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ΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

• ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΑΤΗΚ

Ο

Δεν θα θυματοποιηθεί
κανένας εργαζόμενος

λοένα και μειώνεται ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Στην
κατεχόμενη Κύπρο τα 2/3 του πληθυσμού
είναι έποικοι. Ανησυχιτικές διαστάσεις προ(Σελ.8)
σλαμβάνει το δημογραφικό

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Ο

θρίαμβος που πέτυχε η Ελλάδα το 1918 με
τη Συνθήκη των Σεβρών μετετράπη το
1922 σε εθνική τραγωδία. Το όραμα της
Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε
(Σελ.7)
θαλασσών εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Η

ΣΕΚ αξιώνει από την πολιτεία μεγαλύτερη
προστασία των όρων εργοδότησης μέσω
της νομικής υπόστασης των συλλογικών
συμβάσεων. Η διαδικασία διαμόρφωσης
καθορισμού της πολιτικής των μισθών.

Κ

ανένας εργαζόμενος της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου δεν
πρόκεται να θυματοποιηθεί ενόψει
της
αποκρατικοποίησης
του
Οργανισμού. Τη διαβεβαίωση αυτή
έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους εκπροσώπους των
συντεχνιών της ΑΤΗΚ κατά την
προχθεσινή συνάντηση στο προεδρικό στην παρουσία του υπουργού Οικονομικών.

(Σελ. 4)

Ε.Ε.: ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο

ι πολίτες των χωρών που επλήγησαν από
την οικονομική κρίση δεν εμπιστεύονται
το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη
(Σελ. 5)
ζει το δικό της «εμφύλιο».

Κατά τη συνάντηση επικράτησε
εποικοδομητικό κλίμα. Διεξήχθη
παραγωγικός διάλογος. Ο πρόεδρος επέδειξε κατανόηση στα
συντεχνιακά αιτήματα, η πεμπτουσία των οποίων είναι η πλήρης
κατοχύρωση των εργατικών,
συνταξιοδοτικών και συνταγματι-

κών δικαιωμάτων του προσωπικού της ΑΤΗΚ, με νόμο.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έδωσε
οδηγίες όπως προχωρήσει τάχιστα
ο διάλογος στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ) ώστε να εξευρεθεί κοινό έδαφος σε επί μέρους
ζητήματα που έθεσαν οι συντεχνίες.
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι
όπως τα νομοσχέδια ψηφισθούν
μέχρι το Δεκέμβριο.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)
Ηλίας Δημητρίου εξέφρασε την
ικανοποίηση του για τις εξελίξεις,
παρά το γεγονός ότι τα συνδικάτα
ως θέση αρχής τάσσονται ενάντια
στις Ιδιωτικοποιήσεις.
(Σελ. 3, 16)

4 Κατανόηση επέδειξε
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
στα αιτήματα
των συντεχνιών
4 Ικανοποίηση εκφράζει
η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)
και οι άλλες συντεχνίες
4 Ιδρύεται εταιρεία
ιδιωτικού δικαίου με
απόλυτο μέτοχο το κράτος
4 Οι συντεχνίες αρχίζουν
επαφές με τα
κοινοβουλευτικά κόμματα
4 Μέχρι το Δεκέμβριο να
ψηφισθούν τα νομοσχέδια
επιδιώκει η κυβέρνηση

ΩΡΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο

ι ανάπαυλα των θερινών διακοπών έχει φθάσει
στο τέλος της. Πλούσιοι και φτωχοί με το δικό
τους τρόπο εξέδραμαν στα βουνά και στις παραλίες
ή δραπέτευσαν στο εξωτερικό για ξεκούραση,
σωματική και πνευματική. Τώρα, με την εκπνοή της
περιόδου των ετήσιων αδειών, σιγά - σιγά μπαίνουμε στην ρουτίνα της καθημερινότητας με τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα να προσλαμβάνουν τη
μορφή χιονοστιβάδας. Η ανεργία, παρά τις περιστασιακές ενέσεις των επιδοτούμενης απασχόλησης,
κατατρώει τα σωθικά της κοινωνίας μας με πρώτα
θύματα τη νεολαία και τους νέους επιστήμονες που
σύρονται στην περιθωροποίηση και τη μετανάστευση.

κοποιήσεις, το Γενικό Σύστημα Υγείας και η πορεία
της Οικονομίας αποτελούν την κορωνίδα των ζητημάτων που καλούμαστε ως πολιτεία και κοινωνία να
διαχειριστούμε. Ασφαλώς, η μεγαλύτερη ευθύνη για
τα τεκταινόμενα πέφτει στους ώμους της κυβέρνησης
η οποία έχει υπέρτατο χρέος έναντι της αιμάσσουσας πατρίδας και των κατακρεουργημένων πολιτών

Οι φόροι τρέχουν ενώ οι τράπεζες άρχισαν να τρίζουν τα δόντια στους δανειολήπτες.

Στον οικονομικό μέτωπο τα πράγματα είναι πολύ
δύσκολα καθώς η ανάπτυξη αργεί παρά τα αμυδρά
σημάδια ανάκαμψης που έκαναν δειλά - δειλά την
εμφάνιση τους τους τελευταίους μήνες. Τα πλείστα
νοικοκυριά δεινοπαθούν ενώ η πλειοψηφία των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ψυχομαχούν. Ο πρόε-

Μπροστά μας σήμερα προβάλλουν τεράστιες προκλήσεις τόσο στο Κυπριακό Ζήτημα που χρονίζει εδώ
και δεκαετίες όσο και στα κοινωνικοοικονομικά μας
πράγματα. Η Μεταρρύθμιση του Δημοσίου, η Ιδιωτι-

• Υπεράνω όλων το συμφέρον
της κοινωνίας και της πατρίδας
να βρεί τις καλύτερες συνταγές για να βγεί η χώρα
από τα σημερινά τραγικά αδιέξοδα.

δρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε μεσούντος του
καλοκαιριού την εκτέλεση ώριμων έργων σε όλες τις
επαρχίες που υπερβαίνουν το μισό δις. Ελπίζουμε ότι
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα θα ενεργοποιηθούν ορθολογιστικά
ώστε τα εν λόγω έργα να πάρουν σάρκα και οστά
επιταχύνοντας την ανάπτυξη με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για την απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή.
Στο Κυπριακό, οι μέχρι τώρα εξελίξεις δείχνουν ότι
υπάρχει από την άλλη πλευρά θέληση για εξεύρεση
λύσης.Τούτη την ώρα που γύρω μας συντελούνται
κοσμογονικές γεωστρατηγικές εξελίξεις απαιτείται η
μέγιστη λαική ομοψυχία και η υπέρτατη εθνική ενότητα για να βγούμε ως Κύπρος και ως Ελληνισμός
κερδισμένοι. Όσοι αποπειραθούν για δικούς τους
λόγους να θέσουν το κομματικό ή άλλο συμφέρον
υπεράνω του εθνικού, νάναι σίγουροι ότι ο λαός θα
τους κατατάξει στο «πάνθεον» των πατριδοκάπηλων
και των εθνικών μειοδοτών.

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

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μετά τις διακοπές, τι γίνεται;

Π

λούσιοι και φτωχοί, εργαζόμενοι
και άνεργοι, καταχρεωμένοι και έχοντες, απελπισμένοι και αισιόδοξοι, έκαναν τις διακοπές τους άλλοι στο εξωτερικό, άλλοι στην Κύπρο στο σπίτι τους,
κι άλλοι στα βουνά ή στις παραλίες. Οι
περισσότεροι, όμως, δεν βγάζουν από
τη σκέψη τους τη μεγάλη οικονομική
κρίση που μας κτύπησε, με τις αναρίθμητες συνέπειές της. Προβληματίζονται
αρκετοί, και δεν είναι λίγοι, στο τι θα
κάνουν την επόμενη μέρα μετά τις διακοπές, όταν θα αρχίσουν τα μεγάλα
προβλήματα, ευρισκόμενοι χωρίς εργασία ή χωρίς ικανοποιητικά εισοδήματα.
Θα τους κτυπούν την πόρτα οι διάφοροι
φόροι, τα έξοδα των παιδιών που θα
αρχίσουν τα σχολεία, τα ενοίκια και
άλλα έξοδα των σπιτιών τους ή των
υποστατικών εργασίας τους, χωρίς να
έχουν, έστω και φανταστικά, την οικονομική δυνατότητα να τα καλύψουν όλα
αυτά. Οι τράπεζες φωνάζουν και απαιτούν χρήματα να κατατεθούν στους τρεχούμενους λογαριασμούς ή στα δάνεια,
χωρίς να υπάρχει έστω και στοιχειώδης
δυνατότητα ικανοποίησής τους. Οι
πλείστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
παραπαίουν μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας, ψυχομαχώντας καθημερινά
μέχρι να βγει η ψυχή τους, χωρίς να νοιάζεται κανένας. Το κράτος και άλλοι
οργανισμοί θέλουν πάση θυσία τους
αυξημένους φόρους τους κι όπου
θέλουν ας τα βρουν, διαφορετικά, σου
λένε, «της φυλακής τα σίδερα είναι για
τους λεβέντες». Αυτό είναι το κράτος
μας που μας «προστατεύει» από τις
οικονομικές κρίσεις «προβλέποντας»
και «λειτουργώντας» αποτρεπτικά για
τις επερχόμενες κρίσεις και καταστροφές. Για όλες αυτές τις «έξυπνες», τις
«επιστημονικές» τους εργασίες, τους
πληρώνουμε μάλιστα πολύ αδρά
(100.000 - 200.000 τον χρόνο). Για όλες
αυτές τους τις πολύ «εξειδικευμένες»,
«επιστημονικές», και «ανεπανάληπτες»
εργασίες για την οικονομία του δύσμοιρου τόπου μας κερδίζουν τις καλές
εκτιμήσεις και τα μπράβο διεθνών
οίκων, όπως μας πληροφορούν. Τώρα
εγώ προβληματίζομαι σε τι οίκους αναφέρονται, επειδή υπάρχουν διαφόρων
ειδών τοιούτοι οίκοι. Όμως εγώ ένα
πράγμα γνωρίζω, η ανεργία και η οικονομική καταστροφή συνεχίζονται χωρίς
σταματημό.
Αδάμος Κόμπος

Ο

ι θερινές διακοπές τελείωσαν.
Τώρα αρχίζει η ώρα της αλήθειας
για τα μείζονα κοινωνικοοικονομικά
πράγματα του τόπου τα οποία σημαδεύθηκαν από το αποτρόπαιο τραπεζικό έγκλημα που άφησε πίσω του
συντρίμμια. Το μεγάλο στοίχημα για
την κυβέρνηση τούτη την περίοδο είναι
η Μεταρρύθμιση του κράτους, οι Ιδιωτικοποιήσεις και το Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Στο θέμα της Μεταρρύθμισης οι πολίΤου Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

τες επιζητούν την ολοκληρωτική απεξάρτηση του κράτους από την κομματική πελατειακή σχέση, εκσυγχρονισμό
της κρατικής μηχανής και την εμπέδωση της αξιοκρατίας και της χρηστής
διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.Οι πολίτες δεν ανέχονται άλλο την φαυλοκρατία, την κομματοκρατία και την αδιαφάνεια που κυριαρχούσαν για χρόνια
στο δημόσιο βίο μετατρέποντας τη
χώρα σε Μπανανία με όλες τις τραγικές
επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο.
Προσδοκία του λαού είναι η επανίδρυση του κράτους πάνω σε στέρεες και
σύγχρονες βάσεις που να εγγυώνται
ότι η Κύπρος είναι και στην πράξη

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

προηγμένη ευρωπαική χώρα όπου οι
αρχές της ισοπολιτείας θα αποτελούν
τη λυδία λίθο για το χτίσιμο ενός ελπιδοφόρου αύριο.
Στις κορυφαίες προτεραιότητες ασφαλώς βρίσκεται ο ζωτικός τομέας της
υγείας που αποτελεί πυλώνα για οικοδόμηση σύγχρονου κράτους πρόνοιας.
Ο νέος υπουργός Υγείας οφείλει να
συγκρουστεί με όλα τα διαπλεκόμενα
συμφέροντα και να προχωρήσει τάχιστα στη λειτουργία ενός σύγχρονου
μονοασφαλιστικού Σχεδίου Υγείας που
να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική
φροντίδα στο σύνολο των πολιτών. Το
υφιστάμενο σύστημα κατάρρευσε προ
πολλού και βγάζει προς τα έξω μια
τριτοκοσμική εικόνα που δεν τιμά την
Κύπρο. Αναντίλεγκτα η ορθή εφαρμογή
του ΓΕΣΥ με μοναδικό σκοπό της εξυ-

• Η Μεταρρύθμιση του κράτους,
το ΓΕΣΥ και οι Ιδιωτικοποιήσεις,
αποτελούν το μεγάλο στοίχημα
του σήμερα.
πηρέτηση του λαού και όχι των οικονομικών κερδοσκόπων, αποτελεί κρίσιμο
πεδίο δοκιμασίας για την κυβέρνηση
Νίκου Αναστασιάδη.
Το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο που καλείται να χειριστεί η κυβέρνηση είναι το
μέλλον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και
γενικότερα η Ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών. Ο

κοινωνικός διάλογος για το μέλλον της
ΑΤΗΚ ολοκληρώνεται και σύντομα θα
διαφανεί κατά πόσο θα υπάρξει ή όχι
σύγκρουση των εργατικών συνδικάτων
με την κυβέρνηση. Συμφωνούμεν απόλυτα με την κυβέρνηση ότι το θεσμικό
πλαίσιο θα πρέπει να αλλάξει ώστε να
εκσυγχρονισθεί η ΑΤΗΚ και να καταστεί
ευέλικτη, αποτελεσματική και ανταγωνιστική προκειμένου να ανταποκριθεί
επιτυχώς στις μεγάλες προκλήσεις της
εποχής. Ωστόσο, διαφωνούμεν κάθετα
με την αποκρατικοποίηση διαμηνύοντας ότι πολιτική μαγκιά δεν είναι το
πούλημα των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών στο ιδιωτικό κεφάλαιο αλλά ο εκσυγχρονισμός τους υπό
καθεστώς δημοσίου δικαίου. Η κυβέρνηση αν πράγματι θέλει να εξυπηρετήσει την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των επίδοξων μνηστήρων των κερδοφόρων οργανισμών, θα πρέπει να
απαλλάξει μια για πάντα την Αρχή
Τηλεπικοινωνιών, την Αρχή ηλεκτρισμού και την Αρχή Λιμένων, από τον
ασφυκτικό εναγκαλισμό των κομμάτων και των ιδιοτελών συμφερόντων,
διορίζοντας τους άριστους στο τιμόνι.
Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καλούνται τούτη την δύσκολη ώρα της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής
δυσπραγίας, να πάρουν γενναίες αποφάσεις με πρώτιστο κριτήριο το δημόσιο συμφέρον ώστε οι ημικρατικοί
οργανισμοί να προχωρήσουν προς το
μέλλον, ισχυροί, αποδοτικοί και εύρωστοι στηρίζοντας το κράτος πρόνοιας.

Εργασιακή ασφάλεια και Παραγωγικότητα στην εργασία πάνε πακέτο

Χ

ιλιάδες εργαζόμενοι άρχισαν να
παίρνουν το δρόμο της επιστροφής
από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Με φορτισμένες τις ψυχοσωματικές
τους μπαταρίες, ευελπιστούν πως θα
μπορέσουν να αντεπεξέλθουν ακόμη
μια δύσκολη εργασιακή χρονιά.
Της Δέσποινας
Ησαΐα - Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ

Εδώ και πολλή καιρό η Κυπριακή
αγορά εργασίας, βρίσκεται στο μάτι
του κυκλώνα ενώ έντονη είναι αποτυπωμένη η απογοήτευση και η ανασφάλεια στο πρόσωπο χιλιάδων
πολιτών που προσπαθούν απεγνωσμένα να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές καθημερινές τους ανάγκες.
Η αδήλωτη εργασία οργιάζει, η φθηνή
εργασία ανθοφορεί, οι μισθοί και τα
ωφελήματα κατακρεουργούνται, ενώ
χιλιάδες κύπριοι εργαζόμενοι εκτοπίζονται λόγω τον αθέμιτου ανταγωνι-

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

σμού εξαιτίας των κοινοτικών εργαζομένων, γιατί οι τελευταίοι μετατρέπονται σε θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, από στυγνούς εργοδότες.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την υψηλή
ανεργία, την οικονομική στασιμότητα
από πλευράς ανάπτυξης αλλά και το
πάγωμα σημαντικών κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, όπως το γενικό

• Όταν οι εργαζόμενοι γίνουν
μέρος της λύσης τότε οι αποφάσεις
για εργασιακά ζητήματα θα υλοποιούνται με απόλυτη επιτυχία
σχέδιο υγείας συνθέτουν ένα θολό
σκηνικό που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μετά βεβαιότητας την εξελικτική του πορεία.
Στις δύσκολες οικονομικές εποχές που
βιώνει η χώρα μας ,η κοινωνική πρόοδος, η εργασιακή σταθερότητα αλλά
και η οικονομική ανασυγκρότηση,
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από
ένα γνήσιο και ουσιαστικό κοινωνικό
διάλογο, ο οποίος στο τέλος της ημέρας θα καταδείξει τις κόκκινες γραμ-

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

μές της κάθε πλευράς αλλά και το
κοινό έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί
να οικοδομηθεί μια καινούργια αρχή
χωρίς αγκυλώσεις και στρεβλώσεις,
που να αλλοιώνουν την αγορά εργασίας. Η ασφάλεια στην εργασία και η
εξοστράκιση φαινομένων εργασιακής
εκμετάλλευσης αποτελούν βασική
προϋπόθεση στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ας ληφθεί επιτέλους
σοβαρά υπόψη πως η
οικονομική
ανάπτυξη μιας χώρας στηρίζεται
κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο
δυναμικό της και το κράτος οφείλει να
διασφαλίζει πως οι εργαζόμενοι θα
πρέπει πάντοτε να αποτελούν μέρος
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων
και της λύσης των προβλημάτων που
προκύπτουν.
Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορεί
κάποιος να εγγυηθεί την επιτυχία του
αποτελέσματος, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας ευρύτερα.
Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση στην
προώθηση πολιτικών για μείζονος
εργασιακά ζητήματα προκαλούν αναπόφευκτα ποικίλες αντιδράσεις και
οδηγούν σε βάθος χρόνου στην αποτυχία.

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,

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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Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο
αναμένεται να εγκρίνει το
πρώτο νομοσχέδιο για αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ
σήμερα Τετάρτη καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο της
συμφωνίας με τους δανειστές, ενόψει και της έβδομης
αξιολόγησης του Κυπριακού
προγράμματος. Η συμφωνία
με τους δανειστές δεν προβλέπει τη ψήφιση του σε νόμο
αλλά μόνο την έγκριση από
το Υπουργικό. Παράλληλα ο
διάλογος θα συνεχιστεί στη
Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή, ώστε να βρεθεί κοινό
έδαφος για τα εναπομείναντα ζητήματα δηλαδή τα
εργασιακά, τα θέματα εθνικής ασφαλείας και άλλα.
Ο Αναπληρωτής κυβερνητικός
εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος σε δηλώσεις μετά τη
συνάντηση του ΠτΔ με τις
συντεχνίες της ΑΤΗΚ, ανέφερε
ότι η "Κυβέρνηση ξεκαθαρίζει
ότι δεν θα θυματοποιηθεί
κανένας εργαζόμενος".
Για εποικοδομητικό κλίμα στη
συνάντηση μίλησαν οι εκπρόσωποι των συντεχνιών, κάνοντας παράλληλα λόγο για
θετική προσέγγιση.

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο κατά τη συνάντηση
«διεξήχθη ένας εξαιρετικός και
εποικοδομητικός
διάλογος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΟΥΝ
ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ CYTA Ltd.
• Δηλώσεις αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου μετά την προχθεσινή συνάντηση
των συντεχνιών της ΑΤΗΚ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην παρουσία
του υπουργού Οικονoμικών και του γενικού διευθυντή
• Το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο θα πρέπει να περάσουν από τη Βουλή τα νομοσχέδια
που αφορούν την μετατροπή της Cyta σε εταιρεία ιδιωτικού δικαίου
και ρυθμίζουν τα εργασιακά ζητήματα
όπου εξηγήθηκε πλήρως από
κυβερνητικής πλευράς - και
έχει γίνει κατανοητό – ότι το
τροποποιητικό περί ΑΤΗΚ
νομοσχέδιο που πρόκειται να
περάσει την ερχόμενη Τετάρτη
από το Υπουργικό Συμβούλιο,
δεν αφορά ιδιωτικοποίηση της
ΑΤΗΚ αλλά για δημιουργία
εταιρείας ιδιωτικού δικαίου τις
μετοχές της οποίας θα κατέχει
κατά 100% το κράτος και που
θα αναλάβει στη συνέχεια και
αφότου ψηφιστεί το νομοσχέδιο, μια σειρά εμπορικών δραστηριοτήτων δημόσιου οργανισμού.

ερχόμενη συνεδρία του για την
πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών κεκτημένων όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων της
ΑΤΗΚ.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε
από τους εργαζόμενους της
ΑΤΗΚ ότι ο διάλογος που
προηγήθηκε στη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ήταν και
θετικός και παραγωγικός και
οδήγησε στην πρόταση που
έχει ενώπιον του το Υπουργικό
Συμβούλιο από την περασμένη
Τετάρτη και θα υιοθετήσει την

Συμφωνήθηκε επίσης με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
τον Υπουργό Οικονομικών ότι
μετά την υιοθέτηση της πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο για το εργασιακό καθεστώς
των εργαζομένων στην ΑΤΗΚ
θα συνεχιστεί ο διάλογος στη
Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή
ώστε αυτή η απόφαση – πολι-

τική του Υπουργικού Συμβουλίου για την πλήρη και στο ακέραιο κάλυψη των κεκτημένων
στην ΑΤΗΚ να μετατραπεί σε
νομοσχέδια που θα σταλούν
στη Βουλή για υιοθέτηση.Αυτή
η διαδικασία συμφωνήθηκε ότι
θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο
δυνατόν και όχι πέραν του
Δεκεμβρίου».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι
«στην παρούσα φάση ως προτεραιότητα, ως prior action, η
Κυβέρνηση έχει καταφέρει να

3

συμφωνήσει με την Τρόικα ότι
η απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου επί του τροποποιητικού νομοσχεδίου για την
ΑΤΗΚ είναι επαρκής μέχρι την
επόμενη αξιολόγηση, η οποία
θα γίνει στο αμέσως επόμενο
διάστημα. Άρα, υπάρχει χρόνος να συζητηθεί και στη
Βουλή, υπάρχει και ο χρόνος να
συζητηθεί το θέμα των εργασιακών και να αποσταλούν
στη Βουλή τα σχετικά νομοσχέδια που θα κατοχυρώνουν
πλήρως τα κεκτημένα των
υπαλλήλων».
Σε ερώτηση αν επηρεάζεται το
χρονοδιάγραμμα για εξεύρεση
στρατηγικού επενδυτή, ο κ.
Παπαδόπουλος
απάντησε
αρνητικά και πρόσθεσε ότι
«είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή, πρώτο στάδιο είναι η
δημιουργία μιας εταιρείας
ιδιωτικού δικαίου η οποία θα
αναλάβει τις εμπορικές δραστηριότητες που θα καθοριστούν». Αυτή είναι μια διαδικασία που θα διαρκέσει σε
βάθος χρόνου, πρόσθεσε.
Ερωτηθείς τόνισε ότι «οι αποφάσεις της πολιτείας είναι
γνωστές. Αυτό που ξεκαθαρίζει η Κυβέρνηση είναι ότι, δεν
θα θυματοποιηθεί κανένας
εργαζόμενος. Θα διασφαλιστούν πλήρως και στο ακέραιο
τα κεκτημένα και του τελευταίου υπαλλήλου της ΑΤΗΚ, με
πολλές μάλιστα επιλογές».

Οικονομική ύφεση, εργασιακές σχέσεις και αγορά εργασίας
Η

οικονομική ύφεση μέσα
από τις συνέπειες που έχει
δημιουργήσει, οδήγησε στην
ανατροπή της πραγματικής
οικονομίας, στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, στην
αύξηση της ανεργίας και της
αδήλωτης εργασίας, στην
κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
στην αποδόμηση του κοινωνικού ιστού.
Του Αντρέα Φ.
Μάτσα
ΙστορικόςΔιεθνολόγος,
Αναπληρωτής
γ.γ. ΣΕΚ
Η διαφοροποίηση των δεδομένων, της φιλοσοφίας σε ότι
αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, τις πρακτικές που
εφαρμόζονται στην αγορά
εργασίας, όπως επίσης και
των ίδιων των εργασιακών
σχέσεων, χρήζουν συγκεκριμένης και συγκροτημένης πολιτικής προσέγγισης, έτσι ώστε
να μπορέσουν να υπάρξουν
μεταρρυθμίσεις οι οποίες να
δημιουργούν τις ικανές και
δυνατές συνθήκες σταθερής
και ομαλής ανάκαμψης της
οικονομίας στη βάση της
εύρυθμης λειτουργίας της
αγοράς εργασίας και της κοι-

νωνικά δίκαιης εφαρμογής
των εργασιακών σχέσεων.
Η προοπτική ανάπτυξης μπορεί να είναι εφικτή μεν, πλην
όμως χρήζει μιας συνολικής
Ευρωπαϊκής και κυρίως εθνικής πολιτικής και στρατηγικής
απασχόλησης, με στόχο και
όραμα την αντιμετώπιση των
προκλήσεων στην αγορά
εργασίας και την πολυπλοκότητα που δημιουργείται ως
αποτέλεσμα των πιο κάτω:
• Οι δημογραφικές τάσεις
θέτουν πίεση στην αγορά
εργασίας, λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού
• Οι διαρθρωτικές αλλαγές θα
πρέπει να αποτελούν πρόκληση και ευκαιρία για τροχιοδρόμηση νέων τάσεων και
τομέων στην απασχόληση
• Η οικονομική ανάπτυξη δεν
μεταφράζεται αυτόματα σε
περισσότερες ποιοτικές και
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας
και ως εκ τούτου θα πρέπει να
γίνει σωστός σχεδιασμός και
προετοιμασία
• Οι μισθολογικές ανισότητες
αυξάνονται, με απόδοση λιγότερου οφέλους για τους εργαζόμενους από την οικονομική
ανάπτυξη
• Αυξάνεται η φτωχοποίηση
των εργαζομένων

• Η ασφάλεια και κατοχύρωση
της εργασίας και η πλήρης
απασχόληση με επαρκή ωφελήματα δεν αποτελούν αδιαμφισβήτητα δεδομένα
• Αυξάνεται η ανισότητα ανάμεσα στα φύλα (ποιότητα
εργασίας, μισθοί, συνθήκες
εργασίας, ανέλιξη)
• Δημιουργείται ψηλή ανεργία
ανάμεσα στους νέους, η οποία
οδηγεί σε απογοήτευση και
απόγνωση
• Προκύπτουν συνθήκες για
καταστροφή/ απώλεια μίας
γενιάς, με συνέπειες τον τερματισμό ή την μη έναρξη
σπουδών και τη μετανάστευση
• Προώθηση της άτυπης οικονομίας και απασχόλησης,
όπως επίσης και της αδήλωτης εργασίας
Σε αυτό το διαμορφούμενο
περιβάλλον, η ΣΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις για τις οποίες έχει γίνει
κατ’ επανάληψη αναφορά στο
πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.
Ανάμεσα σε άλλα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
για προώθηση ώριμων αναπτυξιακών έργων και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ομοίως σημαντική
είναι και η προώθηση πολιτι-

κών απασχόλησης με «ενεργητικούς σκοπούς», στη βάση
πολιτικών επαγγελματικής
κατάρτισης και επανακατάρτισης με ποσοτικές και ποιοτικές επιδράσεις στην αγορά
εργασίας και προγράμματα
επιδότησης είτε επιχειρηματιών είτε ανέργων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Παράλληλα όμως, θα πρέπει
να διασαφηνιστεί πως, έστω
και εάν η κρίση θα ξεπεραστεί,
η επιστροφή στα προ κρίσης
επίπεδα απασχόλησης θα
διαρκέσει πολλά χρόνια αν δεν
ληφθούν πρόσθετες ενέργειες
στη βάση ολοκληρωμένης
στρατηγικής
ανάκαμψης,
όπως:
• Πρόσθετα έκτακτα μέτρα
απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού
• Ενισχυμένη κοινωνική προστασία, όπως είναι για παράδειγμα το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα, με ενδυνάμωση των
θεσμών και διεύρυνση της
φορολογικής βάσης
• Ισχυρότερες βάσεις για την
οικονομική ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα, μέσα από
τη στήριξη παραγωγικών
επενδύσεων, όπως είναι η
καινοτομία
• Βελτίωση της λειτουργίας

της αγοράς πιστώσεων και
διεύρυνση του συνόλου διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων
• Ισορροπημένες και συλλογικά συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασία
• Αναβάθμιση του κοινωνικού
διαλόγου και των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, μέσα από
την αξιοποίηση θεσμών και
διαδικασιών
• Και βέβαια (ας μην θεωρηθεί
αιρετικό) μεγιστοποίησης της
δυνατότητας αύξησης των
μισθών παράλληλα με την
άνοδο της παραγωγικότητας
Η πρόσφατη θετική κατάληξη
της διαπραγμάτευσης σε ότι
αφορά τον καθορισμό των
μισθολογικών αυξήσεων στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα καταδεικνύει την προοπτική που
μπορεί να δημιουργηθεί μέσα
από τη σωστή και συναινετική
προσέγγιση των ζητημάτων.
Οι προκλήσεις βρίσκονται
ενώπιον μας για μία σειρά
από άλλα ζητήματα για τα
οποία θα πρέπει να επιδειχθεί
ανάλογη στάση από όλα τα
μέρη, έτσι ώστε να ξεπεραστεί
η ύφεση και να μπορέσει να
λειτουργήσει ξανά με αυτονομία το οικονομικό μας σύστημα και με δίκαιο τρόπο οι
εργασιακές σχέσεις, ομοίως
και η αγορά εργασίας.
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μηχανισμός διαμόρφωσης και προστασίας των μισθών
Γ

ια να καθορισθεί η πολιτική
διαμόρφωσης των μισθών
στην Κύπρο, το συνδικαλιστικό
κίνημα ακολουθεί μια διαδικασία που περίπου είναι πανομοιότυπη σ’ όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα εξής βήματα:

(Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
• Μελέτη κατάστασης της
οικονομίας. Στη μελέτη αυτή
γίνεται μια συνολική αποτίμηση της κυπριακής οικονομίας
και καταγράφονται οι προοπτικές και οι ενδείξεις για την
επόμενη χρονιά. Με αναλυτικό
τρόπο παρουσιάζονται τα
στοιχεία που αφορούν το
ρυθμό ανάπτυξης, τον πληθω-

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

ρισμό , την ανεργία, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο
χρέος, την κίνηση των μισθών,
την παραγωγικότητα.
Γίνεται επίσης αναφορά στην
κατάσταση των επιμέρους
τομέων της οικονομίας, δηλαδή τι συμβαίνει τη συγκεκριμένη περίοδο στην οικοδομική
βιομηχανία, στη ξενοδοχειακή
βιομηχανία, στο εμπόριο, στις
υπηρεσίες κλπ.
• Εγκρίνεται από το Επαγγελματικό Γραφείο της ΣΕΚ. Ανάλογα γραφεία εκπόνησης και
διαχείρισης της συγκεκριμένης
πολιτικής υπάρχουν και στις
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
• Διαβούλευση με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για
καθορισμό κοινών διεκδικήσεων.
• Κατά κανόνα υποβάλλονται
διεκδικήσεις στο ύψος της
παραγωγικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο της
τελευταίας τριετίας.

(Β) ΚΩΔΙΚΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπάρχει και λειτουργεί στην
Κύπρο ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων (Κ.Β.Σ). Ο Κώδικας είναι μια εθελοντική συμφωνία που υπογράφηκε από
τους κοινωνικούς εταίρους
στις 25 Απριλίου 1977. Η Συμφωνία καθορίζει λεπτομερείς
διαδικασίες τις οποίες και οι
δύο πλευρές, (εργοδότες και
συνδικαλιστικές οργανώσεις),
μαζί με την αρμόδια μεσολα-

βητική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, ακολουθούν
για την επίλυση εργατικών
διαφορών.
Παρόλο που ο
Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων είναι εθελοντική συμφωνία,
τυγχάνει υψηλού επιπέδου
σεβασμού από όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους και οι περιπτώσεις που δεν ακολουθούνται οι πρόνοιες του είναι
σπάνιες. Αποτελεί το ευαγγέλιο των εργασιακών σχέσεων.
Με βάση τον Κώδικα υποβάλλονται αιτήματα δύο μήνες
πριν τη λήξη των συμβάσεων,
οι οποίες είναι Παγκύπριες,
κλαδικές ή και μεμονωμένες
εργοστασιακές.
Παγκύπριες συμβάσεις: Εισαγωγείς αυτοκινήτων, Μεταλλουργοί, Ηλεκτρολόγοι, Τυπογράφοι, Οικοδόμοι κλπ.
Μεγάλες εργοστασιακές υπάρχουν στην Φαρμακοβιομηχανία,
στην Γαλακτοβιομηχανία, στην
Οινοβιομηχανία κλπ.

Στην Κύπρο δεν υπάρχει εθνική
συλλογική σύμβαση, ούτε εθνικός κατώτατος μισθός. Υπάρχει κατώτατος μισθός για ορισμένα επαγγέλματα (π.χ.
πωλητές, γραφείς, νοσηλευτικοί βοηθοί, βοηθοί παιδοκόμοι,
σχολικοί βοηθοί, φρουροί
ασφαλείας, φροντιστές και
καθαριστές).
Καθορίζονται με βάση διάταγμα που εκδίδει – συνήθως κατ’
έτος – ο υπουργός Εργασίας.
Σήμερα ο κατώτατος μισθός
πρόσληψης ανέρχεται στα
€870 και μετά από συνεχή εξάμηνη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ανεβαίνει στα €924.
Αυτοί οι κατώτατοι μισθοί
λόγω της οικονομικής κρίσης
είναι παγοποιημένοι από τον
Απρίλιο του 2012.

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο ή Δικαστή, που είναι
μέλος της δικαστικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας και τα
δύο μέλη που δεν είναι νομικοί
οι οποίοι διορίζονται κατόπιν
συστάσεως των αντιπροσώπων των εργοδοτών και εργοδοτουμένων. Τα μέλη έχουν
καθαρά συμβουλευτικό ρόλο.
Επί του παρόντος λειτουργούν
3 Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών στη Δημοκρατία, με
έδρα τη Λευκωσία, Λεμεσό και
Λάρνακα.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΕΡΑ
Για ακόμα μεγαλύτερη
προστασία των όρων
εργοδότησης και των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, το
συνδικαλιστικό
κίνημα
ζητά από την πολιτεία να
προχωρήσει στη νομική
υπόσταση προνοιών των
συλλογικών συμβάσεων,
γιατί μόνο έτσι θα σταματήσει η εκμετάλλευση της
ανθρώπινης εργασίας.
Ήδη παρατηρούνται σοβαρά κρούσματα παραβίασης
των συλλογικών συμβάσεων από αρκετούς εργοδότες, που προτιμούν να
εργοδοτούν κόσμο στη
βάση προσωπικών συμβολαίων και με όρους υποδιέστερους απ’ αυτούς των
συμβάσεων, ενώ υπάρχουν
και ψηλά ποσοστά, (γύρω
στο 25%), αδήλωτης εργασίας.

(Ε) ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μια συλλογική σύμβαση περιλαμβάνει πρόνοιες:

(Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

- για τη μισθοδοσία

Μετά την υποβολή αιτημάτων
αρχίζουν ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε συντεχνίες και εργοδότες για τη
συνομολόγηση της συλλογικής
σύμβασης. Οι συμβάσεις αποτελούν συμφωνία κυρίων και
δεν έχουν καμιά νομική υπόσταση. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία στο επίπεδο της απευθείας διαπραγμάτευσης, τότε κηρύσσεται
αδιέξοδο και η διαφορά παραπέμπεται στην Υπηρεσία Βιομηχανικών
Σχέσεων
του
υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς μεσολάβηση. Η Υπηρεσία είτε θα γεφυρώσει τη
διαφορά και θα υποβάλει προς
τα δύο μέρη συμβιβαστική
πρόταση, είτε θα κηρύξει αδιέξοδο, οπότε τα δύο μέρη είναι
ελεύθερα να λάβουν τις δικές
τους αποφάσεις.

- για το Ταμείο Προνοίας

(Δ) ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

μου τερματισμού, την πληρωμή
αντί προειδοποίησης και την
πληρωμή λόγω πλεονασμού
καθώς και οι αξιώσεις που
πηγάζουν από την εργοδότηση
όπως για παράδειγμα δεδουλευμένοι μισθοί, ετήσιες άδειες, 13ος μισθός ή φιλοδώρημα.
Μεταξύ άλλων κέκτηται δικαιοδοσίας να εκδικάζει οποιασδήποτε φύσης αστική διαφορά
με βάση τον περί Προστασίας
της Μητρότητας Νόμο, περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης
και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας καθώς
και διαφορές μεταξύ Ταμείων
Προνοίας και μελών τους.

- για την υγεία
- για την Κοινωνική Ασφάλιση
- για τις άδειες ανάπαυσης
- για τις άδειες ασθενείας
- για τον 13ο μισθό
- για τις ώρες εργασίας
- για τις υπερωρίες
- για τις εορτές – αργίες
- για την ΑΤΑ
- για την μητρότητα

(ΣΤ) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για τις παραβιάσεις των συμβάσεων και για την καταστρατήγηση άλλων εργατικών
νομοθεσιών υπάρχει το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.
Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει αποκλειστική
δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες
τις εργατικές διαφορές που
σχετίζονται με τον τερματισμό
της απασχόλησης εργοδοτουμένων, όπως την πληρωμή
αποζημίωσης λόγω παράνο-

Ομιλία - παρουσίαση που έγινε σε εκδήλωση του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ πρόσφατα στην ΠΕΟ,
στην παρουσία εκπροσώπου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας με τη συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και
τουρκοκυπρίων συνδικαλιστών.

Η ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
Σίγουρα η επίλυση του κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων
των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, θα
διαμορφώσει καινούργιες προοπτικές και διαστάσεις για την
κυπριακή αγορά εργασίας.
Οι κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν αυτό το ζήτημα,
(όπως βέβαια και άλλα συναφή), καθορίζονται από την τελευταία κοινή διακήρυξη του Πανσυδικαλιστικού Φόρουμ, όπου
σαφώς αναφέρεται πως, στην επανενωμένη Κύπρο θα υπάρχει ενοποιημένο σύστημα για ενιαία επίπεδα μισθών, ενιαίο
σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενιαίο σύστημα εργασιακών σχέσεων, ανεμπόδιστη λειτουργία των συνδικαλιστικών
δράσεων, αλλά και πλήρης εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου σ’ ότι αφορά τις κοινωνικές, συνδικαλιστικές και εργασιακές σχέσεις. Αυτά όσον αφορά το θεωρητικό επίπεδο.
Η λύση όταν θα είναι σωστή, δίκαιη και βιώσιμη και θα απαλλάσσει την Κύπρο από την Τουρκική κατοχή, θα βοηθήσει και
θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ώστε από κοινού με σεβασμό, διαβούλευση, συνεργασία και συναντίληψη να διαχειριστούν και τις πρακτικές
λεπτομέρειες για αποτελεσματική εφαρμογή όλων των πιο
πάνω, πάντοτε προς όφελος των νομίμων πολιτών του κράτους.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απαξιώνεται στη συνείδηση των πολιτών
το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Ε.Ε.

Β

αθύτατους προβληματισμούς και
έντονες ανησυχίες για το μέλλον
της Ευρώπης προκαλεί έρευνα του
Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας,
καθώς σε σχετική έρευνα αναφέρεται
ότι οι πολίτες των χωρών που επλήγησαν από οικονομική κρίση δεν
εμπιστεύονται
του
κρατικούς
θεσμούς- ενώ παράλληλα σε μεγάλο
μέρος της Ευρώπης μειώνεται σημαντικά η πίστη στο πολιτικό και το
οικονομικό σύστημα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία
θέση σε ό,τι αφορά την πίστη στο
πολιτικό σύστημα (3,1%), αλλά και
στο οικονομικό (21,9%). Αντίθετα στις
πρώτες θέσεις εμπιστοσύνης στο
πολιτικό σύστημα βρίσκονται η

κοινωνικό σύστημα της χώρας τους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας, οι πολίτες στην Ιταλία, την
Πορτογαλία και την Ελλάδα βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις.
Όμως αυτό που προκαλεί ακόμη
μεγαλύτερη ανησυχία είναι το γεγονός ότι από το 2000 και μετά μειώνεται σταθερά στη νότια Ευρώπη η
πίστη στο πολιτικό σύστημα.
«Με το ευρώ μπόρεσε να κρυφτεί για
ένα διάστημα το έλλειμμα εμπιστοσύνης σε κάποιες χώρες της ΕΕ»,
σημείωσε ο Χίτερ. Όμως η οικονομική
κρίση επανέφερε την έλλειψη εμπιστοσύνης στο προσκήνιο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5
Ρέντσι: Λανθασμένη η οικονομική
πολιτική της Ευρώπης

«Η

Ευρώπη δεν σημαίνει μόνον οικονομική πολιτική – η οποία, εκτός
των άλλων, είναι και λανθασμένη» δήλωσε πρόσφατα ο Ιταλός πρωθυπουργός
Ματέο Ρέντσι, απευθυνόμενος στα μέλη
της συνέλευσης των Ιταλών διπλωματών
που συνέρχεται στην Ρώμη.
«Η ήπειρος μας στην φάση αυτή δεν μπορεί να σωθεί μόνον με την λιτότητα. Βρισκόμαστε στην Ευρώπη διότι πρέπει να
γίνει και πάλι το σημείο αναφοράς για
ιδεώδη, αξίες, ελπίδες», πρόσθεσε ο Ιταλός πρωθυπουργός.
«Το να δώσουμε και πάλι αξία στην λέξη
αξίες είναι υπόθεση πολιτισμού. Η Ευρώ-

ΕΚΤ: «Απογοητευτική» η μη
σύγκλιση των χωρών

Αν και στις αρχές της δεκαετίας του

«Α

πογοητευμένη» δηλώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το
γεγονός ότι οι οικονομίες των χωρώνμελών της Ευρωζώνης αντί να συγκλίνουν, αποκλίνουν, με αποτέλεσμα το
χάσμα μεταξύ των χωρών του «πυρήνα»
και της «περιφέρειας» να έχει διευρυνθεί
ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προευρώ εποχή.

Δανία (92,2%), η Φινλανδία (90,8%)
και η Σουηδία (90,7%) και στο οικονομικό η Σουηδία (91,6%), η Βρετανία
(83,8%) και η Δανία (81,7%).
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η
Ευρώπη πλέον βυθίζεται σε μια κρίση
εμπιστοσύνης στη δημοκρατία, η
οποία έχει αρχίσει να πλήττει και
χώρες όπως η Γαλλία και η Βρετανία.
«Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος οικονομικής κρίσης και έλλειψης εμπιστοσύνης στην πολιτική», σχολίασε ο
επικεφαλής του IW Μίχαελ Χίτερ.
Ερευνητές του IW δημιούργησαν έναν
πίνακα εμπιστοσύνης για 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τον οποίο ήθελαν να
δουν πόσο ισχυρή είναι η πίστη των
πολιτών στο πολιτικό, οικονομικό και

2000 η Ισπανία και η Πορτογαλία
εμπιστεύονταν το οικονομικό σύστημα τόσο όσο η Γερμανία, πλέον η
Ισπανία βρίσκεται στην 15η θέση και
η Πορτογαλία στην 16η.
Σύμφωνα με το IW, υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ της οικονομικής
ευημερίας και της πίστης σε μια
Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί:
όσο μεγαλύτερο είναι το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τόσο
ισχυρότερη η πίστη στη δημοκρατία
και το οικονομικό σύστημα.
Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μειώθηκε μετά το 2000 η πίστη στο
πολιτικό σύστημα σε όλες τις χώρες
της ΕΕ. Για παράδειγμα στις χώρες
της βόρειας Ευρώπης παραμένει
σταθερά σε υψηλό επίπεδο.

πη δεν μπορεί να είναι ένα κενό είδωλο
οικονομίστικων κανόνων», υπογράμμισε,
τέλος, ο Ρέντσι.

«Η πρόοδος προς την πραγματική
σύγκλιση μεταξύ των 12 ιδρυτικών μελών
της ΟΝΕ κατά τα πρώτα χρόνια είναι
απογοητευτική», αναφέρει η ΕΚΤ, σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε. Οι ασυνήθιστα
υψηλοί τόνοι της τράπεζας καταδεικνύουν τον προβληματισμό για τις προοπτικές της Ευρωζώνης που βρίσκεται σε
υπαρξιακή κρίση, αφότου η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα προ του Grexit». Μεταξύ
άλλων επισημαίνεται ότι οι χώρες δεν
αντιλήφθηκαν ότι η ώθηση
από τη μεγάλη πτώση του
κόστους του χρήματος
(ένα από τα βασικά οφέλη
της ένταξης στο ευρώ) θα
ήταν προσωρινή και εάν
δεν λαμβάνονταν μέτρα θα
πυροδοτούσε (όπερ και
εγένετο) αλόγιστο δανεισμό και υπερχρέωση,
σπέρνοντας τους σπόρους
της κρίσης χρέους.

Η ΕΚΤ δεν παραλείπει να αναφερθεί εκτενώς στην Ελλάδα, όπου η εκτίναξη της
εγχώριας ζήτησης (χάρη στο φθηνό και
εύκολο χρήμα) επί σειρά ετών οδήγησε σε
υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, η δημοσιονομική
πολιτική ήταν υπερβολικά επεκτατική
κατά την περίοδο των «παχιών αγελάδων», καθώς οι προϋπολογισμοί βασίστηκαν στη παραδοχή ότι τα υψηλά
έσοδα που παράγονται από τη μη διατηρήσιμη εγχώρια ζήτηση θα συνεχίζονταν
και τα επόμενα χρόνια. Με την έναρξη της
διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, τα
φορολογικά έσοδα μειώθηκαν απότομα,
με αποτέλεσμα την ταχεία αύξηση του
δημόσιου χρέους. Η έκθεση υποστηρίζει
επίσης ότι η ανεπάρκεια των θεσμών σε
χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία επηρεάζει αρνητικά
την αύξηση του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ και κατ’ επέκταση τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ ανασταλτικά
για
την
πραγματική
σύγκλιση λειτούργησαν
και οι χρόνιες διαρθρωτικές δυσκαμψίες στις χώρες
αυτές, ιδιαίτερα στις αγορές αγαθών και εργασίας.

Η Ευρώπη «ζει τον δικό της εμφύλιο» ο οποίος ξεκίνησε από την Ελλάδα

Η

διαφοροποίηση της Γαλλίας, πρωτίστως, αλλά και της Ιταλίας στην
γερμανική πρόταση για “σκληρή” αντιμετώπιση της Ελλάδας ήταν η πρώτη
“υποψία αντίστασης” των Παρισίων
στο Βερολίνο.
Η πιθανότητα να αρχίσει να “ξηλώνεται” το ευρωπαϊκό “πουλόβερ” από την
Ελλάδα, είναι σενάριο εφιαλτικό για
Ρώμη και Παρίσι. Γνωρίζουν ότι θα
είναι τα επόμενα “θύματα” του γερμανικού “οικονομικού εθνικισμού”.
Το ερώτημα είναι αν αυτή η πρώτη
“κίνηση αντίστασης” έναντι του Βερολίνου θα είναι και η τελευταία. Αρκετοί
υποστηρίζουν πως όχι. Μεταξύ αυτών
η Anne-Marie Slaughter, πρώην διευθύντρια πολιτικού σχεδιασμού του
«Στέιτ Ντιπαρτμεντς» σε άρθρο της
προβλέπει “ευρωπαϊκό εμφύλιο πόλε-

μο”! Υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεση
για το ελληνικό ζήτημα έφερε στο προσκήνιο δύο διαφορετικά οράματα για
την Ευρώπη. Από τη μία πλευρά η ευέλικτη, ανθρώπινη πολιτική κυρίως
ένωση και από την άλλη η εκδοχή που
είναι εστιασμένη στην οικονομία . Το
πρώτο όραμα γαλλικό, το δεύτερο γερ-

• Τι επισημαίνει η Anne - Marie
Slaughter για την Ευρωζώνη
και το μέλλον της Ε.Ε.
μανικό.
Η καθηγήτρια επισημαίνει ένα βασικό
πρόβλημα που υπάρχει για την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη.
Ποιο είναι αυτό; Ότι η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων είναι πάνω από τις
“ευρωπαϊκές ατζέντες”, κάτι που οι

ευρωπαίοι οικονομολόγοι αδυνατούν
να κατανοήσουν.
Στο ερώτημα αν μπορεί να επιβιώσει η
σημερινή Ευρώπη απάντησε: “Αυτό το
πείραμα δεν μπορεί να επιβιώσει αν
υποστηρίζεται μόνο από κανόνες
οικονομικής λιτότητας”, υπενθυμίζοντας ότι για να υπάρξουν οι ΗΠΑ όπως
τις ξέρουμε χρειάστηκε ένας σκληρός
εμφύλιος πόλεμος κι ένας Πρόεδρος, ο
Αβραάμ Λίνκολν ο οποίος λίγο πριν το
τέλος του πολέμου είχε δημιουργήσει
μια νέα αφήγηση που έκανε λόγο για
“κυβέρνηση του λαού, εκλεγμένη από
τον λαό, για τον λαό”.
“Η ΕΕ αντιμετωπίζει τώρα το δικό της
εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος, ευτυχώς,
δεν εκδηλώνεται με σωματική βία”,
γράφει η Anne-Marie Slaughter . Όμως

προσθέτει “ότι χωρίς πολιτικούς που
να είναι σε θέση να αρθρώσουν μια
λέξη για το όραμα ενός κοινού μέλλοντος τίποτα δεν μπορεί να εξελιχθεί
προς το καλύτερο. Ο “εθνικός ύμνος”
της Ευρώπης και η σημαία με τα αστεράκια δεν αρκούν για να απαντήσουν
στα καθημερινά προβλήματα των
ευρωπαίων πολιτών που κι αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν
εκείνοι που αισθάνονται ότι απειλούνται από τους μετανάστες και άλλοι
που υποφέρουν λόγω της λιτότητας.
Για να συνεχίσει η ΕΕ την πορεία της
προς την δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους - απέχει πολύ ακόμηθα πρέπει να προσφέρει την αξιόπιστη
προοπτική μιας καλύτερης ζωής για
όλους τους πολίτες της.
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Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα συνιστά σήμερα ένα απέραντο πολιτικό συνδικάτο

Μπαίνουν στο ΚΚΚ
για να πλουτίσουν

Ε

νενήντα τέσσερα χρόνια
συμπληρώθηκαν πρόσφατα
από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στη
Σανγκάη, στις αρχές Ιουλίου
του 1921. Από τότε και αφού
κατέλαβε την εξουσία το 1949,
το ΚΚΚ είδε τον αριθμό των
μελών του να εξακοντίζεται,
αγγίζοντας σήμερα τα 87,79
εκατομμύρια. Πρόκειται για το
δεύτερο μεγαλύτερο (μετά το
ινδικό Μπαρατίγια Τζανάτα
του Ναρέντρα Μόντι, με 88
εκατομμύρια μέλη) πολιτικό
κόμμα στον κόσμο - ένα κόμμα
του οποίου η αφετηρία αποτε-

λεί όχι μόνο χρονικά, αλλά και
ιδεολογικά, μακρινό παρελθόν.
Ιδρυμένο από μια δράκα ιδεολόγων κομμουνιστών επαναστατών, σήμερα το ΚΚΚ συνιστά μιαν απέραντη συντεχνία
«νεοφιλελεύθερων» κομμουνιστών, «ταγμένη» στον προσωπικό πλουτισμό και στη διαφθορά.

• Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έθεσε την καταπολέμηση της διαφθοράς
στην κορυφή της πολιτικής του ατζέντας, δεσμευόμενος να πατάξει τόσο
τους υψηλόβαθμους «τίγρεις» όσο και τις χαμηλόβαθμες «μύγες»
• Ο Κομμουνιστικός παράδεισος για τους Κινέζους ολιγάρχες
Υψηλόβαθμοι «τίγρεις»
Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ανέλαβε την
εξουσία το 2012, έθεσε την

καταπολέμηση της διαφθοράς
στην κορυφή της πολιτικής του
ατζέντας, δεσμευόμενος να
πατάξει τόσο τους υψηλόβαθμους «τίγρεις» όσο και τις
χαμηλόβαθμες «μύγες». Σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή για την Επιθεώρηση της
Πειθαρχίας (CCDI), από τότε

που ο Σι βρέθηκε
στην ηγεσία του
ΚΚΚ,
414.000
αξιωματούχοι
έχουν τιμωρηθεί
από το κόμμα για
διαφθορά και 201.600 έχουν
παραπεμφθεί για το αδίκημα
στις δικαστικές Αρχές. Στο
Σανσί, μια επαρχία στο βόρειο
τμήμα της χώρας που θεωρείται από τις πλέον διεφθαρμένες, 15.450 αξιωματούχοι
καταδικάστηκαν για διαφθορά
τον περασμένο χρόνο, αύξηση
30% σε σχέση με το 2013.
«Εκπαιδευτική προσέγγιση»

Κομματική στρατιά 87,79 εκατ. μελών
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας έχει 87,79 εκατομμύρια μέλη,
από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αν και οι περισσότεροι προέρχονται από τα μεσαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα,
και όλες τις εθνοτικές ομάδες. Μεταξύ αυτών, περίπου το 1/4
είναι γυναίκες, δηλαδή σχεδόν 21 εκατομμύρια. Περισσότερα
από 37 εκατομμύρια μέλη (43%) διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

«Ένωση καπιταλιστικού κέρδους»
«Πώς μια ομάδα ιδεολόγων επαναστατών, που ίδρυσε το ΚΚΚ
το 1921, μετατράπηκε σε έναν τεράστιο καπιταλιστικό οργανισμό σχεδόν 90 εκατομμυρίων μελών, βυθισμένο στη διαφθορά;»
ρωτήσαμε τον Χο-Φουνγκ Χουνγκ, αναπληρωτή καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς στις Ηνωμένες
Πολιτείες και συγγραφέα, μεταξύ άλλων, του υπό έκδοση βιβλίου «The China Boom: Why China Will Not Rule the World» («Η κινεζική έκρηξη: Γιατί η Κίνα δεν θα κυριαρχήσει στον κόσμο»), που
αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2015. «Όπως
όλα τα σοσιαλιστικά, επαναστατικά κινήματα στην Ιστορία, το
Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας πάσχισε για να παραμείνει στην
εξουσία από τη στιγμή που κατάφερε να ανέλθει σε αυτήν.
Η Μαοϊκή Κίνα δεν ήταν διαφορετική, καθώς η ελίτ του Κομμουνιστικού Κόμματος προσκολλήθηκε σε ένα κρατικά ελεγχόμενο, κολεκτιβιστικό οικονομικό μοντέλο, το οποίο ήταν αποκομμένο από τον καπιταλιστικό κόσμο», μας είπε ο καθηγητής
Χουνγκ. «Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η Κίνα αντιμετώπισε το πρόβλημα της οικονομικής αποτελμάτωσης, που απείλησε τη νομιμοποίηση της εξουσίας του ΚΚΚ μετά τον θάνατο του
Μάο. Η λύση του Ντενγκ Σιαοπίνγκ ήταν να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα ενσωματώνοντας την κρατικά ελεγχόμενη οικονομία με το κεφάλαιο της Ανατολικής Ασίας, παράγοντας μια τριακονταετή οικονομική άνθηση, που ενίσχυσε τη
νομιμοποίηση της κυβέρνησης του ΚΚΚ», προσέθεσε.

Τον Μάιο, 70 αξιωματούχοι
της επαρχίας Χουμπέι στην
Κεντρική Κίνα υποχρεώθηκαν
να επισκεφθούν 15 πρώην
συναδέλφους τους που εκτίουν
ποινές φυλάκισης έχοντας
καταδικαστεί για διαφθορά. Η
CCDI, η οποία οργάνωσε
παρόμοιες επισκέψεις αξιωματούχων σε φυλακές σε ολόκληρη την Κίνα, ανακοίνωσε
ότι αυτές αποτελούν μέρος της
«εκπαιδευτικής προσέγγισης»
των μελών του ΚΚΚ για την
καταπολέμηση της διαφθοράς.
Επαναδιαμόρφωση
κουλτούρας
Για τον πρόεδρο Σι, που συνειδητοποιεί ότι το κόμμα εδώ και
δεκαετίες έχει απομακρυνθεί
από τις κομμουνιστικές του
καταβολές -ειδικά μετά την

υιοθέτηση των οικονομικών
μεταρρυθμίσεων τη δεκαετία
του 1980- η κινητοποίηση του
κινεζικού λαού γύρω από τον
σκοπό της πάταξης της διαφθοράς ήταν σημαντική: όσο
το πολιτικό σύστημα μπορεί να
πείθει τις μάζες ότι λειτουργεί
αξιοκρατικά, τόσο λιγότερο θα
χρειάζεται να υπηρετεί μια
ενωτική ιδεολογία. Και όχι
μόνο - η εκστρατεία κατά της
διαφθοράς από τον Κινέζο
Πρόεδρο συνιστά και έναν
τρόπο να επαναδιαμορφώσει

• 414.000 αξιωματούχοι
έχουν τιμωρηθεί από
το κόμμα για διαφθορά
και 201.600 έχουν παραπεμφθεί για το αδίκημα
στις δικαστικές Αρχές

την ίδια την πολιτική κουλτούρα του ΚΚΚ, αποδεικνύοντας
ότι είναι ικανό να ελέγξει τα
σχεδόν 90 εκατομμύρια μέλη
του σε όλη τη χώρα. Δεδομένου
του σκληρού ανταγωνισμού
μεταξύ των Κινέζων αξιωματούχων σε όλα τα επίπεδα, οι
οποίοι προωθούν όχι μόνο
τοπικιστικές ατζέντες αλλά
και προσωπικές, η ελίτ του
ΚΚΚ αισθάνεται την εξουσία
της να απειλείται.

«Ελέγχουν τα πάντα»
Όσον αφορά τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς στο ΚΚΚ, ο καθηγητής Χουνγκ είπε ότι«η
κομματική ελίτ, που ελέγχει τους τεράστιους
οικονομικούς πόρους -από τη γη ώς τις υποδομές και τις τράπεζες- μετατρέπει αυτόν τον
έλεγχο σε προσωπικά κέρδη, ενώ το ιδιωτικό
κεφάλαιο, το εγχώριο και το ξένο, αποκτά φθηνή
πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους, χρηματίζο-

Επιτακτική επιβράδυνση
Πρόκειται για προβλήματα των
οποίων η επίλυση καθίσταται
ακόμη πιο επιτακτική με την
επιβράδυνση της οικονομίας όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης κάλπαζαν και η παραγωγή και οι
επενδύσεις ικανοποιούσαν την
ολοένα διογκούμενη μεσαία
τάξη της Κίνας, η κινεζική ηγεσία μπορούσε να «κρύβει κάτω
από το χαλί» την ανάγκη
μεταρρυθμίσεων. Αλλά με την
ανάπτυξη να βρίσκεται στα
χαμηλότερα επίπεδα εδώ και
έξι χρόνια (στο 7% του ΑΕΠ το
πρώτο τρίμηνο του 2015) ο
ίδιος ο Σι μίλησε δημοσίως για
την ανάγκη δραστικής αναδιοργάνωσης της οικονομίας.
Και όπως υποστηρίζουν ειδικοί, αυτό -στο μεγαλύτερο
μονοκομματικό κράτος στον
κόσμο- μπορεί να προκύψει
μόνο με έναν γραφειοκρατικό
μηχανισμό, ο οποίος θα ακολουθεί πιστά τις διαταγές της
κεντρικής κυβέρνησης.
Ηδονισμός και κρατικοί πόροι
Το 2013, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η Κίνα διακατέχεται από «υπερβολική
γραφειοκρατικοποίηση, ηδονισμό και χρήση κρατικών
πόρων και ισχύος για προσωπική ανέλιξη και ικανοποίηση», και δεσμεύτηκε να αλλάξει
αυτήν την κατάσταση. Έκτοτε,
εκατοντάδες χιλιάδες κομματικά μέλη και στελέχη έχουν
ελεγχθεί για ατασθαλίες,
ωστόσο η διαφθορά παραμένει
βασικό συστατικό της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής στην αχανή ασιατική
χώρα.
«Σοσιαλιστική οικονομία
της αγοράς»
Η επίσημη εξήγηση του ΚΚ
Κίνας για τη στροφή στον
καπιταλισμό, που επέβαλε ο
Ντενγκ, είναι ότι η χώρα βρίσκεται «στο πρώιμο στάδιο
του σοσιαλισμού», το οποίο
«έχει ομοιότητες με τη μέθοδο
παραγωγής στον καπιταλισμό». Και το όνομα που δόθηκε
στο νέο σύστημα είναι «σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς». Το κόμμα εξήγησε ότι «η
εφαρμογή μιας πολιτικής στην
πράξη συνιστά το μοναδικό
κριτήριο για την αλήθεια».

ντας προσωπικά αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος για να τους ελέγχει». Και κατέληξε: «Πρόκειται για μια ένωση καπιταλιστικού
κέρδους και κρατικού ελέγχου των πόρων κάτω
από την εξουσία του ΚΚΚ. Η διαφθορά, δηλαδή η
μετατροπή της πολιτικής ισχύος σε κέρδος και
προσωπικό όφελος - βασίζεται σε αυτήν την
ένωση, επομένως είναι βαθιά ριζωμένη στο
σύστημα».
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Συνθήκη Σεβρών : Ένας θρίαμβος που κατέληξε σε τραγωδία για τον Ελληνισμό
Επιμέλεια:
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

στάση που είχαν
κρατήσει οι σύμμαχοι της Αντάντ (αλλά
και η ίδια η Ελλάδα)
απέναντι στην επανάσταση του.

Μ

ε την Συνθήκη του Μούδρου που συνήφθη στον
όρμο Μούδρο της Λήμνου, 31
Οκτωβρίου 1918 μεταξύ των
Δυτικών Συμμαχικών Δυνάμεων της Αντάντ (Entente), αφενός, και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφετέρου, σηματοδοτώντας και τη λήξη του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου, άνοιξε ο
δρόμος για την ουσιαστική
διεκδίκηση
μικρασιατικών
περιοχών, όπου κατοικούν
συμπαγείς ελληνικοί-χριστιανικοί πληθυσμοί.
Κατά τη συνεδρίαση του ανώτατου συμμαχικού συμβουλίου
στις 22 Απριλίου 1919, οι
Αγγλογάλλοι και οι Αμερικανοί,
εκμεταλλευόμενοι την απουσία
του Ιταλού εκπροσώπου,
δίνουν στην Ελλάδα την άδεια
να καταλάβει την ευρύτερη
περιοχή της Σμύρνης με αποστολή την τήρηση της τάξης

• Η συνθήκη των Σεβρών

που έκανε το όραμα της
“Ελλάδας των δύο
ηπείρων και των πέντε
θαλασσών” να μοιάζει
εφικτό, τελικά
αποδείχτηκε εφιάλτης

Ο δρόμος από τον
θρίαμβο των Σεβρών
στην τραγωδία της
Μικράς Ασίας είχε
ανοίξει.

Μετά την συνθήκη
των Σεβρών

της Σμύρνης και στην ενδοχώρα της.
Η Ελλάδα φαινόταν να έχει ήδη
εξασφαλίσει τα Δωδεκάνησα
πλην της Ρόδου και την Κύπρο,
ενώ συνεχίζονταν οι διαβουλεύσεις και για τη Βόρειο
Ήπειρο.

Διχασμός ακόμη και τότε
Οι βενιζελικοί πανηγύρισαν
την υπογραφή της συνθήκης
και θεώρησαν ότι αυτή παγίωνε τα ελληνικά δίκαια.
Τον ενθουσιασμό αυτόν δεν
συμμεριζόταν η κωνσταντινική
αντιπολίτευση, που εξακολου-

κού λαού εναντίον των ξένων
εισβολέων. Κύριος στόχος ήταν
φυσικά οι Έλληνες .
Στο πλευρό του και το νεαρό
σοβιετικό
καθεστώς
της
Ρωσίας, το οποίο είχε κάθε
λόγο να αντιπαρατίθεται στην
Αντάντ αλλά και ειδικά στην
Ελλάδα (που είχε συμμετάσχει
στην εκστρατεία της Ουκρανίας του 1919 εναντίον των
μπολσεβίκων).

Οι ...σύμμαχοι και
οι συνέπειες
Οι σύμμαχοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να επιβάλουν στην

Τραγικός απολογισμός
της Μικρασιατικής Καταστροφής

Ακόμα και η αντιβενιζελική
ηγεσία μεθυσμένη από την
σαρωτική νίκη της στις εκλογές ερμηνεύει τις προειδοποιήσεις των Συμμάχων, ως δήθεν
«μπλόφα της Μεγάλης Βρετανίας για να ευχαριστήσει τη
Γαλλία», η οποία απροκάλυπτα πλέον πολεμούσε τη Συνθήκη των Σεβρών.

και στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, μέχρι
να επιτευχθεί η σύναψη της
τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ουσιαστικά, οι Αγγλογάλλοι χρησιμοποιούν τον
ελληνικό στρατό εναντίον της
Τουρκίας και επιπλέον να
περιορίσουν τα ιταλικά επεκτατικά σχέδια.
Η επιχείρηση για τη στρατιωτική κατάληψη της Σμύρνης θα
πραγματοποιηθεί, στις 2
Μαΐου 1919. Κατά την αποβίβαση τους οι ελληνικές δυνάμεις γίνονται δεκτές με ενθουσιασμό από τους Έλληνες
κατοίκους.
Στις 28 Ιουλίου του 1920 σε
αίθουσα του δημαρχείου των
Σεβρών, κοντά στο Παρίσι,
υπογράφεται η τελική συνθήκη
ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ. Την Ελλάδα
εκπροσωπούν και υπογράφουν
ο πρωθυπουργός Ελευθέριος
Βενιζέλος και ο Έλληνας πρεσβευτής στο Παρίσι Άθως
Ρωμανός.

Αμέσως όμως μετά
την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές
εγκατέλειψε την πολιτική. Η
νέα κυβέρνηση διακήρυξε την
πρόθεσή της να διενεργήσει
δημοψήφισμα για την επάνοδο
του εξόριστου στην Ελβετία
βασιλιά Κωνσταντίνου, παρά
την αντίθετη εκδηλωμένη αντίθεση των Συμμάχων, ακόμα και
προ των εκλογών, η οποία επιβεβαιώθηκε με νέα διακοίνωση
Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας
(22 Νοεμβρίου 1920). Στην
ανακοίνωση κατήγγειλαν την
ανειλικρινή κατά το παρελθόν
στάση του γερμανόφιλου
βασιλιά και προειδοποιούσαν
ότι σε περίπτωση επιστροφής
του εξόριστου βασιλιά θα θεωρούσαν τον εαυτό τους απαλλαγμένο στο μέλλον από κάθε
αλληλεγγύη προς την ελληνική
κυβέρνηση.

50.000 νεκροί, 75.000 τραυματίες. Κοντά 1.500.000 Ελληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πανάρχαιες
πατρογονικές εστίες τους και να έρθουν σαν πρόσφυγες
στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000
νεκρούς. Σε δισεκατομμύρια δραχμές ανέρχονται οι υλικές
καταστροφές και ζημιές από τον πόλεμο και τις ακίνητες
περιουσίες που εγκαταλείφθηκαν ή καταστράφηκαν.

θούσε να καθορίζεται από τα
διχαστικά σύνδρομα και να
παρουσιάζει τη συνθήκη ως
αποτυχία.
Η πόρτα του εθνικού διαχσμού
και ο δρόμος της τραγωδίας
είχαν ήδη ανοίξει.

Οι όροι της Συνθήκης

Στην Τουρκία κυρίαρχος των
εξελίξεων ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είχε ξεκινήσει
το κίνημα αντίστασης εναντίον
των Ελλήνων.

Η Ελλάδα, κατοχύρωνε επισήμως την Δυτική Θράκη ενσωμάτωνε την Ανατολική, μέχρι
περίπου την Κωνσταντινούπολη. Έπαιρνε τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο και επισημοποιούσε την
παρουσία της στην περιοχή

Για τον Τούρκο ηγέτη η Συνθήκη των Σεβρών δεν ήταν παρά
ένα «κουρελόχαρτο» ανάλογο
με εκείνο της Ανακωχής του
Μούδρου (1918), που θα ακυρωνόταν στην πράξη με την
ένοπλη αντίσταση του τουρκι-

Τουρκία όσα προέβλεπε η Συνθήκη. Άπαντες εμφανίζονται
από ουδέτεροι εως εχθρικοί .
Όσα είχε κερδίσει η Ελλάδα
έπρεπε να τα κατοχυρώσει στο
πεδίο της μάχης, αντιμέτωπη
με το εθνικιστικό κίνημα του
Κεμάλ. Με τη Συνθήκη των
Σεβρών η σουλτανική εξουσία
κατέρρευσεκαι οι κεμαλικοί
κυριάρχησαν.
Η πραγματικότητα αυτή οδήγησε τοσοβιετικό καθεστώς
του Λένιν, στην υποστήριξη
των Τούρκων με τους οποίους
στις 3 Δεκεμβρίου 1920 υπογράφει την Συνθήκη του Αλεξαντροπόλ. Αναμενόμενη εξέλιξη
, αν υπολογίσει κανείς τη

Καταστροφή
στη Μικρά Ασία
Ο Κεμάλ κήρυξε επανάσταση,
σχημάτισε προσωρινή κυβέρ-

νηση (αργότερα κατάργησε το
σουλτανάτο και ανακήρυξε την
Τουρκική Δημοκρατία) και
καταπιάστηκε αμέσως με την
ανασυγκρότηση του τουρκικού
στρατού θέτοντας ως πρώτιστο καθήκον του την εκδίωξη
των Ελλήνων.
Βοήθεια στα σχέδια του Κεμάλ
πρόσφερε άθελά της η κυβέρνηση της Αθήνας με την ασύνετη πολιτική της όταν επέτρεπε
την αλόγιστη προέλαση των
ελληνικών δυνάμεων προς
Ανατολάς, με αποτέλεσμα την
απομάκρυνσή τους από τα
κέντρα ανεφοδιασμού τους ως
την πλήρη εξάντληση των εφοδίων τους αλλά και των φυσικών τους δυνάμεων. Ηταν η
ευκαιρία που περίμενε ο Κεμάλ.
Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, οι
δυνάμεις του έτρεψαν τους
Ελληνες σε άτακτη φυγή και
καταδιώκοντάς τους έφτασαν
ως τη Σμύρνη και την πυρπόλησαν. Βρισκόμαστε στα τέλη
Αυγούστου του 1922. H Μικρασιατική Καταστροφή έχει
συντελεστεί.
Το νέο τουρκικό καθεστώς δεν
αναγνωρίζει τη Συνθήκη των
Σεβρών και απαιτεί νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με
τους νικητές του A' Παγκοσμίου
Πολέμου. Οι Σύμμαχοι δεν μπορούν να αρνηθούν. Δεν μπορεί
να αρνηθεί ούτε το νέο ελληνικό καθεστώς, η στρατιωτική
επανάσταση του Σεπτεμβρίου
του 1922 υπό τους αξιωματικούς Νικόλαο Πλαστήρα και
Στυλιανό Γονατά, η οποία έχει
αναλάβει την εξουσία στην
Αθήνα. Και παρακαλεί τον εξόριστο Ελευθέριο Βενιζέλο να
αναλάβει το βαρύ καθήκον να
την εκπροσωπήσει.
Όμως η μεγάλη καταστροφή
είχε πλέον συντελεσθεί και δεν
ήταν δυνατό να αποτραπεί
όπως αποδείχτηκε ιστορικά.

Δύο ήπειροι και πέντε θάλασσες
H επιτυχία του Βενιζέλου άγγιζε τα όρια του θριάμβου. Ο
εμπνευσμένος πολιτικός ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην
πατρίδα έχοντας πραγματοποιήσει το όνειρό του για την
«Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών».
Αλλά δύο μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των
Σεβρών ένα θλιβερό γεγονός ήρθε να προκαλέσει τον πρώτο
τριγμό στο λαμπρό ελληνικό οικοδόμημα το οποίο είχε ήδη
αρχίσει να υψώνεται. Δύο απότακτοι αξιωματικοί αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού από όπου αυτός θα ξεκινούσε για το
ταξίδι της επιστροφής του στην Ελλάδα.
H απόπειρα απέτυχε και ο Βενιζέλος γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Αλλά η μεταστροφή της μοίρας τόσο του Βενιζέλου όσο
και ολόκληρου του Ελληνισμού φαίνεται ότι είχε αρχίσει.
Στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 το κόμμα του θριαμβευτή Βενιζέλου καταψηφίστηκε και ο ίδιος δεν εξελέγη καν βουλευτής. H αντιβενιζελική παράταξη ανήλθε στην εξουσία και ο
Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Ελλάδα και στον θρόνο (ο Αλέξανδρος είχε πεθάνει πριν από ένα μήνα). Με εύλογη τη βαθιά
απογοήτευσή του ο Βενιζέλος εγκατέλειψε την πολιτική σκηνή
και έφυγε αυτοεξόριστος στο εξωτερικό.
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Το δημογραφικό «τρίζει» τα δόντια του!

Όλο και λιγοστεύουν οι Κύπριοι...
Μ

όλις 91 χιλιάδες αριθμούν πια οι
Τουρκοκύπριοι, πράγμα που
σημαίνει ότι περισσότερο από τα 2/3
του πληθυσμού των κατεχόμενων
είναι έποικοι, ενώ ανεβαίνει επικίνδυνα και το ποσοστό μείωσης των
Ελληνοκυπρίων, το οποίο μόνο μεταξύ 2012 - 2013 άγγιξε το -0,9%
(δηλαδή μειώθηκε κατά περίπου 8
χιλιάδες άτομα).

• Η Στατιστική υπηρεσία εκπέμπει σήμα κινδύνου αφού το ποσοστό
γεννήσεων μειώθηκε περαιτέρω το 2013 και διαμορφώθηκε στο 1,30
από 1,39 το 2012. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας δείχνει συνέχιση
της σταδιακής μείωσης της γεννητικότητας τα τελευταία χρόνια

Σε συνδυασμό δε, με τη μείωση της γεννητικότητας που σημείωσε κι άλλη
πτώση το 2013 σε σχέση με το 2012 και
εκτιμάται ότι μειώθηκε ακόμα περισσότερο το 2014 αφού η πτώση είναι διαχρονική.
Η Στατιστική υπηρεσία δημοσιοποίησε
περί τα τέλη Δεκεμβρίου τα δημογραφικά στοιχεία για το 2013, τα οποία περιληπτικά έχουν ως ακολούθως:
• Ο συνολικός πληθυσμός της Κύπρου
(ελεύθερες περιοχές και κατεχόμενα) στο
τέλος του 2013 υπολογίστηκε στις
949.000 σε σύγκριση με 956.500 τον
προηγούμενο χρόνο, δηλαδή μειώθηκε
κατά 0,8%. Ο πληθυσμός στις ελεύθερες
περιοχές υπολογίστηκε στις 858.000 σε
σύγκριση με 865.900 στο τέλος του
2012, δηλαδή μειώθηκε κατά 0,9%. Στο
σύνολο των 949.000 κατοίκων, η σύνθεση του πληθυσμού κατά κοινότητα
στο τέλος του 2013 ήταν: Ελληνοκυπριακή κοινότητα 690.900 ή 72.8%
τουρκοκυπριακή κοινότητα 91.000 ή
17,6% και ξένοι υπήκοοι 167.100 ή
17.6%.
• Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας
κάτω των 15 ετών υπολογίστηκε στο

Η

δείχνει συνέχιση της σταδιακής μείωσης
της γεννητικότητας κατά τα τελευταία
χρόνια. Το 2013 το συνολικό ποσοστό
γονιμότητας ελαττώθηκε σταδιακά
κατά τα τελευταία χρόνια, από 2,46
που ήταν το πιο ψηλό την περίοδο
1982-1985. Από το 1995 το συνολικό
ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό
από το 2,10, ποσοστό που χρειάζεται
για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του
πληθυσμού.
• Η Κύπρος έχει μια από τις χαμηλότερες αναλογίες εξώγαμων παιδιών στην
Ευρώπη και η γεννητικότητα παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του
γάμου. Το 2013 γεννήθηκαν 1.832 εξώγαμα παιδιά που αποτελούν ποσοστό
19,6% στο σύνολο των γεννήσεων.

16,3% το 2013 και το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο 13,9%
σε σύγκριση με 25,4% και 11% αντίστοιχα το 1992 και 25% και 10,8% αντίστοιχα το 1982. Σύμφωνα με τη Στατιστική
υπηρεσία, τα ποσοστά αυτά δεικνύουν
την τάση γήρανσης του πληθυσμού.

Γεννητικότητα
• Ο αριθμός των γεννήσεων στις ελεύθερες περιοχές μειώθηκε στις 9.341
από 10.161 το 2012 και το ακαθάριστο
ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε
στο 10,8 για κάθε 1.000 κατοίκους. Το
συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που
φανερώνει την αναπαραγωγική συμπεριφορά ανεπηρέαστα από αλλαγές στη
σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία,

Η ΣΕΚ δεν θα πάψει ποτέ να τονίζει πως επείγει η εκπόνηση δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής για ουσιαστική αντιμετώπιση της
υπογεννητικότητας, η οποία σταδιακά διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό
της χώρας με ανεπανόρθωτες αρνητικές εξελίξεις.
Οι αριθμοί και τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους χωρίς
ιδιαίτερες επεξηγήσεις. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται η αναπλήρωση του πληθυσμού παραμένει την
τελευταία δεκαπενταετία πολύ πιο κάτω από το 2.1Ο%.
Το δημογραφικό ζήτημα πρέπει να αναδειχθεί σε κεντρικό και
πρωταρχικό στοιχείο του καθημερινού πολιτικού λόγου σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και επίσης θα πρέπει να προσεγγιστεί σε τέτοιο
ουσιαστικό βαθμό ώστε να καταστεί σαφές ότι η προσπάθεια τιθάσευσης του δημογραφικού εφιάλτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
υλοποίηση όλων των οραματικών στόχων.

Θετική έκπληξη από την Ελλάδα

αβεβαιότητα
των
θηκαν στο δεύτερο τρίμηνο
πολιτών για το τι θα
του 2015 κατά 4,3% σε
ακολουθήσει οδήγησε την
σχέση με το αντίστοιχο
οικονομία σε μεγέθυνση
περυσινό διάστημα και
• Μαζική κατανάλωση και τουρισμός αύξησαν το ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο
κατά το δεύτερο τρίμηνο
έφθασαν τα 4,8 εκατομμύτου έτους (Απρίλιος – Ιούρια φέτος. Και γενικότερα
• Φόβοι για επιδείνωση λόγω της πολιτικής αστάθειας
νιος), με την κατανάλωση
τα στοιχεία δείχνουν ότι ο
να αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο
κλάδος του τουρισμού έχει συμβάλει
για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% σε
στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το διάστησχέση με το πρώτο τρίμηνο και κατά
μα Απριλίου – Ιουνίου 2015.
1,4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηΠάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα
νο του 2014, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ είναι
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική
προσωρινά και ενδέχεται να αλλάξουν
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
όταν θα περιληφθεί και η πορεία όλων
Στο προαναφερθέν διάστημα η διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και
δανειστών ήταν σε πλήρη εξέλιξη,
αλλά τα μηνύματα που εκπέμπονταν
δεν προϊδέαζαν ότι οι δύο πλευρές θα
έρθουν σύντομα σε συμφωνία. Στο
πλαίσιο της αβεβαιότητας που επικρατούσε εκείνους τους μήνες, οι πολίτες φαίνεται πως αντέδρασαν προχωρώντας σε δαπάνες, παρά περιορίζοντας τα έξοδά τους. Άλλωστε, όσο
περνούσε ο καιρός τόσο εντείνονταν η
φημολογία και φόβος για ενδεχόμενη
επιβολή μέτρων ελέγχου της κίνησης
κεφαλαίων (capital controls). Παρόλα
αυτά, η αντιμετώπιση της κατάστασης
από τους καταναλωτές, έφερε την
αύξηση του ΑΕΠ, παρά τη συρρίκνωσή
του από το δεύτερο τρίμηνο του έτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΕΠ του

των οικονομικών δεικτών κατά τον
Ιούνιο. Εκτιμάται ότι η εικόνα της οικονομίας στο τρίτο τρίμηνο του έτους θα
είναι πολύ διαφορετική, καθώς από
τις 28 Ιουνίου οι τράπεζες έκλεισαν και
επιβλήθηκαν τα capital controls.

δευτέρου τριμήνου αυξήθηκε κατά 1,4%
σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο,
για τρεις λόγους:
• Από την αύξηση των πωλήσεων στο
λιανικό εμπόριο. Ο τζίρος στο λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 3,3% τον Απρίλιο του 2015 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2014, ενώ ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,9%. Επίσης, τον
Μάιο του 2015 ο κύκλος εργασιών
αυξήθηκε κατά 2,5%, έναντι του Μαΐου
2014 και ο όγκος των πωλήσεων κατά

4,2%.
Εξέλιξη η οποία είναι ενδεικτική του
ότι οι καταναλωτές αποφάσισαν να
προχωρήσουν σε αγορές εν όψει πιθανών μελλοντικών δυσκολιών, όπως και
αποδείχτηκε ότι υπήρξαν με την τραπεζική αργία και την επιβολή των
capital controls.
• Από την καλύτερη πορεία του τουρισμού. Οι αφίξεις ξένων τουριστών στα
κυριότερα ελληνικά αεροδρόμια αυξή-

Δηλαδή, οι φόβοι των καταναλωτών
για επιδείνωση της κατάστασης επιβεβαιώθηκαν και πλέον αναμένεται με
ενδιαφέρον η δημοσιοποίηση των
στοιχείων για την πορεία της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο. Υπενθυμίζεται
ότι κυβέρνηση και δανειστές αναθεώρησαν την πρόβλεψή τους για τη μεταβολή του ΑΕΠ στο σύνολο του έτους και
πλέον εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα βιώσει
ύφεση 2,3% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη 0,5% και αρχική
εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης 2,9%
φέτος.
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Το αδιαχώρητο στα εξοχικά συγκροτήματα
της ΣΕΚ σε βουνό και θάλασσα
• Προτεραιότητα του Κινήματος η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στα μέλη και τις οικογένειες τους
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα
λο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι
εξοχικές κατοικίες της ΣΕΚ Παγκύπρια έσφυζαν από ζωή.

Ό

τονίζοντας παράλληλα πως η συμβολή
της ΣΕΚ στην ευημερία των εργαζομένων είναι πολύτιμη και τεράστια.

υπερσύγχρονες πισίνες οι οποίες μετατρέπονται σε πηγές όασης και δροσιάς
για μικρούς και μεγάλους.

Οι οικογένειες μελών της ΣΕΚ είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν ποιοτικές και
φθηνές διακοπές σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, εφάμιλλες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της ΣΕΚ σε δηλώσεις
τους στην «Εργατική Φωνή» εξέφρασαν
την ικανοποίηση τους για το υψηλό
επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών,

Έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην εξυπηρέτηση που λαμβάνουν από το προσωπικό της ΣΕΚ που είναι εντεταλμένο για
αυτό τον σκοπό αλλά και για την ποιότητα του φαγητού των καφεστιατορίων, που ικανοποιούν κάθε γευστική
απαίτηση.

Για όσους, λατρεύουν το βουνό οι εξοχικές κατοικίες στον Κάτω Αμίαντο και
στα Καννάβια ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Οι εξορμήσεις στα γύρω χωριά
της περιοχής αλλά και οι περιπατιτικοί
συνδυασμοί στα μονοπάτια της φύσης
αποτελούσε καθημερινή δραστηριότητα
για τους περισσότερους «ενοίκους».

Όλες οι εξοχικές κατοικίες διαθέτουν

Για όσους λατρεύουν τις παραλιακές
περιοχές και τη θάλασσα, οι εξοχικές
κατοικίες στο Πισσούρι και στον Πρωτορά εξαργύρωναν τις υψηλές τους
απαιτήσεις. Τα πλείστα μέλη με τις
οικογένειες τους δήλωσαν στην «Ε.Φ.»
πως οι υπηρεσίες που προσφέρονται
είναι τέτοιες που δεν αποτελεί άμεση
αναγκαιότητα να φεύγεις εκτός συγκροτήματος για να απολαύσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές.

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

• Σύγχρονες διευκολύνσεις προσφέρουν μια άνετη
και ξεκούραστη διαμονή
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΚΑΝΝΑΒΙΑ
• Ιδανικός προορισμός οι εξοχικές κατοικίες στα Καννάβια και στον
Αμίαντο για όσους λατρεύουν τις εξορμήσεις στα μονοπάτια της φύσης
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ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΤΤΑ ΚΙΛΑ

Αποκαλυπτικό «Τεστ»

Μάθε το μεγάλο σου χάρισμα σύμφωνα
με την ημερομηνία γέννησής σου!

Α

πό την άποψη της αριθμολογίας, η ημερομηνία γέννησής
σου δεν είναι τυχαία και εκτός
από την τύχη… μπορεί να σου
αποκαλύψει μαγικά δώρα που δεν
υποψιάζεσαι καν ότι μπορείς να
κατέχεις.
Για να μάθεις το μυστικό σου
δώρο, πρόσθεσε τα ψηφία της
ημερομηνίας σου, το μήνα και το
έτος γέννησης, μέχρι να έχεις ένα
μονοψήφιο αριθμό.
Για παράδειγμα, αν έχεις γεννηθεί
στις 12/3/1978, το μονοψήφιο
άθροισμα θα είναι 4.
(1+2+3+1+9+7+8=6+25=31=4)
Στη συνέχεια μπορείς να δεις
παρακάτω, την σημασία του
μονοψήφιου αριθμού σου, που
προέκυψε από το αποτέλεσμα:
1 – Έχεις μια ισχυρή θέληση και
είσαι ειδήμονας στο να ελέγχεις

τους ανθρώπους γύρω σου. Το
κρυμμένο ταλέντο σου είναι να
πείθεις και να υπνωτίζεις τους
άλλους. Δηλαδή να μπορείς να
κυριαρχείς στο μυαλό του κάθε
ατόμου και να καθοδηγείς ομάδες
ανθρώπων.
2 – Είσαι πολύ ευαίσθητος/η και
συμπονετικός/η. Το δώρο σου
βρίσκεται στα χέρια σου. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις για να
ανακουφίσεις τον πόνο των
άλλων, αλλά και να αποκαταστήσεις γρήγορα την ενέργειά σου,
ερχόμενος/η σε επαφή με τη
φύση.
3 – Είσαι ένα «όργανο» της μοίρας. Τι εννοώ; Γεννήθηκες κάτω
από ένα τυχερό αριθμό και η επιτυχία θα σε ακολουθεί σε όλη τη
ζωή σου. Ο παλιός κανόνας «Να
προσέχεις τι εύχεσαι» ισχύει για
εσένα, δεδομένου ότι το δώρο σου

10 φυσικοί τρόποι για να γίνουμε κομψοί

είναι ότι οι σκέψεις και οι επιθυμίες σου, μπορούν να γίνουν γρήγορα πραγματικότητα.
4 – Είσαι πολύ μετρημένος/η και
λογικός/η. Είναι δύσκολο για
οποιονδήποτε να θέσει μια κατάρα ή να σε επηρεάσει αρνητικά με
οποιονδήποτε τρόπο, γιατί έχεις
μια πολύ ισχυρή ενεργειακή
ασπίδα που σε προστατεύει.
5 – Μπορεί να διαθέτεις μια πολύ
ανεπτυγμένη και απίστευτα ισχυρή διαίσθηση. Αυτό καθορίζει και
το δώρο σου, το οποίο είναι να
μπορείς να προβλέπεις το μέλλον
με εξαιρετική ακρίβεια. Λάβε
υπόψη σου τα προαισθήματα,
επειδή κατά την πλειοψηφία
τους, είναι αλήθεια.
6 – Είσαι βαθιά συναισθηματικός/η. Τα συναισθήματά σου
είναι και το πιο ισχυρό όπλο σου.
Έχεις μια ευκολία να αντιλαμβάνεσαι το τι αισθάνονται οι άλλοι
και έτσι να μπορείς να τους κατανοείς ή να διαβάζεις τις σκέψεις
τους, χωρίς πρόβλημα.

1. Ζεστό νερό και λεμόνι, οι καλύτεροί μας
φίλοι: Βράζουμε μισό ποτήρι νερό και το ανακατεύουμε μαζί με μισή κούπα με κρύο νερό.
Μέσα σε αυτό, στύβουμε μισό λεμόνι. Εάν μας
γίνει συνήθεια να τα πίνουμε και τα δύο αυτά
συστατικά κάθε πρωί (χωρίς ζαβολιές), τα
αποτελέσματα θα είναι θαυματουργά. Αυτό,
γιατί ο συνδυασμός βρασμένου νερού-λεμονιού ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα διαμορφώνοντας σε αυτό, ένα πιο αλκαλικό (και
φιλικό προς την πέψη κάθε τροφής) περιβάλλον.
2. Πρωτεΐνη και πάλι πρωτεΐνη…
σε κάθε γεύμα, αλλά κυρίως στο
πρωινό. Κατά κοινή ομολογία, η
πρωτεΐνη χωνεύεται και απορροφάται από τον οργανισμό με βραδύτερο ρυθμό, κάτι που σημαίνει
πως το ένοχο εκείνο αίσθημα της
πείνας, θα αργήσει λίγο περισσότερο να επανεμφανιστεί. Εκτός των
άλλων, προάγει και τη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο
αίμα, βοηθώντας έτσι το σώμα να
καίει πιο αποτελεσματικά το λίπος
(και όχι τη γλυκόζη, που εμποδίζει
την καύση αυτού).

7 – Είσαι ένα άτομο ιδιαίτερα
πνευματικό. Το δώρο, που σου
δόθηκε σε αυτή την ζωή, είναι να
ονειρεύεσαι προφητικά όνειρα. Αν
τα ερμηνεύσεις σωστά, μπορείς
να αποφύγεις πολλές δύσκολες
καταστάσεις και να λύνεις τα
προβλήματα σου πολύ πιο εύκολα.

3. Συχνά γεύματα: Το «συχνά, αλλά μικρά γεύματα» είναι πιθανόν η αγαπημένη φράση των
διατροφολόγων. Όχι και άδικα, αφού επιδημιολογικές μελέτες έχουν αποδείξει πως εκείνοι που καταναλώνουν πολλά και μικρά γεύματα κατά τη διάρκεια της μέρας, τείνουν να
έχουν χαμηλότερο βάρος και πιο φυσιολογικά
επίπεδα μεταβολικών δεικτών από εκείνους
που τα στερούνται. Και κάπως έτσι θα μας
είναι αισθητά ευκολότερο να διαχειριστούμε
το αίσθημα της πείνας και του κορεσμού.
Αντίο στο τσιμπολόγημα.

8 – Είσαι εξαιρετικά προσεκτικός/η. Δεν σου αρέσει να ψεύδεσαι και θα προσπαθήσεις να
εκθέσεις τους απατεώνες ή τους
ψεύτες. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η μοίρα σου, σε έχει
προικίσει με το ταλέντο του να
είναι σε θέση να διακρίνεις τα
ψέματα από την αλήθεια.

4. Λίγο από όλα: Κάθε γεύμα συνίσταται να
περιλαμβάνει 1/4 πρωτεΐνη (στο μέγεθος της
παλάμης μας), 1/4 σύνθετους υδατάνθρακες
(1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένο καστανό ρύζι,
κινόα, γλυκοπατάτα, κλπ) και ένα δεύτερο
λαχανικά (εκτός και αν πρόκειται για πρωινό).
Προσοχή μόνο στο βραδινό, αφού σε αυτήν
την περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται οι
υδατάνθρακες.

9 – Είσαι μια δημιουργική προσωπικότητα. Μπορεί να διαθέτεις
καλλιτεχνικές δεξιότητες και
συχνά να δεις πράγματα και
καταστάσεις που άλλοι δεν μπορούν. Το δώρο σου, είναι ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον θανόντα και έστω και υποσυνείδητα να λαμβάνεις πληροφορίες από τον άλλο κόσμο.

5. Φρούτα και λαχανικά: Το μεσημεριανό και
το βραδινό θα πρέπει πάντα (οι διατροφολόγοι το τονίζουν, ΠΑΝΤΑ) να περιλαμβάνουν
άφθονα λαχανικά (ιδανικά, στον ατμό ή ψημένα σε χαμηλή φωτιά, χωρίς λάδι). Τα φρούτα
είναι εύκολο να καταναλωθούν στο πρωινό ή
σαν σνακ μεταξύ των κύριων γευμάτων. Να
αποφεύγετε να τα καταναλώνετε σε ανεξέλεγκτες ποσότητες (ιδανικά, μέχρι δύο την
ημέρα) λόγω της φρουκτόζης, καθώς και με

Π

ροσέχεις τη διατροφή σου, πηγαίνεις γυμναστήριο αλλά δυστυχώς
δεν αποκτάς την πολυπόθητη επίπεδη
κοιλιά που πάντοτε ονειρευόσουν. Νιώθεις το στομάχι σου πρησμένο και δεν
ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να απαλλαγείς από το ενοχλητικό αυτό φούσκωμα.
Μην απογοητεύεσαι, καθώς για κάθε
πρόβλημα υπάρχει και λύση. Πάμε να
δούμε, λοιπόν, 9 μυστικά για να αντιμετωπίσεις άμεσα το πρόβλημά σου.
- Μείωσε το αλάτι στο φαγητό σου και
περιόρισε την κατανάλωση τροφών
υψηλών σε νάτριο. Ποιες είναι αυτές;
Πατατάκια, κονσέρβες, αλλαντικά,
αλμυρά τυριά όπως το ροκφόρ, τουρσί,
πάστα τομάτας σε κονσέρβα κ.α
- Ναι στο νερό! Το ξέρουμε πως όταν
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γεμάτο στομάχι, κάτι που θα προκαλέσει ανεπιθύμητες ζυμώσεις.
6. Δύο με τρία λίτρα νερό, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ:
Δύσκολο αν δεν έχουμε συνηθίσει στην κατανάλωση πολλών υγρών, αλλά τόσο σημαντικό. Αν και το ίδιο το νερό δεν εξουδετερώνει
απαραίτητα τις τοξίνες, τα νεφρά το έχουν
ανάγκη για να διώχνουν από τον οργανισμό
όλα τα περιττά εκείνα στοιχεία που εισβάλουν
σε αυτόν. Εκτός των άλλων, ερευνητές στη
Γερμανία βρήκαν πως εκείνοι που έπιναν

ακόμη και μισό λίτρο κρύο νερό, παρουσίαζαν
μεγαλύτερο μεταβολικό ρυθμό μέχρι και 30%.
7. Όχι στις επεξεργασμένες τροφές: Τέλος
στα αναψυκτικά, τις σοκολάτες, τα πατατάκια, το λευκό ρύζι και το άσπρο αλεύρι. Οι
τροφές αυτές, εισερχόμενες στο σώμα προκαλούν μεγάλες και απότομες διακυμάνσεις στα
επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Έτσι προκαλούνται αυξημένες εκκρίσεις ορμονών που
ανεβάζουν με τη σειρά τους τους ρυθμούς με
τους οποίους αυξάνεται η ινσουλίνη. Βρώμη
και πράσινα λαχανικά, για πάντα.
8. Οινόπνευμα, τέλος: Εξαιρούνται τα σαββατοκύριακα, αλλά και τότε περιορίστε το σε
φυσιολογικές ποσότητες. Έχει άλλωστε σχεδόν τις ίδιες θερμίδες με το λίπος και η αυξημένη κατανάλωσή του συχνά εκτοπίζει άλλα
θρεπτικά συστατικά από τη διατροφή. Παν
μέτρον άριστον.
9. Άσκηση: 30-45 λεπτά καρδιαγγειακών και
ενδυναμωτικών ασκήσεων, τέσσερις με πέντε
φορές την εβδομάδα είναι το ιδανικό. Yoga,
Pilates και tai chi βοηθούν επίσης.
10. Ξεκούραση: Πότε μην υποτιμάτε έναν καλό
βραδινό ύπνο. Προσπαθήστε να κοιμάστε τουλάχιστον 7,5 (ιδανικά 8) ώρες τη μέρα. Ο βραχύς ύπνος έχει συσχετιστεί με αλλαγές σε
ορμόνες που ελέγχουν την πείνα: τα επίπεδα
της λεπτίνης (ουσία που μειώνει την όρεξη)
χαμηλώνουν, ενώ της γρελίνης (ουσία που
ενεργοποιεί την όρεξη) ανεβαίνουν.

Πρησμένο στομάχι;

Ιδού πώς θα απαλλαγείτε άμεσα από το φούσκωμα!
νιώθεις πρησμένη το τελευταίο που θες
να κάνεις είναι να πιεις πολύ νερό,
αλλά δυστυχώς πρέπει να το κάνεις. Το
νερό θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις
το πρόβλημα της κατακράτησης υγρών
και φυσικά θα σε βοηθήσει να νικήσεις
τη δυσκοιλιότητα. Κατανάλωνε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό μέσα στη μέρα και
πρόσθεσε στο καθημερινό σου διαιτολόγιο τροφές όπως το καρπούζι, το
γκρέιπφρουτ, τα αγγούρια, το σέλινο.
- Κι όμως υπάρχουν τροφές που επιδεινώνουν το πρόβλημα. Απόφυγε ή
τουλάχιστον περιόρισε για μερικές ημέρες την κατανάλωση των εξής τροφών:

φασόλια, κρεμμύδια, μπρόκολο, αχλάδια, γάλα, γιαούρτι, αναψυκτικά!
- Βοήθησε το έντερό σου να λειτουργήσει σωστά επιλέγοντας τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες. Πρόσθεσε στη διατροφή σου τα μούρα, το αβοκάντο, τα
δημητριακά ολικής άλεσης, το ακτινίδιο
και δες αμέσως διαφορά.
- Ένας ακόμη βασικός λόγος που νιώθεις διαρκώς φουσκωμένη είναι η...
βιασύνη κατά τη διάρκεια του γεύματός
σου. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να
ηρεμήσει και να καταναλώσει με την
ησυχία του το φαγητό του. Μάσα τις
τροφές καλά.

- Αν υπάρχει μια θαυματουργή τροφή
για να νικήσεις το πρήξιμο τότε σίγουρα είναι ο ανανάς. Το λατρεμένο μας
τροπικό φρούτο είναι πλούσιο σε βρομελίνη, η οποία βοηθά στην αποδόμηση
των πρωτεϊνών και διευκολύνει την
πέψη.
- Μείωσε την κατανάλωση οινοπνεύματος, καθώς προκαλεί αφυδάτωση και
επομένως κατακράτηση υγρών. Πες ναι
στο πράσινο τσάι!
- Σταμάτα να μασάς διαρκώς τσίχλες
και μη χρησιμοποιείς καλαμάκι όταν
πίνεις το αγαπημένο σου ρόφημα.
- Τέλος, βάλε την άσκηση στη ζωή σου.
Μισή ώρα την ημέρα αρκεί για να δείτε
τη μέση σας να συρρικνώνεται.
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ΕΥΖΩΪΑ - ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΩΡΑ ΝΑ ΑΠAΛΛΑΓΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ
• Επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία
και την καθημερινότητα μας!

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 είναι να ζείτε και συναναστρέφεστε με

Μεγάλη προσοχή!
Έτσι αρπάζουν τα χρήματα σας οι απατεώνες
του διαδικτύου - Τι προειδοποιεί η αστυνομία

Τ

ο τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη έξαρση, στις απάτες μέσω διαδικτύου. Το γεγονός αυτό
είναι παγκόσμιο και κατά τα τελευταία χρόνια έχει
λάβει μεγάλες διαστάσεις. Πιο κάτω παρατίθενται οι
κυριότερες μορφές απάτης μέσω διαδικτύου οι οποίες
απασχολούν το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού
Εγκλήματος το τελευταίο διάστημα
Γίνεται παράνομα παρέμβαση στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις του κοινού, π.χ.
πελάτη και προμηθευτή, επενδυτή όπου δίνονται παραπλανητικές οδηγίες, για μεταφορά
χρημάτων σε άγνωστους Τραπεζικούς Λογαριασμούς επικαλούμενοι ότι η Τράπεζα που συνεργάζονταν έχει κάποιο λογιστικό
έλεγχο ή κάποιο άλλο πρόβλημα
και δίδουν στοιχεία άλλου Τραπεζικού Ιδρύματος, με διαφορετικό Τραπεζικό λογαριασμό και
διαφορετικό δικαιούχο φυσικό ή
πραγματικό πρόσωπο. Αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι
κάποιες φορές απλά πετυχαίνουν παράνομη πρόσβαση στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του
θύματος, και παρακολουθούν
όλες τις συνομιλίες του. Ακολούθως, προσποιούνται ότι είναι άτομο οικείο (γνωστό) στο θύμα με αποτέλεσμα να τους εξαπατούν και
να αποσπούν από αυτούς μεγάλα χρηματικά ποσά.
Αρκετές φορές, το κοινό αποτείνεται μέσω διαδικτύου για να αγοράσει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα αξίας, από διάφορους ιστότοπους στο διαδίκτυο, οι οποίοι είναι αναξιόπιστοι. Οι ιστοσελίδες
διαφόρων αντιπροσώπων στο εξωτερικό είναι απλά
μια παγίδα, εικονικές ιστοσελίδες, όπου απλά χρησιμοποιούν φωτογραφικό υλικό από άλλους πραγματικούς αντιπροσώπους, χωρίς αυτοί να είναι κάτοχοι ή
να έχουν σχέση με το αντικείμενο.

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.

11

Σε αρκετές περιπτώσεις το κοινό γίνεται δέκτης
παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) ή και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails), τα οποία αναφέρουν ότι
κέρδισαν μεγάλη κληρονομιά στο εξωτερικό ή ότι έχουν
κερδίσει χρήματα από διάφορα τυχερά παιχνίδια
(lottery). Αρκετοί ανταποκρίνονται σε αυτά τα μηνύματα, με αποτέλεσμα να τους αποσπούν χρηματικά ποσά
αφού επικαλούνται ότι είναι μέρος της διαδικασίας,

ώστε να μπορέσουν να παραλάβουν το ολικό ποσό της
κληρονομίας ή του ποσού που κέρδισε.
Επενδύσεις χρημάτων σε συνάλλαγμα μέσω διαδικτύου τύπου Forex. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα
«κυκλοφορούν» στο διαδίκτυο πάρα πολλές εταιρείες
που δήθεν ασχολούνται με επενδύσεις τύπου Forex. Οι
περισσότερες από αυτές είτε είναι ψεύτικες ή δεν
ασχολούνται καν με το αντικείμενο. Δυστυχώς το κοινό

πείθεται από τα όσα αναφέρουν στις ιστοσελίδες τους
και προχωρούν σε άνοιγμα λογαριασμού και κατάθεση
χρημάτων τα οποία στο τέλος χάνονται.
Προτρέπεται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αποστείλουν χρήματα
μέσω διαδικτύου για αγορά / πληρωμή προϊόντων ή
για επένδυση και να προβαίνει σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πελάτη / προμηθευτή του και να επιβεβαιώνεται η Τράπεζα και ο Τραπεζικός λογαριασμός
όπου θα σταλούν τα χρήματα.
Μόλις γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για απάτη, να
ειδοποιείται αμέσως η σχετική Τράπεζα μέσω της
οποίας έχει γίνει το σχετικό έμβασμα, ώστε με την
σειρά της να ειδοποιήσει την αντίστοιχη Τράπεζα στο
εξωτερικό, ώστε να παγοποιηθούν τα χρήματα και να
μην καταλήξουν σε χέρια επιτήδειων.
Για περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί να
αποτείνεται στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού
Εγκλήματος στο τηλέφωνο 22-808150

Επικίνδυνο αναμικτήρας - «μίξερ» φραπέ στην Κυπριακή αγορά

Τ

ο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το
καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω
προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας της οδηγίας για τον
Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής
Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει
ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη
και δεν συνοδεύεται από τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο. Ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή
του από την αγορά.
Προϊόν
• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
• Είδος: Μίξερ φραπέ με βάση
• Εμπορική επωνυμία: OTTO
• Μοντέλο: SB-102(A) και SB-102(B)
• Χώρα κατασκευής (στη συσκευασία): Κίνα

• Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης
(στη συσκευασία): 5011832004925
• Εισαγωγέας στην Ε.Ε.:THETACO
(TRADERS) LTD
Κίνδυνος: Εγκαύματα
Προτρέπονται οι καταναλωτές που

έχουν στην κατοχή τους το πιο
πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.
Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για τα δικαιώματα
του καταναλωτή, που αφορούν
στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί
να επικοινωνεί με την Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429
(γραμμή καταναλωτή).
Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης
τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται
επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
στα
τηλέφωνα
22800412 και 22800522 ή στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
director@ems.mcw.gov.cy ή στο
τηλεομοιότυπο 22348202.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πείτε αντίο στην σκόνη
μια για πάντα

Καναδός Αστυφύλακας

Έκοψε κλήση σε 3χρονο αγοράκι για «αδίστακτη οδήγηση»
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

Πριν από λίγες μέρες στο
Halifax της Nova Scotia
στον Καναδά, ο αστυφύλακας Shawn Currie είδε τον
3χρονο Declan Tramley να οδηγεί
την πλαστική μηχανή-παιχνίδι
του στον πεζόδρομο και κατάλαβε αμέσως πως αυτός ο μικρός
οδηγός αψηφά το γράμμα του
νόμου. Όχι μόνο πήγαινε πολύ
γρήγορα, αλλά πάρκαρε παράνομα, ήταν ανήλικος και κατά πάσα
πιθανότητα η μηχανή του δεν
ήταν ασφαλισμένη. Οπότε έκανε
αυτό που θεώρησε σωστό: του
έκοψε κλήση.
Φυσικά ο αστυφύλακας Currie

Η συμβουλή της εβδομάδας

Η

επικίνδυνη
οδική
συμπεριφορά μπορεί
να οδηγήσει σε θανατηφόρα ατυχήματα και αυτό
είναι κάτι που γνωρίζουν
πολύ καλά στον Καναδά.
Για αυτό και αν είσαι
απρόσεκτος οδηγός θα
πληρώσεις το τίμημα.
Ακόμα και αν είσαι 3 χρονών.

ήθελε απλά να κάνει πλάκα στον
πιτσιρικά και να το διασκεδάσει
και ο ίδιος: «Αυτός ο μικρός έρχεται προς το μέρος μας και φέρνει
μαζί την μικρή του μηχανή και την
παρκάρει ακριβώς όπως παρκάρουν τις μεγάλες, κανονικές μηχανές. Σκεφτήκαμε λοιπόν όταν θα
ήταν αστείο να πάω εκεί και να
κάνω πως του κόβω κλήση», είπε
ο Currie. Ο πατέρας του μικρού
Declan πρόλαβε και τράβηξε
φωτογραφία τον γιο του τη στιγμή που έβαζε το χεράκι του στο
κεφάλι γεμάτος απελπισία. Η
φωτογραφία στάλθηκε στην
αστυνομία για αναμνηστικό, η
αστυνομία του Halifax την ανέβα-

σε στα κοινωνικά δίκτυα και ο
μικρός

«αδίστακτος

οδηγός»,

όπως έγραψε στην κλήση ο Currie,
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Έ

χετε κουραστεί να ξεσκονίζετε ξανά και
ξανά το σπίτι σας χωρίς αποτέλεσμα;
Σας έχουμε τη λύση!
Το μυστικό βρίσκεται σε ένα και μόνο προϊόν
που αρκετοί έχουμε στο σπίτι μας, ειδικά οι
νέες μανούλες. Το μόνο που θα χρειαστείτε
είναι ένα πανάκι ελαφρώς βρεγμένο και λίγο
baby oil.

Ρίξετε λίγη ποσότητα baby oil στο πανί και
ξεσκονίσετε όπως κάνετε συνήθως. Το λάδι
θα κρατήσει τη σκόνη μακριά από τα έπιπλά
σας και θα τους δώσει και μία μοναδική γυαλάδα. Προσοχή! Αν ρίξετε παραπάνω ποσότητα η
επιφάνειά σας θα λαδώσει και δε θα είναι εύκολο
να καθαριστεί.

έγινε viral. Δε χρειάζεται να πούμε
πως η κλήση ήταν, προφανώς,
κενή.
Ο Declan, στην πορεία, όχι μόνο
ξεπέρασε το «τραυματικό» γεγονός αλλά δημιούργησε και μια
στενή σχέση με την κλήση που
πήρε από τον αστυνομικό «Αγαπά
την κλήση του (τώρα)», είπε η
μαμά του. «Προσπάθησε να πάει
για ύπνο με αυτήν αγκαλιά».

Αχ η Τεχνολογία!
Είπε ψέματα στη γυναίκα του και
τον... «κάρφωσε» το Google Street View

Έδωσε βιογραφικό με τις αποτυχίες του και… πέτυχε!
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΧΤΙΟΥ

Ο

Jeff Scardino έψαχνε καιρό για δουλειά στον
τομέα της διαφήμισης και παντού έβρισκε κλειστές πόρτες. Αν και το βιογραφικό του ήταν
τέλειο κανείς δεν του απαντούσε, έστω να
πάει για μία συνέντευξη. Τότε σκέφτηκε κάτι
παράδοξο και παρακινδυνευμένο. Αποφάσισε
να αλλάξει το βιογραφικό του και να συμπεριλάβει πέρα από τα προσόντα του και τις
μεγαλύτερες αποτυχίες του στη δουλειά.
Έστειλε το πρωτότυπο βιογραφικό του σε 10
εταιρείες και οι 8 του απάντησαν ενώ οι 5 του
έκλεισαν ραντεβού για συνέντευξη.

σκέφτηκα ότι επρόκειτο για αστείο, όμως, στην
πορεία εντυπωσιάστηκα με την ειλικρίνειά σας. Δεν
έχω δει ποτέ κάτι αντίστοιχο… Θα ήθελα να τα
πούμε από κοντά”. Και κάπως έτσι ο Jeff βρήκε δουλειά…

Ακριβώς το ίδιο έκανε και με ισάριθμες εταιρείες στις οποίες έστειλε το βιογραφικό του
μόνο με τα καλά στοιχεία της δουλειάς του.
Από αυτές πήρε μία απάντηση και κανείς δεν
του ζήτησε να κλείσουν ραντεβού από κοντά.
Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει στη βρετανική
Telegraph ότι η μία από τις απαντήσεις που
έλαβε στο «αποτυχημένο» βιογραφικό του
ήταν ενδιαφέρουσα. Έλεγε λοιπόν η υπεύθυνος της εταιρείας: “Όταν διάβασα το βιογραφικό σας

Ωστόσο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η...
Google θα τον «κάρφωνε» στη γυναίκα του.
Ο άνδρας είχε βγει από το σπίτι για να καπνίσει
κρυφά όταν πέρασε από το σημείο το αυτοκίνητο
της Google που τον τράβηξε φωτογραφία.

«Γυναίκες-Υπερασπίστριες»

Αυτές είναι οι αντάρτισσες του YPJ - Στην πρώτη γραμμή κατά του ISIS

Ο

ι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Στρατού θα ήταν
πρόθυμοι να τις εξολοθρεύσουν χωρίς δεύτερη
σκέψη. Όχι μόνο είναι εναντίον τους αλλά είναι και
γυναίκες.
Όμως οι γυναίκες, κουρδικής καταγωγής, που μάχονται στην πρώτη γραμμή
κατά του ISIS σε καμία περίπτωση δεν
έχουν υπόψη τους να υποχωρήσουν
και να αφήσουν τους φανατικούς
Ισλαμιστές να κατακτήσουν τα πάντα.
Έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, τις
οικογένειές τους και βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή του πολέμου, καθώς
εντάχθηκαν στον YPJ, ενώ αυτοαποκαλούνται «γυναίκες-υπερασπίστριες»

Α

ν σκοπεύετε να κρύψετε κάτι από τον/την
σύντροφό σας, τότε καλό είναι να βεβαιωθείτε
ότι δεν περνάει από δίπλα σας το αυτοκίνητο του
Google Street View. Ο Donny Riding από το Λίβερπουλ
ανακοίνωσε στη σύζυγό του ότι είχε αποφασίσει να
κόψει το κάπνισμα.

Η εικόνα ανέβηκε στο διαδίκτυο και ο άνδρας αναγκάστηκε να το πει στη γυναίκα του, προτού εκείνη
το ανακαλύψει από μόνη της.

και εμφανίζονται απόλυτα πρόθυμες να πεθάνουν
προκειμένου ο ISIS να μην προχωρήσει βήμα στα
εδάφη των ιδιαίτερων πατρίδων τους.

Σοβαρά … αστειάκια
Το μηχάνημα του καφέ…
Μια ξανθιά πηγαίνει στο αυτόματο μηχάνημα
καφέ, ρίχνει το κέρμα της και πέφτει το φραπεδάκι της. Αμέσως ρίχνει κι άλλο κέρμα και
παίρνει κι άλλο καφέ. Συνεχίζει με τρίτο και
τέταρτο. Κάποια στιγμή ένας περαστικός,
που περίμενε να πάρει κι αυτός καφέ, την
ρωτάει:
- Μέχρι πότε θα παίρνεις καφέδες;
Και η ξανθιά:
- Μέχρι να πάψω να κερδίζω!

ERG_13-13_inn_13 8/25/15 11:34 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ωφέλιμο Σύκο

13

SUDOKU

6 + 1 λόγοι για να το εντάξετε στη διατροφή σας!

Ε

και έτσι διατηρείται το
ασβέστιο στα οστά και
μειώνεται ο κίνδυνος
οστεοπόρωσης.

ίναι φρούτο ωφέλιμο για τον
ανθρώπινο οργανισμό χάριν
στις φυτικές ίνες, το κάλιο, το
ασβέστιο, το μαγνήσιο αλλά και
σε άλλα θρεπτικά συστατικά. Το
σύκο «διεκδικεί» μια θέση στην
καλοκαιρινή διατροφή σας μιας
και τα οφέλη του είναι πολλά και
έχετε την ευκαιρία να τα μάθετε
πιο κάτω.
Μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Πλούσια πηγή καλίου, το σύκο
γίνεται ο κατάλληλος σύμμαχος
για να ρυθμίσετε την αρτηριακή
πίεση. Συγχρόνως, μελέτες, έχουν
δείξει ότι όσοι καταναλώνουν
περισσότερο κάλιο έχουν χαμηλότερη πίεση σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Σύμμαχος για να αντιμετωπίσετε
τη δυσκοιλιότητα. Η καθημερινή
κατανάλωση τριών σύκων, βοηθάει στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας χάριν στην ήπια καθαρκτική
του δράση.
Βοηθά στον έλεγχο του βάρους.
Χάριν στην υψηλή περιεκτικότητα
του σε φυτικές ίνες, το σύκο βοηθά
όσους θέλουν να χάσουν τα επι-

Προλαμβάνει τις καρδιακές παθήσεις. Η
κατανάλωση
σύκου
μπορεί να ρίξει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο αίμα και κατ’
επέκταση να αποτρέψει μακροπρόθεσμα
την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων.

πλέον κιλά τους. Οι τροφές που
είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες
αυξάνουν το αίσθημα της πληρότητας και μπορούν να περιορίσουν
το αίσθημα της πείνας και τις
λιγούρες.
Αποτελεί καλή πηγή ασβεστίου.
Το ασβέστιο θεωρείται πως αυξάνει την οστική πυκνότητα. Επιπρόσθετα, η υψηλή περιεκτικότητα σε
κάλιο εμποδίζει την απομάκρυνση
του ασβεστίου μέσω της διούρησης

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ Έχετε διάθεση να ξεφύγετε
από την ρουτίνα της καθημερινότητάς σας, και πιθανόν να ζήσετε
έναν τρελό έρωτα. Χαρίστε στον
εαυτό σας περισσότερες ώρες
ξενοιασιάς και διασκέδασης.
ΤΑΥΡΟΣ Αφήστε κατά μέρος τις
διαφορές σας και αναζητείστε τον
έρωτα που μπορεί να σας προσφέρει πολύ ευχάριστες στιγμές. Η
εργασία σας αρχίζει και αποδίδει
καρπούς.
ΔΙΔΥΜΟΙ Η σημερινή μέρα μπορεί
να σας κάνει πιο αισιόδοξους από
όσο πρέπει. Μην ξεπερνάτε κάποια
όριά σας στα διάφορα σχέδιά σας
και αναγνωρίστε τις καλές προοπτικές που σας ανοίγονται τώρα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ Άγχος μπορεί να σας
διακατέχει σχετικά με τούς νέους
στόχους που βάζετε στην ζωή σας.
Μην πιστέψετε σε κάποιες υποσχέ-

σεις που θα σας δώσουν και
φανείτε πιο λογικοί στις συναλλαγές σας.
ΛΕΩΝ Ανακαλύψτε τη θαλπωρή
του σπιτιού σας με τον σύντροφό
σας και αφήστε τον εαυτό σας να
ονειρευτεί και να ερωτευτεί. Ασχοληθείτε με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γνωριμία μπορεί να
κάνετε ή και να ανακαλύψετε τον
έρωτα. Αφήστε τον εαυτό σας να
εκφραστεί με περισσότερη άνεση.
ΖΥΓΟΣ Ιδιαίτερα αποφασιστικοί
δείχνετε και έτοιμοι να αγωνιστείτε με σθένος για να επιτύχετε τους
στόχους σας. Μην αφήνετε όμως
μία νότα υπεραισιοδοξίας να σας
παρασύρει πιο μακριά απ’ όσο
αντέχετε στην δουλειά σας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ Μία ιδιαίτερα ερωτική

H ΣΥΝΤΑΓH ΜΑΣ
Υλικά:
1 μαρούλι αισμπέργκ
8 σύκα
3 καρύδια καθαρισμένα
100 γρ. φρέσκια ντόπια μυζήθρα
6 κουτ. σούπας εξτρα παρθένο ελαιόλαδο
2 κουταλιές κρέμα μπαλσάμικο με σύκο
1 κουταλιά πετιμέζι
1 κουταλάκι γαλλική μουστάρδα με κόκκους
αλάτι πιπέρι

Ανακουφίζει
τον
πονόλαιμο. Η κολλώδης ουσία των σύκων
βοηθά πολύ στην περίπτωση που
έχετε ερεθισμένο λαιμό. Η ουσία
αυτή όταν αναμειγνύεται με νερό
διογκώνεται και θεωρείται ότι
προστατεύει το λαιμό, μειώνει τον
ερεθισμό και μαλακώνει τον πόνο.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Βελτιώνει τη σεξουαλική ζωή. Το
σύκο είναι φρούτο αφροδισιακό
μιας και επιδρά στο ορμονικό
σύστημα και απελευθερώνει τη
διάθεση για σεξ.
ημέρα. Αποδράστε με τον σύντροφό σας και προσφέρετε του ένα
μαγευτικό ρομαντικό δείπνο. Η
διάθεσή σας είναι έξοχη.
ΤΟΞΟΤΗΣ Κάντε μία εποικοδομητική συνάντηση με κάποιο φιλικό
άτομο και ονειρευτείτε μαζί του.
Γίνεστε ιδιαίτερα δημοφιλείς τώρα
στις παρέες σας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Προωθείστε μία χρηματοδότηση και αφεθείτε στη διερεύνηση κάποιων νέων προοπτικών στην ζωή σας. Προσεγγίστε
τους καλούς σας φίλους.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Τακτοποιείστε οικονομικές υποχρεώσεις σας και αναδιοργανώστε το οικονομικό σας
πρόγραμμα. Μία σημαντική συζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε
χρήσιμα συμπεράσματα.
ΙΧΘΕΙΣ Κάποια εμπόδια από το
οικογενειακό σας περιβάλλον μπορεί να σας χαλάσουν την διάθεση.
Μην εμπιστεύεστε τη γνώμη τρίτων
σε περιουσιακά σας θέματα.

Πράσινη σαλάτα με φρέσκα
σύκα και μυζήθρα
θρα επίσης. Φτιάχνουμε την σος ανακατεύοντας όλα τα
υλικά σε ένα αδειο βαζάκι από μαρμελάδα. Στρώνουμε
στην σαλατιέρα το αισμπεργκ ρίχνουμε τα καρύδια τα
σύκα και την μυζήθρα και από πάνω περιχύνουμε την
σος και σερβίρουμε.

Εκτέλεση:
Πλένουμε καλά το αισμπεργκ και το κόβουμε με τα
χέρια σε μικρά κομμάτια. Πλένουμε τα σύκα αφαιρούμε το κοτσάνι και τα κόβουμε στα τέσσερα. Θρυματίζουμε τα καρύδια σε μικράκομματάκια και την μυζή-

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 724 - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963
ΗΣΕΚδιάτηςδιοργανωθείσηςυπ’αυτήςεκστρατείαςδιεκήρυξε:

ΝΑΔΟΘΗΗΔΕΟΥΣΑΣΗΜΑΣΙΑ
ΕΙΣΤΟΝΤΟΥΡΙΣΜΟ

1) Ζητείται συγκολητής με σχετική πείρα.
2) Ζητείται άτομο με
γνώσεις ψυκτικού
(εμπορικά ψυγεία)
ΤΗΛ.99635081
Τσέρι-Λευκωσία

ΛΥΣΗΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΛΥΣΗSUDOCOU

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΛΗΡΩΣΗΕΤΗΣΙΟΥΛΑΧΕΙΟΥΣΕΚ2015

Κ

ατά την κλήρωση του ετήσιου λαχείου ΣΕΚ που
έγινε τις 22 Ιουλίου στην αίθουσα κληρώσεων
του Κρατικού Λαχείου, ο κάτοχος του αριθμού
075171 κέρδισε ένα αυτοκίνητο Volkswagen 1.2 TSI.
Οι υπόλοιποι τυχεροί κέρδισαν τα πιό κάτω δώρα.
075171

Αυτοκίνητο VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI

035207

Τετραήμερη κρουαζιέρα (Δωρεά LOUIS
CRUISES)

084811

Κουπόνι αξίας €100 για αγορά αεροπορικού εισιτηρίου (Δωρεά AMATHUS
TRAVEL)

061824

Τηλεόραση 32΄ TCL LED (Ηλεκτραγορές
ΘΗΤΑ)

078388

Τηλεόραση 23΄ LG LED (SOFRONIOU
ELECTRONICS)

040428

Πλυντήριο ρούχων BEKO 5KG (SOFRONIOU
ELECTRONICS)

087398

Σιδερόπρεσα RUSSELL HOBBS (Δωρεά
Ηλεκτραγορές ΘΗΤΑ)

079389

Καφετιέρα VIVY TASSIMO BOSCH
(Δωρεά SOFRONIOU ELECTRONICS)

061632

Tablet VIRGO 7

Οι τυχεροί μπορούν να ζητήσουν τα δώρα τους από
τη ΓεωργίαΛοϊζιάστοτηλέφωνο22849849, με την
παρουσίαση του λαχνού μέχρι και έξι μήνες μετά την
κλήρωση.

ΓΝΩΜΙΚΟ

✉
Τ

Προαιρετική
κατολίσθηση

ο δικαίωμα στους
γονείς για προαιρετική
παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών
από τα παιδιά τους, αιτείται
η
Επίτροπος
Διοικήσεως και μερικοί
ομοούσιοι παρατρεχάμενοι.
Και επειδή αυτό είναι το
δέλεαρ προς οριστική
κατάργηση του μαθήματος
των Θρησκευτικών, να
υπενθυμίσω τα λόγια του
γνωστού
«μισέλληνα»
Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος
αναφερόμενος
στον
Ελληνισμό μεταξύ άλλων
είπε «... να πλήξουμε τη
γλώσσα, τη θρησκεία, τα
πνευματικά και ιστορικά
του αποθέματα, ώστε να
εξουδετερώσουμε
κάθε
δυνατότητα του να αναπτυχθεί, να διακριθεί και
να επικρατήσει...».

Αν αγαπάς κάποιον άσ’ τον να φύγει!Αν γυρίσει
πίσω, είναι δικός σου!Αν δεν γυρίσει, δεν ήταν
ποτέ!
ΧαλίλΓκιμπράν,1883-1931,
Λιβανοαμερικανόςποιητής&φιλόσοφος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΦΟΣ:

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

25861000
25562444
26933820
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Τηλέφωναγιαώραανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

Ειλικρινά δεν θέλω να
πιστεύω, ότι ένας τέτοιος
«μάγος της πολιτικής» έχει
τρανούς μιμητές σε Ελλάδα
και Κύπρο, πράγμα που
δείχνει ότι κάποιοι δεν
πολυσκοτίζονται για τις
αρνητικές συνέπειες...
Ας αφυπνισθούμε και ας
αντιδράσουμε δυναμικά
εναντίον ξενόφερτων στοιχείων προς τα οποία προαιρετικά αλλά σταθερά
ολισθαίνουμε. Διότι δεν
είναι ο Αττίλας που απειλεί τον τόπο μας αλλά ο
αρχοντοχωριατισμός και
τα πάθη μας. Να συνέλθουμε προτού να είνα πολύ
αργά...

ΚυριάκοςΠολυκάρπου

ΚΕΝΤΡΑΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΠΟΛΙΤΗ(ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

ERG_15-15_inn_4 8/25/15 11:37 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«Οι γίγαντες της
Αθήνας επιστρέφουν»
• Αφιέρωμα του γαλλικού
πρακτορείου ειδήσεων στην ΑΕΚ

Α

φιέρωμα στην επιστροφή της ΑΕΚ
στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας ετοίμασε το γαλλικό πρακτορείο
ειδήσεων με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς
να μιλάει για τη νέα δυναμική της
Ένωσης.
«Η ΑΕΚ, το μεγαθήριο της Αθήνας,
είναι έτοιμη για επιστροφή στην
πρώτη κατηγορία», αναφέρεται
χαρακτηριστικά στο AFP, στο οποίο
μίλησε ο εκτελεστικός διευθυντής της
Ένωσης Ντούσαν Μπάγεβιτς, αναφέροντας «Η ιστορία είναι γνωστή και
πολύ στενάχωρη για τους φιλάθλους
μας. Όμως πλέον είμαστε στο σωστό
δρόμο και νιώθουμε πολύ καλύτερα.
Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, να
είμαστε σοβαροί, να κάνουμε τις
σωστές κινήσεις και να αποφύγουμε
τα λάθη. Από το 2013 έχουμε αρχίσει
μια σοβαρή προσπάθεια για να
κάνουμε την ΑΕΚ και πάλι πρωταγω-

νίστρια».
Το αφιέρωμα κάνει λόγο για τον υποβιβασμό στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αλλά και την επιστροφή της ΑΕΚ
υπό την ηγεσία του Δημήτρη
Μελισσανίδη. «Ένας γίγαντας του
ποδοσφαίρου που έπεσε, η ΑΕΚ, είναι
έτοιμη να επιστρέψει στη μεγάλη
κατηγορία μετά τη ντροπή της πτώσης της στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, στον απόηχο μιας δύσκολης
περιόδου. Η άνοδός της είναι σχεδόν
δεδομένη έχοντας μεγάλο βαθμολογικό πλεονέκτημα μπαίνοντας στα play
offs. Πριν δύο χρόνια, η κατάσταση
ήταν εντελώς διαφορετική… Η αλλαγή
οφείλεται στην αποφασιστικότητα
του ιδιοκτήτη του συλλόγου, Δημήτρη
Μελισσανίδη, ενός ισχυρού άνδρα της
ναυτιλίας και του εμπορίου καυσίμων, γνωστού και ως "τίγρη"».
Παράλληλα γίνεται λόγος για την
ένταξη της ΠΑΕ ΑΕΚ στο πρόγραμμα
Elite που θα την βάλει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, στις προσπάθειες για την κατασκευή νέου γηπέδου, αλλά και τους παίκτες που ξεχωρίζουν, με τους Μάνταλο και
Μπακάκη να έχουν κληθεί στην Εθνική
και τον Αραβίδη να είναι πρώτος σκόρερ στη Football League.

Με νίκη η μεγάλη επιστροφή
Η μεγάλη επιστροφή του Δικεφάλου
στα σαλόνια συνοδεύτηκε με μεγαλειώδη νίκη επί του Πλατανιά 3-0 στην
παρουσία χιλιάδων Ενωσιτών. Στην
ομάδα επικρατεί αιδιοδοξία για πρωταθλητισμό αν και ο Τραιανός Δέλλας
και οι συνεργάτες του κρατούν χαμηλούς τόνους.
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ΒΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
• Επίδειξη ισχύος από τον Ευρωπαίο ΑΠΟΕΛ • Κομψή και αποτελεσματική η «Κυρία» • Έκανε την ολική ανατροπή η ΟΜΟΝΟΙΑ
• Χλωμή νίκη Απόλλωνα - Ήττα για ΑΕΛ • Με το δεξί η ΑΕΚ που έκανε τα εύκολα δύσκολα • Τρίποντο για την ΕΝΩΣΗ

Μ

ε βροχή τερμάτων ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό πρωτάθληστικές που θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό αναφορικά με τον αγωμα Α’ κατηγορίας. Το μεγαλύτερο σκορ πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ
νιστικό προσανατολισμό του προπονητή της κάθε ομάδας.
ποου πολυβόλησε με πεντάσφαιρο τον ΕΡΜΗ αποκαλύπτοντας
Ευχή μας είναι να παίζεται επιθετικό ποδόσφαιρο για να αποτις φετινές του «άγριες» διαθέσεις. Όλα τα θεωρούμενα φαβολαμβάνουν θέαμα οι φίλαθλοι. Προσδοκία μας είναι να αγωνίρί, πλην ΑΕΛ, νίκησαν. Το ερώτημα που πλανάται μετά την
ζονται όλο και περισσότεροι Κύπριοι, δίνοντας έντονο τοπικό
παραγωγική Α’ αγωνιστική είναι κατά πόσον είναι ισχυρές οι
χρώμα στο πρωτάθλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια
επιθετικές γραμμές των ομάδων ή παρουσιάζονται αδυναμίες
στα μετόπισθεν. Η απάντηση θα δοθεί στις προσεχείς αγωνικυριαρχείται από ξένους.
Λίγα 24ωρα πριν από τον
Η συμμετοχή Κυπρίων
κρίσιμο Ευρωπαϊκό παιγνίδι
του, ο ΑΠΟΕΛ σε μια επίδειξη
Ο Απόλλωνας θα κληθεί να
ισχύος
φιλοδώρησε
με
εμβάσει στο ειδικό ταμείο της
πεντάρα τον Ερμή, στέλλοΚΟΠ το ποσό των 3.000 ευρώ
ντας ισχυρό το μήνυμα ότι
αφού στην ενδεκάδα του δεν είχε
και φέτος θα είναι μέγας
πρωταγωνιστής. Ο ΑΠΟΕΛ με
ούτε έναν Κύπριο ποδοσφαιριηγέτη τον Κ. Χαραλαμπίδη
στή. Οι υπόλοιπες ομάδες συμέδειξε πλούσιες επιθετικές
βιβάστηκαν με αυτό το μέτρο
αρετές ανατρέποντας την
που υιοθέτησε η ΚΟΠ για πρώτη
αρχική εικόνα που τον ήθελε
να έχει δυστοκίες στο σκοράφορά φέτος. Ο Άρης μάλιστα το
ρισμα. Η μεγάλη ήττα δεν
έκανε και με το παραπάνω αφού
τρομοκρατεί τον Ερμή ο οποίοι έξι από τους έντεκα παίκτες
ος «έχει παικταράδες και θα
ήταν Κύπριοι. Με τέσσερις γηγεείναι ξανά δυνατός» σύμφωνείς ξεκίνησε την ενδεκάδα της η
να με τον πρόεδρο της ομάδας Λ. Φανιέρο.
Ομόνοιας, με τρεις η Νέα
Ο
ΑΡΗΣ
παρατάχθηκε
με
έξι
Κύπριους
παίκτες
Η ΟΜΟΝΟΙΑ έκανε την μεγάΣαλαμίνα, ο Εθνικός Άχνας και η
στον αγωνιστικό χώρο. Μπράβο του!!! Προσδοκία
λη ανατροπή μετατρέποντας
Ανόρθωση ενώ οι υπόλοιπες με
μας να τον μιμηθούν και οι άλλες ομάδες
την κόλαση σε παράδεισο για
τους πράσινους. Εκεί που
έχανε με 3-1, στο τέλος πανηγύρισε μια
μεγαλειώδη νίκη, δίδοντας αυτοπεποίθηση στην ομάδα για τη συνέχεια. Για
τους Σαλαμιναίους, ο αρχικός ενθουσιασμός μετατράπηκε σε εφιάλτη
καθώς η εξαιρετική εμφάνιση του Α’
ημιχρόνου δεν είχε συνέχεια στην επανάληψη. Η ομάδα παρουσίασε χτυπητές
αμυντικές αδυναμίες τις οποίες εντόπισε ο Ντε Γιόνγκε σύμφωνα με δηλώσεις
του στον τύπο.
Η ΑΕΚ που έκανε τα εύκολα δύσκολα
τελικά πήρε το ζητούμενο που δεν ήταν
άλλο από το τρίποντο. Η ομάδα του
Κριστιάνσεν θα μπορούσε να καθαρίσει
από νωρίς το παιχνίδι αν αξιοποιούσε
τις κλασσικές ευκαιρίες και το πέναλτυ
που έχασε. Η Πάφος παρά την ήττα,
έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα. Η επιστροφή των φίλων της στο γήπεδο είναι
πλέον γεγονός που δίνει δύναμη στην
ομάδα για τη συνέχεια. Βασικές αδυναμίες της η επιπολαιότητα και η απειρία.

αποβλήθηκε στο 53’ λόγω επικίνδυνου
παιξίματος.
Ποδαρικό με νίκη έκανε ο Απόλλωνας
επικρατώντας του συμπολίτη του Άρη.
Ασύνδετη και προβλέψιμη η ομάδα του
Π. Εμμάνουελ παρουσιάσθηκε χλωμή
στην αρχή. Η είσοδος του Τουράμ και
κατόπιν του Ρόση, προσέδωσε οξυγόνο
στην ομάδα που έγινε πιο ζωντανή και
απειλητική. Στο β μέρος ο Άρης έδειξε
σημάδια ανάκαμψης χωρίς ωστόσο να
απειλήσει σοβαρά τον αντίπαλο. Η
εκπνοή επεφύλαξε καρδιοκτύπια καθώς
στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο
Αντωνίου νίκησε τον τερματοφύλακα
του Απόλλωνα Βάζε, όμως ο Ρόσα τον
πρόλαβε πάνω στη γραμμή του τέρματος και την έδιωξε.

το Παραλίμνι. Η ομάδα του Νίκου
Καραγεωργίου πήρε δίκαιη νίκη από την
Αγία Νάπα με κύρια χαρακτηριστικά το
στρωτό παιχνίδι, τις ξαφνικές αντεπιθέσεις και τις έξυπνα στημένες φάσεις.
• ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ: Με δύο τέρματα
οι: Σιέρινταν, Ασίς (Ομόνοια), Τομάς
(ΑΕΚ), Λεάλ (ΑΠΟΕΛ).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επιστροφή στα σαλόνια με τρίποντο για

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κομψή και ακτινοβολούσα η Ανόρθωση
έβγαζε φωτιές επικρατώντας δίκαια
της σκληροτράχηλης ΑΕΛ. Η επιτυχία
της «Μεγάλης Κυρίας» κτίσθηκε κυρίως
στην πολύ καλή απόδοση της στο Α’
ημίχρονο κατά το οποίο κυριάρχησε
απόλυτα. Η ΑΕΛ έδειξε ότι χρειάζεται
ενίσχυση ιδιαίτερα στην επιθετική
γραμμή. Στην επανάληψη, η Λεμεσιανή
ομάδα παρατάχθηκε πιο απειλητική
αλλά οι Αμμοχωστιανοί κατάφεραν να
αναχαιτίσουν την επιθετική δραστηριότητα της, δημιουργώντας μάλιστα
ευκαιρίες για πιο πολλά τέρματα. Άξια
μνείας η πλημμυρίδα των 7000 φίλων
της «Κυρίας» στο Α. Παπαδόπουλος.
Σ’ ένα παιχνίδι με καλό θέαμα Εθνικός
και Δόξα συμβιβάστηκαν σε δίκαιη ισοπαλία. Στο Α’ μέρος η Δόξα ήτα καλύτερη ενώ στην επανάληψ η Αχνιώτικη
ομάδα βελτιώθηκε, υποβοηθούμενη και
από την αποβολή του Ρ. Φερνατέζ που

δύο παίκτες, που είναι ο κατώτατος αριθμός Κυπρίων που
πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα σε κάθε αγώνα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8/15

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8/15

.......... 2-0
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη
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• ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑ ΠΛΕΙΣΤΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Διασφαλίζονται πλήρως οι εργαζόμενοι
ενόψει αποκρατικοποίησης της ΑΤΗΚ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Tο Σύνδρομο Άγχους μετά τις διακοπές
με την Σοφία Δήμου, Ψυχολόγο στο Α.Π.Θ

1 Πως εκδηλώνεται αυτό το σύνδρομο. Το σύνδρομο

άγχους μετά τις διακοπές εκδηλώνεται με διαφορετικό
τρόπο και ένταση στον καθένα κάτι που μπορεί να
εμποδίσει το άτομο από το να αντιληφθεί τη ύπαρξή
του.
Το άτομο αισθάνεται μια γενικευμένη αδυναμία και
αδιαθεσία που συνοδεύεται από ένα αίσθημα κενού.
Εξάλλου, μπορεί να υποφέρει από αϋπνία καθώς επίσης να νοιώθει υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας.
Παρατηρείται επίσης αδυναμία συγκέντρωσης, απάθεια και ανία ως προς την εργασία, αδυναμία λήψης
αποφάσεων καθώς και επιθετικότητα, συμπτωματολογία δηλαδή που βρίσκουμε στις συναισθηματικές
διαταραχές όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Ι

κανοποιημένοι αποχώρησαν οι
εκπρόσωποι των πέντε συντεχνιών της ΑΤΗΚ από το προεδρικό μετά τις διαβεβαιώσεις του
προέδρου Αναστασιάδη ότι
κανένας εργαζόμενος της ΑΤΗΚ
δεν θυματοποιηθεί.
Το βασικό νομοσχέδιο για αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ θα εγκριθεί
σήμερα Τετάρτη από το Υπουργικό
Συμβούλιο, για ίδρυση εταιρείας

θούν επί μέρους διαφορές με τις
συντεχνίες. Ο πρόεδρος αποδέχθηκε το συντεχνιακό αίτημα, οι υφι-

√ Εντατικός διάλογος
στη ΜΣΕ για να συζητηθούν
τα επί μέρους ζητήματα
που απασχολούν
το συνδικαλιστικό κίνημα

ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)
Ο Ηλίας Δημητρίου, πρόεδρος

της

συντεχνίας

μεγαλύτερης
της

ΑΤΗΚ,

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ) δήλωσε
ότι η συνάντηση ήταν καρποφόρα και το αποτέλεσμα
θετικό. Η οργάνωση, σημείωσε, θα συζητήσει τις εξελίξεις στα συλλογικά της

Ως εκ τούτου, οι διάφορες πτυχές του τρόπου ζωής του
ατόμου επηρεάζονται. Είναι πολύ πιθανό το άτομο να
μην μπορέσει να οργανώσει σωστά το χρόνο του με
αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να συσσωρεύονται μαζί
με τις ήδη υπάρχουσες εκκρεμότητες. Ακόμη, οι σχέσεις
με τους γύρω του μπορεί να επιδεινωθούν. Τα πιο
κοντινά πρόσωπα στον εργασιακό χώρο αλλά και στο
σπίτι μπορεί να υποστούν τις συνέπειες.

όργανα. Πρώτιστη έγνοια
μας, κατέληξε, είναι η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσωπικού.

2 Ποιοι οι προδιαθετικοί παράγοντες. Εκτός από την

στάμενοι εργαζόμενοι της ΑΤΗΚ να
μπορούν να εργάζονται στη CYTA
ltd διατηρώντας το καθεστώς
δημοσίου υπαλλήλου.

- Οι διακοπές μεγάλης διάρκειας ή οι διακοπές στη
διάρκεια των οποίων το άτομο δεν ξεκουράζεται επαρκώς

Ο διευθυντής Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού έλαβε
οδηγίες από τον πρόεδρο όπως
καταγράψει τις ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας σε προσωπικό
έτσι ώστε να εξευρεθούν πρακτικοί
τρόποι εφαρμογής της πρότασης
για απορρόφηση νυν υπαλλήλων
της ΑΤΗΚ στο Δημόσιο.

ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου, υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις που προδιαθέτουν την εμφάνιση αυτού
του συνδρόμου

- Ανεπαρκής προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον
και πριν τις διακοπές
- Ανεπαρκή κίνητρα για εργασία (το άτομο δεν είναι
ευχαριστημένο από τη δουλειά του ή δυσκολεύεται να
προσαρμοστεί)

3 Ποιες οι προτάσεις για αντιμετώπιση αυτής της

κατάστασης. Οι διακοπές αποτελούν ένα καλό κίνητρο
για κάθε εργαζόμενο. Ωστόσο, ακόμη και μια τέτοια
δύσκολη εποχή κρίσης και πιεστικών καταστάσεων,
δεν θα έπρεπε να αποτελούν το μοναδικό προσωπικό
κίνητρο. Δεν είναι υγιές δηλαδή για έναν άνθρωπο να
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής τη μισή χρονιά για
τις διακοπές του και την άλλη μισή να στεναχωριέται
που τελείωσαν.
- Εφόσον υπάρχει ελαστικότητα και συνεννόηση στο
εργασιακό περιβάλλον, καλό θα ήταν οι διακοπές για
παράδειγμα του καλοκαιριού να χωρίζονται σε δύο
μέρη καθώς οι μεγάλης διάρκειας διακοπές δυσχεραίνουν την προσαρμοστικότητά στη δουλειά. Με το
πέρας τους το άτομο αυτόματα σκέφτεται ότι δεν του
έχει απομείνει άλλος χρόνος για ξεκούραση.
-Πριν φύγει κανείς για διακοπές καλό είναι να οργανώσει τις εκκρεμότητες του και να τις καταγράψει
καθώς και να καθορίσει τις προτεραιότητές του στην
επιστροφή.
- Ένα ταχτοποιημένο γραφείο και μία οργανωμένη
ατζέντα θα διευκολύνουν πολύ την προσαρμογή του
ατόμου και την ομαλή επιστροφή στα καθήκοντά του.
- Προς το τέλος των διακοπών καλό είναι να εφαρμόζονται σταδιακά οι καθημερινές συνήθειες (ωράριο
ύπνου, διατροφή κτλ) για να μπορέσει ο οργανισμός να
προσαρμοστεί εκ νέου.
- Η έγκαιρη επιστροφή στο σπίτι δηλαδή μία με δύο
μέρες πριν την έναρξη των εργασιακών υποχρεώσεων,
δίνει την ευκαιρία στο άτομο να επανέλθει στις παλιές
του συνήθειες με πιο ομαλό τρόπο.
- Οι εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου βγάζουν το
άτομο από την καθημερινότητά του με τρόπο σύντομο
και αποτελεσματικό σαν τονωτική
ένεση. Μερικές φορές μάλιστα
αποδεικνύονται και πιο οικονομικές από ένα συνηθισμένο σαββατοκύριακο στη διάρκεια του οποίου το άτομο στην προσπάθεια του
να απεγκλωβιστεί από τη ρουτίνα καταλήγει να ξοδεύει
περισσότερα λεφτά.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Οι συντεχνίες εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους για την αποδοχή από
τον πρόεδρο του αιτήματος τους να υπάρξει και η επιλογή
εργοδότησης των νυν εργαζομένων της ΑΤΗΚ, στη CYTA Ltd. Ο πρόεδρος
έδωσε οδηγίες στον υπουργό Οικονομικών να συνεχίσει το διάλογο
με το συντεχνίες και να αντικρύσει θετικά τα αιτήματα των εργαζομένων

ιδιωτικού δικαίου CYTA Ltd με
μέτοχο το κράτος κατά 100%.
Μετά τη ψήφιση των σχετικών
νομοσχεδίων, η νέα εταιρεία θα
αναλάβει μια σειρά εμπορικών
δραστηριοτήτων. Στην εταιρεία
αυτή θα μεταφερθούν οι υποδομές,
οι εμπορικές δραστηριότητες και
τα πλείστα περιουσιακά στοιχεία
της ΑΤΗΚ, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μνημονιακοί όροι της
Τρόϊκα.
Ο πρόεδρος συμφώνησε ότι τα
σχετικά νομοσχέδια συμπεριλαμβανομένου αυτού της κατοχύρωσης των εργατικών δικαιωμάτων
θα παραπεμφθούν στη Βουλή ταυτόχρονα. Έδωσε παράλληλα οδηγίες όπως προχωρήσει τάχιστα ο
διάλογος στη ΜΣΕ για να γεφυρω-

Υπουργικές διευκρινίσεις για τη Cyta Ltd
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της Cyta έδωσε στο
ΡΙΚ ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Το νομοσχέδιο προνοεί
τη σύσταση εταιρείας ιδιωτικού δικαίου, Cyta Ltd, η οποία θα είναι 100%
κρατικής ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το
καλοκαίρι του 2016. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η ΑΤΗΚ θα συνεχίσει
να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και θα διαχειρίζεται τα
περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες ενώ οι
τηλεπικοινωνιακές και εμπορικές εργασίες θα διεξάγονται από τη νέα
εταιρεία. Μιλώντας για τις επιλογές των εργαζομένων, ανέφερε ότι οι
σημερινοί εργαζόμενοι, εάν το επιθυμούν, θα συνεχίσουν μέχρι την αφυπηρέτησή τους να είναι εργαζόμενοι του δημοσίου, έχοντας την επιλογή
είτε να συνεχίσουν να εργάζονται στη CYTA Ltd, με άδεια άνευ απολαβών επ’ αόριστον από το δημόσιο οργανισμό, είτε διατηρώντας τα ίδια
δικαιώματα, να αποσπαστούν σε άλλα τμήματα του δημοσίου. «Εάν
χρειαστεί να προσληφθεί καινούργιο προσωπικό, θα είναι δημόσιοι
υπάλληλοι, αλλά εργαζόμενοι της εταιρείας», κατέληξε.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΕΚ

Ο

Μάριος Αλεξάνδρου, μέλος
της συντεχνίας ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου είναι ο
πρώτος τυχερός του Ετήσιου
Λαχείου της ΣΕΚ που κέρδισε ένα
αυτοκίνητο VOLKSVAGEN GOLF 1.2.
TSI.
Τα κλειδιά του αυτοκινήτου παρέδωσε στον τυχερό ο γενικός ταμίας
της ΣΕΚ Σωτήρης Καλογήρου στη
παρουσία του διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας.
Όλοι οι τυχεροί λαχνοί ξαναδημοσιεύονται στη σελίδα 14.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

