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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Στις επάλξεις οι αδιόριστοι
εκπαιδευτικοί ΚΙΕ

• Σαφή μηνύματα του Παγκύπριου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΘΗΚΑΝ ΜΕΣΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ή

Π

ορεία διαμαρτυρίας των αδιόριστων εκπαιδευτικών, ΚΙΕ, έξω από το υπουργείο Παιδείας.
(Σελ. 4)

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ –ΕΣΤΙΑΣΗ
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ρθε ή ώρα που το συνδικαλιστικό κίνημα θα επιδιώξει
σταδιακή επαναφορά των μισθών
και των ωφελημάτων στην εποχή
πρίν από την κρίση με σκοπό τη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των εργαζομένων οι οποίοι σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της
συνεχιζόμενης ύφεσης και της
οικονομικής τραγωδίας που έπλη-

ξε την Κύπρο.
Το μήνυμα αυτό έστειλε ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως από το βήμα του Παγκυπρίου συνεδρίου της ΟΒΙΕΚ –ΣΕΚ, τονίζοντας ότι αχίλλειος πτέρνα της
οικονομίας δεν είναι οι μισθοί
αλλά η χαμηλή παραγωγικότητα.

Νεόφυτος Κωνσταντίνου (φωτό)
ο οποίος κάλεσε τα συνδικαλιστικά
στελέχη να εντείνουν τον αγώνα
για διατήρηση των θέσεων εργασίας και θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων.
(Σελ. 6, 8, 9)

Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε και
ο επανεκλεγείς γ. γ. της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ

Σ

την Κύπρο οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης είναι ευάλωτοι στην εκμετάλλευση, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρώπης
(FRA) [Σελ.3]
Αυτή η διαπίστωση έρχεται να ενισχύσει την
καταβαλλόμενη προσπάθεια των συντεχνιών
ξενοδοχουπαλλήλων για περιορισμό και εξάλειψη
των εκδηλούμενων κρουσμάτων εκμετάλλευσης
στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού. Οι συντεχνίες
ξενοδοχουπαλλήλων βρίσκονται σε θέση μάχης
προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις
μεσούσης της περιόδου τουριστικής αιχμής αν δεν
αμβλυνθεί σύντομα το πρόβλημα της οργιάζουσας
εργασιακής εκμετάλλευσης, κυρίως Κοινοτικών
και αλλοδαπών.
Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ σε πρόσφατη συνεδρία του εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση που
επικρατεί, καλώντας το υπουργείο Εργασίας να
επιληφθεί του θέματος τάχιστα, προλαμβάνοντας
αναταράξεις στην εργασιακή ειρήνη. Οι κλαδικές
συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, κατήγγειλαν ότι σε 40 περίπου ξενοδοχειακές μονάδες παραβιάζεται η συλλογική σύμβαση.

• Επαναξιολόγηση του καθεστώτος απασχόλησης
αλλοδαπών και εφαρμογή πολιτικών για εξοικονόμηση θέσεων εργασίας για τους Κύπριους.
• Μέτρα για αποτροπή της εκμετάλλευσης των Κοινοτικών εργατών και εφαρμογή της Ίσης Μεταχείρισης
στην Απασχόληση

• Όχι στην ποινικοποίηση του δικαιώματος της

• Μέτρα για αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς
δαιμονοποίηση του εργατικού κόστους.

• Όχι στα ατομικά συμβόλαια εργασίας και στη

• Τάχιστη εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γενικού
Συστήματος Υγείας με άξονα τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ
• Να αποδοθούν χωρίς καθυστέρηση ευθύνες για το
οικονομικό έγκλημα σε βάρος του λαού και του τόπου.

απεργίας
μετατροπή των μισθωτών σε Αυτοαπασχολούμενους
• Όχι στην καθυστέρηση καταβολής του ανεργιακού επιδόματος και των αποζημιώσεων
λόγω πλεονασμού

Όχι στη δαιμονοποίηση του εργατικού κόστους

Σ

τη δύσκολη και ανακατεμένη εποχή που ζούμε που
αρκετές ακρότητες κερδίζουν έδαφος και γίνονται
πολιτική αντίληψη και διεκδίκηση, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα εργοδοτών που μόνιμα επιτίθεται κατά του
εργατικού κόστους.
Μια ομάδα εργοδοτών και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις και αντιλήψεις, υποστηρίζουν πως για όλα τα κακά της
κυπριακής οικονομίας η ευθύνη ανήκει στους
μισθούς και στα ωφελήματα που απολαμβάνουν οι
εργαζόμενοι. Δυστυχώς καταβάλλεται μια συνειδητή
προσπάθεια για πλήρη δαιμονοποίηση του εργατικού κόστους.
Ουδέν αναληθέστερο. Η ΣΕΚ απορρίπτει αυτές τις
ακρότητες και προς τεκμηρίωση της θέσης της αναφέρει ότι: Από επίσημα στατιστικά στοιχεία που
περιλαμβάνονται στις «Στατιστικές Βιομηχανίες»
που ετοιμάζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της
Κύπρου προκύπτει πως, στον τομέα της Μεταποίησης, (π.χ. βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καπνο-

βιομηχανία, χαρτοβιομηχανία κ.λ.π.), το εργατικό
κόστος ως ποσοστό του ολικού κόστους ήταν τα έτη
2010, 2011 και 2012 στο 22%, με την τάση να είναι
καθοδική. Ανάμεσα στο εργατικό κόστος περιλαμβάνονται οι μισθοί και ημερομίσθια και οι συνεισφορές
σε ταμεία εργοδοσίας.
Για να αποκρουσθούν και να αντιμετωπισθούν οι

• Απορρίπτονται ακραίες
εργοδοτικές αντιλήψεις
ακραίες και αναληθείς εργοδοτικές συμπεριφορές η
ΣΕΚ στις 4 Νοεμβρίου 2014 κατάθεσε επίσημα στοιχεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, στα
οποία - εκτός από τη βιομηχανία – υπάρχουν και
στοιχεία που απορρίπτουν τη θέση των ξενοδόχων
πως το εργατικό κόστος στη ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι περίπου στο 50%. Η αλήθεια λέει, όπως
αναφέρουν οι επίσημες στατιστικές του κράτους
πως, το εργατικό κόστος στα ξενοδοχεία το 2012

ήταν στο 36% του συνολικού κόστους και στο 30.8%
στα εστιατόρια με την τάση να είναι καθοδική τα
επόμενα χρόνια.
Από τα πιο πάνω αριθμητικά στοιχεία αβίαστα εξάγεται το ασφαλές συμπέρασμα, πως το εργατικό
κόστος δεν μπορεί να δαιμονοποιείται για όλα τα
κακά και για όλα τα προβλήματα της οικονομίας.
Πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό πως, η συνεχής
μείωση των μισθών, που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, δεν βοήθησε ούτε την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας ούτε συνέβαλε στην πρόοδο, ανάπτυξη
και ευημερία του τόπου.
Εν κατακλείδι και για πολλοστή φορά, η ΣΕΚ επαναλαμβάνει πως η αχίλλειος πτέρνα της κυπριακής
οικονομίας, (η οποία υφίσταται τα βαρίδια των
σκανδάλων, της γραφειοκρατίας και του σπάταλου
κράτους), δεν είναι οι μισθοί αλλά η χαμηλή παραγωγικότητα για την αύξηση της οποία η ευθύνη
βαρύνει την εκάστοτε κυβέρνηση και την εργοδοτική
πλευρά.

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

Ο

ι διαπραγματεύσεις για
οικονομική διάσωση της
Ελλάδας βρίσκονται στην κόψη
του ξυραφιού. Η κλεψύδρα
αδειάζει. Η ώρα της αλήθειας
πλησιάζει. Η αγωνία τόσο
στην Ελλάδα όσο και στην
Ευρώπη κορυφώνεται. Όλοι
κατανοούν πλέον ότι αν δεν
διασωθεί η Ελλάδα, το κόστος
για την Ευρώπη θα είναι πελώριο. Ενόσω οι διαπραγματεύσεις πλησιάζουν προς την

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

τελική ευθεία, οι δανειστές
σκληρύνουν τη στάση τους.
Από την άλλη, η Ελληνική
κυβέρνηση προτάσσει τις δικές
της θέσεις διαμηνύοντας ότι η
παρατεταμένη ασφυξία οδηγεί
στον αργό θάνατο. Ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του
που έχουν εκλεγεί στη βάση
σαφέστατης εντολής από τον
κατακρεουργημένο Ελληνικό
λαό, απορρίπτει τη λογική της
αυστηρότερης λιτότητας.
Είναι γεγονός ότι οι αντοχές
του Ελληνικού λαού έχουν εξαντληθεί. Τυχόν επιβολή νέων
σκληρότερων μέτρων που θα
κουτσουρέψουν τις συντάξεις
και θα μειώσουν περαιτέρω το
βιοτικό επίπεδο των πλατειών

Π

ριν ένα χρόνο με άρθρο
στην Εργατική Φωνή καταδείξαμε τη σοβαρή δυσκαμψία
που παρατηρείται καθημερινά
στη Δημόσια Διοίκηση, να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον
πολίτη, ειδικότερα σε σχέση με
τις χιλιάδες αναπάντητες κλήσεις από πολίτες που επιθυμούν εξυπηρετηθούν.
Παρά την αποστολή εγκυκλίων
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

για το εν λόγω ζήτημα και
παρά το γεγονός ότι το
Υπουργικό συμβούλιο τον
Μάρτιο του 2014 ασχολήθηκε
με το συγκεκριμένο ζήτημα το
πρόβλημα δυστυχώς συνεχίζει
να υφίσταται.

Το Μνημόνιο της Ελλάδας
μνημόσυνο της Ευρώπης;
στρωμάτων του πληθυσμού,
θα αναζωπυρώσει τη λαϊκή
οργή. Το αίτημα για GREXIT θα
πάρει στην περίπτωση αυτή
σάρκα και οστά και η αμφισβήτηση της Ευρωπαικής
ιδέας θα φουντώσει προσλαμβάνοντας επικίνδυνες διαστάσεις, ιδίως στις δεινοπαθούσες
χώρες του νότου.
Ήδη, στην Ευρώπη άρχισε να
φυσά άνεμος αλλαγής. Εκεί
όπου στήθηκαν κάλπες φέτος,
οι πολίτες ζητούν μια διαφορετική Ευρώπη που να έχει στο
επίκεντρο της τον άνθρωπο
και όχι τους κανόνες της αριθμητικής. Η απογοήτευση από
την μια άκρη της Ηπείρου ως
την άλλη για τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε. είναι διάχυτη. Οι Βρυξέλλες με αιχμή το
γραφειοκρατικό κατεστημένο
αντί να λύσουν τα αναφυόμενα
οξύτατα κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα μεσούσης της
κρίσης, χώνουν το κεφάλι τους
στην άμμο. Οι οραματιστές για
την οικοδόμηση της Ευρώπης
του αύριο απουσιάζουν.

Η ώρα της μεγάλης
απόφασης
Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό σκηνικό οι Θεσμοί καλούνται στις
αμέσως επόμενες μέρες να
πάρουν τη μεγάλη απόφαση
για το μέλλον της Ελλάδας.
Κανείς δεν δικαιούται να ισχυ-

ριστεί ότι την κύρια ευθύνη για
τα κακά χάλια της Ελλάδας
φέρει η Ευρώπη, παρά μόνον οι
απατεώνες πολιτικοί με πρώτους και καλύτερους τους
ΠασοκοσοσιαΛΗΣΤΕΣ. Ωστόσο,
νομιμοποιείται κάποιος να
ισχυριστεί ότι για την μιζέρια
και την εξαθλίωση των Ελλήνων, φέρουν τεράστια ευθύνη
οι Δανειστές γιατί όπως και οι

θα σηματοδοτήσει σωρείαν
αναταράξεων στην Ευρωπαική
επικράτεια με κύρια εστία την
Ευρωζώνη, η οποία δεν είναι
βέβαιον ότι μπορεί να απορροφήσει τους κοινωνικοοικονομικούς
κλυδωνισμούς ενός
GREXIT.
Οφείλουν όλοι, λοιπόν, μα
πρωτίστως οι Θεσμοί, να
συνειδητοποιήσουν πώς η

Ειδικότερα όταν πρόκειται για
την επιθυμία λήψης πληροφόρησης όσον αφορά επιδόματα ανεργίας, πλεονάζοντος
προσωπικού, λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
καθώς και άλλων επιδομάτων,
προφανώς η αγωνία των
πολιτών ανεβαίνει κατακόρυφα αφού από μια θετική ή
αρνητική απάντηση εξαρτάται
η επιβίωση χιλιάδων πολιτών.
Κανείς δεν παραβλέπει το
φόρτο εργασίας ή την υποστελέχωση των υπηρεσιών που
σίγουρα δημιουργούν έντονες

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)

λύση στο Ελληνικό ζήτημα δεν
είναι η επιβολή ισοπεδωτικών
μέτρων που αναπόφευκτα θα
εντείνουν τη μιζέρια και την
κοινωνική περιθωριοποίηση.
Μοναδική συνταγή σωτηρίας
είναι η παροχή βιώσιμης
συνταγής κατά τρόπο που να
αποπληρώνεται το Ελληνικό
χρέος, να σημειώνεται οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, να
εξουδετερώνονται οι στρεβλώσεις στην αγορά και γενικά να
βελτιώνεται σταδιακά το βιοτικό επίπεδο του λαού.

• Σίμωσε η ώρα
της αλήθειας για την
Ελλάδα και την Ευρώπη.
Το «σκληρό πόκερ» δεν
μπορεί να συνεχισθεί άλλο
ίδιοι παραδέχτηκαν, «έδωσαν
λάθος συνταγή στην Ελληνική
ασθένεια.» Ο Ελληνικός λαός
πληρώνει ακριβό τίμημα για τα
οικονομικά εγκλήματα των
πολιτικών ηγεσιών της τελευταίας 35ετίας. Τώρα είναι ή
ώρα να πληρώσουν και οι
Θεσμοί με πρώτη την Ευρωπαική Ένωση για τα λάθη και
τις παραλείψεις τους έναντι
της Ελλάδας αλλά και των
άλλων δυσπραγούντων κρατών του Ευρωπαικού νότου.
Είναι καθολικά παραδεκτό ότι
το σημερινό αδιέξοδο δεν συμφέρει σε κανέναν. Ούτε στην
Ελλάδα, ούτε στους εταίρους.
Τυχόν χρεοκοπία της Ελλάδας

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι η έκβαση του Ελληνικού ζητήματος
θα αποτελέσει το βαρόμετρο για το παρόν και το μέλλον της
Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρωζώνης οι οποίες αν παρελπίδα συνεχίσουν να κατευθύνονται από τις «στρατιωτικές διαταγές, τύπου Σόϊμπλε», δεν θα αργήσει η μέρα που το Ευρωπαικό όνειρο θα γίνει σκόνη και θρύψαλα. Και νάναι βέβαιοι οι
θιασώτες του Σόιμπλε και των ομογάλακτων του, πώς το νέο
Μνημόνιο που ετοιμάζουν να ταϊσουν στον Τσίπρα και τον
Βαρουφάκη, θα αποτελέσει την απαρχή του Μνημοσύνου για το
ευρώ. Παράλληλα θα υπάρξουν γεωπολιτικοί, ακόμη και γεωστρατηγικοί μετασεισμοί στο Ευρωπαϊκό οικόδομημα. Και οι
τελευταίοι που θα μετανοιώσουν γι’ αυτή την θλιβερή εξέλιξη
θα είναι οι Έλληνες.

Η «κουλτούρα εξυπηρέτησης» στην αναμονή!
Τα τελευταία κρίσιμα οικονομικά χρόνια που οι επιπτώσεις της κρίσης συνεχίζουν να
κτυπούν βάναυσα τους πολίτες η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση καθίσταται ακόμη πιο
αναγκαία.
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δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις, ειδικότερα στον τομέα
της εξυπηρέτησης των πολιτών. Την ίδια στιγμή όμως η
πολιτεία οφείλει να λάβει
σοβαρά υπόψη τον πολύτιμο
χρόνο που χρειάζεται να σπαταλήσει ο πολίτης για να μπορεί να εξυπηρετηθεί αλλά και
τον χρόνο που χρειάζεται ο
κρατικός λειτουργός που
καλείται να δώσει πληροφορίες στους πολίτες που δεν
μπόρεσαν να λάβουν από ένα
απλό τηλεφώνημα.
Το φαινόμενο, της μη ανταπόκρισης στις κλήσεις των πολιτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφεθεί να νομιμοποιηθεί και να παγιωθεί σε
βάρος των δικαιωμάτων του
κάθε πολίτη.
Στην εποχή των έντονων προ-

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

κλήσεων και των ραγδαίων
αλλαγών η δημόσια υπηρεσία
θα πρέπει να καταστεί ευέλικτη, ταχεία και αποτελεσματική μέσα από την καλλιέργεια
«κουλτούρας εξυπηρέτησης».
Μιας κουλτούρας που θα διαμορφώσει στην πορεία του
χρόνου μιαν άλλη, διαφορετική
εικόνα σαφώς καλύτερη από
την υφιστάμενη της Δημόσιας
Διοίκησης.
Να υπενθυμίσουμε την επισήμανση της Επιτρόπου Διοίκησης ότι «σε καιρούς, οικονομικής κρίσης όπου είναι αναμενόμενο ακόμη περισσότεροι
πολίτες να στραφούν προς το
κράτος, αυτό θα πρέπει να
είναι έτοιμο να τους αντιμετωπίσει
με
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ,
ΣΕΒΑΣΜΟ, ΠΡΟΘΥΜΙΑ, αποφεύγοντας αχρείαστη ταλαι-

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,

πωρία ή την περαιτέρω θυματοποίηση τους».
Η επισήμανση αυτή θα πρέπει
να αποτελέσει την πυξίδα
πορείας του κράτους και της
συντεταγμένης
πολιτείας,
ώστε να στηρίζει με κάθε
τρόπο και με κάθε μέσο τον
πολίτη που ζει στην καθημερινότητα του ,άγχος και ανασφάλεια τόσο για το εργασιακό του μέλλον, όσο και για το
μέλλον των παιδιών του.
Η άμεση ανταπόκριση καθώς
και η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες θα δημιουργήσουν μια νέα
εικόνα του κράτους πρόνοιας,
που στόχο θα έχει να στηρίξει
τον πολίτη, όχι μόνο οικονομικά, αλλά προπαντός ηθικά. Το
κράτος μεθοδευμένα θα πρέπει
να βρει τους τρόπους βελτίωσης της υφιστάμενης απαξιωτικής εικόνας του.

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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Μείωθηκε κατά 9,4% η ανεργία το Μάιο

Μ

είωση κατά 9,4% σημείωσε η ανεργία το Μάιο του 2015 σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2014, σύμφωνα με στοιχεία τη Στατιστικής Υπηρεσίας .
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 4.096
πρόσωπα, κάτι που αποδίδεται
κυρίως στους τομείς των κατασκευών
(μείωση 1.224 ανέργων), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 834), της μεταποίησης (μείωση 756), του εμπορίου
(μείωση 722), της δημόσιας διοίκησης
(μείωση 326), της εκπαίδευσης (μείωση
308) και στους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας (μείωση 537).

Κατά την ίδια περίοδο καταγράφηκε
αύξηση στην εγγεγραμμένη ανεργία
στους τομείς των υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και εστίασης (αύξηση
404 ανέργων) και των μεταφορών
(αύξηση 253). Με βάση τα στοιχεία που
τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία
Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2015,
έφτασε τα 39.672 πρόσωπα.
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για
εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν
την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων το Μάιο 2015
μειώθηκε στα 43.579 πρόσωπα σε
σύγκριση με 44.113 τον προηγούμενο
μήνα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3
Κύπρος: Yπαρκτή η εργασιακή εκμετάλλευση
σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας

Σ

ε κάποιους κλάδους της
Κυπριακής οικονομίας
τα σημάδια της εργασιακής εκμετάλλευσης είναι
έντονα. Σύμφωνα με τη νέα
έκθεση του οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρώπης (FRA) ευάλωτοι στην εργασιακή εκμετάλλευση είναι οι εργαζόμενοι Κύπρο στους τομείς
γεωργίας,
δασοκομίας,
αλιείας, διαμονής και υπηρεσιών
εστίασης. απαιτείται μηδενική ανοχή
για τις σοβαρές μορφές εργασιακής
εκμετάλλευσης.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ενώ η ΕΕ
έχει θεσπίσει νομοθεσία που απαγορεύει συγκεκριμένες μορφές σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης, εργαζόμενοι
που μετακινούνται εντός της ΕΕ ή μεταναστεύουν στην ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο
να πέσουν θύματα τέτοιων μορφών
εκμετάλλευσης.
Τα πορίσματα της έκθεσης καταδεικνύουν ότι η εγκληματική εργασιακή εκμετάλλευση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη
σε μια σειρά από κλάδους, όπως
κυρίως η γεωργία, οι κατασκευές, τα
ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες εστίασης, η

οικιακή εργασία και η μεταποίηση,
καθώς και ότι οι θύτες δεν διατρέχουν
ιδιαίτερο κίνδυνο να διωχθούν ποινικά
ή να υποχρεωθούν να αποζημιώσουν
τα θύματα. Η κατάσταση αυτή δεν βλάπτει μόνο τα ίδια τα θύματα, αλλά υπονομεύει γενικότερα τους κανόνες εργασίας.
Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διερεύνησης των υποθέσεων σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης, ο FRA σημειώνει ότι πρέπει να
δημιουργηθούν στενοί δεσμοί μεταξύ
αστυνομικών, εισαγγελικών και Αρχών
παρακολούθησης, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας, οι υπηρεσίες υποστήριξης και οι εργοδοτικές ενώσεις, ακόμη
και σε διασυνοριακό πλαίσιο.

12η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού

Αναγκαιότητα της εποχής η ουσιαστικότερη εμπλοκή
της γυναίκας στην αγορά εργασίας
Σ

τους δύσκολους καιρούς της
κρίσης αποτελεί αδήριτη
αναγκαιότητα η ουσιαστικότερη
και ενεργότερη εμπλοκή της
γυναίκας στην αγορά εργασίας.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο Επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Λεμε-

σού Σάββας Γεωργίου από το
βήμα της 12ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου
στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λεμεσό.
Ο κ. Γεωργίου τόνισε παράλληλα
πως το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ αποτελεί την έπαλξη όπου
οι γυναίκες μπορούν να δραστηριοποιούνται να προβάλλουν και
να διεκδικούν με αξιώσεις και
αξιοπρέπεια τα δικαιώματα τους.

Πρόσθεσε δε πως η αξιοποίηση
του γυναικείου εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασία, αποτελεί
στρατηγική αναγκαιότητα αφού η
οικονομία έχει απόλυτη ανάγκη το
ντόπιο εργατικό δυναμικό.
Η

γραμματέας

του

Τμήματος

Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα
στο χαιρετισμό της, επισήμανε
μεταξύ άλλων πως η πολιτεία
οφείλει να θωρακίσει την γυναικεία απασχόληση από διακρίσεις
και ανισότητες. Υπάρχει, πρόσθεσε, αξιόμαχο γυναικείο δυναμικό
το οποίο μπορεί να προσφέρει τα
μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
Η Επαρχιακή γραμματέας του Τμήματος Κατερίνα Παμπακά αφού
κατέθεσε την έκθεση δράσης του

Τμήματος επεσήμανε πως το
Τμήμα θα συνεχίσει με υπευθυνότητα να στηρίζει και να θωρακίζει
τις γυναίκες εργαζόμενες που επιτελούν
έναν πολύπλευρο και
πολυσήμαντο ρόλο στην Κυπριακή
κοινωνία.
Η συνδιάσκεψη εξέλεξε την νέα
Επαρχιακή Επιτροπή η οποία θα
χαράξει τη δράση του Τμήματος
για την επόμενη τετραετία.
Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης,
τιμήθηκε η Πολύμνια Ανδρέου
μητέρα 11 παιδιών (φωτό).

ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΜΠΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑ
ΛΕΝΙΑ ΧΟΥΛΙΩΤΟΥ
ΡΕΒΕΚΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΥΗ ΠΟΥΤΣΙΟΥΚΑ
ΝΑΝΤΙΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΝΙΤΗ
ΣΤΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΕΒΑ
ΝΙΚΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ ΝΕΣΤΩΡΟΣ
ΣΤΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΩ ΚΟΥΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ
ΚΕΝΤΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΩΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Διαμαρτυρία αδιόριστων εκπαιδευτικών των ΚΙΕ
Την απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας να μη λαμβάνεται
υπόψη η ανεργία ως κριτήριο
για τη μοριοδότηση εκπαιδευτικών στις προσλήψεις για την
αγορά υπηρεσιών για διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης, καταδίκασαν
την Τρίτη 2 Ιουνίου οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα ΚΙΕ, με εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν έξω από το
Υπουργείο Παιδείας.
Εργασία στους άνεργους, όχι
στους διπλοθεσίτες” ανέγραφε
ένα πανό που κρατούσαν οι
διαμαρτυρόμενοι, οι οποίοι
κατήγγειλαν, ότι το Υπουργείο
αφαίρεσε το κριτήριο αυτό
στην προκήρυξη για αγορά
υπηρεσιών για να «ευνοήσει»
συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευτικών οι οποίες ενδέχεται
να μην εργοδοτηθούν στα
πρωινά σχολεία, λόγω των
αλλαγών στα νέα ωρολόγια
προγράμματα, και να εργοδοτηθούν στα ΚΙΕ.
Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης διαμαρτύρονται για την απόφαση του
Υπουργείου να μη λάβει υπόψη
την ανεργία ως κριτήριο
μοριοδότησης και ως αποτέλεσμα τούτου να απολέσουν το

πλεονέκτημα που είχαν και να
δοθεί η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς που έχουν άλλη απασχόληση να απασχολούνται
και να έχουν δύο δουλειές, ενώ
αυτοί να μην έχουν καμία” ανέφερε σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής γ.γ. της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών της
ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου.

μπορεί και περισσότερο, γιατί
η προκήρυξη είναι για τρία
χρόνια- και δεν θα λαμβάνουν
ανεργιακό επίδομα.

Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελπιδοφόρο Νεοκλέους, το οποίο
ανέλαβε να διαβιβάσει στον
Υπουργό Παιδείας.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός στα ΚΙΕ τα
τελευταία εννέα χρόνια, κατήγγειλε ότι το Υπουργείο Παιδεί-

Στο υπόμνημα παρατίθενται οι
θέσεις του Συνδέσμου και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως η
πολιτική του υπουργείου Παι-

ας τα τελευταία δύο χρόνια
λειτουργεί με ένα “ετσιθελικό”
τρόπο. “Είναι ντροπιαστικό και
άδικο να παραχωρούμε εμείς
τη δική μας εργασία για να την
πάρουν κάποιοι άλλοι. Αυτό
είναι μια πραγματικότητα όσο
κι αν το αρνείται το Υπουργείο
Παιδείας” τόνισε.

δείας να μη μοριοδοτήσει την
ανεργία αλλάζει για να δοθεί η
ευκαιρία σε συγκεκριμένες
ομάδες εκπαιδευτικών, οι
οποίες ενδέχεται να μην εργοδοτηθούν στα πρωινά σχολεία
(συνεπεία των αλλαγών στα
ΝΩΠ) και να εργοδοτηθούν στα
ΚΙΕ.

Οι διαμαρτυρόμενοι παρέδωσαν υπόμνημα στον Διευθυντή

Τέτοιες πολιτικές και προσεγγίσεις είναι το ολιγότερο άδι-

κες αλλά και καταδικαστέες.
Είμαστε έτοιμοι για διάλογο
στη βάση της ειλικρίνειας, των
λογικών επιχειρημάτων και όχι
των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και των εκβιαστικών τελεσιγράφων”, σημειώνεται.

Σημείωσε ότι με την αγορά
υπηρεσιών, που εφαρμόζεται
εδώ και δύο χρόνια, έχουν
χάσει το δικαίωμα του ανερ-

• Βροντερό ΟΧΙ στα
εκβιαστικά τελεσίγραφα
γιακού επιδόματος και τώρα
δέχονται ακόμα ένα πλήγμα, να
μένουν εκτός απασχόλησης.
Ο Κώστας Χατζηθωμάς εκ
μέρους της ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ μίλησε για μονομερείς αποφάσεις
του Υπουργείου, οι οποίες,
όπως είπε, κανένα αποτέλεσμα
δεν θα φέρουν.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΑΕ ΚΙΕ
Χρυσοβαλάντω Αργυρού τόνισε
πως με την απόφαση του
υπουργείου, η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών που η μόνη
τους απασχόληση είναι τα
κρατικά δεν θα έχουν δουλειά
του χρόνου -επί δώδεκα μήνες

Ο κ. Νεοκλέους διαβεβαίωσε
τους εκπαιδευτικούς ότι εκείνο
που λήφθηκε πρώτιστα υπόψη
είναι «να διοριστείτε εσείς οι
άνεργοι και όχι διορισμένοι ή
αυτοί που απασχολούνται
κάπου με ένα δεύτερο επάγγελμα. Αυτό το έχουμε διασφαλίσει”, προσθέτοντας πως “δεν
υπήρχε καμία απολύτως σκοπιμότητα στην προκήρυξη».

Πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
Μ

έσα στο ομιχλώδες σκηνικό που σκιάζει την
Κυπριακή οικονομία και ευρύτερα την κοινωνία, η Ομοσπονδία Δημοσίων Υπηρεσιών

Κύπρου (ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ) χάραξε
τη νέα της στρατηγική και είναι
πανέτοιμη να αντιμετωπίσει
τις πολλαπλές προκλήσεις.
Στο συνέδριο της που πραγμα-

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας, η διατήρηση και
ενίσχυση της απασχόλησης στο Δημόσιο τομέα
θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, και θα πρέπει το κράτος να υιοθετήσει πολιτικές που
οδηγούν στο σεβασμό της εργασίας και δικαιωμάτων των εργαζομένων.

ΓΕΣΥ

Η

απουσία Γενικού Σχεδίου Υγείας σε
συνάρτηση και με τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει υπερφορτώσει το κρατικό
σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα οι ουρές
στα κρατικά νοσοκομεία να μεγαλώνουν
καθημερινά, να ταλαιπωρούν τους πολίτες.
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
στη διαχείριση του Σχεδίου και να αποφευχθεί η πλήρης εξάρτηση του από το εκάστοτε Υπουργό Υγείας και να αποφευχθούν τα
σοβαρά σφάλματα που έγιναν στην οικονομική διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του οποίου η διαχείριση γίνεται μόνο από την κυβερνητική πλευρά.

ματα όπως η απασχόληση, το
ΓΕΣΥ, η παροχή ποιοτικών
δημόσιων υπηρεσιών και το
φλέγον ζήτημα των μεταρρυθίσεων στις δημόσιες υπηρε-

σίες.

Για τα πιο πάνω θέματα, έχουν
εγκριθεί ισάρριθμα ψηφίσματα, η πεμπτουσία των οποίων
ακολουθεί:

Γραμματεία ΟΕΚΔΥ -ΣΕΚ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι σύνεδροι απαιτούν από την κυβέρνηση
όπως, προχωρήσει στην λήψη μέτρων που θα
δημιουργήσουν πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης στην οικονομία και θα μειώσουν την ανεργία.

τοποιήθηκε την Παρασκευή 29
Μαϊου 2015 η Ομοσπονδία
εξέλεξε την νέα της ηγεσία η
οποία θα κληθεί να διαχειριστεί μείζονα κοινωνικά ζητή-

• Το κράτος θα πρέπει να
διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού
τα δικαιώματα των εργαζομένων
εδραιώνοντας την εργασιακή ειρήνη
σε μια κρίσιμη περίοδο για τα
κοινωνικοοικονομικά πράγματα

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η

παροχή ποιοτικών Δημοσίων Υπηρεσιών είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους, για την Εκπαίδευση,
την Υγεία, την Ευημερία, την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και
την Κοινωνική Δικαιοσύνη.
Στις περιπτώσεις συνεργασίας του
κράτους με τον ιδιωτικό τομέα ή και
στις περιπτώσεις ανάθεσης Δημοσίων
αναπτυξιακών και άλλων έργων σε
ιδιώτες θα πρέπει να τηρούνται οι
συλλογικές συμβάσεις και να διασφαλίζονται όλα τα εργασιακά δικαιώματα των απασχολουμένων στα συγκεκριμένα έργα καθώς και η ενθάρρυνση
απασχόλησης ανέργων.

Μιχάλης Μιχαήλ γενικός γραμματέας, Γιώργος Κωνσταντίνου α.γ.γ.
Ανδρέας Νεοφύτου ταμίας, Τάκης Χριστοφόρου και Γιαννάκης Λεοντίου, μέλη

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι σύνεδροι καλούν την κυβέρνηση όπως, οι οποιεσδήποτε προτάσεις για τα
θέματα της Μεταρρύθμισης να συζητηθούν διεξοδικά με τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και μέσα από τις διεργασίες που θα γίνουν ο κοινωνικός διάλογος να αναδειχθεί και να ενισχυθεί.
Οι αντιπρόσωποι του 15ου παγκυπρίου συνεδρίου θα στηρίξουν την προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της αποδοτικότητας των
Δημοσίων Υπηρεσιών και είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν αλλαγές προς την
κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα όμως δηλώνουν με σαφήνεια ότι, δεν θα
αποδεχθούν καμιά αλλαγή η οποία θα επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο
αρνητικά τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και θα υπονομεύει τον
κοινωνικό διάλογο.
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Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει

Δεν είναι εφικτή επιπλέον αποζημίωση ή πρόσληψη στο δημόσιο πρώην υπαλλήλων των ΚΑ
Δ

εν είναι εφικτό να ικανοποιηθεί το
αίτημα των εργαζομένων των
Κυπριακών Αερογραμμών για πληρωμή
πρόσθετων αποζημιώσεων ή και πρόσληψή τους στη Δημοσία Υπηρεσία,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
«Σε σχέση με αίτημα για πληρωμή πρόσθετων αποζημιώσεων,
πέρα αυτών που αναφέρονται πιο πάνω, αλλά
και σε σχέση με αίτημα
για πρόσληψη των εργαζομένων των Κυπριακών
Αερογραμμών στη Δημόσια Υπηρεσία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις,
ήδη, έχουν ενημερωθεί
και γνωρίζουν πως αυτό
δεν είναι ούτε νομικά,
ούτε οικονομικά, αλλά
ούτε από οποιαδήποτε
άλλη άποψη εφικτό», υπογραμμίζεται.
Σε σχέση με το θέμα της αποζημίωσης
των εργαζομένων των Κυπριακών
Αερογραμμών, το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει και τονίζει πως το
συνολικό ποσό των αποζημιώσεων
προς τους 525 υπαλλήλους των
Κυπριακών Αερογραμμών και τους 65
πιλότους που έχουν πλεονάσει κατά το
2015, περιλαμβανομένων των πληρωμών από Ταμεία Προνοίας και το Ταμείο
Πλεονάζοντος Προσωπικού, ανέρχεται
στα €68.23 εκ.
Έχει, επίσης, αποφασιστεί η καταβολή
επιπρόσθετης αποζημίωσης στους
υπαλλήλους που είχαν αποχωρήσει
κατά την περίοδο 2012-2014, ούτως

ώστε, να τύχουν και αυτοί του ίδιου χειρισμού με τους υπαλλήλους που έχουν
πλεονάσει κατά το 2015. Όπως αναφέρεται, μέχρι σήμερα έχει ήδη καταβληθεί
ποσό €35 εκ. περίπου.
Για τη συμπλήρωση των πιο πάνω
αποζημιώσεων, το κράτος έχει αποφασίσει να διαθέσει ποσό που ανέρχεται

• Ξεχείλισε η οργή
τον απολυθέντων των ΚΑ
Διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο
Οικονομικών πραγματοποίησαν την
περασμένη Πέμπτη οι απολυθέντες
εργαζόμενοι των Κυπριακών Αερογραμμών, διεκδικώντας τις αποζημιώσεις
τους. Επέκριναν την
κυβέρνηση για την
καθυστέρηση στην

κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της
έναντι των απολυθέντων εργαζομένων
των ΚΑ, με τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την άμεση καταβολή
όλων των δικαιωμάτων τους και την
ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων,
για ενέργειες που θα δώσουν την ευκαιρία εργοδότησης για κάλυψη αναγκών
του κράτους.
Επίσης, απαιτούν την καταβολή απο-

• Διαμαρτυρήθηκαν έξω από το υπουργείο Οικονομικών
ζητώντας τάχιστη υλοποίηση των προεδρικών
και Κυβερνητικών δεσμεύσεων
• Αξίωσαν άμεση καταβολή των αποζημιώσεων
και των ωφελημάτων τους και συνάντηση
με τον υπουργό Οικονομικών
στα €14.9 εκ. Σημειώνεται ότι μέχρι την
περασμένη βδομάδα, διεξάγονταν επαφές με εκπροσώπους των εργαζομένων,
για τη ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων προς όφελος
των δικαιούχων.
Το Γενικό Λογιστήριο, σημειώνει το
ΥΠΟΙΚ, βρίσκεται στην τελική φάση των
διαδικασιών, αλλά και του ελέγχου που
είναι απαραίτητος για την πληρωμή
αυτού του ποσού. Μέσα στην τρέχουσα
βδομάδα θα κληθούν οι δικαιούχοι να
υποβάλουν τα στοιχεία του τραπεζικού
τους λογαριασμού, για να διεκπεραιωθεί το έμβασμα με και στόχο, η διαδικασία ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες
βδομάδες.

καταβολή των ωφελημάτων τους,
παρόλο που η Βουλή αποδέσμευσε το
απαραίτητο ποσό από τις 4 Μαΐου του
2015 . Επέκριναν ταυτόχρονα τον Οικονομικών ότι δεν ανταποκρίνεται σε
επανειλημμένες γραπτές και τηλεφωνικές εκκλήσεις των εκπροσώπων τους,
για καθορισμό συνάντησης, ώστε να
συζητηθούν θέματα, που τους αφορούν.
Οι ηγεσίες των συντεχνιών των εργαζομένων ΣΥΝΥΚΑ (ΟΗΟ - ΣΕΚ), ΣΗΔΗΚΕΚ
ΠΕΟ, ΣΥΠΚΚΑ και ΑΣΥΣΕΚΑ επέδωσαν
ψήφισμα σε λειτουργό του Υπουργείο
Οικονομικών, [αφού ο Υπουργός Χάρη
Γεωργιάδης απουσίαζε], καλώντας την

ζημιώσεων στους απολυθέντες εργαζόμενους στη βάση της πρακτικής που
ακολουθήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του
2012, καθώς και την ανάληψη δεσμεύσεων για πλήρη απόδοση του Ταμείου
Προνοίας, αφού με βάση τις προωθούμενες ρυθμίσεις, τυγχάνουν σημαντικών
αποκοπών σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2012.
Τέλος, οι απολυθέντες εργαζόμενοι των
ΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν
άλλα χρονικά περιθώρια πίστωσης στο
κράτος και ότι αναμένουν τον άμεσο
καθορισμό συνάντησης με τον Υπουργό
Οικονομικών, για συζήτηση και ρύθμιση
των θεμάτων τους.

Σχέδιο Προστασίας της Πρώτης Κατοικίας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
Η
κυβέρνηση προωθεί Σχέδιο
Προστασίας της Πρώτης
Κατοικίας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η σχετική
απόφαση που εγκρίθηκε την
περασμένη εβδομάδα από το
Υπουργικό Συμβούλιο αποσκοπεί στην προστασία των οφειλετών, οι οποίοι αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή δόσεων για στεγαστικά και επιχειρηματικά
δάνεια, για τα οποία έχει υποθηκευτεί η πρώτη τους κατοικία.

Δικαιούχοι θεωρούνται τα νοικοκυριά που έχουν στεγαστικό
δάνειο με υποθήκη την κύρια
κατοικία τους και μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο
εργασιών μέχρι €250 χιλιάδες
και εργοδοτεί προσωπικό μέχρι
4 άτομα) οι οποίες έχουν λάβει
επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη επίσης την κύρια τους
κατοικία. Αφορά μόνο στεγαστικά δάνεια τα οποία έχουν
συνομολογηθεί για την ανέγερση ή την αγορά κατοικίας του
αιτητή, καθώς και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ληφθεί
για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση του Σχεδίου έχει
ανατεθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).
Το Σχέδιο προνοεί την επιδότηση από τον ΚΟΑΓ των τόκων
του ενυπόθηκου δανείου του
δανειολήπτη, με σκοπό την
εξάλειψη του κινδύνου για
εκποίηση της κατοικίας του. Το
μέγιστο ποσοστό επιδότησης
των τόκων του ενυπόθηκου
δανείου είναι 4%, ενώ η μέγιστη
διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου είναι τέσσερα χρόνια (2+2).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις για
ένταξη στο Σχέδιο προνοούν,
μεταξύ άλλων, όπως:
1. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από
την Κεντρική Τράπεζα με βάση
την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων του 2015 για την
αναδιάρθρωση των δανείων
καθώς και οι διαδικασίες διαμεσολάβησης που ορίζει ο
Χρησματο-οικονομικός Επίτροπος και ο υποψήφιος να
έχει αποταθεί στην Υπηρεσία
Αφερεγγυότητας.
2. Η πρώτη κατοικία να είναι
υποθηκευμένη σε αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα

της Κύπρου, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως εξασφάλιση για

στου Εγγυημένου Εισοδήματος
και λαμβάνει ποσό για κάλυψη
μέρους των τόκων τους
τότε το συνολικό ποσό
που θα λαμβάνει από
το Σχέδιο θα συνυπολογίζεται ώστε η επιδότηση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτόκιο, το οποίο έχει

• Τίθενται αυστηρότατα εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια
• Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από άτομα,
τα οποία καταρχήν κρίνονται ως δικαιούχοι
από τον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας
τη χορήγηση στεγαστικού ή
επιχειρηματικού δανείου στον
ιδιοκτήτη της πρώτης κατοικίας ή και της συζύγου του.
3. Η ελάχιστη περίοδος μόνιμης διαμονής στην κατοικία να
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.
4. Ο αιτητής να είναι μόνιμος
κάτοικος της Δημοκρατίας ή να
διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία τα τελευταία δέκα χρόνια.
5. Σε περίπτωση που ο αιτητής
είναι δικαιούχους του Ελάχι-

οριστεί στο 4%.
Ως κύρια κατοικία ορίζεται η
κατοικία που χρησιμοποιείται
για τη διαμονή του ιδιοκτήτη
της ή σε περίπτωση σύμβασης
χρηματοδοτικής
μίσθωσης
(ενοικιαγορά), του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση
μισθωτή της, για περίοδο
πέραν των έξι μηνών κατ’ έτος.
Η κατοικία θα πρέπει να έχει
εκτιμημένη αγοραία αξία η
οποία δεν θα υπερβαίνει κατ’
ανώτατο της €250 χιλιάδες

ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και το ύψος
του δανείου που παραμένει
προς εξόφληση να μην υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €300
χιλιάδες.
Πέραν των πιο πάνω απαραίτητων προϋποθέσεων, για να
κριθεί ένας οφειλέτης δικαιούχος του Σχεδίου Προστασίας
της Πρώτης Κατοικίας θα πρέπει να πληροί σειρά αυστηρών
εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι
ανάλογα της σύνθεσης της
οικογένειας.
Επισημαίνεται ότι, το σύνολο
της εκτιμημένης αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας του ίδιου
και της οικογενειακής του
μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τις €100
χιλιάδες. Από τον υπολογισμό
της αξίας της περιουσίας
αυτής εξαιρείται η κατοικία
στην οποία διαμένει ο αιτητής
και η οικογένεια του, εφόσον η
εκτιμημένη αξία δεν υπερβαίνει
κατ’ ανώτατο τις €250 χιλιάδες.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
από άτομα, τα οποία καταρχήν
κρίνονται ως δικαιούχοι από
τον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεόφυτος Κωνσταντίνου,
επανεκλεγείς γ.γ. ΟΒΙΕΚ -ΣΕΚ

Διεκδικούμε μισθούς και ωφελήματα
που ίσχυαν πριν από την κρίση

M

ετά το 2010, η οικονομική κρίση να δείχνει πλέον έντονα
τα σημάδια της. Οι απολύσεις παίρνουν πολύ ανησυχητικές διαστάσεις και κυρίως οι μικροεπιχειρήσεις να κλείνουν
η μια μετά την άλλη. Μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες, σε ένα κλίμα που οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν αν την
άλλη μέρα θα είχαν τη δουλειά τους άρχισε από μια μερίδα
εργοδοτών, εκτός από τις απολύσεις και η καταστρατήγηση
των συμβάσεων και η αποκοπή ωφελημάτων των εργαζομένων.
Η ΣΕΚ και η Ομοσπονδία μας ενεργώντας για ακόμη μια φορά
υπεύθυνα και σοβαρά, κάλεσε τους εργοδότες σε διάλογο, με
σκοπό να βρούμε λύσεις, να κρατήσουμε θέσεις εργασίας, να
διατηρήσουμε τις συλλογικές μας συμβάσεις μέχρι να περάσει
αυτή η πρωτόγνωρη κρίση που μαστίζει τον τόπο μας. Έχει
διαπιστωθεί ότι εκεί που οι εργοδότες μας κάλεσαν σ’ ένα
ειλικρινή διάλογο για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, το
αποτέλεσμα ήτο πολύ θετικό. Κρατήσαμε θέσεις εργασίας και
βοηθήσαμε τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Εδώ θέλω να τονίσω και να χαιρετίσω και τη θετική συμβολή
που είχε και η παρουσία της ΟΕΒ σε
αρκετές και σοβαρές διαπραγματεύσεις, που έγιναν είτε σε κλάδους
παγκύπριων συμφωνιών, ή σε μεγάλες
εργοστασιακές επιχειρήσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τ

ο σημερινό συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη
εποχή για την εργατική τάξη της
πατρίδας μας. Οι εργαζόμενοι
σήμερα βρίσκονται μπροστά σε
μεγάλα προβλήματα, όπως
είναι π.χ. η ανεργία, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η ασέβεια σε βάρος των
συλλογικών συμβάσεων, η μείωση του κοινωνικού κράτους.
Όλα αυτά αναγκάζουν τους
εργαζόμενους να ζουν μέσα σε
κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Δυστυχώς η εργατική
τάξη, χωρίς να έχει καμία ευθύνη, καλείται να πληρώσει τα
σκάνδαλα και τα τραγικά
σφάλματα των τραπεζιτών
αλλά και την ολιγωρία της

να μην είναι θύματα εκμετάλλευσης και να προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό του Κυπρίου
εργαζόμενου.
Παράλληλα,
καλούμε την Κυβέρνηση να
καταθέσει στη Βουλή τα επαγγέλματα που πρέπει απαραίτητα οι εργαζόμενοι πρώτης
γραμμής να μιλούν την ελληνική
γλώσσα, πράγμα που θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην
εξοικονόμηση θέσεων εργασίας
για τους Κυπρίους.

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Εκφράζουμε την απαρέσκεια
μας γιατί τον τελευταίο καιρό
παρουσιάζονται σοβαρά κρούσματα εκμετάλλευσης της νομοθεσίες για αγορά υπηρεσιών με
αρκετούς εργοδότες να προτρέπουν το προσωπικό τους να
δηλώσουν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι,παρουσιάζοντας τους
ατομικά συμβόλαια με υποδεέστερους
όρους
εργασίας.
Καλούμε το υπουργείο Εργασίας
να παρέμβει για τερματισμό
αυτής της απαράδεκτης τακτικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εκφράζουμε την απαρέσκεια
μας για την ενέργεια της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων να ετοιμάσει και να απο-

Επανατονίζουμε την άμεση
ανάγκη για την εφαρμογή του

προηγούμενης κυβέρνησης που
απέτυχε να εκτιμήσει και να
διαχειριστεί με σωφροσύνη την
κρίση, αφού πίστευε πως η
Κύπρος θα εξέλθει αλώβητη
από το παγκόσμιο οικονομικό
τσουνάμι.

στείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχέδιο νόμου για ποινικοποίηση του δικαιώματος της
απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Η απαράδεκτη αυτή
κίνηση της ΟΕΒ πέραν του ότι

Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)
και καλούμε την κυβέρνηση να
εγκαταλείψει την ιδέα για την
εισαγωγή πολυασφαλιστικού
συστήματος υγείας, το οποίο
είναι εκ των πραγμάτων αντιοι-

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αποτελούν τα μεγάλα
θύματα της οικονομικής κρίσης.
Τα κορυφαία κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του τόπου,
απασχολούν το κίνημα της ΣΕΚ
πάνω σε συνεχή βάση. Πριν
λίγες μέρες, η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ εξέτασε τα
καίρια εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που
ταλανίζουν
την
κοινωνία
μεσούσης της κρίσης και πήρε
αποφάσεις για τάχιστη προώθηση τους με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας, την
ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη,
τη δημιουργία αξιοπρεπών
θέσεων εργασίας, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
και την ενίσχυση του κράτους
πρόνοιας, το οποίο τα τελευταία χρόνια πλήγηκε ανεπανόρθωτα.

• Καλούμε την Κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή τα
επαγγέλματα που πρέπει απαραίτητα οι εργαζόμενοι
πρώτης γραμμής να μιλούν την ελληνική γλώσσα, πράγμα
που θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
και στην εξοικονόμηση θέσεων εργασίας για τους Κυπρίους

Δυσαρέσκεια
Δεν θα παραλείψω όμως να εκφράσω
την δυσαρέσκεια μας με τον πιο έντονο
τρόπο μεγάλης μερίδας εργοδοτών, οι
οποίοι είδαν την οικονομική κρίση σαν
ευκαιρία να αποκόψουν ωφελήματα
από εργαζόμενους, να διαλύσουν τις
συλλογικές συμβάσεις και να αντικαταστήσουν τους Κύπριους εργαζόμενους με φθηνά εργατικά
χέρια, κυρίως κοινοτικών, τους οποίους με την ανοχή και τη
σιωπή της πολιτείας τους εκμεταλλεύονται φανερά και καθημερινά.

Ανταγωνιστικότητα
Όσοι νομίζουν πως θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων τους ή την οικονομία στο σύνολο της, μέσα
από τη συρρίκνωση των μισθών και των ωφελημάτων των
εργαζομένων, πλανώνται πλάνην οικτρά. Η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, η
οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και
δεν συγκρίνεται ευνοϊκά με τα όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη των «28».
Η ευθύνη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ανήκει στην
εκάστοτε κυβέρνηση και στην εργοδοτική πλευρά, όμως ούτε η
πρώτη ούτε και η δεύτερη δεν ασχολήθηκαν με σοβαρότητα με
το θέμα αυτό. Προτίμησαν να επιτεθούν άδικα και αυθαίρετα
σε βάρος των εισοδημάτων των μισθωτών πολιτών, αντιγράφοντας ο ένας τις πολιτικές του άλλου. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση με την ΑΤΑ. Μόλις η κυβέρνηση Χριστόφια
αποφάσισε να την παγοποιήσει στο δημόσιο τομέα, χωρίς
ανάσα και δεύτερη σκέψη έκαναν το ίδιο και οι εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, λες και η ΑΤΑ ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα.
Αυτή την εποχή βρισκόμαστε σε μια πορεία υλοποίησης και
εφαρμογής διορθωτικών πολιτικών. Διεκδικούμε, στα πλαίσια ανανέωσης των συμβάσεων, να επαναφέρουμε μισθούς
και ωφελήματα των μελών μας στην εποχή προς της κρίσης.
Αυτή η προσπάθεια άρχισε να στέφεται με αρκετή επιτυχία
γιατί σοβαροί εργοδότες αντιλαμβάνονται πως η καλύτερη
τους επένδυση είναι το προσωπικό τους και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις που αναπόφευκτα οδηγούν στην πρόοδο και
την ευημερία των επιχειρηματικών μονάδων. Θέλω όμως να
τονίσω ότι η πολιτική ανανέωση των συμβάσεων που άρχισε
το 2015 με την σταδιακή επαναφορά των ωφελημάτων θα
συνεχισθεί και το 2016.
Καλούμε τους εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους ξεπέρασαν
σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα τους να μην αντικρίζουν την
επαναφορά των ωφελημάτων ως νέα αιτήματα και να τα
απορρίπτουν, αλλά να εκτιμήσουν την υπεύθυνη και συνετή
στάση που τήρησαν οι Συντεχνίες και οι εργαζόμενοι τον
καιρό της μεγάλης κρίσης που πέρασαν.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Η κυβέρνηση θα πρέπει να μελετήσει εκ νέου την πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών εργατών,
να πατάξει με αποφασιστικότητα την αδήλωτη εργασία και
να εφαρμόσει αποτελεσματικά
τη νομοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης στην απασχόληση,
ώστε οι Κοινοτικοί εργαζόμενοι

στερείται σοβαρής τεκμηρίωσης, παρακάμπτει σκανδαλωδώς το Εργατικό Συμβουλευτικό
Σώμα στο οποίο κατά κανόνα
συζητούνται τέτοια κρίσιμα και
κορυφαία ζητήματα. Απορρίπτουμε τέτοιες ενέργειες υποδεικνύοντας ότι στην Κύπρο τα
απεργιακά μέτρα, λαμβάνονται
με αρκετή φειδώ και περίσκεψη
και δεν υπάρχει καμιά κατάχρηση. Προειδοποιούμε δε ότι το
ιερό δικαίωμα της απεργίας και
θα διαφυλαχθεί έναντι οποιουδήποτε τιμήματος.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ.Σ.
Βρισκόμαστε σε πορεία ανανέωσης αρκετών συλλογικών
συμβάσεων. Βασικός άξονας
πολιτικής είναι η επαναφορά
των μισθών και των ωφελημάτων στην περίοδο πριν από την
οικονομική κρίση. Αυτή η προσπάθεια άρχισε να στέφεται με
αρκετή επιτυχία, αφού πολλές
συμβάσεις ανανεώνονται με
πολύ καλά αποτελέσματα.
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κονομικό και ανεφάρμοστο,
όπως αποφάνθηκε πρόσφατα
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας.
Θεωρούμε ότι με την εισαγωγή
του ΓΕΣΥ πρέπει να διατηρηθεί η
αυτονομία του Οργανισμού
Ασφάλειας Υγείας, ενώ τάχιστα
η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα με στόχο την
προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων στα κρατικά
νοσηλευτήρια οι οποίοι θα επηρεαστούν από την αυτονόμηση
των νοσοκομείων.
Εκφράζουμε τη δυσανασχέτηση
μας για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην
πληρωμή των ανεργιακών επιδομάτων και των αποζημιώσεων λόγω πλεονασμού και
καλούμε την κυβέρνηση να στελεχώσει τις υπηρεσίες του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις
υποχρεώσεις τους.
(Σελ. 8)
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
Εδώ και 3000 χρόνια μιλούν
την Ομηρική Γλώσσα

Σ

ήμα κινδύνου εκπέμπουν τα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας γνω-

στής ως «Μεγάλης Ελλάδας», (Magna
Graecia) ο πληθυσμός των οποίων συρρικνώνεται σταδιακά.
Οι πρώτες ελληνικές αποικίες ιδρύθηκαν
περίπου το 750 π.Χ. στη Καλαβρία, την
Σικελία και την Απουλία. Είχανε την
τυπική ελληνική μορφή της πόλη - κράτους, και διατηρούσαν στενές σχέσεις με
τις μητροπόλεις τους, αφού είχανε και το
δικαίωμα να συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες
Oι νέοι στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια μετακινούνται
προς τον πλούσιο Βορρά. Οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται επικεντρώνονται
στην αναγκαιότητα της διατήρησης του
ελληνικού ιδιώματος της Καλαβρίας. Τα
ελληνικά της Καλαβρίας, που είναι μετεξέλιξη της αρχαίας δωρικής, διατηρήθηκαν για αιώνες και δεν πρέπει να χαθούν.
Επειδή, όμως, δεν είναι γραπτή γλώσσα,
κινδυνεύουν. Το επίσημο ελληνικό κράτος
ύστερα από μια μακρά περίοδο αδιαφορίας για τα προβλήματα των ελληνοφώνων της Καλαβρίας μάς ξάφνιασε θετικά
με τη δημιουργία πρίν μερικών ετών του
Ινστιτούτου Ελληνόφωνων Σπουδών, σε
μια ύστατη προσπάθεια να διασωθεί η
ελληνική γλώσσα..
Μέχρι και σήμερα, οι άνθρωποι μιλάνε
μια άγνωστη για τους υπόλοιπους Ιταλούς γλώσσα, το υπέροχο «Γκρίκο» που
είναι ένας μεθυστικός συνδυασμός από
αρχαία ελληνικά και ιταλικά.

Η περιοχή της Απουλίας
Μέχρι την εποχή του Μεσαίωνα, τα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας αριθμού-
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• Πρότυπο καλού καγαθού πολίτη και αγνού πατριώτη

Η

προδομένη γενιά του 74 συγκλονιστήκαμε πραγματικά με το άκουσμα του αιφνιδίου θανάτου του συναγωνιστή Σίμου Νησιώτη. Το μυαλό μας,
μη μπορώντας να ησυχάσει από το
κακό που μας βρήκε, στριφογυρίζει
ασταμάτητα στις όμορφες αλλά και
στις δύσκολες στιγμές της πολυκύμαντης ζωής του. Οι ανέμελες στιγμές
στα πολύβουα στέκια της φοιτητικής
Αθήνας αλλά και οι μαχητικές διαδηλώσεις έξω από τις πρεσβείες της Αμερικής και της Τουρκίας, αξιώνοντας
δικαιοσύνη στην Κύπρο, κυριαρχούν
στη μνήμη μας. Οι νέοι της γενιάς μας,
ανεξαρτήτως ιδεολογικών διαφορών
και πολιτικών πεποιηθήσεων, θεωρούμεν τυχερούς τους εαυτούς μας που
από τα νεανικά μας χρόνια γνωρίσαμε
ένα αγνό άνθρωπο, ένα φλογερό
πατριώτη, ένα γνήσιο Έλληνα.

στήμονας της ιατρικής, ξεκίνησε την
σταδιοδρομία του με γνώμονα τον όρκο
του Ιπποκράτη τον οποίο τηρούσε με
ευλάβεια. Ως καλός καλός καγαθός
πολίτης , μιάς και θαύμαζε ιδιαιτέρως
τον φιλόσοφο Σωκράτη, είχε ως μόνιμη
έγνοια του να βοηθήσει τον πάσχοντα
συνάνθρωπο του.
Αγωνιώντας για το μέλλον της Κύπρου
προσπαθούσε μέσω της ενεργούς
εμπολοκής του στον κομματικό στίβο
να διαδόσει τις αξίες του πολιτικού
πολιτισμού που ομολογουμένως εκαταρρακώνονταν βάναυσα στον τόπο
μας, έχοντας ως πρότυπο του την
ρήση του Κυριάκου Μάτση, ΟΥ ΠΕΡΙ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ.

Όντας ορφανός από τα δύο του χρόνια, γαλουχήθηκε από την χαροκαμένη
μάνα του στα αθάνατα ελληνοχριστιανικά ιδανικά. Από πολύ μικρός η
ζωή του απέκτησε ξεχωριστό νόημα
καθώς έκανε κτήμα του τη ρήση του
εθνικού μας ποιητή ΚΛΕΙΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ
ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΝΑ ΛΑΧΤΑΡΙΖΕΙ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟ. Και αυτό το
μεγαλείο είναι που του πυράκτωνε την
καρδιά και του έδινε δύναμη για υπέροχους αγώνες.
Όσοι τον ζήσαμε από κοντά, λέμε
χωρίς υπερβολή ότι στο πρόσωπο του
Σίμου του Νησιώτη ενσαρκώνεται η
μορφή του σημαιοφόρου αγωνιστή της
Ελευθερίας της γενηάς του 55, Πετράκη Γιάλλουρου. Από τα μαθητικά του
χρόνια στο παγκύπριο γυμνάσιο πρωταγωνιστούσε στις διαδηλώσεις υπέρ
των Δικαίων του ακρωτηριασμένου
Κυπριακού Ελληνισμού. Στο κάλεσμα
της πατρίδας, το 1974 έσπευσε στην
πρώτη γραμμή του πυρός ως έφεδρος
αξιωματικός των καταδρομών, υψώ-

σαν τα είκοσι επτά. Σήμερα έχουν απομείνει μόνον εννέα: η Καλημέρα, το
Καστρινιάνο Ντεϊ Γκρέτσι, το Κοριλιάνο,
το Μαρτάνο, το Μαρτινιάνο, το Σολέτο, η

Από τις αρχές του 2000 βίωσε το απεχθές πρόσωπο της πολιτικής ζωής
της Κύπρου και βαθύτατα ανήσυχος
αναζητούσε αγωνιωδώς
τρόπους
μέσω των οποίων θα μπορούσε να
αφυπνίσει τους πρόσκαιρα ευδαιμονούντες συμπολίτες του για αγώνα
ενάντια στη σήψη, τη διαπλοκή, την
αναξιοκρατία κι την ανισοπολιτεία
που κατάτρωγαν
πάνω σε συνεχή
βάση τα σωθικά
της Κύπρου.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ενεργοποιήθηκε σε κοινωνικούς, εθνικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους. Μαζί με
τον Σίμο το Νησιώτη
και
άλλους
φίλους αγωνιώντας
για την άσχημη

Στερνατιά και το Τζολίνο.

Η περιοχή της Καλαβρίας
Στη δυτική χερσόνησο της Νότιας Ιταλίας, απέναντι από τον κρατήρα της
Αίτνας, βρίσκεται ο άλλος άξονας της
Μεγάλης Ελλάδας, η Γκρέτσια Καλαβρίνα, δηλαδή η Ελλάδα της Καλαβρίας. Αν
και μεταξύ τους οι δυο περιοχές δεν δια-

τροπή του Κυπριακού και των Εσωτερικών μας πραγμάτων, ιδρύσαμε το
2007 το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του οποίου ο εκλιπών
υπήρξε πρώτος γενικός γραμματέας.
Παράλληλα, ανέλαβε δράση
στο
σωματείο ΟΧΙ Πέρα Χωρίου Νήσου το
οποίο υπηρέτησε και από τη θεση του
προέδρου.

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Με τον άδολο πατριωτισμό, την ευθυκρισία και την πολιτική οξυδέρκεια
που το διέκριναν, χτυπούσε τον τελευταίο καιρό αδιάκοπα τον κώδωνα του
κινδύνου για τα κακά που πρόκειται να
πλήξουν την κυπριακή κοινωνία.
Μοναδική του έγνοια ήταν πώς θα
μπορέσει με αποτελεσματικό τρόπο να
συμβάλει στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής και στην ανόρθωση του
καταρρέοντος κοινωνικού ιστού.
Δυστυχώς, οι προβλέψεις του επαληθεύτηκαν και η μικρή Κύπρος βουτηγμένη στο βούρκο αναζητά σήμερα
σωτήρες. Αυτή η άσχημη εξέλιξη τον
στεναχωρούσε αφάνταστα και δεν τον
άφηνε ήσυχο. Όσο έβλεπε τους συμπολίτες του να υποφέρουν και την κοινωνία να κολυμπά στο βούρκο, η ανησυχία του για το αύριο αναζωπυρώνετο
και δεν του επέτρεπε να ηρεμήσει.
Η είδηση του θανάτου του μας ράγισε
την ψυχή. Όλοι οι φίλοι του, της προδομένης γενιάς του 74, αισθανόμαστε
ότι η κυπριακή κοινωνία είναι τώρα
φτωχότερη. Ο αδόκητος χαμός του μας
θλίβει βαθύτατα αλλά ταυτόχρονα μας
προστάζει να εντείνουμε την προσπάθεια για να δικαιωθούν οι κοινωνικοί
και εθνικοί αγώνες του ανιδιοτελή,
αγνού πατριώτη και ανθρωπιστή
Σίμου Νησιώτη.
Μπορεί να μας έφυγε πικραμένος με
την Κύπρο ακρωτηριασμένη εθνικά,
οικονομικά και κοινωνικά και την
Ελλάδα καθημαγμένη. Όμως είμαι
βέβαιος ότι η προσωπική – οικογενειακή του ζωή ήταν επιτυχέστατη, γεμάτη
χαρές και αγαλλίαση.
Αισθανόμαστε ξεχωριστή περηφάνεια
γιατί είχαμε φίλο και συναγωνιστή το
Σίμο ο οποίος ως ξεχωριστός άνθρωπος, ως αγνός στρατιώτης της πατρίδας και ως υπέροχος Έλληνας αποτελεί πρότυπο για όλους μας. Ο βίος και
η πολιτεία του θα κατευθύνουν τα
βήματα μας για να ολοκληρώσουμε το
θεάρεστο κοινωνικό, πολιτιστικό κι
εθνικό έργο το οποίο άφησε ημιτελές.

Ξενής Χ. Ξενοφώντος

τηρούν ιδιαίτερα στενές επαφές, ωστόσο
κρατούν αναλλοίωτη την κοινή καταγωγή, όπως είναι η λαογραφική παράδοση
με χαρακτηριστικό δείγμα τα νοσταλγικά
τραγούδια που θα ακούσουμε στις γιορτές και τα πανηγύρια.
Εννέα είναι και τα χωριά που θα συναντήσουμε στη Γκρέτσια Καλαβρίνα: το
Χωρίο Βούα, ο Γυαλός του Βούα, το

νοντας την γαλανόλευκη στον Πενταδάκτυλο μαζί με άλλους εύτολμους
συμπολεμιστές του. Με την διαταγή για
οπισθοχώρηση ένοιωσε την πρώτη
μεγάλη πίκρα της ζωής του.

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ 1974
Αισθάνθηκε την προδοσία από πρώτο
χέρι. Όμως δεν λύγισε.

κατοικούν εννέα χιλιάδες ελληνόφωνοι

Στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των
σπουδών του πρωταγωνιστούσε στις
φοιτητικές διαδηλώσεις αξιώνοντας
Ελευθερία και Εθνική δικαίωση της
αιμάσσουσας Κύπρου, αψηφώντας
κάθε είδους απειλές και κινδύνους.

κάτοικοι.

Με την κάθοδο του στην Κύπρο ως επι-

Ροχούδι, το Χωρίο Ροχούδι, το Βουνί, το
Χωρίο Βουνίου, το Γκαλλιτσανό, το
Κοντοφούρι και η Αμυνταλία ή Αμεντολέα. Εδώ, στις πλαγιές του Ασπρομόντε

Στερνό αντίο
Ο Δρ. Συμεών Νησιώτης, κατάγεται από το Πέρα Χωρίο Νήσου. Απεβίωσε
στις 25 Μαίου 2015 σε ηλικία 62 ετών, νικηθείς από την επάρατη νόσο.
Κηδεύθηκε στις 29 Μαίου στον Iερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στο Πέρα Χωριό, Νήσου που αποδείχθηκε πολύ μικρός για να χωρέσει τη
λαοθάλασσα που μαζεύτηκε για τον τελευταίο ασπασμό. Τον επικήδειο
εκφώνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος
εξήρε τις αρετές του εκλιπόντος και την προσφορά του στην πατρίδα
καταθέτοντας στεφάνι εκ μέρους του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας
Πάμπος Ιωαννίδης ο οποίος κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του κινήματος
το οποίο ο εκλιπών θεωρούσε ως κοινωνικό κι εθνικό προπύργιο υπεράσπισης των συμφερόντων του Κυπριακού Ελληνισμού.
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• 15ο Παγκύπριο Συνέδριο Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ

Η ΣΕΚ καταδικάζει με βδελυγμία
κρούσματα εργασιακής εκμετάλλευσης
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Τ

ην έντονη δυσαρέσκεια της
ΣΕΚ για τα σοβαρά κρούσματα εκμετάλλευσης από
εργοδότες που προτρέπουν το
προσωπικό τους να δηλώσουν
ως αυτοτελώς εργαζόμενοι,
παρουσιάζοντας τους ατομικά
συμβόλαια με υποδεέστερους
όρους εργασίας, εξέφρασε ο
γενικός γραμματέας του Κινήματος Νίκος Μωυσέως από το
βήμα του 14ου Παγκύπριου
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
Βιομηχανικών ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
4 Ιουνίου 2015 στο οίκημα της
ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Ο γγ της ΣΕΚ κάλεσε το Υπουργείο Εργασίας χωρίς καθυστέρηση να παρέμβει για τερματισμό αυτής της απαράδεκτης
κατάστασης
ελέγχοντας
παράλληλα την έκταση του
προβλήματος.

Ο κ. Μωυσέως έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στο μείζον ζήτημα
της μεγάλης καθυστέρησης
που παρατηρείται στην πληρωμή των ανεργιακών επιδομάτων και των αποζημιώσεων
λόγω πλεονασμού και κάλεσε
την Κυβέρνηση να στελεχώσει
τις υπηρεσίες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να
μπορούν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους.
Ο γενικός γραμματέας της
ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου, στην εισηγητική του
ομιλία, εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τον ειλικρινή
διάλογο που υπήρξε από
κάποιους εργοδότες για την
αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και διαφορών που
προέκυπταν στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο δεν παραλείψε να
εκφράσει τη δυσαρέσκεια του
που μερίδα εργοδοτών , αντίκρισαν την οικονομική κρίση
ως ιδανική ευκαιρία για να
αποκόψουν ωφελήματα από

θυνη στάση που τήρησαν οι
Συντεχνίες και οι εργαζόμενοι.
Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου επεσήμανε μεταξύ άλλων
πως το δικαίωμα σε αξιοπρε-

√ Εργοδότες προτρέπουν προσωπικό τους
να δηλώνονται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι
√ Ο γγ της ΣΕΚ κάλεσε το Υπουργείο Εργασίας
να παρέμβει άμεσα για να φράξει το δρόμο
στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο
τους εργαζόμενους.
Κάλεσε παράλληλα τους εργοδότες, που οι επιχειρήσεις τους
ξεπέρασαν σε μεγάλο βαθμό τα
προβλήματα τους, να μην
αντικρίζουν την επαναφορά
των ωφελημάτων ως νέα αιτήματα και να τα απορρίπτουν,
αλλά να εκτιμήσουν τη υπεύ-

• Η ΣΕΚ, μακρυά από κομματικές εξαρτήσεις θα συνεχίσει
να διατυπώνει υπεύθυνο και ουσιαστικό συνδικαλιστικό λόγο

πείς συνθήκες εργασίας αποτελεί αναντίρρητο ανθρώπινο
δικαίωμα και είναι καθήκον και
υποχρέωση όλων μας να το
διασφαλίσουμε σε κάθε πολίτη. Για αυτό, συνεχίζουμε σθεναρά τον έλεγχο τήρησης της
εφαρμογής της εργατικής
νομοθεσίας, με έμφαση στη
διαφύλαξη της νόμιμης απα-

σχόλησης και τη διασφάλιση
των βασικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο
απηύθυναν ο πρόεδρος της
ΠΟΕΜ Γιάννης Στεφανόπουλος και ο γγ της ΠΟΕΕΠ Λάζαρος Τσιελεπής. Οι δυο ομιλητές αναφέρθηκαν στις έντονες
προκλήσεις του βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι καλώντας τους να συνεχίσουν να
αγωνίζονται,
δίπλα
στη
συντεχνία τους, μέχρι που η
Κύπρος κατορθώσει να βρει το
δικό της βηματισμό.
Το συνέδριο εξέλεξε την νέα
ηγεσία της Ομοσπονδίας η
οποία θα χαράξει τους στόχους και τη δράση της για την
επόμενη τετραετία. Γενικός
Γραμματέας επανεξελέγει ο
Νεόφυτος Κωνσταντίνου.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ καταγγέλλει και προειδοποιεί

Αχίλλειος πτέρνα της οικονομίας είναι η χαμηλή
παραγωγικότητα και όχι οι μισθοί

Μ

ια μεγάλη μερίδα εργοδοτών και άλλοι φορείς
που εκπροσωπούν ακραίες νεοφιλελεύθερες
αντιλήψεις, υποστηρίζουν πως για όλα τα κακά
της οικονομίας η ευθύνη ανήκει στο εργατικό
κόστος και στους μισθούς. Δυστυχώς καταβάλλεται μια προσπάθεια για τη δαιμονοποίηση των
ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι.
Ουδέν αναληθέστερο. Από επίσημα στατιστικά
στοιχεία που περιλαμβάνονται στις «Στατιστικές
Βιομηχανίες» που ετοιμάζονται από την Στατιστική Υπηρεσίας της Κύπρου προκύπτει πως, στον
τομέα της Μεταποίησης, (π.χ. βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καπνοβιομηχανία, χαρτοβιομηχανία κ.λ.π.), το εργατικό κόστος ως ποσοστό του
ολικού κόστους ήταν τα έτη 2010, 2011 και 2012
στο 22%, με την τάση να είναι καθοδική.
Ανάμεσα στο εργατικό κόστος περιλαμβάνονται οι
μισθοί και ημερομίσθια και οι συνεισφορές σε ταμεία εργοδοσίας.
Από τα πιο πάνω αριθμητικά στοιχεία αβίαστα εξάγεται το ασφαλές συμπέρασμα, πως το εργατικό κόστος δεν μπορεί να
δαιμονοποιείται για όλα τα κακά και για όλα
• Η ευθύνη βαρύνει
τα προβλήματα της οικονομίας.

την εκάστοτε κυβέρνηση

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η συνεχής
και την εργοδοτική πλευρά
μείωση των μισθών, (ιδιαίτερα όταν όλα τα
υπόλοιπα π.χ. επιτόκια, ηλεκτρισμός, γραφειοκρατία μένουν στο απυρόβλητο), δεν φέρνει ούτε ανάκαμψη, ούτε πρόοδο,
ούτε ανάπτυξη, ούτε ευημερία. Η αχίλλειος πτέρνα της κυπριακής οικονομίας
δεν είναι οι μισθοί αλλά η χαμηλή παραγωγικότητα, για την αύξηση της οποίας η ευθύνη βαρύνει την εκάστοτε κυβέρνηση και την εργοδοτική πλευρά.
Είμαστε το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό κίνημα του τόπου και υπό αυτή μας την
ιδιότητα αναγνωρίζουμε το βάρος της ευθύνης για τη σωστή, δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των
χιλιάδων μελών μας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε 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. Θα συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία
με τους κοινωνικούς μας εταίρους για την προώθηση των κοινών στόχων και
επιδιώξεων μας για το καλό της πατρίδας μας.
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Νεόφυτος Κωνσταντίνου επανεκλεγείς γ.γ. ΟΒΙΕΚ -ΣΕΚ

M

Διεκδικούμε μισθούς και ωφελήματα που ίσχυαν
στην περίοδο πριν από την κρίση

ετά το 2010, η οικονομική κρίση να δείχνει πλέον έντονα τα σημάδια της. Οι
απολύσεις παίρνουν πολύ ανησυχητικές διαστάσεις και κυρίως οι μικροεπιχειρήσεις να κλείνουν η μια μετά την άλλη.
Μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες, σε ένα
κλίμα που οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν αν την
άλλη μέρα θα είχαν τη δουλειά τους άρχισε από
μια μερίδα εργοδοτών, εκτός από τις απολύσεις
και η καταστρατήγηση των συμβάσεων και η
αποκοπή ωφελημάτων των εργαζομένων.
Η ΣΕΚ και η Ομοσπονδία μας ενεργώντας για
ακόμη μια φορά υπεύθυνα και σοβαρά, κάλεσε
τους εργοδότες σε διάλογο, με σκοπό να βρούμε
λύσεις, να κρατήσουμε θέσεις εργασίας, να διατηρήσουμε τις συλλογικές μας συμβάσεις μέχρι

• Σθεναρή αντίσταση σε κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης
των Συλλογικών Συμβάσεων

να περάσει αυτή η πρωτόγνωρη κρίση που μαστίζει τον τόπο μας.
Έχει διαπιστωθεί ότι εκεί που οι εργοδότες μας κάλεσαν σ’ ένα ειλικρινή διάλογο για
να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, το αποτέλεσμα ήτο πολύ θετικό. Κρατήσαμε
θέσεις εργασίας και βοηθήσαμε τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Εδώ θέλω να τονίσω και να χαιρετίσω και τη θετική συμβολή που είχε και η παρουσία της ΟΕΒ σε αρκετές και σοβαρές διαπραγματεύσεις, που έγιναν είτε σε κλάδους
παγκύπριων συμφωνιών, ή σε μεγάλες εργοστασιακές επιχειρήσεις.
Δεν θα παραλείψω όμως να εκφράσω την δυσαρέσκεια μας με τον πιο έντονο τρόπο
μεγάλης μερίδας εργοδοτών, οι οποίοι είδαν την οικονομική κρίση σαν ευκαιρία να
αποκόψουν ωφελήματα από εργαζόμενους, να διαλύσουν τις συλλογικές συμβάσεις
και να αντικαταστήσουν τους Κύπριους εργαζόμενους με φθηνά εργατικά χέρια,
κυρίως κοινοτικών, τους οποίους με την ανοχή και τη σιωπή της πολιτείας τους
εκμεταλλεύονται φανερά και καθημερινά.
Όσοι νομίζουν πως θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους
ή την οικονομία στο σύνολο της, μέσα από τη συρρίκνωση των μισθών και των
ωφελημάτων των εργαζομένων, πλανώνται πλάνην οικτρά. Η ανταγωνιστικότητα
βελτιώνεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και δεν συγκρίνεται ευνοϊκά με τα όσα συμβαίνουν στην
υπόλοιπη Ευρώπη των «28».
Η ευθύνη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ανήκει στην εκάστοτε κυβέρνηση
και στην εργοδοτική πλευρά, όμως ούτε η πρώτη ούτε και η δεύτερη δεν ασχολήθηκαν με σοβαρότητα με το θέμα αυτό. Προτίμησαν να επιτεθούν άδικα και αυθαίρετα σε βάρος των εισοδημάτων των μισθωτών πολιτών, αντιγράφοντας ο ένας τις
πολιτικές του άλλου. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση με την ΑΤΑ. Μόλις η
κυβέρνηση Χριστόφια αποφάσισε να την παγοποιήσει στο δημόσιο τομέα, χωρίς
ανάσα και δεύτερη σκέψη έκαναν το ίδιο και οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, λες
και η ΑΤΑ ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα.
Αυτή την εποχή βρισκόμαστε σε μια πορεία υλοποίησης και εφαρμογής διορθωτικών πολιτικών. Διεκδικούμε, στα πλαίσια ανανέωσης των συμβάσεων, να επαναφέρουμε μισθούς και ωφελήματα των μελών μας στην εποχή προς της κρίσης. Αυτή
η προσπάθεια άρχισε να στέφεται με αρκετή επιτυχία γιατί σοβαροί εργοδότες αντιλαμβάνονται πως η καλύτερη τους επένδυση είναι το προσωπικό τους και οι υγιείς
εργασιακές σχέσεις που αναπόφευκτα οδηγούν στην πρόοδο και την ευημερία των
επιχειρηματικών μονάδων. Θέλω όμως να τονίσω ότι η πολιτική ανανέωση των
συμβάσεων που άρχισε το 2015 με την σταδιακή επαναφορά των ωφελημάτων θα
συνεχισθεί και το 2016.

Ζέτα Αιμιλιανίδου,Υπουργός Εργασίας

Σημαντικός ο ρόλος των συνδικάτων στη διασφάλιση
ενός υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας

Β

ασικό μας μέλημα αποτελεί η δημιουργία των συνθηκών και προϋποθέσεων που θα δώσουν ώθηση
στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και,
συνάμα, θα επιτρέψουν στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων
στην απασχόληση. Προς τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
συνεχίζει αποφασιστικά την υλοποίηση μέτρων που
αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων, κυρίως στις
μικροεπιχειρήσεις για εργοδότηση ανέργων, με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους. Παράλληλα, προωθεί την αξιοποίηση σχεδίων κατάρτισης ανέργων
πτυχιούχων και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση εργασιακής
πείρας.

Τον χαιρετισμό διάβασε,
εκ μέρους της Υπουργού,
ο γενικός διευθυντής
του Υπουργείου Ανδρέας
Ασσιώτης

Το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας αποτελεί αναντίρρητο ανθρώπινο δικαίωμα και είναι
καθήκον και υποχρέωση όλων μας να το διασφαλίσουμε σε κάθε πολίτη. Για αυτό,
συνεχίζουμε σθεναρά τον έλεγχο τήρησης της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας,
με έμφαση στη διαφύλαξη της νόμιμης απασχόλησης και τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αποδείξει σε όλη την πορεία του και με την δράση του
ότι διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και ευημερίας για τους εργαζόμενους.

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Καλούμε τους εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους ξεπέρασαν σε μεγάλο βαθμό τα
προβλήματα τους να μην αντικρίζουν την επαναφορά των ωφελημάτων ως νέα
αιτήματα και να τα απορρίπτουν, αλλά να εκτιμήσουν τη στάση που τήρησαν οι
Συντεχνίες και οι εργαζόμενοι τον καιρό της μεγάλης κρίσης που πέρασαν.
Εμείς ως Ομοσπονδία θα συνεχίσουμε με αίσθημα ευθύνης να υπηρετούμε τα μέλη
μας και τη βιομηχανία, η οποία δεν πρέπει να αφεθεί να είναι ο φτωχός συγγενής
της ανάπτυξης.

Νεόφυτος Κωνσταντίνου γεν. γραμματέας
Γιώργος Κασιούρης α.γ.γ.
Φάνος Θεοφάνους ταμίας

Σοφοκλής Σοφοκλέους, μέλος
Γιαννάκης Ιωάννου μέλος
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Η

ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη σε μια σχέση είναι
θεμέλιοι λίθοι για την επιτυχία
της, ενώ τα ευαίσθητα προσωπικά οικονομικά στοιχεία είναι
πάντα ένας σκόπελος που
καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι σύζυγοι, με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην προκαλέσουν
περαιτέρω τριβές στη σχέση
τους.
Επειδή, λοιπόν, πρόκειται για
ευαίσθητο ζήτημα, δεν είναι
λίγοι εκείνοι που επιλέγουν τον
ασφαλή δρόμο της απόκρυψης
μεγεθών και στοιχείων, αγνοώντας πως τα ψευδή στοιχεία
σε καμία περίπτωση δεν θα
ωφελήσουν τη σχέση, παρά θα
προκαλέσουν αφορμές για
εντάσεις και διαφωνίες.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τα «οικονομικά» μυστικά μιας σχέσης
σωπικό και μυστικό λογαριασμό.
Δεν είναι φυσικά λανθασμένη
μια τέτοια κίνηση, όσο λανθασμένη είναι η απόκρυψη από
το σύντροφo, ότι διατηρείται
ένας ξεχωριστός λογαριασμός,
αφού συμβάλλει στις υποψίες
και για άλλα μυστικά.
2. Πόσος είναι ο μισθός τους
Οι περισσότεροι, στα πλαίσια
της ειλικρίνειας μεταξύ της
σχέσης, είναι ξεκάθαροι απέναντι στον άλλο, όσον αφορά

τε, εκτός –φυσικά- από την
πρώτη, δεν είστε ειλικρινείς με
το άτομο που έχετε απέναντί
σας και αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε
καλό.
3. Πόσο είναι το χρέος της
πιστωτικής τους κάρτας
Μπορεί να μην είστε υπερήφανοι για το υψηλό χρέος της
πιστωτικής σας, αλλά τα ψέμματα δεν θα βοηθήσουν σε
τίποτα. Έχετε άλλωστε υπόψη
σας πως δεν είναι απίθανο να

Ποια είναι όμως τα συνηθέστερα ψέμματα που λένε και
μυστικά που κρατάνε τα έτερα
ημίσεα μεταξύ τους και αφορούν την οικονομική τους
κατάσταση;
1. Πόσα χρήματα έχει ο τραπεζικός τους λογαριασμός
Ένα από τα συνηθέστερα
μυστικά που κρατάει ο ένας
σύντροφος από τον άλλο, είναι
τι μεγέθους είναι η αποταμίευσή τους και πόσα χρήματα
έχουν στον τραπεζικό τους
λογαριασμό. Αν και είναι κοινή
τακτική να διατηρούν οι
σύντροφοι ένα κοινό λογαριασμό για τα κοινά έξοδα, την
ίδια στιγμή δεν είναι καθόλου
σπάνιο ένας από τους δυο, ή
και οι δυο, να διατηρούν προ-

Ο

ι ειδήμονες των οικονομικών υποστηρίζουν, ότι
ακόμα και σε εποχές κρίσης, οι
μικρές καθημερινές αλλαγές
μπορούν να αποφέρουν οικονομικά οφέλη.

Η απόκρυψη της αλήθειας, το
μόνο που θα προκαλέσει είναι
αυξημένη ένταση και τριβή
ανάμεσά σας, ενώ η αποκάλυψη της αλήθειας, μπορεί να
σας βγει σε καλό, καθώς θα
έχετε ένα σύμμαχο στη διαχείριση των οικονομικών σας.
4. Πόσα ξοδεύετε
Αν ξοδεύετε τα δικά σας χρήματα σε προσωπικά σε έξοδα,
καλά κάνετε και δεν έχετε να
λογοδοτήσετε σε κανένα. Αν
όμως έχετε ένα κοινό λογαριασμό για τα κοινά έξοδα και
ξοδεύετε περισσότερα από τα
προγραμματισμένα, μην έχετε
την αυταπάτη ότι θα περάσει
απαρατήρητο κάτι τέτοιο.
Αργά ή γρήγορα οι αριθμοί δεν
θα βγαίνουν και θα αρχίσουν οι
δύσκολες ερωτήσεις.
5. Πόσο είναι το δάνειό σας

τα μηνιαία τους έσοδα. Είναι
πολλοί όμως και εκείνοι που
είτε υπερβάλλουν στα νούμερα
για να εντυπωσιάσουν τον
άλλο, είτε δηλώνουν λιγότερα
για να μην επιβαρύνονται το
ίδιο από τα κοινά έξοδα. Σε
όποια κατηγορία και αν ανήκε-

• Κερδίστε μέσα από την
ειλικρινή διάθεση να χειριστείτε τα οικονομικά
σας από κοινού
πετύχει στο σπίτι σας, ο
σύντροφός σας, απόδειξη της

Τα δάνεια είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι
περισσότεροι Έλληνες και όσο
πιο ευθείς και ειλικρινείς είστε
με το σύντροφό σας, όσον
αφορά στις δόσεις και τη
διάρκεια του δανείου, τόσο το
καλύτερος για όλους σας. Το
να κρύβετε κάτι τέτοιο από τη
σχέση σας, είναι σαν να κρύβετε κάτι βασικό όσον αφορά τη
ζωή σας, αφού τα οικονομικά

7+1 μυστικά για να γλιτώνετε
χρήματα καθημερινά

Aς δούμε σε πραγματικές συνθήκες, τι μπορούμε να κάνουμε
για να μειώσουμε τα έξοδα
στην καθημερινότητα μας.

περιορίζουν και κυρίως σας
«υπενθυμίζουν», ότι μόνο όσα
χρήματα έχει το πορτοφόλι
σας μπορείτε να ξοδέψετε.

Μόνο μετρητά

Όχι στα έτοιμα φαγητά

Κατά μέσο όρο, έχει υπολογιστεί, ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν μετρητά αντί για

Η πικρή αλήθεια, σε εποχές
κρίσης, είναι, ότι θα πρέπει να
μειώσετε την εύκολη λύση της
πίτσας και άλλων γευστικότατων, κατά τα άλλα τροφίμων.
Εάν υπολογίσετε μάλιστα,
πόσο θα σας κοστίσει μία
πίτσα για παράδειγμα, για να
την φτιάξετε μόνοι σας (έστω
και αγοράζοντας έτοιμη ζύμη,
για όσους δεν έχουν καλή
σχέση με τη μαγειρική), τότε
σίγουρα θα αντιληφθείτε τη
«σπατάλη» του έτοιμου φαγητού. Άρα, πετάξτε τα «προκλητικά» αφισάκια, που γεμίζουν
τα συρτάρια σας και μπείτε
στην κουζίνα.

κάρτες (όσοι ακόμα έχουν)
ξοδεύουν περίπου 28% λιγότερα χρήματα. Ο λόγος είναι
προφανής: εάν πάτε στο σούπερ μάρκετ με την κάρτα σας,
το πιο πιθανό είναι να αγοράσετε, μεταξύ άλλων και πράγματα τα οποία δε χρειάζεστε.
Αντίθετα, τα μετρητά σας

τράπεζας με το χρεωστικό και
να μάθει όλη την αλήθεια, με
τον άσχημο τρόπο.

Διαχειριστείτε μόνοι σας τα
απλά καθημερινά ζητήματα
Στη χρυσή εποχή της περασμένη δεκαετίας οι περισσότεροι
είχαν ανακαλύψει, ότι η κούραση της δουλειάς δεν τους αφήνει περιθώρια να ασχοληθούν
με το σπίτι. Μόνη «λύση» ήταν
να προσλάβουν κάποιον για το

καθαρίζει, για να σιδερώνει τα
ρούχα, να κάνει γενικότερα
όλες τις δουλειές, που «βαριόταν» να κάνει ο ίδιος. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας
τα να κλαις. Οι εποχές άλλαξαν και πλέον πρέπει να βρείτε

στείτε το (ιδανική περίπτωση
θα ήταν βέβαια να σας το
χαρίσουν). Προσοχή όμως να
το επιστρέψετε στην ίδια
κατάσταση που το πήρατε,
αλλιώς ξεχάστε για πολύ καιρό
ακόμα να ζητήσετε χάρη από

• Να θυμάστε, ότι η καλύτερη οικονομία γίνεται όταν υπάρχει
ισορροπία στα έσοδα και τα έξοδα. Ελέγξτε τα οικονομικά
σας (δεν είναι κακό να κρατάτε και κανένα «τεφτέρι») και
στο τέλος του μήνα θα δείτε, ότι το πρόγραμμα που ακολουθείτε, σας αποφέρει κέρδη. Εξάλλου, οικονομία δε σημαίνει
στέρηση, αλλά καλύτερη διαχείριση των χρημάτων
τον τρόπο και περισσότερο τη
διάθεση, να διαχειρίζεστε
μόνοι σας τα απλά καθημερινά
ζητήματα. Απλά σκεφτείτε, ότι
έχετε ζήσει εποχές που δε χρειαζόσασταν κανέναν να σας
καθαρίσει το σπίτι. Επιστροφή
στις ρίζες…

Δανεισμός αντί αγοράς
Αν ψάχνετε να αγοράσετε κάτι,
καλό θα ήταν να ρωτήσετε
πρώτα φίλους και γνωστούς, εάν έχουν αυτό το
«κάτι» που ψάχνετε. Σε
περίπτωση που δεν το
χρειάζονται, πολύ απλά δανει-

τους φίλους σας. Εναλλακτικά,
μπορείτε να επισκεφτείτε
παζάρια, όπου μάλλον θα
έχουν ό,τι ζητάτε σε πολύ καλή
τιμή.

Μην υποτιμάτε τα «ψιλά»
Η γνωστή παροιμία «φασούλι,
φασούλι γεμίζει το σακούλι»
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σας σχετίζονται άμεσα με αυτό
και η απόκρυψη τέτοιων πληροφοριών δεν είναι ποτέ αποδεκτή από τον άλλο.
6. Πόσα δανείζετε σε φίλους
και συγγενείς
Δεν είναι κακό να δανείζετε
χρήματα σε φίλους και συγγενείς που έχουν ανάγκη, αν
όμως χρησιμοποιείτε τον κοινό
λογαριασμό, τότε θα πρέπει να
το έχετε γνωστοποιήσει πρώτα
στο σύντροφό σας και να έχετε
τη σύμφωνη γνώμη του ή τουλάχιστον να έχει προηγηθεί μια
συζήτηση.
Καλό θα ήταν ακόμα να έχετε
μια σχετική επίγνωση πως τα
δανεικά είναι συχνά αγύριστα
και να το σκέφτεστε διπλά
πριν δανείσετε σε κάποιον
χρήματα, φίλο ή συγγενή.
7. Πόσα ξοδεύετε στα παιδικά
ψώνια
Το πόσα χρήματα ξοδεύετε για
τα παιδιά, δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό ζήτημα, όσο
θέμα ανατροφής των παιδιών,
που είναι πολύ πιθανό να έχετε
διαφορετική γνώμη από το
σύντροφό σας. Αν θεωρεί πως
με το να ξοδεύετε πολλά χρήματα για τα χατίρια των παιδιών, τα κακομαθαίνετε, αλλά
εσείς δεν μπορείτε να αντισταθείτε, καλό θα ήταν να κάνετε
μια κουβέντα, να βρείτε μια
συμβιβαστική λύση και ένα
συγκεκριμένο ποσό που θα
διαθέτετε στις αγορές που
αφορούν τα παιδιά.
μπορεί να ακούγεται υπερβολική, ίσως και ξεπερασμένη,
αλλά έφτασε η εποχή να δικαιωθεί. Διανύοντας τη δεύτερη
δεκαετία του ευρώ, θα έχετε
διαπιστώσει και μόνοι σας, ότι
πλέον τα χάλκινα μονόλεπτα,
δίλεπτα και πεντάλεπτα μπορούν να αποβούν σωτήρια
κάποιες φορές. Μαζέψτε τα
όλα σε ένα κουτί, κουμπαρά ή
οπουδήποτε αλλού θέλετε και
κάθε φορά που πηγαίνετε στο
σούπερ μάρκετ, ξεφορτωθείτε
τα με …οικονομία.

Μείνετε μία μέρα μέσα
Ακόμα και το μεγαλύτερο
πάρτυ κάποια στιγμή χρειάζεται την ξεκούραση και την ηρεμία που προσφέρει το σπίτι.
Αυτή είναι η ευκαιρία λοιπόν,
για αποταμίευση. Σκεφτείτε,
ότι τα χρήματα που θα ξοδεύατε, θα μείνουν στην άκρη για
την επόμενη έξοδό σας. Μπορείτε ακόμη να φτιάξετε την
σπιτική πίτσα, να καλέστε
φίλους, οι οποίοι μπορούν να
φέρουν τα δικά τους ποτά και
να δείτε ταινίες. Έτσι, διασκεδάζετε και γλιτώνετε παράλληλα τα χρήματα του σινεμά.

Καφές αμαρτωλή
συντροφιά
Μειώστε την κατανάλωση
καφέ και το κάπνισμα. Το
οικονομικό όφελος θα είναι
τεράστιο.
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ΕΥΖΩΪΑ - ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εξαλείψτε τις αρνητικές
σκέψεις από
την καθημερινότητα σας

Ο

ι αρνητικές σκέψεις έχουν τεράστια
επιρροή όχι μόνο στην καθημερινότητα ενός ατόμου αλλά και στην υγεία
του. Για να μπορέσει κανείς να απαλλαγεί από την αρνητικότητα χρειάζεται
χρόνο, υπομονή, επιμονή αλλά και
κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στην
καθημερινή του ρουτίνα. Πιο κάτω θα
δείτε γιατί πρέπει να διώξετε τις αρνητικές σκέψεις από την καθημερινότητά
σας και πώς μπορείτε να το πετύχετε
αυτό.
Οι αρνητικές σκέψεις επηρεάζουν το
μυαλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι αφήνουν τις αρνητικές σκέψεις να επηρεάσουν την καθημερινότητά τους. Σταματήστε να επιβαρύνετε το μυαλό σας με
αρνητικότητα και απαλλαχθείτε από
αυτήν τη συνήθεια όσο το δυνατό γρηγορότερα. Είτε διαβάζοντας το αγαπημένο σας λογοτεχνικό βιβλίο, είτε αφήνοντας για λίγο τον εαυτό σας στην
αγκαλιά του Μορφέα. Θα πρέπει να
καλλιεργείτε τη θετική σκέψη καθημερινά.
Απομακρύνετε από τη ζωή σας τους
αρνητικούς ανθρώπους. Μην ξοδεύετε
τον χρόνο σας με αρνητικούς ανθρώπους (ακόμα και αν αυτοί είναι οι κοντινοί σας άνθρωποι). Εξηγήστε τους πόσο
σημαντικό είναι για σας να ζείτε και
συναναστρέφεστε με άτομα θετικά και
προσπαθήστε να περνάτε ελάχιστο
χρόνο μαζί τους.
Η αρνητικότητα οδηγεί στην κατάθλιψη.
Ένας μεγάλος αριθμός μελετών δείχνουν
ότι η αρνητικότητα είναι μια από τις
κύριες αιτίες του άγχους και της κατάθλιψης. Με την πρώτη αρνητική σκέψη
που θα κάνετε προσπαθήστε να αποσπάσετε τον εαυτό σας από αυτήν.
Πηγαίνετε μια βόλτα, μαγειρέψτε το
αγαπημένο σας δείπνο, φτιάξτε ένα
γλυκό, χαμογελάστε και αισθανθείτε
ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχετε
γύρω σας.
Οι αρνητικές σκέψεις καταστρέφουν
αργά – αργά την υγεία σας. Οι αρνητικοί
άνθρωποι σε σχέση με τους θετικούς
τείνουν να έχουν μικρότερη διάρκεια
ζωής. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα υγιεινό πρωινό και ένα χαμόγελο. Κάντε
διαλογισμό και βελτιώστε την ψυχική
σας υγεία και βάλτε την άσκηση στη
ζωή σας.
Τα αρνητικά άτομα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Άτομα που ζουν μέσα σε
αρνητικές σκέψεις, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν ζουν μια ευτυχισμένη
ζωή. Μην αφήσετε τις αρνητικές σκέψεις να καταστρέψουν την καθημερινότητά σας και να είστε πάντα περήφανοι
για τον εαυτό σας και τις επιλογές σας.
Χρησιμοποιήστε τις θετικές σκέψεις για
να μπορέσετε να έχετε μια ισορροπημένη ζωή και γεμάτη ψυχική αλλά σωματική ευεξία.
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«Μαγικά» Βήματα

Πώς να ξεκουράσετε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Μ

ετά από μια κουραστική εβδομάδα
και ιδιαίτερα όσοι από εσάς μένετε
σπίτι το Σαββατοκύριακο χρειάζεστε
λίγες στιγμές χαλάρωσης αλλά και ηρεμίας. Για αυτήν την εβδομάδα προτείνουμε μικρές αλλά «μαγικές» κινήσεις με
τις οποίες μπορείτε να ξεκουράσετε τον
εαυτό σας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ώστε να ξεκινήσετε την
επόμενη εβδομάδα γεμάτοι ενέργεια.

Προσφέρετε εθελοντικά τη βοήθειά
σας σε όποιον τη χρειάζεται. Ο χρόνος
που θα προσφέρετε απλόχερα σε
κάποιον που το έχει ανάγκη θα λειτουργήσει αμέσως ευεργετικά για εσάς.
Βρείτε ένα χόμπι. Είτε μόνοι είτε με
τον/ τη σύντροφό σας απολαύστε μια

Πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι. Απολαύστε τον καφέ σας στον κήπο σας
χαλαρώνοντας και διαβάζοντας περιοδικό ή εφημερίδα. Να θυμάστε όμως να
πίνετε ένα φλιτζάνι μόνο καφέ και όχι
περισσότερο.

Αγοράστε τα αγαπημένα σας λουλούδια ή εάν έχετε χρόνο φτιάξτε τον
κήπο σας. Ένα λουλούδι μπορεί να σας
αλλάξει τη διάθεση ενώ η ενασχόληση
με τον κήπο αποτελεί έναν ιδιαίτερο
τρόπο ξεκούρασης και ηρεμίας.

Κάντε μια βόλτα με το αυτοκίνητο.
Βάλτε την αγαπημένη σας μουσική στο
ράδιο και κάντε μια βόλτα με το αυτοκίνητο με αυτόν τον τρόπο ξεφεύγετε
και πάλι από την καθημερινότητα.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για μεσημεριανό…
ύπνο!
Ο
καλύτερος τρόπος για
να γεμίσετε τις μπαταρίες και να αισθανθείτε ενέργεια.
Δοκιμάστε μερικές…
σπαζοκεφαλιές! Κρατήστε το μυαλό σας
ενεργό είτε λύνοντας
ένα σταυρόλεξο ή
παίζοντας παιχνίδια
που ακονίζουν το
μυαλό και φροντίστε
για την καλύτερη υγεία
του εγκεφάλου σας.

Ένα άλλος τρόπος για να ξεκουράσετε
τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου είναι να επισκεφθείτε
για λίγο τα καταστήματα χαζεύοντας
τις βιτρίνες. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε κάτι, απλά χαζέψτε και ξεφύγετε
για λίγο από την καθημερινότητα και το
πρόγραμμα.
Διαβάστε ένα λογοτεχνικό βιβλίο.
Βρείτε μυθιστορήματα που σας αρέσουν
και ξεφύγετε από την καθημερινότητα
«ταξιδεύοντας» μέσα από τον κόσμο
του βιβλίου. Αυτό θα σας βοηθήσει να
ξεφύγετε από το στρες.

θείτε με ένα άθλημα.

δραστηριότητα που θα σας γεμίσει
χαρά. Θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε
καλύτερα ενώ είναι ένας άλλος τρόπος
για να έρθετε πιο κοντά με το έτερον
σας ήμισυ.
Λίγος χρόνος για γυμναστική. Η άσκηση ελευθερώνει σημαντικές ουσίες –
όπως για παράδειγμα η σεροτονίνη – οι
οποίες συνεργάζονται για να νιώσετε
πολύ καλύτερα. Εναλλακτικά ασχολη-

Πηγαίνετε μια βόλτα.
Ο καλύτερος τρόπος
για να ξεκουράσετε
τον εαυτό σας είναι να αφιερώσετε λίγο
χρόνο για μια χαλαρή βόλτα.
Επισκεφθείτε φίλους. Βγείτε για έναν
καφέ ή επισκεφθείτε φίλους. Γρήγορα
θα αλλάξει η διάθεσή σας και θα νιώσετε ηρεμία.
Κάντε μασάζ. Ένα χαλαρωτικό μασάζ
ιδιαίτερα μετά από μια κουραστική
εβδομάδα είναι ευκαιρία για ξεκούραση
αλλά και αναζωογόνηση.

8 πολύ απλά βήματα για προ-καλοκαιρινή αποτοξίνωση

Η

αποτοξίνωση, δεν είναι κάτι το
περίπλοκο, ούτε και το δύσκολο και
καλό θα ήταν να μην έχει καν ημερομηνία λήξης. Λίγο παραπάνω νερό, πολύ
λιγότερο junk food και θα δείτε άμεσα
διαφορά στο σώμα, τη διάθεση και τον
οργανισμό σας.
Οι αλλαγές των εποχών είναι συνήθως
η αφορμή για να ακολουθήσουμε
κάποιο πρόγραμμα αποτοξίνωσης και
το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και φέτος,
λίγο πριν μπει για τα καλά το καλοκαίρι.
Εάν ωστόσο έχετε συνδυάσει τη λέξη
αποτοξίνωση, με πράσινους δύσοσμους χυμούς και καταπίεση, τότε κάτι
έχετε καταλάβει λάθος. Η αποτοξίνωση,
καθαρίζει τον οργανισμό, επιταχύνει το
μεταβολισμό και ενισχύει τη γενική
υγεία του σώματος. Λαμβάνοντας
υπόψη λοιπόν τους προαναφερθέντες
λόγους, καλά θα κάνετε να αλλάξετε
οπτική και να αντιληφθείτε τη διαδικασία της αποτοξίνωσης όχι σαν καταπίεση, αλλά σαν την επιλογή να βοηθήσετε τον εαυτό σας να έχει ακόμα καλύτερη φυσική κατάσταση και υγεία.
Πιο συγκεκριμένα, η αποτοξίνωση, δεν
είναι κάτι το περίπλοκο, ούτε και το
δύσκολο και καλό θα ήταν να μην έχει
καν ημερομηνία λήξης. Λίγο παραπάνω
νερό, πολύ λιγότερο junk food και θα
δείτε άμεσα διαφορά στο σώμα, τη διάθεση και τον οργανισμό σας.
Κόψτε τη ζάχαρη: Το πρώτο βήμα,
είναι να μειώσετε σταδιακά, τη ζάχαρη

που καταναλώνετε. Η ζάχαρη ενεργοποιεί την έκκριση της ινσουλίνης παραπάνω από το επιθυμητό, με αποτέλεσμα να στραγγίζει το πάγκρεας και –εν
τέλει- να εξουθενώνει εσάς. Η ζάχαρη,
και μάλιστα η επεξεργασμένη, πέρα
από την γλυκιά της γεύση, δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερα θετικό στον οργανισμό, πέρα από τις αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη και παχυσαρκίας.

Αυξήστε το νερό: Πίνετε κάθε πρωί ένα
μεγάλο ποτήρι με νερό και χυμό λεμόνι.
Το λεμόνι ενυδατώνει, καθαρίζει και
ενισχύει τις γαστρεντερικές λειτουργίες,
οι οποίες με τη σειρά τους βοηθούν
στον καθαρισμό του οργανισμού από
τις τοξίνες.
Δραστηριοποιηθείτε: Η καθημερινή
άσκηση συνδράμει στην καλή κυκλοφορία του αίματος και του λεμφικού
συστήματος. Η τακτική γυμναστική
βοηθάει, μεταξύ άλλων, και στη διαδικασία της πέψης, στην απελευθέρωση
από το άγχος, «λύνει» τις αρθρώσεις

και δυναμώνει το σώμα. Είναι κοινός
τόπος, άλλωστε, πως τα άτομα που
έχουν εντάξει ενεργά τη γυμναστική στη
ζωή τους, έχουν σαφώς λιγότερες τοξίνες στον οργανισμό τους.
Πίνετε πολύ τσάι: Το τσάι περιέχει
αντιοξειδωτικά, ενυδατώνει και -ακόμα
- σας χορταίνει. Πίνετε λοιπόν πολύ
τσάι, καθώς μειώνει τις πιθανότητες να
σας πιάσει κρίση λαιμαργίας και να
καταναλώσετε τις λάθος επιλογές.
Τέλος, να θυμάστε πως η καφεΐνη που
βρίσκεται στο τσάι είναι πιο «φιλική»
στον οργανισμό και καταφέρνει να σας
ξυπνάει, χωρίς να προκαλεί το τρέμουλο και τον εκνευρισμό, που προκαλεί ο
καφές.
Τρώτε βιολογικά: Μπορεί να το ακούτε
από πολλές πλευρές και να το επαναλαμβάνουμε κι εμείς συχνά, γι’ αυτό
είναι σημαντικό επιτέλους να αρχίσετε
να τρώτε σωστά και βιολογικά. Φροντίστε τα φρούτα, τα λαχανικά, τα
όσπρια, η ολική άλεση και οι σπόροι να
αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στη
διατροφή σας. Αποφεύγετε με συνέπεια
τις επεξεργασμένες τροφές, που δεν
προσφέρουν στον οργανισμό ουσιαστικά τίποτα από τα θρεπτικά στοιχεία
που χρειάζεται.
Ιδρώστε: Ακόμα και αν δεν είστε αθλητικός τύπος και δεν βρίσκετε κανένα
είδος άσκησης να σας ενθουσιάσει,
ώστε να ιδρώσετε εξασκώντας το,
υπάρχει πάντα η λύση της σάουνας και
του ατμόλουτρου, που θα σας αποτοξινώσουν, ενώ εσείς απλά θα ...κάθεστε.
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(Συνέχεια από περασμένη έκδοση)

• H υψηλής ποιότητας ανάλυση
είναι πάντα καλύτερη σε ένα
smartphone
Κάποιοι ισχυρίζονται πως σε ένα
συγκεκριμένο σημείο, η ανάλυση
της οθόνης δεν έχει ιδιαίτερη
σημασία, όταν μιλάμε για
smartphones. Σύμφωνα με τους
ειδικούς, το ανθρώπινο μάτι δεν
μπορεί να διακρίνει τις περαιτέρω λεπτομέρειες, όταν βλέπει
κάτι που ξεπερνάει τα 300 pixels
ανά ίντσα. Με λίγα λόγια: όταν
παρατηρείται επίδοση υψηλότερης ποιότητας, από εκείνη που ο
άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί,
πάει απλώς χαμένη. Όπως και
στην προηγούμενη περίπτωση,
αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η φωτεινότητα της οθόνης, καθώς εκεί εστιάζει η προσοχή του ανθρώπινου ματιούαυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος
που εταιρίες όπως η Apple επικεντρώνουν σε αυτό το κομμάτι την
εργασία και τις καινοτομίες τους.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείς
τον φορτιστή του iPad σου για
το iPhone
Αυτή είναι μια πιο σύνθετη περίπτωση, στην οποία δυσκολεύεται
να απαντήσει κανείς απλώς με
ναι ή όχι. Στην επίσημη σελίδα
της Apple σημειώνεται πως ο
φορτιστής του iPad, των 12 watt,
μπορεί να φορτίσει και τις δύο
συσκευές. Ωστόσο, σύμφωνα με
τον Steve Sandler, ιδρυτή και
τεχνικό διευθυντή της εταιρίας
AEi Systems, αυτό θα μπορούσε να
επηρεάσει τη μπαταρία του
iPhone σας, σε περίπτωση που το
κάνετε συχνά. Βέβαια, όπως αναφέρει, θα χρειαστεί να περάσει
περίπου ένας χρόνος, έως ότου
να εντοπίσετε οποιουδήποτε
είδους αλλαγές στην επίδοση της
μπαταρίας σας.
• Δεν πρέπει να κλείνετε τον
υπολογιστή σας καθημερινά
Κάποιοι πιστεύουν πως είναι

επιβλαβές για τον υπολογιστή
σας - στην πραγματικότητα,
όμως, είναι σχετικά καλό. Μπορεί
να είναι εύκολο να συνηθίσει
κανείς, να αφήνει τον υπολογιστή
του σε κατάσταση αναμονής,
ώστε να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει εκ νέου, δίχως να χάσει
χρόνο. Ωστόσο, το να τον κλείνετε
τελείως, όταν δεν το χρησιμοποιείτε, ξεκουράζει τον υπολογιστή
και του επιτρέπει να εξοικονομήσει ενέργεια, που θα επιτρέψει
στην μπαταρία του να διαρκέσει

περισσότερο σε βάθος χρόνου.
• Αν κρατάτε ένα μαγνήτη
δίπλα στον υπολογιστή σας
θα σβηστούν όλα τα αρχεία
Αυτό, στην πραγματικότητα, δεν
είναι τόσο λάθος. Ίσως θυμάστε
πόσο εύκολο ήταν πριν μερικά
χρόνια, να διαγράψετε όντως τα
αρχεία μιας δισκέτας, χρησιμοποιώντας έναν μαγνήτη. Αλλά,
για να καταφέρετε κάτι τέτοιο με
τα αρχεία του υπολογιστή σας,
θα χρειαζόσασταν έναν πολύ,
πολύ μεγάλο και ισχυρό μαγνήτη.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι
σύγχρονοι σκληροί δίσκοι θα
μπορούσαν να επηρεαστούν μόνο
από
πραγματικά
ισχυρούς
μαγνήτες και, κυρίως, μαγνήτες
με πλήρως εστιασμένα μαγνητικά
πεδία, που θα τους επέτρεπαν να
απελευθερώσουν ακόμη περισσότερη ισχύ. Οπότε, μη φοβάστε: τα
μαγνητάκια που έχετε στο ψυγείο
σας, δεν αποτελούν κίνδυνο.
• Τα κινητά σας προκαλούν
καρκίνο του εγκεφάλου
Είναι γεγονός πως τα κινητά
εκπέμπουν ακτινοβολία, που

πράγματι απορροφάται από τους
ανθρώπινους
οργανισμούς.
Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο
ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο, που
να βεβαιώνει πως μπορούν όντως
να προκαλέσουν καρκίνο. Αυτό
είναι κάτι που επιβεβαιώνει και
το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο
Καρκίνου, που αναφέροντας σχετικά πως, παρότι έχουν υπάρξει
σχετικές ανησυχίες μέχρι στιγμής
δεν έχει αποδειχθεί τίποτα.
• Όσο πιο πολλές γραμμές
έχετε, τόσο καλύτερο το σήμα
Το πόσες γραμμές έχετε σχετίζεται κυρίως με το πόσο κοντά,
στον πλησιέστερο διαμοιραστικό
πύργο σήματος βρίσκεστε. Αυτό
επηρεάζει όντως τη δυνατότητα
που εσείς έχετε, ωστόσο δεν είναι
η μόνη παράμετρος. Για παράδειγμα, η ταχύτητα αξιοποίησης
του σήματος, από το κινητό σας,
εξαρτάται πάντοτε από το πόσα
άλλα κινητά απορροφούν σήμα
εκείνη τη στιγμή.

Άλλη μια πρωτοτυπία
Η Microsoft μας δείχνει το «μεσαίο
σηκωμένο δάκτυλο»
Την απόφαση να… καινοτομήσει
έλαβε καθώς φαίνεται η Microsoft
καθώς θα γίνει η πρώτη εταιρία
που θα επιτρέπει τη χρήση εικονιδίων με το «μεσαίο σηκωμένο
δάκτυλο».
Το εν λόγω εικονίδιο, έχει δημιουργηθεί από το 2014 αλλά
Apple, Google και Twitter το είχαν
απορρίψει τόσο για το λογισμικό
όσο και τα τηλέφωνά τους.
Η Microsoft θα χρησιμοποιεί το
εικονίδιο στα Windows Phone ή
στις συσκευές που από το καλοκαίρι θα χρησιμοποιούν Windows
10.
Όσο για το όνομα που του αποδίδεται επίσημα αυτό είναι
«reversed hand with middle finger
extended» και αναμένεται να είναι
διαθέσιμο σε έξι χρώματα.
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Εύκολος τρόπος για να καθαρίσετε
το βραστήρα νερού από τα άλατα!

Τ
Η συμβουλή της εβδομάδας

10 + 1 Tεχνολογικοί Mύθοι - Σταματήστε να τους πιστεύετε

ο βραστήρα νερού ειδικά όσες από εμάς έχουμε
οικογένεια τον χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά. Είτε για να φτιάξουμε έναν καφέ, είτε
για να ζεστάνουμε νερό που θα το χρησιμοποιήσουμε για το φαγητό ή το παιδί μας.
Λόγω της συχνής χρήσης μαζεύει άλατα. Πώς
μπορούμε να τον καθαρίσουμε από αυτά; Η
λύση είναι απλή. Ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα και θα λάμψει σε λίγα μόλις λεπτά.
• Γεμίζουμε το βραστήρα με ένα δάχτυλο ξύδι
• Φροντίζουμε με το στόμιο να «βρέξουμε» και
τις πλαϊνές εσωτερικές επιφάνειες του βραστήρα, γιατί και εκεί υπάρχουν ξεραμένα
άλατα που δε φαίνονται εύκολο με το μάτι

• Αφήνουμε το ξύδι να δράσει για 1 ώρα χωρίς να
το βάλουμε να βράσει
• Αφαιρούμε το ξύδι και γεμίζουμε με φρέσκο νερό
• Βράζουμε το νερό και
το αδειάζουμε
• Επαναλαμβάνουμε 23 φορές για αν φύγει η
έντονη μυρωδιά του
ξυδιού.

Ιαπωνία: Νερό και μικρούτσικες
τουαλέτες στους ανελκυστήρες για
την περίπτωση βλάβης ή σεισμού
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΧΤΙΟΥ

12

Ο

ι Ιάπωνες κατασκευαστές ανελκυστήρων
εξετάζουν το ενδεχόμενο να τους εφοδιάσουν με πόσιμο νερό και φορητές τουαλέτες
για τους χρήστες που θα έχουν την ατυχία να
κλειστούν σε αυτούς, κυρίως λόγω ενός σεισμού.
Διάφορα μοντέλα μίνι φορητών τουαλετών
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων υπάρχουν ήδη και περιλαμβάνονται σε ένα
«κιτ επιβίωσης» με το οποίο έχουν εξοπλιστεί
κάποιοι Ιάπωνες που θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για την περίπτωση ενός σεισμού
ή μιας κάποιου άλλου είδους καταστροφής.
Επίσης υπάρχουν, ειδικά για τους πρεσβύτερους, ασανσέρ εφοδιασμένα με καθίσματα,
όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί η παροχή
πόσιμου νερού και μια φορητή τουαλέτα.
Στην Ιαπωνία υπάρχουν σχεδόν 700.000
ανελκυστήρες, εκ των οποίων περισσότεροι
από 150.000 μόνον στο Τόκιο.

Συγκλονισμός στην Ισπανία: Αγόρασαν 11χρονη αντί 17.000 ευρώ και τη βίαζαν

Μ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

ε την παρέμβαση της ισπανικής Αστυνομίας σώθηκε ένα
11χρονο κορίτσι που το 2014
πουλήθηκε ως «νύφη» έναντι
17.000 ευρώ και υπέστη
αλλεπάλληλους βιασμούς
και κακοποίηση στα χέρια
του «συζύγου» της και της
οικογένειάς του.
Πέντε μέλη δύο οικογενειών
που εμπλέκονται στην υπόθεση συνελήφθησαν για
«εμπόριο ανθρώπων, κακομεταχείριση, βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική επίθεση και εκμετάλλευση» μετά από επιχείρηση
που πραγματοποίησε η
αστυνομία.

Η έρευνα για την υπόθεση
ξεκίνησε όταν οι ισπανικές αστυνομικές αρχές ανακάλυψαν ότι ένα
παιδί, μια ανήλικη, πουλήθηκε

έναντι 17.000 ευρώ από τους
γονείς της στη Ρουμανία, τον Μάιο
του 2014. Η κακοποίηση του κοριτσιού, οι γονείς του οποίου κατοικούν στη Σεβίλλη, ξεκίνησε αμέσως μόλις έφτασε στο Βαγιαδολίδ,

την πόλη όπου ζει η οικογένεια
του 19χρονου «γαμπρού-αγοραστή».
«Την προσέβαλαν, την απειλούσαν, της επιτίθενταν συνεχώς, την
υποχρέωναν να έχει σεξουαλικές
επαφές με τον Μ.», τον «σύζυγό»
της, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο νεαρός, οι γονείς του και η
γονείς της 11χρονης, όλοι τους
ρουμανικής καταγωγής, συνελήφθησαν.
Η 11χρονη ήταν επίσης υποχρεωμένη «να δουλεύει σε αγροτικές
εργασίες, στον τρύγο και το μάζεμα της πατάτας, δούλευε εντατικά
όλη την ημέρα χωρίς να την πληρώνουν για αυτό» προστίθεται
στην ανακοίνωση.
Η μικρή κατάφερε τελικά να τηλεφωνήσει στη μητέρα της για να
ζητήσει βοήθεια όμως η οικογένεια στην οποία την είχαν πουλήσει ζήτησε να της καταβάλουν
10.000 ευρώ για να την αφήσουν
να φύγει. «Της τράβηξαν βίαια τα
σκουλαρίκια από τ” αυτιά της» για
να αποπληρώσει το χρέος της,
ανέφεραν αστυνομικοί.
Οι «αγοραστές» την έστειλαν τελικά πίσω στην οικογένειά της.

Κατά τον πιο πρόσφατο ισχυρό σεισμό που έγινε
αισθητός στο Τόκιο το περασμένο Σάββατο, σταμάτησαν περίπου 19.000 ανελκυστήρες που βρίσκονταν σε λειτουργία εκείνη την στιγμή. Δεκατέσσερα σταμάτησαν ανάμεσα σε δύο ορόφους,
εγκλωβίζοντας προσωρινά αυτούς που βρίσκονταν μέσα, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο.
Από το 2009, όλοι οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένα με έναν μηχανισμό που αποτρέπει τον
εγκλωβισμό τους ανάμεσα σε δύο ορόφους.
Σύμφωνα με κυβερνητικές έρευνες που έχουν γίνει
για την αντιμετώπιση του «Μεγάλου», δηλαδή του
καταστροφικού σεισμού που θα μπορούσε να πλήξει μια μέρα το Τόκιο, υπολογίζεται ότι στην περίπτωση αυτή περίπου 17.000 άνθρωποι θα ήταν
δυνατό να εγκλωβιστούν σε ανελκυστήρες.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Λαχανικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα
Μ

πρόκολο, σκόρδο, κρεμμύδι,
ντομάτες, παντζάρια και
πολλά ακόμη λαχανικά, αποτελούν
τους καλύτερους «πολεμιστές»
κατά των ασθενειών και βοηθούν
τη συνολική υγεία μας.

Το να συμπεριλάβουμε λαχανικά
που τονώνουν το ανοσοποιητικό
μας σύστημα, στη διατροφή μας,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
ωφέλιμο για την υγεία μας. Τα
λαχανικά μειώνουν τον κίνδυνο
χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιακές παθήσεις και ορισμένες
μορφές καρκίνου και βοηθούν στη
γενικότερη υγεία, αλλά και την
εμφάνισή μας.

σύστημα. Επίσης περιέχουν αντιϊκά και αντιμικροβιακά συστατικά
που εμποδίζουν διάφορες ασθένειες. Προσθέτοντας τα ακόλουθα
σταυρανθή λαχανικά καθημερινά
στο τραπέζι σας, είναι σαν να
παίρνετε ένα… αντικαρκινικό χάπι:
ρόκα, χόρτα από παντζάρια, κινέζικο λάχανο, μπρόκολο, λαχανάκια
Βρυξελλών, λάχανο, κουνουπίδι,
λαχανίδα, ραπανάκια, κόκκινο
λάχανο, γογγύλια κ.ά.

Όταν τρώμε τα απαραίτητα λαχανικά, τα μαλλιά μας, το δέρμα και
τα μάτια μας, όλα δείχνουν πιο
υγιή και λαμπερά. Μην διστάσετε
να γεμίσετε το πιάτο σας με τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω
λαχανικά:

Τα σταυρανθή λαχανικά
«θησαυρός» για την τόνωση
του ανοσοποιητικού
Παρά το γεγονός ότι όλα τα λαχανικά έχουν θρεπτικές ουσίες και
κάποιες προστατευτικές ιδιότητες,
τα σταυρανθή λαχανικά ξεχωρίζουν καθώς έχουν μια ειδική χημική σύνθεση: θειούχες ενώσεις που
είναι υπεύθυνες για την πικάντικη
γεύση τους.
Όταν κομματιάζονται με το
δάγκωμα, την ανάμειξη ή τον τεμαχισμό, δημιουργείται μια χημική
αντίδραση που μετατρέπει αυτές
τις ενώσεις που περιέχουν θείο σε
ισοθειοκυανάτες, (ITC), οι οποίες
προλαμβάνουν τον καρκίνο και
τονώνουν
το
ανοσοποιητικό

Το σκόρδο είναι σίγουρα ένα από
τα πιο ισχυρά φυσικά «φάρμακα»
Το δραστικό συστατικό του αλισίνη, μετατρέπεται σε ενώσεις οι
οποίες κρατούν τα κύτταρά μας
ασφαλή από όλες τις καταστροφικές κυτταρικές διεργασίες που
μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές χρόνιες ασθένειες. Το σκόρδο
είναι ένα φυσικό αντισηπτικό:
Προλαμβάνει τον καρκίνο, καταπολεμά τις μολύνσεις και αποτρέπει
τα κρυολογήματα.
Τα κρεμμύδια ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Όπως το σκόρδο, έτσι και
το κρεμμύδι περιέχει τη σημαντική
ένωση αλισίνη. Επίσης, τα κόκκινα
και μοβ κρεμμύδια περιέχουν ανθοκυανίνες, τα ίδια αντιοξειδωτικά

που κάνουν τα μούρα τόσο ισχυρά
σε θεραπευτικές δυνάμεις.
Εκτός του ότι είναι εξαιρετική για
την πρόληψη και θεραπεία του
καρκίνου, η κερκετίνη που περιέχεται στα κρεμμύδια, τα καθιστά μια
ασφαλή θεραπευτική τροφή για τις
αλλεργίες. Βοηθά επίσης στην
πρόληψη των καρδιακών παθήσεων και τη μείωση της υψηλής
αρτηριακής πίεσης.

Η «δύναμη» των
μανιταριών
Τα Τ-κύτταρα επιτίθενται στους όγκους και
απομακρύνουν τα κύτταρα που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν
μολυνθεί από έναν ιό.
Τα μανιτάρια έχουν
συνδεθεί με την μείωση
πολλών μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος
του μαστού στις γυναίκες. Αποτρέπουν τη βλάβη του
DNA, επιβραδύνουν την ανάπτυξη
των καρκινικών όγκων και προλαμβάνουν την παροχή αίματος
από τους όγκους.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σαλάτα με αντζούρι, πεπόνι και φέτα
Υλικά:
1 μικρό ώριμο πεπόνι κομμένο σε κύβους
2 αντζούρια (εναλλακτικά αγγούρι) καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους παρόμοιους με το πεπόνι
200 gr φέτα κομμένη σε μικρούς κύβους (λίγο μικρότερους
από τους υπόλοιπους)
20-30
λεπτές
φέτες λούντζα
¼ ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο
60 ml ελαιόλαδο
20 gr μουστάρδα
20 ml ξύδι από
κόκκινο κρασί
Αλάτι,
πιπέρι
φρεσκοτριμμένο

Eκτέλεση:
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το πεπόνι, τα αντζούρια, το
δυόσμο, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα και το ξύδι. Αλάτοπιπερώνουμε. Σερβίρουμε τη σαλάτα και τοποθετούμε από πάνω τη φέτα και τη λούντζα. Αν θέλουμε
λαδώνουμε με λίγο έξτρα λάδι τη φέτα πριν τη βάλουμε από πάνω.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε
αντιοξειδωτικά. Οι ντομάτες είναι
η πλουσιότερη πηγή του εξαιρετικά
ισχυρού
αντιοξειδωτικού
«λυκοπένιο», μιας ουσίας που
προλαμβάνει τον καρκίνο (ιδιαίτερα αυτόν του προστάτη). Επίσης,
έχουν υψηλά επίπεδα β καροτένιου, ενός αντιοξειδωτικού που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες
και νόστιμες, είτε ωμές, είτε μαγειρεμένες.

(Συνέχεια στην επόμενη έκδοση)

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Πρέπει να κινηθείς με
ψυχραιμία και ηρεμία, γιατί οι
εξελίξεις θα είναι αναπάντεχες και θα
σε βρουν απροετοίμαστο να τις διαχειριστείς. Δεν είναι τόσο τραγικά τα
πράγματα όσο νομίζεις και με λίγη
συγκέντρωση μπορείς να προχωρήσεις
στο δρόμο που έχεις χαράξει, χωρίς να
σε αποσυντονίζει τίποτα.
Ταύρος: Η μέρα θα σε φέρει μπροστά σε
αποφάσεις, που δεν παίρνουν άλλη
αναβολή. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου
και μην παρατάς κάποια ζητήματα,
επειδή θεωρείς ότι δεν μπορείς να τα
χειριστείς. Δώσε λύσεις για να μπορέσεις να απαλλαχθείς από το άγχος και
την πίεση που περνάς.
Δίδυμοι: Οι ευκαιρίες που θα σου
παρουσιαστούν θα είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Πρέπει με σύνεση
και προγραμματισμό να δεις τι είναι
αυτό που θέλεις να κάνεις και τι σε συμφέρει. Μπορείς να διακρίνεις ποια
άτομα είναι αυτά που πραγματικά μπορείς να εμπιστευτείς.
Καρκίνος: Πρέπει να καταβάλεις πολλές
προσπάθειες, για να μπορέσεις να φτάσεις στους στόχους που θέλεις. Θα
αντιμετωπίσεις μεγάλο ανταγωνισμό,
γι’ αυτό πρέπει να έχεις προετοιμαστεί
για κάθε ενδεχόμενο. Μην ξεφύγεις
καθόλου από το πρόγραμμα που έχεις
βάλει και είναι σίγουρο πως με ό,τι
καταπιαστείς, θα μπορέσεις να το
φέρεις εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Λέων: Πολλά πράγματα αρχίζουν να
μπαίνουν σε μια σειρά, γεγονός που σου
προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση. Διανύεις μια περίοδο που βλέπεις πολλά
πράγματα από τη θετική τους πλευρά
και η δυναμικότητα σου σε παροτρύνει
να κάνεις τις πρέπουσες αλλαγές στην
ζωή σου.
Παρθένος: Θα καταφέρεις σημαντικά
βήματα σε θέματα που καθυστερούσαν
και δεν έβρισκαν λύσεις. Τώρα είναι η
κατάλληλη στιγμή να τα διεκπεραιώσεις. Οι αλλαγές θα διαδέχονται η μία
την άλλη. Πρέπει να προετοιμαστείς,
γιατί θα έρθουν πολύ θετικές αλλαγές
στη ζωή σου. Απόφυγε να εμπλακείς σε
θέματα που δεν σε αφορούν, γιατί θα σε
φθείρουν ψυχικά.

να τα κάνεις σήμερα.
Τοξότης: Μπορεί αυτό το διάστημα να
αισθάνεσαι ότι πολλά πράγματα δεν
αλλάζουν, ενώ εσύ συνεχίζεις να κάνεις
πολλές προσπάθειες. Φρόντισε να
συμπεριφερθείς ψύχραιμα, λογικά και
να μην αγχωθείς. Και πάνω από όλα, αν
γίνει κάτι, το καλύτερο είναι να το
ξανασκεφθείς πολλές φορές, πριν αρχίσεις να κάνεις κινήσεις που δεν πρέπει.
Αιγόκερως: Πρέπει να βάλεις τις προτεραιότητές σου για το τι θέλεις να τελειώνεις πρώτα κι έτσι δεν θα αγχωθείς. Οι
δυνατότητές σου είναι πολλές. Αρχίζεις
και καταλαβαίνεις πολλά άτομα από
τον περίγυρό σου, τις βαθύτερες σκέψεις τους και τι ζητάνε πραγματικά από
σένα.

Ζυγός: Η επικοινωνία και οι συζητήσεις
θα έχουν τον κυρίαρχο λόγο για εσένα.
Καλύτερα να αποφύγεις καινούργια
ξεκινήματα, αν δεν έχεις τελειώσει ήδη
με υπάρχοντα θέματα που σε αφορούν.
Έχεις πολλούς προβληματισμούς σε
σχέση με το μέλλον, αλλά και με εκκρεμή
θέματα του παρελθόντος, που μέχρι
τώρα σε κουράζουν και ανακόπτουν την
ανοδική σου πορεία.

Υδροχόος: Αισθάνεσαι ότι όλα γύρω
σου σε πνίγουν κι εσύ δεν μπορείς να
κάνεις τίποτε για να σωθείς. Φρόντισε
να χαλαρώσεις και να βρεις τον εαυτό
σου. Οι δυνατότητες που έχεις είναι
πάρα πολλές. Θα επικρατήσει μεγάλος
προβληματισμός για κάποια γεγονότα,
που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Να είναι ψύχραιμος και ρεαλιστής
και όλα θα τα καταφέρεις πολύ καλά.

Σκορπιός: Φρόντισε να καλύψεις κενά
του παρελθόντος και να επεξεργαστείς
στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις
στα ζητήματά σου. Χωρίς άγχος, χωρίς
βιασύνη, απερίσπαστα και χωρίς να
επηρεάζεσαι από κάποια άτομα. Ζητήματα οικογενειακά και ξεκαθαρίσματα
παρελθοντικών καταστάσεων, μπορείς

Ιχθείς: Θα συμβούν κάποια απρόοπτα
στη ζωή σου, που θα σε αποσυντονίσουν. Χρειάζεται περισσότερη ψυχραιμία για να τα αντιμετωπίσεις και προπάντων λιγότερο άγχος για να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητες που έχεις.
Μην κινηθείς βιαστικά και πριν πράξεις
οτιδήποτε, να το σκεφτείς αρκετά.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 15/2015, 3/6/2015

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 610 - 23 IOYNIOY 1961

150.000.............21638
1.000.................26968
400....................20760
400....................30382
400....................13034
200....................24453
200....................55831
200....................28307
200....................53288
200....................32661
200....................56641
200....................46905
200....................24611
200....................53229
200....................33003
100....................31488

100....................47760
100....................24251
100....................50324
100....................23984
100....................26739
100....................32238
100....................22967
100....................55301
100....................30114
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
3572, 0539, 0386, 0740,
0732, 2063
Από €25 οι λήγοντες σε
709, 370, 509, 050

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο
μας που θα γίνει Κυριακή 14 Ιουνίου 2015,
ώρα 4.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας
στο Πλατύ Αγλαντζιάς

Ευαγόρας - Έλενα
Οι γονείς:
+Γιώργος και Χρυσάνθη Ευαγόρου
(πρώην γραμματέας σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ
Λευκωσίας)
από Μάμμαρι και τώρα Αγλαντζιά
Ανδρέας και Χρυστάλλα Γεωργίου
από Αγλαντζιά και Βώνη και τώρα Αγλαντζιά
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο ξενοδοχείο HILTON
PARK από τις 6.00μ.μ. μέχρι τις 8.00μ.μ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΛΥΣΗ SUDOKU

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
και 99597830

ΓΝΩΜΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σ

υγκλονισμένοι από την διαίρεση της Κύπρου και την διαιώνιση της κατάστασης που προκάλεσε η τουρκικη εισβολή και κατοχή, δήλωσαν οι Ελλαδίτες συνδικαλιστές Λάζαρος Τσελεπής της συντεχνίας ΠΟΕΕΠ και Γιάννης
Στεφανόπουλος της ΠΟΕΜ που παρέστησαν στο συνέδριο της Ομοσπονδίας
Βιομηχανικών ΣΕΚ. Οι δύο συνδικαλιστές ξεναγήθηκαν στη γραμμή αντιπαράταξης,
κι ενημερώθηκαν για τις κυριότερες πτυχές του Κυπριακού. Στη συνέχεια κατέθεσαν στεφάνια στον Τύμβο της Μακεδονίτισας προς τιμήν των Ελλαδιτών και
Κυπρίων που έπεσαν το 1974. Τους συνόδευαν τα πρώην συνδικαλιστικά στελέχη
της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ Παναγιώτης Σαββίδης και Τάσος Παπαδημητρίου. Κατά την τοποθέτηση τους στο συνέδριο εξήραν την αναγκαιότητα της συνεχούς καλλιέργειας
της εθνικής ομοψυχίας και της σφυρηλάτησης της αλληλεγγύης, των αδελφών
λαών Κύπρου και Ελλάδας, καλώντας όλους σε εγρήγορση για να βγεί ο
Ελληνισμός το γρηγορότερο από τα εθνικά και κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα.

Ο

λοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία
οι
εκδρομές
του
Τμήματος
Συνταξιούχων ΣΕΚ Λάρνακας που περιλάμβαναν επισκέψεις στα φυλακισμένα
μνήματα και
προσκύνημα στην
Παναγία του Μαχαιρά.
Στις εκδρομές πήραν μέρος συνταξιούχοι από τις κοινότητες Κιτίου,
Περβολιών, Τερσεφάνου, Δρομολαξιάς,
Μενεού, Ορμήδειας, Δασάκι Άχνας,
Συνοικισμών Κόκκινες, Καμάρες, Άγ.
Ανάργυροι και Τριφύλια, Αραδίππου,
Κοφίνου, Τρούλλων, Κελιών, Ορόκλινης,

Ξυλοφάγου και από την πόλη της
Λάρνακας.
Τους συνταξιούχους συνόδευε ο
Κυριάκος Γιασουμής, Επαρχιακός
Οργανωτικός ΣΕΚ Λάρνακας. Στις
εκδρομές έλαβαν μέρος 650 συνταξιούχοι και πέρασαν μια αξέχαστη μέρα.
Η ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ Λάρνακας ανακοινώνει
ότι δέχεται αιτήσεις για διαμονή των
μελών της στα εξοχικά διαμερίσματα
στα Καννάβια και αιτήσεις για την
εκδρομή στην Ελλάδα.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στις 8/5/15 στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Βράβευσης
της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας, όπου βραβεύτηκαν οι πιο κάτω:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΗΣ:
ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΗΣ:
ΤΕΤΡΑΘΛΗΤΡΙΑ:
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ:
ΦΙΝΑΛΙΣΤ:
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΘΟΥΣ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΕΒΑΣΜΟΥ:

Γ

ιατί να ονειρευτεί κανείς σ’
αυτή την πολιτεία έχοντας
υπόψη του την όλη κοινωνία;
Η διαδρομή του κάθε ανθρώπου προς την Ιθάκη πώς είναι
κτισμένη στη σημερινή κοινωνία; Ποιος μπορεί να απαντήσει με πειστικότητα σαυτό το
καίριο ερώτημα.

Του Γιαννάκη
Ιωάννου
συνδικαλιστή

Ανηφόρες, αγκάθια, αβεβαιότητες, έλλειψη εμπιστοσύνης,
διπλοπροσωπία, ακρότητες,
επικίνδυνοι εθισμοί, ζηλοφθονία, κυνηγητό, αμφισβήτηση.
Θα μπορούσε κάποιος να
σημειώσει και άλλες τέτοιες
αρνητικές λέξεις.
Όλα αυτά σε μια προσπάθεια
του ανθρώπου για να επιζήσει, εις βάρος του διπλανού,

ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ «ΖΟΥΓΚΛΑ»

Η κοινωνία της απάθειας του καναπέ
και του … πρωινού καφέ
του χωριανού, του συμπολίτη,
του γείτονα ακόμα και των
συγγενών.
Αυτά τα κακά πηγάζουν κατά
την άποψη μου από το κυνήγι
του εύκολου κέρδους. Πολλές
φορές εις βάρος της ζωής των
γύρω μας. Πώς έχουμε καταντήσει; Γιατί όλη αυτή η κακία
να φαίνεται με καθαρό μάτι
από οποιαδήποτε απόσταση;
Έπαψε πλέον να υπάρχει
εμπιστοσύνη. Έπαψε πλέον
να υπάρχει ειλικρινής αγάπη.
Έπαψε πλέον να υπάρχει
σωστή και λειτουργική σχέση.
Έπαψε πλέον ο άνθρωπος να
συνεννοείται και να φέρνει το
σωστό, το επιθυμητό αποτέλεσμα, είτε για την κοινωνία,
είτε ακόμα και για τον εαυτό
του. Τελικά αν το πετύχει τις

περισσότερες φορές για τον
εαυτό του θα είναι κατόπιν
πολλών αρνητικών πρακτικών
εις βάρος των άλλων.
Αυτή η ζούγκλα η οποία
υπάρχει και μεγαλώνει μέσα
στις εξελιγμένες ευρωπαϊκές
χώρες πώς θα αντιμετωπιστεί; Πού πάμε, ποιοι είναι οι
στόχοι στην ανθρωπότητα,
πως οραματίζονται την κάθε
χώρα στο μέλλον; Να σας πω
εγώ. Κανείς δεν ενδιαφέρεται,
κανείς δεν προβληματίζεται,
λόγια, λόγια, λόγια.

μεγαλύτερη υπόσχεση
κίβδηλα οράματα.

για

Αυτή η στάση σκοπό έχει την
καθολική υπνηλία της κοινωνίας, την εμπέδωση της απάθειας και της ανεκτικότητας με
ένα στόχο. Την αποφυγή της
διαμαρτυρίας, της διεκδίκησης, της συνοχής, της οργανωμένης προσπάθειας για ένα
καλύτερο μέλλον σ’ αυτή τη
χώρα.

Η ΩΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τί να πει κανείς; Πως μας
έχουν καταντήσει όλοι αυτοί
οι καριερίστες της πολιτικής
με όλα τα χαρακτηριστικά που
έχω αναφέρει πιο πάνω;

Στην Κύπρο τί γίνεται σήμερα;
Μια καθημερινή απόπειρα
από όλους στο ποιος θα πει
το μεγαλύτερο ψέμα, την

Η εκμετάλλευση των εργαζομένων σήμερα μέχρι πού θα
φθάσει; Ο ετσιθελισμός των
εργοδοτών μέχρι πότε θα

συνεχίζεται; Η αδικία σε πια
επίπεδα θα πρέπει να φτάσει
για να φανεί από το βάθος της
σήραγγας, η αντίδραση, η
διαμαρτυρία, η δυναμική
παρουσία των εργαζομένων
απέναντι σε όλους αυτούς που
έπαιξαν με τις τύχες τους και
έχουν τελικά κερδίσει. Αλήθεια
πως το έχουν επιτύχει;
Εσύ Κύπριε πολίτη μείνε στον
καναπέ. Άραξε στην τηλεόραση να βλέπεις από το χαζοκούτι τις διάφορες σαπουνόπερες, και τους πρωινούς
καφέδες. Κάποια στιγμή που
θα σηκωθείς από τον καναπέ
για το καφενείο ή το σύλλογο
της γειτονιάς και θα εμπλακείς σε συζητήσεις για τις
δυσκολίες της ζωής αρκέσου
μόνο να φιλοσοφείς και να
κατηγορείς τους άλλους.
Όσον αφορά την προσπάθεια
για ένα καλύτερο μέλλον να
αφήσεις τους άλλους να την
πάρουν. Ας πάει ο γείτονας,
γιατί εσύ; Αυτοί είμαστε.
Μπράβο μας!!!
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Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η συμφωνία συντεχνιών και υπουργού
Yγείας για τους ωρομίσθιους

1

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

με τον γγ της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
Μιχάλη Μιχαήλ

Τι προνοεί η συμφωνία συντεχνιών
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ και υπουργού
υγείας για τα δικαιώματα των ωρομισθίων. Η συμφωνία που υπεγράφη προνοεί
την άμεση παραπομπή της συζήτησης των
εργασιακών θεμάτων των ωρομισθίων για
την αναδιοργάνωση και αυτονόμηση των
δημόσιων νοσηλευτηρίων στη Μικτή Εργατική
Επιτροπή η οποία συνεδρίασε την Τρίτη 19
Μαΐου και η οποία θα κληθεί να ρυθμίσει τα
εν λόγω ζητήματα το συντομότερο δυνατό. Οι
δυο συντεχνίες συμφωνούν πως είναι σημαντικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα και υλοποίηση του ΓεΣΥ η αναδιοργάνωση και αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Παράλληλα επισημαίνεται πως τους επόμενους δύο μήνες να μελετηθούν σε βάθος οι
ανάγκες σε ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό ώστε να γίνει ορθολογιστική κατανομή
ενόψει της αυτονόμησης και θα ληφθούν
διοικητικά μέτρα για τη σωστή οργάνωση
και διαχείριση του ωρομίσθιου προσωπικού
ούτως ώστε να αποσυμφορηθούν τα επαγγέλματα που παρουσιάζουν ελλείψεις.

2 Με την γραπτή δέσμευση του Υπουργού

έχει αποκατασταθεί η εργασιακή ηρεμία.
Σίγουρα συνέβαλε στην άρση των απεργιακών μέτρων που αρχικά είχαν εξαγγείλει οι
συντεχνίες λόγω των πολλαπλών προβλημάτων
που παρουσιάζονται καθημερινά
στα κρατικά νοσηλευτήρια από τη σοβαρή
υποστελέχωση που επηρεάζει αρνητικά την
ποιοτική προσφορά υπηρεσιών και φροντίδας των ασθενών. H συμφωνία με τον
Υπουργό Υγείας δημιουργεί τις απαιτούμενες
προοπτικές για να ολοκληρωθεί ο διάλογος
στα θεσμοθετημένα σώματα έτσι, που να
διασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των Ωρομισθίων που απασχολούνται
στα κρατικά νοσοκομεία.

3 Τι συμφωνήθηκε με το θέμα μείζον θέμα

της υποστελέχωσης των κρατικών νοσοκομείων. Συμφωνήθηκε όπως δοθεί έγκριση
για συμπλήρωση όλων των περιπτώσεων
Ωρομισθίων που απουσιάζουν με μακροχρόνιες άδειες ασθενείας. Πέραν των 20 ατόμων
να αναμένεται να προσληφθούν άμεσα μέσα
από αυτή τη ρύθμιση. Να καταβληθεί προσπάθεια όπως συμπληρωθούν άμεσα με εποχικό προσωπικό επείγουσες ανάγκες στελέχωσης σε κάποια νοσοκομεία, εφόσον υπάρχουν σχετικές εξοικονομήσεις στο μισθολόγιο
και τέλος το Υπουργείο Υγείας θα καταβάλει
προσπάθεια για κάλυψη μέρους των αναγκών σε μόνιμες θέσεις τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενόψει της διαδικασίας ετοιμασίας
συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Επιπρόσθετα αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της
μη παραχώρησης ετήσιων αδειών, συμφωνήθηκε να γίνουν οι απαιτούμενες διευθετήσεις ώστε να παραχωρηθεί τουλάχιστον άδεια δυο
εβδομάδων στο Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό προσωπικό κατά τους
καλοκαιρινούς
μήνες
ΙούνιοΑύγουστο.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

9η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ

Ο

ι βαριές επιπτώσεις της κρίσης
στους νέους αλλά και η εργασιακή
εκμετάλλευση των νεοεισερχομένων
στην αγορά εργασίας θα τεθούν,
μεταξύ άλλων στο μικροσκόπιο της
9ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του
Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στις 10π.μ. στο μέγαρο της
ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης θα
προεδρεύσει ο γενικός οργανωτικός
της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης.
Στο τελετουργικό μέρος, χαιρετισμούς

θα απευθύνουν ο αγγ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, ο Υπουργός Παιδείας

Κώστας Καδής, ο πρόεδρος του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Παναγιώτης Σεντώνας, η πρόεδρος του
Συμβουλίου
Νεολαίας
Κύπρου
Δέσποινα Χαπούπη, ο πρόεδρος της
Νεολαίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
Σαλβατόρ Μάρα και ο αντιπρόσωπος
των
μεσογειακών
Συνδικάτων
Antoinette Cefai. Εισηγητική ομιλία
θα καταθέσει ο γραμματέας του Τμήματος Νεολαίας Τάσος Κακουλλής
(φωτο). Θα απονεμηθούν τιμητικές
πλακέτες και θα εγκριθούν ψηφίσματα
για φλέγοντα εργατικά ζητήματα.

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Κ

ραυγή αγωνίας για το μέλλον των
Ουσιωδών Δημόσιων Υπηρεσιών
στην Ευρώπη εκπέμπει η ΣΕΚ. Με επιστολή της που απέστειλε στους
Κύπριους ευρωβουλευτές ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Ανδρέας
Μάτσας, τους καλεί να παρέμβουν
ώστε να αποτραπεί η ελευθεροποίηση
ουσιωδών Δημόσιων Υπηρεσιών
όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, η
υγεία, το νερό και η εκπαίδευση.

• Διαβήματα ΣΕΚ
και Ευρωπαϊκών συνδικάτων
προς τους ευρωβουλευτές
για να αποτραπούν πλήγματα
στην παροχή των βασικών
κοινωνικών υπηρεσιών

Το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται ψηλά
στην ημερήσια διάταξη του Συνδικαλιστικού Κινήματος και ως εκ τούτου,
η δική σας συμβολή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την κατοχύρωση
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, αποφεύγοντας ρυθμίσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν προβλήματα
στην εύρυθμη και ομοιόμορφη διαδικασία των εμπορικών συναλλαγών.

Οι δημόσιες υπηρεσίες
Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ ανησυχεί έντονα
για το μέλλον των Δημοσίων Υπηρεσιών μέσα από την επερχόμενη συνθήκη και ζητούμε όπως το Ευρωκοινοβούλιο λάβει μέτρα που θα προστατεύουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες και θα
αποτρέπουν τη ελευθεροποίηση

ουσιωδών Δημόσιων Υπηρεσιών
όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, η
υγεία, το νερό, η εκπαίδευση κλπ.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ
προσδοκούν να δημιουργήσουν μέσα
από τη νέα συνθήκη ένα μοντέλο το
οποίο θα οδηγήσει σε μια δικαιότερη
παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει παράλληλα να κατοχυρώσουν μέσα από την
TTIP τα δικαιώματα των πολιτών, την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τις θεμελιώδεις
συνθήκες του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας (ILO conventions) και την
επικύρωσή τους από τις ΗΠΑ.»
Η ΣΕΚ καλεί τους Κύπριους ευρωβουλευτές σε διάλογο για να παραθέσει
λεπτομερώς τις θέσεις της.

Η επιστολή επισημαίνει τα εξής.
«Σε σχέση με την επικείμενη ψηφοφορία, η οποία θα λάβει χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο στις 10 Ιουνίου 2015 σχετικά με τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση
Εμπορίου και Επενδύσεων (T.T.I.P), θα
ήθελα να σας καλέσω εκ μέρους της
ΣΕΚ, όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για πλήρη διαγραφή από
τη Συμφωνία του σημείου το οποίο
βρίσκεται στην παράγραφο 1 (d) (xv)
της Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου
και αφορά το Μηχανισμό Διευθέτησης
Διαφορών (ISDS).
Ανάλογη έκκληση σας έχει αποσταλεί
από τη Γενική Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ETUC).

Εγγύηση για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και σε άλλα βασικά
κοινωνικά αγαθά αξιώνουν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Α

ρχίζει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και
λήγει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου
2015 η υποβολή αιτήσεων για το σχέδιο ανέργων αποφοίτων Γυμνασίων,
Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής
εκπαίδευσης μέχρι διετούς διάρκειας.
Σκοπός του σχεδίου είναι να παράσχει
εργασιακή πείρα στις πιο πάνω κατηγορίες εργαζομένων για βελτίωση της
απασχολησιμότητας τους. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν άτομα που γεννήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 1990 και μετά
και που δεν διαθέτουν εργασιακή πείρα

www.sek.org.cy,

πέραν των 12 μηνών.Το επίδομα
κατάρτισης ανέρχεται στα 125 ευρώ
εβδομαδιαίως.

• Αναλυτικές πληροφορίες
για τα σχέδια στην ιστοσελίδα
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού www.anad.org.cy
ή στο τηλέφωνο 22515000

Πτυχιούχοι
Στο μεταξύ λήγει στις 31 Ιουλίου 2015
η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή
στα επιδοτούμενα προγράμματα ανέρ-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

γων πτυχιούχων τα οποία εξήγγειλε
πρόσφατα το υπουργείο Εργασίας. Στο
σχέδιο που είναι διάρκειας έξι μηνών
δικαιούνται να συμμετάσχουν άνεργοι
πτυχιούχοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί
την 1η Αυγούστου 1980 και μετά και
δεν διαθέτουν εργασιακή πείρα σχετική
με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Το
επίδομα κατάρτισης είναι 500 ευρώ το
μήνα, για έξι μήνες και έχει στόχο να
δώσει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να αποκτήσουν εργασιακή πείρα
και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό
τους.

www.oho-sek.org.cy

