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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ο Ανδρέας Πουλής επανεκλέγηκε
επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λάρνακας

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΣΜΙΑ
Η

Τ

ο 21ο συνέδριο της ΣΕΚ Λάρνακας επανεξέλεξε τον Ανδρέα Πουλή στη θέση
του Επαρχιακού γραμματέα του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου για την επόμενη τετραετία.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2856
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΣΕΚ ανησυχώντας βαθύτατα για
το παρόν και το μέλλον της εργατικής τάξης και του λαού ευρύτερα,
αξιώνει την υιοθέτηση μέτρων οικονομικής ανάπτυξης που θα συμβάλουν γρήγορα και αποτελεσματικά
στην επανεκκίνηση της οικονομίας,
δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Στην Πρωτομαγιάτικη Διακήρυξη της,
η ΣΕΚ ζητά επιτακτικά τη ρύθμιση
της αγοράς εργασίας κατά τρόπο
που να επιτευχθεί ο σεβασμός στα
εργασιακά θέσμια, η νομική υπόσταση της συλλογικής σύμβασης, η

πάταξη της εργασιακής εκμετάλλευσης, η καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας και η εφαρμογή της αρχής
της Ίσης Μεταχείρισης στην απασχόληση για να αποτρέπεται ο αθέμιτος
ανταγωνισμός μεταξύ εργαζομένων

• ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων. Αναφορικά με την ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, κύρια επιδίωξη
της ΣΕΚ είναι η επανάκτηση των

μισθών και ωφελημάτων που απωλέσθηκαν μεσούσης της κρίσης.
Για αναχαίτιση του ανεργιακού δείκτη και ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής, η ΣΕΚ διεκδικεί υιοθέτηση
ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης για τους άνεργους νέους
και παροχή κινήτρων για ένταξη τους
στην αγορά εργασίας, περιορίζοντας
στο μέγιστο δυνατό βαθμό την μετανάστευση, η οποία διογκώνεται μέρα
με τη μέρα, εντείνοντας επικίνδυνα
το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα.

Οι σύνεδροι ενέκριναν την Έκθεση Δράσης
και τα Πεπραγμένα της απελθούσας τετραετίας, χάραξαν τη πορεία πλεύσης για τα
επόμενα τέσσερα χρόνια διατυπώνοντας
την ευαρέσκεια τους γιατί η πόλη του
Ζήνωνα εισέρχεται μέσω των εξαγγελθέντων μεγαλεπήβολων έργων στον αστερισμό της ανάπτυξης.
Σελ. 8, 9

Επιβλητικός εορτασμός
της Εργατικής Πρωτομαγιάς

Η

ΣΕΚ θα γιορτάσει με μεγαλοπρέπεια την
επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς με
ποικίλες εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες της
ελεύθερης Κύπρου. Η κεντρική συγκέντρωση
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
στο μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Κύριος ομιλητής, ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως. Θα τιμήσει με την
παρουσία του και θα απευθύνει χαιρετισμό ο
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού
και
Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης υπό
την ιδιότητα του
ως αναπληρωτής υπουργός
Εργασίας.
Θα ακολουθήσει
δεξίωση και καλλλιτεχνικό – μουσικό πρόγραμμα στο προαύλιο του μεγάρου της ΣΕΚ.
Στις 11 το πρωί τη ίδιας μέρας η ηγεσία και
στελέχη της ΣΕΚ θα αποτίσουν φόρο τιμής σε
τελετή που θα γίνει μπροστά από το άγαλμα
του ήρωα συνδικαλιστή Μάρκου Δράκου, στη
Λευκωσία.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά, αξιωματούχοι του κινήματος θα επισκεφθούν χώρους δουλειάς για να
εξαίρουν το νόημα της ημέρας και να ανταλλάξουν απόψεις με τους εργαζόμενους για τα
μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την εργατική τάξη και τον τόπο, μεσούσης της κρίσης
και της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

(Σελ. 3)
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«Π

ρος Θεού! Είναι εποχή
αυτή να καταργούμε
θέσεις εργασίας και να στερούμε εισοδήματα από περίπου 10000συνανθρώπους μας
με το κλείσιμο των καταστημάτων τις Κυριακές; Αυτό δικαιολογείται;»
Αυτό είναι το απόσταγμα
πρωτοσέλιδης
διαφήμισης
στον τύπο από επιχειρηματικό
κολοσσό της Κύπρου, σε μια
ύστατη προσπάθεια του να

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

παραπλανήσει τη κοινή γνώμη
ενόψει της επικείμενης απόφασης της Βουλής για το επίμαχο
νομοσχέδιο που αφορά στη
λειτουργία των καταστημάτων.
Με βαθύτατη θλίψη διαπιστώνουμε ότι Κύπριοι επιχειρηματίες, εκμεταλλευόμενοι τον
πόνο και τη δυστυχία χιλιάδων
άνεργων συμπολιτών μας,
παρουσιάζονται ως καλοί
σαμαρείτες της κατακρεουργημένης κοινωνίας. Είναι με πόνο
ψυχής που βλέπουμε φορείς
του εύκολου κέρδους να χύνουν
κροκοδείλια δάκρυα πάνω από

Έ

ντονη δυσαρέσκεια πίκρα
και απογοήτευση έχουν
κατακλύσει τις ψυχές των
κύπριων πολιτών τα τελευταία τεκταινόμενα στη Νομική
Υπηρεσία,
προκαλώντας
αισθήματα ανασφάλειας για
το παρόν και το μέλλον της
χώρας.
Ειδικότερα όταν δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για
τους επικεφαλής ενός προεξάρχοντος
θεσμού, στον
οποίο όλοι εναποθέτουν τις
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

ελπίδες τους ,για προσαγωγή
στη δικαιοσύνη όσων ενέχονται στον οικονομικό και κοινωνικό ακρωτηριασμό της
χώρας, η θλίψη και η απογοήτευση γίνεται εντονότερη.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνω-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κυριακή κλειστά; 7000 άνεργοι. Προς Θεού!
το πτώμα της κοινωνικοοικονομικής αποσύνθεσης της σύγχρονης Κύπρου.
Δυστυχώς, αυτό το σχιζοφρενικό σκηνικό, αναζωπυρώθηκε
πρόσφατα με επιστρατευμένους εργαζόμενους οι οποίοι
με μαύρα φανελάκια που τους
δώρησαν «γενναιόδωρα
οι
κοινωνικά ευαίσθητοι εργοδότες τους», συγκεντρώθηκαν
έξω από το κοινοβούλιο αξιώνοντας λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή. Το σχιζοφρενικό σκηνικό διανθίζεται
με ολοσέλιδες πληρωμένες
καταχωρήσεις στον τύπο,
μέσω των οποίων επιχειρούν
κάποιοι λιάνεμποροι που δουλεύουν χονδρικά την κοινωνία,
να πείσουν τη δυσπραγούσα
κοινή γνώμη και τους αφελείς
καταναλωτές πώς με την
Κυριακάτικη λειτουργία των
καταστημάτων «μειώνεται η
εξαθλίωση, δημιουργούνται
χιλιάδες θέσεις εργασίας και
αυξάνονται τα εισοδήματα του
κράτους.» Λίγο - πολύ θέλουν
να μας πούν οι επιτήδειοι του
εύκολου πλουτισμού, πως αν
παραμείνουν τα καταστήματα
ανοικτά όλο το 24ωρο και τις
επτά μέρες της βδομάδας, θα
λυθούν διά μαγείας τα σοβαρά
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του τόπου μεσούσης της

κρίσης.
Τα ερωτήματα που γεννιούνται από τέτοιες συμπεριφορές είναι αδυσώπητα και πρέπει να προβληματίσουν βαθύτατα τόσο τους πολίτες , όσο
και την κυβέρνηση η οποία
σκόπιμα ή μη, ρίχνει νερό στο
μύλο αυτών που εκμεταλλεύονται τη δυστυχία των πλατει-

• Το κερασάκι στην τούρτα
της κοινωνικής αθλιότητας
και τους εξευτελισμού της
μισθωτής εργασίας
ών στρωμάτων του λαού την
οποία επέφεραν διαπλεκόμενοι
οικονομικοί κερδοσκόποι και
πολιτικοί καιροσκόποι. Διερωτόμαστε λοιπόν:
- Μήπως με την εργασία της
Κυριακής έχουν δημιουργηθεί
μερικές χιλιάδες θέσεις ημιαπασχόλησης αλλά χάνονται
από το κλείσιμο μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, πολλαπλάσιες
μόνιμες
και αξιοπρεπείς
θέσεις εργασίας;
- Μήπως με την λειτουργία
των καταστημάτων της Κυριακής εντείνεται ο εξοντωτικός
ανταγωνισμός στην αγορά με
θύματα τις μικρότερες επιχειρήσεις που για χρόνια αποτε-

λούσαν της ραχοκοκκαλιά της
ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας του
συνόλου των πολιτών;
- Μήπως με την εργασία της
Κυριακής ο εργαζόμενος μετατρέπεται σε μηχανή και ο
καταναλωτής σε ακόρεστο όν
χωρίς ψυχή που μετατρέπεται
εύκολα σε έρμαιο των αδίστακτων κερδοσκόπων;
- Μήπως με την εργασία της
Κυριακής και τους μισθούς των
350 ευρώ μηνιαίως, καλλιεργείται τεχνιέντως το κλίμα για

Δεν είμαστε κριτές για να κρίνουμε αλλά ούτε δικαστές για
να δικάσουμε.
Ωστόσο ο κάθε πολίτης που
αγωνιά για το μέλλον των
παιδιών του ευελπιστεί πως
σύντομα οι θεσμοί θα βρουν
και πάλι τον χαμένο τους προσανατολισμό με στόχο να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα υπέρογκα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί.

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

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

Και φυσικά όλοι γνωρίζουν
πως η Κύπρος έφθασε εδώ
που έφθασε λόγω της σοβαρής αδράνειας που επέδειξαν
θεσμοί και αξιωματούχοι του
κράτους που δεν προνοούσαν
ή δεν διαχειρίστηκαν ορθά τα
τεράστια προβλήματα που
παρήλαυναν μπροστά τους.
Τούτων λεχθέντων ο κάθε

εξευτελισμό του αντιτίτιμου
της μισθωτής εργασίας και της
υπονόμευσης του κατώτατου
μισθού; Κι ας μην μας πεί ξανά
η κυβέρνηση και η κυρία
υπουργός Εργασίας ότι θα
διασφαλισθούν με νόμο τα
δικαιώματα των εργαζομένων
γιατί θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι, γνωρίζοντας από
πρώτο χέρι ότι η αδήλωτη
απασχόληση οργιάζει, η εργασιακή εκμετάλλευση κάνει
θραύση και η νομοθεσία για
τον κατώτατο μισθό σε πλείστες περιπτώσεις γράφεται
στα παλαιότερα των υποδημάτων των εργοδοτών.

Αναπόδραστα, το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων της
Κυριακής επαναφέρει στο προσκήνιο την τραγωδία χιλιάδων
μικρομεσαίων επιχειρηματιών, μικροβιοτεχνών και επαγγελματιών βιοπαλαιστών που σύρθηκαν στην οικονομική κόλαση
από την γνωστή αλυσίδα υπεραγορών που έβαλε λουκέτο.
Παράλληλα, μας θυμίζει, τα λόγια συγκεκριμένου υπουργού
παλαιότερης κυβέρνησης που εγκαινιάζοντας την εν λόγω
μεγάλη υπεραγορά μας διαβεβαίωνε ότι πρόκειται για μεγαλεπήβολο έργο που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και
θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη. Παρέλειψε ωστόσο να
μας διαβεβαιώσει για την υποχρέωση της κυβέρνησης και της
πολιτείας να λάβουν μέτρα με σκοπό τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, υγιή ανταγωνισμό στην αγορά και
σεβασμό στα συνδικαλιστικά δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα όχι μόνο με νομοθεσία αλλά από το ίδιο το σύνταγμα.
Συνεπώς οι υπουργικές διαβεβαιώσεις αλλά και οι εργοδοτικές
υποσχέσεις ότι θα προκύψουν σημαντικά οφέλη από τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές αποτελούν πυροτέχνημα και εν πάση περιπτώσει προφάσεις εν αμαρτίαις γιαυτούς που δήθεν νοιάζονται για τους ανέργους συμπολίτες μας.

Οι θεσμοί επείγει να βρουν το χαμένο τους
προσανατολισμό
ρες συνθήκες που βιώνει η
χώρα μας ελπίζω πως το σκηνικό στη Νομική Υπηρεσία θα
ξεκαθαρίσει το συντομότερο
δυνατό , για το καλό της
χώρας και των αθώων πολιτών που υπομένουν σκληρές
θυσίες ,προσδοκώντας πως η
Κύπρος θα μπορέσει και πάλι
να αναγεννηθεί μέσα από τη
στάχτη της
ξεπερνώντας
προβλήματα και δυσκολίες
που την καθυποτάσουν.
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ψίαστο πολίτη από τους λογής
επιτήδειους του εύκολου κέρδους ,δεν αισθάνεται απλά
ανασφάλεια αλλά απελπίζεται και αισθάνεται εκ νέου
προδομένος.
Ας αναμένουμε λοιπόν με υπομονή ελπίζοντας πως σύντομα
θα πάρουν και πάλι όλα τον
δρόμο τους.

δυθεί είναι πιο λαμπρό και θα
φωτίσει όλες τις πτυχές. Και
τις καταστροφές αλλά και όσα
έχουν απομείνει άφθαρτα και
ανέγγιχτα.
Με τον ίδιο τρόπο οφείλουμε
να προσεγγίζουμε και τους
διάφορους

τριγμούς

στους

διάφορους θεσμούς.
Μέσα από την κρίση θα αναδυθούν και θα φανερωθούν
αλήθειες που στην πορεία
κάποιους θα δικαιώσουν και
κάποιους άλλους θα τους οδη-

• Δεν είμαστε κριτές για να κρίνουμε αλλά ούτε δικαστές
για να δικάσουμε. Ελπίζω το σκηνικό στη Νομική
Υπηρεσία να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό
για το καλό της χώρας και των αθώων πολιτών

γήσουν στην απαξίωση

και

στην αφάνεια.
Έστω και με αυτόν τον τρόπο
ας ξεκαθαρίσει το τοπίο ώστε
οι άριστοι και οι αδιάφθοροι
να συνεχίσουν απερίσπαστοι

πολίτης όταν βλέπει φως στη
σήραγγα, τρέφει ελπίδες για
καλύτερες μέρες ενώ όταν
προκύπτει σοβαρό πρόβλημα
στους θεσμούς που καλούνται
να θωρακίσουν κάθε ανυπο-

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

Υπάρχουν πολλοί που διερωτούνται αν η καταιγίδα έχει και
την αισιόδοξη της όψη .
Κι όμως υπάρχει. Όταν
κάποια στιγμή αυτή κοπάσει
το φως του ήλιου που θα ανα-

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,

το έργο τους για το καλό της
Κύπρου.

«Καθαρόν πράγμα δεν είναι
ό,τι επλύθη, αλλ’ ό,τι δεν ελερώθη».
Δημήτρης Καμπούρογλου

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

Αθωράκιστες οι γυναίκες
ανά το παγκόσμιο

"Σ

ε μια εποχή παγκόσμιου πλούτου χωρίς προηγούμενο", εκατομμύρια γυναίκες είναι αναγκασμένες να αποδέχονται θέσεις εργασίας με χαμηλή
αμοιβή και "μέτριας ποιότητας"
Το πιο πάνω τονίζεται σε έκθεση της υπηρεσίας των
Ηνωμένων Εθνών, για την ισότητα των φύλων ενώ
επισημαίνεται παράλληλα πως οι πολιτικές λιτότητας βλάπτουν σοβαρά τις προαγωγές και τη θέση
των γυναικών στην εργασία τους.
Στην έκθεση εκφράζεται η θλίψη που εκατομμύρια
γυναίκες είναι αναγκασμένες να αποδέχονται θέσεις
εργασίας με χαμηλή αμοιβή και "μέτριας ποιότητας"
ενώ ταυτόχρονα τους αρνούνται "βασικές υπηρεσίες
υγείας, αλλά και την πρόσβαση σε καθαρό νερό και
σε αξιοπρεπή συστήματα υγιεινής".
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο μέσος μισθός των γυναικών
είναι μικρότερος κατά 24% εκείνου των ανδρών και το
χάσμα διευρύνεται ακόμη περισσότερο για τις γυναίκες που έχουν παιδιά. Για παράδειγμα, στη Νότια
Ασία η διαφορά του μισθού μεταξύ των ανδρών και
των γυναικών με παιδιά φτάνει το 35%. Στη Γαλλία
και τη Σουηδία οι γυναίκες σε όλον τον εργασιακό βίο
τους θα κερδίσουν συνολικά 31% λιγότερα χρήματα
απ' ό,τι οι άνδρες· στη Γερμανία το ποσοστό αυτό
αυξάνεται στο 49% και στην Τουρκία εκτοξεύεται στο
75%.
"Από τη Γουόλ Στριτ μέχρι τα χωράφια με τα ζαχαροκάλαμα, οι κανόνες διαμορφώνονται σε βάρος των
γυναικών" υπογράμμισε η εκτελεστική διευθύντρια
του της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τις
γυναίκες , η Πουμζίλε Μλάμπο-Νγκούκα. Οι γυναίκες
αναλαμβάνουν ακόμη το μεγαλύτερο μέρος της
απλήρωτης εργασίας, που οι πολιτικές λιτότητας
και οι περικοπές έχουν εντείνει, τονίζεται στην έκθεση. Οι δημόσιοι πόροι δεν διοχετεύονται στις κατευθύνσεις που χρειάζονται περισσότερο, για παράδειγμα στην εξασφάλιση πόσιμου νερού και αποχετευτικών συστημάτων, στις υπηρεσίες υγείας και
στις αξιοπρεπείς υπηρεσίες αρωγής για τα παιδιά
και τους ηλικιωμένους.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, προσθέτει η έκθεση,
έως και το 95% των θέσεων εργασίας όπου απασχολούνται γυναίκες δεν καλύπτονται από την εργατική
νομοθεσία και οι εργαζόμενες δεν προστατεύονται
από τις προνομιακές δομές. "Ένα από τα κυριότερα
προβλήματα είναι ότι το βάρος της οικιακής εργασίας συχνά το αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι γυναίκες, είτε πρόκειται για το μεγάλωμα των παιδιών,
είτε για την φροντίδα των ηλικιωμένων. Ακόμη και
στις περιπτώσεις όπου οι γυναίκες έχουν πετύχει
στην εργασία τους, εξασφαλίζοντας μια καλοπληρωμένη και υψηλή θέση, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν απασχολούν τους άνδρες συναδέλφους τους. Για παράδειγμα, στις χώρες της ΕΕ, το
75% των γυναικών σε διοικητικές θέσεις και το 61%
των γυναικών στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών
έχουν υποστεί κάποιας μορφής σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους.
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ια άλλη μια χρονιά η φετινή
Πρωτομαγιά βρίσκει την Κύπρο
βυθισμένη στην κοινωνική, οικονομική και θεσμική κρίση με πρώτα
θύματα τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού. Με σύνθημα «Μαζί
στον αγώνα της ανάπτυξης και
της ευημερίας» η ΣΕΚ γιορτάζει την
Εργατική Πρωτομαγιά με το μυαλό
στραμμένο στους άνεργους, τους
δυσπραγούντες, τα μη προνομιούχα νοικοκυριά και ιδιαιτέρως τη
νέα γενιά η οποία βιώνει ολοένα
και περισσότερο τον εφιάλτη της
κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Η ΣΕΚ ανησυχώντας
βαθύτατα
για
το
παρόν και το μέλλον
της εργατικής τάξης
και του λαού ευρύτερα, αξιώνει την υιοθέτηση μέτρων οικονομικής ανάπτυξης που
θα συμβάλουν γρήγορα και αποτελεσματικά στην επανεκκίνηση
της οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.

στο μέγιστο δυνατό βαθμό την
μετανάστευση.
• Αύξηση στο μέτρο του δυνατού
των χαμηλών συντάξεων και
ολοκλήρωση του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
για να επενεργεί διαχρονικά ως
δίχτυ προστασίας στα ευάλωτα
στρώματα.
• Εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας στη βάση της υφιστάμενης
μελέτης έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ενεργός ρόλος του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας και η συμμετοχή
των Κοινωνικών Εταίρων στην

Προς την κατεύθυνση
αυτή, η ΣΕΚ εισηγείται
και διεκδικεί:
• Εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής
για πάταξης της
φοροδιαφυγής.
• Περαιτέρω μείωση
των επιτοκίων δανεισμού για ανακούφιση
των νοικοκυριών και
αναζωογόνηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
• Τάχιστη υιοθέτηση του σχεδίου
προστασίας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων ομάδων που
εξήγγειλε ο Κυπριακός Οργανισμός
Ανάπτυξη Γής και προσεκτικής
εφαρμογής του Πλαισίου Αφερεγγυότητας έτσι ώστε να παρέχεται
η μέγιστη δυνατή βοήθεια στην
προσπάθεια προστασίας της ιδιοκατοίκησης των νοικοκυριών που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης.
• Ρύθμιση της αγοράς εργασίας
κατά τρόπο που να επιτευχθεί ο
σεβασμός στα εργασιακά θέσμια, η
νομική υπόσταση της συλλογικής
σύμβασης, η πάταξη της εργασιακής εκμετάλλευσης, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και η
εφαρμογή της αρχής της Ίσης
Μεταχείρισης στην απασχόληση
για να αποτρέπεταιο αθέμιτος
ανταγωνισμός μεταξύ εργαζομένων αλλά και επιχειρήσεων.
• Ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με επανάκτηση των
μισθών και ωφελημάτων που
απωλέσθηκαν μεσούσης της κρίσης.
• Υιοθέτηση ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης για
τους άνεργους νέους και παροχή
κινήτρων για ένταξη τους στην
αγορά εργασίας, περιορίζοντας

• Προέχει η αναστήλωση
των θεσμών, η ρύθμιση
της αγοράς εργασίας,
η αναχαίτιση της ανεργίας
και η ενίσχυση
του κοινωνικού κράτους
υλοποίηση του. Παράλληλα, να
αποτρέπεται ο πολυασφαλιστικός
χαραχτήρας του σχεδίου στα
πρώτα στάδια της εφαρμογής του
καθώς και η συγκέντρωση υπερεξουσιών στον εκάστοτε υπουργό
Υγείας.
• Συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου για το θέμα των αποκρατικοποιήσεων των ημικρατικών οργανισμών με σκοπό να αποτραπεί
θυματοποίηση εργαζομένων και
να διασφαλισθεί το δημόσιο

συμφέρον, λαμβάνοντας σοβαρά
υπόψιν τις ξεχωριστές ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα λειτουργίας
του κάθε οργανισμού.
• Αναστήλωση των θεσμών και
θωράκιση της δικαιοσύνης. Η ΣΕΚ
αξιώνει επίσπευση των διαδικασιών για τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των ενόχων και συνενόχων
της οικονομικής τραγωδίας. Καλεί
παράλληλα την κυβέρνηση, τη
γενική εισαγγελία και γενικότερα
τα θεσμικά όργανα του κράτους,
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για
να εξέλθει τάχιστα ο τόπος από τα
μεγάλα κοινωνικά και
οικονομικά αδιέξοδα
στα οποία τον έσυραν
ανάξιοι πολιτικοί ηγέτες και ασύδοτοι οικονομικοί κερδοσκόποι.
Ζητεί εξυγίανση της
δημόσιας
ζωής,
εκδημοκρατισμό του
κομματικού συστήματος, εκσυγχρονισμό του κράτους και
εδραίωση της διαφάνειας, της χρηστής
διοίκησης και της
ισοπολιτείας.
Τούτες τις δύσκολες
ώρες που περνά ο
τόπος, η ΣΕΚ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να συνδικαλίζεται
υπεύθυνα, συμβάλλοντας εποικοδομητικά
στην προσπάθεια εξόδου από τα Μνημόνιο,
δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ανάκαμψης που θα οδηγήσουν τη χώρα στην πρόοδο και την
ευημερία.
Με την ευκαιρία της Εργατικής
Πρωτομαγιάς, η ΣΕΚ εκπέμπει
μήνυμα αλληλεγγύης και συσπείρωσης προς τους εργαζόμενους,
καλώντας τους να πυκνώσουν
ακόμη περισσότερο τις τάξεις του
ελεύθερου εργατικού κινήματος για
αξιοπρέπεια στην εργασία και τη
ζωή.
Με τη μνήμη μας να στρέφεται
πίσω στην επική Πρωτομαγιά του
1886 στο Σικάγο, η ΣΕΚ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να συνδικαλίζεται υπεύθυνα και διεκδικητικά
για προστασία της εργατικής
τάξης, θωράκιση των κοινωνικών
επιτευγμάτων και προαγωγή των
συμφερόντων της αιμάσσουσας
πατρίδας.

Μήνυμα ειρηνικής συμβίωσης και αλληλεγγύης στέλλει η ΣΕΚ προς τους
Τουρκοκύπριους τους οποίους καλεί σε ειλικρινή συνεργασία και κοινή
δράση για δίκαιη διευθέτηση του χρονίζοντος Κυπριακού ζητήματος με
σκοπό την επανένωση της μοιρασμένης πατρίδας και απαλλαγή από
τους ξένους στρατούς. Η ΣΕΚ χαιρετίζει την επικράτηση των μετριοπαθών δυνάμεων στις πρόσφατες «εκλογές» στα κατεχόμενα, προσδοκώντας ότι η νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία θα συμβάλει εποικοδομητικά
στην καλλιέργεια πρόσφορου εδάφους για επανέναρξη ουσιαστικών
συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε λύση δημοκρατική, στη βάση των
αρχών της Ευρωπαικής Ένωσης και των ψηφισμάτων του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών.
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Φυσικά αντίδοτα στην
κατάθλιψη που προκαλεί
η οικονομική κρίση

Η

απόγνωση που βιώνουν οι άνθρωποι μεσούσης
της κοινωνικοοικονομικής κρίσης,είναι συνυφασμένα με την αίσθηση της ανασφάλειας,της χαμηλής
αυτοεκτίμησης και της μειωμένης προσωπικότητας.
Για αντιμετώπιση της κατάστασης χρειάζεται να
δείτε τις δυσκολίες στα μάτια και να βρείτε τρόπους
αξιοπρεπούς επιβίωσης μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες με όπλο την αυτοπεποίθηση και την ψυχραιμία
σας.
Ακολουθώντας τους πιο κάτω κανόνες είναι
βέβαιον ότι θα βοηθήσετε τον εαυτό σας να
ξεπεράσει τις δυσκολίες, θέτοντας τις
βάσεις για ελπιδοφόρα πορεία για το αύριο.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ριζικές αλλαγές στην κοινωνία επέφερε η κρίση
Ρ

ιζικές αλλαγές στη ζωή και
την καθημερινή συμπεριφορά
των Κυπρίων επέφερε η κοινωνικοοικονομική κρίση που μαστίζει
τη χώρα μας την τελευταία
τετραετία.
Αναντίλεγκτα η δυσπραγία, η
ανέχεια, η ανεργία, προκάλεσαν
στον πολίτη αλυσιδωτές επιπτώσεις στη ψυχολογία, με τη
μελαγχολία και την κατάθλιψη
να καταδυναστεύουν τα πλατειά
στρώματα του λαού που αντιμε-

• Μην απομονώνεστε.
Η κατάθλιψη προκύπτει όταν κάποιος μένει
πολύ χρόνο μόνος του με τα προβλήματά
του

Πέραν αυτών, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε κάποιες θετικές όψεις της κρίσης.
• Η κρίση είναι μια ευκαιρία για να:
- εκτιμήσουμε βαθύτερα τις στενές προσωπικές σχέσεις αγάπης και φιλίας.

- ξανασκεφτούμε τις καταναλωτικές συνήθειες που
πυροδότησαν την οικονομική κρίση. σ’ αυτήν.
• Είναι σημαντικό να παραδεχτούμε το πρόβλημά
μας και να το αντιμετωπίσουμε όσο νωρίτερα γίνεται. Είναι καλό να εκσυγχρονιστούμε, να συμμεριστούμε νέες πρακτικές και μεθόδους ώστε να είμαστε
αποτελεσματικοί στην καθημερινότητά μας και να
μην διαιωνίζουμε τα προβλήματά μας.
Οι ειδικοί τονίζουν πως «όταν υποφέρεις από κατάθλιψη, είναι σαν να βάζεις αυτομάτως γυαλιά και να
βλέπεις τον κόσμο όλο από μια σκοτεινή πλευρά. Δεν

υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν όνειρα ,υπάρχουν
μόνο ασπρόμαυρες σκέψεις. Δεν υπάρχει εξέλιξη και
ούτε την αναζητά η ελπίδα σου.
Αν δεν δώσεις το γρηγορότερο τέλος σε αυτό το κακό
όνειρο η καταστροφή είναι βέβαιη. Γιαυτό, έχεις
χρέος έναντι του ευατού σου και των ανθρώπων που
αγαπάς, να σηκωθείς από το κρεβάτι της απογοήτευσης, να ανοίξεις τα κλειστά παράθυρα και να δεις
τον ήλιο κατάματα, την ζωή σου κατάματα και να
μην φοβηθείς να ζήσεις όμορφες και άσχημες μέρες
με το ίδιο αυτό χαμόγελο της αισιοδοξίας, που θα
αποκτήσεις, αν σηκωθείς από το κρεβάτι σου.

Σήμερα, τίποτα δεν μοιάζει
όπως παλιά
από την οικογένεια, για να αποποιηθούν των οικονομικών τους
ευθυνών και προτιμούν να πάνε
κάπου μόνοι τους ή με τους γονείς
τους.
Ο κόσμος, αναφέρει ο κ. Ράφτης,
δεν παντρεύεται τώρα εύκολα και
προσμετρά τις οικονομικές ευθύνες, άρα υπάρχει και μείωση στους
γάμους. Παρατηρείται το ζευγάρι
να μένει σε μια μακροχρόνια σχέση.
Αυτό ταρακουνά την παρούσα και
την πιθανή μελλοντική οικογένεια.
Αλλάζει η δομή της κοινωνίας
γιατί μέσα από την οικονομική
κρίση γίνεται μια εξέλιξη στυλ ντόμινο, τονίζει. «Ο κόσμος παλιά
ζούσε πιο άνετα, πήγαινε στα
κέντρα να διασκεδάσει, πήγαινε
διακοπές, έκανε δώρα σε συγγενείς
και φίλους. Αυτό το πράγμα έχει
αλλάξει. Ο κόσμος περιόρισε τις
εξόδους του, τις μικρές “πολυτέλειές” του. Σκέφτεται πλέον να
πάει στο κομμωτήριο, σε αισθητι-

• Αναζητήστε τη βοήθεια ειδικού αν δείτε ότι
η κατάθλιψη παραμένει ή χειροτερεύει,.

- αγοράζουμε μόνο όταν έχουμε χρήματα και όχι με
πίστωση.

• Η κρίση έφερε μελαγχολία
και κατάθλιψη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

• Φροντίστε τον εαυτό σας. Χρειάζεστε καλό
φαγητό, αρκετή ξεκούραση και ύπνο και
δραστηριότητες που ανανεώνουν την
αίσθηση της ζωτικότητας σας

- αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητες μας,
ορίζοντας τι είναι απαραίτητο και τι όχι υιοθετήσουμε τρόπους διασκέδασης που δεν κοστίζουν αλλά
φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά (π.χ. επιτραπέζια παιχνίδια, πεζοπορία κλπ.)
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τωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα.
Ο ψυχολόγος - κοινωνιολόγος
Αντώνης Ράφτης, υπό τη διπλή
ιδιότητά του, λέει στο ΚΥΠΕ ότι η
κρίση γέννησε πολλά κοινωνικά
και ψυχολογικά προβλήματα, τόσο
στην κοινωνία όσο και στα άτομα.
Αναφερόμενος στην ύπαρξη κοινωνικών παντοπωλείων, σημειώνει ότι ο Κύπριος, που παλιά λειτουργούσε περήφανα και με αξιοπρέπεια, τώρα στέκει στην ουρά
των κοινωνικών παντοπωλείων
για να πάρει βοήθεια.
«Φτάσαμε να ζούμε σε μια κοινωνία, στην οποία μας ζώνει ένα
μαύρο σύννεφο που μας κάνει να
φαινόμαστε όλοι άποροι, φτωχοί,
ανήμποροι, που ζητούμε μόνιμα
βοήθεια για φαγητό», σημειώνει.
Βλέπουμε την πλειονότητα του
κόσμου να έχει μια μελαγχολία. Ο
κόσμος μιλάει για οικονομική
κρίση, φτώχια, ανεργία και ανασφάλεια γενικά. Πολύς κόσμος έχει
και τάσεις φυγής, θέλει να φύγει
από την Κύπρο. Είναι μια αρνητική
αύρα που βγαίνει από τον κορμό
της κοινωνίας μας, που μεταφέρεται και γίνεται σαν μεταδοτική
ασθένεια.

ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Σύμφωνα με τον κ. Ράφτη, πολλές
οικογένειες περνούν κρίση επιβίωσης, ενώ λόγω της οικονομικής
κατάστασης
δημιουργούνται
περισσότερες οικονομικές ανασφάλειες, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε αυξητική τάση
διαζυγίων, και αν όχι, οι σύζυγοι
να είναι σε ένα γάμο «νεκρό» κι
απλώς να συνυπάρχουν εκεί λόγω
οικονομικού προβλήματος. Άλλοι
έχουν τάση φυγής από το σπίτι και

• Αυξήθηκαν η εγκληματικότητα, τα σκάνδαλα, τα διαζύγια, η μετανάστευση
κό, διαιτολόγο, να πάει γυμναστήριο, να πάει ένα Σαββατοκύριακο
στην Πάφο ή πέντε μέρες στο εξωτερικό…».
Αυτές τις μικρές «”πολυτέλειες”,
που μας ανεβάζουν την ψυχολογία
και μας κάνουν να νιώθουμε
ωραία, αναγκαζόμαστε πλέον να
τις περιορίσουμε, με όλες τις επιπτώσεις που συνεπάγονται»,
σημείωσε.
Η συνήθεια του Κυπρίου να πηγαίνει σε εστιατόρια και να διασκεδάζει, τώρα αντικαταστάθηκε με τις
καφετέριες - γι’ αυτό και η έξαρση
δημιουργίας καφετεριών παντού και με κοινωνικές επισκέψεις στα
σπίτια.

Η αυξητική τάση της ανεργίας,
συνεχίζει, έχει διώξει τη νεολαία
από την Κύπρο, που ψάχνει στο
εξωτερικό για εργασία, επηρεάζοντας περισσότερο έτσι την οικογενειακή δομή.
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά την ανεργία
στους νέους, επισημαίνει, δεν είναι
τα πραγματικά, αφού υπάρχουν
πολλοί που σπουδάζουν και με την
αποφοίτησή τους μένουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά.

ΦΤΩΧΕΙΑ - ΕΓΚΛΗΜΑ
Όπου υπάρχει ανεργία και οικονομική κρίση υπάρχει και αυξητική
τάση στο έγκλημα κι αυτό είναι ένα
παγκόσμιο φαινόμενο. Τούτο επιβεβαιώνεται και από στατιστικά
στοιχεία που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ
από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας.
Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα ποσοστά των κλοπών, διαρρήξεων και
ληστειών σε όλες τιε επαρχίες.
Σε ό,τι αφορά την Πολιτεία και την
Εκκλησία, αναφέρει ο κ. Ράφτης,
όταν βλέπουμε ότι κι εκεί υπάρχει
κρίση αξιών, υπάρχουν σκάνδαλα,
κινδυνολογίες, κτυπήματα κάτω
από τη μέση, ο πολίτης γίνεται πιο
ανέντιμος, πιο πονηρός, καχύποπτος. Όλα τα σκάνδαλα που βγαίνουν προς τα έξω δημιουργούν
στον κόσμο θυμό, αγανάκτηση και
ανασφάλεια.
Υπό διαμαρτυρία
Ποιος χαρακτηρισμός ταιριάζει
στην κοινωνία που δημιουργήθηκε,
τίθεται το ερώτημα.
«Μια κοινωνία, η οποία είναι συνεσταλμένη οικονομικά, πιο μελαγχολική, αλλά είναι και μια κοινωνία που κρατά την περηφάνια της.
Κοινωνία υπό αγανάκτηση και
διαμαρτυρία, μια κοινωνία μελαγχολική αλλά και αισιόδοξη».

• Η ψυχή της κυπριακής
κοινωνίας έχει πληγωθεί
βαθιά από αυτή τη «μαύρη»
περίοδο. Το θέμα είναι αν
μπορεί να το ξεπεράσει

Βαθαίνει το χάσμα
Τι έχει αλλάξει στις κοινωνικές τάξεις, υπάρχει χάσμα; Το χάσμα που
έχει μεγεθυνθεί είναι ότι οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. και ο πλούσιος
πλήγηκε κι όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά η κρίση κτύπησε πιο
πολύ τους φτωχούς. Η μεσαία τάξη και ο πλούσιος, λίγο-πολύ, τις
ανέσεις τους τις έχουν. Ο κόσμος, σημειώνει ο κ. ράφτης, δεν ξανοίγεται να αγοράσει καινούργια κατοικία. Παλιά πέρα από τα σπίτια μας,
είχαμε και τα εξοχικά μας, που ήταν μια μικρή «πολυτέλεια» η οποία
έδινε και μια ασφάλεια σε στυλ ψυχαγωγίας και κοινωνικής συνάθροισης. Τώρα αναγκάζεται να το παρατήσει ή να το πωλήσει. κάτι που
είναι καλό, συνεχίζει ο κ. ράφτης, είναι ότι τώρα με την οικονομική
κρίση οι μεγάλοι μεταφέρουν στα παιδιά τους το αίσθημα να είναι
προσεκτικά στη διαχείριση των χρημάτων, ενώ παλιά «πετάγαμε» τα
λεφτά. Να μην ξεχνάμε, προσθέτει, ότι είμαστε υπό ημικατοχή και
έχουμε ήδη περάσει φτώχια, προσφυγιά και μια οι κονομική κατάρρευση το 1974. Η διαφορά τότε, είναι ότι ήταν πόλεμος, έγινε εισβολή.
Αυτό που βιώνουμε σήμερα, είναι μια κακοδιαχείριση της Πολιτείας και
των τραπεζών και τα θύματα είναι ο κόσμος. Η όλη κατάσταση έφερε
και αλληλεγγύη μεταξύ των κυπρίων. Έφερε όμως και αποξένωση σε
άτομα που νιώθουν ανασφάλειες και θυμό, που τους κρατούν μακριά
από όλους αλλά και από τους θεσμούς της κοινωνίας μας.
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Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

Ανδρέας Πουλής επαρχιακός γραμματέας
ΣΕΚ Λάρνακας

Απαιτούμεν ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους και θωράκιση των θεσμών

Εντείνουμε τη συλλογική προσπάθεια
για καλύτερο αύριο

Β

ιώνουμε σήμερα την αύξηση της ανεργίας σε επίπεδα που δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε πριν
από λίγα χρόνια, τη φτώχια και τον εξευτελισμό δεκάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας, τα κοινωνικά
παντοπωλεία και την εξαθλίωση.
Στην επαρχία Λάρνακας οι άνεργοι από 4158 που ήταν
το 2009, ανήλθαν στις 9865 τον Φεβρουάριο του 2015,
με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας. Υπάρχει δηλαδή μια αύξηση της ανεργίας τα τελευταία 4 χρόνια πέραν του 136%. Το πρόβλημα προσλαμβάνει τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις, αν λάβουμε υπόψη ότι η πλειοψηφία των ανέργων είναι είτε οικογενειάρχες με υποχρεώσεις και
εξαρτώμενα είτε νέοι
άνθρωποι και ως επί
• Η ΣΕΚ παραμένει
το πλείστον επιστήαταλάντευτα στην
μονες, οι οποίοι αναεμπροσθοφυλακή για
γκάζονται να μετανα παραμείνει το ελεύ- ναστεύσουν στο εξωτερικό
θερο εργατικό κίνημα
για επαγγελματική αποκααλώβητο μεσούσης της τάσταση.
Μέσα σε αυτό το δύσκολο
και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Εργατικό Κέντρο
της ΣΕΚ Λάρνακας δεν θα
μπορούσε να μείνει αλώβητο, τόσο σε ότι αφορά τον
τομέα της εύρυθμης λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων,
όσο και σε ότι αφορά τη συνδικαλιστική οργάνωση και
πυκνότητα αλλά και την οικονομική του ευρωστία. Παρά
ταύτα, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια, έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε τόσο τη μείωση του αριθμού των
μελών όσο και των εισπράξεων, ενώ πρωτίστως έχουμε
πετύχει την ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων και την
προστασία θέσεων εργασίας.Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να
δοθεί στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έγιναν κατά την
υπό ανασκόπηση περίοδο, στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας, στα αστικά λεωφορεία Ζήνων και αλλού, επιτυγχάνοντας την αποτροπή μονομερών αποφάσεων της εργοδοτικής πλευράς και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

κρίσης συμβάλλοντας
στη δημιουργία
ευοίωνων προοπτικών
για το αύριο

Επιπρόσθετα, συμμετείχαμε ενεργά στις κινητοποιήσεις που
έγιναν στην οικοδομική βιομηχανία, στους ημικρατικούς
οργανισμούς και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία στέλλοντας
ξεκάθαρα το μήνυμα πως, το συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο και δυνατό θα διεκδικήσει την πλήρη προστασία των
εργαζομένων αποτρέποντας τις όποιες αυθαίρετες επιβουλές και επιβολές. Επιπρόσθετα με τα συνδικαλιστικά ζητήματα, το Εργατικό μας Κέντρο έχει καταγράψει άμεση συμβολή και ανάμειξη στα κοινωνικά και άλλα ζητήματα που
αφορούν, απασχολούν και επηρεάζουν την Πόλη και Επαρχία μας. Η συχνή συνεργασία και συνεννόηση με το Δήμαρχο Λάρνακας και με άλλα οργανωμένα σύνολο και φορείς
της Επαρχίας, μας δίνουν τη δυνατότητα ουσιαστικής
παρέμβασης και στήριξης των αναγκών της και των ίδιων
των κατοίκων της.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της κοινωνικής παρέμβασης του
Εργατικού μας Κέντρου, στηρίξαμε και ενισχύσαμε τις προσπάθειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και έχουμε διοργανώσει δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική δραστηριότητα και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους νέους, στις
γυναίκες, στους συνταξιούχους και γενικά στο κοινωνικό
σύνολο της Επαρχίας μας.

Αγώνας συνεχής
Τίποτα δεν χαρίζεται και τα πάντα κερδίζονται μέσα από
υπομονή, επιμονή και αγώνα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε
μπροστά, με προβληματισμό μεν αλλά και με αισιοδοξία και
δυναμισμό. Η κρίση, μέσα από τις προκλήσεις και τις ανατροπές μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργήσει προοπτικές τις
οποίες πρέπει και μπορούμε να αξιοποιήσουμε.Μαζί λοιπόν, στον αγώνα της ανάπτυξης και της αξιοπρέπειας, για
το καλό των εργαζομένων και του συνόλου της κοινωνίας
μας με γνώμονα πάντα το τρίπτυχο της ΣΕΚ για Ελευθερία
για Ισότητα για Δικαιοσύνη. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να κοιτάζουμε εσάς, τα μέλη και στελέχη μας στα μάτια,
διατηρώντας πρωτίστως, τη δική σας αξιοπρέπεια ζωντανή.

Ε

ίμαστε υποχρεωμένοι αυτή την
ώρα να εκφράσουμε την απαρέσκεια μας για τη συνεχιζόμενη
και πολυετή καθυστέρηση που
παρατηρείται σε σχέση με την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε
πρόσφατη συνεδρία του, επανατόνισε την άμεση ανάγκη για
εφαρμογή του ΓΕΣΥ και υπέδειξε
με σαφήνεια πως, η λειτουργία
του θα πρέπει να βασιστεί πάνω
στις υφιστάμενες μελέτες διακεκριμένων οίκων, όπως ο Μακίνζυ. Αποτελεί ισχυρή άποψη της
ΣΕΚ ότι, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί πολυασφαλιστικό σύστημα πριν λειτουργήσει το Σχέδιο
και δεν θα πρέπει να υπάρχει
υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο
πρόσωπο του εκάστοτε υπουργού Υγείας.
Διεκδικούμε ένα ΓΕΣΥ στο οποίο
θα έχουν σημαντικό και αναβαθμισμένο ρόλο και λόγο οι κοινωνικοί εταίροι και δεν θα καταργείται η αυτονομία του Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας.

ΟΙ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ

εμπλακεί σε ένα συνεχή και
ουσιαστικό διάλογο ώστε οι
όποιες διεργασίες ακολουθήσουν
να μην θυματοποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους εργαζόμενους
και να διασφαλίζουν το δημόσιο
συμφέρον που επιβάλλει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι

• Τιμωρία των ενόχων
της οικονομικής τραγωδίας
αξίωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ από
το βήμα του συνεδρίου
της ΣΕΚ Λάρνακας

ξεχωριστές ιδιαιτερότητες και τα
δεδομένα του τομέα λειτουργίας
κάθε Ημικρατικού Οργανισμού.
Η ΣΕΚ τονίζει ότι, μονομερείς
αποφάσεις και ενέργειες που
στοχεύουν στην διάσπαση Ημικρατικών Οργανισμών αλλά και
παραλήψεις που δυνατόν να
οδηγήσουν στην απαξίωση τους,
δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές.

Ως
συνδικαλιστικό
κίνημα
εκφράζουμε την απογοήτευση
μας γιατί τροχιοδρομούνται μια
σειρά από αποκρατικοποιήσεις
Ημικρατικών Οργανισμών χωρίς
να προηγηθεί επαρκής και ικανοποιητικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους.

Η καταστροφή της κυπριακής
οικονομίας είναι ένα από τα πιο
σοβαρά θέματα που απασχολούν
έντονα τα τελευταία χρόνια τη
ΣΕΚ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
αγωνία αναμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών για τα όσα
κακώς συνέβησαν σε βάρος της
Κύπρου και του λαού της.

Καλούμε

Κάποιοι με όνομα και επίθετο,

την

κυβέρνηση

να

ηθελημένα ή άλλως πως, μας
οδήγησαν στον κατήφορο, στην
οπισθοδρόμηση και στην καταστροφή.
Η ΣΕΚ καλεί τη Γενική Εισαγγελία,
το υπουργείο Δικαιοσύνης, την
αστυνομία και όλες τις αρμόδιες
Υπηρεσίες να επισπεύσουν τις
απαραίτητες διαδικασίες ώστε
έγκαιρα να αποδοθούν τεκμηριωμένα ευθύνες εκεί όπου ανήκουν,
ικανοποιώντας ταυτόχρονα το
περί δικαίου αίσθημα του λαού.
Απαιτούμε
και
αναμένουμε
σύντομα να υπάρξει κάθαρση και
τιμωρία όσων ενέχονται στο
μεγάλο, αισχρό και ελεεινό τραπεζικό φαγοπότι.
Η ΣΕΚ, με την πέραν των 70 χρόνων δράση και ιστορία της,
δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να
αγωνίζεται για τα πραγματικά
συμφέροντα της εργατικής τάξης
μακριά από κάθε είδους κομματικές και άλλες εξαρτήσεις. Ελεύθερα και με δυναμισμό θα διατυπώνουμε το συνδικαλιστικό μας
λόγο και θα αναπτύσσουμε την
πολυδιάστατη πολιτική μας προς
όφελος του τόπου και του λαού.
Αυτή τη δύσκολη ώρα, όλοι μαζί
από κοινού, στελέχη και ηγεσία,
με πνεύμα ενότητας και διεκδίκησης, καλούμαστε να κρατήσουμε
ψηλά το λάβαρο της ΣΕΚ γιατί
αυτό απαιτεί το συμφέρον του
τόπου και των χιλιάδων μελών
μας.
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ύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
της έκθεσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 2.020.000 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε
χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται
με την εργασία.

• 160 εκατομμύρια μη θανατηφόρες
ασθένειες ετησίως σχετίζονται με την
εργασία.

Αυτό σημαίνει ότι:

• 13.727 είναι οι νεκροί εργάτες το
μήνα, στην πολιτισμένη Ευρώπη, στη
μάχη του μεροκάματου!

321.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε
χρόνο από εργατικά ατυχήματα

• Κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει από εργατικό ατύχημα

• Κάθε 3,5 λεπτά της ώρας στην ΕΕ
πέφτει κι από ένας εργάτης νεκρός!

Η

βελτίωση της ποιότητας
των συνθηκών εργασίας
αποτελεί έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ). Το άρθρο 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ
ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για
την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η κατοχύρωση της υγείας και της ευεξίας
των εργαζομένων καθ’ όλη τη
διάρκεια του εργασιακού τους
βίου αποτελεί προαπαιτούμενο
για την επίτευξη του στόχου
της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για αύξηση της απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο
του 1989 για τη βελτίωση της
σφάλειας και της υγείας στην
εργασία υποχρεώνει τους
εργοδότες να εφαρμόζουν
μέτρα πρόληψης επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών. Ως εκ τούτου, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι πρέπει να
αντιμετωπίζονται μέσω των
στρατηγικών των επιχειρήσεων για την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι αναγνώρισαν τη
σημασία των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων υπογράφοντας τις
συμφωνίες ευρωπαϊκού πλαισίου για το άγχος που σχετίζεται με την εργασία (2004) και
για την παρενόχληση και τη
βία στην εργασία (2007). Οι
συμφωνίες αυτές αναδεικνύουν τη δέσμευση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του
περιεχομένου τους σε εθνικό
επίπεδο.

Βασικά πορίσματα
Το 25 % των εργαζομένων στην
Ευρώπη αναφέρει ότι υποφέρει
από εργασιακό άγχος καθ’ όλη
τη διάρκεια ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου εργα-

• 317 εκατομμύρια είναι τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ετησίως.

ή ασθένεια.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την

• Κάθε 15 δευτερόλεπτα 151 εργαζόμενοι έχουν ένα εργατικό ατύχημα.

28η Απριλίου, Παγκόσμια Μέρα ενάντια

Η παρούσα περίληψη βασίζεται σε έκθεση για τους
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία που εκπόνησαν
από κοινού ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και
Εργασίας (Eurofound)

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
απειλούν την πλειονότητα των
επιχειρήσεων: σχεδόν το 80 %
των ανώτερων διευθυντικών
στελεχών εκφράζει ανησυχίες
σχετικά με το εργασιακό άγχος,
ενώ σχεδόν ένας στους πέντε
θεωρεί ότι η βία και η παρενόχληση αποτελούν σημαντικό
παράγοντα ανησυχίας. Όσον

Ο κοινωνικός διάλογος σε διάφορα επίπεδα, από το επίπεδο της ΕΕ έως αυτό του χώρου εργασίας,
συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση έναντι των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων σε επίπεδο επιχείρησης.
• Η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης ψυχοκοινωνικών κινδύνων είναι προσφορότερη όταν ήδη υπάρχει ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα στο
πεδίο της πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων εάν ήδη εφαρμόζουν αποτελεσματικό σύστημα
διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
• Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και εν γένει μέτρα διατήρησης και βελτίωσης των συνθηκών
εργασίας. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνδέονται με το ωράριο εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να συμβάλει θετικά στη ρύθμιση αυτού του τομέα.
• Η εργασιακή ανασφάλεια συνδέεται με ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα στον τομέα της υγείας. Η
ανάπτυξη ολιστικών πολιτικών για την απασχόληση, την επαγγελματική εξέλιξη, την κοινωνικοοικονομική υποστήριξη και την αναδιάρθρωση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της επαγγελματικής ανασφάλειας.

που αφο-

πεδο.

χλησης η οποία σχετίζεται με
τις αλλαγές που επέφερε η
οικονομική κρίση στον χώρο
εργασίας. Σε γενικές γραμμές,
οι διαφορές όσον αφορά τις
συνθήκες εργασίας μεταξύ
διαφόρων ομάδων εργαζομένων έχουν τομεακό χαρακτήρα.
Ωστόσο, οι διαφορές με βάση
το φύλο δεν συνδέονται κατ’
ανάγκη με τον εκάστοτε τομέα
—για παράδειγμα, υπάρχουν
τομείς στους οποίους οι
άνδρες εργάζονται περισσότερες ώρες ή οι γυναίκες αντιμετωπίζουν
περισσότερες
δυσκολίες όσον αφορά την εξέλιξη της επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας.

Οι πρακτικές οδηγίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με τις
νομικές απαιτήσεις, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

ατυχήματα,

νους στην εργασία σε ευρωπαικό επί-

την υγεία και την ευεξία,
ιδίως με το εργασιακό
άγχος. Οι αναφορές
κρουσμάτων βίας και
παρενόχλησης παρουσιάζουν
φθίνουσα
τάση, όμως έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την
ευεξία στην εργασία.
Άλλες συνθήκες εργασίας, όπως η καλή
ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής
ζωής και η κοινωνική
υποστήριξη, έχουν θετικό αντίκτυπο. Η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων παραγόντων ψυχοκοινωνικών κινδύνων

Πρακτικές οδηγίες

εργατικά

ρούν στους ψυχοκοινωνικούς κινδύ-

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη: συχνότητα εμφάνισης
και στρατηγικές πρόληψης

έχει μειωθεί σε σχέση με το
πρόσφατο παρελθόν. Οι αναφορές περί παρατεταμένων
ωραρίων εργασίας και έλλειψης κοινωνικής υποστήριξης
παρουσιάζουν φθίνουσα τάση.
Ωστόσο, η εργασιακή ανασφάλεια έχει αυξηθεί, ενώ το ένα
πέμπτο των εργαζομένων εξακολουθεί να εργάζεται υπερωριακά ή βάσει μη τακτικών
προγραμμάτων
εργασίας.
Πρόσφατα, σε ορισμένες χώρες
αναφέρθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων εργασιακής πίεσης, βίας και παρενό-

στην

παρουσιάζουμε στοιχεία

ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

σίας τους, ενώ ανάλογο ποσοστό αναφέρει ότι η εργασία
συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία του. Οι
ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι συμβάλλουν στη μεγέθυνση των
αρνητικών αυτών επιπτώσεων
στον χώρο εργασίας. Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι συνδέονται
με το είδος των καθηκόντων
που εκτελούν οι εργαζόμενοι,
για παράδειγμα με τον μονότονο ή πολύπλοκο χαρακτήρα
των καθηκόντων τους, καθώς
και με την ένταση εργασίας. Η
υψηλή ένταση εργασίας συνδέεται με αρνητικές συνέπειες για
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Διευθυντικά στελέχη

αφορά τους μεμονωμένους
κινδύνους, οι μεγαλύτερες ανησυχίες των διευθυντικών στελεχών σχετίζονται με την
πίεση χρόνου και τον χειρισμό
δύσκολων πελατών, ασθενών
και μαθητών. Παρά τις ανησυχίες αυτές, λιγότερο από το
ένα τρίτο των επιχειρήσεων
εφαρμόζει διαδικασίες για την
αντιμετώπιση των εν λόγω
κινδύνων. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η αντιμετώπιση
των κινδύνων που απειλούν
την ψυχοκοινωνική ευεξία δεν
εξαντλείται σε μία και μόνο
δράση, αλλά ότι απαιτείται η
εφαρμογή μιας σταδιακής διαδικασίας αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον. Σε επίπεδο
πολιτικής, η νομοθεσία και οι
πρωτοβουλίες των κοινωνικών

εταίρων έχουν συμβάλει στην
εφαρμογή μέτρων πρόληψης
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Κοινωνικός Διάλογος
Ο κοινωνικός διάλογος είναι
ένας μοχλός για τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας. Η
έκθεση παρέχει παραδείγματα
πολιτικών για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο επίπεδο των κρατών
μελών, τα οποία εστιάζουν είτε
στη νομοθεσία ή την εποπτεία,
παρέχοντας σχετικά πρακτικά
εργαλεία, είτε στη συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων.
Ωστόσο, οι εν λόγω πολιτικές
δεν παρουσιάζουν τον ίδιο
βαθμό ανάπτυξης σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που
οφείλεται στις διαφορετικές
παραδόσεις κοινωνικού διαλόγου και στις διαφορετικές
προσεγγίσεις των εθνικών
κυβερνήσεων.

Δείκτες πολιτικής
• Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα
μέρη που είναι αρμόδια για τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των κινδύνων πρέπει να λάβουν
υπόψη τους ειδικούς ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που απειλούν τις διάφορες ομάδες

εργαζομένων.

Στρατηγικές του 2020
• Με γνώμονα τον στόχο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
για αύξηση των ποσοστών
απασχόλησης, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των συνηθέστερων
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι, όπως
είναι τα ειδικά προβλήματα
που συνδέονται με το είδος
των καθηκόντων ή με την
υψηλή
ένταση
εργασίας,
καθώς και εκείνα που έχουν
έντονο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της εργασίας, όπως
είναι η βία ή η παρενόχληση
Πληροφορίες:
www.eurofound.europa.eu
www.osha.europa.eu
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Προσλαμβάνουν πολύ ανησυχητικές διαστάσεις
οι σφαγές χριστιανών στη Μ. Ανατολή
• ΜΥΔΡΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Φ

οβερές διαστάσεις προσλαμβάνουν τα συχνά περιστατικά
σφαγών σε βάρος του Χριστιανικου πληθυσμού στην Μέση Ανατολή μεσούσης της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή.
Ο Πατριάρχης και Πάπας Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος χαρακτηρίζει εκρηκτική την
κατάσταση που διαμορφώνεται
στην Αφρική, μετά και τα τελευταία κρούσματα εξολόθρευσης
χριστιανών από τζιχαντιστές.
Αναφερόμενος στην εξάπλωση της
ισλαμιστικής τρομοκρατίας στη
Μέση Ανατολή, την οποία χαρακτηρίζει «διαχρονική σκακιέρα
υψίστης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας», τονίζει πως «εκείνοι
που μετακινούν τα πιόνια δεν
ενδιαφέρθηκαν ποτέ ειλικρινά για
τη βελτίωση των συνθηκών ζωής
των απλών ανθρώπων».

ντικότερα μνημεία της χριστιανοσύνης στην Αφρική, η Ιερά Μονή
του Αγίου Γεωργίου στο παλιό
Κάιρο, ανακαινισθείσα προσφάτως, παραδόθηκε την περασμένη
εβδομάδα στους πιστούς της, χριστιανούς και... μουσουλμάνους, σε
μια περίοδο που το φάντασμα της
ισλαμικής τρομοκρατίας απλώνεται και στη Μαύρη Ηπειρο. Ο ναός
βρίσκεται στην περιοχή Margirgis,
δίπλα ακριβώς στο παλαιότερο
και μεγαλύτερο ελληνορθόδοξο
νεκροταφείο της Αιγύπτου, και
ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Γεωργίου είναι ο Παρθενώνας της
Ορθοδοξίας στην Αίγυπτο. Η
μοναστική αυτή κιβωτός αντανακλά την αγιαστική δισχιλιετή
παρουσία της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Φέρει αποτυπωμένη
στο Καθολικό, στα Παρεκκλήσια,
στις λαβυρινθώδεις κατακόμβες με
το αρχαίο νειλόμετρο τις αμπώτιδες και τις παλίρροιες του χρόνου.
Διηγείται ιστορίες πίστης και καρτερίας, αλλά και αγαπητικής διακονίας, με τη Μονή να λειτουργεί
κατά καιρούς ως νοσοκομείο,
γηροκομείο, πτωχοτροφείο, σχολείο, καταφύγιο διωκομένων» λέει

Ένα μοναδικό μνημείο χριστιανοσύνης αναγεννάται
Ένα από τα αρχαιότερα και σημα-

Ο

Μάιος, οφείλει το όνομά του στη θεά Μαία, μητέρα του Ερμή, σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολο-

γία.

Από την αρχαία εποχή, ο Μάιος εθεωρείτο σύμβολο
της άνοιξης και της νεότητας και ήταν προστατευόμενος από τον Απόλλωνα, τον οποίο προσωποποιούσαν
με
έναν
άντρα στο μεταίχμιο δύο
ηλικιών, που φορούσε στο
κεφάλι του κάνιστρο με
λουλούδια. Επίσης την
εποχή αυτή, ανεβαίνει ο Ευάνθης Διόνυσος από τον
Άδη, όπου τον έριξε σκοτωμένο ο Περσέας. Πατά τον
θάνατο και η ανάστασή του την φύση ανασταίνει.
Και οι συστάδες καρποφόρων δέντρων, βγάζουν
τους πρώτους ανθούς και γίνονται οι πρώτες ορχήστρες της ζωής.

Η Πρωτομαγιά συνεχίζει να είναι και στη νεώτερη
εποχή η μέρα της φύσης, η γιορτινή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, Και
τα λουλούδια, άξιοι πρε• Ήθη και έθιμα
σβευτές της, στεφάνια
της Πρωτομαγιάς χιλιάδες φτιάχνουνε, τους
μάηδες. Εφτά ειδών λουλούδια η παράδοση το θέλει τα μαγιοστέφανα να στολίζουν.

»Ωστόσο, όσο και αν βρισκόμαστε
στο μεταίχμιο των προκλήσεων,
δεν έχουμε το δικαίωμα να απολέσουμε την πεποίθηση ότι υπηρετώντας τον Χριστό και τον άνθρωπο μαρτυρούμε την προφητική
αποστολή της Εκκλησίας, την
ελπίδα. Θα παραμείνουμε στις
επάλξεις της Ορθοδοξίας στην
Αφρική, αφοσιωμένοι στην αποστολή μας που αφορμάται από την
εξής αφετηρία: αν οι άνθρωποι
μπορούν να διδαχθούν το μίσος,
μπορούν πολύ πιο εύκολα να διδαχθούν την αγάπη.

» Η Μέση Ανατολή υποφέρει την
περίοδο αυτή από την εξάπλωση
της τρομοκρατίας, διότι, στη διαχρονική αυτή σκακιέρα υψίστης
γεωπολιτικής και ενεργειακής
αξίας, εκείνοι που μετακινούν τα
πιόνια δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ
ειλικρινά για τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής των απλών
ανθρώπων. Ενδιαφέρθηκαν μόνο
για τα δικά τους συμφέροντα,
θυσιάζοντας την κοινωνική αρμονία στον βωμό του σεκταρισμού
κατ’ εφαρμογήν της γνωστής
μεθόδου του “διαίρει και βασίλευε”.

Η Πρωτομαγιά των λουλουδιών
και της ανάτασης

Και κατά τον Μεσαίωνα όμως, η συγκεκριμένη μέρα
συνέχισε να θεωρείται σημαντική. Οι νέοι προσέφεραν τότε στην αγαπημένη τους πλεγμένο στεφάνι
από κερασιά, το ξύλο της οποίας λεγόταν και μαγιόξυλο. Και στην Κωνσταντινούπολη όλος ο λαός
μαζευόταν στο στάδιο και υποδεχόταν τον Αυτοκράτορα που έφτανε με ύμνους της Άνοιξης.

Ο ποιμενάρχης εμφανίζεται ανήσυχος για τις επιθέσεις κατά χριστιανών και τις σφαγές. Τα τελευταία τρομοκρατικά γεγονότα σε Μ.
Ανατολή δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση σε περιοχές της
πνευματικής μας δικαιοδοσίας.

»Η Αφρική δεν έχει διαγράψει από
την ιστορική της μνήμη τις οδυνηρές εμπειρίες της αποικιοκρατίας
και με απογοήτευση βλέπω την
αποικιοκρατία του παρελθόντος
να επανεμφανίζεται μεταλλασσόμενη από εδαφική σε οικονομική.
Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν στον
θρησκευτικό φανατισμό να εκμεταλλευτεί το συναίσθημα της αδικίας που γεννά ο πολιτικός και
οικονομικός αμοραλισμός των
δυνατών της Γης.
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• Ο Άη
Γιώργης,
ο «Παρθενώνας» της
Ορθοδοξίας
στη Μέση
Ανατολή

Στη σημερινή του μορφή, ο ναός
ανοικοδομήθηκε το 1909 από τον
Πατριάρχη Φώτιο, ενώ στην ίδια
θέση υπήρχε μικρότερος ναός, που
καταστράφηκε από πυρκαγιά στα
τέλη του 19ου αι., όπως και όλη η
γύρω περιοχή.
Στην ιστορική του διαδρομή υπήρξε καταφύγιο στο οποίο κατέθεταν
τις ελπίδες τους για μια καλύτερη
ζωή, μια πνευματική όαση στο
κέντρο της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, όχι μόνο για τους χριστιανούς. Ηταν και ο θαυματουργός
«Αμπού Γκοργκ» των Αιγύπτιων
μουσουλμάνων, που συρρέουν
κατά χιλιάδες ανήμερα της γιορτής
του.
«Η Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου

την «Κ» ο Πατριάρχης κ. Θεόδωρος.
«Το σολομώντειο έργο τής εκ
βάθρων ανακαίνισης της μοναδικής αυτής Ροτόντας της Ανατολής
δεν σώζει μόνο τα δομικά υλικά
του συγκροτήματος της Μονής από
την αδήριτη φθορά του χρόνου.
Πολύ περισσότερο διασώζει το
πνεύμα, την ψυχή, το φρόνημα
εκείνων που δεν λιποψύχησαν και
δεν λησμόνησαν πίστη και αφετηρία, αλλά έκαναν την έρημο του
χρόνου να ανθίσει. Γι’ αυτό και οι
Ορθόδοξοι στην Αίγυπτο αισθάνονται ανάταση ψυχική και αναψυχή
πνευματική αντικρίζοντας τον
προμαχώνα αυτό πίστεως, το
καταφύγιο της Αγίας Οικογενείας
και τον τόπο φυλάκισης του Αγίου
Γεωργίου να αναγεννάται».

Την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος και Κύπρου, κ. Ιερώνυμου και Χρυσοστόμου, εκπροσώπου της
κυβέρνησης της Κύπρου και με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών, τελέσθηκαν τα εγκαίνια της μονής, που ανακαινίστηκε με χρήματα που διέθεσε
(άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ) η οικογένεια των Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Ο «Αμπού Γκοργκ», όπως τον αποκαλούν οι Αιγύπτιοι,
είναι θαυματουργός, γι’ αυτό, άλλωστε, συρρέουν χιλιάδες χριστιανοί και
μουσουλμάνοι από διαφορετικά σημεία της χώρας την ημέρα της γιορτής
του, στις 23 Απριλίου.

Τριαντάφυλλα, βιολέτες, γεράνια, γαρύφαλλα, μαργαρίτες, ανεμώνες και υάκινθοι. Ανάμεσά τους τοποθετημένα και αγκάθια και φύλλα μαύρης συκιάς για
τους εχθρούς, στάχυα, κλωνιά ροδιάς και μυγδαλιάς
για την ευφορία, μα και σκόρδα για την βασκανία.
Κι έπειτα τα αγόρια, τα μαγιόπουλα, προσφέρουν τα
στεφάνια στις μαγιοπούλες, τα κορίτσια, σημάδι
έρωτα αιώνιο. Και στις εξώπορτες αφού νυχτώσει
τα κρεμάνε, για ευτυχία και χαρά, μέχρι που τελικά
ξεκρεμιούνται παραμονή του Άη Γιάννη του Κλήδονα,
για να καούνε στις φωτιές.
Μια τέτοια μέρα βέβαια, από κοντά και τα τραγούδια
κι οι κιθάρες. Κι οι κάπως μεγαλύτεροι θυμούνται
αυτά που άκουγαν απ’ τους παππούδες τους, για τις
γιορταστικές παρέες που κατευθύνονταν, εν χορώ,
στους ανθόκηπους, στα άλση και τους αγρούς για να
«πιάσουν τον Μάη».
Ξακουστά έχουν μείνει τα μαγιάτικα πανηγύρια που
στήνονταν στην Αθήνα, στους λόφους της Πλάκας,
αλλά και στην πλατεία Αγάμων, στην Πατησίων, εκεί
που τελείωνε τότε η πόλη.
Απ’ την γιορτή βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και
το Δημοτικό μας τραγούδι:
«τώρα Μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι
τώρα ‘μορφαίνουν τα κλαδιά, τώρα ‘μορφαίνει ο
τόπος».
Κι επειδή, από παρήχηση, ο Μάης έφτασε να συνδέεται με τα μάγια:
«Πρωτομαγιά μου τά ‘ριξες τα μάγια και με μάγεψες».
Κι η ποίηση, παρούσα κι αυτή, τον έρωτα εξυμνεί:
«Δρέψατε πάλιν ερασταί ευδαίμονες ναρκίσσους
εις του Μαΐου τους χρυσούς κι ευώδεις παραδείσους».
Στις μέρες μας συνεχίζουμε να γιορτάζουμε την
Πρωτομαγιά στην εξοχή. Έστω κι αν φτάνουμε μέχρι
εκεί με τ’ αυτοκίνητο. Και μαγιοστέφανα να φτιάχνουμε. Έστω κι αν δεν τηρούμε το έθιμο που απαιτεί εφτά ειδών λουλούδια. Συνεχιστές γινόμαστε έτσι
μιας μακραίωνης παράδοσης, που θέλει την μέρα
αυτή γιορτή να ‘ναι της άνοιξης, του έρωτα, της
φύσης, της ίδιας της ζωής.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Μήνυμα 21oυ Επαρχιακού Συνεδρίου ΣΕΚ Λάρνακας

Το συμφέρον του τόπου απαιτεί να κρατήσουμε
ψηλά το λάβαρο της ΣΕΚ
Μ

ε ενότητα, αποφασιστικότητα
και συστράτευση η ΣΕΚ θα
συνεχίσει να υπερασπίζεται τα
εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία έχουν τεθεί εδώ και
καιρό στο στόχαστρο της εργοδοτικής ασυδοσίας.
Το μήνυμα αυτό στάληκε από το
21ο συνέδριο της ΣΕΚ Λάρνακας
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
23 Απριλίου και χάραξε την πολιτική του εργατικού κέντρου για την
επόμενη τετραετία.
Του συνεδρίου προήδρευσε ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης ο οποίος διαβεβαίωσε
πως το κίνημα της ΣΕΚ θα συνεχίσει
με αποφασιστικότητα τον αγώνα
της ανάπτυξης και της ευημερίας
για να ξανακτήσουμε μια δίκαιη και
αξιοπρεπή αγορά εργασίας.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως σε
ομιλία που εκφώνησε αφού αναφέρθηκε στα μείζονα προβλήμα
που αντιμετωπίζει ο λαός τόνισε
εμφαντικά πως η υπευθύνοτητα
που υπέδειξε το συνδικαλιστικό
κίνημα δεν έτυχε θετικής προσέγγισης από το σύνολο του εργοδοτικού
κόσμου. Δυστυχώς, επεσήμανε,
υπάρχουν αρκετοί εργοδότες που
εκμεταλεύονται την οικονομική
κρίση και καταστρατηγούν τις συλλογικές συμβάσεις σε βάρος των
εργαζομένων και των οικογενειών
τους.
Ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Λάρνακας Ανδρέας Πουλής στην
εισηγητική του ομιλία επεσήμανε
μεταξύ άλλων πως η ΣΕΚ θα συνεχίσει να παλεύει για ανατροπή των
αρνητικών εξελίξεων που αφορούν
την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, την άνοδο της ανεργίας, τη
μονομερή και ετσιθελική σε πολλές
περιπτώσεις μείωση μισθών και
ωφελημάτων, όπως επίσης και την
καταρράκωση των θεσμικών οργάνων και την απαξίωση των οργανωμένων συνόλων. Δύναμή μας,
κατέληξε, θα είστε εσείς, τα μέλη
και στελέχη της ΣΕΚ.
Στο κύριο μέρος του συνεδρίου
εισηγητικές ομιλίες για τα οργανωτικά και οικονομικά θέματα κατέθεσαν ο Επαρχιακός Οργανωτικός και
η Επαρχιακή Ταμίας Κυριάκος Γιασουμής και Εύη Λουκά αντίστοιχα.
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για
τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη και
εγκρίθηκε η έκθεση δράσης. Στο
πλαίσιο του συνεδρίου τιμήθηκαν
αξιωματούχοι και στελέχη της ΣΕΚ
Λάρνακας για την πολύχρονη και
πολύτιμη προσφορά τους στο κίνημα της ΣΕΚ.
Το συνέδριο εξέλεξε την νέα ηγεσία
του εργατικού κέντρου η οποία θα
κληθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις προκλήσεις της
επόμενης τετραετίας.
Δέσποινα Ησαϊα

√ Στο στόχαστρο
της εργοδοτικής
ασυδοσίας οι
εργαζόμενοι
√ Η θεσμική κρίση
δημιουργεί έντονο
προβληματισμό
και ανησυχία για
το μέλλον
της χώρας

Η ΣΕΚ θα
συνεχίσει
να αγωνίζεται
συνετά και
υπεύθυνα για μια
δίκαιη και
αξιοπρεπή κοινωνία που θα στηρίζει
και θα ενισχύει
τους πολίτες

ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ
Στο πλαίσιο του 21ου
επαρχιακού συνεδρίου
της ΣΕΚ Λάρνακας τιμήθηκαν αξιωματούχοι και
στελέχη του εργατικού
κέντρου για την πολυσήμαντη και πολύχρονη
προσφορά τους στο
κίνημα της ΣΕΚ.
Πρόκειται για τους
Πανίκκο
Αλαμπρίτη,
Μηνά Σταυρινού, Ρηγίνο
Αργυρίδη, Ανδρέα Κυριακίδη, Αλκιβιάδη Χαραλάμπους, Αντωνάκη Ζαχαρούλα, Ευάγγελος Αλαμπρίτης, Μάμα Αλεξίου,
Αντωνάκης Παπαμηνά,
Λάμπρο Ζαχαρίου, Κλεόβουλο Στεφάνου και
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

ΕΥΘΕΙΕΣ ΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΜΙΩΝ

Η

υπευθυνότητα που επέδειξε τα
τελευταία χρόνια το συνδικαλιστικό Κίνημα, δεν έτυχε θετικής
προσέγγισης από το σύνολο του
εργοδοτικού κόσμου. Δυστυχώς
υπάρχουν αρκετοί εργοδότες που
εκμεταλλεύονται την οικονομική
κρίση, καταστρατηγούν τις συλλογικές συμβάσεις, προσπαθούν με
διάφορους τρόπους να μεγαλώσουν τα κέρδη τους σε βάρος του
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
ο κλάδος των ξενοδοχείων. Ένας
κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται, με
αρκετά κέρδη για τους ξενοδόχους,
και στον οποίο σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις, δίδεται δε,
προτεραιότητα στην απασχόληση
Κοινοτικών που αποτελούν φθηνό
εργατικό δυναμικό. Όσοι νέοι
Κύπριοι προσλαμβάνονται εργοδοτούνται με μισθούς πείνας,
αφού εξαναγκάζονται να υπογράφουν προσωπικά συμβόλαια.
Ασφαλώς δεν υποταχθήκαμε στη
μοίρα μας. Η αρμόδια Ομοσπονδία
έχει ήδη πραγματοποιήσει την
πρώτη κινητοποίηση και βρίσκεται
σε διάλογο με τους Συνδέσμους
των Ξενοδόχων. Ελπίζουμε να βρεθεί η λύση του προβλήματος και να
αποφευχθεί εργατική αναταραχή
την ερχόμενη τουριστική περίοδο.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
Ένας άλλος τομέας που δώσαμε
έμφαση είναι η προώθηση ενός
νέου εργασιακού συστήματος που
να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας λόγω
της ελεύθερης διακίνησης των Κοινοτικών εργαζομένων. Δυστυχώς
παρ’ όλες τις προσπάθειες για
συζήτηση της πρότασης μας για
νομική υπόσταση των συλλογικών
συμβάσεων δεν βρήκαμε ανταπόκριση ούτε από την εργοδοτική
πλευρά αλλά και ούτε από την
Κυβέρνηση. Άρχισε ήδη κοινωνικός
διάλογος υπό την αιγίδα του
υπουργείου Εργασίας με απογοητευτικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα.
Αναμένουμε από την κυβέρνηση να
στοχεύσει – μέσα από αυτό το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους
– στη ρύθμιση της απασχόλησης
των Κοινοτικών εργαζομένων στη
βάση των νέων δεδομένων που
υπάρχουν στην αγορά εργασίας
και να δει πως μπορεί να αντικαταστήσει αλλοδαπούς από Τρίτες
χώρες με Κύπριους ανέργους. Σε
αντίθετη περίπτωση το Κίνημα
μας θα συνεργαστεί με το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό Κίνημα για τη
λήψη δυναμικών μέτρων.
Είμαστε όλοι μάρτυρες των δεινών
και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός μας λόγω της οικονομικής ύφεσης που έχει σαν κύρια
χαρακτηριστικά την ανεργία, τη
συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, την απορρύθμιση των εργα-

σιακών σχέσεων και τη μείωση του
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Βιώνουμε σήμερα τις επιπτώσεις της κρίσης την οποία δυστυχώς η κυβέρνηση Χριστόφια δεν
μπόρεσε να διαχειριστεί έγκαιρα
και αποτελεσματικά και γιατί η
τραπεζίτες υποθήκευσαν το τραπεζικό μας σύστημα στο βωμό του
πρόσκαιρου κέρδους και μας οδήγησαν στην καταστροφή.
Το Κίνημα μας με την έναρξη της
κρίσης έθεσε ξεκάθαρους στόχους
και μέσα από τις αποφάσεις των
συλλογικών του οργάνων εφάρμοσε συγκεκριμένες πολιτικές για την
ελαχιστοποίηση των δυσκολιών

• Αγωνιζόμαστε υπεύθυνα
και διεκδικητικά για ταχύτερη
έξοδο από την κρίση
και των προβλημάτων.
• Πρώτη προσπάθεια μας ήταν, η
αντιμετώπιση της ανεργίας και η
συμβολή μας στην προώθηση προγραμμάτων και άλλων μέτρων για
την όσο το δυνατό άμβλυνση του
προβλήματος.

νομική κρίση. Τολμώ να πω ότι,
αυτή η προσπάθεια άρχισε να στέφεται με αρκετή επιτυχία, αφού
πολλές συμβάσεις ανανεώνονται
με πολύ καλά αποτελέσματα με
επανάκτηση μέρους της απώλειας
μισθών, ταμείων προνοίας και
άλλων ωφελημάτων.

Θεσμική κρίση
Δυστυχώς ζούμε αυτή την εποχή
μια θεσμική κρίση που προκαλεί
έντονο προβληματισμό και ανησυχία σε όσους ειλικρινά νοιάζονται
για τα πραγματικά συμφέροντα
του τόπου. Τα όσα κακώς συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην
Κεντρική Τράπεζα και στη Γενική
Εισαγγελία αποτελούν τροχοπέδη
στην προσπάθεια για εξυγίανση
και ανάπτυξη. Μια οικονομία –
όπως είναι η κυπριακή – που προσπαθεί να βγει από το βάραθρο και
να βρει το δρόμο προς την ανάπτυξη, δεν μπορεί να έχει θεσμικά
όργανα που με τη δράση και τη
συμπεριφορά τους βάζουν «αυτογκόλ».
Όλα τα αυτά τα αρνητικά αντανακλούν στην εικόνα και στην ταυτό-

Aνδρέας Πουλής, επαρχιακός
γραμματέας ΣΕΚ Λάρνακας

Ευοίωνες προοπτικές για τους
εργαζόμενους και την κοινωνία

Ε

λπίδα φωτός σε σχέση με την αναχαίτιση της
ανεργίας στην επαρχία μας, φαίνεται ότι θα
δώσει η ενιαία ανάπτυξη μαρίνας,
λιμανιού και χερσαίου χώρου, αφού
όπως επίσημα έχουμε πληροφορηθεί
οι διαπραγματεύσεις των αρμοδίων
Αρχών με την Κοινοπραξία ΖΗΝΩΝ,
έχουν ολοκληρωθεί και απομένει
μόνο η υπογραφή των σχετικών
συμφωνιών μέχρι τον Ιούνιο και
όπως μας διαβεβαιώνουν τα έργα θα αρχίσουν πριν
το φθινόπωρο. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λάρνακα, στον χώρο της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους,
για να στεγαστεί το νέο Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων, καθώς και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και
Μηχανικών Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου
Κύπρου και την ανάπτυξη στον ως άνω χώρο του
Εθνικού Πάρκου Λάρνακας, ικανοποιεί ένα πάγιο
αίτημα της Λάρνακας.Σε συνδυασμό με την αποχώρηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίων όπως προβλέπεται και από την απόφαση του
Δικαστηρίου και τη δυνατότητα πλέον για τουριστική και εμπορική ανάπτυξη ενός μετώπου 3 περίπου
χιλιομέτρων, σε μια εξαιρετικά ελκυστική περιοχή,
στη Λάρνακα θα δημιουργηθεί επιτέλους προοπτική, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της πόλης και της επαρχίας της
Λάρνακας, δημιουργώντας παράλληλα νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

• Δεύτερη προσπάθεια μας ήταν, η
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και επαναδιαπραγμάτευση
τους εκεί και όπου χρειάζετο για
να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και
να αποφευχθούν περαιτέρω απολύσεις εργαζομένων.
Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί μέσα
σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον λειτούργησαν οι εργασιακές
σχέσεις και διατηρούνται στο
βαθμό που λειτουργούν οι συλλογικές συμβάσεις. Το Κίνημα μας
διατηρείται καλά οργανωμένο,
ικανό να υπερασπιστεί τα εργατικά δικαιώματα και παράλληλα με
ευελιξία να συνεργαστεί με τους
κοινωνικούς εταίρους σοβαρά και
υπεύθυνα για προώθηση όλων
εκείνων των μέτρων που χρειάζονται για να βγει η χώρα από την
κρίση και να έρθει η πολυπόθητη
ανάπτυξη που θα οδηγήσει στην
πρόοδο και την ευημερία του λαού.

Πρώτιστες προτεραιότητες
Η ΣΕΚ αναπτύσσει μια πολυδιάστατη συνδικαλιστική δραστηριότητα που στοχεύει στην προώθηση
κρίσιμων και κορυφαίων ζητημάτων όπως είναι π.χ. ο απεγκλωβισμός της χώρας από το Μνημόνιο,
η λειτουργία του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, η ενίσχυση των δημοσίων
οικονομικών, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η πάταξη της
φοροδιαφυγής, η κακοδιαχείριση
και ο περιορισμός του σπάταλου
κράτους, η εμπέδωση της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.
Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε
πορεία ανανέωσης αρκετών συλλογικών συμβάσεων με βασικό
άξονα πολιτικής την επαναφορά
των μισθών και των ωφελημάτων
στην περίοδο πριν από την οικο-

τητα της χώρας, ενώ προκαλούν
απεριόριστη θλίψη στο συνδικαλιστικό κίνημα και στις χιλιάδες
μέλη του, που αδιαμαρτύρητα και
μακριά από εργασιακή αναταραχή
έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην
προσπάθεια ανόρθωσης και ενίσχυσης, κυρίως, των δημοσίων
οικονομικών.Την ώρα που η εργατική τάξη βιώνει τις παγοποιήσεις
των μισθών και της ΑΤΑ, συνεισφέρει υποχρεωτικά στο κράτος,
επωμίζεται το επιπρόσθετο βάρος
από την αύξηση του ΦΠΑ και ζει
στο πετσί της την ανεργία, νοιώθει
απεριόριστη πικρία γιατί στην
Κεντρική Τράπεζα και στη Γενική
Εισαγγελία περί άλλων τυρβάζουν
και μεριμνούν.

9

• Με ξεκάθαρους στόχους
και πραγματιστικές
προσεγγίσεις, συμβάλλουμε
εποικοδομητικά
στην κοινωνικοοικονομική
ανασυγκρότηση
Nέα ηγεσία ΣΕΚ Λάρνακας
Ανδρέας Πουλής,
Ιωάννης Λεοντίου,
Κυριάκος Γιασουμής,
Εύη Λουκά,
Στέλιος Τσιαππουτής,

Επαρ. Γραμματέας
Αν. Επαρ. Γραμματέας
Επαρχιακός Οργανωτικός
Επαρχιακή Ταμίας
Μέλος
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σικάγο 1886- 1η Μαϊου. Η διεκδίκηση αποκτά συμβολισμούς και ο
συνδικαλισμός καταγράφει το ιστορικό του πεπρωμένο μέσα από το
αίμα των νεκρών διαδηλωτών και
τη διαχρονική αποτύπωση του

αγώνα για αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και απόκτηση θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην εργασία.
Ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς
- γιορτάζουν, θυμούνται και στοχοθετούν οι εργαζόμενοι, αντλώντας

μηνύματα και οράματα από το
παρελθόν, διδασκόμενοι από αυτά
που μας καθοδηγούν ως παρακαταθήκες και διαχρονικές αρχές και
αξίες.
Σήμερα, ημέρα πρωτομαγιάς, η ΣΕΚ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

διεκδικεί τη δημιουργία συνθηκών
ανάπτυξης ως αντιστάθμισμα των
βαριών συνεπειών της οικονομικής
κρίσης στους μισθωτούς και ευρύτερα στους πολίτες της καθημαγμένης Κύπρου.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΤΟΥ 1886

Τιμή και δόξα στους πρωτεργάτες που θυσιάστηκαν
για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας
Η

Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως μέρα

βρήκε άμεσα υποστήριξη από το σύνο-

γιορτής της εργατικής τάξης το

λο της εργατικής τάξης η οποία ανα-

1889, από το Διεθνές Εργατικό Συνέδριο

γκαζόταν να δουλεύει δώδεκα και δεκα-

του Παρισιού για να τιμήσει τα θύματα
της μεγάλης και αιματηρής απεργίας
που είχε γίνει στο Σικάγο, 3 χρόνια πριν.
Η πάλη για την καθιέρωση του οχταώρου είχε αρχίσει από την δεκαετία του
'60. Το 1884 η Αμερικάνικη Ομοσπονδία

τέσσερις ώρες ημερησίως.
Έτσι, όταν η Αμερικάνικη Ομοσπονδία
Εργασίας οργάνωσε μαζική απεργία
την 1 Μαΐου του 1886 στο Σικάγο, που
ήταν τότε το μεγαλύτερο βιομηχανικό

Εργασίας ψήφισε μια απόφαση η οποία

κέντρο, 350,000 εργάτες από όλη τη

όριζε ότι από την 1 Μαΐου του 1886 θα

χώρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Η

καθιερωνόταν το οχτάωρο. Μάλιστα,

πόλη του Σικάγο κυριολεκτικά παρέλυ-

καλούσε όλα τα εργατικά συνδικάτα να

σε. Όλες οι εταιρίες που δραστηριοποι-

ακολουθήσουν αυτή την οδηγία απαρέ-

ούνταν στην πόλη αναγκάστηκαν να

γκλιτα. Όπως ήταν φυσικό το ψήφισμα

διακόψουν την λειτουργία τους.

8 ώρες δουλειάς 8 ώρες ψυχαγωγία 8 ώρες ανάπαυσης
Η

βιομηχανία που βρισκόταν
τον 19ον αιώνα σε πλήρη
ανάπτυξη έταξε ως σκοπό την
ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του
εργάτη. Τα μεροκάματα χαμηλά. Η εργασία εξουθενωτική
δημιουργούσε αρχικά την
σκόρπια αγανάκτηση των
εργαζομένων που σιγά - σιγά
άρχισε να μπαίνει σε καλούπια
ομαδικού ξεσηκώματος.
Oι είλωτες του χθες, που δέχονταν μοιρολατρικά τις ταπεινώσεις συγκεντρώνονται και συζητούνε πάνω στα δικαιώματα
τους και παίρνουν αποφάσεις
για τη βελτίωση της θέσης τους.

αντιμετώπισαν με πείσμα το
εργατικό ξεσήκωμα. Oύτε ν’
ακούσουν δεν δέχτηκαν τα αιτήματα των απεργών. Παράλληλα
έφεραν απεργοσπάστες από
άλλα μέρη και κίνησαν τα εργοστάσια τους.
H στάση αυτών των βιομηχανιών, είχε σαν αποτέλεσμα να
εξαγριωθούν οι απεργοί σ’ αφάνταστο βαθμό και οι αμυνόμενοι
συγκεντρώθηκαν έξω από τις
φάμπρικες για να αποδοκιμάσουν τους απεργοσπάστες. Στο
σημείο αυτό, ήλθαν για ενίσχυση
των απεργοσπαστών οι αστυνομικοί. Έτσι σημειώθηκε, η

Σ’ ένα εργατικό συνέδριο, που
έγινε στα τέλη του 1884 τα αιτήματα των εργαζομένων έλαβαν
συγκεκριμένη μορφή και πάρθηκε απόφαση να οργανωθούν για
τη διεκδίκηση τους πανεργατικές απεργίες στις βασικότερες
βιομηχανικές
πόλεις
της
Aμερικής.
Πραγματικά οι απεργίες αυτές
οργανώθηκαν στους πρώτους
μήνες του 1886 και την Πρωτομαγιά του ίδιου χρόνου κηρύχτηκαν με αιτήματα:
M’ αυτά τα συνθήματα και μ’
όλη την αγανάκτηση που κλεινόταν χρόνια με τις ψυχές τους,
πάλεψαν οι απεργοί και σάρωσαν την αντίδραση των έκπληκτων μα και τρομοκρατημένων
βιομηχάνων, που αναγκάστηκαν
τελικά να δεχθούν την εφαρμογή
του 8ώρου.
Στο Σικάγο, όμως, τα πράγματα
έλαβαν δραματικό χαρακτήρα.
Oι εργοδότες αυτής της πόλης

πρώτη σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και απεργών, που σαν
αποτέλεσμα της είχε να πληρώσουν με τη ζωή τους μερικοί
εργάτες, τη διεκδίκηση των
αιτημάτων τους.
Tο αίμα, όμως, που χύθηκε έγινε
αφορμή να κυριαρχήσει η αγανάκτηση στις τάξεις των απεργών. Tίποτα πλέον δεν τους
συγκρατούσε. Kανένα εμπόδιο

δεν ήταν σε θέση να σταματήσει
το χείμαρο «των σκλάβων της
γης», που ορμούσε ακάθεκτος
για την κατάκτηση μιας ανθρώπινης ζωής, με περισσότερα
δικαιώματα. Έτσι, την άλλη
μέρα του επεισοδίου όχι μόνο
δεν επέστρεψαν οι απεργοί στις
φάμπρικες αλλά συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες έξω από τα
εργοστάσια αποφασισμένοι να
εμποδίσουν την είσοδο τους
στους απεργοσπάστες.

ΣTA OΠΛA!
Xτες οι γυναίκες, τα παιδιά των
δυστυχισμένων, κλαίγανε τον
σκοτωμένο πατέρα και τον
άντρα τους. Mέσα στα παλάτια
οι πλουτοκράτορες γέμιζαν τα
ποτήρια τους από ακριβά κρασιά και έπιναν στην υγειά των
δολοφόνων που επέβαλαν τη
τάξη.
H ατμόσφαιρα ανάμεσα στα δυο
στρατόπεδα ήταν ηλεκτρισμένη.
H παραμικρή αφορμή ήταν ικανή
για να ανάψει τουφεκίδι. Kαι δεν
άργησε να δοθεί. Kάποιος αναρχικός ή βαλμένος από τους
εργοδότες προβοκάτορες έριξε
μια βόμβα ανάμεσα στους αστυνομικούς και σκότωσε μερικούς
από αυτούς. Σ’ αυτή τη πρόκληση απαντούν οι αστυνομικοί
ενισχυμένοι κι από το στρατό.
Mια εργάτρια, χτυπημένη κατάστηθα έπεσε πρώτη μπροστά
στη φάμπρικα του Mακ Kόρμικ.
Tο αίμα των πληγών της έβαψε
κόκκινο το πουκάμισο που
φορούσε. Kι όταν σε λίγο ξεψύχησε η πληγωμένη εργάτρια, το
ματωμένο πουκάμισε έγινε

λάβαρο των απεργών, κάτω από
το οποίο μάχονται με πείσμα,
περνώντας στην αντεπίθεση. O
αγώνας ήταν σκληρός. Όλη την
ημέρα θερίζονταν κορμιά κι από
τις δυο παρατάξεις. Kαι μόνο
τις βραδυνές ώρες έπαψαν ν’
αντηχούν οι κρότοι των πολυβόλων.
Tην επομένη ξέσπασε σ’ ολόκληρο το Σικάγο άγρια τρομοκρατία.
Oι φυλακές γέμισαν από εργάτες
που τους περνούσαν ομαδικά σε
δίκες.
Eπτά
εργάτες,
οι
Aύγουστος Σαν Λουί Λιγκ,
Άντολφ Φίσσσερ, Σάμουελ Φίλτεν, Άλμπερ Πάρσον, Mιχέλ
Σβαμπ Όσκαρ Nίμπε και μια
εργάτρια η Λούση Πάρσον, κρεμάστηκαν ύστερα από λίγες
μέρες. Ένας από τους καταδικασθέντες αυτοκτόνησε στο κελί
του κατασκευάζοντας τσιγάρο
με δυναμίτη. Στους άλλους
δόθηκε χάρη. Aπό τους τέσσερεις που κρεμάστηκαν ο
Aύγουστος Σπις, απολογούμενος
στο δικαστήριο, έδωσε σ’ όλη
του την έκταση το μεγαλείο που
κλείνει η εργατική ψυχή και το
ρόλο που παίζουν στη κοινωνική ζωή κάθε χώρας οι μετρημένοι στα δάκτυλα μεγιστάνες του
πλούτου.
«Kαταργήστε αυτούς τους 50,
100, 200 ανθρώπους που
θέλουν ν’ απολαμβάνουν το παν,
χωρίς να κάνουν απολύτως
τίποτε» είπε ο Σπις στους δικαστές.
Aυτό είναι, σε γενικές γραμμές
το Ιστορικό της ματωμένης
Πρωτομαγιάς του 1886.

«Eργάτες
O πόλεμος των τάξεων άρχισε,
Xτες
τουφέκισαν
τους απεργούς εργάτες, μπροστά στην
φάμπρικα που εργάζονταν.
Tο αίμα τους ζητάει
εκδίκηση.
Ποιος δεν πιστεύει
τώρα, πως οι τίγρεις
που μας κυβερνούν,
διψούν για εργατικό
αίμα; Oι εργάτες
όμως δεν είναι πρόβατα. Στη λευκή τρομοκρατία πρέπει να
απαντήσουμε
με
κόκκινη τρομοκρατία.
Kαλύτερα ο θάνατος, παρά η δυστυχία. Aν τουφεκίζουν
τους εργάτες θα τους
απαντήσουμε
με
τέτοιο τρόπο, που θα
μας θυμούνται για
πολύ καιρό, οι αφεντάδες μας. H ανάγκη πια, μας κάνει να
φωνάξουμε.

√ Ο χείμαρος
των «σκλάβων
της γης»
ορμούσε
ακάθεκτος
ενάντια στη
δουλεία, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες
εργασίας
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η διαλογιστική ψυχοθεραπεία εξίσου καλή
με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα

Η

γνωσιακή ψυχοθεραπεία που
βασίζεται στον διαλογισμό της
αυτεπίγνωσης (Mindfulness-based
Cognitive Therapy-MBCT), είναι εξίσου αποτελεσματική με τη φαρμακευτική θεραπεία με αντικαταθλιπτικά, στην περίπτωση της χρόνιας κατάθλιψης, σύμφωνα με μια
νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη
μελέτη, που συνέκρινε απευθείας
τις δύο θεραπευτικές μεθόδους και
βρήκε ότι ουσιαστικά δεν διαφέρουν στο τελικό αποτέλεσμα. Με
δεδομένο ότι πολλοί άνθρωποι δεν
θέλουν να παίρνουν αντικαταθλιπτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω και των πιθανών παρενεργειών τους (αϋπνία, δυσκοιλιότητα, σεξουαλικά προβλήματα
κ.α.), η διαλογιστική ψυχοθεραπεία
μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, σύμφωνα
με τους επιστήμονες, τουλάχιστον
για ορισμένους ασθενείς.
Η κατάθλιψη τείνει να εξελιχθεί σε
παγκόσμια επιδημία, πλήττοντας
πάνω από 350 εκατομμύρια
ανθρώπους διεθνώς, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Η θεραπεία της βασίζεται στα
αντικαταθλιπτικά, στην ψυχοθεραπεία ή σε έναν συνδυασμό τους,
όμως συχνά οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται θετικά ή, μετά από

ένα διάστημα βελτίωσης, η ψυχική
υγεία τους επιδεινώνεται και πάλι.
Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία που
βασίζεται στον διαλογισμό της
αυτεπίγνωσης (MBCT), συνδυάζει
σύγχρονες δυτικές και παραδοσιακές ανατολικές τεχνικές, δίνοντας
έμφαση στο να εκπαιδεύσει -ατομικά ή σε ομάδες- τους ασθενείς,
ώστε να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη επίγνωση των αρνητικών
σκέψεων και συναισθημάτων τους

και, με αυτό τον τρόπο, σταδιακά
να αποστασιοποιούνται και να
μην ελέγχονται από αυτά. Ζητούμενο είναι οι ασθενείς να αλλάξουν
τον τρόπο που σκέπτονται και
αισθάνονται για τις αρνητικές
προσωπικές εμπειρίες τους, αναγνωρίζοντας την παροδική φύση
τους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
καθηγητή κλινικής ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης
Βίλεμ Κούικεν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», σύμφωνα με το BBC και τα πρακτορεία

Ρόιτερς και Γαλλικό, χώρισαν
τυχαία 424 ενηλίκους με υποτροπιάζουσα μείζονα κατάθλιψη σε
δύο ίσες ομάδες. Η μία ομάδα
συνέχισε να παίρνει αντικαταθλιπτικά, ενώ η άλλη εγκατέλειψε
σταδιακά τα φάρμακα και άρχισε
διαλογιστική ψυχοθεραπεία.
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Υγεία και Ευεξία

Ελαιόλαδο το … θαυματουργό

Ο

Όμηρος αναφέρεται στο ελαιόλαδο ως «υγρό
χρυσάφι». Το ελαιόλαδο σίγουρα μπορεί να
δώσει μια μοναδική γεύση στα φαγητά σας, αλλά
αυτό δεν είναι το κύριο πλεονέκτημα του. Είναι αποδεδειγμένο ότι το ελαιόλαδο είναι ένα από τα πιο
χρήσιμα και υγιεινά προϊόντα στον κόσμο. Ο Ιπποκράτης δημιούργησε πολλές μεθόδους θεραπείας
χρησιμοποιώντας τους καρπούς της ελιάς.
Τα 5 κορυφαία οφέλη του ελαιολάδου

Η δεύτερη μέθοδος συνίστατο σε
οκτώ ομαδικές συνεδρίες διαλογισμού αυτεπίγνωσης διάρκειας 2,5
ωρών η κάθε μία, συν ατομική διαλογιστική άσκηση του ασθενούς
στο σπίτι του, καθώς επίσης σε
γενικότερη ομαδική ψυχοθεραπεία
και εξοικείωση με τις γνωσιακέςσυμπεριφορικές τεχνικές.

1. Μειώνει την «κακή» χοληστερόλη. Μειώνει τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων και προστατεύει
κατά της αρτηριοσκλήρυνσης.

Σε διάστημα δύο ετών, το ποσοστό
των ασθενών που υποτροπίασαν,
εμφανίζοντας ξανά κατάθλιψη,
ήταν σχεδόν ίδιο: 44% στην ομάδα
διαλογιστικής ψυχοθεραπείας έναντι 47% στην ομάδα που έπαιρνε
αντικαταθλιπτικά.

3. Προλαμβάνει τον καρκίνο. Εκείνοι που προτιμούν
το ελαιόλαδο από άλλα προστιθέμενα λιπίδια,
ιδίωςεκείνα που είναι πλούσια σε κορεσμένα λίπη,
μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο του ανώτερου
πεπτικού και αναπνευστικού, του μαστού, του παχέος εντέρου και άλλες τοποθεσίες του καρκίνου.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι, μετά
από αυτά τα ευρήματα, η διαλογιστική ψυχοθεραπεία μπορεί να
αποτελέσει «μια νέα επιλογή για
εκατομμύρια ανθρώπους με υποτροπιάζουσα κατάθλιψη». Προειδοποίησαν όμως ότι η εν λόγω
θεραπεία δεν πρέπει να αντικαταστήσει την φαρμακοθεραπεία σε
ασθενείς με σοβαρές διαταραχές,
οι οποίοι έχουν νοσηλευθεί ή που
έχουν αυτοκτονικές τάσεις.

2. Ομαλοποιεί τόσο τη συστολική όσο
και τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Οι
πολυφαινόλες, το ελαϊκό οξύ, το
λιπαρό οξύ στο ελαιόλαδο είναι
υπεύθυνοι για αυτή τη λειτουργία.

4. Προστατεύει από την οξειδωτική βλάβη. Οι πολυφαινόλες είναι φυτοχημικά συστατικά που έχουν
αντιοξειδωτική δράση. Το ελαιόλαδο περιέχει ορισμένες πολυφαινόλες που, μαζί με το ελαϊκό οξύ,
πουφαίνεται να προστατεύουν την οξείδωση της LDL
χοληστερόλης στο σώμα.
5. Μπορεί να βοηθήσει τη γνωστική λειτουργία. Οι
άνθρωποι που κατανάλωναν σε μεγαλύτερη ποσότηταμονοακόρεστα λίπη, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στο ελαιόλαδο, είχαν καλύτερα αποτελέσματα
γνωστικών “σκορ”, ευφράδειας και οπτικής μνήμης.

Για υγιέστερο οργανισμό, γυαλιστερό δέρμα, ευεξία και καλή διάθεση διαρκείας

Υ

πόσχονται μεγάλη απώλεια βάρους
σε ελάχιστο διάστημα, αλλά και
απαλλαγμένο από τοξίνες οργανισμό. Ο
λόγος για τις μεθόδους αποτοξίνωσης
που βασίζονται στην αποκλειστική
κατανάλωση χυμών, οι οποίες κάνουν
δυναμική επανεμφάνιση μετά από
αρκετά χρόνια και πληθαίνουν με
ραγδαίους ρυθμούς. Σε μια πραγματικότητα σαν τη σημερινή, γεμάτη στρες
και αγωνία, που μας απομακρύνει από
έναν υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής, όλα αυτά φαντάζουν άκρως δελεαστικά. Είναι, όμως, έτσι;
Αποτοξίνωση με καλαμάκι;
Οι περισσότερες «αποτοξινώσεις» που
διαβάζουμε σε περιοδικά, blogs και sites
κάνουν λόγο για θεαματικές αλλαγές
στην ομορφιά και την υγεία μας, με την
προϋπόθεση να αφήσουμε κάτω τα
πιρούνια και να πιάσουμε τα… καλαμάκια. Πόσο αληθινά είναι, όμως, τα αποτελέσματα ενός διατροφικού προγράμματος που περιορίζεται στην κατανάλωση χυμών από φρούτα και λαχανικά;
Ναι μεν…
* Οι χυμοί που περιλαμβάνουν τα διατροφικά προγράμματα αυτού του τύπου
συμπυκνώνουν σημαντικά συστατικά
των φρούτων και των λαχανικών, όπως
είναι οι βιταμίνες Α και C, αλλά και
αντιοξειδωτικά όπως τα φλαβονοειδή,
τα οποία είναι απαραίτητα για την
ομαλή λειτουργία του σώματός μας και
ιδιαίτερα για την άμυνα του οργανισμού
μας απέναντι στη δράση των ελευθέρων
ριζών.

* Μας εξασφαλίζουν σημαντικές ποσότητες υγρών, με αποτέλεσμα να διατηρούν επαρκώς ενυδατωμένο το σώμα
μας.
* Μας προσφέρουν ενέργεια, χάρη στην
περιεκτικότητά τους σε φυσικά σάκχαρα.
… αλλά
* Οι περισσότεροι δοκιμάζουν την αποτοξίνωση, επειδή τη θεωρούν έναν δραστικό τρόπο να χάσουν κιλά. Πράγματι,
τέτοιου είδους διατροφικά προγράμματα οδηγούν σε απότομη και μεγάλη μείωση των θερμίδων, με αποτέλεσμα τη
γρήγορη απώλεια βάρους, με τη διαφορά όμως πως τα χαμένα αυτά κιλά
οφείλονται κυρίως σε απώλειες υγρών
και μυϊκής μάζας και όχι λίπους.
Παράλληλα, η απότομη και παρατεταμένη νηστεία τις περισσότερες φορές
δημιουργεί στρες και κετόνες στο σώμα
μας, επιβαρύνοντας τις φυσιολογικές
του λειτουργίες.
* Μια αποτοξίνωση που στηρίζεται
στην αποκλειστική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι ελλιπής σε
άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά,
όπως οι πρωτεΐνες, οι φυτικές ίνες, τα
καλά λιπαρά και τα μέταλλα, τα οποία
είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία βασικών συστημάτων και
οργάνων του σώματος.
* Η ευεξία που συνήθως συνοδεύει μια
τέτοιου είδους αποτοξίνωση οφείλεται
στα ευεργετικά συστατικά των χυμών
των φρούτων και των λαχανικών, που
έτσι κι αλλιώς έχει ανάγκη το σώμα μας

καθημερινά.
* Μετά από μια τέτοια αποτοξίνωση,
ενδεχομένως να υποχωρήσουν πιθανές
ενοχλήσεις στο γαστρεντερικό σύστημα,
όπως το φούσκωμα. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι το μαγικό στους
χυμούς, απλώς τα συμπτώματα αυτά
συνήθως οφείλονται στην υψηλή περιεκτικότητα φυτικών ινών ή/και λακτόζης και εξαφανίζονται λόγω της απομάκρυνσης των τροφίμων που τα
περιέχουν (στις αποτοξινώσεις με
χυμούς, οι φυτικές ίνες που προσλαμ-

• Αληθινή αποτοξίνωση
με φρούτα λαχανικά

φικές συνήθειες (π.χ. μεγάλη κατανάλωση λιπαρών και θερμίδων), νιώθοντας ότι έχουν κάνει το καλύτερο για
τον οργανισμό τους.
Η αποτοξίνωση μέσα μας
Στην πραγματικότητα, ο οργανισμός
μας δεν περιμένει από εμάς να πυροδοτήσουμε τη διαδικασία της αποτοξίνωσης, αφού την επιτελεί συστηματικά ο
ίδιος. Τι σημαίνει αυτό; Καθημερινά
είμαστε εκτεθειμένοι σε παράγοντες που
δημιουργούν ανεπιθύμητες ουσίες στον
οργανισμό (π.χ. ελεύθερες ρίζες), ενώ
ακόμη και το ίδιο μας το σώμα παράγει
συστατικά τα οποία δεν χρειάζεται και
πρέπει να «ξεφορτωθεί». Τον
ρόλο, λοιπόν, της αποτοξίνωσης αναλαμβάνουν καθημερινά
σημαντικά όργανα του σώματός μας, όπως το συκώτι και
τα νεφρά μας, προκειμένου να
μας διατηρούν υγιείς.
Χρειάζομαι αποτοξίνωση;

βάνουμε είναι λιγότερες, επειδή τα
φρούτα και τα λαχανικά είναι πολτοποιημένα, ενώ απουσιάζουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα). Αυτό, όμως, μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής σε άτομα που
έχουν ευερέθιστο έντερο ή δυσανεξία
στη λακτόζη.
* Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα οφέλη.
Όσοι κάνουν μια αποτοξινωτική δίαιτα
με χυμούς για λίγες μέρες, στη συνέχεια
επιστρέφουν στις παλιές τους διατρο-

Δεν θα χρειαζόμασταν αποτοξίνωση αν δεν γεμίζαμε τον
οργανισμό μας με τοξίνες (λόγω της
κακής διατροφής, της ρύπανσης, του
άγχους κ.ά.). Μπορεί αυτό να ακούγεται
απόλυτο, αλλά αν το καλοσκεφτούμε θα
δούμε ότι είμαστε σε θέση να ελέγχουμε
σε σημαντικό βαθμό την ποσότητα των
βλαβερών ουσιών που μπαίνουν στο
σώμα μας. Δεν έχουμε, λοιπόν, παρά να
υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη διατροφή, συνδυασμένη με συστηματική
άσκηση και περιορισμό του άγχους.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αποκάλυψη – βόμβα της Λιάνη για τον Γιώργο Παπανδρέου

Σ

ε πρωτοφανείς ισχυρισμούς για τον Γιώργο Παπανδρέου και τη σχέση του με τον
πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου προχώρησε η
χήρα του τελευταίου, Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΡΙΚ.
Η χήρα του Ανδρέα Παπανδρέου χαρακτήρισε
«απρόβλεπτο» το ότι ήρθε στην εξουσία ο
Γιώργος Παπανδρέου και έφθασε στο σημείο
να πει πως «αν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε
προβλέψει ότι ο γιος του θα έβαζε τη χώρα
στο ΔΝΤ θα είχε κάνει χαρακίρι»!

«Ήξερε, γιατί ήξερε και τον Γιώργο. Ό,τι του
έστελνε ως υπουργός, τσαλακωνόταν και
πεταγόταν στο καλάθι των αχρήστων. Υπήρξαν ομηρικοί καυγάδες σπίτι. Δεν μπορούσε
να τον φανταστεί ηγέτη της Ελλάδας», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τη Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, «ο
Ανδρέας έβαζε τον Γιώργο Παπανδρέου στην κυβέρνηση εξαιτίας οικογενειακών πιέσεων». Όπως είπε,
«πιέσεις δεχόταν και για τον Νίκο».

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήθελε τον Κώστα Σημίτη
για διάδοχό του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε
η χήρα του ιδρυτή του κόμματος, η οποία ισχυρίστηκε ότι «το δαχτυλίδι δεν δόθηκε από το Ωνάσειο αλλά

από άλλα κέντρα εξουσίας».
«Μια μέρα που είχε πυρετό και ανένπεε με τη μάσκα
του οξυγόνου, μου είπε φώναξε μου τον Λαλιώτη.
Κατέβασε τη μάσκα του οξυγόνου και είπε στον
Λαλιώτη: Φρόντισε το κόμμα να μην πάει στον Σημίτη. Ο Λαλιώτης του είπε «ναι πρόεδρε» και έφυγε. Δεν
τον ξανάδε ποτέ».
Αποκάλυψε επίσης πως όταν ο Θόδωρος Πάγκαλος
ήταν υποψήφιος για δήμαρχος Αθηναίων, κόντρα
στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο Ανδρέας Παπανδρέου
είχε σκεφτεί να του δώσει το «δαχτυλίδι», η συμπεριφορά του πρώην υπουργού ενόχλησε τον Παπανδρέου και έτσι «έχασε» την κούρσα της διαδοχής.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε επίσης θυμώσει πολύ με
τη δήλωση του Πάγκαλου πως «η Γερμανία είναι ένας
γίγαντας με πήλινα πόδια».
Όπως τόνισε δεν υπάρχει πια ΠΑΣΟΚ: «Είναι ένα
αντεθνικό, αντιλαϊκό, απόκομμα ντροπής που φέρει
μόνο το όνομα και όχι τη χάρη του κόμματος που
ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου». Πρόσθεσε δε ότι οι
τρεις πρόεδροι μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου κατέστρεψαν το κόμμα.
«Σημίτης και Γιώργος έχουν έναν κοινό: Μισούσαν τον
Ανδρέα. Ο Βενιζέλος κι αυτός σε ένα μεγάλο βαθμό».

Η συμβουλή της εβδομάδας
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πουκάλια σαμπάνιας,
ηλικίας τουλάχιστον
170 ετών, που ανακαλύφθηκαν στο βυθό της
βόρειας Βαλτικής και
μελετήθηκαν από επιστήμονες, αποδείχτηκε ότι
διατηρούν μια χαρά την
χημική σύνθεσή τους και
την ωραία γεύση τους,
παρόλο που έχει περάσει
τόσος χρόνος και μάλιστα
μέσα στη θάλασσα. Πιθανότατα πρόκειται για την
παλαιότερη
σαμπάνια
που έχει ποτέ γευθεί
κάποιος.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
καθηγητή βιοχημείας τροφίμων
Φιλίπ Ζαντέ, του Πανεπιστημίου
της Ρενς, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό της
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
(PNAS) των ΗΠΑ, σύμφωνα με το
Γαλλικό Πρακτορείο και το New
Scientist, πραγματοποίησαν γευσιγνωσία και χημική ανάλυση σε
τρία από τα συνολικά 168 μπουκάλια σαμπάνιας του 19ου
αιώνα, που είχαν βρεθεί το 2010
σε ένα ναυάγιο στο φινλανδικό
αρχιπέλαγος.
Αν και οι ετικέτες είχαν πια καταστραφεί, οι επιστήμονες -με
βάση τις ενδείξεις στους φελλούς- βεβαίωσαν ότι μερικές από
τις σαμπάνιες προέρχονταν από
τον γνωστό γαλλικό οίκο Veuve
Clicquot Ponsardin (VCP), αλλά και
άλλους οίκους (Heidsieck και
Juglar). Όπως διαπιστώθηκε, η
πολυκαιρισμένη σαμπάνια όχι
μόνο είχε πολύ παρόμοια σύνθεση με τη σύγχρονη γαλλική
σαμπάνια, αλλά και εξίσου καλή
γεύση. Απλώς είχε πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα
(150 γραμμάρια ανά λίτρο έναντι
έξι ώς οκτώ γραμμαρίων σήμερα), χάρη στην προσθήκη σταφυ-

λιών πριν την εμφιάλωση.
Η «ζαχαρένια» σαμπάνια ήταν
χαρακτηριστική για τις γευστικές
προτιμήσεις εκείνης της εποχής,
που δεν νοιαζόταν τόσο για
θέματα υγείας. Μάλιστα, στη
Ρωσία – όπου πιθανώς κατευθυνόταν το φορτίο με τις σαμπάνιες- οι άνθρωποι συνήθιζαν
ακόμη και να προσθέτουν επιπρόσθετη ζάχαρη στο κρασί
τους. Γι” αυτό άλλωστε, όπως
είπε ο Ζαντέ, η Μαντάμ Κλικό
αποφάσισε να δημιουργήσει μια
σαμπάνια που περιείχε έως 300
γραμμάρια ζάχαρης ανά λίτρο

(περίπου έξι έως επτά φορές
περισσότερη ζάχαρη από τη
σημερινή Coca-Cola).
Επίσης, η σαμπάνια του 19ου
αιώνα, όπως έδειξε η χημική
ανάλυση, περιείχε περισσότερα
μέταλλα (σίδηρο, χαλκό, άλατα
κ.α.) σε σχέση με τις σημερινές. Η
παλαίωσή της είχε γίνει σε ξύλινα βαρέλια επί έξι έως οκτώ
μήνες (ενώ οι σύγχρονες διατηρούνται σε δοχεία από ανοιξείδωτο χάλυβα). Η αυξημένη
παρουσία μετάλλων στις παλαιές σαμπάνιες οφειλόταν είτε στα
σιδρεένια καρφιά των ξύλινων
βαρελιών, είτε σε σιδερένια
όργανα που χρησιμοποιούνταν
τότε από τους οινοποιούς.
Οι επιστήμονες δήλωσαν εντυ-

πωσιασμένοι από το πόσο καλά
το κρασί είχε διατηρηθεί στο
βυθό, σε βάθος άνω των 50
μέτρων. Όπως είπαν, η απόλυτη
σκοτεινιά του βυθού και η συνεχώς χαμηλή θερμοκρασία των
δύο έως τεσσάρων βαθμών αποτέλεσαν τις ιδανικές συνθήκες
για την αργή παλαίωσή του.
Ήδη μερικοί σύγχρονοι οινοποιοί
πειραματίζονται με την παλαίωση μπουκαλιών κρασιού μέσα σε
θαλασσινό νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ίδια η εταιρεία Veuve Clicquot βύθισε 300
μπουκάλια σαμπάνιας κοντά
στην περιοχή του
ναυαγίου, μέσα σε
ένα ειδικό κλωβό, μια
πρωτοβουλία
που
εντάσσεται περισσότερο στον τομέα του
έξυπνου μάρκετινγκ.
Ο Ζαντέ δήλωσε
βέβαιος ότι «υπάρχουν άνθρωποι που
είναι διατεθειμένοι να
δαπανήσουν πολλά
χρήματα για να έχουν
το προνόμιο να πουν στους
φίλους τους ότι έβαλαν πάνω
στο τραπέζι τους ένα μπουκάλι,
το οποίο διατηρήθηκε επί δέκα
χρόνια στο βυθό της Μεσογείου
θάλασσας».
Πάντως οι γευσιγνώστες έχουν
δοκιμάσει ακόμη παλαιότερο
κρασί (αν και όχι σαμπάνια). Το
2009, ο οίκος Perrier-Jouet άνοιξε
ένα κρασί που φύλαγε στα κελάρια του επί 184 χρόνια (από το
1825) και, όπως αποδείχτηκε,
είχε μια χαρά γεύση.
Ένα μπουκάλι σαμπάνιας από το
ναυάγιο της Βαλτικής πουλήθηκε
σε δημοπρασία αντί 15.000 ευρώ
το 2012, ενώ ένα άλλο είχε πιάσει
την τιμή-ρεκόρ των 30.000 ευρώ
το 2011.

Καθαρίστε τη μπανιέρα
χωρίς απορρυπαντικό

Δ

ε χρειάζεστε καθαριστικά του εμπορίου,
τοξικά και με περίπλοκες χημικές ενώσεις
για να καθαρίσετε αποτελεσματικά τη μπανιέρα σας κάνοντάς τη να λάμπει, απαλλαγμένη από τους λεκέδες που αφήνουν τα
σαπούνια, τα αφρόλουτρα, τα άλατα του
νερού κλπ.

Η φύση σας έχει τη λύση: σε ένα φλυτζάνι με
μαγειρική σόδα προσθέστε ένα κουταλάκι υγρό
σαπούνι και μερικές σταγόνες από κάποιο αιθέριο
έλαιο με αντισηπτικές ιδιότητες (όπως από φύλλα
τσαγιού, ευκάλυπτο, δενδρολίβανο ή μέντα). Ρίξτε
όσο νερό χρειάζεται για να γίνει το μείγμα μια
παχύρρευστη κρέμα και με ένα σφουγγάρι ή μια
βούρτσα τρίψτε την επιφάνεια της μπανιέρας.
Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει και θα σας ευγνωμονεί όχι μόνο η
φύση αλλά και όλοι
όσοι χρησιμοποιούν
το μπάνιο σας που
θα απολαμβάνουν
μια
μπανιέρα
αστραφτερή
και
οικολογική και υγιεινή.

Σαμπάνιες 170 ετών από ναυάγιο διατηρούν την ωραία γεύση τους

Μ
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Σοβαρά …
αστειάκια
Η ΠΕΘΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ

Ή

ταν μια πεθερά και είχε 3 γαμπρούς. Ο ένας την
αγαπούσε πολύ, ο άλλος πιο λίγο και ο άλλος
καθόλου. Θέλοντας να δει ποιος την αγαπάει περισσότερο αποφάσισε να πάει στη θάλασσα με τον
κάθε ένα από αυτούς. Πάει με τον πρώτο, μπαίνει
στην θάλασσα και κάνει πως πνίγεται τότε ο
γαμπρός της θα την σώσει. Την άλλη μέρα θα βρει
έξω από το σπίτι του μια Mercedes κι ένα σημείωμα.
"Σε ευχαριστώ που μ’ έσωσες. Η πεθερά σου".
Την άλλη εβδομάδα πάει με τον δεύτερο κάνοντας το
ίδιο κόλπο. Ο γαμπρός της την έσωσε και την άλλη
μέρα βρήκε έξω από το σπίτι μια Mercedes με το ίδιο
σημείωμα.
Πάει με τον τρίτο την άλλη εβδομάδα. Η πεθερά του
κάνει πως πνίγεται αλλά αυτός δεν την έσωσε και
αυτή πνίγεται. Την άλλη μέρα στην κηδεία βρίσκει
έξω από το σπίτι του 3 Mercedes και το μήνυμα.
"Σε ευχαριστώ που με έσωσες. Ο πεθερός σου".

Το λάθος στο «ξυστό»
Κόστος: 200.000 ευρώ

Α

υτό το τυπογραφικό δεν μπορούσε να περάσει
απαρατήρητο! Συνέβη το 2007 σε αντιπρόσωπο αυτοκινήτων στο Ρόζγουελ του Νέου Μεξικού,
όταν τύπωσε 50.000 «ξυστά» σε μια λοταρία που
θα έδινε στον νικητή χρηματικό έπαθλο 1.000
δολαρίων. Έλα όμως που όλοι οι αγοραστές του εν
λόγω λαχνού αναδείχτηκαν μεγάλοι νικητές! Από
λάθος του τυπογράφου, κάθε λαχνός ήταν τυχερός, καθώς το νικητήριο νούμερο τυπώθηκε 50.000
φορές. Προσπαθώντας να αποζημιώσει ο φουκαράς ο αντιπρόσωπος το λάθος και να κατευνάσει
τον κόσμο που ζητούσε επιτακτικά τα χρήματά
του, έδωσε σε όλους δωροεπιταγή 5 δολαρίων για
πολυκατάστημα των ΗΠΑ. Κι αν ο ταλαίπωρος ο
έμπορος ξόδεψε από την τσέπη του 200.000 ευρώ
σε δωροεπιταγές, την έβγαλε στην πραγματικότητα φτηνά, καθώς αν
έπρεπε να εξοφλήσει
όλους τους νικητές,
το κόστος θα ανερχόταν στα 50 εκατομμύρια δολάρια!
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Αλλεργίες

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

Ήρθαν σαν την άνοιξη!

Μ

πορεί να γίνετε αλλεργικοί
στα 40 σας για πρώτη φορά;
Τι θα συμβεί εάν δεν πάτε στον
αλλεργιολόγο; Ευθύνεται το
άγχος για την αλλεργία σας; Γιατί
τα συμπτώματά σας είναι πιο
βαριά μέσα στην πόλη εν αντιθέσει με την εξοχή;
Ο αλλεργιολόγος Δημήτρη Παπαϊωάννου, απαντά στις πιο συχνές
απορίες για τις αλλεργίες της
άνοιξης.
Δεν είμαι αλλεργικός.
Μπορεί να γίνω ξαφνικά στα 40
μου; Ναι, αυτό είναι πιθανό, εφόσον έχετε κληρονομήσει την αλλεργική προδιάθεση από τους γονείς
σας ενδεχομένως και από τους
παππούδες σας και ζείτε σε ένα
περιβάλλον που ευνοεί την εκδήλωση αυτής της προδιάθεσης, π.χ.
κοντά σε ελαιόδεντρα. Οι αλλεργιολόγοι εξηγούν ότι το διάστημα
ευαισθητοποίησης σε ένα αλλεργιογόνο (π.χ. στη γύρη της ελιάς ή
στη σκόνη) μπορεί να κυμαίνεται
από 1 έως και 50 χρόνια! Αυτό
σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εκδηλώσει ξαφνικά αλλεργία
στα 40 ή ακόμη και στα 50 του
χρόνια.
Πώς θα το καταλάβω;
Η μύτη σας θα μπουκώσει, θα
«τρέχει», θα σας «τρώει» και θα
φτερνίζεστε συχνά. Πρόκειται για
τα συμπτώματα της αλλεργικής
ρινίτιδας, που είναι ίδια με αυτά
του κρυολογήματος, με τη διαφορά
ότι το κρυολόγημα υποχωρεί σε 45 ημέρες, ενώ η αλλεργική ρινίτιδα
διαρκεί όσο το ένοχο αλλεργιογόνο
βρίσκεται στην ατμόσφαιρα. Συνήθως η αλλεργική ρινίτιδα εκδηλώνεται σε συνδυασμό με την επιπεφυκίτιδα, όπου τα μάτια κοκκινίζουν, δακρύζουν, έχουν φαγούρα,
καθώς και φωτοφοβία. Σε πιο
προχωρημένες
περιπτώσεις,
παρουσιάζεται και ξηρός βήχας,
δύσπνοια, λαχάνιασμα μετά από
ήπιο περπάτημα, και «βράσιμο»

στο στήθος. Πρόκειται για τα
συμπτώματα του αλλεργικού
άσθματος, του οποίου το κύριο
γνώρισμα είναι η νυχτερινή αφύπνιση λόγω δύσπνοιας ή έντονου
ξηρού βήχα.
Τι μπορεί να με πειράζει;
Τα κυριότερα αλλεργιογόνα της
άνοιξης είναι:
• Η γύρη των δέντρων, κυρίως της
ελιάς, η ανθοφορία της οποίας
είναι στα τέλη Απριλίου με αρχές
Ιουνίου, αλλά και της λεύκας (μέσα

Φεβρουαρίου-αρχές Απριλίου), του
κυπαρισσιού (τέλη Ιανουαρίουτέλη Φεβρουαρίου), της καρυδιάς
και της δρυός (Μάρτιος-Απρίλιος)
καθώς και του πλάτανου (αρχές
Μαρτίου-τέλη Απριλίου).
• Η γύρη από τα αγρωστώδη (γρασίδια), η ανθοφορία των οποίων
συνήθως διαρκεί από τις αρχές
Μαρτίου έως και τα τέλη Ιουνίου.
• Τα ακάρεα της σκόνης μέσα στο
σπίτι, τα οποία πολλαπλασιάζονται την άνοιξη, γι’ αυτό και τότε
παρατηρείται έξαρση στις αναπνευστικές αλλεργίες που οφείλονται στην οικιακή σκόνη.
• Το τρίχωμα των σκύλων ή τα
αλλεργιογόνα της γάτας (π.χ. το
σάλιο).
Γιατί υποφέρω περισσότερο στην
πόλη;
Η αιτία είναι η τοξική γύρη, δηλαδή η «βρόμικη» γύρη πάνω στην
οποία έχουν προσκολληθεί ατμοσφαιρικοί ρύποι, που καταστρέφουν το «προστατευτικό τοίχωμα»
των βρόγχων (βρογχικό επιθήλιο)

και έτσι διεισδύουν πιο εύκολα στο
αναπνευστικό σύστημα, επιτείνοντας τα αλλεργικά συμπτώματα.
Κάθε χρόνο θα έχω τα ίδια
συμπτώματα;
Η ένταση των συμπτωμάτων εξαρτάται από τη «βαρύτητα» κάθε
άνοιξης, δηλαδή από το αν η βροχή
και η υγρασία έχουν οδηγήσει σε
πρώιμη και πλούσια ανθοφορία.
Ωστόσο, η εξέλιξη μιας αλλεργίας
δεν υπόκειται σε δεδομένους κανόνες.
Μπορεί να έχω συμπτώματα και
εκτός εποχής;
Με την πάροδο των χρόνων, είναι
πιθανό να εκδηλώσετε συμπτώματα ακόμη και εκτός εποχής, εάν
εκτεθείτε σε επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως οι έντονες οσμές
(από
καθαριστικά,
κολόνιες,
βαφές, τσιγάρο), η σκόνη, η υγρασία και ο ψυχρός αέρας.
Μπορεί να φταίει το άγχος; Πράγματι, το άγχος ανήκει στους παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν την έναρξη της αλλεργίας και
να επιδεινώσουν ή να παρατείνουν
τα συμπτώματά της.
Θα γίνει αλλεργικό και το παιδί
μου; Εάν είστε μόνο εσείς αλλεργικός, το παιδί σας έχει 25% πιθανότητες να εκδηλώσει αλλεργία οποιουδήποτε τύπου, ενώ εάν είναι
αλλεργικοί και οι δύο γονείς, οι
πιθανότητες υπερβαίνουν το 60%.
Γιατί αυξάνεται η ρινίτιδα. Η
αλλεργική ρινίτιδα, συνήθως σε
συνδυασμό με την επιπεφυκίτιδα,
εκδηλώνεται στο 25-28% του πληθυσμού, ποσοστό κατά περίπου
10% υψηλότερο σε σύγκριση με την
προηγούμενη 20ετία. Οι παράγοντες που θεωρείται ότι συμβάλλουν σε αυτή την αύξηση είναι η
μόλυνση του περιβάλλοντος, η
αυξημένη υγρασία, καθώς και το
γεγονός ότι ζούμε σε όλο και πιο
«αποστειρωμένα» περιβάλλοντα.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Καταφέρνεις να γίνεις
δυναμικός και παίρνεις δραστικές
αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου. Κάνε
τις κινήσεις που θέλεις με ηρεμία και χωρίς
πανικό και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα
από ό,τι φαντάζεσαι. Προσοχή στις
συναισθηματικές παγίδες που αφορούν
κάποιες επαγγελματικές σου συνεργασίες.
Ταύρος: Ο δρόμος που έχεις χαράξει εδώ
και πολύ καιρό, αρχίζει σιγά-σιγά και σε
οδηγεί στην πολυπόθητη επιτυχία που
περίμενες. Μείνε συγκεντρωμένος και προσηλωμένος σε αυτόν και μην αποσυντονίζεσαι από τις γνώμες τρίτων. Δείξε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου και θα τα
καταφέρεις όλα μια χαρά.
Δίδυμοι: Θέλεις να τελειώσεις με κάποιες
υποχρεώσεις σου που έχουν μείνει πίσω,
αλλά οι λύσεις που θα προτείνεις, θα σε
φέρουν σε σύγκρουση με δικά σου άτομα.
Δείξε ώριμη στάση και μη φτάσεις στα
άκρα, όσο κι αν αυτά που θα σου προτείνουν, σε βρίσκουν απόλυτα αρνητικό.
Κάπου στην μέση θα βρείτε τις λύσεις, που
συμφέρουν και τις δύο πλευρές.
Καρκίνος: Η διάθεσή σου είναι πολύ καλή
και δεν έχεις σκοπό να αφήσεις τίποτα να
σου την χαλάσει. Είναι καλή μέρα για αποφάσεις και ξεκαθαρίσματα. Η σκέψη σου
είναι λογική και ορθή και μπορείς να
κάνεις τώρα τις αλλαγές που έχεις ανάγκη,
για να πας τα πράγματα εκεί που θες.

Λέων: Είσαι αρκετά κουρασμένος αυτό το
διάστημα και αυτό θα φανεί καθώς δυσκολεύεσαι να κάνεις βασικά πράγματα. Φρόντισε τον εαυτό σου πρώτα και ασχολήσου
μετά με τις υποχρεώσεις σου. Ειδικά
κάποια οικογενειακά ζητήματα μπορεί να
σε απασχολήσουν κατ’ εξοχήν, αλλά πρέπει να είσαι ήρεμος για να βρεις τις λύσεις
που σε συμφέρουν.
Παρθένος: Η καριέρα σου θα σε απασχολήσει έντονα λόγω κάποιων απρόβλεπτων
γεγονότων που θα σε ανησυχήσουν. Πιθανόν να παραμελήσεις πράγματα της καθημερινότητάς σου για χάρη της, αλλά
σίγουρα δεν αξίζει τον κόπο. Έχεις κάνει
ό,τι καλύτερο μπορείς και ό,τι είναι να
έρθει, δυστυχώς δεν θα καταφέρεις να το
εμποδίσεις.
Ζυγός: Για να απαλλαγείς από το άγχος
που σε έχει κυριεύσει, πρέπει να ξεκινήσεις
από το παρελθόν που σου έχει αφήσει
ζητήματα προς επίλυση και μετά να ασχοληθείς με τα του παρόντος θέματα. Τα
νεύρα και η πίεση δεν θα σε ωφελήσουν.
Φρόντισε να δεις με ηρεμία τα προβλήματά
σου, για να τα λύσεις μια κι έξω.
Σκορπιός: Η σημερινή μέρα είναι καλή για
σκέψη, αφού θα είσαι ήρεμος και σε θέση
να κάνεις έναν ουσιαστικό διάλογο με τον
εαυτό σου. Πρόσεξε την υγεία αλλά και την
εμφάνισή σου και μην παρασύρεσαι σε
διατροφικές υπερβολές, γιατί έχεις πολλές
πιθανότητες να ξεφύγεις από τα όρια.

Τοξότης: Νέα δεδομένα θα αποσπάσουν
την προσοχή σου και ένα καινούργιο σχέδιο, που αφορά τα επαγγελματικά σου,
πιθανόν να αρχίσει να πραγματοποιείται.
Πιθανές απρόβλεπτες οικονομικές απώλειες θα σου χαλάσουν την διάθεση και
πρέπει να προσέχεις πού δίνεις χρήματα,
γιατί θα ζημιωθείς.
Αιγόκερως: Η μέρα σε ωθεί να κάνεις
αλλαγές και να φέρεις τα πάνω κάτω στη
ζωή σου. Αυτό που πρέπει να προσέξεις
είναι πως αν βιαστείς για όλα αυτά, κινδυνεύεις να βρεθείς ακόμα πιο μπερδεμένος.
Δώσε το χρόνο που χρειάζονται οι καταστάσεις και κράτησε την αισιοδοξία σου.
Όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

Χοιρινό Κοντοσούβλι Μαριναρισμένο
σε Μπουκέτο Μυρωδικών
Υλικά:
2 κιλά χοιρινό μπούτι ή σπάλα, κομμένο σε μικρά κομμάτια (περίπου 5x5 εκ.)
5 ντομάτες, κομμένες
3 κρεμμύδια, κομμένα σε τετράγωνες κομμάτια
2 πιπεριές πράσινες, κομμένες σε τετράγωνα κομμάτια
3 σκελίδες σκόρδου, τριμμένες
2 Ζωμούς μπουκέτο
μυρωδικών
900ml λευκό ξηρό
κρασί
200ml ελαιόλαδο
2 κ. σ. τριμμένη ξερή
ρίγανη
Αλάτι και πιπέρι

Eκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε νερό να ζεσταθεί καλά, ρίχνουμε τις δυο συσκευασίες του Ζωμού χωρίς να τις ανοίξουμε και τις αφήνουμε μέσα στο νερό για 4 λεπτά μέχρι να
ρευστοποιηθούν. Στη συνέχεια τις ανοίγουμε και ρίχνουμε
το περιεχόμενο τους μέσα σε ένα μπολ μαζί με το κρασί,
τη ρίγανη, το τριμμένο σκόρδο, το ελαιόλαδο, το αλατοπίπερο και ανακατεύουμε. Βάζουμε μέσα στο μπολ το κομμένο κρέας για το κοντοσούβλι, ανακατεύουμε με τα χέρια
μας, το σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη και το αφήνουμε στο ψυγείο για 8 ώρες ή για όλο το βράδυ. Όταν μαριναριστούν, παίρνουμε ένα – ένα τα κομμάτια χοιρινού και
τα περνάμε εναλλάξ στη σούβλα με τα κομμάτια των
λαχανικών. Τυλίγουμε τη σούβλα με το χοιρινό κοντοσούβλι με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, και ψήνουμε για 80’
– 90’ σε σιγανή θράκα από κάρβουνα διαφορετικά στον
φούρνο στους 180°C για 60’ – 65’. Αν ψήσουμε το κοντοσούβλι στο φούρνο, ρίχνουμε μέσα στο ταψί και τα 2/3
της μαρινάδας.

Κοχύλες γεμιστές
Υλικά:
500 γρμ ζυμαρικά κοχύλες
500 γρμ κιμά ζυμωμένο με την συνταγή για μπιφτέκια που
προτιμάτε
300 γρμ τυρί τριμμένο (κεφαλοτύρι/ρεγκάτο/μοτσαρέλα/μυζήθρα κ.ά.)
780 ml τοματοχυμός (2 κονσέρβες)
1 λίτρο φρέσκο γάλα
αλάτι, πιπέρι

Eκτέλεση:
Ζυμώνουμε τον κιμά,
σύμφωνα με τη συνταγή
που προτιμούμε. Βουτυρώνουμε, ελαφρά, το
ταψί μας. Με ένα κουταλάκι του καφέ παίρνουμε μικρή ποσότητα κιμά και γεμίζουμε μια-μια τις
κοχύλες, όπως είναι άβραστες. Τις τοποθετούμε τη μία
δίπλα στην άλλη με τα ανοίγματα προς τα πάνω. Όταν
ολοκληρώσουμε, ρίχνουμε τους τοματοχυμούς, το γάλα και
λίγο αλατοπίπερο. Θέλουμε τα ζυμαρικά να είναι σκεπασμένα με υγρό. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με το τριμμένο τυρί και σκεπάζουμε πολύ καλά το ταψί με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 1 ώρα σε φούρνο με αέρα στους 180ο.
Σερβίρουμε κατά προτίμηση με πράσινη σαλάτα.

SUDOKU

Υδροχόος: Έχεις μια τάση απομόνωσης
από τους γύρω σου και αυτό θα σε μελαγχολήσει έντονα. Μη νομίζεις ότι κανείς δεν
ενδιαφέρεται και δεν νοιάζεται για σένα,
αλλά δώσε τους την ευκαιρία να σου το
αποδείξουν. Οι ιδέες που θα έχεις στα
επαγγελματικά σου ζητήματα είναι καλές
και μπορούν να σου αποδώσουν αρκετά
οικονομικά οφέλη, γι’ αυτό μην τις κρατάς
μόνο για τον εαυτό σου.
Ιχθείς: Η μέρα είναι πολύ καλή για εσένα
και την διάθεση σου και νιώθεις ότι τα
άγχη που σε είχαν βάλει σε πανικό, μένουν
πίσω. Κράτησε αυτή την τακτική για να
λύσεις διάφορα θέματα και μην κινείσαι
βιαστικά και επιπόλαια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Αιτήσεις για
φοιτητική χορηγία

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Η

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 654 - 4 ΜΑΪΟΥ 1962

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ
ΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Υπηρεσία Χορηγιών
και Επιδομάτων του
Υπουργείου Οικονομικών
ανακοινώνει ότι τα έντυπα αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία είναι διαθέσιμα στα γραφεία της
Υπηρεσίας Χορηγιών και
Επιδομάτων, το Γραφείο
Εξυπηρέτησης
στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Η υποβολή αιτήσεων
λήγει
στο
τέλος
Αυγούστου 2015.

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 10/2015, 22/4/2015
70.000...............024055
10.000...............052425
5.000.................082693
1.000.................054477
1.000.................030967
1.000.................089085
1.000.................044583
1.000.................072932
1.000.................076301
1.000.................089598
1.000.................056134
500....................081585
500....................058228
500....................087029
500....................090007
500....................037701
500....................043375
500....................057466
500....................061310
200....................077975

200....................083325
200....................092268
200....................010542
200....................042878
200....................067157
200....................041822
200....................072109
200....................073676
Άλλα ποσά
Από €100 οι λήγοντες σε
8286, 8349
Από €50 οι λήγοντες σε
1070, 9230
Από €20 οι λήγοντες σε
721, 848
Από €10 οι λήγοντες σε
949, 807
Από €4 οι λήγοντες σε
82, 48

ΓΝΩΜΙΚΟ
Δύο πράγματα πρέπει
να φοβάται κανείς: το φθόνο
των φίλων του και το μίσος
των εχθρών του.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα
ενός υπνοδωματίου στο
Γέρι. Πλήρως επιπλωμένο με όλες τις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και
κλιματιστικά
Πληρωμένα κοινόχρηστα
και νερό
ΤΙΜΗ: €280 μηνιαίως
ΤΗΛ. 99585038

Photo Solution
Φωτογραφίσεις Βιντεογραφήσεις

Δημήτρης
Χάρπας
Τηλ. 99328442 99976363
• Υπηρεσίες Ψηφιακής
Φωτογραφίας
• Φωτογραφίσεις /
βιντεογραφήσεις •
Γάμων, βαπτίσεων,
Εκδηλώσεων
• Ψηφιακά άλμπουμ

Κλεόβουλος ο Ρόδιος ( 6ος π.Χ. αιών,
Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται 1/2 οικόπεδο,
252 τ.μ. στη περιοχή
Αγ. Αθανάσιος Λεμεσός,
σε απόσταση 300μ. από
τον κυκλικό κόμβο
Αγ. Αθανασίου.
Τιμή πώλησης:
€120.000
Πληροφορίες:
99437102 / 99597830

Αναβιώνει στις 9 Μαΐου στο Παραλίμνι ο θεσμός των Ανθεστηρίων Αμμοχώστου

Μ

ετά από αρκετά χρόνια ο
Δήμος Παραλιμνίου αναβιώνει φέτος το θεσμό των
Ανθεστηρίων Αμμοχώστου που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
9 Μαΐου στις 6 το απόγευμα
στην Οδό Πρωταρά, η οποία θα
είναι στολισμένη με λουλούδια
και ανθοκατασκευές.

Στόχος είναι ο κάθε επισκέπτης
να «τοποθετηθεί» σε ένα ανοιξιάτικο και λουλουδένιο κλίμα, σε
ηχητικές και μυρωδικές εικόνες
Ανοιξης. Στις 6 Μαΐου πολιτιστικά σύνολα, οργανισμοί, αθλητές,
εθελοντές, δημότες και άλλοι θα
συμμετέχουν σε μια παρέλαση –
πομπή υπό τη συνοδεία μουσικής
κατά μήκος της οδού Πρωταρά

(λεωφόρος ξενοδοχείων)».
Η αθλήτρια Ελένη Αρτυματά «θα
είναι η πριγκίπισσα της Άνοιξης
που θα πλαισιώνει το άρμα του
Δήμου Παραλιμνίου και θα ανοίξει τις εκδηλώσεις με το άναμμα
της δάδας στην τελετή των
Παναθηναίων στην πλατεία
ODESSA.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πρωταθλητής Κυπέλλου Εφηβικού ΕΠΟΠΛ,
ο ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας

Σ

ε ένα εξαιρετικό από κάθε άποψη αγώνα που
έγινε το Σάββατο 25 Απριλίου, στο γήπεδο του
ΘΟΪ Λακατάμιας, η Εφηβική Ομάδα του ΚΕΔΡΟΥ
Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, στέφθηκε Κυπελλούχος
Εφηβικού ΕΠΟΠΛ μετά από την κατάκτηση του
Κυπέλλου Ανδρών από την πρώτη ομάδα.
Στον Τελικό Κυπέλλου Εφήβων, ο ΚΕΔΡΟΣ αντιμετώπισε την ομάδα του ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ Αγίων
Τριμιθιάς, Ομάδα που έπαιξε και πέρυσι στον Τελικό
με τη ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου.
Ο αγώνας ήταν πλούσιος σε φάσεις, μαχητικότητα
και αθλητοπρέπεια και κράτησε σε αγωνία τους
δεκάδες φιλάθλους που τον παρακολούθησαν. Στην
κανονική διάρκεια και στην παράταση δεν πέτυχε
τέρμα καμία ομάδα και η διαδικασία των πέναλτυ
ήταν αναγκαία. Η ομάδα του ΚΕΔΡΟΥ ευτύχησε να μην
χάσει κανένα τέρμα και πήρε τη νίκη με 4-2 αφού δεν
κρίθηκε αναγκαίο να κτυπηθεί το 5ον πέναλτυ. ΄Ετσι
η Ομάδα του ΕΥΑΓΟΡΑ για δεύτερο κατά συνέχεια
χρόνο αρκέστηκε στον τίτλο του «Φιναλίστ» Εφήβων.
Στο τέλος του αγώνα απονεμήθηκαν τα έπαθλα
Carlsberg στις δύο Ομάδες από τον Πρόεδρο και τα
Μέλη του Δ.Σ. ΕΠΟΠΛ.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επιθυμεί να συγχαρεί τους
Κυπελλούχους αλλά και τον ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ
Αγίων Τριμιθιάς για το θέαμα που πρόσφεραν και
την αθλητοπρέπεια που επέδειξαν.
Επίσης ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΘΟΙ
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ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
• Κερδισμένος της αγωνιστικής ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ • Δύο κυριαρχούν στη μάχη για το τίτλο
• Τρεις παλεύουν για το Ευρωπαϊκό διαβατήριο • Φουντώνει η φωτιά στη ζώνη του υποβιβασμού

Κ

ερδισμένος της αγωνιστικής
θεωρείται ο πρωτοπόρος
ΑΠΟΕΛ που διατήρησε την απόσταση που τον χωρίζει από τους
άλλους τρεις μνηστήρες του τίτλου. Η 28η αγωνιστική επεφύλαξε
αρκετές συγκινήσεις, κυρίως στον
Α’ όμιλο όπου και οι τρεις αγώνες
έληξαν ισόπαλοι.

λάβει το Ευρωπαϊκό τρένο.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν ήταν καλή με την
ΑΕΚ αλλά ο βαθμός που τσίμπησε
την κρατά στην προνομιούχα 3η

θέση. Η ΑΕΚ που θα δώσει τα τρία
από τα τέσσερα εναπομείναντα
παιχνίδια στην έδρα της έχει τα
φόντα να σφραγίσει το Ευρωπαϊκό
διαβατήριο αρκεί να
αποφύγει τα μοιραία
λάθη.

Ο ΑΠΟΕΛ που έχει τη ψυχολογία με
το μέρος του και θεωρητικά ευνοϊκότερο πρόγραμμα, έχει λογικό
προβάδισμα στην υπόθεση του
τίτλου.
Ο Απόλλωνας που για 4η συνεχόμενη αγωνιστική δεν γεύθηκε την
γλυκύτητα της νίκης παρουσιάζεται, προς το παρόν τουλάχιστον
ανήμπορος να ανταπεξέλθει στις
μεγάλες προκλήσεις. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι
έχασε το τρένο, καθώς υπολείπονται ακόμη τέσσερις αγώνες μέχρι
το τέρμα.
Η Ανόρθωση, που βρέθηκε πολύ
κοντά σε μεγαλειώδη νίκη επί του
πρωτοπόρου ΑΠΟΕΛ, χρειάζεται
επειγόντως βαθμούς για να προ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όταν ο Μακρής βλέπει δίχτυα
η ΑΝΟΡΘΩΣΗ κερδίζει

Στα κάτω διαζώματα,
η Νέα Σαλαμίνα σφράγισε το διαβατήριο της
παραμονής στα μεγάλα σαλόνια, ενώ ο
Οθέλλος πολύ δύσκολα θα τα καταφέρει να
αποφύγει τον υποβιβασμό. Ο Εθνικός με το
τρίποντο που κέρδισε
στην Αθηένου πήρε
βαθιά ανάσα. Η Αγία
Νάπα με την οδυνηρή
ήττα που υπέστη εξακολουθεί να παραμένει
στην πρίζα, ενώ η
ΔΟΞΑ με το τρίποντο
στο «Τσίρειο» έκανε
σημαντικό
βήμα
σωτηρίας,
χωρίς
ωστόσο να προεξοφλείται οτιδήποτε.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο Κυπελλούχος Ακαδημιών ΕΠΟΠΛ, ΚΕΔΡΟΣ
Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, μαζί με
τον πρόεδρο της ΕΠΟΠΛ Ανδρέα Κακουλλή,
τον κοινοτάρχη Κοτσιάτη Αντώνη Καμηλάρη και
Μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΔΡΟΥ
Λακατάμιας για την ανταπόκριση και συνεργασία
αναφορικά με τη διάθεση και χρήση του Γηπέδου της
Λακατάμιας, τη Χορηγό και Αθλοθέτη Εταιρεία
Carlsberg και τον Κοινοτάρχη Κοτσιάτη Αντώνη
Καμηλάρη για την αθλοθέτηση ακόμα ενός Τελικού.
Ακόμα ευχαριστεί τα Δ.Σ. του ΚΕΔΡΟΥ και του ΕΥΑΓΟΡΑ για την όλη συνεργασία και τα συγχαίρει για την
όλη προσπάθεια και τους τίτλους που καταξιώθηκαν.
Τέλος συγχαίρει το Δ.Σ. και την ομάδα του ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ Προσφύγων Λατσιών για την κατάκτηση του
Πρωταθλήματος Εφήβων. Το έπαθλο κατάταξης
απονεμήθηκε στο ημίχρονο του Τελικού Κυπέλλου.

Ο Γενικός Αρχηγός
Μιχάλης Μούγης με
τους Πρωταθλητές
του ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Προσφύγων Λατσιών,
στο Πρωτάθλημα
Ακαδημιών ΕΠΟΠΛ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος κατάταξης της Eνιαίας Kατηγορίας
της ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή
26 Απριλίου 2015:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου 0-3
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
3-3
B΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»
0-0
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού
3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ERG_16-16_inn_8 & 9 4/28/15 11:45 AM Page 1
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Συνέντευξη

Τα σοβαρά προβλήματα των Ιδιωτικών Υπαλλήλων
ενώπιον του 11ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Περιβάλλον και περιβαλλοντική
συνείδηση
με την Επίτροπο Περιβάλλοντος
Ιωάννα Παναγιώτου

1 Πιστεύεται πως ο Κύπριος πολίτης έχει περιβαλλοντική συνείδηση. Θα έλεγα ότι ο Κύπριος
πολίτης μέρα με τη μέρα βελτιώνεται όσον αφορά
την περιβαλλοντική του συμπεριφορά αλλά δυστυχώς η αλήθεια των αριθμών είναι ωμή αφού η
Eurostat καταγράφει ένα ποσοστό περίπου της
τάξης του 1% των Κυπρίων οι οποίοι θεωρούν το
περιβάλλον ως σημαντικό θέμα για τη ζωή τους,
κατατάσσοντας τη χώρα μας σε μία από τελευταίες
στην λίστα των Ευρωπαϊκών χωρών.

2 Υπάρχει σχολική κουλτούρα για την αειφόρο
ανάπτυξη. Ναι υπάρχει σχολική κουλτούρα για την
αειφόρο ανάπτυξη κυρίως στη Δημοτική εκπαίδευση. Γίνεται καταπληκτική δουλειά από τους μαθητές
και τους εκπαιδευτικούς στα Δημοτικά σχολεία
όμως στην Μέση εκπαίδευση παρά τις προσπάθειες
κάποιων εκπαιδευτικών χρειάζεται περισσότερη
δουλειά. Χρειάζεται η ενσωμάτωση αυτής της οριζόντιας έννοιας σε όλα τα μαθήματα. Η στρατηγική
για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη πρέπει να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοσθεί πλήρως.

Ε

ν μέσω μιας άνευ προηγουμένου θεσμικής, κοινωνικοοικονομικής και εργασιακής κρίσης
που πλήττει την Κύπρο και τον
κάθε πολίτη ξεχωριστά, πραγματοποιείται την Πέμπτη 14 Μαΐου,
στις 10πμ στο οίκημα της ΣΕΚ
στη Λευκωσία, το 11ο Παγκύπριο
Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΟΙΥΚ-ΣΕΚ.

η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ο γγ της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως και ο γγ της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Θάσος Βασιλόπουλος.

Το συνέδριο θα θέσει κάτω από το
μικροσκόπιο του τα σοβαρά εργατικά προβλήματα που πλήττουν
καθημερινά τους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους αλλά και τη συνεχή προσπάθεια που επιχειρείται από
εργοδότες για συρρίκνωση των
μισθών και ωφελημάτων τους.

Τα οργανωτικά και οικονομικά
αποτελέσματα της Ομοσπονδίας
θα καταθέσουν ο οργανωτικός και
ταμίας της Ομοσπονδίας Ανδρέας
Κωμοδίκης και Γιώργος Οδυσσέως.

Στο τελετουργικό μέρος του συνεδρίου θα απευθύνουν χαιρετισμούς

4 Ποιοι οι είναι οι οραματισμοί σας. Όραμα μου
είναι κατανόηση και εφαρμογή της πράσινης ανάπτυξης. Πρέπει να συνδέσουμε
την έννοια της οικολογίας με
την οικονομία και να σχεδιάζουμε την ανάπτυξη με
τρόπο που να σέβεται τους
φυσικούς πόρους (δηλαδή
να μην τους εξαντλεί) και
τον άνθρωπο ώστε να
έχει ευημερία και η σημερινή αλλά και οι επόμενες
γενιές.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα
τιμηθούν στελέχη της Ομοσπονδίας που αφυπηρέτησαν ενώ θα
εκλεγεί η νέα ηγεσία που θα κληθεί

να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις
και τα μείζονα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
του ιδιωτικού κλάδου.
Τις εργασίες του συνεδρίου θα
κηρύξει ο αγγ της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ
Μιχάλης Καζαμίας και θα προεδρεύσει ο γενικός οργανωτικός της
ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης.

ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

3

Πως ο πολίτης μπορεί πρακτικά να συμβάλει
για ένα καθαρό περιβάλλον. Ο πολίτης όταν είναι
ενημερωμένος μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα αφού
καμιά στρατηγική ή πολιτική απόφαση δεν μπορεί
να έχει επιτυχία χωρίς την εμπλοκή των πολιτών. Η
ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η κομποστοποίηση, η εξοικονόμηση ενέργειας με τήρηση
απλών κανόνων στο σπίτι και/η στους χώρους
εργασίας, οι προσεκτικές αγορές (π.χ αγοράζω μόνο
αυτό που χρειάζομαι, προτιμώ τοπικά προϊόντα,
αποφεύγω τη χρήση της πλαστικής σακούλας κλπ),
μαζεύω τις ακαθαρσίες του σκύλου μου όταν τον
βγάζω περίπατο και ο σεβασμός στη φύση και τους
συνανθρώπους μας αποτελούν σημαντική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει ο
γγ της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ Ελισαίος Μιχαήλ
(φωτο) αναπτύσσοντας τη δράση
της Ομοσπονδίας την παρελθούσα
τετραετία.

Η

ΣΕΚ συμμετέχοντας στη διεθνή εκστρατεία για ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων
φορέων στη λήψη μέτρων για
περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων, διοργάνωσε χθές Τρίτη
στη Λευκωσία, την καθιερωμένη
τελετή «Λαμπάδα Ελπίδας».
Οι Κοινωνικοί Εταίροι άναψαν
λαμπάδα στη μνήμη όσων έχασαν
τη ζωή τους στον αγώνα για το

μεροκάματο, και ομόθυμα ανανέωσαν τη δέσμευση τους για στενότερη συνεργασία με σκοπό την
ύπαρξη ασφαλέστερων και πιο
υγιεινών χώρων εργασίας.
Στην εκδήλωση απήθυνε χαιρετισμό η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου. Ομιλητής, ο γ.γ. της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως που τόνισε την
ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η προ-

σπάθεια για να δαμασθεί ο μινώταυρος των εργατικων ατυχημάτων.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα
της Διεθνούς Συνδικαλιστικής
Συνομοσπονδίας, ITUC, της οποίας
η ΣΕΚ είναι ενεργό μέλος. Κάθε
χρόνο χάνονται δύο και πλέον εκατομμύρια ζωές σε εργατικά ατυχήματα.

• 2.020.000 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν
κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με
την εργασία.

• 317 εκατομμύρια είναι τα μη θανατηφόρα
εργατικά ατυχήματα ετησίως.

• 321.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από
εργατικά ατυχήματα

• Κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος
πεθαίνει από εργατικό ατύχημα ή ασθένεια.

• 160 εκατομμύρια μη θανατηφόρες ασθένειες
ετησίως σχετίζονται με την εργασία.

• Κάθε 15 δευτερόλεπτα 151 εργαζόμενοι εμπλέκονται σε εργατικό ατύχημα.

Αυτό σημαίνει ότι:

Η ΣΕΚ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΚΥΠΡΙΑ ΜΑΝΑ
Κυριακή 10 Μαΐου 2015

Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ και ο ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου διοργανώνουν την Κυριακή 10
Μαΐου 2015 στις 10π.μ. στο οίκημα του ΑΠΟΠ, στο
Παλαιχώρι, γιορτή προς τιμή της Ελληνίδας Κύπριας
Μάνας.
Ομιλία θα εκφωνήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου.
Θα προηγηθεί μνημόσυνο των ηρώων της ΕΟΚΑ
1955-1959 Μιχαλάκη Καραολή και Αντρέα Δημητρίου στις 9 π.μ. στην εκκλησία της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας στο Παλαιχώρι με ομιλητή τον
Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.
Μετά τη θεία λειτουργία δρομείς θα μεταφέρουν
φλόγα από το άγαλμα της Μάνας, στο Μνημείο
Ηρώων της κοινότητας Παλαιχωρίου όπου θα γίνει
τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

