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Σε μαρασμό η Ε.Ε. λόγω
υπογεννητικότητας

Ο

λοένα και πιο οξύ γίνεται το δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Η γήρανση

του πληθυσμού έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
κοινωνική προστασία και στα δημόσια οικονομικά.

(Σελ.9)

Μέτρα προστασίας
των δανειοληπτών

Σ

υμβουλές για προστασία των δανειοληπτών στο πλαίσιο της Αναδιάρθρωσης
δανείων δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών Κύπρου.
(Σελ.5)

Το «Πογκρόμ» κατά των Ελλήνων
της Κωνσταντινούπολης

Ο

θάνατος 16 Ελλήνων κι ενός Αρμένιου ο
τραυματισμός 32, ο βιασμός 12 Ελληνίδων, αριθμού ανδρών και τεράστιες υλικές
καταστροφές κατά των Ελληνικών περιουσιών, ήταν ο τραγικός απολογισμός του
«Πογκρόμ» της 6ης Σεπτεμβρίου 1955.
(Σελ. 7)
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• Στη Βουλή η τελική μάχη για αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α

ρχίζει σύντομα στη Βουλή η
συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου για αποκρατικοποίηση της
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,
ΑΤΗΚ.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το νομοσχέδιο ενεκρίθη την περασμένη Τετάρτη από το υπουργικό
Συμβούλιο ύστερα από συναίνεση
του συνόλου των συντεχνιών της
ΑΤΗΚ οι οποίες πήραν ρητές διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα θυματοποιηθεί.
Οι εργαζόμενοι αν και αντιτίθενται για λόγους αρχής στην αποκρατικοποίηση-ιδιωτικοποίηση, εν
τούτοις θα συναινέσουν, θέτοντας
ως κόκκινη γραμμή την πλήρη διασφάλιση των εργατικών, συνταξιοδοτικών, συνταγματικών και
άλλων διακαιωμάτων του προσωπικού, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της
ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟ-ΣΕΚ] Ηλίας Δημητρίου. Οι εργαζόμενοι αναμένουν έναν
σοβαρό και υπεύθυνο πολιτικό
διάλογο σε επίπεδο κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενόψει της κατάθεσης των νομοσχεδίων στη Βουλή.
Ταυτόχρονα, προσδοκούν υλοποίηση των συμφωνηθέντων κατά την
πρόσφατη σύσκεψη στο Προεδρικό
Μέγαρο, σημείωσε.
Σε συνεδρία του στις 27 Αυγούστου
το Γενικό Συμβούλιο της συντεχνίας, κάλεσε το σύνολο των πολι-

τικών δυνάμεων να αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων και να
αναλάβουν τις πολιτικές τους

4 Απαράβατος όρος
η πλήρης διασφάλιση των
εργατικών, συνταξιοδοτικών
και συνταγματικών δικαιωμάτων του προσωπικού
ευθύνες σε σχέση με το μέλλον της
ΑΤΗΚ. Διατύπωσε την ετοιμότητά
της συντεχνίας να ανταποκριθεί
στις όποιες προκλήσεις, στηρίζοντας τα συμφέροντα και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των

εργαζομένων στον Οργανισμό.
Επίσης, το Γενικό Συμβούλιο διαπίστωσε την ορθότητα των χειρισμών που έγιναν το τελευταίο διάστημα από το σύνολο του Συνδικαλιστικού Κινήματος κι ενέκρινε τη
συνέχιση των κοινών προσπαθειών για να αποφευχθεί η αποκρατικοποίηση του οργανισμού και να
προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός του.
Δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε
τον αγώνα, ανταποκρινόμενοι στις
προσδοκίες των εργαζομένων της
ΑΤΗΚ, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟ-ΣΕΚ ].

Σελ. 3, 8

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Α

ναντίλεγκτα ο τουρισμός αποτελεί διαχρονικά
την σταθερή αξία της Κυπριακής οικονομίας. Ιδιαίτερα μετά την εθνική τραγωδία του 1974, ο τουρισμός επενέργησε ως ατμομηχανή για οικονομική
ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Τα
τελευταία χρόνια ο αριθμός των τουριστών και τα
έσοδα που αφήνουν στον τόπο παραμένει σε σταθερά επίπεδα. Την ίδια ώρα οι άλλες ανταγωνιστικές
μας χώρες έχουν αυξήσεις τόσο στις αφίξεις όσο και
στα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι παρατηρείται μια στασιμότητα στον Κυπριακό τουρισμό που εν πολλοίς
οφείλεται κυρίως στην αδυναμία μας να δώσουμε
νέα πνοή στον τουριστικό τομέα της οικονομίας.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι σήμερα, ο Κυπριακός τουρισμός μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα
στην οικονομία και γενικότερα στην κοινωνία. Ιδιαίτερα με την παρατηρούμενη σταδιακή συρρίκνωση
του χρηματοπιστωτικού τομέα και εν γένει των υπηρεσιών, ο τουρισμός θα πρέπει να επανεύρει την
παλιά του δυναμική και να επανέλθει στο προσκήνιο
πιο απαιτητικός. Αν ληφθεί μάλιστα σοβαρά υπόψιν
ότι σε μερικά χρόνια στην Ευρωπαική Ένωση θα επικρατήσει ενιαίος φορολογικός συντελεστής, ο τομέας
των υπηρεσιών στην Κύπρο θα υποστεί νέα πλήγμα-

τα. Αυτός, λοιπόν, είναι ένας επιπρόσθετος λόγος
για να αποκτήσει μια νέα πιο ελκυστική εικόνα η τουριστική Κύπρος συμβάλλοντας περαιτέρω στην
αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προιόντος.
Προς την κατεύθυνση αυτή χρειάζεται η στροφή
προς τον ποιοτικό τουρισμό και την προσέλκυση
περισσότερων τουριστών υψηλής εισοδηματικής
τάξης γεγονός που θα αποτελέσει την αιχμή του

• Ώρα για αναβάθμιση και εμπλουτισμό

του τουριστικού μας προιόντος
δόρατος για να βγεί μια ώρα γρηγορότερα η οικονομία από το Μνημόνιο, δημιουργώντας ταυτόχρονα
περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί
κατά βάση με τους εξής τρόπους.
. Βελτίωση του τουριστικού προιόντος μέσω της
δημιουργίας πληρέστερων υποδομών και αναβάθμιση των καταλυμάτων
• Εμπλουτισμό του τουριστικού προιόντος, κυρίως
μέσω της ανάδειξης του νησιώτικου χαραχτήρα της
Κύπρου και της Κυπριακής υπαίθρου.

• Αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών με
αξιοποίηση του άρτια καταρτισμένου ντόπιου εργατικού δυναμικού.
• Φιλοτέχνηση ταυτότητας του τουριστικού μας
προιόντος με βασικά συστατικά την πατροπαράδοτη
Κυπριακή φιλοξενία, τη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας από τα στελέχη της πρώτης γραμμής και την
ανάδειξη της Κυπριακής γαστρονομικής τέχνης.
• Απαλλαγή από τα φαινόμενα της αρπαχτής και της
αισχροκέρδειας που εκδηλώνονται σε περιόδους αιχμής, αμαυρώνοντας την εικόνα της τουριστικής
Κύπρου.
Επιπροσθέτως, οι ξενοδόχοι οφείλουν να αφήσουν
κατά μέρος την εκδηλούμενη τα τελευταία χρόνια
συγκρουσιακή τους στάση με το ακριβό, όπως ισχυρίζονται ντόπιο εργατικό δυναμικό, επιδεικνύοντας
τον αναγκαίο πατριωτισμό για τόνωση της απασχόλησης Κυπρίων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα σε τούτη τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Ο σεβασμός των εργασιακών θεσμίων είναι η
λυδία λίθος για οικοδόμηση του κοινωνικοοικονομκού αύριο και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν οι ξενοδόχοι τόσο το καλύτερο για όλους.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 9/1/15 11:07 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

Είναι πρόβλημα όλης
της Ευρώπης

Σ

την Κύπρο αισθανόμαστε περισσότερο από άλλους, την αγωνία των
προσφύγων, που ξεκινούν για το μεγάλο ταξίδι της μετανάστευσης, λόγω των
όσων βιώσαμε το 1974. Οι πρόσφυγες
μεταναστεύουν, είτε επειδή απειλούνται
οι ζωές εκείνων και των οικογενειών
τους είτε επειδή οι συνθήκες τους αναγκάζουν να αναζητήσουν μια καλύτερη
ζωή μακριά. Και για να το πράξουν
αυτό δεν έχουν την πολυτέλεια να
πάρουν ένα αεροπλάνο και να βρεθούν
στη χώρα της επιλογής τους, αλλά βιώνουν κινδύνους και τυγχάνουν εκμετάλλευσης από όλους εκείνους τους επιτήδειους που εισπράττουν χρήματα για να
τους μεταφέρουν.
Είμαστε μάρτυρες των προβλημάτων
που δημιουργούνται όπως και της
πολιτικής αξιοποίησης του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Ευρώπη.
Για παράδειγμα, η Τουρκία προωθεί
σκοπίμως το προσφυγικό ρεύμα προς
την Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Δυστυχώς, η Ευρώπη για μια ακόμη
φορά αποδεικνύεται κατώτερη των
περιστάσεων. Και εννοούμε, κυρίως,
κράτη-μέλη που θεωρούν πως το πρόβλημα είναι της Ελλάδας και της Ιταλίας
και γενικά των κρατών του νότου.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνγκερ, σε άρθρο του
στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro και τη
γερμανική Die Welt επανέλαβε την κριτική που ασκεί στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι δεν δέχονται μετανάστες από
την Ιταλία και την Ελλάδα, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι φθάνουν με
σκάφη τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να ξεφύγουν από τη φτώχεια και
τον πόλεμο στις πατρίδες τους. Ο κ.
Γιούνγκερ καλεί τα κράτη-μέλη να πράξουν το αυτονόητο, το οποίο αρνούνται:
«Τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν
τα ευρωπαϊκά μέτρα (σ.σ. επιμερισμός
μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία σε
άλλες χώρες βάσει ποσοστώσεων) και
να τα εφαρμόσουν στην επικράτειά
τους». Από την πλευρά της η αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία, Γκαουρί Βαν Γκούλικ, ανέδειξε στη
σωστή του διάσταση το ζήτημα. Η
μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά νησιά δεν είναι
ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά μια κρίση
για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
«Αυτή δεν είναι απλά μια ελληνική τραγωδία, αλλά μια κρίση για όλη την
Ευρώπη», ανέφερε σχετικά.
«Εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια των
κοντόφθαλμων Ευρωπαίων ηγετών που
βάζουν σε προτεραιότητα την ασφάλεια των συνόρων από το να βοηθούν
επιζήσαντες του πολέμου», προσθέτει η
Βαν Γκούλικ και έχει απόλυτο δίκαιο.
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ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η

Ελλάδα, παρά την πολιτική αστάθεια και τους οικονομικούς κλυδωνισμούς που την έπληξαν μεσούντος
του καλοκαιριού, θα φιλοξενήσει φέτος
γύρω στα 26 εκατομμύρια τουρίστες. Ο
αριθμός αυτός που αποτελεί επίδοση
στα τουριστικά χρονικά της χώρας,
ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες ανατρέποντας μάλιστα θετικά
τις οικονομικές προβλέψεις για το
πρώτο εξάμηνο του 2015.

κία του. Στο δια ταύτα, θέλουμεν να
τονίσουμεν ότι αυτή η ευλογημένη
χώρα έχει όλα τα φόντα για να προκόψει αρκεί να εκμεταλλευθεί σωστά τον
φυσικό πλούτο που πλουσιοπάροχα
τις δώρισε ο Θεός και τον πολιτιστικό
της θησαυρό που της κληροδότησαν οι
παλαιότερες γενεές Ελλήνων. Ευτυχώς,
μεσούσης της οικονομικής κρίσης που

Η Ελλάδα είναι αναντίλεγκτα η πιο

προϊόν πρέπει και μπορεί να

• Το Κυπριακό τουριστικό
αποκτήσει ταυτότητα, με

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

βασικά συστατικά την πατροπαράδοτη φιλοξενία και την
αξιοποίηση του ντόπιου και

xenis.xenofontos@sek.org.cy

άρτια καταρτισμένου

όμορφη χώρα του κόσμου.Οι ομορφιές
της είναι απαράμιλλες και οι πολιτισμικοί της θησαυροί σπάνιοι. Η ποικιλία του τοπίου που προσφέρει τόσο η
νησιώτικη όσο και η ηπειρωτική χώρα
είναι μαγευτική. Όταν αλλάζεις επαρχία ή νησί αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε
άλλη χώρα λόγω της καταπληκτικής
εναλλαγής του τοπίου και της εντυπωσιακής γεωφυσικής μορφολογίας. Όσα
και να πούμε για τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας είναι
φτωχά μπροστά στην πραγματικότητα
την οποία ένας περιηγητής θα ζήσει
επισκεπτόμενος αυτό το ευλογημένο
μέρος του πλανήτη. Εν ολίγοις, οι
ξένοι, έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε
πώς ο Θεός χάρισε στην Ελλάδα το
μέρος που θα ήθελε ο ίδιος για κατοι-

εργατικού δυναμικού. Στον
τομέα αυτό, η Ελλάδα
έχει να μας διδάξει πολλά
πλήττει βαρύτατα τη χώρα εξαιτίας
της πολιτικής ανευθυνότητας και της
διαφθοράς που διαχρονικά ταλανίζει
τη χώρα, παρατηρείται ένα νέο Ελληνικό θαύμα στον τομέα του τουρισμού.
Έχουν κτισθεί εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στην θάλασσα όσο
και στα βουνά, προφανώς με ευρωπαικά κονδύλια ως επί το πλείστον, ενώ ο
αγροτουρισμός είναι πολύ προχωρημένος. Παράλληλα, η αξιοποίηση του
Ελληνικού εργατικού δυναμικού σε
συνδυασμό με την καλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρονται, προσδί-

δουν ξεχωριστά χαραχτηριστικά στο
τουριστικό προιόν της Ελλάδα. Αυτές
οι παράμετροι, σε συνάρτηση με την
γαστρονομική τέχνη που κυριολεκτικά
καθηλώνει και τον πιο απαιτητικό
καλοφαγά σε όλη την επικράτεια της
χώρας, κάνουν τον Ελληνικό τουρισμό
ελκυστικό και γοητευτικό.
Κοντολογίς, ο Ελληνικός τουρισμός έχει
τη δική του ξεχωριστή φυσιογνωμία
και ταυτότητα που τον κάνει μοναδικό
παγκοσμίως. Με αυτά τα δεδομένα,
προδιαγράφονται πολύ ευοίωνες προοπτικές για το αύριο της Ελλάδας προκειμένου να βγεί σύντομα από τη σημερινή κοινωνικοοικονομική μιζέρια. Η
Ελλάδα, μπορεί με όπλο τον τουρισμό
και την ορθολογιστική ανάπτυξη των
παραδοσιακών γεωργοκτηνοτροφικών
της προιόντων που συγκαταλέγονται
στα καλύτερα του κόσμου, να κάνει
σύγχρονα οικονομικά θαύματα, ανεξάρητα με την πορεία εκμετάλλευσης του
υποθαλάσσιου πλούτου της σε πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες. Φυσικά, για
αν επιτευγχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο η
πολιτική υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Εμείς ως Κύπρος, κατεξοχήν χώρα
τουριστική, θα μπορούσαμε να εμβολιάσουμε το τουριστικό μας προιόν με
ιδέες από την Ελλάδα. Πρώτιστο μέλημα είναι να αποκτήσει ο Κυπριακός
τουρισμός ταυτότητα με τα δικά της
χρώματα και χαραχτηριστικά με φόντο
την τοπική φιλοξενία, την παράδοση,
τον ιδιαίτερο πολιτισμικό χαραχτήρα
της και φυσικά την ανάδειξη της ενάλιας προσωπικότητα της.

Έχει ο καιρός γυρίσματα

Θ

υμάμαι πριν από λίγα χρόνια δεν
χρειαζόταν καν να περάσουμε
από το κατώφλι των τραπεζών για να
αποκτήσουμε μια χρυσή κάρτα που θα
μας εξασφάλιζε την καθημερινή αποτύπωση της ματαιοδοξίας μας.
Αγοράζαμε ότι γουστάραμε και αγα-

Και οι πλείστοι πέφταμε στην καλοστημένη παγίδα. Τρέχαμε με τα χίλια
και όταν πιάναμε στα χέρια μας το
πλαστικό χρήμα νομίζαμε πως μας
χαρίζανε τον ουρανό με τα άστρα.
Και από τότε μέχρι σήμερα παρά τις
συνεχείς οικονομικές διακυμάνσεις

Της Δέσποινας
Ησαΐα - Κοσμά

• Κάποτε μας παρακαλούσαν
οι τράπεζες να μας προσφέρουν
διευκολύνσεις και δάνεια. Τώρα
τους εκλιπαρούμε εμείς να μην
μας αρπάξουν τα σπίτια

Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ

πούσαμε, χωρίς ίχνος προβληματισμού αν στην συνέχεια θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις οικονομικές μας υποχρεώσεις.
Τα ταχυδρομικά μας κουτιά γέμιζαν με
επιστολές, μέσα από τις οποίες τα
τραπεζικά ιδρύματα, μας παρότρυναν
να αποδεχτούμε τις πολλές διευκολύνσεις που επιθυμούσαν να μας παρέχουν.

εξακολουθούμε να κρατούμε σφικτά
στα χέρια μας τις χρυσές, τις κίτρινες
τις κόκκινες τις θαλασσιές τις κάρτες με όλες τις αποχρώσεις του ουράνιου
τόξου για να μπορούμε ανά πάσα
στιγμή χωρίς μετρητά να προβούμε σε
οποιοσδήποτε αγορές αναγκαίες ή μη.
Βρε πως αλλάζουν όμως οι καιροί! Τα
ταχυδρομικά κιβώτια δεν γεμίζουν

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

πλέον με επιστολές που να διαφημίζουν τις προτεινόμενες διευκολύνσεις.
Γεμίζουν με επιστολές που σε καλούν
εδώ και τώρα να προβείς σε εξόφληση
των εκκρεμουσών διευκολύνσεων σου
γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα
ληφθούν όλα τα αναγκαία νομικά ή
άλλα μέτρα εναντίον σου.
Τα πορτοφόλια εξακολουθούν όμως
να στολίζονται από όλων των ειδών
τις κάρτες ακόμη και με αυτές που
είναι άνευ αντικρίσματος για να μας
θυμίζουν αλλοτινές εποχές ενώ την
ίδια στιγμή τα σπίτια θα βγαίνουν στο
σφυρί.
Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος που
καταδεικνύουν τα διαχρονικά λάθη και
τις παραλείψεις, αφενός των τραπεζών και αφετέρου τη δική μας εσωτερικής έπαρσης αφού πιστεύαμε πως
με τα τεράστια ,σε τετραγωνικά, σπίτια και τα πολυτελή αυτοκίνητα θα
χρυσώναμε το εξωτερικό μας περιτύλιγμα.

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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Καθαρά κέρδη €46,7 εκατ.
ανακοίνωσε ο Συνεργατισμός

Κ

αθαρά κέρδη σε ενοποιημένη βάση της τάξης των
€46,7 εκατ. ανακοίνωσε ο Συνεργατισμός για την
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του τρέχοντος
έτους, η καθαρή κερδοφορία (7,3% επί των κεφαλαίων) επιτυγχάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η
προσπάθεια απομόχλευσης των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών συνεχίζεται ενώ η ζήτηση για νέες
χρηματοδοτήσεις παραμένει αναιμική παρά την
προσφορά νέων χαμηλότερων δανειστικών επιτοκίων.
Αξιοσημείωτη θεωρείται και η συγκράτηση των επαναλαμβανόμενων εξόδων προσωπικού που επιτεύχθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο, η οποία ανέρχεται στο 6,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €166,7
εκατ. (-18% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο).
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το καθαρό επιτοκιακό
περιθώριο υποχώρησε στο 2,5% σε σχέση με 2,7% στο
τέλος του προηγούμενο χρόνου.
Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών
είναι αυξημένα κατά €126 εκατ. σε σχέση με το τέλος
του προηγούμενου έτους και ανέρχονται σε €6,83 δις
ή 52,8%.
Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία εφαρμογής της
σχετικής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου (ΚΤΚ) αναφορικά με τη διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση έχει ήδη αναδιαρθρωθεί
ποσό €2,2 δις το οποίο ανέρχεται στο 17% του συνολικού χαρτοφυλακίου του ΣΠΤ.
Οι καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών ανέρχονται σε €12,72 δις (+2,66% σε σύγκριση με
31/12/2014) αυξημένες κατά €328 εκατ. σε σχέση με
το τέλος του προηγούμενου έτους, απόδειξη της
συνεχώς αυξανόμενης εμπιστοσύνης με την οποία
περιβάλλει τον Συνεργατισμό η κυπριακή κοινωνία.
Η χρηματοδότηση του Συνεργατισμού βρίσκεται σε
καθόλα υγιή βάση. Στο τέλος της υπό εξέτασης
περιόδου, ο Συνεργατικός Πιστωτικός Τομέας διατηρούσε 2.665 θέσεις εργασίας και είχε στην διάθεση
των μελών και πελατών του το μεγαλύτερο παγκύπριο δίκτυο καταστημάτων με 256 σημεία εξυπηρέτησης.
Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Επιτροπείας
του Συνεργατισμού Νικόλα Χατζηγιάννη:«Τα θετικά
αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2015 επιβεβαιώνουν την ορθότητα της σταθερής πορείας που χάραξε ο Συνεργατισμός και μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε με περισσότερη σιγουριά τα επόμενα μας
βήματα. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, με σημαντικότερη αυτή των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, γι’ αυτό βρισκόμαστε σε διαρκή προσπάθεια
θετικής συνεισφοράς στην άμβλυνση των αρνητικών
δεδομένων”.
“Θέλω να σημειώσω ιδιαίτερα την υποχώρηση κατά
€122 εκατ. του ύψους των δανείων σε καθυστέρηση
πέραν των 90 ημερών, εξαιρουμένων των τόκων, που
είναι αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που
καταβάλλουμε στον Συνεργατισμό για αντιμετώπιση
του προβλήματος. Προχωρούμε άμεσα, στις αρχές
Σεπτεμβρίου, στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου,
ολιστικού και φιλόδοξου δωδεκάμηνου σχεδίου διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση”, αναφέρει.
Στοχεύουμε, προσθέτει, “σε σημαντική περαιτέρω
επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης βιώσιμων αναδιαρθρώσεων εντός του 2015, μέσω νέων τυποποιημένων προτάσεων και εκστρατειών αναδιαρθρώσεων και ρυθμίσεων προς τους πελάτες μας, με αύξηση της εισπραξιμότητας σε όλο το φάσμα των δανείων σε καθυστέρηση”.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αρχίζει στη Βουλή η μάχη για
την αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ

Σ

τη Βουλή θα δοθεί τις αμέσως
επόμενες μέρες η μάχη για το
επίμαχο νομοσχέδιο που αφορά
στην αποκρατικοποίση της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών. Στον απόηχο
της έγκρισης του νομοσχεδίου από
το Υπουργικό Συμβούλιο, οξεία
κριτική στην κυβέρνηση άσκησε το
ΑΚΕΛ, που κάνει λόγο για ξεπούλημα του εθνικού πλούτου.
"Δεν πρόκειται για μια αναγκαία
μεταρρύθμιση όπως λένε οι κυβερνώντες και ο Συναγερμός αλλά για
μια ακόμη αντιλαϊκή, νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση. Δεν πρόκειται
να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον μέσα από την προώθηση
αυτού του νομοσχεδίου αλλά για
ακόμη μια φορά να εξυπηρετηθούν
μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα",
τόνισε το ΑΚΕΛ.
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος δήλωσε πως
"σημαντικό είναι το κράτος είτε με
τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο
πρέπει να κρατήσει τον έλεγχο των
περιουσιακών στοιχείων ή τουλάχιστον να έχει τον έλεγχο αυτών
των πάρα πολύ σημαντικών ζητημάτων που μας απασχολούν,
σημαντικά ζητήματα είναι πώς θα
διασφαλίζει τα ζητήματα των
εργαζομένων, πως θα διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, πως θα διασφαλίζονται
κάποια ζητήματα εθνικής ασφαλείας".
Την αντιπολίτευση αντέκρουσε ο
εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Προδρόμου, λέγοντας ότι
με τις αποκρατικοποιήσεις θα
ανοίξει ο δρόμος για μεγάλες επενδύσεις.

Κοινή ανακοίνωση
Συντεχνιών ΑΤΗΚ
Οι Συντεχνίες της ΑΤΗΚ, ΕΠΟΕΤ
(ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ),
ΑΣΕΤ-Cyta (ΟΜΕ-Cyta), ΣΗΔΗΚΕΚ
(ΠΕΟ)-Cyta, και ΣΕΠ-ΑΤΗΚ (ΟΜΕCyta) σε κοινή ανακοίνωση τους
τόνισαν την πάγια θέση του Συνδικαλιστικού Κινήματος ενάντια
στην αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ, αφού πιστεύουν
πως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προς

όφελος του τόπου. Παράλληλα
διευκρίνισαν ότι αντιλαμβάνονται
τις μνημονιακές δεσμεύσεις του
Κράτους και για το λόγο αυτό
εισήλθαν στο διάλογο έτσι ώστε,
σε περίπτωση που η Κυβέρνηση
προχωρήσει με τις ιδιωτικοποιήσεις, να διασφαλιστούν με τον
βέλτιστο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των εργαζομένων, της ΑΤΗΚ
και του τόπου. Περαιτέρω υπογράμμισαν:
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την βούληση αλλά και την
αποφασιστικότητα της Κυβέρνη-

σης για πλήρη και απόλυτη διασφάλιση όλων των κατοχυρωμένων συνταγματικών, εργασιακών
και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
και κεκτημένων των εργαζομένων
στο ακέραιο, μέχρι και του τελευταίου εργαζόμενου στην ΑΤΗΚ.
Συμφώνησε με την αναγκαιότητα
και χρησιμότητα της εισήγησης
των Συντεχνιών για ταυτόχρονη
συζήτηση στη Βουλή όλων των
νομοθετημάτων ως ενιαίο πακέτο,
περιλαμβανομένων των νομοθετημάτων που θα ρυθμίζουν τα εργασιακά θέματα σε ενδεχόμενη αποκρατικοποίηση. Για το λόγο αυτό
έδωσε εντολές στον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει, μέσα από
διάλογο με τους εργαζόμενους, στη
διαμόρφωση και των υπόλοιπων
νομοθετημάτων, με στόχο να
συζητηθούν όλα τα νομοθετήματα
από τη Βουλή ως ενιαίο πακέτο, το

3

αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου
2015.
Έδωσε οδηγίες όπως ο διάλογος
στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ) συνεχιστεί επί όλων των
θεμάτων, με στόχο να διευκρινιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τα θέματα που απασχολούν τους
εργαζόμενους και να εμπλουτιστεί
η Κυβερνητική πρόταση με ιδέες
και απόψεις που θα επιφέρουν
βελτιώσεις στην πρόταση, προς το
συμφέρον όλων των συμμετόχων
(Κράτος, Κοινωνία, Εργαζόμενοι,
τυχόν μελλοντικός Στρατηγικός

Επενδυτής).
Αποδέχτηκε το αίτημα των Συντεχνιών για περαιτέρω διερεύνηση,
στα πλαίσια του διαλόγου που
διεξάγεται στη ΜΣΕ, του ενδεχομένου να εξευρεθεί αμοιβαία επωφελής φόρμουλα, έτσι ώστε εργαζόμενοι στη σημερινή ΑΤΗΚ να μπορούν να εργάζονται στη Cyta Ltd
και μετά την ενδεχόμενη αποκρατικοποίηση, διατηρώντας το καθεστώς του Δημοσίου Υπαλλήλου, με
κάποια μορφή μίσθωσης υπηρεσιών.
Στις αμέσως επόμενες μέρες οι
συντεχνίες θα επιδιώξουν να έχουν
σειρά συναντήσεων και επαφών με
όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα,
για να συντονίσουν τη δράση τους
όταν τα επίμαχα νομοσχέδια θα
προωθηθούν στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

ΜΕΙΩΘΗΚΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Μ

είωση 9,7% κατέγραψε η
ανεργία τον Ιούλιο του 2015
σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία
που έδωσε την Τετάρτη 5/8/2015
στη δημοσιότητα η Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου.
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου
2015, έφτασε τα 42.176 πρόσωπα.
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα
για εποχικές διακυμάνσεις που
δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2015 μειώθηκε στα
43.060 πρόσωπα σε σύγκριση με
43.307 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014
σημειώθηκε μείωση 4.551 προσώπων ή 9,7% που αποδίδεται κυρίως
στους τομείς των κατασκευών

Κατά την ίδια περίοδο υπήρξε και
αύξηση στην εγγεγραμμένη ανεργία
στους τομείς της δημόσιας διοίκη-

• Kατά επαγγελματική
κατηγορία οι περισσότεροι
άνεργοι είναι οι ανειδίκευτοι κλητήρες - καθαριστές.
Ακολουθούν οι γραφείς - ταμίες
(μείωση 1.265 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 943), της μεταποίησης (μείωση 863), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 755), της
εκπαίδευσης (μείωση 381) και
στους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας (μείωση 541).

σης (αύξηση 223 ανέργων), των
μεταφορών (αύξηση 219) και των
δραστηριοτήτων
υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 163).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η

μετάβαση των νηπίων από
το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη της
προσωπικότητας των παιδιών
και για αυτό δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ομαλή έκβαση
της πορείας αυτής. Το βήμα
από το ένα επίπεδο εκπαίδευσης στο άλλο αντιμετωπίζεται
ως ένα θέμα που δεν αφορά
μόνο το παιδί, αλλά όλα τα
πρόσωπα και τους φορείς που
εμπλέκονται με αυτό, καθώς
και στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.
Με την είσοδο στο δημοτικό
σχολείο, τελειώνει η εποχή της
ανευθυνότητας και της ξεγνοιασιάς, καθώς σιγά – σιγά
μεγαλώνουν οι ευθύνες και οι
υποχρεώσεις. Πλέον, απαιτείται προσαρμογή στη μαθησιακή διαδικασία η οποία χάνει
τον χαρακτήρα του παιχνιδιού.
Επιπρόσθετα, το παιδί απομακρύνεται από τη συναισθηματική ασφάλεια της οικογένειας,
ερχόμενο αντιμέτωπο με νέες
κοινωνικές σχέσεις, όπως
αυτές που αναπτύσσονται με
τους δασκάλους και την ομάδα
των συνομηλίκων.
Το παιδί αισθάνεται όλη αυτή
την αλλαγή της ζωής του και
ανησυχεί. Άλλωστε, δεν είναι
λίγες οι φορές που την πρώτη
μέρα στο σχολείο βλέπουμε
παιδιά να ξεσπούν σε δάκρυα
ή να κρέμονται κυριολεκτικά
από τη μητέρα τους. Ακόμα και
αυτά που μοιάζουν αδιάφορα,
κατά βάθος παρακολουθούν με
δυσπιστία το νέο περιβάλλον
και όσους εμπλέκονται με αυτό
(προκλήσεις, περίεργη συμπεριφορά). Ωστόσο, η ταραχή
των πρώτων ημερών δεν θα
διαρκέσει πολύ. Σταδιακά, ο
παιδικός εγωκεντρισμός υποχωρεί και το παιδί περνά από
το «εγώ» στο «εμείς».
Μερικές χρήσιμες συμβουλές
για τους γονείς:
• Επισκεφτείτε μαζί με το
παιδί σας το νέο του σχολείο
λίγο πριν την έναρξη των
μαθημάτων
• Διηγηθείτε μια ιστορία για
ένα παιδί που ξεκινάει το σχολείο ή αφηγηθείτε τη δική σας
πρώτη φορά στο σχολείο
• Φροντίστε ώστε να γίνουν με
χαρά και μαζί με το παιδί σας
όλες οι προετοιμασίες που
χρειάζονται για τη νέα σχολική
χρονιά
• Μπορείτε να μάθετε στο
παιδί σας πώς να κάνει ερώτηση σηκώνοντας το χέρι του
• Προσπαθήστε να είστε φυσικοί και συγκρατημένοι στη
συμπεριφορά σας, σχετικά με
την έναρξη της Α΄ Δημοτικού,
ώστε να μην του μεταδώσετε
εκνευρισμό και ανησυχία
• Αποφύγετε εκφράσεις, είτε
προς το παιδί είτε προς τρίτους, όπως: «Άσε, φέτος αρχίζουμε σχολείο και μας περιμένει δύσκολη χρονιά», «τέρμα

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
• Το κλειδί της επιτυχίας είναι η εμπιστοσύνη: η εμπιστοσύνη στο ίδιο σας το παιδί, αλλά
και η εμπιστοσύνη στις ικανότητες σας ως γονείς και στη σχέση που χτίζετε μαζί του
αυτά που ήξερες, ούτε τηλεόραση, ούτε παιχνίδι, φέτος
άλλαξαν τα πράγματα θα έχεις
διάβασμα και υποχρεώσεις»
• Ενημερώστε το παιδί για τις
νέες του υποχρεώσεις, αλλά με
μια αισιοδοξία και πίστη ότι
θα τα καταφέρει
• Περάστε το μήνυμα στο παιδί
πως το σχολείο είναι δική του
υπόθεση και ότι εσείς θα είστε
δίπλα του αν σας χρειαστεί
• Βοηθήστε το να γνωρίσει
κάποιους από τους μελλοντικούς συμμαθητές του. Μπορείτε να τους καλείτε στο σπίτι

Οι γονείς και οι δάσκαλοι είναι
σύμμαχοι

στον παιδικό σταθμό και στο
νηπιαγωγείο.

• Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει
να δοθεί στη συνεργασία που
είναι ανάγκη να υπάρχει ανάμεσα
στους
γονείς και
το σχολείο.

3. Υπάρχουν όμως και παιδιάμαθητές, που δυσκολεύονται
να ενταχθούν και παρουσιάζουν άρνηση ακόμα και φοβία
για το σχολείο. Αυτό πρέπει,
εφόσον παρατηρηθεί , να αντιμετωπιστεί αμέσως. Αν το
παιδί αντιδρά έντονα,
δεν πρέπει να μείνει στο σπίτι. Η
απομάκρυνσή
του από το
σχολείο
θα
δημιουργήσ ε ι

• Ενημερώστε
τον

• Προσπαθήστε να μην καθυστερείτε να πάρετε το παιδί
σας από το σχολείο. Λίγα
λεπτά φαντάζουν αιώνας όταν
αισθανόμαστε ανασφάλεια
• Μερικά παιδιά θέλουν να
πουν τα πάντα για τη μέρα
τους στο σχολείο. Βρείτε χρόνο
για αυτό
• Ακούστε χωρίς να κάνετε

• Πώς να προετοιμάσουμε
τα νέα μαθητούδια
• Eυθύνες και υποχρεώσεις γονιών, δασκάλων
αλλά και παιδιών
πολλές ερωτήσεις. Τα παιδιά
μιλούν όταν είναι έτοιμα
• Κάντε το άγνωστο, γνωστό.
Απαντήστε στις ερωτήσεις του
παιδιού σας με ειλικρίνεια και
δώστε του να καταλάβει ότι το
σχολείο είναι μία μικρή κοινωνία μέσα στην οποία θα βιώσει
όλα τα συναισθήματα: τη
χαρά, τη λύπη, τη αδικία κ.τ.λ.
Μερικές χρήσιμες συμβουλές
σχετικά με τη μελέτη:
• Το παιδί θα πρέπει να μάθει
να εργάζεται και να φτιάχνει
το πρόγραμμά του μόνο του
• Περιοριστείτε στο να εξηγείτε
τυχόν απορίες στο παιδί ή
απλά στο να επιβλέπετε τον
τόπο εργασίας του στο τέλος
της ημέρας
• Εξασφαλίστε ένα χώρο μελέτης, όπου δεν θα αποσπάται η
προσοχή του παιδιού από το
τηλέφωνο, το κουδούνι κλπ.
• Μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις. Το κάθε παιδί έχει τους
δικούς του ρυθμούς μάθησης
και χρειάζεται συνεχή ενθάρρυνση και επιβράβευση
• Κάποια παιδιά ανησυχούν αν
δεν μάθουν να διαβάζουν γρήγορα. Υπενθυμίστε στο παιδί
αυτά που ήδη μπορεί να διαβάσει (π.χ το όνομά του)
• Προσπαθήστε να μην οργανώσετε πολλές εξωσχολικές
δραστηριότητες. Αφήστε χρόνο
για ξεκούραση και παιχνίδι
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π.χ. δυνατή μουσική, υπολογιστής ή ανοιχτή τηλεόραση.
Πρέπει να γίνεται πάντοτε
συγκεκριμένη ώρα και ποτέ
μετά τις 6-7 μ.μ., διότι το
παιδί είναι κουρασμένο.
6. Ετοιμάζετε κάθε μέρα μαζί
την τσάντα του για την άλλη
μέρα. Η δουλειά αυτή πρέπει
να γίνεται με το που διαβάζει
τα μαθήματά του. Αν του δείξετε τον τρόπο, σε λίγο καιρό θα
μπορεί να λειτουργεί υπεύθυνα
και να την ετοιμάζει μόνο του.
7. Μην αμελείται ότι ο ύπνος
είναι βασική προϋπόθεση προκειμένου το παιδί, ξεκούραστο,
να μπορεί να προσαρμοστεί
στο πρόγραμμα και στους ρυθμούς των μαθημάτων.
8. Η στάση του δασκάλου είναι
ιδιαίτερα σημαντική. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή.
Οφείλει να είναι γλυκός στη
συμπεριφορά του, να εντάξει
τα παιδιά στην ομάδα της
τάξης και να τα βοηθήσει να
καταλάβουν ότι καθημερινά θα
έχουν κάποιες εργασίες. Όλη
αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από εκπαιδευτικές μεθόδους με βάση το παιχνίδι.

δάσκαλο για κάποιο οικογενειακό θέμα που μπορεί να έχει
αναστατώσει το παιδί

μαθησιακά
κενά και μεγαλύτερη απόσταση
από το σχολικό περιβάλλον.

• Για κανέναν λόγο μην κάνετε
δυσμενείς κρίσεις για τον
δάσκαλο μπροστά στο παιδί,
καθώς κάτι τέτοιο μειώνει το
κύρος του

4. Ο ρόλος του γονιού είναι να
προσπαθεί να ενθαρρύνει το
παιδί και να μην του μεταφέρει
το άγχος που προφανώς και ο
ίδιος θα έχει. Να το προτρέπει
και να το επαινεί π.χ. αν γράψει ακόμη κι ένα γραμματάκι.

9. Ωστόσο η συνεργασία γονιού
- δασκάλου είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ο γονιός καλό
είναι να συζητά τακτικά με τον
εκπαιδευτικό για την πρόοδο
του παιδιού του και να τον
συμβουλεύεται σε θέματα
μεθοδολογίας και πρακτικής. Η
συμμαχία δασκάλου-γονέα , θα
φέρει λαμπρά αποτελέσματα.

5. Το διάβασμα στο σπίτι να
πραγματοποιείται πάντα σε
συγκεκριμένο μέρος, σε ένα
γραφείο, να υπάρχουν δίπλα
στο παιδί όλα τα απαραίτητα
δηλαδή, μολύβια, γόμες κτλ.
και χωρίς περισπάσεις όπως

10. Τέλος να μην ξεχνάμε πως
ο μαθητής της πρώτης τάξης
δημοτικού είναι παιδί και εκτός
των μαθημάτων, πρέπει να
έχει χώρο και χρόνο για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση.

• Αν το παιδί τιμωρηθεί, μη
βιαστείτε να βγάλετε το
συμπέρασμα πως αδικήθηκε,
καθώς συχνά τα παιδιά λένε
ψέματα για να δικαιολογηθούν.
Ακούστε οι ίδιοι και την άποψη
του δασκάλου
• Σεβαστείτε την προσωπικότητα του δασκάλου και τον
τρόπο διδασκαλίας του. Είναι
καλό να μελετήσετε τη σύγχρονη παιδαγωγική, καθώς τα
δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν αλλάξει

Ο χρυσός 10 λογος
1. Αναντίλεγκτα, η Α΄ δημοτικού είναι ένα κομβικό σημείο
στη ζωή του παιδιού γιατί
σηματοδοτεί την εισαγωγή του
στην ενεργή σχολική πραγματικότητα. Συζητήστε με το
παιδί πώς πρέπει να είναι η
συμπεριφορά του στην τάξη.
Τα παιδιά έρχονται στο δημοτικό σχολείο από περιβάλλον
πιο ελεύθερο και δε γνωρίζουν
πράγματα απλά, όπως ότι
πρέπει να καθόμαστε στο θρανίο ήσυχα, να παρακολουθούμε
προσεκτικά το δάσκαλο κ.τ.λ.
Μπορεί εμείς να τα ξέρουμε
όλα αυτά, αλλά δεν είναι αυτονόητα και πρέπει να τα εξηγήσουμε στα παιδιά.
2. Τα παιδιά συνήθως μέσα
στις δυο πρώτες εβδομάδες
από την έναρξη της σχολικής
χρονιάς προσαρμόζονται στα
νέα δεδομένα, εφόσον έχει
προηγηθεί η φοίτησή τους

Επίδομα Τέκνου
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ

Γ

ια φέτος το εφάπαξ ετήσιο επίδομα τέκνου θα αρχίσει να
καταβάλλεται από τον Οκτώβριο και όχι από το Δεκέμβριο,
όπως συνέβαινε σε προηγούμενα έτη, νοουμένου ότι η αίτηση
υποβληθεί το συντομότερο δυνατό και ολοκληρωθεί η εξέταση
της από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει, επίσης, ότι
“οι οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα, καλούνται να
υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους για παραχώρηση επιδόματος τέκνου, ώστε μέχρι τον Οκτώβριο 2015 να καταστεί δυνατή
η καταβολή του ετήσιου επιδόματος τέκνου”. Προσθέτει ότι “οι
αιτήσεις για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου εξετάζονται
με τη σειρά, με βάση την ημερομηνία υποβολής τους”.
Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι “όσες τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δεν έχουν ακόμη αιτηθεί για την παραχώρηση
του επιδόματος τέκνου για το έτος 2015, συνεχίζουν να έχουν τη
δυνατότητα υποβολής αίτησης, η οποία μετά την υποβολή της
εξετάζεται κατά προτεραιότητα”.
Το έντυπο αίτησης για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας (ενιαίο έντυπο), μπορεί να εξασφαλιστεί
από τα γραφεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
http://www.mlsi.gov.cy
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Μέτρα προστασίας δανειοληπτών έναντι τραπεζών και δανειστών
• Ποια σχέδια μπορεί να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το Σύνδεσμο Προστασίας Δανειοληπτών
ΜΕΡΟΣ Α’

Ο

Σύνδεσμος
Προστασίας
Δανειοληπτών Τραπεζών
Κύπρου παραθέτει, προς ευκολία των μελών του και γενικά
όλων των Δανειοληπτών, τα
σημαντικότερα μέτρα προστασίας τους έναντι των Τραπεζών και δανειστών τους.

Επικοινωνία για επίτευξη
Αναδιάρθρωσης
Οι Δανειολήπτες, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του περί της
Σύστασης και Λειτουργίας του
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου
2010-2014, δικαιούνται, για
περίοδο 14 ημερών από την
ημερομηνία της πρώτης ενημέρωσής τους για την πρόταση
του Πιστωτικού Ιδρύματος για
σχέδιο αναδιάρθρωσης, να
επικοινωνούν με το Πιστωτικό
Ίδρυμα και να συζητούν σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο
αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε να
επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση αναδιάρθρωσης.

άρνηση του Δανειολήπτη για
το σχέδιο αναδιάρθρωσης που
του προτάθηκε, είτε από την
ημερομηνία παραλαβής της
απόφασης του Πιστωτικού
Ιδρύματος με την οποία αρνείται να εξεύρει κάποιο σχέδιο
αναδιάρθρωσης για τον συγκεκριμένο Δανειολήπτη.

Διαμεσολάβηση
Για σκοπούς διαδικασίας αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, συνολικής συμβατικής
υποχρέωσης
μέχρι
€350,000 που εξασφαλίζεται
με υποθήκη ή με σύμβαση
εκχώρησης εξασφάλισης που

πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό ή τη
διαδικασία λήψης της κατοχής
ή πώλησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης, εναντίον Δανειολήπτη, για μη εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του, πριν
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Παράπονο εναντίον
Πιστωτικού Ιδρύματος για
διαφορά μέχρι €170.000
Οι Δανειολήπτες που έχουν
παράπονο εναντίον Πιστωτικού Ιδρύματος (π.χ. για διογκωμένα δανειακά υπόλοιπα,

Συναινετικά Σχέδια
Αποπληρωμής
Οι Δανειολήπτες που είναι
αφερέγγυοι, δηλαδή, αδυνατούν να αποπληρώσουν όλα τα
χρέη τους, και δεν έχουν, κατά
την διάρκεια 3 ετών πριν από
την ημερομηνία υποβολής
αίτησης Προσωπικού Σχεδίου
Αποπληρωμής, απαλλαγεί από
τα χρέη τους δυνάμει Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών,
δικαιούνται να διορίσουν Σύμβουλο Αφερεγγυότητας και να
υποβάλουν, μέσω του Συμβούλου, πρόταση για Προσωπικό
Σχέδιο Αποπληρωμής προς
τους πιστωτές. Προτού υπο-

α) θα εξετάσει αν τηρήθηκαν οι
πρόνοιες
του
Κώδικα
Συμπεριφοράς για τον χειρισμό Δανειοληπτών που
αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες
β) σε περίπτωση απόρριψης,
από τον Δανειολήπτη, του
προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης, θα διερευνήσει
κατά πόσο το σχέδιο ήταν
κατάλληλο για την περίπτωση του Δανειολήπτη και
γ) σε περίπτωση άρνησης του
Πιστωτικού Ιδρύματος να
εξεύρει σχέδιο αναδιάρθρωσης, θα διενεργήσει επαναξιολόγηση του Δανειολήπτη
για να διασφαλίσει ότι
όντως δεν υφίσταται οποιαδήποτε λύση αναδιάρθρωσης για την περίπτωσή του.
Η υποβολή ένστασης στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, εντός 1 μηνός είτε από
την ημερομηνία παραλαβής
της απάντησης του Πιστωτικού Ιδρύματος στη γραπτή

Μη Συναινετικά Σχέδια
Αποπληρωμής
Σε περίπτωση που η πρόταση
του Συμβούλου για Προσωπικό
Σχέδιο Αποπληρωμής απορριφθεί από τους πιστωτές και το
σύνολο των χρεών του Δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τις
€350.000 και τουλάχιστον ένας
από τους πιστωτές έχει εξασφάλιση επί της κύριας κατοικίας του Δανειολήπτη αξίας
που δεν υπερβαίνει τις
€300.000, και η συνολική αξία
των άλλων περιουσιακών
στοιχείων του Δανειολήπτη δεν
υπερβαίνει τις €250.000, και η
οικονομική κρίση επέφερε μείωση των εισοδημάτων του
Δανειολήπτη κατά 25%, ο
Δανειολήπτης δικαιούται να
υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος με
το οποίο να επιβάλλεται στους
πιστωτές το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής που απέρριψαν.

Σχέδια Αποπληρωμής και
Καταχρηστικές Ρήτρες

Επιτροπή Επίλυσης
Διαφορών
Οι Δανειολήπτες δικαιούνται,
σε περίπτωση που είτε οι ίδιοι
απορρίψουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης που τους πρότεινε
το Πιστωτικό Ίδρυμα, είτε το
Πιστωτικό Ίδρυμα δεν εξηύρε
κανένα σχέδιο αναδιάρθρωσης
για την περίπτωσή τους, να
υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών του
Πιστωτικού Ιδρύματος, η
οποία

μενο σχέδιο και είτε να το
υπερψηφίσουν είτε να το
καταψηφίσουν.

κατατέθηκε στο Κτηματολόγιο
επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, οι
Δανειολήπτες δικαιούνται, να
υποβάλουν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο αίτηση για
διορισμό διαμεσολαβητή, εντός
14 ημερών από την υποβολή
της κατάστασης των οικονομικών τους στοιχείων προς το
Πιστωτικό Ίδρυμα, διαφορετικά, εντός 14 ημερών από την
υποβολή της πρότασης σχεδίου αναδιάρθρωσης από το
Πιστωτικό Ίδρυμα. Ο διαμεσολαβητής θα διασφαλίσει ότι
καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια, προκειμένου ο
Δανειολήπτης και το Τραπεζικό Ίδρυμα να καταλήξουν σε
συμφωνία, ως προς την αναδιάρθρωση.
Η διαδικασία- (α) του διορισμού διαμεσολαβητή (β) της
διαμεσολάβησης και (γ) της
υποβολής πρότασης από το
Πιστωτικό Ίδρυμα προς τον
Δανειολήπτη, όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση
της διαδικασίας διαμεσολάβησης, δεν δύναται να υπερβαίνει
συνολικά το χρονικό διάστημα
του 1 μηνός.
Το Πιστωτικό Ίδρυμα δεν
δικαιούται να κινήσει δικαστική διαδικασία ή τη διαδικασία
διαιτησίας ή τη διαδικασία

για παρατυπίες ή για παράνομες χρεώσεις) δικαιούνται να
υποβάλουν γραπτώς το παράπονό τους στο Πιστωτικό
Ίδρυμα εντός 15 μηνών από
την ημερομηνία που έλαβαν
γνώση ή που λογικά θα έπρεπε
να είχαν λάβει γνώση του προβλήματος. Το Πιστωτικό Ίδρυμα γνωστοποιεί την λήψη του
παραπόνου εντός 15 ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου και απαντά επί του παραπόνου εντός
3 μηνών από την ημερομηνία
παραλαβής του. Αν το Πιστωτικό Ίδρυμα δεν απαντήσει
εντός της προθεσμίας ή αν ο
Δανειολήπτης δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση, τότε
δικαιούται, εντός 4 μηνών,
ανάλογα με την περίπτωση,
είτε από την ημερομηνία που
το Πιστωτικό Ίδρυμα όφειλε να
απαντήσει, είτε από την ημερομηνία που ο Δανειολήπτης
έλαβε την απάντηση, να υποβάλει το παράπονό του στον
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο
με σκοπό τον διακανονισμό της
διαφοράς. Η απόφαση του
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου είναι δεσμευτική μόνο
εφόσον έχουν αποδεχτεί την
δεσμευτικότητά της και τα δύο
μέρη.

βληθεί η πρόταση, γίνεται
αίτηση στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας η οποία, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
Νόμου, εκδίδει προστατευτικό
πιστοποιητικό το οποίο χρησιμοποιείται στο Δικαστήριο για
έκδοση προστατευτικού διατάγματος διάρκειας 95 ημερών. Ενόσω το εν λόγω διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ,
πιστωτής στον οποίο επιδίδεται το διάταγμα δεν μπορεί να
κινήσει οποιεσδήποτε νοµικές
ή δικαστικές διαδικασίες εναντίον του Δανειολήπτη. Μετά
την διαδικασία επαλήθευσης
των χρεών, ο Σύμβουλος
συγκαλεί συνέλευση πιστωτών
για να εξετάσουν το προτεινό-

Σε περίπτωση διαφωνίας
μεταξύ του Συμβούλου αφερεγγυότητας και οποιουδήποτε
πιστωτή ή εγγυητή σχετικά με
την επαλήθευση οποιουδήποτε
χρέους, που θα συμπεριληφθεί
στο Σχέδιο Αποπληρωμής,
αρµόδιο να αποφασίσει είναι
το Δικαστήριο µετά από αίτηση είτε του Συµβούλου αφερεγγυότητας είτε του σχετικού
πιστωτή, είτε του εγγυητή
εντός 15 ηµερών από την απόφαση του συµβούλου να επαληθεύσει ή όχι το χρέος. Το
Δικαστήριο θα αποφασίσει
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου περί Καταχρηστικών Ρητρών και του
Νόμου περί Ελευθεροποίησης
του Επιτοκίου.

* Το Β’ και τελευταίο μέρος
στην προσεχή έκδοση

Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών
(συνολικό επιλέξιμο χρέος €25.000)
Οι Δανειολήπτες με μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα €200
και περιουσιακά στοιχεία αξίας €1.000 (εξαιρουμένων λογικών
εξόδων διαβίωσης), δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση και
ένορκη δήλωση στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας. Αν η Υπηρεσία
ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, εκδίδει βεβαίωση και ο Δανειολήπτης εκπροσωπείται στο Δικαστήριο για έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών. Σε περίπτωση που τα συνολικά χρέη του Δανειολήπτη υπερβαίνουν τις
€25.000, καθορίζεται κατ’ αναλογία διαμοιρασμός του επιλέξιμου χρέους, μεταξύ των σχετικών πιστωτών. Μετά την έκδοση
του Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών, καμία διαδικασία, εκτέλεση απόφασης, ή διατάγματος ή άλλη νομική ή δικαστική διαδικασία σε σχέση με καθορισμένο επιλέξιμο χρέος, δεν ξεκινά ή
συνεχίζεται εναντίον του Δανειολήπτη ή των εγγυητών του.
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Π

έντε νομοσχέδια, που αφορούν τη μεταρρύθμιση της
Δημόσιας Υπηρεσίας, ενέκρινε
την περασμένη Τετάρτη το
Υπουργικό Συμβούλιο. Σε
δηλώσεις του μετά τη συνεδρία
του σώματος, ο Υφυπουργός
παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε πως με
την εφαρμογή των προνοιών
των νομοσχεδίων αυτών από
την 1/1/2017, αφού αυτά
ψηφιστούν από τη Βουλή, θα
αλλάξει ριζικά η φυσιογνωμία
της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Ανέφερε ακόμη πως είναι πολύ
σημαντικό ότι με τις ρυθμίσεις
που θα γίνουν θα διασφαλιστεί
και η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, “χωρίς να
χρειάζεται στο μέλλον να προσφύγουμε σε οποιεσδήποτε
μειώσεις ή αύξηση φορολογίας
και να μην ξεφύγει ξανά το
κρατικό μισθολόγιο και ο προϋπολογισμός”.
Ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως
ευελπιστεί ότι τα νομοσχέδια
θα ψηφιστούν από τη Βουλή,
υπενθυμίζοντας πως υπάρχει
συμφωνία με την ΠΑΣΥΔΥ που
αφορά τις διαρθρωτικές αλλα-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το Υπουργικό ενέκρινε πέντε νομοσχέδια
για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας
ψεις με ένα ασύδοτο τρόπο
όπως γίνονταν στο παρελθόν.
Θα υπάρχει ένας έλεγχος του
κρατικού μισθολογίου όσον
αφορά και τις προσλήψεις
νέων υπαλλήλων στο μέλλον
που θα γίνονται αυστηρά
βάσει των αναγκών και όχι
οποιωνδήποτε άλλων κριτηρίων”.
Ερωτηθείς σε σχέση με τις κλίμακες για τους νεοεισερχόμενους στη δημόσια υπηρεσία,
ανέφερε πως “οι κλίμακες για
τους νεοεισερχόμενους βάσει
προηγούμενης ρύθμισης μειώνονται κατά 10%”.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Σε ερώτηση για το θέμα της
κατάργησης της έκτακτης
εισφοράς, ο κ. Πετρίδης είπε
πως “για τη φετινή χρονιά δεν
πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό,
αλλά η πρόθεση της κυβέρνησης συνεχίζει να είναι ότι με τη
διασφάλιση των δημοσίων
οικονομικών, μέρος της οποίας
γίνεται και με την ψήφιση του

• Αλλάζει πρόσωπο η δημόσια υπηρεσία από το 2017
• Σταδιακή αποπαγοποίηση των προαγωγών
• Τερματίζεται η ασυδοσία στις προσλήψεις υπαλλήλων
• Αίρεται η έκτακτη εισφορά το 2017

γές οι οποίες προτείνονται
από τα νομοσχέδια.
“Η μεταρρύθμιση είναι μια
συνεχής διεργασία που θα
συνεχίσει”, επεσήμανε, προσθέτοντας πως από σήμερα
προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι οι μεταρρυθμίσεις οι
οποίες θα αυξήσουν την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Υπηρεσίας προς τον πολίτη και τις
επιχειρήσεις και θα έχουν και
αναπτυξιακή χροιά. Πρόκειται
για ριζικές αλλαγές και με
αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, πρόσθεσε.
Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση έχει
εξετάσει το χρόνο κατά τον
οποίο θα γίνει η άρση των
περιορισμών στη Δημόσια
Υπηρεσία σε ό,τι αφορά τις
προσλήψεις,
προαγωγές,
αυξήσεις κλπ, ο κ. Πετρίδης
απάντησε “Ναι. Ο σκοπός μας
είναι να επανέλθουμε στην
ομαλότητα το συντομότερο
δυνατό. Παράλληλα με την
κατάθεση των νομοσχεδίων
δουλεύουμε σε ένα σχέδιο σταδιακής αποπαγοποίησης των
προαγωγών, ούτως ώστε με
την εφαρμογή και του νέου
κρατικού μισθολογίου να επανέλθουμε στην ομαλότητα.”

ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ
Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, “το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο διασφαλίζει
ότι δεν θα γίνονται προσλή-

προτεινόμενου νομοσχεδίου
στη Βουλή για το κρατικό
μισθολόγιο, να γίνει η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς η
οποία αφορά και τον ιδιωτικό
τομέα”.
“Αυτό συνεχίζει να ισχύει,
εκτός εάν γίνει κάτι που θα
ανατρέψει τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα. Για αυτό
θέλουμε να είμαστε σε όλα τα
μέτωπα πολύ προσεκτικοί,
γιατί θα είναι μια σημαντική
ένεση στα εισοδήματα όλων
των πολιτών που θα έχει και
αναπτυξιακή χροιά”, πρόσθεσε
ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω.
Σημείωσε πως ο χρονικός ορίζοντας αυτή τη στιγμή (για την
κατάργηση της εισφοράς) είναι
το τέλος του 2016. Δεν ξέρω αν
γίνει εφικτό πιο πριν, αλλά η
πρόθεση είναι το τέλος του
2016 να αρθεί αυτή η εισφορά,
αυτή η στρέβλωση, επεσήμανε.
Ερωτηθείς για τα έσοδα για το
κράτος από αυτή την εισφορά,
είπε πως “έχουμε υπολογίσει
πως περίπου είναι 70 εκατομμύρια (το χρόνο). Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικά είναι για
τα δημόσια ταμεία αυτά τα 70
εκατομμύρια με τις ανάγκες
του κράτους, και χρειάζεται
μεγάλη προσπάθεια για να τα
επιστρέψουμε πίσω στο φορολογούμενο, για να επιστρέψουμε πίσω στον πολίτη και στον
καταναλωτή”.

Ερωτηθείς αν οι αυξήσεις θα
γίνονται αναλόγως του ρυθμού
αύξησης του ΑΕΠ, είπε πως
“πλέον οι αυξήσεις και των
δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να συνάδουν με την αύξηση
του ΑΕΠ, δηλαδή την αύξηση

σιοι υπάλληλοι να παίρνουν το
μερίδιο το οποίο τους αναλογεί, και σε περιόδους κρίσεων
να υπάρχει αυτόματη ρύθμιση
ότι θα συνεισφέρουν και αυτοί
ανάλογα με τον ιδιωτικό τομέα
και να μην ξαναξεφύγουν τα
δημόσια οικονομικά”, επεσήμανε.

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

του ρυθμού ανάπτυξης, όπως
άλλωστε γίνεται και στον
ιδιωτικό τομέα”.
“Δηλαδή το πόσο επιπλέον
παράγει η οικονομία, αυτό το
επιπλέον ποσό διατίθεται εν
πολλοίς σε μισθούς. Πρέπει να
συνάδει και στο δημόσιο τομέα
αυτή η κατανομή, ούτως ώστε
ο δημόσιος τομέας και οι δημό-

Ερωτηθείς για το θέμα των
προσλήψεων και των προαγωγών, ο κ. Πετρίδης είπε πως
“βάσει των νομοσχεδίων θα
υπάρξει αυξημένος λόγος στην
πρόσληψη των υπαλλήλων
από τα ίδια τα Υπουργεία.
Είναι κάτι το οποίο ξεκαθαρίζει μέσα στα νομοσχέδια. Είναι
μια πιο σύγχρονη πρακτική
που ακολουθείται σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες”.
Κληθείς να πει αν γίνεται πιο
εποπτικός ο ρόλος της ΕΔΥ, ο
κ. Πετρίδης ανέφερε πως “ο
ρόλος της ΕΔΥ δεν μειώνεται,
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αναβαθμίζεται. Γίνεται ένα
πραγματικό εποπτικό σώμα.
Το ένα νομοσχέδιο προβλέπει
και αυξημένη αρμοδιότητα
όσον αφορά την επιτήρηση του
συστήματος
αξιολόγησης,
όσον αφορά την εφαρμογή του
συστήματος των εξετάσεων,
ενδεχόμενα σε συνεργασία με
άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο, και την επιτήρηση
αυτής της διεργασίας και
παράλληλα θα γίνονται συνεντεύξεις από την ΕΔΥ, με ένα
εντελώς διαφορετικό τρόπο,
και δεν θα γίνονται συνεντεύξεις για τις χαμηλές κλίμακες,
που αντικειμενικά δεν υπάρχει
λόγος. Και στο παρελθόν ενδεχόμενα αυτό να αποτέλεσε και
κάποιο μέρος του πελατειακού
κράτους”.
Ερωτηθείς για το θέμα της
μοριοδότησης, είπε πως “ η
μοριοδότηση θα είναι βάσει
εξετάσεων, συστήματος αξιολόγησης, ακαδημαϊκών προσόντων και επαγγελματικών
προσόντων,
προηγούμενης
πείρας, συνέντευξης στην ΕΔΥ,
σύστασης προϊσταμένου”.
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60 χρόνια από τα «Σεπτεμβριανά»

Η ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
ΟΧΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Μ

ε τον όρο Σεπτεμβριανά
εννοούμε το «πογκρόμ»
[Ρωσική λέξη που σημαίνει
συντρίβω] που εξαπέλυσε ο
τουρκικός όχλος, υπό την
καθοδήγηση της κυβέρνησης
Μεντερές, εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας
Ελληνικής κοινότητας της
Κωνσταντινούπολης στις 6 και
7 Σεπτεμβρίου 1955. Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που
ζούσαν εκείνη την περίοδο
στην Πόλη να συρρικνωθούν
σταδιακά και σήμερα μόλις και
μετά βίας να ξεπερνούν τις
2.000.
Το 1955 την Τουρκία κυβερνούσε ο Αντνάν Μεντερές και το
«Δημοκρατικό
Κόμμα».
Ο
Μεντερές έπαιζε αρκετά το
μουσουλμανικό χαρτί, προκαλώντας εκνευρισμό στο κεμαλικό κατεστημένο της χώρας.
Το αποδεικνύουν και τα χιλιάδες τζαμιά που κτίστηκαν επί
πρωθυπουργίας του. Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν ήταν ανθηρή, ενώ ο
εθνικιστικός πυρετός ανέβαινε,
καθώς οι Ελληνοκύπριοι διεκδικούσαν την ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ήταν
μια καλή αφορμή για τους
τούρκους ηγέτες να αποσπάσουν την κοινή γνώμη από τα
προβλήματά της, στρέφοντάς
την κατά της ελληνικής μειονότητας που ευημερούσε. Στις 28
Αυγούστου 1955 ο Μεντερές
ισχυρίστηκε δημόσια ότι οι
Ελληνοκύπριοι
σχεδίαζαν
σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων. Η αφορμή για το
Πογκρόμ κατά του Ελληνισμού
της Πόλης δόθηκε στις 6
Σεπτεμβρίου, με την έκρηξη
ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού
στο Τουρκικό Προξενείο της
Θεσσαλονίκης, που στεγαζόταν και στεγάζεται και σήμερα
στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο
Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του
σύγχρονου τουρκικού κράτους.
Ως δράστης συνελήφθη από
τις ελληνικές αρχές ο Οκτάι
Εγκίν, ένας μουσουλμάνος
σπουδαστής από την Κομοτηνή, που αργότερα περιεβλήθη
με το φωτοστέφανο του ήρωα.
Τιμήθηκε στην Τουρκία και διορίστηκε κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια αργότερα σε μία
συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία αρνήθηκε οποιαδήποτε
σχέση με το συμβάν και θεώρησε τον εαυτό του θύμα των
ελληνικών αρχών.
Από την έκρηξη στο σπίτι του
Ατατούρκ προκλήθηκαν μόνο
μικρές υλικές ζημίες στις τζαμαρίες του κτιρίου, αλλά οι
τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνο-

στρεψαν το νεόκτιστο εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής, ενώ
λεηλάτησαν σπίτια ελλήνων
στρατιωτικών, που υπηρετούσαν στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ.

ντάς το, κατόπιν κυβερνητικών
οδηγιών. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι,
όπως «Έλληνες τρομοκράτες
κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι
του Ατατούρκ» της «Ισταμπούλ
Εξπρές» και δημοσίευση μιας
σειράς από παραποιημένες

λης είχαν αναπτυχθεί σε επίκαιρα σημεία της Πόλης, φορτωμένα με τσεκούρια, φτυάρια,
ρόπαλα, αξίνες, σφυριά, σιδερένιους λοστούς και μπιτόνια
βενζίνης, απαραίτητα σύνεργα
για τον όχλο των επιδρομέων,

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το πογκρόμ κατά του Ελληνισμού της Πόλης προκάλεσε:
• τον θάνατο 16 Ελλήνων και τον τραυματισμό 32
• τον θάνατο ενός Αρμένιου
• τον βιασμό 12 Ελληνίδων
• τον βιασμό αδιευκρίνιστου αριθμού ανδρών (εξαναγκάστηκαν
να υποστούν περιτομή)
• την καταστροφή: 4.348 εμπορικών καταστημάτων, 110 ξενοδοχείων, 27 φαρμακείων, 23 σχολείων, 21 εργοστασίων, 73
εκκλησιών, περίπου 1000 κατοικιών, όλα ελληνικής ιδιοκτησίας.

φωτογραφίες του συμβάντος,
προκάλεσαν
«αυθόρμητες»
διαδηλώσεις στην Πλατεία
Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας
μέρας.
Στις 5 το απόγευμα, το μαινόμενο πλήθος των 50.000 ατόμων στράφηκε κατά των ελληνικών περιουσιών στη συνοικία Πέραν. Οι λεηλασίες κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες
της 7ης Σεπτεμβρίου, όταν
επενέβη ο Στρατός, καθώς η
κατάσταση κινδύνευε να τεθεί
εκτός ελέγχου. Μέχρι τότε, οι
αρχές παρέμειναν απαθείς,
όταν δεν διευκόλυναν τους
πλιατσικολόγους στο έργο. Ο
μηχανισμός του Δημοκρατικού
Κόμματος, που ήλεγχε τα συνδικάτα, έπαιξε καταλυτικό
ρόλο στα έκτροπα.
Μεγάλος αριθμός διαδηλωτών
μεταφέρθηκε από τη Δυτική
Μικρά Ασία δωρεάν, αντί αμοιβής 6 δολαρίων, που ουδέποτε
τους δόθηκε. 4.000 ταξί τους
μετέφεραν στον χώρο των
ταραχών, ενώ φορτηγά του
Δήμου της Κωνσταντινούπο-

που επέπεσε επί των ελληνικών καταστημάτων με τα συνθήματα «Θάνατος στους γκιαούρηδες», «Σπάστε, γκρεμίστε,
είναι γκιαούρης», «Σφάξτε
τους
έλληνες
προδότες»,
«Κάτω η Ευρώπη» και «Εμπρός
να βαδίσουμε κατά της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης». Την
οργή του όχλου δεν γλύτωσαν
και κάποια καταστήματα
αρμενικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας.
Άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν
και σύμφωνα με τη μαρτυρία
του γνωστού τούρκου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, πολλοί ιερείς
εξαναγκάστηκαν να υποστούν
περιτομή, με θύμα ένα αρμένιο
παπά. 16 Έλληνες έχασαν τη
ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν.
Έκτροπα κατά των Ελλήνων
δεν έγιναν μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στη
Σμύρνη. Το πρωί της 7ης
Σεπτεμβρίου τούρκοι εθνικιστές έκαψαν το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της
Σμύρνης. Στη συνέχεια, κατέ-

Ο Οικ. Πατριάρχης Αθηναγόρας
στα ερείπια του ναού του
Αγίου Κωνσταντίνου, Κωνσταντινούπολη. Ο πρωθυπουργός
Μεντερές σε δηλώσεις του
ισχυρίστηκε ότι το πογκρόμ
κατά των Ελλήνων ήταν έργο
των κομμουνιστών. Ένας ισχυρισμός που κατέπεσε αυτοστιγμεί και από τις αναφορές
των ξένων πρεσβειών στην
Άγκυρα προς τις κυβερνήσεις
τους, που επισήμαιναν τις
μεγάλες ευθύνες των τουρκικών αρχών.
Η κυβέρνηση Παπάγου προσπάθησε να διεθνοποιήσει το
θέμα, αλλά χωρίς σημαντικά
αποτελέσματα. Αμερικανοί και
Βρετανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να ασκήσουν πιέσεις στην
Τουρκία, πολύτιμο σύμμαχό
τους κατά τη διάρκεια του
«Ψυχρού Πολέμου». Οι νατοϊκοί
σύμμαχοί μας είπαν ξεκάθαρα
να ξεχάσουμε το συμβάν. Μόνο
το
Παγκόσμιο
Συμβούλιο
Εκκλησιών από τους διεθνείς
οργανισμούς απαίτησε από
την Τουρκία εξηγήσεις για την
καταστροφή του 90% των
ορθόδοξων ναών στην Κων-

σταντινούπολη. Πάντως, τον
Αύγουστο του 1995 η αμερικανική Γερουσία με απόφασή της
κάλεσε τον Πρόεδρο Κλίντον να
ανακηρύξει την 6η Σεπτεμβρίου
Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα
του Πογκρόμ.
Το οικονομικό κόστος των
ζημιών ανήλθε σε 150 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με
διεθνείς οργανισμούς, ενώ η
ελληνική κυβέρνηση τις υπολόγισε σε 500.000.000 δολάρια.
Η οικονομική αιμορραγία και ο
φόβος ανάγκασαν χιλιάδες
έλληνες ομογενείς να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα.
Αργότερα, το τουρκικό κράτος
διά του προέδρου Τζελάλ
Μπαγιάρ υποσχέθηκε αποζημίωση για την καταστροφή
των ελληνικών περιουσιών.
Στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπέρασε το 20% των
απαιτήσεών τους, με δεδομένο
ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία είχαν υποτιμηθεί δραματικά.
Πολλές λεπτομέρειες για τα
Σεπτεμβριανά ήλθαν στο φως
το 1961, κατά τη διάρκεια της
δίκης για εσχάτη προδοσία του
ανατραπέντος από τους στρατιωτικούς
πρωθυπουργού
Αντνάν Μεντερές, ο οποίος
τελικά δεν γλύτωσε από την
αγχόνη.

Αφορμή η Κύπρος και το επαναστατικό
ξέσπασμα της ΕΟΚΑ
Στην Αθήνα, αλλά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ο κόσμος
κατεβαίνει στους δρόμους με πινακίδες και σημαίες, διαδηλώνοντας υπέρ του παλλαικού αιτήματος των Κυπρίων. Παράλληλα, η Μεγάλη Βρετανία έχει αρχίσει να ενθαρρύνει την ανάμιξη της Άγκυρας ολοένα και περισσότερο, σαν μέρος του καλοστημένου σχεδίου της, που αποκαλύφθηκε στην Τριμερή Διάσκεψη του Λονδίνου. Εκεί, ο εκπρόσωπος της Τουρκίας, Ζουρλού, δήλωσε κατηγορηματικά: «Η κυβέρνησίς μου έπαψε να
ενδιαφέρεται δια την παρούσαν Διάσκεψιν. Διακόπτομεν την
συμμετοχήν μας. Ο λόγος είναι ότι θεωρούμε απαράδεκτον το
ελληνικόν αίτημα δι αυτοδιάθεσιν της Κύπρου. Εάν η Ελλάς
επιμένει, ας διαλέξει μεταξύ της Κύπρου και της φιλίας μας.»
Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ζουρλού εξερράγη ωρολογιακή βόμβα στο Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μόλις είχε αρχίσει η Διεθνής Έκθεση. Όπως
απέδειξαν οι ανακρίσεις, αυτή ήταν η αρχή ενός καλομελετημένου σχεδίου της Άγκυρας προκειμένου να ξεκινήσουν ταραχές,
αφού η βόμβα είχε τοποθετηθεί από την τουρκική οργάνωση «Η
Κύπρος είναι Τουρκική», στενά συνεργαζόμενη με την τουρκική
κυβέρνηση.Το φυτίλι είχε ανάψει.
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Υπουργός
Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε
μετά τη συνεδρία του σώματος, πως πρόκειται για ένα
πολύ σημαντικό νομοσχέδιο το
οποίο εκσυγχρονίζει την ΑΤΗΚ
και θα της επιτρέψει να λειτουργήσει με όρους ευελιξίας
και να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει καλύτερα στον ανταγωνισμό, να λειτουργήσει πιο
αποτελεσματικά σε ένα ιδιαίτερα εξεζητημένο τομέα, όπως
αυτός των τηλεπικοινωνιών.
Και αυτό το πετυχαίνουμε με
την ίδρυση εταιρείας, η οποία
ως οργανισμός ιδιωτικού
δικαίου, αντί ως προέκταση
του δημοσίου τομέα θα έχει
αυξημένη ευελιξία, σημείωσε,
διαβεβαιώνοντας παράλληλα
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. “Οι
μισθοί, οι συντάξεις, οι προοπτικές ανέλιξης, η μονιμότητα
είναι απολύτως διασφαλισμένα”, υπογράμμισε.
Πρόσθεσε πως την ίδια ώρα με
αυτή τη ρύθμιση, “εάν εγκριθεί
από τη Βουλή, θα μπορέσουμε
να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο συμμετοχής στρατηγικού
συνεργάτη-επενδυτή σε αυτή
την εταιρεία”.
“Δηλαδή να μην είναι, όπως θα
είναι στο αρχικό στάδιο, αποκλειστικά κρατική η εταιρεία
αλλά σε ένα κατοπινό στάδιο,
το οποίο τοποθετείται σε 12
περίπου μήνες από σήμερα, να
εξεταστεί το ενδεχόμενο προσέλκυσης ενός στρατηγικού
συνεργάτη που θα επενδύσει
στον οργανισμό και στην οικονομία, θα φέρει σύγχρονη και
αποτελεσματική
διοίκηση,
συνέργειες σε περιφερειακό
πιθανώς επίπεδο, με τρόπο
που να διαφυλάσσει την αξία
και την προοπτική του οργανισμού”, ανέφερε.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
το νομοσχέδιο για την ΑΤΗΚ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

πως δεν είναι λογικό και ορθό
να συνεχιστεί η διαχρονική
πρακτική εκεί που υπάρχουν
ανάγκες να γίνονται προσλήψεις, τη στιγμή που μπορεί να
υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό
σε άλλες υπηρεσίες ή σε
άλλους δημόσιους οργανισμούς.
Είπε πως με αυτή τη ρύθμιση
θα διασφαλίζεται μεταξύ
άλλων πως κανένας δεν πρόκειται να μείνει εκτεθειμένος,
κανένας δεν θα δει τον μισθό
του να μειώνεται, κανένας δεν
θα δει τα συνταξιοδοτικά του
ωφελήματα να διακυβεύονται,
κανένας δεν θα χάσει τη μονιμότητα ή την προοπτική ανέλιξης του.

Τόσο ο πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης όσο και ο υπουργός Οικονομικών Χ. Γεωργιάδης κατά την συνάντηση
τους με τους εκπροσώπους των συντεχνιών της ΑΤΗΚ, διαβεβαίωσαν ρητώς ότι θα διασφαλισθούν πλήρως
τα εργατικά, συνταγματικά, συνταξιοδοτικά και άλλα δικαιώματα των νυν υπαλλήλων του Οργανισμού
“Σε κάθε περίπτωση και σε όλα
τα στάδια το καθεστώς και τα
δικαιώματα των εργαζομένων
είναι διασφαλισμένα”, διαβεβαίωσε. Πρώτα από όλα, πρόσθεσε, “σε αυτό το πρώτο στάδιο της ίδρυσης κρατικής εταιρείας δεν θα υπάρξει καμία
μεταβολή. Αλλά και στο κατοπινό στάδιο της ενδεχόμενης
συμμετοχής
στρατηγικού
συνεργάτη έχει συζητηθεί και
έχει εγκριθεί μια πρόταση που
προσφέρει προς τους εργαζόμενους διασφαλίσεις και επιλογές. Και όπως έχουμε συμφωνήσει και αυτά τα νομοσχέδια που θα ρυθμίζουν τα εργασιακά και για το κατοπινό
στάδιο θα είναι έτοιμα τις αμέσως επόμενες βδομάδες ούτως
ώστε συνολικά οι νομοθετικές
ρυθμίσεις να είναι ενώπιον της
Βουλής”, ανέφερε.
Ο κ. Γεωργιάδης
επεσήμανε πως
“δεν μπορεί να
παραμείνει
η
ΑΤΗΚ ο τελευταίος τηλεπικοινωνιακός οργανισμός σε ολόκληρη
την Ευρώπη που
να λειτουργεί ως
προέκταση του
κράτους”.

√ Δεν θα υπάρξει καμιά μεταβολή
στο εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων
που θα ακολουθήσουν τη νέα εταιρεία
Απαντώντας σε ερωτήσεις για
το θέμα των εργαζομένων στην
ΑΤΗΚ, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε πως “δεν
περιλαμβάνεται στους στόχους
και τις επιδιώξεις μας η υπονόμευση των δικαιωμάτων και
του καθεστώτος των εργαζομένων και για αυτό με τον πιο
απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο
και με νομοθετικές ρυθμίσεις
το διασφαλίζουμε” αυτό.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ερωτηθείς τί σημαίνει πρακτικά αν αυτά τα νομοσχέδια δεν
περάσουν από τη Βουλή, ο κ.
Γεωργιάδης είπε πως “θα είναι
μια χαμένη ευκαιρία για την
ΑΤΗΚ και για την οικονομία
μας. Και δεν είναι τόσο ζήτημα
ικανοποίησης των απαιτήσεων της Τρόικας, αλλά είναι
κυρίως η συνειδητοποίηση ότι
δεν μπορεί στην Κύπρο
κάποια πράγματα να λειτουργούν με τους ρυθμούς, τις

διαδικασίες και τις δομές των
περασμένων δεκαετιών”.
Επεσήμανε πως “θα είναι μια
μεγάλη απώλεια εάν για
λόγους δογματικής άρνησης
δεν επιτρέψουμε την προώθηση αυτών των μεταρρυθμίσε-

• «Δεν μπορεί στην
Κύπρο κάποια
πράγματα να λειτουργούν με τους ρυθμούς,
τις διαδικασίες και τις
δομές των περασμένων
δεκαετιών»
ων”, σημειώνοντας πως “αυτό
που σήμερα προτείνουμε δεν
είναι την αποκρατικοποίηση
αλλά την ίδρυση μιας ιδιωτικού δικαίου εταιρείας, που θα
ανήκει αποκλειστικά στο κράτος, και η οποία έστω και στη
μορφή της κρατικής ιδιοκτησίας, θα είναι σε θέση να λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματικά, από ότι σήμερα λειτουργεί ο δημόσιος οργανισμός”.
Είπε πως αυτό ήταν ένα αίτημα διαχρονικό “που το υλοποιούμε, αλλά με ευθύτητα η
κυβέρνηση προσθέτει πως
παραμένει στόχος και το επόμενο βήμα, δηλαδή της προσέλκυσης ενός στρατηγικού
συνεργάτη που θα επενδύσει
και θα εκσυγχρονίσει, και θα
φέρει το σύγχρονο management
σε αυτό τον οργανισμό”.
Ερωτηθείς για το θέμα των
τιμών και τις επιπτώσεις
στους καταναλωτές, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε πως “εμείς
θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός
και η αποτελεσματικότητα που
θα φέρει σίγουρα η λειτουργία
με όρους ιδιωτικού τομέα, θα
βοηθήσει, θα συμβάλει και
στην εξυπηρέτηση των αναγκών και των καταναλωτών”.
Πρόσθεσε πως ο τομέας των
τηλεπικοινωνιών ρυθμίζεται
από ανεξάρτητη ρυθμιστική

αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη
για τον έλεγχο και τον καθορισμό και των τιμών αλλά και
της διασφάλισης των όρων
του ανταγωνισμού.
Ερωτηθείς αν θα υπάρξει
κόστος από την απορρόφηση
υπαλλήλων της ΑΤΗΚ στο
δημόσιο τομέα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως δεν τίθεται
ζήτημα κόστους επειδή και
σήμερα οι εργαζόμενοι είναι
εργαζόμενοι του δημόσιου
τομέα. “Αν πληρώνονται από
τον κρατικό προϋπολογισμό
της κεντρικής κυβέρνησης ή αν
πληρώνονται από τον προϋπολογισμό ενός αποκλειστικά
κρατικού οργανισμού δεν αναιρεί το γεγονός πως είναι εργαζόμενοι του δημοσίου και πληρώνονται από το δημόσιο”,
επεσήμανε.
Σημείωσε πως είναι στις βασικές επιδιώξεις της κυβέρνησης
η ενίσχυση της δυνατότητας
μετακίνησης εργαζομένων όχι
μόνο της ΑΤΗΚ, αλλά ολόκληρου του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, από υπηρεσίες ή οργανισμούς που έχουν πλεόνασμα
εργαζομένων εκεί που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες.
Αυτή είναι μια ρύθμιση που
είναι στα τελικά στάδια της
προετοιμασίας της, θα αφορά
όχι μόνο την ΑΤΗΚ, αλλά το
σύνολο των δημοσίων οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, ανέφερε, σημειώνοντας

Ερωτηθείς αν το εργασιακό
καθεστώς των υπαλλήλων που
θα ακολουθήσουν τη νέα εταιρεία θα είναι το ίδιο, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε καταφατικά,
σημειώνοντας πως “δεν θα
υπάρξει καμιά μεταβολή για
κανέναν: οι μισθοί, οι συντάξεις, οι προοπτικές ανέλιξης, η
μονιμότητα είναι απολύτως
διασφαλισμένα”.
Πρόσθεσε πως σε αυτή φάση
και αφού μεσολαβήσουν μεταβατικές περίοδοι θα ισχύσουν
τα όσα περιλαμβάνονται στην
πρόταση που η κυβέρνηση από
σήμερα επισήμως καταθέτει
προς τη πλευρά των εργαζομένων της ΑΤΗΚ, εκφράζοντας
την ετοιμότητα “και να την
νομοθετήσουμε έγκαιρα αλλά
και περαιτέρω να τη συζητήσουμε με στόχο όλες οι πτυχές
να συμφωνηθούν, να συμπληρωθούν, με τρόπο που να ικανοποιεί όλες τις εύλογες ανάγκες και ανησυχίες των εργαζομένων”.
Υπογράμμισε ακόμη πως
“θέλουμε να φέρουμε στον
τόπο μας ξένες επενδύσεις,
θέλουμε να ενισχύσουμε την
ανταγωνιστικότητα και την
αποδοτικότητα σε ζωτικούς
τομείς της οικονομίας μας,
όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες,
όπως είναι τα λιμάνια” και
πως “δεν περιλαμβάνεται
στους στόχους και τις επιδιώξεις μας η υπονόμευση των
δικαιωμάτων και του καθεστώτος των εργαζομένων και
για αυτό με τον πιο απόλυτο
και ξεκάθαρο τρόπο και με
νομοθετικές ρυθμίσεις το διασφαλίζουμε” αυτό.
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ο πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι η Πορτογαλία,
όπου ο πληθυσμός μειώνεται
συνεχώς από το 2010. Πέραν
των πολλών νέων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν
τη χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης για να βρουν
εργασία αλλού, το Εθνικό
Ινστιτούτο Στατιστικής προβλέπει ότι ο χαμηλός ρυθμός
γεννήσεων μέχρι το 2060 θα
έχει ρίξει το πληθυσμό της
χώρας από 10,5 εκατομμύρια
που είναι σήμερα σε 6,3 εκατομμύρια ανθρώπους! Παράλληλα, εκτιμήσεις της eurostat
αναφέρουν ότι μέχρι το 2050 η
Πορτογαλία θα είναι η χώρα με
το μικρότερο ποσοστό παιδιών
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς τότε μόλις το
11.5% του πληθυσμού της θα
είναι κάτω των 15 ετών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σε οικονομικό μαρασμό η Ευρώπη
λόγω υπογεννητικότητας
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα δημογραφική παρακμή με μικρή
φυσική αύξηση και γήρανση τμήματος του πληθυσμού. Όπως υπογραμμίζουν
οι ειδικοί χρειάζεται μια νέα έκρηξη γεννήσεων για να αποτραπεί η πληθυσμιακή
καταστροφή. Χρειάζεται περισσότερους νέους ανθρώπους, καθώς οι κοινωνίες
της δεν μπορούν πλέον να αυτοσυντηρηθούν, ενώ οι υπηρεσίες υγείας, τις οποίες
χρειάζεται ο γηράσκων πληθυσμός της, είναι υποστελεχωμένες και οι αγροτικές
της περιοχές και η ύπαιθρος έχουν ερημώσει.
Γράφει και επιμελείται: Δέσποινα Ησαϊα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
Διαχρονικά η Κύπρος έχει
αναπτύξει ένα μοντέλο
παροχής φροντίδας και
φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας που εντάσσεται στην κατηγορία του
φιλελεύθερου,
δηλαδή
χαρακτηρίζεται από:

• υψηλό κόστος για τους
γονείς
• υψηλή χρήση ανεπίσημων
μορφών φροντίδας
• έλλειψη οικονομικών
κινήτρων προς τους γονείς
και εργοδότες για τη χρήση
παιδικών σταθμών
• και χαμηλό ποσοστό άμεσης επιχορήγησης και
επενδύσεων από το δημόσιο.

Εικόνα ηλικιωμένων πολιτών μπροστά σε κάποια ακτή. Θα μπορούσε να απεικονίσει το μέλλον
της Ευρώπης. Η γήρανση του πληθυσμού θα αλλάξει τις ισορροπίες στο εσωτερικό
των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και μεταξύ τους, με τη Γερμανία να συρρικνώνεται και τη Βρετανία να αναδεικνύεται στην πολυπληθέστερη ευρωπαϊκή χώρα το 2050. Ειδικοί του ΟΟΣΑ
υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της μετανάστευσης ώστε να μετριαστούν οι δημογραφικές προκλήσεις

Νότος
Όσον αφορά την Ισπανία, οι
ειδικοί αναφέρουν πως σε
περίπτωση που συνεχιστεί η
κατάσταση, όπως είναι σήμερα, τότε κάθε γενιά Ισπανών
θα είναι κατά περίπου 40%
μικρότερη από την προηγούμενη! Συμπληρώνοντας την εικόνα του προβλήματος στον
ευρωπαϊκό νότο (της Ελλάδας
εξαιρουμένης), η Ιταλία παρά
τις όποιες προσπάθειες, δεν
έχει καταφέρει να αντιστρέψει
την πτωτική τάση στον ρυθμό
γεννήσεων που παρατηρείται
εδώ και περίπου 40 χρόνια.
Ενδεικτικό του μεγέθους του
προβλήματος είναι ότι το 1970
ο ρυθμός γέννησης ήταν 2,37
παιδιά ανά γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, ενώ το 2013
ήταν στο 1,39 παιδιά ανά
γυναίκα σε αναπαραγωγική
ηλικία. Παράλληλα, μόνο
πέρυσι περίπου 91.000 Ιταλοί

άνθρωποι από άλλες χώρες,
ενώ φέτος ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τις 800.000.

• υψηλό ποσοστό ιδιωτικής
παροχής,

Μέχρι δύο παιδιά
Εξίσου σοβαρό δημογραφικό
πρόβλημα αντιμετωπίζει και η
Ισπανία, η οποία παρουσιάζει
έναν από τους χαμηλότερους
ρυθμούς γεννήσεων σε ολόκληρη την Ένωση με μόλις 1,27
παιδιά να γεννιούνται για κάθε
γυναίκα σε αναπαραγωγική
ηλικία. Βέβαια εδώ πρέπει να
τονιστεί ότι ο μέρος όρος της
Ε.Ε. είναι περίπου 1,55 παιδιά
για κάθε γυνάικα σε αναπαραγωγική ηλικία, οπότε οι διαφορές δεν είναι τεράστιες, δηλαδή
λίγες
οικογένειες
κάνουν
περισσότερα από 2 παιδιά
ούτως ώστε ο μέσος όρος να
ανεβεί.
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Tο οικονομικό κόστος της
κοινωνικής φροντίδας παιδιών επωμίζονται σε υψηλό
βαθμό οι εργαζόμενοι
γονείς και αυτό καθιστά το
κόστος
αναπαραγωγής
ιδιαίτερα εξού και επιδρά
ανασταλτικά στη γεννητικότητα.

Γιατί γερνάμε
Η γήρανση του πληθυσμού είναι αποτέλεσμα πολλών ταυτόχρονων δημογραφικών τάσεων:

• ο μέσος αριθμός τέκνων ανά γυναίκα είναι 1,5 τέκνα στην ΕΕ
το 2006, ενώ το κατώτατο όριο αντικατάστασης των γενεών
είναι 2,1. Η ΕΕ προβλέπει δείκτη 1,6 για το 2030·

•

η πτώση της γονιμότητας («baby crash») ακολούθησε την
έκρηξη των γεννήσεων («baby-boom»), η οποία προκαλεί το
μεγάλο μέγεθος της ηλικιακής κατηγορίας των ατόμων 45-65
ετών στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και θέτει ορισμένα προβλήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση των συντάξεων·

• το προσδόκιμο επιβίωσης (που αυξήθηκε κατά 8 έτη από το

εγκατέλειψαν την Ιταλία για να
εργαστούν και να ζήσουν στο
εξωτερικό καθώς η ανεργία
των νέων έφτασε το 44,2% τον
Ιούνιο.
Γερμανία
Πρόβλημα όμως αντιμετωπίζει
και η Γερμανία, όπου παρά τα
χαρμόσυνα νέα της περασμέ-

νης εβδομάδας πως για πρώτη
φορά εδώ και 13 χρόνια παρατηρήθηκε αυξηση του ρυθμού
γεννήσεων σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά, ο μέσος
όρος του ρυθμού γεννήσεων
είναι μόλις 1,4 παιδί ανά
γυναίκα σε αναπαραγωγική
ηλικία. Συνολικά ο πληθυσμός
μειώθηκε το 2014 κατά περίπου 153.407 άτομα. Οι προβλέψεις των αρμόδιων αρχών
εκτιμούν ότι μέχρι το 2060 ο
πληθυσμός της χώρας, από τα
81 εκατομμύρια που είναι
σήμερα θα έχει φτάσει στα 67
εκατομμύρια. Η Γερμανία
πάντως χρησιμοποιεί για να
ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό
τον τεράστιο αριθμό μεταναστών και προσφύγων που
φθάνει στη χώρα. Κάθε χρόνο
εκτιμάται ότι μπαίνουν στη
Γερμανία περίπου 530.000

1960 έως το 2006) θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 5 ακόμη έτη
από το 2006 έως το 2050 και συνεπώς να οδηγήσει σε αύξηση
του ποσοστού των ατόμων που φθάνουν στις ηλικίες των 80
και 90 ετών, στις οποίες η ευπάθεια και η αναπηρία είναι
συχνές·

• η μετανάστευση (1,8 εκατομμύρια μετανάστες προς την ΕΕ το
2004, 40 εκατομμύρια το 2050 σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Eurostat) μπορεί να αντισταθμίσει τις συνέπειες της χαμηλής
γονιμότητας και της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής.
Ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί ελαφρά, αλλά θα
γίνει και πολύ πιο ηλικιωμένος. Ο ενεργός πληθυσμός των
Ευρωπαίων (άτομα ηλικίας από 15 έως 64 ετών) θα μειωθεί
κατά 48 εκατομμύρια έως 2050, ενώ το ποσοστό εξάρτησης
αναμένεται να διπλασιαστεί και να φτάσει στο 51% το 2050.
Αυτή η δημογραφική αλλαγή θα συνοδεύεται από βαθιές κοινωνικές ανακατατάξεις (κοινωνική προστασία, στέγαση, εργασία) σε όλες τις χώρες τις οποίες αφορά η πρόκληση της
γήρανσης του πληθυσμού.
Η γήρανση του πληθυσμού θα έχει αντίκτυπο και στην κοινωνική προστασία και στα δημόσια οικονομικά. Με βάση τις
σημερινές πολιτικές, η γήρανση θα προκαλέσει σημαντικές
αυξητικές πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες. Αυτά τα δημοσιονομικά ελλείμματα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη μελλοντική
ισορροπία των συστημάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικής
προστασίας γενικά, αλλά και τις δυνατότητες οικονομικής
ανάπτυξης ή τη λειτουργία του ενιαίου νομίσματος.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πώς να ξεκουράσετε
το μυαλό σας!

χαλάρωση αλλά και η ξεκούραση είναι απαραίτητη ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο κατά την
οποία αρκετοί θα έχουν τις διακοπές τους. Συγχρόνως, οφείλετε να ξεφύγετε από σκέψεις και να
αφήσετε για λίγο το μυαλό σας να ξεκουραστεί.
Πώς μπορείτε να το πετύχετε αυτό; Μάθετε πιο
κάτω τις μαγικές κινήσεις για να ξεκουράσετε το
μυαλό.
Απαλλαγείτε από σκέψεις… συναισθηματικές!
Ακούγεται πολύ δύσκολο αλλά για να μπορέσετε
να χαλαρώσετε και αναζωογονηθείτε, οφείλετε να
απαλλαγείτε από σκέψεις και ιδιαίτερα από μνήμες που σας αναστατώνουν. Συχνά, οι πολλές
σκέψεις και πληροφορίες «μπλοκάρουν» το μυαλό
σας και για αυτόν τον λόγο οφείλετε να ξεφύγετε
για λίγο από αυτές.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μυστικά για να βελτιώσετε τη ψυχική σας υγεία
Α

ς ξεκαθαρίσουμε κάτι από την
αρχή: το να βελτιώσουμε την
ψυχική μας υγεία μπορεί να χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια. Πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη από
ψυχοθεραπεία, ή ακόμα και φαρμακευτική αγωγή για να αντιμετωπίσουν ασθένειες όπως η κατάθλιψη
και το χρόνιο στρες. Παρ’ όλα αυτά,
όμως, υπάρχουν και ορισμένα
μικρά, εύκολα τρικ που μπορούμε
όλοι να κάνουμε για να βοηθήσουμε
τον εαυτό μας, τα οποία στηρίζο-

μικρούς, δυνατούς στόχους που
ξέρουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε και προσπαθώντας να εστιάσουμε στις μικρές, καθημερινές επιτυχίες, παρά σε μια μεγάλης κλίμακας
προσωπική νίκη.
Να βγαίνουμε έξω
Όταν κλεινόμαστε στο σπίτι, οι
συνέπειες για την υγεία μας είναι
δυσάρεστες. Μια βόλτα 90 λεπτών
στη φύση μπορεί να ελαττώσει την
εγκεφαλική δραστηριότητα στον

Κάντε μότο σας τη συνεχή ανανέωση. Προσπαθήστε να κάνετε νέα πράγματα στην καθημερινότητά
σας. Εάν δεν έχετε την ευκαιρία ή τον χρόνο, τότε
απλά μια επίσκεψη στο σπίτι ενός αγαπημένου
σας προσώπου είναι αρκετή. Ακόμα και μια αλλαγή στο προσωπικό σας τύπο (στυλ) θα σας ανανεώσει. Προσπαθήστε καθημερινά να ξεφεύγετε
από τις αρνητικές σκέψεις και «πατήστε» το κουμπί της ανανέωσης.

νται και επιστημονικά. Ας δούμε
ποια είναι αυτά.
Να θέτουμε στόχους, αλλά
να μην φοβόμαστε την αποτυχία

Κοιμηθείτε πολύ και καλά. Ο ποιοτικός ύπνος
συνεισφέρει στη βελτίωση της πνευματικής και
σωματικής υγείας ενώ αυξάνουν τη διαύγεια και
βελτιώνουν τη μνήμη.
Τέλος, κοιτάξτε για 10’ έξω από το παράθυρό σας
και εστιάστε τα μάτια σας στο πιο μακρινό και
σταθερό σημείο που βρίσκεται εντός του οπτικού
σας πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο αφήνετε για λίγο
το μυαλό και τις σκέψεις σας να ταξιδέψουν.

Γυμναστική
Σίγουρα, δεν είναι κάτι που ακούτε
για πρώτη φορά, εφόσον τα οφέλη
της γυμναστικής για το πνεύμα
είναι γνωστά. Μέσα από μελέτες,
παρατηρήθηκε ότι στους ανθρώπους που ασκούνται τακτικά η
εγκεφαλική δραστηριότητα είναι
πιο δυνατή και υγιής. Αντιθέτως,
δεν βλέπουμε τα ίδια αποτελέσματα
με πιο πνευματικές ασκήσεις, όπως
το σκάκι. Η γυμναστική, επιπλέον,
έχει δείξει πως μπορεί να είναι
σημαντικό κομμάτι στην αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών διαταραχών. Μειώνει τα συμπτώματα της
κατάθλιψης, όπως και της σχιζοφρένειας. Σε περιπτώσεις μετατραυματικού σοκ, η τακτική γυμναστική μπορεί να βελτιώσει τον
ύπνο.
Να είμαστε γενναιόδωροι
στις σχέσεις μας

Μην σκέφτεστε και πολύ… Εάν θέλετε να ξεφύγετε
για λίγο από την καθημερινότητα, τότε απλά σταματήστε να σκέφτεστε και αναλύετε καταστάσεις.
Αφήστε για λίγο το μυαλό σας να ξεκουραστεί.
Πηγαίνετε μια βόλτα, περπατήστε για λίγο στη

θάλασσα ή κάντε ένα απογευματινό μπάνιο στην
κοντινότερη σας παραλία. «Επενδύστε» σε ενέργειες που θα αφήσουν για λίγο το μυαλό σας να
ηρεμίσει.
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Όλοι μπορούμε να είμαστε λίγοπολύ τελειομανείς όσον αφορά
κάποια πράγματα. Το να θέτουμε
υψηλούς στόχους μπορεί να είναι το
πρώτο βήμα της επιτυχίας, όμως
διάφορες μελέτες έχουν υποδείξει
ότι η πολλή τελειομανία μπορεί να
προκαλέσει κακό στην υγεία. Αυτό
συμβαίνει επειδή μαζί με τους υψηλούς στόχους, βάζουμε τον εαυτό
μας στη θέση να ανησυχεί για το
αποτέλεσμα – κάτι που μπορεί να
προκαλέσει αισθήματα κατωτερότητας. Οπότε, ξεκινούμε θέτοντας

προμετωπιαίο φλοιό, που ενεργοποιείται όταν κάνουμε αρνητικές
σκέψεις. Το περπάτημα σε περιοχές
με πολλά αυτοκίνητα δεν φαίνεται
να βοηθάει με αυτή την “ησυχία του
μυαλού”.
Διαλογισμός
Μπορεί να μην έχετε τον διαλογισμό
σε μεγάλη εκτίμηση, και να σας
φαίνεται σαν χαμένος χρόνος, αλλά
στην πραγματικότητα είναι πολύ
καλός για το μυαλό. Μια μελέτη του
2012 έδειξε ότι οι άνθρωποι που
μελετούσαν τεχνικές διαλογισμού
για έξι εβδομάδες παρατήρησαν
πως η διαδικασία της σκέψης τους
ήταν πολύ πιο χαλαρή.

Να μη στενοχωριόμαστε για ασήμαντα πράγματα
Οι καθημερινές ενοχλήσεις είναι αναμενόμενες, αλλά μπορούν να μας
ρίξουν τη διάθεση – και να επηρεάσουν την ψυχική μας υγεία. Όσο
πιο αρνητικά αντιδρούμε σε μικροπράγματα, όπως το να είμαστε
κολλημένοι στην κίνηση, ή οι διαφωνίες με τον/την σύντροφό μας,
τόσο περισσότερο αυξάνουμε τα επίπεδα του άγχους μας «Μαγικές»
Κινήσεις.

Σε μελέτη του 2011 που πραγματοποιήθηκε σε παντρεμένα ζευγάρια,
φάνηκε πως τα ζευγάρια που έκαναν μικρά δώρα (ακόμα και συμβολικά) ο ένας στον άλλον, ανάφεραν
πως ήταν πιο ικανοποιημένα με τον
γάμο τους, όπως και ότι η σεξουαλική τους ζωή ήταν πιο ικανοποιητική. Πέρα από αυτό, με το να βρισκόμαστε σε μία λειτουργική, υγιή
σχέση, καταφέρνουμε να ρίξουμε τα
συμπτώματα της κατάθλιψης,
καθώς μπορούμε να επικεντρωθούμε πιο εύκολα στα καλά κομμάτια
της ζωής μας.
Προσοχή στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (social media)
Τα social media θεωρούνται κάτι
σαν δίκοπο μαχαίρι για την ψυχική
υγεία. Από τη μία πλευρά, η επαφή
με τον κόσμο μπορεί να είναι ευεργετική, από την άλλη, όμως, συχνά
βάζουμε τον εαυτό μας σε διαδικασία σύγκρισης με τις ζωές των
άλλων. Οι ειδικοί προτείνουν να
περιορίζουμε τις online επαφές μας
σε άτομα με τα οποία νιώθουμε
αρκετή οικειότητα. Πρέπει με
κάποιον τρόπο να βρεθεί η χρυσή
τομή: Να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε σωστά τις δυνατότητες που
μας προσφέρει μια πλατφόρμα
όπως το Facebook, ώστε να νιώθουμε αποδεκτοί και μέλη μιας κοινότητας ομοίων, αλλά να μην περιστρέφεται ολόκληρη η κοινωνική
μας ζωή γύρω από αυτό.

Κόλλες (γόμες) Άμεσης Δράσης (superglues)
με Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες στην Κυπριακή Αγορά

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Kοινωνικών
Ασφαλίσεων,
πληροφορεί το καταναλωτικό
κοινό ότι στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην
Κυπριακή αγορά για εντοπισμό γομών άμεσης δράσης
(superglues) που μπορεί να
περιέχουν τις καρκινογόνες
ουσίες Βενζόλιο, Χλωροφόρμιο

και Τολουόλιο, έχει εντοπιστεί
το πιο κάτω προϊόν, το οποίο
θεωρείται ότι περικλείει κινδύνους:
Κόλλα (γόμα) σε σωληνάριο
μαύρου χρώματος με άσπρο
καπάκι, με την επωνυμία
«Super Glue».
Το προϊόν
περιέχει την επικίνδυνη χημική
ουσία Χλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγι-

στο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο που σύμφωνα
με το σημείο 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρ. Κανονισμού REACH είναι 0,1% κατά
βάρος.
Σημειώνεται, ότι το χλωροφόρμιο ταξινομείται ως «τοξικό» και σε περίπτωση
εισπνοής, κατάποσης ή παρατεταμένης έκθεσης σε αυτό

υπάρχει κίνδυνος σοβαρής
βλάβης της υγείας.Το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας καλεί
το καταναλωτικό κοινό, σε
περίπτωση που εντοπίσει τα
πιο πάνω προϊόντα στην
Κυπριακή αγορά να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους
λειτουργούς του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας στα
τηλέφωνα
22405637,
22405611 και 22405609.
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Τ

ΕΥΖΩΪΑ - ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ωράρια εργασίας
και εγκεφαλικά

α παρατεταμένα ωράρια εργασίας, μια πολύ διαδεδομένη πρακτική σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένους
επαγγελματικούς χώρους, συνδέονται με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικών επεισοδίων, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που δημοσιεύεται
σήμερα στη βρετανική ιατρική επιθεώρηση The Lancet.
Αναλύοντας τα στοιχεία από έρευνες που αφορούν
600.000 πολίτες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αν κάποιος εργάζεται
περισσότερες από 55 ώρες την εβδομάδα διατρέχει κατά
33% μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο
και κατά 13% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσει στεφανιαία
νόσο σε σχέση με κάποιον ο οποίος εργάζεται 35 με 40
ώρες την εβδομάδα.
Το συμπέρασμα αυτό εξήχθη μετά την παρακολούθηση για
7 με 8 χρόνια ανδρών και γυναικών που δεν παρουσίαζαν
κανένα διαγνωσμένο καρδιαγγειακό νόσημα κατά την
έναρξη της έρευνας.
Οι επιστήμονες συνυπολόγισαν και άλλους παράγοντες
κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων –κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ ή έλλειψη σωματικής άσκησης,
επισημαίνει η έρευνα.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου δεν εμφανίζεται ξαφνικά μόνο όταν
κάποιος ξεπερνά τις 55 ώρες εργασίας την εβδομάδα αλλά
αυξάνεται παράλληλα με τη διάρκεια της εργασίας: Δηλαδή αυτοί που εργάζονται από 41 ως 48 ώρες την εβδομάδα διατρέχουν κατά 10% μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν
εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ όσοι εργάζονται από 49 ως 54
ώρες εβδομαδιαίως διατρέχουν κατά 27% μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση πάντα με αυτούς που εργάζονται 35 έως 40
ώρες την εβδομάδα.
«Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας θα πρέπει να είναι
ενήμεροι για το γεγονός ότι τα μακρά ωράρια εργασίας
συνδέονται με μια σημαντική αύξηση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου και ίσως μιας στεφανιαίας νόσου», υπογραμμίζει ο καθηγητής Επιδημιολογίας στο University
College του Λονδίνου Μίκα Κιβιμάκι, ένας από τους συντελεστές της έρευνας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Ο ρόλος που παίζει το άγχος σε πολλά καρδιαγγειακά
νοσήματα, μεταξύ των οποίων τα εμφράγματα και τα
εγκεφαλικά επεισόδια, έχει ήδη αποτελέσει το αντικείμενο
πολλών ερευνών. Αντιθέτως, τα ωράρια εργασίας δεν
είχαν ποτέ μέχρι σήμερα μελετηθεί με τέτοια ακρίβεια.
Σε σχόλιό του που δημοσιεύεται μαζί με τα αποτελέσματα
της έρευνας, ο καθηγητής Ούρμπαν Τζάνλερτ του σουηδικού πανεπιστημίου Umea υπενθυμίζει ότι μεταξύ των
μελών του ΟΟΣΑ (Οργανισμού για την Οικονομική Ανάπτυξη και Συνεργασία), η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό
εργαζομένων που απασχολούνται περισσότερες από 50
ώρες εβδομαδιαίως (43%), ενώ η Ολλανδία είναι αυτή που
έχει το χαμηλότερο ποσοστό (1%). Ακριβώς πίσω από την
Τουρκία ακολουθεί το Μεξικό (28,8%) και η Νότια Κορέα
(27,1%). Η Γαλλία βρίσκεται στην 9η θέση (8,7%), ενώ στην
Γερμανία μόνον το 5,6% εργάζεται περισσότερες από 50
ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν
στη δημοσιότητα τον Απρίλιο από τον ΟΟΣΑ.
Ο σύμβουλος Καρδιολογίας Τιμ Τσίκο, ο οποίος δεν μετείχε στην έρευνα, επισημαίνει ότι ίσως περισσότερο σημαντικό από τη μείωση των εργασιακών ωραρίων –πράγμα
που μπορεί να είναι «από δύσκολο έως ακατόρθωτο»–
είναι «οι περισσότεροι από εμάς να μπορούμε να περιορίσουμε τον καθιστικό τρόπο ζωής, να αυξήσουμε την
σωματική μας άσκηση και να βελτιώσουμε την διατροφή
μας».
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... Ξεχάστε τις σπουδές
8 επαγγέλματα που υπόσχονται χρήμα και στην κρίση

Τ

α οκτώ επαγγέλματα, τα
οποία αποφέρουν υψηλές
απολαβές και για να τα ασκήσει
κανείς δεν χρειάζεται να διαθέτει
πανεπιστημιακό πτυχίο παρά
μόνο κάποια εκπαίδευση και
εξειδίκευση
ξεχώρισε
το
Careercast.
Η έρευνα έγινε σε διεθνές επίπεδο
και μπορεί να μην αντανακλά την
πραγματικότητα στην Ελλάδα
της κρίσης, ωστόσο, τα αποτελέσματά της δίνουν μια γενική
εικόνα για τα επαγγέλματα που
έχουν ζήτηση παγκοσμίως και
τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

σο στις ΗΠΑ είναι ένα από τα πιο
περιζήτητα. Επομένως, δεν θα
αργήσει αν έρθει και εδώ.
Εξειδικευμένος τεχνίτης
Η εκπαίδευση γίνεται σε τεχνικές
σχολές, ΙΕΚ και ΕΠΑΛ. Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός
αυτοκινήτων/μοτοσικλετών/σκα
φών, ψυκτικός, τεχνίτης θέρμανσης κ.λπ. είναι δουλειές που

να βοηθούσε. Στην εποχή του
διαδικτύου και των έξυπνων
κινητών όλοι όσοι εργάζονται σε
αυτούς τους τομείς είναι σίγουρο
ότι πάντα θα έχουν δουλειά.
Νοσηλευτής
Από τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη έλλειψη σε όλη την Ευρώπη και, με δεδομένη τη δημογραφική αύξηση της ηλικίας του

Τα οκτώ επαγγέλματα που αποφέρουν υψηλές απολαβές και δεν
χρειάζονται πτυχίο είναι τα εξής:
Τεχνικός τηλεπικοινωνιών
Η εκπαίδευση γίνεται σε τεχνικές
σχολές, ΙΕΚ και ΕΠΑΛ. Στην εποχή
του Ιντερνετ τα πάντα συνδέονται με την τηλεπικοινωνία. Η
ανάγκη να λειτουργούν όλα
απρόσκοπτα 24 ώρες το 24ωρο
αυξάνει τη ζήτηση τεχνικών
τέτοιου είδους.
Μηχανικός αεροσκαφών

πάντα θα είναι απαραίτητες.

Η εκπαίδευση γίνεται σε ΙΕΚ
(αλλά και σε ΤΕΙ) ή αντίστοιχες
σχολές του εξωτερικού. Οι αεροπορικοί στόλοι μεγαλώνουν
συνεχώς και έτσι αυξάνονται και
οι ανάγκες για ανθρώπους που
θα τα συντηρούν.

Αστυνομικός - Fashion Buyer

Αναπνευστικός θεραπευτής

Web Designer / Προγραμματιστής / Developer / Coder

Είναι κάτι όπως λέμε... φυσιοθεραπευτής για αναπνευστικές
παθήσεις. Και μπορεί εδώ στην
Ελλάδα το εν λόγω επάγγελμα να
είναι παντελώς άγνωστο, ωστό-

Δεν χρειάζεται καμία εκπαίδευση, μόνο εμπειρία και καλά αποτελέσματα στη δουλειά. Είναι το
άτομο που αποφασίζει τι είδους
ρούχα και αξεσουάρ θα προμηθευτεί ένα κατάστημα.

Χρειάζεται μόνο... ταλέντο. Και
ενδιαφέρον για το αντικείμενο.
Ίσως και κάποια σχετική σχολή

πληθυσμού, η ζήτησή του δεν
αναμένεται να μειωθεί.
Αγρότης
Τα νέα προϊόντα που αποκτούν
ξαφνικά ιδιαίτερα ζήτηση, όπως
το ιπποφαές, η αλόη και άλλα,
τα βιολογικά προϊόντα αλλά και
άλλα πιο εξειδικευμένα όπως
αυτά χωρίς γλουτένη προσφέρουν άπειρες ευκαιρίες για απασχόληση με μεγάλη μάλιστα επιτυχία.

Η υπερβολική μόρφωση … βλάπτει
Ο

ι άνθρωποι με πολύ λίγη
μόρφωση είναι γνωστό ότι
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να
παρουσιάσουν ορισμένα προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά
μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι
επιζήμια μπορεί να είναι και η
πολλή μόρφωση.

αυξημένο κίνδυνο ψυχικής καταπόνησης επειδή εξ ορισμού δεν
νιώθουν πως αντιμετωπίζουν
προκλήσεις στη δουλειά τους και
δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δεξιότητες που
αποκόμισαν τα χρόνια που
σπούδαζαν.

Μελέτη σε 21 ευρωπαϊκές χώρες
έδειξε πως όσοι είναι πολύ μορφωμένοι και έτσι έχουν πολύ
περισσότερα προσόντα απ’ όσα
απαιτεί η δουλειά τους, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν κατάθλιψη.

Επιπλέον, αφού έχουν δουλειά
υποδεέστερη των προσόντων
τους, αυτή συνήθως είναι χαμηλότερης θέσης και κύρους απ’
ό,τι θα τους ταίριαζε, ενώ συχνά
δεν έχουν την κοινωνική υποστήριξη που χρειάζονται.

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία
από περισσότερους από 16.600
εργαζόμενους, ηλικίας 25 έως 60
ετών, οι οποίοι συμπλήρωσαν
ειδικά ερωτηματολόγια ψυχικής
υγείας.

Όλ’ αυτά τα στοιχεία μαζί μπορεί να συμβάλλουν στον κίνδυνο
κατάθλιψης.

Τα ευρήματα της μελέτης παρουσιάσθηκαν στο ετήσιο συνέδριο
της Αμερικανικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ASA).
Όπως εξήγησε ο δρ Πιέτ Μπράκε,
καθηγητής Κοινωνιολογίας στο
Πανεπιστήμιο Ghent του Βελγίου,
οι υπερβολικά μορφωμένοι
άνθρωποι ίσως διατρέχουν

Προγενέστερη ευρωπαϊκή μελέτη
έχει δείξει πως όσοι έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να εκδηλώσουν σοβαρά συμπτώματα
κατάθλιψης, σε σύγκριση με τους
πιο μορφωμένους, αλλά ο κίνδυνος αυτός παρουσιάζει διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα.
Η νέα μελέτη έδειξε ακόμα ότι η
ύπαρξη πολλών ιδιαίτερα μορφωμένων ανθρώπων σε μία

μεμονωμένη χώρα μπορεί να
ασκήσει ολέθριες επιδράσεις
στην ψυχική υγεία όλων των
ανθρώπων με πτυχία της χώρας
αυτής.
Ειδικότερα, στις χώρες στις
οποίες η αυξημένη μόρφωση δεν
«μεταφράζεται» σε εργασιακή
ασφάλεια ή καλύτερο μισθό,
ακόμα και οι πτυχιούχοι σε
θέσεις που ταίριαζαν στα προσόντα τους είχαν μειώσεις στην
ψυχική υγεία τους, τόνισε ο δρ
Μπράκε.
«Όταν μειώνονται τα οικονομικά
οφέλη της μόρφωσης, επηρεάζεται η ψυχική υγεία όλων των
μορφωμένων», είπε χαρακτηριστικά.
Το πρόβλημα, διευκρίνισε, έγκειται κυρίως στο ότι η αγορά
εργασίας δεν μπορεί να απορροφήσει τα αυξανόμενα ποσοστά
πολύ μορφωμένων ανθρώπων,
με συνέπεια να παρατηρείται
έλλειψη σε ενδιαφέρουσες δουλειές γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Καναδική Εταιρεία

Θα δημιουργήσει ανελκυστήρα που θα οδηγεί στο… διάστημα!

Α

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

ντί
να
στέλνουμε
πανάκριβα διαστημόπλοια που καταναλώνουν
καύσιμα
εκατομμυρίων
ευρώ για τα ταξίδια μας
στο διάστημα, γιατί να μην
χρησιμοποιούμε
έναν
ανελκυστήρα από το έδαφος; Σας φαίνεται ιδέα
τρελή; Όπως αναφέρει η
Ηuffington Post η καναδική
Toth Technology, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό υλικών για το διάστημα κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις αρχές των ΗΠΑ για την

20 χιλιομέτρων και θα
είναι κατασκευασμένο από
ενισχυμένο
πλαστικό
υλικό.
Ο ανελκυστήρας που ονομάζεται «ThothX Tower» θα
κινείται με αιολική ενέργεια
καθώς θα υπάρχει μια
τεράστια ανεμογεννήτρια
κατά μήκος της δομής του.
κατασκευή ενός τεράστιου πύργου.
Σύμφωνα με τα σχέδια το «διαστημικό ασανσέρ» θα έχει μήκος

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του έργου, η κατασκευή του
διαστημικού ανελκυστήρα θα
φέρει την επανάσταση καθώς θα
διευκολύνει σημαντικά την κατάκτηση του διαστήματος.

Απίστευτη Ιστορία

Α

πίστευτο κι όμως αληθινό! Ο
δημιουργός της διάσημης
πετρωμένης Γοργόνας στο Πορτοκάλι στις Καβουρότρυπες, της
Σιθωνίας, Καρυπίδης Διονύσιος
πήρε τα εργαλεία του και κατέστρεψε το έργο που κατασκεύασε
το 1997.

Για λεκέδες από μούχλα
Μουλιάστε τα λευκά (βαμβακερά) σε διάλυμα
χλωρίνης για 10 λεπτά. Πλύνετε λευκά ή χρωματιστά στην υψηλότερη επιτρεπτή θερμοκρασία.
Για λεκέδες από σάλτσα ντομάτας

Μουλιάστε μέσα σε διάλυμα ζεστού νερού και
γλυκερίνης (1:1) για μια ώρα. Μετά πλύνατε κανονικά.
Για λεκέδες από λάδια ή λίπη
Βρέξτε με λίγη βενζίνη και μετά ρίξτε ταλκ. Βουρτσίστε το και πλύνατε κανονικά. Εάν το ύφασμα δεν
πλένεται, τότε απλώς βουρτσίστε καλά αφού
απορροφηθεί το λάδι από την ταλκ.
Ξύστε το κερί που έμεινε στην επιφάνεια του υφάσματος. Βάλτε το ύφασμα ανάμεσα σε 2 κομμάτια
από χαρτί κουζίνας ή απορροφητική πετσέτα κουζίνας και σιδερώστε μέχρι να λιώσει το κερί και να
απορροφηθεί από το χαρτί. Μετά τρίψτε απαλά με
πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με βενζίνη και πλύντε
κανονικά.
Για λεκέδες από «μεϊκ απ»
Βρέξτε το λεκέ με υγρό απορρυπαντικό κι αφήστε να
δράσει. Πλύνε κανονικά. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε και υγρό ντεμακιγιάζ μη-λιπαρό.
Για λεκέδες από κρασί
Ρίξτε αλάτι και αφήστε να μείνει για μισή ωρίτσα.
Μετά τρίψτε με σφουγγάρι βουτηγμένο σε ζεστό
νερό με απορρυπαντικό. Ξεπλύνατε με κρύο νερό.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

Πρόκειται για αυτές τις κλασικές
περιπτώσεις της ελληνικής τυπο-

Υ

πάρχουν λεκέδες που αφαιρούνται εύκολα
και λεκέδες που μας κάνουν τη ζωή
δύσκολη. Για τους τελευταίους, έχουμε τους
τρόπους για να τους εξουδετερώσουμε!

Για λεκέδες από κερί

Γιατί ο ίδιος ο δημιουργός πήρε τα εργαλεία του και κατέστρεψε
τη διάσημη «πετρωμένη γοργόνα» σε ελληνική παραλία;

Και αυτό γιατί στον κ. Καρυπίδη
επιβλήθηκε πρόστιμο 531
ευρώ, επειδή υποτίθεται
ότι «κατέστρεψε φυσικό
τοπίο» με την κατασκευή
της γοργόνας, που βέβαια
στην πραγματικότητα έχει
προσδώσει ένα ιδιαίτερο
και μοναδικό χαρακτηριστικό στην παραλία, που
είναι μία από τις ομορφότερες της Ελλάδας. Ο ίδιος
είχε στείλει επιστολή στον
Δήμαρχο Σιθωνίας Γιάννη
Τζίτζιο στις 3 Μαρτίου
2014 προειδοποιώντας ότι
από τη στιγμή που ο δήμος
επιμένει στην είσπραξη
του προστίμου, αυτός θα
προχωρούσε στην καταστροφή
της γοργόνας, κάτι που έκανε την
περασμένη Παρασκευή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Πως να εξουδετερώσετε
τους πιο δύσκολους λεκέδες!
Η συμβουλή της εβδομάδας
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Το στούντιο DO Architects από τη Λιθουανία σχεδίασε τα πρωτότυπα Rolling Houses, μια σειρά από
σωληνωτά σπίτια που συμπληρώνουν παιχνιδιάρικα τους λοφώδεις αμμόλοφους κοντά στην παραλία
του Svencelé στη Λιθουανία. Περιτριγυρισμένα από
κανάλια και στις τέσσερις πλευρές, οι κατοικίες σε
σχήμα βαρελιού διαθέτουν μεγάλα τζάμια με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα.

λατρίας και γραφειοκρατίας,
καθώς, αντί οι αρχές να επιβραβεύσουν έναν καλλιτέχνη που το
έργο του έγινε σήμα κατατεθέν
της παραλίας, τον τιμωρούν
εμμένοντας στο γράμμα και όχι

στο πνεύμα του νόμου.
Σημειώνεται ότι χαρακτηριστικό
της παραλίας είναι και η ύπαρξη
και γυμνιστών, κυρίως στο
συγκεκριμενο σημείο της κατεστραμένης πλέον γοργόνας.

Κάθε σπίτι έχει τρία επίπεδα και δίνεται έμφαση στη
χρήση του γυαλιού για επιπλέον φως και θέα. Έτοιμα να καταρακυλήσουν στο έδαφος, δημιουργούν
μια ωραία εικόνα στην περιοχή, ενώ όλη η κατασκευή διακρίνεται για τον minimal σχεδιασμό και τις
λιτές γραμμές. H πρόσβαση στη θάλασσα είναι
εύκολη μέσω μια σκάλας που οδηγεί στην ακτή, ενώ
ο περιβάλλων χώρος
ενσωματώνεται πλήρως στη σχεδιαστική
ιδέα.

Μέσω Αγγελίας

Ζητούνται πιλότοι A320 για την νέα κυπριακή αεροπορική εταιρεία

Μ

ια αγγελία εργασίας που ξεχωρίζει από όλες
τις άλλες και ίσως έχει πέσει και στη δική σας
αντίληψη σε κυπριακές σελίδες και κοινωνικά
δίκτυα... Ζητάει πιλότους με όλες τις άδειες για
αεροπλάνα τύπου Α320.
Πρόκειται για νέα αεροπορική εταιρεία το όνομα της
οποίας είχε και στο παρελθόν δει τα φώτα της
δημοσιότητας όταν είχε πρωτοεκφράσει ενδιαφέρον
για να ξεκινήσει μια "νέα εποχή" ιδρύοντας τις νέες
πανευρωπαϊκές αερογραμμές που θα έχουν ως βάση
τους την Κύπρο και θα εξυπηρετούν ολόκληρη την
Ευρώπη.
Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η εταιρεία που
θα ξεκινήσει σύντομα την δράση της στο νησί, αναφέρει ότι θα χρησιμοποιεί στόλο από καινούργια,
σύγχρονα και αποδοτικά αεροσκάφη και θα πραγ-

ματοποιεί δρομολόγια σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Πρόκειται για την εταιρεία Cobalt Air που θα ξεκινήσει πριν το τέλος του 2015 με δύο αεροσκάφη (που
θα προσφέρουν και υπηρεσία WIFI) με βάση την
Λάρνακα και φιλοδοξεί να φτάσει στα 6 μέσα σε ένα
χρόνο λειτουργίας.

Σοβαρά … αστειάκια
Η κλήση!
Μία οδηγός, βάζει ένα χαρτονόμισμα πενήντα ευρώ
κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα κι ένα σημείωμα.
«Γυρνάω γύρω από το τετράγωνο εδώ και 20 λεπτά
και δεν βρίσκω να παρκάρω. Έχω αργήσει για ένα
πολύ σημαντικό ραντεβού. Αν δεν παρκάρω εδώ θα
χάσω τη δουλειά μου. Κύριε, «άφες ημίν τα οφειλήματα ημών».
Γυρνώντας, βρίσκει μια κλήση κάτω από τον καθαριστήρα, το χαρτονόμισμα των πενήντα ευρώ και
την εξής απάντηση στο πίσω μέρος του σημειώματός της.
«Γυρνάω αυτό το τετράγωνο τα τελευταία 20 χρόνια.
Αν δεν σας κόψω κλήση, θα χάσω τη δουλειά μου.
Κυρία, «μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν»!

ERG_13-13_inn_13 9/1/15 11:21 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τρόποι για να κόψετε τα κιλά των διακοπών

Κ

ατά τη διάρκεια των διακοπών
μπορεί να υπάρχει αύξηση
βάρους μέχρι και 1-3 κιλών. Μην
τρομοκρατείστε απ’ αυτή την
πιθανότητα γιατί έρευνες απέδειξαν πως το επιπρόσθετο βάρος
χάνεται μετά την επιστροφή στις
καθημερινές σας συνήθειες.
Η κλινική διαιτολόγος Ελένη Π.
Ανδρέου συμβουλεύει.
Τα γρήγορα διατροφικά σχήματα,
που περιλαμβάνουν μόνο φρούτα,
λαχανικά και γιαούρτια ή ροφήματα, δεν έχουν κάποιο σημαντικό
αποτέλεσμα, παρά μόνο μια προσωρινή αφυδάτωση. Γι’ αυτό δοκιμάστε ένα πιο σταθερό διατροφικό
πρόγραμμα που θα σας επιτρέψει
απώλεια 0,5 με 1 κιλό την εβδομάδα.

Επιστροφή στις καλές
συνήθειες
Στις καλοκαιρινές διακοπές συνήθως τρώμε το βράδυ μεγάλη ποσότητα φαγητού. Τώρα που μπαίνουμε σιγά–σιγά στις συνήθειές
μας προτιμάμε να τρώμε το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας το μεσημέρι κι ένα ελαφρύτερο το βράδυ.
Γι’ αυτό φροντίστε να προετοιμάζετε το γεύμα σας και να το παίρ-

νετε μαζί σας στη δουλειά ή αν δεν
έχετε χρόνο αγοράστε από έξω
κάποιο υγιεινό γεύμα, όπως μια
σαλάτα με κοτόπουλο ή τονοσαλάτα ή σουβλάκι κοτόπουλο με σαλάτα και λίγη πίτα. Το
βράδυ επιλέξτε ένα ελαφρύ γεύμα όπως γάλα
με δημητριακά και
ξηρούς καρπούς και
λίγα παστά φρούτα ή
γιαούρτι με μέλι και
καρύδια και φρυγανιές ή
σαλάτα με τυρί / αναρή /
χαλλούμι χαμηλό σε λιπαρά και
παξιμάδια–φρυγανιές.
Αποφύγετε την κατανάλωση γλυκών και γενικά ότι είναι αυξημένα
στην επεξεργασμένη ζάχαρη και
κατ’ επέκταση ψηλά σε γλυκαιμικό
δείκτη και φορτίο και επιλέξετε
φρούτα, ή φρουτογιαούρτια χαμηλά σε λιπαρά, για να καλύψετε την
ανάγκη σας για γλυκό. Πείτε «ναι»
στο νερό. Καταναλώστε μεγάλες
ποσότητες νερού χωρίς να περιμένετε να διψάσετε. Το γεγονός ότι
επιστρέψατε από τις διακοπές σας
δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειώσετε το περπάτημα και το κολύμπι
στη θάλασσα. Όσο ακόμα ο καιρός
είναι ζεστός μπορείτε τα Σαββατο-

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η επαγγελματική σας θέση θα
σας απασχολήσει πιο έντονα σήμερα, αλλά θα πρέπει να φανείτε
περισσότερο προνοητικοί σε κάποιες
τολμηρές σας ενέργειες. Προσοχή στο
παρασκήνιο...
Ταύρος: Αποφύγετε να ρισκάρετε
χρήματα σήμερα, και φροντίστε να
κάνετε πιο συνετή την διαχείρισή
σας. Ερωτικές εντάσεις μπορεί να
σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε
κάποια πράγματα.
Δίδυμοι: Μια νέα πραγματικότητα
ανοίγεται τώρα μπροστά σας, αλλά
πριν εκμεταλλευτείτε τις περιστάσεις
θα πρέπει να διαφυλάξετε το καλό
σας όνομα. Προσοχή στην δουλειά
σας.
Καρκίνος: Βρείτε το θάρρος και την
τόλμη για να διεκδικήσετε κάποια
οικονομικά σας δικαιώματα. Από 'δω
και πέρα το τοπίο στα οικονομικά
σας παρουσιάζεται πιο ενδιαφέρον.

Λέων: Τολμήστε για να πάρετε,
καθώς η μέρα μπορεί να σας αποκαλύψει τον δρόμο για την επιτυχία. Η
ερωτική σας ζωή ξεκινά τώρα έναν
πολύ ενδιαφέρον κύκλο.
Παρθένος: Η ενεργοποίησή σας είναι
έντονη προκειμένου να εξασφαλίσετε
κάτι σημαντικό για την συνέχεια.
Προσέξτε να μην περάσετε κάποιες
διαχωριστικές γραμμές στη συμπεριφορά σας.
Ζυγός: Ο σύντροφός σας θα είναι
πολύ επικριτικός για σας σήμερα. Η
επιπολαιότητά σας μπορεί να φέρει
ζημιές στο σπίτι σας. Μη φοβηθείτε
να πείτε τα πράγματα με το όνομά
τους.
Σκορπιός: Εκμεταλλευτείτε την καλή
δημόσια εικόνα σας για να προωθήσετε ζωτικά σας συμφέροντα. Οι
συγκυρίες δουλεύουν τώρα προς
όφελός σας, αρκεί να δείξετε τόλμη
και θάρρος απέναντι στις εξελίξεις.

H ΣΥΝΤΑΓH ΜΑΣ
Υλικά:
5 φλιτζ. αλεύρι, ⅓ του φλιτζ. σιμιγδάλι ψιλό
1 & ¼ του φλιτζ. ελαιόλαδο, 1 φλιτζ. ζάχαρη
1 φλιτζ. νερό, 2 κουταλιές κονιάκ, 1 κουταλιά χυμό
λεμονιού, 2 ½ κουταλάκια μπέικιν πάουντερ, 1 κουταλάκι σόδα, 1 κουταλάκι κανέλα, ½ κουταλιά γαρίφαλα
Για το σιρόπι:
1 ½ φλιτζ. ζάχαρη, 1 φλιτζ. νερό, 1 κουταλιά χυμό
λεμονιού, 2 ξυλάκια
κανέλας σε κομματάκια, 10 γαρίφαλα,
Γλυκό κεράσι
Εκτέλεση: Κοσκινίζετε
το αλεύρι με το σιμιγδάλι σε ένα μπολ και
ανοίγετε στη μέση μια

κύριακα να κολυμπάτε και να περπατάτε για 20–30 λεπτά την ημέρα
4–7 φορές την εβδομάδα. Πώς
όμως θα διατηρήσετε τη σωματική
σας δραστηριότητα σε καλό επίπεδο; Η λύση βρίσκεται στο
να προσπαθήσετε να
βρείτε τρόπους άσκησης
μέσα στην καθημερινότητά
σας,
καίγοντας
παράλληλα
θερμίδες.
Ιδού ορισμένες πρακτικές λύσεις: θα μπορούσατε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας λίγο μακρύτερα από
τον προορισμό σας, έτσι ώστε να
περπατήσετε για λίγα λεπτά. Ή αν
χρησιμοποιείτε τα λεωφορεία, να
κατεβείτε μια στάση νωρίτερα από
τον προορισμό σας. Επίσης,
καταργήστε τη χρήση του ανελκυστήρα στο σπίτι ή τη δουλειά σας.
Όχι στο οινόπνευμα και τα αναψυκτικά Απελευθερωθείτε από το
αλκοόλ και τα αναψυκτικά από τη
διατροφή σας μετά τις διακοπές
σας. Συχνά στις διακοπές καταναλώνουμε μεγαλύτερη ποσότητα
ποτών και ανθρακούχων από τη
συνηθισμένη μας, οπότε η αποχή
για μερικές εβδομάδες θα βοηθήσει
να επανέλθετε πιο γρήγορα στις
παλαιότερες συνήθειές σας.

13

SUDOKU

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Τοξότης: Ιδιαίτερα ευαίσθητοι εμφανίζεστε σήμερα. Η διαίσθησή σας
μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε μια
άλλη προοπτική στη ζωή σας.
Τακτοποιείστε νομότυπες υποχρεώσεις σας.
Αιγόκερως: Κινηθείτε με διακριτικότητα και εχεμύθεια για να προωθήσετε ζωτικά σας ζητήματα. Ίσως
κάποιες αποκαλύψεις να σας σοκάρουν αλλά θα αποβούν προς όφελός
σας.
Υδροχόος: Κάποιο φιλικό σας πρόσωπο μπορεί να σας δημιουργήσει
προβλήματα στην ερωτική σας ζωή.
Αποφύγετε εντάσεις και σκοτεινές
σκέψεις.
Ιχθείς: Προσπαθήστε να οδηγήσετε
τις εξελίξεις εκεί που σας δείχνει η
καρδιά σας και μην παρασύρεστε
από ύποπτες υποδείξεις τρίτων.
Ακολουθείστε μια πιο λογική πορεία
στα σχέδιά σας.

Χασλαμάς από τη Σαμοθράκη
λακουβίτσα, να περιμένει. Σε μια μικρή κατσαρόλα
ζεσταίνετε το λάδι και όταν κάψει, το ρίχνετε σταδιακά μέσα στο μπολ με το αλεύρι, ανακατεύοντας με μια
ξύλινη κουτάλα, για να ενωθούν τα δυο τους. Προσθέτετε στα υλικά τη σόδα διαλυμένη στο κονιάκ, τα
μυρωδικά ανακατεμένα με τη ζάχαρη, τον χυμό του
λεμονιού, το μπέικιν πάουντερ και το νερό ανακατεύοντας, μέχρι να γίνουν όλα μια μαλακή ζύμη. Απλώνετε
τη ζύμη ομοιόμορφα σε ένα ταψάκι με διάμετρο 25
εκατοστών και την ψήνετε για περίπου 40 λεπτά στους
180°C σε προθερμασμένο φούρνο, μέχρι να ροδίσει.
Ετοιμάζετε στο μεταξύ το σιρόπι σιγοβράζοντας όλα
τα υλικά του για 5 λεπτά σε μια μικρή κατσαρόλα, μετά
την κατεβάζετε από τη φωτιά και το αφήνετε να κρυώσει. Βγάζετε το ταψάκι από τον φούρνο, το περιχύνετε
με το σιρόπι και αφήνετε το γλυκό να κρυώσει εντελώς,
πριν κόψετε σε κομμάτια το σερβίρετε. Ταιριάζει
ωραία με γλυκό κεράσι.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Νέο διοικητικό
συμβούλιο ΑνΑΔ
με πρόεδρο το
Δημήτρη Κιττένη

Α
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 620 - 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961

Ο ΧΑΡΟΣ ΕΣΦΡΑΓΙΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΣΙΑΣ

ΟΔΥΝΗΡΟΝ ΠΛΗΓΜΑ ΥΠΕΣΤΗ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΚ
ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΥΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Λ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΣΙΗ

νέλαβε στις 2 Αυγούστου
τα καθήκοντα του το νέο
διοικητικό συμβούλιο της
Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Κύπρου, ΑνΑΔ, Πρόεδρος
διορίσθηκε ο Δημήτρης
Κιττένης, τέως γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ, ενώ
αντιπρόεδρος ο κ.
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου,
διευθυντής τμήματος εργασίας στο υπουργείο εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων.

Το συμβούλιο της Αρχής
αποτελείται από 13 μέλη εκ
των οποίων πέντε εκπροσωπούν την κυβέρνηση και
τα υπόλοιπα οκτώ εκπροσωπούν εξίσου τις πλέον
αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. Η θητεία του είναι
τριετής. Τα υπόλοιπα μέλη
του νέου συμβουλίου της
ΑνΑΔ είναι τα εξής:
Στέφανη Μηνά, Σύμβουλος,
Ιωσήφ Αναστασίου,
Πολιτικός Επιστήμονας,
Ηλίας Μαρκάτζιης,
Διευθυντής Μέσης, Τεχνικής
και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού,
Μιχάλης Πήλικος,
Εκπρόσωπος ΟΕΒ, Τάσος
Αναστασίου, Εκπρόσωπος
ΟΕΒ, Κώστας Δημητρίου,
Εκπρόσωπος ΚΕΒΕ, Ντίνα
Χαραλάμπους, Εκπρόσωπος
ΟΣΕΟΚ, Ανδρέας Μάτσας,
Εκπρόσωπος ΣΕΚ, Νίκος
Νικολάου, Εκπρόσωπος
ΣΕΚ, Πιερής Πιερή,
Εκπρόσωπος ΠΕΟ, Χρίστος
Τομπάζος, Εκπρόσωπος
ΠΕΟ.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΕΚ 2015

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 Γεωργία Λοϊζιά στο τηλέφωνο 22849849, με την
παρουσίαση του λαχνού μέχρι και έξι μήνες μετά την
κλήρωση.
Πρώτος τυχερός ο Μάριος Αλεξάνδρου, μέλος της
συντεχνίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου
που κέρδισε ένα αυτοκίνητο VOLKSWAGEN 1.2 TSI.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΓΝΩΜΙΚΟ
Ο απαισιόδοξος
παραπονιέται για
τον άνεμο. Ο αισιόδοξος περιμένει τον
άνεμο ν’ αλλάξει. Και
ο ρεαλιστής ρυθμίζει
τα πανιά.
William Arthur Ward,
1921-1994,
Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Αλλάζοντας τους προπονητές
σαν τα... πουκάμισα

Η

επιλογή του κατάλληλου προπονητή και των
συνεργατών αποτελεί τον έναν από τους πέντε
πυλώνες για κτίσιμο ισχυρής ομάδας. Οι σοβαρές
ομάδες που έχουν μακρόπνοους στόχους προσλαμβάνουν προπονητή με ορίζοντα πενταετίας, τουλάχιστον. Ένας προπονητής όσο καλός κι αν είναι, όσες
ικανότητες κι αν έχει όσες αρετές κι αν διαθέτει χρειάζεται εύλογο χρόνο προσαρμογής τόσο με τη χώρα
που θα εργασθεί όσο και με το ποδοσφαιρικό περιβάλλον αλλά και την νοοτροπία παραγόντων φιλάθλων.
Στην Κύπρο όπου το ποδόσφαιρο μετετράπη σε
άθλημα των αεριτζήδων και των κάθε λογής κερδοσκόπων, ως επί το πλείστον διοικείται από παράγοντες μη σοβαρούς. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στον
τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες διαχειρίζονται το
ζωτικό θέμα της πρόσληψης προπονητή. Βλέπουμε
με θλίψη, ακόμη και μεγάλες ομάδες να αλλάζουν
τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Αυτό σημαίνει
ότι ουδέποτε θα δημιουργηθεί ομάδα με συνοχή. Ο
πιο επιτυχεμένος προπονητής του ΑΠΟΕΛ Ιβάν
Γιοβάνοβιτς που οδήγησε την ομάδα στους «8» του
«Τσάμπιονς Ληγ» είχε θητεία πέντε ετών, χρόνος
ρεκόρ για τα Κυπριακά δεδομένα.
Είναι περιττό να επισημαίνουμε την 25ετή θητεία του
Φέργκουσον, του καλύτερου προπονητή ανά το
Παγκόσμιο όλων των εποχών, στην θρυλική
«Μάτσεστερ Γιουνάϊτετ».
Τοις φρονίμοις ολίγα! Το πιο κάτω άρθρο του αρχισυντάκτη του «Γηπέδο» της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ»
Δημήτρη Δημητρίου στέλλει τα δικά του ισχυρά
μηνύματα προς όλους όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
Ξενής Ξενοφώντος

Κ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

άθε φορά που φεύγει ένας προπονητής από μια
ομάδα, είτε αυτός είναι ξένος, είτε αυτός είναι
Κύπριος, νιώθω απέραντη λύπη και με κυριαρχεί το
άγχος από τον προβληματισμό που δημιουργείται
μέσα μου κι αυτόματα μου δημιουργούνται πολλά
ερωτηματικά…

ΑΠΟΕΛ: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΜΕ Τ. ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ
• Ντεπούτο Τιμούρ με εξάσφαιρο. Έλαμψε το αστέρι του Καβενάγκο
• Διπλασίασε τα τρίποντα η ΑΕΚ η οποία παρουσιάζεται ώριμη όσο ποτέ
• Η «Κυρία» έκανε τη μεγάλη ανατροπή με τρίποντο του Νοτιαφρικανού Εντλοβού
• Ο Εθνικός με εκτελεστή τον Χατζηβασίλη μάδησε το «τριφύλλι» με φόντο το Δ. Χριστοφή
• Πρώτο τρίποντο για ΑΕΛ - Σκόνταψε στο Παραλίμνι ο Απόλλωνας

Η

λιόλουστη μέρα ξημέρωσε για
τον ΑΠΟΕΛ μετά το σκοτάδι
που σκέπασε το γαλαζοκίτρινο
στρατόπεδο ο αποκλεισμός από το
«ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΗΓΚ». Τον αποδεσμευθέντα Πορτογάλλο προπονητή
Ν. Πασιέντα διαδέχθηκε ο γνώριμος μας Τιμούρ Κετσπάγια. Στο
ντεπούντο του στον πάγκο, οι
γαλαζοκίτρινοι με αστέρι τον
Καβενάγκι φιλοδώρησαν με έξι
τέρματα την Πάφο, σκορπώντας
ενθουσιασμό στις τάξεις των
Πορτοκαλί αλλά και στους διοι-

Τι να του πω τώρα του Πασιένσια, ήρθε στην Κύπρο
και υπέγραψε χαρτί με όρο την πρόκριση στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ; Ε, δεν έχουμε μόνο εμείς
πρόβλημα, έχει και ο ίδιος, όπως έχουν και χιλιάδες
άλλοι που έχουν τόση μεγάλη αισιοδοξία. Ότι δηλαδή, ο ΑΠΟΕΛ που ξεκινούσε από το 2ο προκριματικό,
θα περνούσε τρεις γύρους και θα κατέληγε στους
ομίλους. Μα για να πετύχεις τέτοιο πράγμα, θα πρέπει εκτός από εξαιρετική ομάδα να έχεις κι αρκετή
τύχη. Ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε σε αυτό το διάστημα ούτε το
ένα, ούτε το άλλο. Για την ομάδα σίγουρα ευθύνη είχε
ο προπονητής, για την τύχη, μην με ρωτάτε, δεν
ξέρω… Τέλος πάντων, έχουμε πρόβλημα με τους
προπονητές και τη νοοτροπία μας και συνεχίζω να
έχω άγχος γιατί άρχισα να σκέφτομαι ποιος θα είναι
ο επόμενος!
Δημήτρης Δημητρίου

κής ηγεσίας. Η «Κυρία» με πρωταγωνιστή το Εντλοβού έκανε τα άνω
- κάτω κερδίζοντας δίκαια το
Αμμοχωστιανό ντέρμπι. Έδειξε
καλά στοιχεία αλλά και απειρία η
Νέα Σαλαμίνα.
Ποδαρικό στις νίκες έκανε η ΑΕΛ
ανθίζοντας το χαμόγελο στα χείλη
των λιγοστών φίλων της, που
παρευρέθηκαν στο «Τσίρειο».
Καλύτερη από την Αγία Νάπα η
Λεμεσιανή ομάδα πήρε δίκαια τη
νίκη φτιάχοντας μάλιστα ευκαιρίες
για ευρεία νίκη.

• Χωρίς τους δύο Κύπριους στην εντεκάδα
ΑΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
• Έξι Κύπριοι στο αρχικό σχήμα του Άρη
κούντες. Όλοι στο ΑΠΟΕΛ πιστεύουν ότι αρχίζει μια νέα εποχή με
τον Τ. Κετσπάγια στο τιμόνι.
Άλλη μια καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ επικρατώντας
άνετα της ΔΟΞΑΣ. Βασικοί πρωταγωνιστές οι, Μυτίδης και Τόμας
ενώ ο κόσμος ήταν ο 12ος παίκτης.
Πιάνει τόπο ο σωστός προγραμματισμός της Ανόρθωσης με τον
Πουλλαϊδη στα ηνία της διοικητι-

Άραγε μόνο εδώ και στην Ελλάδα διώχνουν τόσο
εύκολα τους προπονητές; Πράγματα έτσι έχουν τα
πράγματα και όλοι οι άσχετοι στις ομάδες καταλήγουν για να φύγουν λίγο αργότερα; Κι αν είναι άσχετοι ή δεν ταιριάζουν με τη δική μας φιλοσοφία, τότε
πως τους επιλέγουμε και με ποια κριτήρια τους φέρνουμε στις ομάδες μας;
Και στο τέλος της ημέρας καταλήγω πάντα σε ένα
συμπέρασμα. Όλοι οι προπονητές κάνουν λάθη,
όμως αποκλείεται οι παράγοντες που τους επιλέγουν να μην κάνουν κι αυτοί λάθη, ίσως μάλιστα και
ποιο σοβαρά… Και πάω τώρα στην τελευταία απόλυση, αυτού του Ντομίνγκος Πασιένσια από τον
ΑΠΟΕΛ. Βασικά, σε αυτή την ομάδα, μετά τον
Γιοβάνοβιτς, όποιος έρθει φεύγει; Πάουλο Σέρτζιο,
Δώνης, Φινκ, Πασιένσια και πάει… Ο τελευταίος
έφυγε γιατί δεν εκπλήρωσε το μεγάλο στόχο της ομάδας που ήταν μιας εξαρχής η πρόκριση στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.
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Η θερμή υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Δημήτρη Χριστοφή,
που αποκτήθηκε με εισφορές των
φίλων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αποτελεί
αυτή την στιγμή τη μοναδική
παρηγοριά για την μέχρι τώρα
κακή πορεία της ομάδας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είναι λυπηρό το
ότι η ομάδα του
Χ ρ ι σ τ ά κ η
Χριστοφόρου δεν
τήρησε
τον
κανονισμό για
συμμετοχή δύο
Κυπρίων στην
ενδεκάδα.
Πλήρωσε
τη
φλυαρία
ο
Απόλλωνας
ο
οποίος αν και
ήταν καλύτερος
δεν
έφτιαξε
ευκαιρίες, αφήνοντας δύο βαθμούς
στο Παραλίμνι. Η Ένωση έπαιξε
έξυπνα κυνηγώντας την ισοπαλία
και τα κατάφερε. Ο Απόλλωνας και
πάλι δεν ξεκίνησε με δύο Κύπριους
τον αγώνα πληρώνοντας εκ νέου
πρόστιμο €3000, βάσει σχετικού
κανονισμού της ΚΟΠ.
Με πυρά κατά του Κ. Καϊάφα υποδέχθηκαν την ταπεινωτική ήττα
στο «Δασάκι» οι τριφυλλοφόροι.
Νότα αισιοδοξίας εξέπεμψε η αποθέωση
του
νεοαποκτηθέντα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δημήτρη Χριστοφή, που πνίγηκε
στις αγκάλες των φίλων της
Ομόνοιας. Χαρές και πανηγυρία
στο «Δασάκι» για το τρίποντο,
στέλλοντας το μήνυμα ότι ο
Εθνικός φέτος δεν θα περιορισθεί
στην προσπάθεια για αποτροπή
του υποβιβασμού.
Άρης και Ερμής συμβιβάσθηκαν
στην ισοπαλία. Σαφώς βελτιωμένοι παρουσιάσθηκαν οι «φτεροπόδαροι» της Αραδίππου. καλή η
εμφάνιση του Άρη που είχε έξι
Κύπριους στο αρχικό σχήμα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κατ’ αρχήν συμφωνία Κυβέρνησης με ΣΕΚ και ΠΕΟ
για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Ο κατώτατος μισθός

1

με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα της ΣΕΚ
Ανδρέα Μάτσα

Σχολιάστε τις φωνές για μείωση του κατώτατου
μισθού. Σε μια περίοδο όπου δημιουργείται μια ορατή
προοπτική ανάκαμψης και με το Μνημόνιο να οδεύει,
αν δεν υπάρξει ανατροπή, στα τελευταία του στάδια, η
υιοθέτηση ή ακόμα και η συζήτηση ενός τέτοιου ενδεχόμενου, θα δημιουργήσει περαιτέρω επιδείνωση της
πραγματικής οικονομίας, θα συμβάλει στην αρνητική
ενίσχυση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης και θα
πιέσει τον μέσο μισθό προς τα κάτω. Θα πρέπει να
τονιστεί παράλληλα πως, τυχόν μείωση του κατώτατου μισθού θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην
ομαλή εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που αποτελεί βασικό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής. H μόνη χώρα της Ε.Ε στην οποία έχει μειωθεί ο
κατώτατος μισθός είναι η Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει ταυτόχρονα τα πιο ψηλά ποσοστά ανεργίας στην
Ευρωζώνη. Αντιθέτως, κατά την περίοδο 2010-2014,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΟΕ, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 11.3% στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 8.2% στο Βέλγιο, 7.6% στη Γαλλία και 5.6%
στην Ολλανδία. Ταυτόχρονα, οικονομίες που έχουν
πληγεί σε τεράστιο βαθμό από την οικονομική κρίση,
όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν πετύχει
αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%.
Με βάση αυτές τις ενδείξεις, το αίτημα και επιχείρημα
της εργοδοτικής πλευράς για μείωση του κατώτατου
μισθού ανατρέπεται ως προς την αναγκαιότητά του,
δίνοντας τη θέση του στην προώθηση της νομοθετικής
ρύθμισης όρων και προνοιών των συλλογικών συμβάσεων (καλύπτοντας έτσι και τη μη ύπαρξη εθνικού
κατώτατου μισθού), λαμβάνοντας υπόψη πως ο διάλογος προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη ξεκινήσει στην
οικοδομική και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

2 Προοπτική προστασίας των εργαζομένων ο έλεγ-

χος του κατώτατου μισθού. Με δεδομένο το γεγονός
πως, σε περιόδους ύφεσης τα μέτρα που λαμβάνονται
πρέπει να είναι προσωρινά και με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (όπως είναι για παράδειγμα οι ρυθμίσεις
που έγιναν στις πλείστες συλλογικές συμβάσεις εργασίας), ο στόχος θα έπρεπε να είχε επικεντρωθεί στον
έλεγχο της εφαρμογής του κατώτατου μισθού στην
πράξη.

Μ

ετά από εντατικές διαβουλεύσεις
επετεύχθη
κατ’
αρχήν Συμφωνία μεταξύ της
Κυβέρνησης και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και
ΠΕΟ για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων που καθορίζουν
τις μισθολογικές αυξήσεις στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι
τετραετής. Ο υφυπουργός παρά
τω Προέδρω Κώστας Πετρίδης

των συντεχνιών προς επικύρωση
στις αρχές Σεπτεμβρίου, προνοεί
μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς
και στις συντάξεις των υπαλλήλων και των συνταξιούχων για την
περίοδο 2015 και 2016. Για το

√ Οι εργαζόμενοι θα διεκδικούν το μερίδιο τους από
την ανάπτυξη της χώρας

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί
στην προστασία του θεσμού των συμβάσεων και του
κοινωνικού διαλόγου, όπως επίσης και στην ελεγχόμενη επαναφορά των όρων που έχουν διαφοροποιηθεί
στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να μπορέσει
να αντιμετωπιστεί η περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.
Μείωση των μισθών δεν δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας. Ξεκάθαρη είναι και η τεκμηριωμένη θέση της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ- ILO) πως, η μείωση των μισθών δεν δημιουργεί από μόνη της νέες
θέσεις εργασίας, τουναντίον επιφέρει περαιτέρω στρεβλώσεις και απορρύθμιση της αγοράς εργασίας- ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον κατώτατο μισθό. Τουναντίον,
ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί
στην αύξηση της παραγωγικότητας,
όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει
η ΣΕΚ, στη βάση και των διαπιστώσεων εμπειρογνωμόνων της
ΔΟΕ και ιδιαίτερα σημειώνοντας πως, κατά την τελευταία τριετία η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί κατά 0.8%.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

πεται από την φιλοσοφία ότι οι
εργαζόμενοι και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα θα μπορούν, μέσα
από τα θέσμια των εργασιακών
σχέσεων να διεκδικούν το μερίδιο
τους από την ανάπτυξη του τόπου,
ενώ σε περίοδο κρίσης, η διακύμανση του κρατικού μισθολογίου
δεν θα οδηγεί σε επιβάρυνση των
φορολογουμένων με δυσανάλογα
βάρη και ούτε θα επηρεάζει δυσμενώς άλλες σημαντικές δαπάνες
όπως οι αναπτυξιακές και οι κοινωνικές», συμπληρώνει.
Υπογράμμισε επίσης, ότι η Συμφωνία όχι μόνο σέβεται το θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο αλλά
τον ενδυναμώνει, μέσω της δημιουργίας μηχανισμού που θα
συσταθεί με την συμμετοχή της
κυβέρνησης και των εργατικών
συνδικάτων.

ευχαρίστησε τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ για την
υπευθυνότητα που επέδειξαν
κατά την περίοδο του διαλόγου.
Σε γραπτή δήλωση του τόνισε.
«Η Συμφωνία, η οποία θα τεθεί
ενώπιον των αρμοδίων σωμάτων

μισθολόγιο το 2017 και 2018 θα
δοθούν αυξήσεις που θα διασφαλίζουν ότι η ποσοστιαία αύξηση
στο συνολικό μισθολογικό κόστος
δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ».
» Είναι μια Συμφωνία η οποία διέ-

Η κυβέρνηση προτίθεται να μην
ανανεώσει την έκτακτη εισφορά
πέραν από την 31.12.2016, κάτι
που θα ενισχύσει την αγοραστική
δύναμη όλων των πολιτών,κατέληξε ο κ. Πετρίδης.
Η επιτευχθείασα καταρχήν συμφωνία θα τεθεί ενώπιον των συλλογικών οργάνων της ΟΕΚΔΥ—ΣΕΚ
και της ΟΗΟ-ΣΕΚ για έγκριση μέσα
στον Σεπτέμβριο.

ΛΙΜΑΝΙΑ: ΑΣΠΡΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αποζημιώσεις στους εργαζομένους
του πρώην ΣΑΛΑ
στόχο να επεξηγηθεί και ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία υποβολής αίτησης για εξασφάλιση αποζημιώσεων από το Ταμείο Πλεονασμού.

Η σημασία αυτού του ελέγχου, (με την αύξηση και μεγιστοποίηση των ελέγχων- όπως συμφωνήθηκε στην
πρόσφατη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης) θα δημιουργήσει την προοπτική προστασίας των εργαζομένων, την άρση του αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα σε ντόπιο και κοινοτικό εργατικό
δυναμικό, όπως επίσης και αυτού ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις- νομοταγείς και μη. Ομοίως, η
ενίσχυση των επιθεωρήσεων θα συμβάλει στην
άμβλυνση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας
που αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό σημείο στρέβλωσης
στις εργασιακές σχέσεις και στα δημόσια οικονομικά.
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Την αντιπροσωπεία της ΣΕΚ αποτελούσαν ο γγ της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως, ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου και οι οργανωτικοί γραμματείς του Σωματείου ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου και Γιάννης Τσουρής.

Θ

ετική κατάληξη είχε προχθές Δευτέρα η συνάντηση
των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ με τον Υπουργό
Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη, όπου συζητήθηκε
εκτεταμένα το μείζον θέμα των αποζημιώσεων των
εργαζομένων στο πρώην ΣΑΛΑ (αχθοφόροι).
Στο πλαίσιο της συνάντησης οι τρείς συντεχνίες ήγειραν ερωτήματα σε σχέση με τις διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν καθώς και τη νομική πτυχή του ζητήματος. Κατόπιν ρητών διαβεβαιώσεων και διευκρινήσεων εκ μέρους του υπουργού Συγκοινωνιών για τις
κατά χάριν αποζημιώσεις που θα δοθούν στους 60 και
πλέον επηρεαζόμενους, ύψους 1.5 εκατομμυρίου, οι
συντεχνίες αποχώρησαν ικανοποιημένες για τη θετική
έκβαση. Σημειώνεται πως η σύμβαση των εργαζομένων θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι την οριστική
αποχώρηση τους, αφού λάβουν επίσημη επιστολή, στο
πλαίσιο του νόμου.
Στο μεταξύ, χθες Τρίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του Υπουργού Μεταφορών, με τις συντεχνίες, στην
παρουσία του Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
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