράς
εργασίας όπως τα ελλείμματα
στην Ασφάλεια και Υγείας στην
Εργσαία, πυροδοτώντας ένταση
στις εργασιακές σχέσεις με όλα τα
αρνητικά συνεπακόλουθα για το
σύνολο της κοινωνίας και της

• . Η ΣΕΚ έθεσε το υπουργείο
Εργασίας και τη Βουλή
ενώπιον των ευθυνών τους
οικονομίας. Η ΣΕΚ, σημείωσε, καλεί
την αρμόδια υπουργό.

1 Να προωθήσει χωρίς καθυστέρηση το νομοσχέδιο που επιβάλλει
αυστηρές ποινές στους παραναμούντες
2

Να αυξήσει τις επιθεωρήσεις
ενισχύοντας τη στελέχωση του ΤΕΕ
με καταρτισμένο προσωπικό.

Μετά τη δίωρη στάση εργασίας
όλων των εργαζομένων η διεύθυνση του ξενοδοχείου συναίνεσε στην
καταβολή μισθών δύο μηνών και με
την έκδοση μεταχρονολογημένων
επιταγών.

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας, ενώπιον του οποίου τέθηκε η επικρατούσα κατάσταση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία,
καμιά ενέργεια δεν έχει δρομολογηθεί για θωράκιση
των εργαζομένων που βιώνουν καθημερινά εκφοβιστικές και ετσιθελικές συμπεριφορές, δήλωσε στην
Εργατική Φωνή ο γ.γ. της ΟΥΞΕΚΑ.-.ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους.
Ο κ. Μιλτιάδους τόνισε χαρακτηριστικά πως η ανοχή
των εργαζομένων έχει εξαντληθεί αφού παρά τις
δικές τους παραχωρήσεις και υποχωρήσεις μερίδα
ξενοδόχων τροποποιούν μονομερώς τους όρους
απασχόλησης ενώ εκμεταλλεύονται στο έπακρο το
νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό το οποίο υπό την
δαμόκλειο σπάθη της ανεργίας, αποδέχονται εξευτελιστικούς όρους απασχόλησης.
Οι εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις των εργαζομένων
θέλουν να προτάξουν ένα ισχυρό μήνυμα τόσο προς
το Υπουργείο Εργασίας, αφενός, όσο και σε μερίδα
εργοδοτών, αφετέρου, πως οι εργαζόμενοι δεν μπορούν άλλο να αντέξουν τέτοιας απαράδεκτης μεταχείρισης. Οι ηγεσίες των δύο συντεχνιών διεκδικούν
το αυτονόητο. Σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων
και νομική ρύθμιση βασικών όρων εργασίας όπως ο
13ος μισθός, η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, οι
αργίες και το ταμείο προνοίας, κ.α.

Ο κ. Μάτσας χαιρέτησε τη διάθεση
της υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου
για επίλυση του ζητήματος με
ενεργή εμπλοκή των κοινωνικών
εταίρων εξαπολύοντας ωστόσο
επικριτικές βολές ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι το μηχανογραφικό
σύστημα δεν μπορεί να αποτελεί
άλλοθι. Η κ. Αιμιλιανίδου παραδέχθηκε ότι τα πράγματα είναι
δύσκολα λόγω της έλλειψης επιθεωρητών.

για τους υπόλοιπους μήνες.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015 4 μ.μ. Η δερματολόγος και
αφροδισιολόγος Δρ Νικόλ Σακκά θα αναλύσει το
θέμα «Ομορφιά και Κοσμητική δερματολογία».

ιατρανώνοντας την έντονη δυσαρέσκεια και
απογοήτευση τους από την παθητική στάση που
τηρεί το Υπουργείο Εργασίας μπροστά στην εργασιακή εκμετάλλευση που βιώνουν οι εργαζόμενοι
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ, απεφάσισαν να κατέλθουν
σε μαζικές κινητοποιήσεις στις 24 Μαρτίου έξω από
το Υπουργείο Εργασίας.

4 Να προωθηθεί για ψήφιση
χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή ο
Εφαρμοστικός Νόμος για την ίση
Μεταχείριση

με χρονοδιαγράμματα

Λεμεσός

Δ

3 Να υιοθετηθεί τάχιστα η γνώση
της Ελληνικής Γλώσσας ως προαπαιτούμενο προσόν για εργοδότηση σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής
κυρίως στον τουριστικό κλάδο.

Στάση εργασίας των εργαζομένων
στο ALOE στην Πάφο

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 6.00 μ.μ. Η
Κοινωνική Επιστήμονας, Συγγραφέας και Σύμβουλος
Σχέσεων Μιράντα Σιδερά θα αναλύσει το θέμα «Σήμερα αλλάζω τη ζωή μου».

Δυναμική κινητοποίηση
ξενοδοχοϋπαλλήλων έξω
από το Υπουργείο Εργασίας

3

O

γδόντα Ξενοδοχοϋπάλληλοι
στο Ξενοδοχείο ALOE στην
Πάφο εδώ και τέσσερεις μήνες
παραμένουν απλήρωτοι παρά τις
συνεχείς επαφές και διαβουλεύσεις
των συντεχνιών με την διεύθυνση
του ξενοδοχείου.

Σε συνέλευση του το προσωπικό
του ξενοδοχείου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου,
πάρθηκε απόφαση
για λήψη
περιορισμένων μέτρων, αν η εργοδοτική πλευρά δεν προχωρούσε σε
πληρωμή έστω και ενός μηνός και

Στις 10 Μαρτίου 2015 ορίστηκε νέα
συνέλευση του προσωπικού για
μελέτη της διαμορφούμενης κατάστασης.
Στην περπίπτωση που ο εργοδότης
υπαναχωρήσει στις δεσμεύσεις
του, η λήψη απεργιακών μέτρων
θα είναι μονόδρομος για τους
εργαζόμενους.

Συνάντηση συντεχνιών με Υπουργό Συγκοινωνιών
για τον εκσυγχρονισμό των Κυπριακών λιμανιών
Τ
ο μείζον ζήτημα του εκσυγχρονισμού των κυπριακών λιμανιών τέθηκε στο μικροσκόπιο
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
μεταξύ του Υπουργού Συγκοινωνιών Μάριου Δημητριάδη με τις
συντεχνίες των λιμανιών, στην
παρουσία του προέδρου της Αρχής
Λιμένων Αλέκου Μιχαηλίδη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ.
Δημητριάδης ενημέρωσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη
μέχρι σήμερα πορεία της διαδικασίας ανάθεσης εργασιών στα
κυπριακά λιμάνια με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο της Τρόικα.
Ο υπουργός Συγκοινωνιών, επαναβεβαίωσε, τη δέσμευση της Κυβέρνησης ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θα διασφαλιστούν στο
ακέραιο τα δικαιώματα των υπαλ-

λήλων της Αρχής Λιμένων.

Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, Παντελής
Σταύρου χαιρέτησε τη διαβεβαίωση του Υπουργού, τονίζοντας, πως
για πολλοστή φορά τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Αρχή Λιμένων επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητα τους να διαφυλάξουν σαν
κόρη οφθαλμού τα δικαιώματα
των εργαζομένων στα κυπριακά
λιμάνια.
Μακάρι, πρόσθεσε, ο κ. Σταύρου να
μη χρεοκοπούσε η οικονομία μας,
και να μην προσκαλείτο η τρόικα
στην Κύπρο ώστε να μην συνέβαι-

ναν όσα έχουν συμβεί στα λιμάνια
και στην οικονομία μας. Και πρόσθεσε. Θα ήμασταν όλοι ευτυχείς
με το προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας.
Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ κατέδειξε
παράλληλα τη διαχρονική στάση
της Oμοσπονδίας στα λιμάνια που
βασίζεται στον πλήρη σεβασμό του
κώδικα βιομηχανικών σχέσεων και
κάλεσε όλες τις πλευρές, εργοδοτικές και εργατικές, να αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων ώστε μέσα
από ειρηνικές διευθετήσεις να
αποφευχθούν αχρείαστες και
ζημιογόνες ενέργειες για τη χώρα
μας.
Την ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ εκπροσώπησαν
στη συνάντηση και οι γραμματείς
των σωματείων ΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ Λεμεσού και Λάρνακας Τίτος Τιμοθέου
και Νίκος Κολιαντρής αντίστοιχα.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η

Διεθνής Χρηματοπιστωτική κρίση σε συνδυασμό με
τις παθογένειες του πολιτικού
και οικονομικού συστήματος
συνέβαλαν καθοριστικά στην
κρίση χρέους στη χώρα μας. Ως
αποτέλεσμα προβάλλονται οι
ιδιωτικοποιήσεις
να είναι
δήθεν απόλυτα αναγκαίες για
τη διόρθωση αυτής της δυσάρεστης κατάστασης χωρίς να
εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες
στον κάθε τομέα ξεχωριστά και
οι συνεπαγόμενες επιπτώσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
• Η ιδιωτικοποίηση των βρετανικών σιδηροδρόμων οδήγησε, πέραν της μεγάλης αύξησης
στα ναύλα, σε βαριά ατυχήματα και εκτροχιασμούς τρένων καθώς η συντήρηση
του δικτύου ήταν ελλιπής λόγω κόστους. Με κόστος 37 δις ευρώ το δημόσιο
αναγκάστηκε να προβεί ξανά στην αγορά του δικτύου.
που στην αγορά
δραστηριοποιούνται έξι εταιρείες.

στην Κύπρο λειτουργεί ο υγιής
ανταγωνισμός, προς όφελος
του καταναλωτή, είναι έωλο.
Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί
ο τομέας των υγρών καυσίμων.
Παραθέτονται μετά από έρευνα
τα πιο κάτω για προβληματισμό.

Διεθνής εμπειρία
από τις Ιδιωτικοποιήσεις
Του Ερωτόκριτου Κατελάρη
Απόφοιτος ΑΤΙ
Χειριστής Μηχανών
σε Ηλεκτροπαραγωγό
Σταθμό της ΑΗΚ

Η εξυπηρέτηση του δημοσίου
χρέους και συγκεκριμένα ο
στόχος είσπραξης του ποσού
1.4 δις ευρώ με τη μέθοδο της
ιδιωτικοποίησης κερδοφόρων
ημικρατικών
οργανισμών
(Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Α.Η.Κ, Αρχή Λιμένων Κύπρου
Α.Λ.Κ, Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου Α.ΤΗ.Κ) σε ένα εξαιρετικά οικονομικά
δυσμενές
περιβάλλον θα έχει ως αποτέλεσμα η δημόσια περιουσία να
πωλείται σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή της αντικειμενικής
της αξίας. Παράλληλα να
εκχωρείται σημαντικό κομμάτι της αυτονομίας του κράτους σε ιδιώτες (πιθανόν από
γειτονικά κράτη που εποφθαλμιούν ολόκληρη την Κύπρο) και
το κράτος να
υφίσταται
απώλεια εθνικής κυριαρχίας.
Να μην ξεχνούμε ότι η μικρή
ημικατεχόμενη Κύπρος μεγαλούργησε με τη συνύπαρξη ,
συνεργασία, αυτών των οργανισμών
και του ιδιωτικού
τομέα.
Οι θιασώτες των ιδιωτικοποιήσεων κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, διασυνδέουν
την πολιτική αυτή ως αναγκαία διαρθρωτική αλλαγή
που στοχεύει στη μείωση του
δημοσίου χρέους, λιγότερο
κράτος, ποιοτική βελτίωση
υπηρεσιών, αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση ανταγωνιστικότητας και μείωση προσφερόμενης τιμής. Εν τούτοις η
διεθνής εμπειρία δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Η μέχρι
σήμερα εδώ εμπειρία, αποδεικνύει ότι το κράτος δεν έγινε
μεγαλύτερο (μεγέθυνση δημοσίων
δαπανών)
εξαιτίας
απουσίας της πιο πάνω πολιτικής. Ως προς την διασύνδεση
της πολιτικής αυτής με την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, το επιχείρημα ότι σήμερα

• Από τη μέχρι σήμερα διεθνή
εμπειρία (Ελλάδα, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κλπ.)
παρά τις εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις έχει αποδειχθεί ότι
το δημόσιο συνεχίζει να αυξάνει το χρέος του.
• Ο ρόλος του κράτους στην
Κύπρο ως «κράτος εγγυητής»
λόγω της ανεξέλεγκτης και
πάντα πιο έξυπνης από αυτό
αγοράς (και όχι λόγω των μη
ιδιωτικοποιήσεων), είχε ως
αποτέλεσμα να αυξήσει δραματικά το δημόσιο χρέος του,
κοινωνικοποιώντας τις ιδιωτικές ζημιές των τραπεζών με τη
χορήγηση ρευστότητας και
εγγυήσεων .
• Ο ρόλος του κράτους στην
Κύπρο ως «κράτος πρόνοιας»
κυρίως λόγω αστοχίας των
τραπεζών με τα καταστροφικά
επακόλουθα ( και όχι λόγω των
μη ιδιωτικοποιήσεων), το καλεί
να προβεί σε εφαρμογή σχεδίων πρόσληψης ανέργων,
χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, επιδότηση επιχειρήσεων
για εργοδότηση ανέργων.
Παράλληλα με συνεχείς επιδοτήσεις σε ιδιωτικών συμφερόντων επιχειρήσεις (αεροπορικές εταιρείες, συγκοινωνίες,
αεροδρόμια κλπ.), οργανωμένες ομάδες πολιτών που χρήζουν εξέτασης αν εδόθησαν ή
δίνονται με διαφάνεια ή σωστή
αιτιολογία έχουν ως αποτέλεσμα να μεγεθύνουν περαιτέρω
τις δημόσιες δαπάνες (μεγαλύτερο κράτος).
• Η αμφισβήτηση του κράτους
ότι δεν μπορεί να εκπληρώσει
το ρόλο του ως «κράτος παραγωγός» αντικρούει την βέβαιη
πεποίθηση ότι μπορεί να
εκπληρώσει τέλεια το ρόλο του
ως «κράτος εγγυητής» ( της
ασφαλούς και απρόσκοπτης
παροχής των υπηρεσιών των
οργανισμών κοινής ωφέλειας)
και «κράτος ρυθμιστής» ( για
όσο το δυνατό χαμηλότερες
τιμές).
• Μέσω της ιδιωτικοοικονομικής πολιτικής της μεγιστοποίησης κέρδους, στην Βρετανία
υπονομεύεται η ενεργειακή
επάρκεια αφού δεν προβαίνουν
στις αναγκαίες αναπτυξιακές

υποδομές. Σχετικό άρθρο
υπάρχει
στην
εφημερίδα

• Στη Βουλγαρία μετά
την εξωφρενική αύξηση
των τιμών της ηλεκτρικής
ενέργειας ακολούθησε
κοινωνική αναταραχή
που οδήγησε στην επανακρατικοποίηση του τομέα
Guardian όπου η Ofgem (η ρυθμιστική Αρχή ενέργειας του
Ηνωμένου Βασιλείου) το αναγνώρισε. Η ίδια φιλελεύθερη
εφημερίδα καταγράφει 37%
αύξηση στις τιμές ενέργειας τα
τελευταία τρία χρόνια παρόλο

• Στην Ιταλία η
εθνική στατιστική
υπηρεσία
Censis καταγράφει σε αριθμούς
την
αποτυχία
ορισμένων ιδιωτικοποιήσεων με
μείωση
13%
θέσεις εργασίας
σε
διάφορους
κλάδους, αύξηση
τιμών 17% σε ηλεκτρικό και
κατά 10% αεροπορικών και
σιδηροδρομικών μεταφορών.
• Η ιδιωτικοποίηση των βρετανικών σιδηροδρόμων οδήγησε, πέραν της μεγάλης αύξησης στα ναύλα (στοίχιζε στο
βρετανικό δημόσιο 1 δις. πριν
την ιδιωτικοποίηση, σήμερα η
βρετανική κυβέρνηση επιδοτεί
τις ιδιωτικές εταιρείες με 6
δις. για να συγκρατήσουν τις
αυξήσεις ναύλων), σε βαριά
ατυχήματα και εκτροχιασμούς
τρένων καθώς η συντήρηση
του δικτύου ήταν ελλιπής λόγω
κόστους. Με κόστος 37 δις.
ευρώ το δημόσιο αναγκάστηκε
να προβεί ξανά στην αγορά
του δικτύου.
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• Στη Γερμανία είναι έντονη η
τάση από δήμους για επαναφορά σε δημόσια χέρια των
μονάδων παραγωγής ενέργειας και των δικτύων διανομής,
λόγω αύξησης της τιμής. Η
κυβέρνηση της Βάδης – Βιρτεμβέργης εξαγόρασε για 4.7 δις
ευρώ το 45% της ΕΝΒW, από τη
Γαλλική EDF, ενώ η Βόρεια
Ρηνανία - Βεστφαλία αγόρασε
την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EVONIK-STEAG για 649
εκ. ευρώ
• Στην Ελλάδα, κατακερμάτισαν την Δ.Ε.Η (όπως κάποιοι
λογαριάζουν να κάνουν και με
την Α.Η.Κ). Με το νομικό πλαίσιο της λεγόμενης απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας έφεραν μεγάλες αυξήσεις
στην τιμή. Παράλληλα δύο
ιδιωτικές εταιρείες μπήκαν
στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το 2009,
όταν η αγορά ήταν ευνοϊκή για
τους προμηθευτές και την
εγκατέλειψαν με τον χειρότερο
τρόπο (εισέπρατταν αλλά δεν
πλήρωναν τις υποχρεώσεις
τους) δύο χρόνια αργότερα,
όταν η αγορά άλλαξε, αφήνοντας στην τύχη τους χιλιάδες
πελάτες τους και φορτώνοντας την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και το κράτος με
δυσθεώρητα χρέη.
• Στη Βουλγαρία μετά την εξωφρενική αύξηση των τιμών της
ηλεκτρικής ενέργειας ακολούθησε κοινωνική αναταραχή
που οδήγησε στην επανακρατικοποίηση του τομέα.

(Συνέχεια στη σελ. 5)

• Στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Καλιφόρνια οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος συμφώνησαν μεταξύ τους (καρτέλ) για μειωμένη παραγωγή με στόχο την αύξηση των τιμών και την απόσπαση μεγαλύτερου κέρδους. Αυτοί οι κίνδυνοι θα αυξηθούν δραματικά στην Κύπρο λόγω του
μικρού μεγέθους αγοράς .
• Οι ιδιωτικοποιήσεις επιφέρουν μαζικές απολύσεις, καταργήσεις όρων συλλογικών συμβάσεων,
απορρύθμιση ωραρίων, αποφυγή επενδύσεων σε υποδομές, τα οποία είναι μέτρα για αρχική "εξυγίανση", που αυξάνουν πράγματι την παραγωγικότητα εργασίας και άμεσα κέρδη στις εταιρείες.
Λόγω του ότι οι συντελεστές φορολόγησης των εταιρειών (δεν υποστηρίζω την αύξηση του συντελεστή) είναι χαμηλότεροι των φυσικών προσώπων, τα έσοδα στο κράτος είναι πολύ λιγότερα. Η
επίδραση (μειωμένα έσοδα) θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελλοντικοί
ιδιοκτήτες θα είναι ξένων συμφερόντων και με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία, θα εισπράττουν κέρδη μέσω μερισμάτων που θα υπόκεινται μόνο σε εταιρική φορολογία με συντελεστή 12,5%,
χωρίς να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε μερίσματα με συντελεστή 17%, η
οποία ισχύει σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Με τη διαφυγή εγχώριων εισοδημάτων στο εξωτερικό αποδυναμώνουν περαιτέρω την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη.
• Το χαμηλό επίπεδο των μισθών υποχρεώνει τους ανθρώπους να καταναλώνουν λιγότερο και οι
επενδύσεις παραμένουν χαμηλές. Αυτό έχει προφανώς αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη επισημαίνει σε έκθεση της η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ, ILO) που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.
• Ο φερόμενος επιπρόσθετος στόχος των ιδιωτικοποιήσεων, είναι η άντληση κεφαλαίων (ξένες
επενδύσεις) για πραγματοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων των προς ιδιωτικοποίηση οργανισμών με αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους. Τόσο η A.TH.K όσο και η Α.Η.Κ
διαθέτουν επάρκεια σε σύγχρονο δίκτυο και εξοπλισμούς. Ακόμα όμως και αν υπήρχε ανάγκη για
νέες επενδύσεις η διεθνής πρακτική που παρατηρείται θέτει σε αμφιβολία αν οι ιδιώτες επενδυτές
θα ακολουθήσουν την προβαλλόμενη πορεία. Αντιθέτως μάλλον θα ακολουθήσουν την στρατηγική
της απομύζησης των υφιστάμενων πόρων που έγιναν από τους πολίτες προς ίδιον όφελος και
κέρδος. Με την ορθολογιστική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αχρείαστες (μάλλον
ζημιογόνες για το όλο σύστημα )είναι και οι επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής τα επόμενα τουλάχιστο 5 χρόνια
• Ιδιωτικοποίηση κοινωφελών επιχειρήσεων συνεπάγεται απώλεια του κράτους δυνατότητας
άσκησης κοινωνικής αλλά και οικονομικής τιμολογιακής πολιτικής, με άμεση επίπτωση στην κοινωνική ειρήνη και συνοχή.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιόδοξοι και απογοητευμένοι
οι Κύπριοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Συνέχεια από σελ. 4)
• Με το καθεστώς δημόσιας καθετοποιημένης εταιρείας (όπως περίπου είναι
τώρα η Α.Η.Κ.) λειτουργεί και η μεγαλύτερη παγκόσμια εταιρεία ενέργειας, η Δημόσια Γαλλική Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας (E.D.F), η οποία δραστηριοποιείται σε
όλη την Ευρώπη με σημαντικότατα οφέλη
για την ίδια την Γαλλία. Παράλληλα διατηρεί την κρατική δραστηριότητα στις
συγκοινωνίες και υπάρχει υψηλότερη
ποιότητα σε άνεση, ταχύτητα, ασφάλεια
και με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την
Μ.Βρετανία .
• Στη Γαλλία επανακρατικοποιείται η
υδατοπρομήθεια λόγω της ανεξέλεγκτης
αύξησης των τιμών και της αδυναμίας
του ιδιώτη να παρέχει ασφαλή για την
υγεία των πολιτών υδροδότηση.
Η ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών, με δεσπόζουσα θέση στην αγορά,
όπως της Α.Η.Κ., Α.Λ.Κ. και της A.TH.K
λόγω του μεγέθους της σε μια πολύ μικρή
αγορά, θα δημιουργήσει ανεξέλεγκτα
ιδιωτικά μονοπώλια ή ολιγοπώλια αντίστοιχα. Με στόχο τη μεγιστοποίηση κέρδους η άποψη περί υγιούς ανταγωνισμού
και μειώσεων τιμών καθίσταται μη ρεαλιστική.
Αμφιβάλλω πολύ αν θα δώσει
ώθηση στην οικονομία μας για να μειωθεί
το χρέος μας ως ποσοστό του Α.Ε.Π.
Μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι
θα συμβάλουν σε μια περαιτέρω αναδιανομή του πλούτου στους Νέους Μετόχους
με εγγυημένα κέρδη χωρίς ρίσκο . Το κράτος θα γίνει μεγαλύτερο (περισσότερες
δαπάνες) αφού θα είναι εκεί να εγγυάται,
να επιδοτεί (όταν θα διστάζουν να προβούν σε νέες μακροπρόθεσμες υποδομές)
και να αποζημιώνει πάντοτε με τα
λεφτά του φορολογούμενου πολίτη .
Οι οργανισμοί που δεν επιδοτούνται, ή
καλύτερα που δεν τα καταφέραμε ακόμα,
προσθέτουν αξία στην οικονομία .Δεν
αφαιρούν από αυτή. Το κράτος οφείλει
να διαχειρίζεται την περιουσία του ( η
περιουσία του δημοσίου δεν ανήκει στον
εκάστοτε φορέα άσκησης κρατικής εξουσίας αλλά στην ολότητά του ) με τον
πλέον επωφελή τρόπο για το δημόσιο
συμφέρον .Στην ουσία η εκποίηση αυτών
των κερδοφόρων οργανισμών δημοσίου
δικαίου αποτελεί αποποίηση μελλοντικών
κρατικών εσόδων, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν εντός της κυπριακής
οικονομίας με την ανάλογη πολλαπλασιαστική ισχύ. Γ΄αυτό η είσπραξη του
ποσού των 1.4 δις ευρώ για εξυπηρέτηση
των δανειστών μας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολιτικό μανιφέστο ή απλή
μαθηματική πράξη.
Για τα όποια προβλήματα ταλανίζουν
αυτούς τους οργανισμούς ευθυνόμαστε
όλοι, λόγω έλλειψης κουλτούρας και χρηστής διακυβέρνησης. Αυτό πηγάζει από
τη γενικότερη κρίση ηθικών και πνευματικών αξιών. Λείπει δηλαδή ο ανθρωπινότερος πολιτισμός. Είναι σε αυτή την
κατεύθυνση που θα πρέπει η Πολιτεία να
εστιάσει την προσπάθεια της, σε μια χρηστή δημόσια διακυβέρνηση και προώθηση
ανθρώπων με ηθικές και πνευματικές
αξίες προς όφελος όλων. Μια τέτοια
πορεία θα βοηθήσει την οικονομία και την
κοινωνία να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας
σήμερα.

Α

παισιόδοξοι όσον αφορά την κατάσταση της Κύπρου, αλλά και της ΕΕ γενικότερα, εμφανίζονται οι Κύπριοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Τακτικού Ευρωβαρόμετρου που διενεργήθηκε το 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, που διεξήχθη στην Κύπρο τον περασμένο Νοέμβριο, οι Κύπριοι έχουν γίνει περισσότερο δύσπιστοι σχετικά με τις πολιτικές που
ακολουθούνται και παρουσιάζονται αρκετά πιο απογοητευμένοι, σε σύγκριση με
άλλες χρονιές, τόσο με τα κυπριακά θεσμικά όργανα, όσο και με τα ευρωπαϊκά,
ενώ δεν προσβλέπουν σε μεγάλη βελτίωση στη γενική κατάσταση ούτε σε προσωπικό, αλλά ούτε και σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρόλο που οι Κύπριοι εμφανίζονται
ικανοποιημένοι με τη ζωή τους αφού
σε σχετική ερώτηση το 80% έδωσε
αυτή την απάντηση, εντούτοις κρίνουν
πως η κατάσταση της οικονομίας και
της απασχόλησης στη χώρα είναι
κακή. Συγκεκριμένα, το 93% των
Κυπρίων ερωτηθέντων δήλωσε πως η
κατάσταση στην κυπριακή οικονομία
είναι κακή, που είναι το τέταρτο
ψηλότερο στην ΕΕ, μετά την Ελλάδα
(98%), την Ισπανία (97%) και την Πορτογαλία (94%), και πολύ ψηλότερο από
το μέσο όρο της ΕΕ (63%).
Όσον αφορά την προσωπική οικονομική τους κατάσταση, το 39% των
Κυπρίων ερωτηθέντων θεωρούν καλή

κατεύθυνση.
Οι Κύπριοι (55%) προσδοκούν ότι η
προσωπική τους αλλά και η εθνική
κατάσταση θα παραμείνει σε γενικά
επίπεδα η ίδια κατά τους επόμενους
δώδεκα μήνες. Το 59% δεν προσδοκά
αλλαγή στις προσωπικές τους συνθήκες εργοδότησης, ενώ το 35% θεωρεί
πως η οικονομική κατάσταση της
χώρας θα επιδεινωθεί και το 36% ότι
οι συνθήκες εργοδότησης επίσης θα

• Κακή η κατάσταση οικονομίας
και απασχόλησης στην Κύπρο
λέει η πλειοψηφία

Η ΕΕ υπεύθυνη για τη λιτότητα
Η σημαντική πλειοψηφία των
Κυπρίων ερωτηθέντων - 77% πιστεύει πως η ΕΕ είναι υπεύθυνη
για τη λιτότητα στην Ευρώπη και το
68% διαφωνεί με τη δήλωση ότι η ΕΕ
κάνει χαμηλότερο το κόστος διαβίωσης στην Ευρώπη.
Διχασμένοι παρουσιάστηκαν οι
Κύπριοι σχετικά με το αν η ΕΕ κάνει
το χρηματοπιστωτικό τομέα να πληρώνει το μερίδιο που του αναλογεί,
με την πλειονότητα να διαφωνεί.
Υπέρ αυστηρότερων κανόνων για τη
φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους τάσσεται η πλειοψηφία με ποσοστό 87%, αλλά και
υπέρ της ρύθμισης των μισθών στον
χρηματοπιστωτικό τομέα (65%).
Η απόλυτη πλειοψηφία των
Κυπρίων (93%) δήλωσε ότι πρέπει να
ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ανθρώπων από χώρες
εκτός της ΕΕ.
ό,τι αφορά την πλειοψηφία των ερωτηθέντων Κυπρίων που δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς.
Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα
πολιτικά κόμματα, με το 91% να δηλώνει ότι δεν τα εμπιστεύεται και ακολουθούν η Δικαιοσύνη ή το κυπριακό
νομικό σύστημα (70%) και η Αστυνομία
(60%).

την εργασιακή τους κατάσταση, ενώ
το 34% τη θεωρεί κακή. Η πλειονότητα
των Κυπρίων ερωτηθέντων (53%) θεωρεί επίσης καλή τη χρηματοοικονομική
κατάσταση του νοικοκυριού τους.
Ωστόσο, η απόλυτη πλειοψηφία,
ποσοστό που φτάνει το 93%, κρίνει
κακή την κατάσταση εργοδότησης
στην Κύπρο, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα ψηλότερα της ΕΕ, μαζί με
τα ποσοστά της Ελλάδας, Ισπανίας
και Πορτογαλίας, ενώ ο αντίστοιχος
ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι το 73%.
Ως τα σημαντικότερα ζητήματα που
αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, οι
Κύπριοι θεωρούν την ανεργία και την
οικονομική κατάσταση, με ποσοστά
79% και 68% αντίστοιχα.
Οι ερωτηθέντες είπαν επίσης ότι τα
δύο πιο σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αυτή τη στιγμή είναι η οικονομική κατάσταση του
νοικοκυριού τους (47%, έναντι 19% του
ευρωπαϊκού μέσου όρου) και η ανεργία
(32%), η οποία θεωρούν ότι είναι το
πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει γενικότερα η Ευρώπη αυτή τη
στιγμή.
Το 55% των Κυπρίων ερωτηθέντων
πιστεύει ότι γενικά τα πράγματα στην
Κύπρο οδεύουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ποσοστό που αυξήθηκε κατά
8% από την Άνοιξη του 2014, ενώ το
43% πιστεύει ότι και στην Ευρώπη τα
πράγματα οδεύουν προς τη λάθος

Το 72% τείνει να μην εμπιστεύεται,
όπως δηλώνει, την κυπριακή Κυβέρνηση, αλλά ούτε και τη Βουλή των
Αντιπροσώπων (77%).

επιδεινωθούν.
Το 65% των Κυπρίων ερωτηθέντων, το
ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, πιστεύει
ότι τα χειρότερα δεν έχουν συμβεί
ακόμη, ενώ το 31% δηλώνει ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην
αγορά εργασίας έχει ήδη φτάσει στο
αποκορύφωμά της και ότι η κατάσταση σιγά – σιγά θα βελτιωθεί.

Χαμηλό αίσθημα Eυρωπαϊκότητας
Η Κύπρος κατέγραψε το ψηλότερο
ποσοστό ερωτηθέντων (72%) που
δήλωσε ότι δεν αισθάνεται συνδεδεμένο με την ΕΕ, αλλά ούτε και με την
Ευρώπη (64%).
Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία
(93%) είπαν ότι θεωρούν τον εαυτό
τους πιο πολύ ως την εθνικότητά τους
παρά ως Ευρωπαίους.

Υποχωρεί περαιτέρω
η εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Αυξημένα ποσοστά σε σύγκριση με την
Άνοιξη του 2014 καταγράφονται σε

Τι είπαν οι Τουρκοκύπριοι
Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου στα κατεχόμενα καταγράφουν
μείωση του ποσοστού των Τ/κ που
θεωρεί το Κυπριακό ως το μεγαλύτερο
πρόβλημα.
Οι βασικές ανησυχίες των Τ/κ αφορούν την οικονομική κατάσταση και
την ανεργία.
Μόνο το 12% πιστεύει ότι η οικονομία
πάει καλά, ενώ η πλειοψηφία, 73%,
δηλώνει ότι η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή.
Το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πληρωμή λογαριασμών και το 70% ότι οι
επιχειρήσεις τους δεν πάνε καλά.
Οι περισσότεροι Τ/κ πιστεύουν ότι η
ΕΕ έχει θετική εικόνα, και κάτι παραπάνω από τους μισούς (51%) έχουν
πιο θετική εικόνα απ` ό,τι οι Ευρωπαίοι για την ΕΕ.

Η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις
Η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων, ποσοστό 98%, θεωρεί ότι η χώρα
χρειάζεται μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει το μέλλον, ενώ το 85% θεωρεί πως τα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους
στην Κύπρο δεν μπορούν να καθυστερήσουν.
Ποσοστό 82% θεωρεί πως το δημόσιο χρήμα θα έπρεπε να χρησιμοποιείται
για να τονώσει τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα σε επίπεδο ΕΕ, ενώ το 64%
πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι σε καλύτερη θέση να δημιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας παρά ο δημόσιος.
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Οι κατασχέσεις κατοικιών αποτελούν
το νέο εφιάλτη της Ιρλανδίας

«Η Κύπρος
γυρίζει σελίδα»

εκαεξασέλιδο αφιέρωμα στην Κύπρο με τίτλο
«Κύπρος: Στο δρόμο προς την ανάκαμψη» φιλοξένησε προ ημερών η εφημερίδα Times. Το αφιέρωμα
περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά στα σημάδια
ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας ανά τομέα, ενώ
περιλαμβάνει και τοποθετήσεις της πολιτικής και
οικονομικής ηγεσίας της χώρας.
Στο εισαγωγικό άρθρο τονίζεται ότι η Κύπρος «γυρίζει σελίδα προς ένα φωτεινότερο, ζωηρό μέλλον»,
σημειώνοντας ότι «η ήρεμη στωικότητα του κυπριακού λαού έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη». Γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στο «πνεύμα
του ‘74» που συνέβαλε στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Όπως σχολιάζεται σε ένα από τα δεκάδες άρθρα του
αφιερώματος, ο πόνος της δριμείας ύφεσης απαλύνεται από την ανθεκτικότητα του νησιού. Το «φάρμακο» της τρόικα χαρακτηρίζεται απαιτητικό και
σκληρό, ωστόσο τονίζεται πως οι οικονομικές προοπτικές είναι πιο υγιείς. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται
μεταξύ άλλων στον ισχυρό τουριστικό τομέα, το
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον και τη δύναμη του
τομέα υπηρεσιών.
Το αφιέρωμα φιλοξενεί και δηλώσεις του Προέδρου
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος λέει
πως η αποφασιστικότητα να εφαρμοστούν οι σκληροί όροι της συμφωνίας με της τρόικα μετά από την
κρίση του Μαρτίου του 2013 έχει βάλει την Κύπρο
στο μονοπάτι της ανάκαμψης.

Ανάπτυξη 1,7%
στην ΕΕ το 2015
• Bελτιώθηκαν οι προοπτικές,
αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Γ

ια πρώτη φορά μετά το 2007, οι οικονομίες όλων
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να σημειώσουν και πάλι ανάπτυξη φέτος,
σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του έτους, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί
συγκρατημένα στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, και στη
συνέχεια να επιταχυνθεί περαιτέρω το 2016.
Η ανάπτυξη φέτος προβλέπεται να φθάσει το 1,7%
στο σύνολο της ΕΕ και το 1,3% στην Ευρωζώνη. Το
2016, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να
φθάσει αντίστοιχα το 2,1% και το 1,9%, λόγω της

αυξημένης εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης, της
πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής και ενός, σε
γενικές γραμμές, ουδέτερου δημοσιονομικού προσανατολισμού.
Οι προοπτικές ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη είναι
ακόμα περιορισμένες λόγω του ασθενούς επενδυτικού περιβάλλοντος και της υψηλής ανεργίας. Ωστόσο, μετά το φθινόπωρο, ορισμένες σημαντικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν ταχύτερα απ'
ό,τι στο παρελθόν, το ευρώ υποτιμήθηκε σημαντικά,
η ΕΚΤ ανακοίνωσε ποσοτική χαλάρωση, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Επενδυτικό της Σχέδιο για την Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη.
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• Οι Ιρλανδοί που δεν εξυπηρετούν το δάνειό τους για περισσότερο από δύο χρόνια
αποτελούν τα 2/3 του συνόλου των ιδιοκτητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα
στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων

Ο

κ. Μπάιρον Τζένκινς λέει ότι
προτιμάει να γκρεμίσει το
σπίτι του από το να το παραδώσει
στους τραπεζίτες. Ο πρώην οικοδόμος χρωστάει περίπου 750.000
ευρώ για το στεγαστικό δάνειο που
πήρε προκειμένου να αγοράσει το
σπίτι στην πόλη Κίλντερ, περίπου
60 χιλιόμετρα δυτικά του Δουβλίνου. Μετά 15 δίκες εξακολουθεί να
αντιστέκεται στην κατάσχεση του
σπιτιού του. «Το μόνο που θα
πάρουν πίσω θα είναι ένας σωρός
από τούβλα», λέει ο κ. Τζένκινς.
«Τους το έχω πει». Οι τράπεζες
κατέθεσαν 10.000 αιτήσεις κατασχέσεως σπιτιών το διάστημα
Σεπτεμβρίου 2013-Σεπτεμβρίου
2014, δηλαδή τέσσερις φορές
περισσότερες απ’ ό,τι τον προηγούμενο χρόνο. Η ιστορία της χειρότερης κατάρρευσης αγοράς ακινήτων στη δυτική Ευρώπη μπαίνει
σε νέο κεφάλαιο και φέρνει μαζί
της την ιρλανδική εκδοχή αντισυστημικής αντίδρασης που σαρώνει
την Ευρώπη. Καθώς οι Ελληνες
στρέφονται στον Αλέξη Τσίπρα
προκειμένου να αντιστρέψουν
πέντε χρόνια λιτότητας και κόμματα που τάσσονται κατά της μετανάστευσης κερδίζουν έδαφος σε
χώρες όπως η Γαλλία και η Σουηδία, στην Ιρλανδία, οι ιδιοκτήτες

σπιτιών αρχίζουν να οργανώνουν
τη δική τους αντίσταση.
Ο κ. Τζένκινς ανήκει σε μια ομάδα
ακτιβιστών που συνδέεται με την
οργάνωση Land League, όπως ήταν

και το όνομα μιας οργάνωσης του
19ου αιώνα που έδινε μάχες κατά
των ιδιοκτητών γης την εποχή που
η Ιρλανδία ήταν τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τον 21ο
αιώνα η μάχη είναι κατά των τραπεζιτών. «Δεν προκαλούμε καταστροφή, αν με καταστροφή εννοεί
κανείς το να εξακολουθούν οι
άνθρωποι να μένουν στα σπίτια
τους», λέει ο κ. Τζέρι Μπιντς, ένας
εργολάβος που έχει περάσει σχεδόν
δέκα χρόνια πολεμώντας δικαστικά τις τράπεζες και σήμερα είναι
επικεφαλής της Land League.
«Εμείς απηχούμε τον θυμό που
υπάρχει στην κοινωνία σε σχέση με
χρέη που είναι τόσο μεγάλα ώστε
δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν»,
προσθέτει. Περίπου 117.000 στε-

γαστικά δάνεια δεν εξυπηρετούνται κανονικά σήμερα, σύμφωνα με
στοιχεία της ιρλανδικής κεντρικής
τράπεζας, και μια ομάδα που
παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές
ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα
ότι αναμένει σημαντικά αύξηση
των κατασχέσεων.
Με τις εκλογές να είναι προγραμματισμένες για το 2016, το ζήτημα
αρχίσει σιγά σιγά να προσελκύει
την προσοχή των πολιτικών. Ο
Ιρλανδός πρωθυπουργός Έντα Κένι
κάλεσε αυτή την εβδομάδα τους
τραπεζίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν εξυπηρετούν το
δάνειό τους για περισσότερο από
δύο χρόνια αποτελούν τα 2/3 του
συνόλου των ιδιοκτητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην
εξυπηρέτηση των στεγαστικών
τους δανείων. Ένα χιονισμένο
πρωινό του Ιανουαρίου, μια ομάδα
διαδηλωτών, κατά των κατασχέσεων σπιτιών, συγκεντρώθηκε έξω
από ένα μικρό σπίτι στην πόλη
Κελς, 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Δουβλίνου. Επί 72 ώρες,
60 άνθρωποι παρέμειναν έξω από
το σπίτι προκειμένου να αποτρέψουν την κατάσχεσή του.

Το 2016 το 1% του πληθυσμού της Γης θα κατέχει
περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 99%

Η

περιουσία που βρίσκεται στα
χέρια του 1% των πλουσιοτέρων στον κόσμο θα ξεπεράσει το
2016 εκείνη που κατέχει το υπόλοιπο 99%, ανακοίνωσε η μη
κυβερνητική οργάνωση Oxfam ενόψει της έναρξης των εργασιών του
οικονομικού φόρουμ του Νταβός
(21-14 Ιανουαρίου) , απευθύνοντας έκκληση για την "επαναδιατύπωση των κανόνων" ώστε να
διορθωθούν οι "κολοσσιαίες" ανισότητες. Σύμφωνα με μελέτη της
βρετανικής οργάνωσης, το μερίδιο
της περιουσίας που κατέχει το 1%
παγκοσμίως διαμορφώθηκε στο
44% το 2009, στο 48% το 2014 και
θα ξεπεράσει το 50% το 2016.
"Το 2014, τα μέλη αυτής της
παγκόσμιας ελίτ κατείχαν κατά
μέσο όρο 2,7 εκατομμύρια δολάρια
ανά ενήλικα. Το υπόλοιπο του ενός
πέμπτου (20%) των πλουσιοτέρων
κατέχει το 46% της παγκόσμιας
περιουσίας, τη στιγμή που το 80%
του παγκόσμιου πληθυσμού δεν
μοιράζεται παρά το 5,5% που
απομένει", σύμφωνα με την Oxfam.
Η οργάνωση, η διευθύντρια της
οποίας, η Γουίνι Μπιανγίμα, θα
συμπροεδρεύει του οικονομικού
φόρουμ του Νταβός, ζητεί την
"οργάνωση εντός του έτους παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τις

χρηματοπιστωτικές-φορολογικές
υποθέσεις, ώστε "να ξαναγραφτούν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί κανόνες".

• Σύμφωνα με μελέτη
της βρετανικής οργάνωσης,
το μερίδιο της περιουσίας
που κατέχει το 1% παγκοσμίως διαμορφώθηκε στο 44%
το 2009, στο 48% το 2014 και
θα ξεπεράσει το 50% το 2016
"Οι διαστάσεις των ανισοτήτων σε
παγκόσμια κλίμακα είναι κολοσσιαίες", δήλωσε η Γουίνι Μπιανγίμα,
για την οποία το χάσμα ανάμεσα
στις μεγάλες περιουσίες και τον

υπόλοιπο πληθυσμό μεγαλώνει με
ταχείς ρυθμούς" και κάλεσε τους
ηγέτες των χωρών του κόσμου να
πλήξουν "τα ιδιωτικά συμφέροντα
των μεγάλων που θέτουν εμπόδια
στη διαμόρφωση ενός κόσμου
μεγαλύτερης δικαιοσύνης και ευημερίας".
Η Oxfam ζητεί από τα κράτη την
υιοθέτηση ενός σχεδίου καταπολέμησης των ανισοτήτων, με την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
με την προώθηση των δωρεάν
δημόσιων υπηρεσιών, με την μεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου
έναντι της εργασίας, με την θεσμοθέτηση κατώτερων μισθών και με
την θέσπιση μέτρων κοινωνικής
προστασίας για τους φτωχότερους.
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Μ

ια από τις λαμπρότερες
μορφές του απελευθερωτικού αγώνα του 55-59. Γεννήθηκε στη Λύση της Αμμοχώστου το 1928. Τελειώνοντας
τις Γυμνασιακές του σπουδές
το 1948, πήγε στην Ελλάδα
όπου και κατατάχθηκε στον
Ελληνικό Στρατό. Υπηρέτησε
εκεί μέχρι το 1952 με το βαθμό
του έφεδρου ανθυπολοχαγού.
Μετά την απόλυση του από τις
τάξεις του Ελληνικού Στρατού
ήρθε στην Κύπρο και βοήθησε
τον πατέρα του στις ασχολίες
του κάνοντας τον οδηγό. Εκείνη
την περίοδο αρραβωνιάζεται.
Εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ και έγινε
υπαρχηγός του Διγενή . Είχε το
ψευδώνυμο "Ζήδρος" και υπήρξε ο πρώτος καταζητούμενος
από τους Άγγλους, οι οποίοι
τον επικήρυξαν με το ποσό των
5.000 λιρών επειδή ανατίναξε
αγγλικές περιουσίες.
Μετά την επικήρυξη του καταφεύγει στα βουνά του Πενταδάκτυλου. Εκεί μαθαίνει στους
αγωνιστές τη χρήση των
όπλων, καθώς και τεχνικές
ανταρτοπόλεμου. Η δράση του
ήταν πλούσια τόσο στον
Πενταδάκτυλο όσο και στο
Τρόοδος όπου κατέφυγε αργότερα.
Στις 3 Μαρτίου του 1957 και
ενώ βρισκόταν κρυμμένος στο
Μαχαιρά με άλλους τρεις
συντρόφους του, τον Αυγουστή
Ευσταθίου τον Αντώνη Παπαδόπουλο και το Φειδία Συμεωνίδη, τον εντόπισαν οι Εγγλέζοι
ύστερα από προδοσία. Τότε ο
Γρηγόρης έπεισε τους συναγωνιστές του να παραδοθούν,
ενώ αυτός έμεινε και πολέμησε
μόνος επί 11 ώρες τους
εχθρούς. Σε προτροπές των
Άγγλων να παραδοθεί είχε
μόνο μία απάντηση να δώσει
"Μολών Λαβέ". Τελικά μη μπορώντας να τον αναγκάσουν να
βγει από την κρύπτη του έριξαν βενζίνη με ελικόπτερο και
εμπρηστικές χειροβομβίδες και
τον έκαψαν.

Γρηγόρης Αυξεντίου
Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Το νεκρό του σώμα τάφηκε στο
κοιμητήριο των Κεντρικών
Φυλακών Λευκωσίας. Οι Άγγλοι
ακόμη και νεκρό τον έτρεμαν.
Η ανυποχώρητη αγωνιστικότητά του, η απαρασάλευτη
πίστη του στον αγώνα για
ελευθερία και εθνική δικαίωση,
ενέπνευσαν πολλούς νέους
σφυρηλατώντας το φρόνημα

Η στρατιωτική δράση του
γρήγορα περιήλθε στην αντίληψη των Άγγλων, που προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν
την άμυνα των Κυπρίων. Στις
αρχές Απριλίου του 1955 οι
αγγλικές αρχές αναζητούσαν
επιμόνως τον Αυξεντίου για τη
στρατιωτική του δράση. Αναγκάσθηκε έτσι για να αποσβέσει τα ίχνη του να καταφύγει

√ Ο μαρτυρικός θάνατος του Κύπριου εθνομάρτυρα,
συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα
ως ένα ιερό σύμβολο των αγωνιζομένων λαών
για την εθνική τους ανεξαρτησία
του Κυπριακού ελληνισμού για
τον υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα. Αποτέλεσε ηθικό
ίνδαλμα της Κυπριακής νεολαίας . Η λαμπρή φυσιογνωμία του, σηματοδοτεί εσαεί ένα
από τα μείζονα ιστορικά ορόσημα του κυπριακού ελληνισμού. Ο απαράμιλλος Γρηγόρης Αυξεντίου, μυημένος στα
μυστικά του αντάρτικου και
της στρατιωτικής τέχνης, στην
κυριολεξία πύργωσε με την
πολυμερή στρατιωτική παρουσία του τον αγώνα, δίπλα στον
αρχηγό της ΕΟΚΑ Γρίβα Διγενή
ο οποίος τον έχρισε υπαρχηγό.

στην περιοχή Κερύνειας στην
οποία διετέλεσε τομεάρχης της
ΕΟΚΑ έως και τον Σεπτέμβρη
του 1955. Ενώ αργότερα θα
αναλάβει μέχρι και τον θάνατο
του την διοίκηση της οργάνωσης στην περιοχή της Πιτσιλιάς. Παρόλες τις προσπάθειες
όμως που κατέβαλαν οι Άγγλοι
για να συλλάβουν τον ηρωικό
Ζήδρο, ποτέ δεν τα κατάφερναν. Ατρόμητος και γενναίος,
πάντα έβρισκε τον τρόπο να
διαφύγει και να ταπεινώσεις
τις αγγλικέ αρχές. Και όταν
ακόμα κάποτε ήλθε κατά πρόσωπο μαζί τους στο Μοναστή-

ρι του Μαχαιρά, ο
Κύπριος αγωνιστής με
ψυχραιμία και ευρηματικότητα, μεταμφιέστηκε σε καλόγηρο και διέφυγε αθόρυβα χωρίς να
τον αναγνωρίσουν. Ενώ
μεσούντος του αγώνα ο
Γρηγόρης
Αυξεντίου
στις 10 Ιουνίου του
1955
παντρεύτηκε
κρυφά την αγαπημένη
του Βασιλική στο μοναστήρι του Αχειροποιήτου. Ο μαρτυρικός αγωνιστής προκειμένου να δυσχεραίνει τον διωγμό του από
τους άγγλους, χρησιμοποιούσε
διάφορα κρησφύγετα. Ένα από
τα κεντρικά σημεία απόκρυψής
του ήταν το κρησφύγετο στην
καρδιά του Παλαιχωρίου,
παραπλεύρως της Παναγίας
της Χρυσοπαντάνασσας, στο
υπόγειο της οικίας των Ανδρέα
και Μαρίτσας Καραολή. Το
κρησφύγετο αυτό είχε κατασκευαστεί με οδηγία του ίδιου
του Αυξεντίου, κατόπιν υπόδειξης του αρχηγού της ΕΟΚΑ
Γρίβα Διγενή, προκειμένου μαζί
με τα κρησφύγετα που υπήρχαν στα βουνά, να υπάρχουν
ορισμένα και σε πόλεις, που θα
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διευκόλυναν την διαφυγή των
Κυπρίων αγωνιστών σε ενδεχόμενη καταδίωξη. Και την
κατασκευή του είχαν αναλάβει
οι αντάρτες αγωνιστές της
ΕΟΚΑ Λεωνίδας Στεφανίδης,
Γιώργος Μάτσης και Αντώνης
Παπαδόπουλος, σε συνεργασία
με τον άλλο επίσης εθνομάρτυρα Ανδρέα Καραολή και την
τεχνική συνδρομή του Μηχανικού
Σπύρου
Μιχαηλίδη.
Πάραυτα η ψυχή του αγώνα
της κυπριακής ανεξαρτησίας,
θα πέσει με προδοτικό τρόπο.
Στις 3 Μαρτίου του 1957 αφότου προηγήθηκε η προδοσία, οι
Άγγλοι ενημερώθηκαν για το
κρησφύγετο του Αυξεντίου στο
Μαχαιρά. Γρήγορα έζωσαν με
αυτοκίνητα και ελικόπτερα το
κρησφύγετο. Διεξήχθη μια
πολύωρη μάχη στην οποία ο
απαράμιλλος ήρωας μαζί με
τους συντρόφους του σκότωσαν πολλούς Άγγλους. Όμως
αργότερα οι τελευταίοι έλουσαν στην κυριολεξία με βενζίνη
το κρησφύγετο και έκαψαν
ζωντανό το μεγάλο μάρτυρα
της κυπριακής ανεξαρτησίας.
Οι Άγγλοι πρό του διαφαινόμενου κινδύνου να ξεσπάσουν
μεγάλες διαδηλώσεις, έθαψαν
το καμένο σώμα του μάρτυρα
την επόμενη μέρα, στις στρατιωτικές φυλακές της Λευκωσίας, στο σημείο που είναι
γνωστό ως «τα φυλακισμένα
μνήματα».

Η αυτοθυσία του Αυξεντίου ενέπνευσε πολλούς έλληνες και
ξένους ποιητές για να τιμήσουν με τα τραγούδια τους την ιερή
του μνήμη. Ξεχωριστή θέση στα ποιήματα κατέχει ο αποχαιρετισμός του Ιωάννη Ρίτσου, που συνιστά έναν διαχρονικό ύμνο
στην Κυπριακή ελευθερία. Αλλά και πλήθος μαζικών φορέων
και πολιτιστικών σωματείων με ποικίλους τρόπους, τίμησαν
την μνήμη του κύπριου αγωνιστή. Σ΄αυτά τα πλαίσια ο Σύλλογος Κυπρίων Νομού Ξάνθης από κοινού με τον Δήμο Βιστωνίδος, αλλά και την αρωγή του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης
αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, δημιούργησαν το Κέντρο Ανάδειξης της
Λαογραφικής και Ιστορικής Ενότητας Θράκης-Κύπρου φέρον το
όνομα «Γρηγόρης Αυξεντίου». Το Κέντρο ευρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δίπλα στην Ξάνθη στον μετονομασθέντα οικισμό «Νέου
Κατραμίου» σε «Γρηγόρης Αυξεντίου», προς τιμήν του μεγάλου
Κύπριου εθνομάρτυρα.

Η «ιπτάμενη» Αθηνά Πανουργιά απογειώνεται με «Απάτσι»
Η πρώτη γυναίκα χειριστής των επιθετικών ελικοπτέρων στην Ελλάδα

Μ

έσα στη σημερινή έρημο
που επικρατεί στην Ελληνική καθημερινότητα, προβάλλει ως μοναδική όαση εθνικής
υπερηφάνειας
η
Αθηνά
Πανουργιά. Σε ηλικία 25 ετών
η Αθηνά Πανουργιά έγραψε
ιστορία καθώς είναι η πρώτη
γυναίκα χειριστής των επιθε-

τικών ελικοπτέρων Απάτσι
στην Ελλάδα. «Από μικρή ονειρευόμουν να κάνω μία δουλειά
που θα είχε δράση και αδρεναλίνη. Μου έλεγε ο πατέρας μου
ιστορίες από το στρατό- όπως
συνηθίζουν οι άνδρες- και
νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος
που κόλλησα το ''μικρόβιο''»,
λέει η αρχιλοχίας.
Η Αθηνά Πανουργιά πέρασε
στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και πλέον, είναι η
πρώτη γυναίκα χειριστής ελικοπτέρου Απάτσι της Πολεμικής Αεροπορίας. Για να καταφέρει να μπει στο πιλοτήριο, η
25χρονη πέρασε επιπλέον
πέντε
μήνες
θεωρητικής

εκπαίδευσης, αλλά και 50
ώρες πτήσεις και 20 ακόμη
εξομοίωσης. «Η εκπαίδευση
είναι πολύ απαιτητική. Πολλές
ώρες διαβάσματος, λίγος
ελεύθερος χρόνος. Το διάβασμα δεν σταματά ποτέ», λέει.
Για το πώς αισθάνεται που
έσπασε το «άβατο» του ανδροκρατούμενου στρατού η Αθηνά
Πανουργιά είπε: «Το γυναικείο
φύλο έχει κάνει αισθητή
παρουσία στο στρατό. Σίγουρα παραμένει περίεργη εικόνα
για κάποιους να βλέπουν
γυναίκα να κατεβαίνει από το
ελικόπτερο. Όμως, αναλαμβάνω τα ίδια καθήκοντα, έως τις
ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Οι συνάδελφοί μου με

αντιμετωπίζουν όπως ακριβώς και τους άνδρες». Το
δίλημμα «καριέρα ή οικογένεια», δεν υπάρχει για την
25χρονη ιπτάμενη: «Δεν θα

διαλέξω. Θα τα κάνω και τα
δύο. Η δουλειά μου με γεμίζει,
είναι αυτό που ήθελα πάντα
να κάνω. Πιστεύω ότι θα τα
πετύχω και τα δύο».
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ατάλογος με εκατό μεγαλοκαταθέτες που έχουν εντοπιστεί και είναι ύποπτοι για
φοροδιαφυγή και αδήλωτο
χρήμα, έχουν στα χέρια τους οι
φολογικές αρχές στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες ο μαύρος κατάλογος περιλαμβάνει και ονόματα του επιχειρηματικού
κόσμου, αλλά και από τον
χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών και είναι ήδη έτοιμη
ώστε οι ελεγκτικές διαδικασίες,
που θα είναι συντονισμένες, να
ξεκινήσουν άμεσα.
Ο νέος υπουργός αρμόδιος για
την καταπολέμηση της διαφθοράς Παναγιώτης Νικολουδης με τα αυξημένα καθήκοντα
στον τομέα των ελεγκτικών
μηχανισμών, γνώστης των
διαδικασιών εντοπισμού «μαύρου» χρήματος και τεχνοκράτης σε θέματα φορολογικών

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙ
ΤΟ ΑΔΗΛΩΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
βάνονται στην πρώτη λίστα
από το επικείμενο σαφάρι του
αδήλωτου χρήματος είναι,
όπως αναφέρουν αρμόδιες
πηγές, συγκλονιστικές.. Καταθέσεις που φθάνουν μέχρι και
200 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε εμφάνιση πενιχρών εισοδημάτων, ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις μεγάλων καταθέσεων και εμβασμάτων σε πιστωτικά ιδρύματα
του εξωτερικού, με χρήμα
«αμφιβόλου» προελεύσεως.
Ο κ. Νικολούδης σε συνεννόηση
με τον πρωθυπουργό, έχει
ξεκινήσει επαφές με πρώην
ομολόγους του σε ευρωπαϊκές

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

παραδείσων και υπεράκτιων
εταιρειών, έθεσε σε κίνηση
τους μηχανισμούς ελέγχου.
Σε μια επίδειξη αποτελεσματικότητας και αποφασιστικότητας, η κυβερνητική πολιτική
στον νευραλγικό τομέα της
αποκάλυψης του αδήλωτου
χρήματος, θα κινηθεί αρχικά με
επικεφαλής τον κ. Νικολούδη
στο «σκληρό μαρκάρισμα» των
μεγαλοκαταθετών, ενώ ήδη
έχουν προετοιμαστεί οι αρμόδιες αρχές (οικονομικοί εισαγγελείς και Αρχή για το ξέπλυμα) για εκτεταμένες δεσμεύσεις
περιουσιών και λογαριασμών.
Η τακτική των δεσμεύσεων, του
«παγώματος» σε περιουσίες
και λογαριασμούς που έχει
εφαρμοστεί περιορισμένα ήδη
από τον κ. Νικολούδη με την
ιδιότητά του ως προέδρου της
Αρχής για το ξέπλυμα, αποτελεί, όπως έχει καταδείξει η
εμπειρία,
αποτελεσματικό
μέτρο πίεσης για να πληρώσουν εκείνοι που εμφανίζονται
να διαθέτουν πολύ χρήμα που
δεν μπορούν να το δικαιολογήσουν.
Οι περιπτώσεις που περιλαμ-

αρχές για το «μαύρο» χρήμα,
αλλά και με ελεγκτικές υπηρεσίες πολλών ευρωπαϊκών
χωρών (Λουξεμβούργο, Γερμανία κ.α.) προκειμένου να συνδράμουν με στοιχεία για τον
εντοπισμό εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών που έχουν τα
χρήματά τους στο εξωτερικό
χωρίς να έχουν πληρώσει
φόρους στο ελληνικό Δημόσιο.
Προς την κατεύθυνση αυτή, της
συνεργασίας με ευρωπαϊκές
αρχές, κινείται και κεντρικά η
κυβέρνηση σε επίπεδο κυβερνητικών παραγόντων, με δεδομένη τη βούληση και της Ε.Ε.,
αλλά και πολλών ευρωπαϊκών
χωρών που επιθυμούν διακαώς να συμβάλουν στην προσπάθεια για πάταξη της
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Η
εκτίμηση πως η συνεργασία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο θα αποδώσει καρπούς εμφανίζεται να
κυριαρχεί στα κυβερνητικά κλιμάκια τόσο στο κυνήγι του
αδήλωτου και «μαύρου» χρήματος όσο και στις προσπάθειες για την αποκάλυψη φαινομένων κρατικής διαφθοράς
(εξοπλιστικά και άλλα).

Παγκόσμια εκστρατεία
κατά της φοροδιαφυγής
Σε παγκόσμια εκστρατεία έχει
αποδυθεί η διεθνής οργάνωση
Oxfam προκειμένου τον προσεχή Ιούλιο να πραγματοποιηθεί
παγκόσμια διάσκεψη με θέμα
το φορολογικό, σε μια προσπάθεια όλες οι χώρες ως ισότιμοι εταίροι να συμφωνήσουν
σε ένα κοινό πλαίσιο δίκαιης
φορολογίας.
Είναι χαρακτηριστικό του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει
η παγκόσμια κοινότητα εξαιτίας της συγκέντρωσης του
παγκόσμιου πλούτου στα
χέρια του 1% των κατοίκων του
πλανήτη το ότι
ακόμα και η
σκληρή Κριστίν
Λαγκάρντ χτύπησε
το
καμπανάκι του
κινδύνου όχι
γιατί ξαφνικά
αποφάσισε να
πάρει έστω και
μικρή απόσταση από τη νεοφιλελεύθερη
λογική, αλλά
για
λόγους
καθαρά επιβίωσης.
Έτσι, η διευθύντρια του ΔΝΤ
σε όλους τους
τόνους επισημαίνει ότι η
τεράστια εισοδηματική ανισότητα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα
για την επιβίωση των κυβερνήσεων και του πολιτικού συστήματος.
Ότι το τεράστιο εισοδηματικό
χάσμα μεταξύ πλουσίων και
φτωχών συνεπάγεται την
κατακόρυφη πτώση της εμπι-

στοσύνης των πολιτών προς
τις κυβερνήσεις αλλά και τους
επιχειρηματίες σε όλα τα μήκη
και πλάτη της Γης, πτώση
εμπιστοσύνης που θα οδηγήσει
νομοτελειακά σε ευθεία αμφισβήτηση του όλου πολιτικού
οικοδομήματος.
Η Oxfam σε πρόσφατες δημοσιεύσεις της αναφέρθηκε και
στην Ελλάδα, επισημαίνοντας
ότι η παραοικονομία αποτελούσε το 1/3 του ΑΕΠ επί
πολλά χρόνια και, εάν η Ελλάδα μπορούσε να μειώσει τη
φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, τότε θα μπορούσε να
αποφύγει τις περικοπές στην
υγεία και την παιδεία και θα
μπορούσε να αναπτύξει μια
ισχυρή κοινωνική πολιτική για
τα εκατομμύρια των πολιτών
που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Παγκόσμιας Διάσκεψης για
τους Φόρους, θα πρέπει οι
αρχηγοί των κρατών να βάλουν
ψηλά στην ατζέντα ζητήματα
όπως:
Πού πρέπει να φορολογούνται
τα κέρδη των εταιρειών, αφού
κανόνας έχει γίνει πλέον ότι οι
πολυεθνικές δεν φορολογούνται στις χώρες όπου γίνεται η
παραγωγή, αλλά σε φορολογικούς παραδείσους κατόπιν
ακόμα και διακρατικών συμφωνιών.
Πώς θα σταματήσει ο ιδιότυπος ανταγωνισμός που έχει
αναπτυχθεί μεταξύ κρατών για
το ποιο θα προσφέρει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε εκείνους που δεν
θέλουν να πληρώσουν για τα
κέρδη τους.
Να σημειωθεί ότι και από τα
αποτελέσματα της παγκόσμιας
έρευνας που έγινε με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τη συμμετοχή
7 εκατομμυρίων πολιτών από
194 χώρες με αντικείμενο τα
αιτήματα των πολιτών εν όψει
της αναπτυξιακής ατζέντας

• Mόλις 80 κάτοικοι αυτού του πλανήτη διαθέτουν
περιουσία 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, όση
δηλαδή διαθέτουν μαζί 3,5 δισεκατομμύρια πολίτες!
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 1% του
πλανήτη κατείχε το 2014 το 48% του παγκόσμιου
πλούτου, ποσοστό που θα φτάσει το 50% το 2016,
ενώ μόλις το 5,5% του παγκόσμιου πλούτου
μοιράζεται στο 80% του ενήλικου πληθυσμού της γης
Η Oxfam ζητεί από τα κράτη
την υιοθέτηση ενός σχεδίου
καταπολέμησης των ανισοτήτων, με την αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής, με τη μεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου έναντι της εργασίας, με
τη θεσμοθέτηση κατώτερων
μισθών και με τη θέσπιση
μέτρων κοινωνικής προστασίας για τους φτωχότερους.
Όπως επισημαίνει η διεθνής
οργάνωση στην έκκλησή της
για την πραγματοποίηση της

για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα προέκυψε
αυτό της ανυποληψίας των
κυβερνήσεων.
Οι πολίτες στην παγκόσμια
δημοσκόπηση του ΟΗΕ έθεσαν
στις πρώτες προτεραιότητές
τους τη δραστική αλλαγή του
τρόπου διακυβέρνησης ζητώντας ειλικρινείς, τίμιες κυβερνήσεις, που θα ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους.

Χρυσός κανόνας η φορολογική αδικία στην Ευρώπη
Σύμφωνα με την Oxfam, το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι εκρηκτικό συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εκτιμά ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή από μεγάλες εταιρείες και πλούσιους ιδιώτες κοστίζει στην Ευρώπη τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ από απώλεια φορολογικών εσόδων κάθε χρόνο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διεθνούς οργάνωσης, η φοροδιαφυγή από τους
πλούσιους κοστίζει στην Ε.Ε. τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και η φοροαποφυγή των πολυεθνικών, περίπου, 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Συσχετίζοντας, μάλιστα, η Oxfam το τεράστιο πρόβλημα φοροδιαφυγής με το επενδυτικό σχέδιο
Γιούνκερ ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, επισημαίνει ότι η Ε.Ε. χάνει εξαιτίας της φοροδιαφυγής τεράστια ποσά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανασύσταση του τομέα της υγείας και άλλων δημοσίων υπηρεσιών που
έχουν συντριβεί από τις πολιτικές λιτότητας.
Η διεθνής οργάνωση επισημαίνει ότι το πολυδιαφημισμένο σχέδιο Γιούνκερ για την ανάπτυξη είναι
βασισμένο στο σενάριο ότι η προικοδότηση ενός Ταμείου για Επενδύσεις με το ποσό των περίπου
20 δισεκατομμυρίων ευρώ μπορεί μέσω της μόχλευσης να ρίξει τελικά στην ευρωπαϊκή οικονομία
300 δισεκατομμύρια με τη λογική ότι κάθε ευρώ που επενδύεται παράγει 15 σε αντάλλαγμα. Εν ολίγοις, η Κομισιόν θα μπορούσε να «επενδύσει» σε πολιτικές για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και
να εξασφαλίσει 150 δισεκατομμύρια αντί να κάνει ασκήσεις επί χάρτου προσδοκώντας τα 20 δισεκατομμύρια να γίνουν 300...
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8η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
Η

αξιοπρέπεια της ζωής μιας γυναίκας είναι
ασύλληπτα μεγάλη. Η θέση της απροσμέτρητη,
οι ικανότητες της άπειρες, ο ρόλος της θεϊκός. Αυτή
εκπληρώνει το ρόλο της τροφού της δημιουργού και
της προάγουσας τη ζωή. Αυτή είναι η εστία από
όπου ακτινοβολεί γαλήνη. Στο σημερινό κόσμο που
αλλάζει ραγδαία η διορατικότητα της διεισδήει

στην καθ’ υπέρβασιν πραγματικότητα που επιβιώνει πέρα από κάθε λογική.
Η 8η Μαρτίου, Διεθνής Ημέρα της γυναίκας μας
υπαγορεύει το χρέος κάθε γενιάς να θυμόμαστε τις
θυσίες και τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών
για αξιοπρέπεια στην εργασία και στη ζωή.

Δεν είναι γιορτή αλλά συνεχής και ακούραστη διεκδίκηση μέχρι ότου εκλείψουν τα φαινόμενα της βίας
στην οικογένεια της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
κακοποίησης αλλά και οποασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης σε βάρος γυναικών ανά την υφήλιο που
ευλογήθηκαν να αυξάνουν και πληθαίνουν τους
κατοίκους αυτής της γης.

Γυναίκες ανά την υφήλιο που δρούσαν
«μπροστά από την εποχή τους»
Τιμώντας την ημέρα, θα θέλαμε να
σας θυμίσουμε ορισμένες μόνο από
τις πιο σπουδαίες εκείνες γυναίκες, οι
οποίες δρώντας "μπροστά από την
εποχή τους", ξεχώρισαν, διέπρεψαν,
κυριάρχησαν, εντυπωσίασαν, έγιναν
αντικείμενο λατρείας και αποθεώθηκαν και αξίζει να θυμόμαστε...

Μελίνα Μερκούρη (1920-1994). "Γεννήθηκα Ελληνίδα, θα πεθάνω Ελληνίδα". Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. Τη χαρακτήρισαν «τελευταία ελληνίδα
θεά». Όλη της η ζωή ήταν γεμάτη όνειρα, ελπίδες, αγωνίες και αγώνες. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες του 20ού αιώνα.
Υπήρξε πολύμορφη προσωπικότητα. Κορυφαία αγωνίστρια της Δημοκρατίας στον αγώνα κατά της χούντας. Πολιτικός που σημάδεψε με την παρουσία
της τον πολιτισμό της Ελλάδας, τον έφερε
στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και
διεκδικήτρια των δικαιωμάτων των
γυναικών . Πίστευε ακράδαντα ότι ο
πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία
μας.. Σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου με διεθνή καριέρα και με ερμηνείες που έχουν
καταγραφεί στις σελίδες της Έβδομης Τέχνης.

αποκατέστησε την τιμή της. Ανακηρύχθηκε αγία από την Καθολική Εκκλησία
και Αγία και προστάτιδα της Γαλλίας.

Σαπφώ (630-570 π.Χ) Eλληνίδα
λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο. Έγραψε
ερωτικά ποιήματα, ύμνους στους θεούς
και τραγούδια γάμου, που χαρακτήριζαν ο αυθορμητισμός και τα έντονα
συναισθήματα. Το μεγαλύτερο μέρος
του έργου της δεν έχει διασωθεί, όμως η
δυναμική και η επιρροή του παραμένουν
ζωντανές έως σήμερα. Ο Πλάτων την
είχε χαρακτηρίσει "μία εκ των 10 κορυφαίων ποιητών".
Ιωάννα της Λωραίνης (14121431) Γαλλίδα ηρωίδα επικεφαλής
των Γαλλικών στρατευμάτων στον Εκατονταετή Πόλεμο κατά των Άγγλων στη
Γαλλία. Μία μορφή αυτοθυσίας και
ηρωισμού, σε ηλικία μόλις 17 ετών.
Κατηγορήθηκε για "κοντή κόμη", ότι
"ντυνόταν με ανδρικά ρούχα", για
"μαγεία" και ως αιρετική επειδή "ισχυριζόταν ότι ήταν απευθείας υπόλογη
στον Θεό". Καταδικάστηκε, να καεί
ζωντανή. Την ώρα που καιγόταν, ζήτησε να σηκώσουν το σταυρό, για να μπορεί να τον δει μέσα από τις φλόγες.
Μετά από 25 χρόνια, όταν η Γαλλία είχε
κερδίσει και αναγνώρισε τη συμβολή
της, ένα νέο εκκλησιαστικό δικαστήριο

της, μόνος επιζών της οικογένειας, το
βρήκε τυχαία, όταν επέστρεψε στη
σοφίτα. Το έδωσε ως μοναδική μαρτυρία των γεγονότων για δημοσίευση, με

Αικατερίνη Β' ή Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας(1729-1796) Γερμανικής καταγωγής Αυτοκράτειρα. Η
πολιτική της συνδέθηκε με την αναγέννηση του ελληνικού βίου, λόγω της συνθήκης Κιουτσούκ-Καϊναρτζή. Μία από
τις πιο σημαντικές πολιτικές φιγούρες
του 18ου αιώνα. Πραγματοποίησε διοικητική μεταρρύθμιση, την εδαφική διαίρεση της χώρας και τη μεταρρύθμιση
του δικαστικού συστήματος. Το έδαφος
του ρωσικού κράτους αυξήθηκε με την
προσθήκη της Κριμαίας, Μαύρης
Θάλασσας και του ανατολικού τμήματος της Πολωνό-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας. Ο πληθυσμός αυξήθηκε από

τον τίτλο "Το πίσω σπίτι" (Het
Achterhuis). "Παρόλα όσα συμβαίνουν,
ακόμα πιστεύω ότι όλοι έχουν μέσα
τους καλή καρδιά", έγραψε η Άννα, ένα
από τα πιο γνωστά θύματα του Ολοκαυτώματος.

Κλεοπάτρα (69-30 π.Χ) Ικανή και

Άννα Φρανκ (1929-1945) Γερμανίδα Εβραία, έγραψε ένα ημερολόγιο ενώ
κρυβόταν, με την οικογένειά της σε
σπίτι στο Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια
της γερμανικής κατοχής. Μεταφέρθηκε
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το "Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ" έμεινε σε
εκείνη τη σοφίτα. Γραμμένο στα Ολλανδικά, είναι ένα από τα πλέον πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο. Ο πατέρας

Μητέρα Τερέζα (1910-1997)
Αλβανίδα Καθολική μοναχή, με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, από τα
Σκόπια. Ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο
και για περισσότερα από 45 χρόνια,
βοήθησε φτωχούς και αρρώστους, με
αποτέλεσμα να αγιοποιηθεί από τον
Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' το 1997. Εκτιμάται, ότι φρόντισε περισσότερους
από 1.000 ανθρώπους στην Καλκούτα, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια
της ζωής της. Τιμήθηκε με το βραβείο
Νόμπελ Ειρήνης του 1979 για "τις
εκστρατείες της σχετικά με την ενημέρωση για τη φτώχεια".

Ιντίρα Γκάντι (1917-1984) Η
πρώτη και μόνη μέχρι σήμερα γυναίκα
πρωθυπουργός της Ινδίας. Παρέμεινε
στο αξίωμά της για τρεις συνεχόμενες
θητείες (1966-1977) και με την τέταρτη
θητεία, από το 1980 μέχρι την δολοφονία της από σωματοφύλακές της το
1984, συνολικά 15 χρόνια. Το 1999

23,2 εκατομμύρια (1763) σε 37.400.000
(1796) κατοίκους. Έτσι η Ρωσία έγινε η
μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη.

ψηφίστηκε σε δημοσκόπηση του BBC ως
η σημαντικότερη γυναίκα της τελευταίας χιλιετηρίδας, ανάμεσα σε άλλες
γυναικείες προσωπικότητες. Αγωνιζόταν να πείσει τις γυναίκες να διεκδικούν
το δίκαιο τους.

δαιμόνια μονάρχης, η τελευταία βασίλισσα της ελληνιστικής Αρχαίας Αιγύπτου, πριν καταστεί επαρχία της πανίσχυρης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έγινε
διάσημη όχι μόνο για τη γοητεία της
αλλά και για την ευστροφία της να
φέρνει σε πέρας τις διεκδικήσεις της. Ο
μύθος της ομορφιάς και το τραγικό της
τέλος την ακολουθούν έως σήμερα.
Αντιπροσωπεύει όσο καμία άλλη γυναίκα στην αρχαιότητα, το σύμβολο της
μοιραίας γυναίκας.
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Πώς το παιδί θα αγαπήσει
την άσκηση

ο βραδινό γεύμα τελείωσε. Αντί να πάτε στην τηλεόραση
κατευθυνθείτε προς την πόρτα. Πηγαίνετε για περίπατο,
μιλώντας για ανάλαφρα θέματα. Δεν είναι ώρα να μιλήσετε με το
παιδί σας για τους βαθμούς του. Είναι ώρα για ψυχαγωγία.
Μια ώρα την ημέρα
Τα παιδιά χρειάζεται να κινούνται για 60 λεπτά την ημέρα. Η
άσκηση θα πρέπει να αποτελείται από
• Αερόβια (τρέξιμο και γρήγορο περπάτημα)
• Μυϊκή ενδυνάμωση (pushups)
• Ενδυνάμωση οστών (σκοινάκι)
Η ώρα της άσκησης δεν χρειάζεται να γίνεται όλη μεμιάς.
Μπορείτε να τη χωρίσετε κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμα
και η βόλτα με τον σκύλο
μετρά.

Οι τροφές που μειώνουν το άγχος

Π

ολλοί άνθρωποι στρέφονται σε παχυντικές τροφές, όπως τα γλυκά και τα
φαγητά που είναι πλούσια σε
λιπαρά και αλάτι, όταν
αισθάνονται στρες, ψυχολογική πίεση ή/και δεν έχουν καλή
διάθεση.

Μαύρη σοκολάτα

‘Οσον αφορά τη φόρμα, τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι εχθρός.
Χρησιμοποιήστε σύστημα παιχνιδιών με αισθητήρα κίνησης.
Παιδιά που σηκώνονται και κινούνται όταν παίζουν ενεργά video
games καίνε μέχρι 200% περισσότερη ενέργεια σε σχέση με παιδιά που παίζουν τακτικά video games ενώ κάθονται. Καλό είναι
να περιορίζετε το χρόνο που τα παιδιά περνούν μπροστά στην
οθόνη, σε 2 ώρες ή λιγότερο την ημέρα.
Κάντε την άσκηση διασκέδαση
Δεν χρειάζεται να πείτε τη λέξη ‘’άσκηση’’. Φυτέψτε λουλούδια.
Περπατήστε ως τη βιβλιοθήκη. Κάντε έναν χιονάνθρωπο. Κάντε
την άσκηση να μοιάζει διασκεδαστικό κομμάτι της καθημερινότητας, όχι κάτι που πρέπει να γίνει με το ζόρι.

12+1 Έξυπνες συμβουλές, οι
οποίες θα σας βοηθήσουν να
ακολουθήσετε κατά γράμμα
μια υγιεινή και πάνω από όλα
σωστή διατροφή ώστε να μην
«ξεγελάτε» τον εαυτό σας με
δικαιολογίες και να μην τον
«επιβαρύνετε» με επιπλέον
θερμίδες

Σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν τα επίπεδα "κακής" χοληστερόλης
και την πίεση στο αίμα τους,
καθώς και τον κίνδυνο θρόμβωσης, συνιστάται να συμπεριλάβουν την μαύρη σοκολάτα
στο διατροφικό τους πρόγραμμα. Οι ψυχολόγοι συνιστούν από την πλευρά τους
αυτήν τη "μαγική" τροφή, επειδή έχει αποδειχτεί ότι μειώνει
τον κίνδυνο εκδήλωσης μεγάλων μεταπτώσεων στην ψυχική κατάσταση ενός ατόμου.
Όπως και το κόκκινο κρασί,
έτσι και η μαύρη σοκολάτα

Κάντε σωστό προγραμματισμό. Εάν για παράδειγμα έχετε
προγραμματισμένη
έξοδο
εντός της εβδομάδας δεν χρειάζεται να αγχώνεστε στη
σκέψη πως δεν θα απολαύσετε
δείπνο και γλυκά. Προετοιμάστε τον εαυτό σας μέρες πριν

Ψάρια πλούσια σε Ω-3 λιπαρά οξέα
Εκτός από τις ευεργετικές τους
ιδιότητες στην υγεία της καρδιάς, τα Ω-3 λιπαρά οξέα
μπορούν επίσης να μειώσουν
τα συμπτώματα ορισμένων
ψυχικών διαταραχών, συμπεωφελήσει την ψυχική υγεία
επειδή αυξάνει την παραγωγή
ενδορφινών και σεροτονίνης
στον εγκέφαλο.
Οι ειδικοί σε θέματα ψυχολογίας συνδέουν την υγιεινή διατροφή με την καλή διάθεση και
την υγεία της καρδιάς. Και στο
επίκεντρο μιας καλής διατροφής είναι η κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών. Ο
περιορισμός της επεξεργασμένης ζάχαρης και η αύξηση των
θρεπτικών συστατικών από
φρούτα και λαχανικά είναι
ένας άμεσος τρόπος να αυξηθεί η παραγωγή σεροτονίνης
στον εγκέφαλο.
Αυγά
Είναι γεμάτα με θρεπτικά
συστατικά, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεΐνης, του
ασβεστίου, των βιταμινών Α
και D, της θυαμίνης και της
ριβοφλαβίνης. Όλες αυτές οι
ουσίες έχει αποδειχτεί ότι μει-

Διατροφικά μυστικά

Χτυπήστε… δεκατριάρι και τονώστε την υγεία σας
δικό σας φαγητό. Αρκετοί
παραγγέλνουν έτοιμο φαγητό
μιας και δεν έχουν χρόνο να
φτιάξουν κάτι στο σπίτι. Προγραμματίστε το φαγητό σας
για όλη την εβδομάδα. Βρείτε
χρόνο το Σαββατοκύριακο και
κάντε τα ψώνια σας για τα
φαγητά της εβδομάδας.

Βγάλτε τον «πειρασμό» από
το σπιτικό σας. Εάν δεν μπορείτε να πείτε «όχι» σε γλυκά,
σοκολάτες, πατατάκια ή σε
τέτοιου είδους πειρασμούς,
τότε πολύ απλά απομακρύνετε
τους από τα ντουλάπια και το
ψυγείο σας.
Μην το παρακάνετε με το…
καλό φαγητό! Δεν χρειάζεται
να τρώτε δεκάδες φρούτα και
λαχανικά την ημέρα ώστε να
αποδείξετε ότι ακολουθείτε μια
υγιεινή διατροφή. Πάντα να
σκέφτεστε και να τρώτε με
μέτρο ακόμα και όταν πρόκειται για φαγητά με ελάχιστες
θερμίδες ή για τροφές που
κάνουν καλό στην υγεία.

προσέχοντας τις ποσότητες
που καταναλώνετε. Με αυτόν
τον τρόπο την εν λόγω μέρα θα
μπορέσετε να φάτε ότι αγαπά
η καρδιά σας. Συγχρόνως, μην
ξεχνάτε την καθημερινή άσκηση.
Ελέγξτε την αναπνοή σας.
Πάρτε τρεις ανάσες πριν φάτε
οτιδήποτε. Αυτή η συνήθεια θα
σας βοηθήσει να είστε πιο ήρεμοι και θα σας αποτρέψει να
φάτε περισσότερο φαγητό.
Φάτε στο σπίτι. Προσπαθήστε
να αποφεύγετε το έτοιμο
φαγητό. Σίγουρα υπάρχουν
εστιατόρια που προσφέρουν
υγιεινές επιλογές αλλά προ-

ώνουν τα συμπτώματα της
κατάθλιψης. Επίσης τα αυγά
είναι ένα φυσικό προϊόν, το
οποίο σημαίνει ότι δεν περιέχει επεξεργασμένη ζάχαρη,
νάτριο και χημικά πρόσθετα.

Φρούτα και λαχανικά

Φαίνεται απλό, αλλά ορισμένες φορές πρέπει να επιλέξετε
τη σωστή τοποθεσία. Πηγαίνετε τα παιδιά σε μια αυλή ή γήπεδο, στο πάρκο ή κάντε πικ νικ
με φίλους.

Παίξτε βιντεοπαιχνίδια

περιέχει ρεσβερατρόλη, ένα
ισχυρό αντιοξειδωτικό που
ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα. Έρευνες έχουν δείξει
ότι η ρεσβερατρόλη μπορεί να

Υπάρχουν όμως ορισμένες
τροφές που βελτιώνουν την
ψυχολογική μας κατάσταση
και μας βοηθούν να μειώσουμε
τα επίπεδα του στρες στον
οργανισμό μας.

Επιλέξτε το μέρος

Μπορεί να μη χρειάζεται να πασχίσετε πολύ για να τα κάνετε να
κινηθούν. Μπορεί να εμπνευστούν από το περιβάλλον ή άλλα
παιδιά.
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σπαθήστε να ετοιμάζετε τα
γεύματα στο σπίτι σας έχοντας
εσείς τον έλεγχο των ποσοτήτων αλλά και των συστατικών
που χρησιμοποιείτε για να τα
φτιάξετε.
Αποφύγετε το αλκοόλ. Όταν
πίνετε καθημερινά αλκοόλ τότε
υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση να λέτε «ναι» σε τηγανητές
πατάτες, πατατάκια ή και
ξηρούς καρπούς. Προσπαθήστε να αποφεύγετε το αλκοόλ
και κάντε έξυπνες επιλογές στο
καθημερινό σας διαιτολόγιο.
Φτιάξτε το δικό σας φαγητό.
Εξοικονομήστε χρήματα αλλά
και θερμίδες φτιάχνοντας το

Μήπως φταίει η ψυχολογία
σας; Αρκετοί όταν βρίσκονται
σε κατάσταση άγχους ή θυμού
πέφτουν με τα μούτρα στο
φαγητό και το ποτό. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε τα αίτια
πίσω από τη συνεχή κατανάλωση και βρείτε διαφορετικούς
τρόπους για να χαλαρώσετε σε
μια δύσκολη στιγμή παρά να
το ρίχνετε στο φαγητό και στο
ποτό.
Αναλογιστείτε τι συμβαίνει
στο σώμα σας. Το να τσιμπολογάτε συνεχώς έχει εξίσου
αρνητικές συνέπειες με το να
παραλείπετε τα γεύματά σας.
Καθίστε κάτω και σκεφτείτε τι
προκαλείτε στον οργανισμό
σας καθώς τον βομβαρδίζετε
με διάφορους διατροφικούς
πειρασμούς.

ριλαμβανομένης της κατάθλιψης, της διπολικής διαταραχής και της σχιζοφρένειας. Το
εικοσιπεντανοϊκό οξύ και το
δοκοσαεξανοϊκό οξύ που
περιέχουν, μπορούν να μειώσουν την φλεγμονή στον εγκέφαλο.
Κρόκος
Είναι μία "σούπερ" τροφή που
καταπολεμάει
μια
σειρά
παθήσεων όπως το άσθμα, οι
κράμπες της εμμηνόπαυσης
και η υπογονιμότητα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι το
σαφρόν αυξάνει τα επίπεδα
της σεροτονίνης.

Ορίστε ώρα για το γεύμα σας.
Το να έχετε μια συγκεκριμένη
ώρα για το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό σας
βοηθά να είστε πιο προσεκτικοί για το τι θα βάλετε στο
στόμα σας. Σβήστε τις ηλεκτρονικές συσκευές κατά τη
διάρκεια των γευμάτων σας
και επικεντρωθείτε στο πιάτο
σας.
Περιμένετε για δέκα λεπτά…
Φάτε τη μισή μερίδα από το
πιάτο σας και κάντε διάλειμμα
για δέκα λεπτά. Θα διαπιστώσετε πως είστε χορτάτοι και
πως χρειάζεστε λιγότερη
ποσότητα φαγητού από αυτήν
που περιμένετε.
Κρατήστε ημερολόγιο για το
τι τρώτε. Για τουλάχιστον μια
εβδομάδα γράψτε κάτω τις
διατροφικές σας συνήθειες.
Γρήγορα θα συνειδητοποιήσετε
πως καταναλώνετε περιττά
σνακ.
Συμπονήστε τον εαυτό σας.
Μετά από μια διατροφική
παρασπονδία δεν χρειάζεται
να αισθανθείτε άσχημα και να
μπείτε σε διαδικασία αυστηρής
δίαιτας. Το να αλλάξει κανείς
τρόπο ζωής χρειάζεται ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα και
πάνω από όλα πίστη στον
εαυτό του.
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Αυτές οι τροφές
θα σας ξυπνήσουν

χει παρατηρηθεί ότι όσο περνάει η
ώρα στη διάρκεια μιας εργασιακής
μέρας, ειδικά μετά το μεσημέρι, τα βλέφαρα βαραίνουν και αν δεν έχει προηγηθεί καλός ύπνος το βράδυ, το κρεβάτι
φαντάζει παράδεισος!
Εκτός από το να κοιμάστε 7-8 ώρες τουλάχιστον, υπάρχουν κάποιες τροφές που
μπορούν να σας ενεργοποιήσουν όσο
είστε στη δουλειά.
Πράσινο τσάι
Προτιμήστε το αντί για καφέ. Το τσάι
περιέχει θεανίνη και καφεΐνη, συνδυασμός που αυξάνει τη δημιουργικότητα,
το χρόνο αντίδρασης και τη δυνατότητα
να κάνει κάποιος πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Λόγω της αλληλεπίδρασης της
θεανίνης με συγκεκριμένους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου, η ενέργεια που
θα σας χαρίσει το τσάι δεν θα σας προκαλέσει τρέμουλο, όπως συχνά προκαλεί
ο καφές, αντίθετα θα σας θέσει σε εγρήγορση, ενώ θα διατηρήσετε την ηρεμία
σας για να συνεχίσετε τη δουλειά σας.
Μαύρη σοκολάτα
Η …συνετή κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί είναι πολύ ωφέλιμη για τη
διατροφή σας λόγω της μικρής ποσότητας καφεΐνης που περιέχει, αλλά κυρίως
λόγω της φαινυλεθυλαμίνης, η οποία
διεγείρει την απελευθέρωση ντοπαμίνης.
Η ντοπαμίνη είναι η χημική ουσία που
παράγεται στον οργανισμό μας και όταν
ερωτευόμαστε. Σχετικές έρευνες μάλιστα,
έχουν δείξει ότι και μόνο η μυρωδιά μιας
σοκολάτας μπορεί να διεγείρει την…
εγκεφαλική δραστηριότητα και να αυξήσει την προσοχή μας.
Γιαούρτι
Ένα γιαουρτάκι θα σας βοηθήσει να
τονωθείτε και να μην «ορμήσετε» πάνω
σε οποιαδήποτε αλμυρή ή γλυκιά λιχουδιά βρεθεί στο δρόμο σας. Η πρωτεΐνη
ελέγχει τα κέντρα επιβράβευσης του
εγκεφάλου και μειώνει την τάση μας να
φάμε κάτι για το οποίο θα μετανιώσουμε. Επίσης βοηθά στον καλύτερο έλεγχο
του σακχάρου στο αίμα, ενεργοποιώντας
την απελευθέρωση γλυκαγόνης. Επιλέξτε
λοιπόν ένα γιαουρτάκι με 20-23 γραμμάρια πρωτεΐνης.
Αμύγδαλα
Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε καλά
λιπαρά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες,
τα αμύγδαλα παρέχουν ενέργεια μέσα
από το μείγμα λιπαρών, φυτικών ινών
και πρωτεΐνης, συνδυασμός που βοηθά
και στην απώλεια βάρους. Όσοι καταναλώνουν τακτικά αμύγδαλα και καρύδια,
μειώνουν κατά πολύ και την πιθανότητα
εμφράγματος στο μέλλον.
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Η επιτυχία δεν είναι και τόσο δύσκολη
υπόθεση αρκεί να το πιστέψετε

Νύστα στο γραφείο;

Έ

ΚΑΛΗ ΖΩΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

την πραγματικότητα η επιτυχία
είναι απλή υπόθεση και όχι τόσο
δύσκολη όσο φαίνεται. Είτε προσδίδεις
στην επιτυχία την έννοια της επαγγελματικής καταξίωσης είτε θέλεις να
έχεις μια επιτυχημένη οικογενειακή και
προσωπική ζωή, μάθε ποια είναι τα
βήματα που θα σε βοηθήσουν να τα
καταφέρεις.
Βήμα 1ο: Μάθε να αναγνωρίζεις την
επιτυχία γύρω σου

κάποιο συγκεκριμένο στόχο που θέλεις
να πετύχεις δεν μπορείς να στοχεύσεις
σε τίποτα. Σίγουρα το να ολοκληρώσεις με επιτυχία κάθετί που αναλαμβάνεις μπορεί να αναγνωριστεί ως

√ 7+1 βήματα που

οδηγούν στην επιτυχία

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να
κάνεις για να πετύχεις είναι να αναγνωρίζεις την επιτυχία των ανθρώπων
που σε περιβάλλουν και να οπλιστείς
με θέληση, προσπάθεια, αποφασιστικότητα και στόχους. Εάν περιβάλεσαι
από άτομα με κίνητρα και φιλοδοξίες
το πιθανότερο είναι πως κι εσύ θα
ακολουθήσεις το καλό παράδειγμα
προσπαθώντας για το καλύτερο ακόμη
και αν χρειαστεί να μοχθήσεις γι΄αυτό.
Βήμα 2ο: Προσδιόρισε την επιτυχία
και θέσε στόχους
Το δεύτερο βήμα είναι να προσδιορίσεις την έννοια της επιτυχίας στη ζωή
σου. Δεν πρόκειται να προσεγγίσεις
την επιτυχία αν εσύ η ίδια δε γνωρίζεις
τι είναι αυτό που θέλεις να καταφέρεις
για να νιώθεις καταξιωμένη. Καθένας
θέτει διαφορετικούς στόχους στη ζωή
και πολύ διαφορετικές απόψεις περί
καταξίωσης. Συνεπώς, οφείλεις να
θέσεις προσωπικούς, συγκεκριμένους
και αντικειμενικούς στόχους προς
αυτήν την κατεύθυνση. Αν για παράδειγμα πλησιάζει η κρίση για την
επαγγελματική σου ανέλιξη, υπέγραψε
«συμβόλαιο» με τον εαυτό σου πως θα
προσπαθήσεις να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου κατά 30%. Ακόμη και
αν το ποσοστό είναι μικρότερο, η επιτυχία αυτή θα σε γεμίσει με αυτοπεποίθηση, που είναι βασικό «συστατικό» της επιτυχίας.
Βήμα 3ο: Βρες το στόχο της ζωή σου
Να θυμάσαι πάντα πως εάν δεν έχεις

επιτυχία, δε θα σου δίνει όμως ικανοποίηση. Σκέψου τι είναι αυτό που θα σε
έκανε να νιώσεις ευτυχισμένη, ποιος
είναι ο σκοπός στη ζωή σου, τι σου
δίνει κίνητρα να προχωρήσεις; Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα
θα βρεις το δρόμο προς την επιτυχία
είτε αυτή είναι επαγγελματική είτε και
προσωπική.
Βήμα 4ο: Θέσε χρονικά όρια
Εάν δεν έχεις θέσει χρονοδιάγραμμα
μην περιμένεις να πετύχεις κάποιον
στόχο. Η ασάφεια και η χαλαρότητα
ευνοεί την καθυστέρηση και την…
οκνηρία.
Βήμα 5o: Εξέλιξη, εξέλιξη, εξέλιξη
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εντοπίσεις
τις βασικές δεξιότητές σου και να τις
εξελίξεις όσο το δυνατόν περισσότερο.
Αν για παράδειγμα θέλεις να γίνεις
καλή ομιλήτρια θα χρειαστείς λεκτικές
δεξιότητες. Μελέτησε το πώς κινούνται
και φέρονται οι άνθρωποι που θεωρείς

επιτυχημένους και μάθε πράγματα από
αυτούς. Τι προσόντα έχουν και πως τα
χρησιμοποίησαν για να καταξιωθούν;
Βήμα 6ο: Ανέλαβε ρίσκα
Μη φοβάσαι να ρισκάρεις όσο δύσκολο
κι αν σου φαίνεται κάτι. Αν δεν πάρεις
ρίσκα, δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθείς και να πετύχεις. Να θυμάσαι
πάντως πως οι ευκαιρίες δεν έρχονται
σαν «μάνα εξ ουρανού» αλλά εσύ πρέπει να τις κυνηγήσεις και να τις αξιοποιήσεις. Ωστόσο,
δεν πρέπει να ενεργείς
απερίσκεπτα
και πριν πάρεις
οποιοδήποτε ρίσκο
μελέτησε σωστά τις
πιθανότητες, τους
κινδύνους και τη
ζημία που θα έχεις
σε περίπτωση που
χάσεις.
Βήμα 7ο: Ξεκίνα να επιλύεις προβλήματα
Μην πελαγώνεις μπροστά σε κάθε
πρόβλημα και δυσκολία. Προσπάθησε
να βρίσκεις εναλλακτικούς τρόπους
για να πετύχεις τους στόχους σου.
Στην επιτυχία δεν οδηγεί μονάχα ένας
δρόμος αλλά πολλοί. Μάθε να τους
αναγνωρίζεις και ακολούθησε τους.
Κάθε λαβύρινθος έχει έξοδο, το ζήτημα
είναι να ακολουθήσεις το μίτο για την
βρεις!
Βήμα 8ο : Μην τα παρατάς
Οπλίσου με αντοχή και μην απογοητεύεσαι όταν συναντάς δυσκολίες. Ο
δρόμος προς την επιτυχία δεν είναι
στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι περισσότεροι από όσους θεωρείς επιτυχημένους έχουν αποτύχει πολλάκις πριν
μπορέσουν να προσεγγίσουν τους στόχους τους. Μάθε να κερδίζεις πείρα και
γνώση από κάθε σου αποτυχία και
συνέχισε πιο δυνατή και πιο αποφασισμένη από ποτέ.

Διαβάστε γιατί το άγχος εντείνει τις ανισότητες
Κ

αλώς ή κακώς (και μάλλον κακώς)
το άγχος και η ανισότητα αποτελούν δεδομένα της σύγχρονης ζωής.
Μια νέα ελβετική επιστημονική έρευνα
έρχεται να συσχετίσει αυτά τα δύο
φαινομενικά άσχετα πράγματα, δείχνοντας ότι επειδή ένας άνθρωπος με
άγχος έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση,
αυτό τον φέρνει σε μειονεκτική θέση σε
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.
Στον βαθμό που κάτι τέτοιο συμβαίνει
σε μεγάλο μέρος των ανθρώπων, το
στρες και το άγχος εντείνουν γενικότερα τις ανισότητες. Στην ουσία, πρόκειται για την πρώτη μελέτη, η οποία επιβεβαιώνει ότι όχι μόνο η ανισότητα
προκαλεί στρες, αλλά ισχύει και το
αντίστροφο, δηλαδή ότι το στρες
«γεννά» ανισότητα.
Τα πειράματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, έδειξαν ότι το μεγάλο άγχος
παγιδεύει τους ανθρώπους σε έναν
φαύλο κύκλο, με αποτέλεσμα να υστερούν σε κρίσιμες στιγμές της ζωής
τους, π.χ. όταν ανταγωνίζονται

άλλους υποψηφίους για την πρόσληψη
σε κάποια δουλειά.
Η αυτοπεποίθηση συνιστά καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας και ανταγωνιστικότητας σε μια κοινωνία, ιδίως
στο βαθμό που αυτή είναι ανταγωνιστική. Οι άνθρωποι με στρες και χωρίς
αυτοπεποίθηση, όπως φάνηκε και από
τα πειράματα, δεν αξιοποιούν σωστά
τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, ούτε παίρνουν πάντα τις κατάλ-

ληλες αποφάσεις. Όσο πιο απειλητικό
βιώνει κανείς τον κόσμο γύρω του,
τόσο περισσότερο στρες έχει και τόσο
δυσκολότερα αποδίδει.
Από την άλλη, οι επιστήμονες τόνισαν
ότι όπου υπάρχει μεγάλη ανισότητα
(π.χ. μεγάλο χάσμα πλουσίων και
φτωχών), οι άνθρωποι στο κατώτερο
τμήμα της κοινωνικοοικονομικής κλίμακας «φορτώνονται» με υψηλά επίπεδα άγχους.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Πώς φτάνει το ταχυδρομείο στα νησιά Γκαλαπάγκος

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΕΙΝΑ

α νησιά Γκαλαπάγκος
είναι γνωστά για τη
μοναδική χλωρίδα και
πανίδα που ζει και υπάρχει
εκεί. Ανήκουν στη λίστα των
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και
για το λόγο αυτό αποτελούν
δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Πέρα όμως από το να θαυμάζουν την άγρια ομορφιά
της Φύσης, οι τουρίστες
που επισκέπτονται το
νησάκι Floreana συμβάλλουν και στη διατήρηση
μιας μακρόχρονης παράδοσης, η
οποία χρονολογείται από το 19ο
αιώνα, όταν οι φαλαινοθήρες που
έφταναν στην περιοχή ξεκίνησαν
την "ταχυδρομική υπηρεσία" Post
Office Bay.
Από τότε τα γράμματα και οι κάρτες που άφηναν εκεί μεταφέρο-

νταν από πλοία που περνούσαν
από το σημείο με προορισμό την
Ευρώπη και τις ΗΠΑ και έφταναν

νησιού, οι οποίοι μπορούν να
πάρουν τα γράμματα στις πατρίδες τους και να τα μεταφέρουν οι
ίδιοι στους παραλήπτες.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της MailOnline,
πάνω από 1.700
άνθρωποι έχουν αφήσει γράμματα στο
ταχυδρομείο του νησιού, που δεν είναι άλλο
από ένα… βαρέλι.

στους παραλήπτες τους
χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη γραμματόσημων.
Η μακρά αυτή παράδοση συνεχίζεται μέχρι
στις μέρες μας, χάρη
στους επισκέπτες του

Περισσότερες ώρες στον υπολογιστή, λιγότερος και χειρότερος ύπνος

Ό

ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΟ

σο αυξάνει ο συνολικός χρόνος που ένας
έφηβος περνάει μπροστά
στις κάθε είδους οθόνες
των διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών, ιδίως λίγο
πριν πέσει στο κρεβάτι
για να κοιμηθεί, τόσο
λιγοστεύει και χειροτερεύει η ποιότητα του ύπνου
του, σύμφωνα με μια νέα
νορβηγική επιστημονική
έρευνα. Οι νορβηγοί επιστήμονες
ζητούν να υπάρξει μια αναθεώρηση στις τρέχουσες συστάσεις
περί υγιούς χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες πλέον
θεωρούνται ξεπερασμένες. Έως
τώρα, η σύσταση των ειδικών
ήταν να αποφεύγει κανείς να έχει
τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρά
του. Όμως, καθώς η τεχνολογία
εξελίσσεται, αυτή η σύσταση,
όπως υποστηρίζουν, θα έπρεπε
να επεκταθεί και σε άλλες
συσκευές.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου
του Μπέργκεν, με επικεφαλής την
δρα Μαρί Χάισινγκ, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ
Open», μελέτησαν σχεδόν 10.000
νέους ηλικίας 16 έως 19 ετών.
Οι ερευνητές συσχέτισαν τις
συνήθειες του ύπνου καθενός
νέου (τι ώρα πήγαινε για ύπνο, τι
ώρα ξυπνούσε, πόσο εύκολα κοιμόταν, πόσο καλά κοιμόταν κ.α.)
με το συνολικό εξωσχολικό χρόνο
που αφιέρωνε μπροστά από μια
οθόνη (τηλεόρασης, υπολογιστή,
κινητού τηλεφώνου, ταμπλέτας,
κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών κ.α.).
Παρά τις διαφορές συνηθειών
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών
(π.χ. τα αγόρια αφιερώνουν
περισσότερη ώρα στα βιντεοπαιχνίδια και τα κορίτσια στο κινητό
τους), το συμπέρασμα είναι κοινό
και για τα δύο φύλα. Η ανάλυση

έδειξε ότι υπάρχει αντιστρόφως
ανάλογη σχέση: όσο αυξάνει ο
χρόνος μπροστά από τις οθόνες,
τόσο λιγοστεύει και χειροτερεύει ο
ύπνος.
Αν ένας νέος ή νέα ασχολείται με
μια ηλεκτρονική συσκευή την
τελευταία ώρα πριν πάει για
ύπνο, τότε το πρόβλημα επιδεινώνεται και οι νέοι μπορεί να
κάνουν πάνω από μια ώρα για να
αποκοιμηθούν από την ώρα που
πέφτουν για ύπνο. Ιδίως η χρήση
υπολογιστή,
κινητού

του υπολογιστή. Όσες περισσότερες συσκευές (άρα και οθόνες)
χρησιμοποιεί εναλλάξ ένας νέος
μέσα στη μέρα, τόσο υποσκάπτει
τον ύπνο του. Οι έφηβοι που
κάνουν χρήση τεσσάρων και άνω
οθονών, έχουν κατά μέσο όρο 26%
μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν τουλάχιστον μια ώρα για
να αποκοιμηθούν, σε σχέση με
όσους χρησιμοποιούν μόνο μια
συσκευή (και μια οθόνη).
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Δεν πρέπει ποτέ να στεναχωρηθείς
ή να απογοητευτείς εάν πέσεις
κάτω, να στεναχωρηθείς μονάχα
εάν δεν σηκωθείς ποτέ και να απογοητευτείς από τον ίδιο σου τον
εαυτό μονάχα εάν δεν προσπαθήσεις καν να το κάνεις.

Απέλυσαν παρουσιάστρια επειδή
δεν ήταν όμορφη

Συμβαίνουν κι αυτά

Τ

Η συμβουλή της ημέρας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μ

ια παρουσιάστρια σε τηλεοπτικό
σταθμό της Σαουδικής Αραβίας κατέθεσε μήνυση εναντίον του πρώην αφεντικού
της, γιατί όπως ισχυρίζεται η ίδια την απέλυσε την πρώτη ημέρα που έπιασε δουλειά
επειδή αποφάσισε ότι τελικά… "δεν ήταν
όμορφη αρκετά για να βγει στην τηλεόραση".
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας
Gulf News, η γυναίκα εμφανίστηκε στο γραφείο της για να ξεκινήσει την εργασία της
για πρώτη φορά και ενημερώθηκε ότι δε
μπορούσε τελικά να εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Η ίδια κατέθεσε μήνυση εναντίον της εταιρείας για διακρίσεις και αθέτηση συμβολαίου
Δικαστήριο του Ριάντ αναμένεται να εξετάσει την
υπόθεση.

Οι έφηβοι που κάνουν χρήση δύο
ή τριών οθονών -κάτι πολύ συνη-

Σοβαρά …
αστειάκια
Έχετε προσέξει ότι έχουν κόψει τα «αλκοτέστ;»
Ξέρουν ότι δεν έχουμε λεφτά για δεύτερο ποτό!

(smartphone) και MP3 player λίγο
πριν τον ύπνο, αυξάνει σημαντικά τις δυσκολίες για να κοιμηθεί
κανείς.
Η συνολική χρήση οθονών για
πάνω από τέσσερις ώρες μέσα
στο 24ωρο αυξάνει κατά 49% τον
κίνδυνο να χρειάζεται κανείς
πάνω από 60 λεπτά για να τον
πάρει ο ύπνος. Κατά μέσο όρο οι
έφηβοι δήλωσαν ότι χρειάζονται
οκτώ έως εννέα ώρες ύπνου για
να ξεκουραστούν. Όμως όσοι
περνάνε πάνω από δύο ώρες
online στο διαδίκτυο ή συνολικά
πάνω από τέσσερις ώρες μπροστά από οποιαδήποτε οθόνη,
έχουν υπερτριπλάσια πιθανότητα
να κοιμούνται λιγότερες από
πέντε ώρες.
Η οθόνη που φαίνεται κατ' εξοχήν
να συντομεύει τον ύπνο περισσότερο από κάθε άλλη, είναι αυτή

θισμένο (π.χ. υπολογιστή, κινητού και τηλεόρασης)- έχουν 50%
μεγαλύτερη πιθανότητα να κοιμούνται λιγότερες από πέντε
ώρες, σε σχέση με όσους χρησιμοποιούν μια μόνο οθόνη. Το
ποσοστό αυξάνεται στο 75% για
όσους χρησιμοποιούν πάνω από
τέσσερις οθόνες.
Οι ερευνητές τόνισαν ότι είτε
άμεσα ο χρόνος χρήσης μιας
συσκευής αντικαθιστά τον χρόνο
του ύπνου, είτε έμμεσα επιδρά
αρνητικά στο νευρικό σύστημα
του νέου. Επίσης, το φως από τις
οθόνες μπορεί να αποδιοργανώσει το βιολογικό (κιρκαδιανό)
ρολόι.
Ο λίγος και κακός ύπνος αυξάνει
τον κίνδυνο για διάφορες παθήσεις, όπως καρδιοπάθεια και
διαβήτη, για παχυσαρκία, ακόμη
και για λιγότερα χρόνια ζωής.

• Τα κουκούτσια του μήλου περιέχουν κυάνιο...
• Το πατρικό όνομα της μητέρας του αστροναύτη Buzz Aldrin, του πιλότου του Apollo
11, που πάτησε
δεύτερος το πόδι του στη σελήνη μετά τον
Neil Armstrong, ήταν Moon (Σελήνη).
• Το αρχαιότερο γνωστό λαχανικό είναι ο
αρακάς.
• Για να μπορέσει κάποιος να δει το ουράνιο
τόξο, θα πρέπει να έχει γυρισμένη την πλάτη
του στον ήλιο.
• Τα σαρκοβόρα ζώα δεν τρώνε άλλο ζώο το
οποίο έχει χτυπηθεί από αστραπή.
• Μία βλεφαρίδα ζει περίπου 5 μήνες.
• Το νερό που πίνουμε έχει ηλικία 3 δις ετών.
• Τα πάντα ζυγίσουν 1% λιγότερο στον ισημερινό.
• Τα αντισυλληπτικά χάπια που παίρνουν οι
γυναίκες κάνουν και για τους θηλυκούς γορίλλες.
• Τα πρόβατα που θάβονται από χιονοστιβάδες,
μπορούν να επιζήσουν μέχρι και 2 εβδομάδες.
• Οι φράουλες ανήκουν στην οικογένεια των ρόδων.
• Κανείς δεν γνωρίζει που είναι θαμμένος ο
Μότσαρτ.
• Το κραγιόν περιέχει λέπια ψαριού.
• Τα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του
δυναμίτη.

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ελαιόλαδο: Χίλιες δυο χρήσεις εκτός κουζίνας

Ε

λαιόλαδο υπάρχει σε όλες τις
ελληνικές κουζίνες. Αφού διαβάσετε το παρακάτω, όμως, θα
αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε και
σε άλλους χώρους, εντός και εκτός
σπιτιού. Δείτε με ποιους
ακόμα τρόπους μπορεί να
σας φανεί χρήσιμο το ελαιόλαδο:

τι 100% βαμβακερού σπάγκου) και
ανάψτε την άλλη.
6. Αποτρέπει το κόλλημα: Καλύψτε με ελαιόλαδο κουτάλια ή δοσο-

1. Καθαρίζει το γράσο από
τα χέρια: Τρίψτε λίγο ελαιόλαδο και αλάτι στα χέρια
σας για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες από γράσο.
2. Αφαιρεί τσίχλα από τα
παπούτσια: Αν έχει κολλήσει τσίχλα στα παπούτσια
σας, βουτήξτε μία λεπτή
πετσέτα σε λίγο ελαιόλαδο.
Στη συνέχεια κρατήστε το με
πίεση, για μερικά λεπτά,
στο σημείο του παπουτσιού
που έχει κολλήσει η τσίχλα. Η
κόλλα της τσίχλας θα αρχίσει να
φθείρεται και έτσι θα μπορείτε να
την τραβήξετε πιο εύκολα.
3. Διατηρεί τα κουζινικά σε καλή
κατάσταση: Τρίψτε με ελαιόλαδο
κουζινικά είδη όπως ξύλα κοπής,
μπολ για σαλάτες και μαντεμένιες
κατσαρόλες για να τα κάνετε να
δείχνουν σαν καινούργια.
4. Ξεκολλάει τα αυτοκόλλητα των
παιδιών: Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο
πάνω στο αυτοκόλλητο (όπου κι αν
το έχει κολλήσει το παιδί) και αφήστε το εκεί για μερικά δευτερόλεπτα, πριν αρχίσετε να το ξεκολλάτε.
5. Μπορεί να χρησιμεύσει σε μία
αυτοσχέδια λάμπα! Σε μία διακοπή ρεύματος που χρειάζεστε άμεσα
φως, γεμίστε ένα μπολ με ελαιόλαδο, βάλτε μέσα τη μία άκρη από
ένα φυτίλι (μπορεί να είναι κομμά-

βγαίνουν. Οι τυφλοπόντικες δεν
αντέχουν τη μυρωδιά του ελαιόλαδου.
11. Ανανεώνει τα δερμάτινα είδη:
Απλώστε λίγο ελαιόλαδο σε παλιά δερμάτινα τζάκετς ή και
σε τσάντες και θα τα
κάνετε να δείχνουν
σαν καινούργια!
12. Αποτρέπει το
θάμπωμα
Τρίψτε ελαιόλαδο σε
ανοξείδωτες επιφάνειες και μπρούτζινα
αντικείμενα, σκουπίστε τα με στεγνό
ύφασμα και θα λάμψουν αμέσως!

μετρητές πριν τα φέρετε σε επαφή
με τροφές που κολλάνε, όπως το
μέλι.
7. «Χαλαρώνει» τα φερμουάρ:
«Περάστε» τα μεταλλικά φερμουάρ
σας, από πάνω μέχρι κάτω, με
ελαιόλαδο για να ανοιγοκλείνουν
πιο εύκολα.
8. Δίνει λάμψη στα φυτά εσωτερικού χώρου: Αν έχετε φυτά εσωτερικά χώρου, τρίψτε απαλά τα
φύλα τους με ένα πανί πάνω στο
οποίο έχετε ρίξει λίγο ελαιόλαδο
και θα τα δείτε να γυαλίζουν και να
δείχνουν πιο υγιή!
9. Γυαλίζει τα έπιπλα: Ρίξτε λίγο
ελαιόλαδο σε χαρτί κουζίνας και
τρίψτε με αυτό τα ξύλινα έπιπλα
για να γυαλίσουν.
10. Διώχνει τους τυφλοπόντικες
από τον κήπο: Μουλιάστε ένα
πανί σε ελαιόλαδο και «χώστε» του
στις τρύπες από όπου μπαινο-

13. Καθαρίζει τα
εργαλεία του κήπου:
Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο
σε χαρτί κουζίνας και καθαρίστε με
αυτό τα εργαλεία της κηπουρικής.
Θα απομακρύνει άμεσα το χώμα
και τις βρωμιές και θα τα γυαλίσει.
14. Γυαλίζει τα παπούτσια: Όπως
και με τα δερμάτινα, έτσι και με τα
παπούτσια το ελαιόλαδο προσφέρει λάμψη! Σκουπίστε το μετά με
ένα απαλό, στεγνό πανί.
15. Γυαλίζει τα πατώματα: Τρίψτε λίγο ελαιόλαδο στα ξύλινα
πατώματα με ένα μαλακό, στεγνό
πανί. Στη συνέχεια σκουπίστε καλά
και πολλές φορές την επιφάνεια με
ένα άλλο στεγνό πανί, μέχρι να
σταματήσει να γλυστρά.
16. Αποτελεί συστατικό για
σαπούνι: Αν θέλετε να φτιάξετε
μόνοι σας σαπούνι στο σπίτι, το
ελαιόλαδο αποτελεί εξαιρετικά
απαλό, καταπραϋντικό και εντελώς φυσικό συστατικό.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Σε έχει καταλάβει
μια έντονη ανησυχία αλλά και
ανυπομονησία, για τους στόχους
στους οποίους θέλεις να φτάσεις.
Αυτή η στάση μπορεί να σε οδηγήσει
σε λανθασμένες κινήσεις πανικού. Έχε
εμπιστοσύνη στις ιδέες σου, πείσε γι’
αυτές και μην χάνεις τον προγραμματισμό σου.
Ταύρος: Μην κάνεις πίσω μπροστά
στα προβλήματα που θα προκύψουν.
Έχεις κάθε δυνατότητα να τα λύσεις
προς όφελός σου, αλλά έχεις και τη
συμπαράσταση φίλων, που βρίσκονται στο πλευρό σου για να σε βοηθήσουν όποτε τους χρειαστείς. Ό,τι κι
αν γίνει, να είσαι ήρεμος και σίγουρος
για τον εαυτό σου.
Δίδυμοι: Καλό είναι να αποφύγεις τις
αναβολές στα θέματα που πρέπει να
λυθούν άμεσα, γιατί στο μέλλον αυτό
μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Αν οργανωθείς καλύτερα και επιδιώξεις να συνεργαστείς με άτομα
που σου είναι απαραίτητα, μπορείς
να πετύχεις αυτό που θέλεις.
Καρκίνος: Κάποια γεγονότα που θα
συμβούν μπορεί να χαλάσουν την
ψυχική σου ηρεμία. Με οδηγό την
διαίσθηση σου μπορείς να πετύχεις
πολλά από αυτά που ονειρεύεσαι.
Άρχισε να κάνεις σχέδια για το μέλλον, γιατί οι ιδέες που έχεις θα σε
φτάσουν πολύ γρήγορα στους δρόμους της ολοκλήρωσης που έχεις
ονειρευτεί. Αρκεί να επιμένεις και να…
υπομένεις!!!

Λέων: Σταμάτα να ρίχνεις τις ευθύνες
σε όλο τον κόσμο γύρω σου και ξεκίνα από το βασικό πρόβλημα της ζωής
σου, που δεν είναι κανένας άλλος,
παρά εσύ. Μπορεί να μην σου αρέσει
ο εαυτός σου έτσι όπως είναι, αλλά
με τις συμπεριφορές μας δημιουργούμε την εικόνα μας και αυτή κρίνεται.
Παρθένος: Η τάση απομόνωσης που
αισθάνεσαι θα σε κάνει να βλέπεις τα
πράγματα χειρότερα απ’ ό,τι είναι και
δεν θα μπορείς να κρίνεις αντικειμενικά και με ρεαλισμό όσα συμβαίνουν.
Έλεγξε την ευαισθησία σου και βρες
το χαμένο σου πείσμα, για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που σε
έχουν περικυκλώσει.
Ζυγός: Είναι κάποιες καταστάσεις
που σε προβληματίζουν και επειδή
νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι
γι’ αυτές, τις αφήνεις άλυτες και
μονίμως τις αποφεύγεις. Έτσι όμως
δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις. Βάλε
κάτω τη λογική σου και δώσε λύσεις,
ακόμα κι αν πρέπει να αλλάξεις
κάποιες παγιωμένες απόψεις και
τακτικές σου.
Σκορπιός: Κάποιες καθυστερήσεις
που σε απασχολούν δεν πρόκειται να
ξεπεραστούν, αν δεν κάνεις κάτι δραστικό γι’ αυτές. Πάρε λοιπόν, τις
καταστάσεις στα χέρια σου και μην
περιμένεις να συμβούν όλα από μόνα
τους. Προσοχή όμως, αυτό δε σημαίνει να κάνεις βιαστικές κινήσεις και
να ρισκάρεις κάποιες αποφάσεις,
που είναι αρκετά σημαντικές.

Τοξότης: Θα βγουν στην επιφάνεια
κάποιες υποθέσεις που θα χρειαστούν άμεσες λύσεις από την μεριά
σου. Κινήσου με πολλή μεθοδικότητα,
χωρίς να κάνεις βιαστικές κινήσεις,
για να βγεις από το αδιέξοδο. Κοίτα
να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να
μην χάσεις την ψυχραιμία σου, ό,τι κι
αν προκύψει.
Αιγόκερως: Φρόντισε σήμερα να εξισορροπήσεις λίγο τα πράγματα και
μην αφήνεις να σε καταβάλλει το
άγχος, για τις διάφορες υποχρεώσεις
που μπορεί να έχεις στην καθημερινότητα. Η θέση της Σελήνης στο ζώδιο
των Διδύμων σε ευνοεί και θα καταφέρεις να τακτοποιήσεις πολλά
θέματα, που μέχρι τώρα σε αγχώνουν.
Υδροχόος: Θα κατακλύζεσαι από
πολλές ιδέες για να μπορέσεις να
καλυτερέψεις πολλούς τομείς της
ζωής σου, που σε προβληματίζουν.
Φρόντισε να εξωτερικεύεις τα αισθήματά σου περισσότερο, ώστε τα αγαπημένα σου πρόσωπα να έχουν τη
δυνατότητα να σε βοηθήσουν, σε
θέματα που μπορεί να σε απασχολούν
αυτή την περίοδο.
Ιχθείς: Πρέπει να δείξεις προσοχή και
δυσπιστία σε αυτά που ακούς, γιατί
τα πράγματα μπορεί να μην είναι έτσι
όπως φαίνονται αρχικά. Η κοινωνικότητά σου θα είναι αρκετά αυξημένη
και οι δημόσιες σχέσεις που θα
κάνεις, θα σου φανούν πολύ χρήσιμες
στο μέλλον.

13

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μπιφτέκια από σουπιά και καλαμάρια
με πατάτες στο φούρνο
Υλικά:
4 μέτριες σουπιές καθαρισμένες
2 μεγάλα καλαμάρια καθαρισμένα
4 φέτες ψίχα ψωμιού
2 με 3 κουταλιές της σούπας γαλέτα
2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό
ψιλοκομμένο
1 κουταλιά της σούπας σέλινο ψιλοκομμένο
1 κρεμμύδι ψιλοτριμμένο
5 κουταλιές της σούπας Χωριό Ελαιόλαδο Βιολογικό
2 σκελίδες σκόρδο
1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη
1 φλιτζάνι του τσαγιού κόκκινο κρασί
2 κουταλιές της σούπας ξίδι
4-5 πατάτες, αλάτι, πιπέρι

Eκτέλεση:
Κόβουμε τις σουπιές και τα καλαμαράκια σε μικρά κομμάτια αφού πρώτα τα καθαρίσουμε και τα πλύνουμε καλά
κάτω από άφθονο νερό. Βάζουμε στο μπλέντερ τη σουπιά
και τα καλαμάρια και τα αλέθουμε καλά. Στη συνέχεια
προσθέτουμε λίγη από την ψίχα ψωμιού, το κρεμμύδι, το
σκόρδο, το κόκκινο κρασί, το ξίδι, το σέλινο, τη ρίγανη και
τον μαϊντανό, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τα
χτυπάμε μέχρι να γίνει μια ομοιογενής μάζα. Μετά ρίχνουμε σιγά σιγά τη γαλέτα τόση όσο χρειάζεται για να σφίξει
το μείγμα και το πλάθουμε σε μπιφτέκια. Καθαρίζουμε τις
πατάτες, τις αλατοπιπερώνουμε και τις βάζουμε σε ένα
ταψί. Προσθέτουμε τη ρίγανη, λίγο νερό, το υπόλοιπο λάδι
και ανακατεύουμε καλά. Τοποθετούμε τα μπιφτέκια ανάμεσα στις πατάτες και τα ψήνουμε στους 180C για 40-45
περίπου λεπτά.

Σιμιγδαλένιος χαλβάς με πετιμέζι
Υλικά:
1 φλιτζάνι του τσαγιού σταρένιο αλεύρι
1 φλιτζάνι του τσαγιού πετιμέζι
½ φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο
1 ½ φλιτζάνι του τσαγιού νερό
½ φλιτζάνι του τσαγιού καρυδόψιχα
κομμένη με το μαχαίρι σε μικρά κομμάτια
κανέλα, σε σκόνη και 1 ξυλαράκι
Εκτέλεση: Σε μια κατσαρόλα ανακατεύουμε το πετιμέζι με
το νερό, προσθέτουμε το ξύλο της κανέλας και βάζουμε το
σιρόπι να πάρει μια βράση. Κλείνουμε τη φωτιά και αφήνουμε την κατσαρόλα πάνω στο μάτι. Βάζουμε το Χωριό
Ελαιόλαδο Κλασικό σε μια κατσαρόλα να κάψει και ρίχνουμε πασπαλίζοντας το αλεύρι ενώ ανακατεύουμε συνεχώς
με μια ξύλινη κουτάλα. Αφού καβουρδίσουμε το αλεύρι σε
χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να ξανθύνει, αρχίζουμε να προσθέτουμε το σιρόπι σιγά-σιγά, έχοντας την κατσαρόλα
πάνω στο μάτι. Κάθε φορά περιμένουμε το σιρόπι να
απορροφηθεί πριν προσθέσουμε κι άλλο. Όσο ανακατεύουμε με την κουτάλα, προσθέτουμε τα καρύδια και τραβάμε την κατσαρόλα από το μάτι. Σκεπάζουμε για 10 λεπτά
με βαμβακερή πετσέτα και βάζουμε το χαλβά στη φόρμα.
Τέλος, πασπαλίζουμε (προαιρετικά) με σκόνη κανέλας και
γαρνίρουμε με καρύδι.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ
Αμμοχώστου

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 592 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961

Το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
Αμμοχώστου θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη
5 Μαρτίου στις 5μμ την
επαρχιακή του
Συνδιάσκεψη για εκλογή
της νέας Επαρχιακής
Επιτροπής.
Χαιρετισμό στη
Συνδιάσκεψη θα απευθύνει ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Αμμοχώστου Γιώργος
Καράς ενώ την έκθεση
δράσης θα καταθέσει η
γραμματέας του
Τμήματος Νίκη
Στυλιανού.
Η Συνδιάσκεψη θα χαράξει την πορεία δράσης
του Τμήματος για την
επόμενη τετραετία.

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 6/2015, 25/2/2015
150.000 ...............22313
1.000 ...................45202
400 ......................37397

100 ......................14819
100 ......................12552

400 ......................12889

100 ......................45460

400 ......................21147

100 ......................15682

200 ......................47770
200 ......................50507

100 ......................20074

200 ......................18686

100 ......................45997

200 ......................55318
200 ......................40695
200 ......................21991
200 ......................18813
200 ......................25921

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
7952, 9556

200 ......................25317

Από €20 οι λήγοντες σε

200 ......................41001

393

100 ......................57343
100 ......................42042

Από €10 οι λήγοντες σε

100 ......................47860

125, 120

100 ......................22871
100 ......................10857
100 ......................19166

Από €4 οι λήγοντες σε
01, 33

ΓΝΩΜΙΚΟ
Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν:
Η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση [και όχι τυχαία ή κατά λάθος]
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

Συνδιάσκεψη Σωματείου
ΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Αμμοχώστου

T

ην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 στις 6.30 μμ θα
πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι η Επαρχιακή
Συνδιάσκεψη του Ελεύθερου Εργατικού Σωματείου
ΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Αμμοχώστου.
Η Συνδιάσκεψη θα καθορίσει την πολιτική για τα
οργανωτικά, οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα της επόμενης διετίας.
Χαιρετισμό στην συνδιάσκεψη θα απευθύνει ο γγ
της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής Σταύρου.
Η συνδιάσκεψη θα εκλέξει το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου και τους αντιπροσώπους στα συλλογικά σώματα του Κινήματος.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμεν την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015
στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης
Στροβόλου το μνημόσυνο των αείμνηστων

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ (πρώην γ.γ. ΣΕΚ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους
να παραστούν
Η οικογένεια, η ΣΕΚ

ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Χωρίς επίδομα πάνω
από τρεις μήνες

Α

πελπιστική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση
για χιλιάδες ανέργους
που παραμένουν χωρίς
κανένα εισόδημα για 3
έως και 4 μήνες.
Σε ανακοίνωση τους η
ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ και η ΣΥΞΚΑ
- ΠΕΟ τονίζουν ότι παρά
τις πρόσφατες καταγγελίες του Συνδικαλιστικού
κινήματος για την απαράδεκτη
καθυστέρηση
στην καταβολή του ανεργιακού επιδόματος, που έχει σαν αποτέλεσμα ολόκληρες οικογένειες, που εξαρτώνται απόλυτα από
αυτό, να στερούνται τα πάντα και να κινδυνεύουν να
τους κοπεί το ρεύμα και το νερό, τίποτε δεν έχει γίνει
για οριστική λύση του προβλήματος. Και προσθέτει:

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Σε συνάντηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα
μεταξύ των Συντεχνιών μας και των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, οι λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας
που χειρίζονται το ανεργιακό, εξέφρασαν αδυναμία
ανταπόκρισης στον όγκο εργασίας που έχουν, λόγω
υποστελέχωσης, πράγμα που σημαίνει ότι το δράμα
των ανέργων θα συνεχιστεί.
Με νέα επιστολή των συντεχνιών μας, ζητείται
συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, για συζήτηση
του προβλήματος και άμεσης λήψης μέτρων για
καταβολή του ανεργιακού σε όλους τους δικαιούχους.
Θεωρούμε υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας,
καταλήγει η ανακοίνωση, να προχωρήσει άμεσα στη
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και ρυθμίσεων
ώστε να καταβάλλεται το επίδομα έγκαιρα.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, είναι:

συναντήσεων

του

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

1-6

ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 4-0
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου – Ε.Μ.Ανθούπολης

0-3

ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς

2-1

ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΘΟΙ Καπέδων

2-2

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΟΧΕΝ Περιστερώνας

0-3

ENIAIA KATHΓΟΡΙΑ: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – Α.Ε.Βυζακιάς

4-0

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

3-1

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

2-3

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου 1-3
B΄ ΟΜΙΛΟΣ:
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

3-0

ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας 2-11
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού

1-1

Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου

2-1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
0-5
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5-1
Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
1-1
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2-1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
2-1
Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
1-0
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
3-2
Οι αγώνες ΑΝΩΡΘΩΣΗΣ Μουταγιάκας- Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ και ΑΕΝ ΣΥΝ Κολοσσιου – ΑΕΚ Καθολικης δεν διεξήχθηκαν, λόγω μη παρουσίασης των ομάδων ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ και ΑΕΚ καθολικης να αγωνιστούν.
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.3.2015 και ώρα 7.30 μ.μ.
Α & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
2. ΣΑΒΒΑΤΟ 7.3.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ – Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΡΙΟΥ
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - Ε.Ν ΛΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΗ 8.3.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
Κ & Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β- ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
4. ΔΕΥΤΕΡΑ 9.3.2015 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
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ΑΠΟΛΛΩΝ: Με ούριο άνεμο στη Β’ φάση
• Πάλι μόνος στο ρετιρέ μετά τη νίκη επί της
«Κυρίας» και το στραβοπάτημα του ΑΠΟΕΛ
• ΑΠΟΕΛ: Οδυνηρή ισοπαλία ύστερα από
αποκαρδιωτική εμφάνιση - Ανώτερη η
ΟΜΟΝΟΙΑ στο ντέρμπυ των αιωνίων

Μ

ε βαθμολογικό και ψυχολογικό
προβάδισμα εισέρχεται στη β’
φάση του πρωταθλήματος ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ. Η ομάδα του Ι. Αντόνε συνεχίζει την αγωνιστική της σταθερότητα πιστοποιώντας ότι παραμένει
πρώτο φαβορί στην κούρσα, μαζί
με τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της
Λευκωσίας, πάντως, προβληματίζει με τις χτυπητές αδυναμίες που
παρουσιάζει σχεδόν σ’ όλα τα παιχνίδια.
Στην Ανόρθωση, παρά την ήττα
από τον Απόλλωνα ατενίζουν με
αισιοδοξία το αύριο, καθώς η
ομάδα διαθετει όλα τα φόντα για
να προχωρήσει μπροστά υλοποιώντας τους στόχους της. Στην
ΟΜΟΝΟΙΑ το κλίμα είναι ευχάριστο
καθώς η αγωνιστική πορεία είναι
σταθερά ανοδική.
Η ΑΕΚ που ισοβάθμισε στη 3η θέση
με την ΟΜΟΝΟΙΑ έδειξε ότι μπορεί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ με οδηγό το Βάντερ
- Βυθίστηκε η ΔΟΞΑ των «Λεγεωναρίων»
• Έχασε το τρένο η ΑΕΛ - Το παλεύει ο
Ερμής. «Νυν υπέρ πάντων ο αγών»
για πέντε ομάδες

να διεκδικήσει αυτά που θέλει.
Η Νέα Σαλαμίνα αν βρει επιθετικές
λύσεις θα καταφέρει να ορθοποδήσει. Η Αγία Νάπα με το νέο βαθμό

Ο Εθνικός δείχνει ότι δεν είναι
ομάδα για περιπέτειες. Στην ΑΕΛ
έχουν εκ των πραγμάτων συνειδητοποιήσει ότι μοναδικός στόχος
είναι το Κύπελλο.
Το καλό κλίμα που κυριαρχεί στον
ΟΘΕΛΛΟ αλλά και η αγωνιστική
πειθαρχία που χαρακτηρίζει την
ομάδα σε όλους τους αγώνες δίνει
κάθε δικαίωμα στους Αθηενίτες να
ονειρεύονται την παραμονή στα
μεγάλα σαλόνια. Με τέτοιες εμφανίσεις όπως στον αγώνα με την
Άχνα, το αύριο του ΕΡΜΗ προδιαγράφεται δυσοίωνο.

που πήρε και με τις καλές της
εμφανίσεις δικαιούται να ελπίζει.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Τουναντίον, στη ΔΟΞΑ τα πράγματα είναι σκούρα και ο νέος τεχνικός
Νίκος Νικολάου καλείται να σώσει
την ομάδα κάτω από εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 6 – 8/3/15 συνεχίζονται οι αγώνες του Β΄ Γύρου
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας
με τους πιο κάτω αγώνες:
20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6 – 9/3/15
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

Σάββατο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥΠαρασκευή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σάββατο

ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

Παρασκευή

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ

Παρασκευή

ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ Σάββατο
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής (19ης)
έχουν ως εξής:
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ

6-1

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

2-8

ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

0-3

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

Δευτέρα

Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ

0-3

ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

0-3
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καθολικό όχι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

• Πράσινο φως ανάβουν οι εργαζόμενοι για λήψη δυναμικότερων μέτρων
με σκοπό να αποτραπεί ξεπούλημα του Οργανισμού

Τα κυπριακά λιμάνια

Π

με τον γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
Παντελή Σταύρου

1 Ποια η διαχρονική θέση της ΟΜΕΠΕΓΕΣΕΚ για την ανάπτυξη των Κυπριακών
Λιμανιών. Πάγια θέση της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
όσον αφορά τη Λιμενική Πολιτική ήταν, είναι
και παραμένει ο εκσυγχρονισμός τους, με την
έννοια της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης όλων
των χρηστών καθώς και πλοίων της λεγόμενης τέταρτης γενιάς πάντοτε μέσα στα πλαίσια του απόλυτου σεβασμού των εργατικών
δικαιωμάτων και σε συνθήκες πού διασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό τα επίπεδα Ασφάλειας και Υγείας.

2 Ποιες αλλαγές θα επέλθουν στα λιμάνια

εξαιτίας του επικαιροποιημένου μνημονίου
της ΤΡΟΙΚΑ. Στο επικαιροποιημένο μνημόνιο
της ΤΡΟΙΚΑ διαλαμβάνονται πολλά και διάφορα σημεία. Όμως η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ δεν σταμάτησε ποτέ να τονίζει και να καλεί όλες τις
πλευρές της Λιμενικής Βιομηχανίας ότι δεν
έπρεπε σε καμιά περίπτωση να περιμένουμε
καμιά ΤΡΟΙΚΑ και κανένα «αφέντη»να μας
υποδείξει την αναγκαιότητα για μετάβαση
μας σε νέους τρόπους και ρυθμούς εργασίας
που να συνάδουν με τον τρόπο εργασίας στα
σύγχρονα λιμάνια του εξωτερικού έτσι ώστε
να καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικά .Το
μοντέλο διαχείρισης των Λιμανιών με τη συμμετοχή των Κομματικών αντιπροσώπων στο
εκάστοτε συμβούλιο της Αρχής έχει καταστεί
εκ των πραγμάτων αναχρονιστικό.

ράσινο φώς ανάβουν οι εργαζόμενοι της Αρχής Ηλεκτρισμού
Κύπρου για τη λήψη δυναμικότερων
μέτρων σε σχέση με την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού.
Οι πρώτες κοινές συνελεύσεις των
μελών των συντεχνιών της ΑΗΚ έδωσαν συντριπτικά ποσοστά έγκρισης
των μέχρι σήμερα ενεργειών των
συντεχνιών, ανάβοντας παράλληλα
το πράσινο φώς για τους περεταίρω
χειρισμούς και διεκδικήσεις.
Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι
γενικές συνελεύσεις στην Πάφο,
Ελεύθερη Αμμόχωστο, Λάρνακα και
Λεμεσό ενώ αύριο και μεθαύριο θα
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην
Κακοπετριά και τη Λευκωσία.
Στο μεταξύ την περασμένη Τρίτη
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των
συντεχνιών με τον Υπουργό Ενέργειας
Γιώργο Λακοτρύπη στον οποίο εξέθε-

σαν και δια ζώσης τη δυσαρέσκεια
τους για το περιεχόμενο του υπομνήματος που κατάθεσε το Υπουργείο
στην ΡΑΕΚ που ζητούσε μεταξύ
άλλων, συρρίκνωση της ΑΗΚ, την
πώληση ιδιόκτητων μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού στο εξωτερικό
και ενοικίαση των πιο αποδοτικών

μονάδων της ΑΗΚ σε ιδιώτες στην
Κύπρο.

νόηση που έχει επιδείξει στις θέσεις
των συντεχνιών όσον αφορά τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας όσο
και για τις ενέργειες του προς τους
αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών
και Ενέργειας, στη ΡΑΕΚ και στον
Έφορο Αποκρατικοποιήσεων.

Στο μεταξύ οι τέσσερεις συντεχνίες
της ΑΗΚ απέστειλαν επιστολή προς
τον
πρόεδρο
του
κινήματος
Oικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργο Περδίκη στον όποιο εκφράζουν
τις ευχαριστίες τους για την κατα-

Τέλος οι συντεχνίες εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους για την πρωτοβουλία που είχε ο βουλευτής να
εγγράψει το θέμα προς συζήτηση,
στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
Εμπορίου και Οικονομικών.

• Οι συνελεύσεις στη
Λευκωσία και Λεμεσό
ολοκληρώνονται αύριο
και μεθαύριο

Τελέστηκε το μνημόσυνο προς τιμή του Σταυραετού του Μαχαιρά
Για να προσθέσει ότι «τα μεγάλα ιδανικά που ενέπνευσαν τους αγωνιστές
του ’55-’59 υπό τις προσταγές του
Μακαρίου και του Διγενή αποτελούν
και σήμερα πυξίδα και φάρο πορείας
που πρέπει να προσδιορίζει την
ιστορική μας συνέχεια σε μια εποχή
νέων και μεγάλων προκλήσεων».

3 Οι όποιες αλλαγές θα αλλάξουν το μέχρι

σήμερα καθεστώς των λιμανιών. Αυτό για
το οποίο γίνεται πολύς λόγος σχετικά με τις
αλλαγές στο τρόπο εργασίας στα Λιμάνια
πού για πολιτικούς ίσως λόγους άλλοι το
αποκαλούν Ξεπούλημα άλλοι Ιδιωτικοποιήσεις κλπ δεν είναι τίποτε άλλο από την Ανάθεση Εργασιών σε εξειδικευμένες Εταιρείες
για προσέλκυση δουλειάς και νέων φορτίων
έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρηθεί η απασχόληση αλλά και να αυξηθεί η ζήτηση εργατικών χεριών καταπολεμώντας έτσι την ανεργία. Η δε Αρχή Λιμένων και κατεπέκταση το
Κράτος θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον
Συντονιστικό και καθοριστικό κυρίαρχο ρόλο
στον ευαίσθητο από κάθε άποψη τομέα,
Στρατηγικό, Οικονομικό,Εργασιακό κλπ.

4

Υπάρχει η δέσμευση εκ μέρους της
Κυβέρνησης πως θα διασφαλιστούν τα
δικαιώματα των εργαζομένων; Τόσο η Αρχή
Λιμένων μέσω του Προέδρου της όσο και η
Κυβέρνηση μέσο του αρμόδιου Υπουργού
Συγκοινωνιών κατεπανάληψη δήλωσαν την
αποφασιστικότητα τους και τη δέσμευση
τους απέναντι στα Συνδικάτα των λιμανιών
ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων στα λιμάνια
είναι ψηλά στις προτεραιότητες τους. Η
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ τονίζει για ακόμα μια φορά ότι
η δράση των Συνδικάτων στα Λιμάνια πρέπει
να κινείται στο γράμμα και στο πνεύμα του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και να αποφεύγεται με
θρησκευτική ευλάβεια ο
πειρασμός για πολιτική
προσέγγιση του θέματος
για το καλό των Εργαζομένων στα Λιμάνια
αλλά και για το
συμφέρον της
Πατρίδας μας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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«Η

τέλεση του μνημόσυνου του
υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη
Αυξεντίου δεν αποτελεί μόνο οφειλόμενη τιμή και κατάθεση της αιώνιας
ευγνωμοσύνης μας στον «Σταυραετό
του Μαχαιρά», αλλά ταυτόχρονα
αποτελεί υπόμνηση και κάλεσμα
ευθύνης για συνέχιση του αγώνα για
τη σωτηρία της πατρίδας.»

Τα λόγια αυτά εκφώνησε μεταξύ
άλλων ο υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαϊδης στον επιμνημόσυνο
λόγο του, στο ετήσιο μνημόσυνο του
ήρωα του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα 1955 – ‘59, Γρηγόρη Αυξεντίου
που τελέστηκε την περασμένη Κυριακή στην Ιερά Μονή της Παναγίας του
Μαχαιρά.

Του Μνημοσύνου προέστη ο Ηγούμενος
της
Μονής
Μαχαιρά,
Xωρεπίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος.
Ακολούθησε τρισάγιο στο κρησφύγετο του ήρωα και αναπαράσταση της
μάχης.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με κατάθεση
στεφάνων στο κρησφύγετο του ήρωα
Γρηγόρη Αυξεντίου. Εκ μέρους της ΣΕΚ
κατέθεσε στεφάνι ο γενικός οργανωτικός του Κινήματος Πανίκος Αργυρίδης.

Στάση εργασίας των εργαζομένων
στα λεωφορεία «Ζήνων»

Σ

ε δύο 24 ώρες στάσεις εργασίας κατήλθαν την Δευτέρα
και την Τρίτη οι εργαζόμενοι της εταιρείας Λεωφορείων
«Ζήνων», αφού δεν έγινε κατορθωτό να βρεθεί η χρυσή τομή
με την εταιρεία για επίλυση των διαφορών που προέκυψαν.
Οι συντεχνίες ζήτησαν από τους εκπροσώπους της εταιρείας
να ικανοποιήσουν τουλάχιστον τρία από τα πιο επείγοντα
αιτήματα που αφορούν τις μονιμοποιήσεις προσωπικού,
δρομολόγια και κάρτες εργασίας και την καταβολή των
εισφορών των εργαζομένων στα διάφορα Ταμεία, όπως το
Ταμείο Προνοίας ,Κοινωνικών ασφαλίσεων κ.α.
Σημειώνεται πως αρχικά είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί 24ωρη στάση εργασίας αλλά μετά το αδιέξοδο που διεφάνη στη συνάντηση με την εταιρεία απεφασίσθη όπως η
στάση εργασίας συνεχιστεί και χθες Τρίτη. Ο γραμματέας του
σωματείου ΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Λάρνακας Νίκος Κολιαντρής δήλωσε
στην «Εργατική Φωνή» πως οι εργαζόμενοι αναμένουν από
την εργοδοτική πλευρά να δώσει λύσεις στα αιτήματα τους
για ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς που προέκυψε.
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