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Α

δήριτη προβάλλει η ανάγκη αναβάθμισης
και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Η ΣΕΚ τονίζει την αναγκαιότητα στροφής στον ποιοτικό τουρισμό.
(Σελ.4)

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Σ

ε σοβαρό πονοκέφαλο εξελίσσεται το
Μεταναστευτικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η «εισβολή» προσφύγων από
Συρία - Αφχανιστάν και η δράση του ΙSIS
ξεγυμνώνουν την Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.
(Σελ.6)

«ΦΟΝΙΚΟ» ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΚΑΥΣΩΝΑ - ΣΚΟΝΗΣ - ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Ο

φθινοπωρινός καύσωνας που πλήττει τις
τελευταίες μέρες την Κύπρο συνοδεύθηκε
από προχθές Δευτέρα με πυκνή σκόνη προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και αφόρητη δυσφορία στους πολίτες. Οι Ιατρικές
Υπηρεσίες καλούν τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες
μετακινήσεις και τις εξωτερικές δραστηριότητες. Παράλληλα, το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας, προειδοποίησε ότι οι επικρατούσες
συνθήκες καύσωνα με την υγρασία και τις
ψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων που είναι
εκτεθειμένοι σε θερμικό φορτίο. (Σελ. 10)
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• Αποφασισμένος να συγκρουστεί με διαπλεκόμενα συμφέροντα ο υπουργός Υγείας

ΜΕΓΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕ.Σ.Υ.

Σ

ΕΚ και υπουργός Υγείας συμφωνούν ότι επείγει η εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Αισιόδοξα μηνύματα
για την πορεία του
ΓΕΣΥ εξέπεμψε
ο νέος υπουργός
Υγείας που θα θέσει
τάχιστα το πλάνο του
ενώπιον του προέδρου
Αναστασιάδη

Αυτό διαπιστώθηκε σε πρόσφατη
συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της ΣΕΚ με τον νεοδιορισθέντα
υπουργό υγείας Γιώργο Παμπορίδη. Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως
ήγειρε επιτακτικά την θέση του
κινήματος ότι ο τόπος χρειάζεται
χωρίς άλλη καθυστέρηση σύγχρονο
σύστημα υγείας που να παρέχει

4 Στενότατη συνεργασία

ΣΕΚ – Γ. Παμπορίδη για
επείγουσα εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας
πλήρη ιατροφαρμακευτική φροντίδα στους πολίτες, τονίζοντας
τους κινδύνους και τα οξύτατα
προβλήματα που συσσωρεύει
στην κοινωνία η παρατεταμένη
καθυστέρηση λειτουργίας του
ΓΕΣΥ. Ο κ. Μωυσέως κάλεσε τον κ.
Παμπορίδη να επιδείξει την αναγκαία αποφασιστικότητα και να συγκρουσθεί
με τα διαπλεκόμενα
συμφέροντα που λυμαίνονται τον ζωτικό τομέα
της υγείας και τα οποία
φρενάρουν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Εξήγησε ότι
το υφιστάμενο αναχρονιστικό σύστημα υγείας
κατέρρευσε προ πολλού,
υπογραμμίζοντας ότι
μοναδική συνταγή αυτή την ώρα
για να ορθοποδήσει ο τομέας της
υγείας στην Κύπρο είναι η εφαρμο-

γή του μονοασφαλιστικού ΓΕΣΥ με
αναβάθμιση του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων.
Ο υπουργός συμφώνησε με τις
τοποθετήσεις της ΣΕΚ την οποία
κάλεσε σε στενή συνεργασία για να
επιτευχθεί ο κοινός στόχος της
εφαρμογής του ΓΕΣΥ το συντομότερον δυνατόν. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πεποίθηση ότι με την
αναγκαία βούληση απόλους ο κοινός
στόχος
μπορεί να γίνει
πραγματικότητα.
Προς

τούτο, θα βρίσκονται σε συνεχή
επαφή για να υλοποιηθεί το ταχύτερον το όραμα για παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πολίτες μέσω ενός
σύγχρονου και αποτελεσματικού
συστήματος υγείας, στο πλαίσιο
του ΓΕΣΥ.
Η συνάντηση ΣΕΚ – Γιώργου
Παμπορίδη πραγματοποιήθηκε
στις 3 Σεπτεμβρίου στο υπουργείο
υγείας. Το γ.γ. της ΣΕΚ συνόδευαν,
ο αναπληρωτής γ.γ. Ανδρέας
Μάτσας και ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ –
ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ.

Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

Έμπρακτα στο πλευρό του νέου υπουργού
Η ΣΕΚ ως το μεγαλύτερο κίνημα του τόπου, θα σταθεί ολόψυχα στο πλευρό του αρμόδιου υπουργού, για
να πετύχει στο δύσκολο έργο που ανέλαβε μέσα σε
δυσχερείς συγκυρίες. Διαβεβαιώνουμε τους εργαζόμενους και το λαό ότι
θα κάνουμε το πάν ώστε να εκλείψουν οι ουρές της ντροπής στα δημόσια
νοσηλευτήρια έχοντας ως κορωνίδα των επιδιώξεων μας την προστασία
της υγείας του ανώνυμου πολίτη.

Προέχει η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων

Τ

α επιτόκια στην Κύπρο εξακολουθούν να είναι
από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε για το μήνα Ιούλιο η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν μπορεί να
αφεθεί να περάσει απαρατήρητο. Η Κύπρος προσπαθεί να επανέλθει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης και η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων – κυρίως
των δανειστικών – αποτελεί σοβαρό προαπαιτούμενο.
Τα ψηλά δανειστικά επιτόκια που διαχρονικά υπήρχαν στην Κύπρο – κακώς βέβαια – τορπίλισαν κάθε
επιχειρηματική πρωτοβουλία για ανάπτυξη, ενώ
έπνιξαν στην κυριολεξία τα νοικοκυριά που προσφεύγουν στη δανειοδότηση είτε για την απόκτηση
κατοικίας, είτε για σπουδές, είτε ακόμα για λόγους

υγείας.
Η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα οφείλουν να
υποδείξουν στις τράπεζες ότι πρέπει να μειώσουν
ακόμα περισσότερο το κόστος του χρήματος, ενώ
ταυτόχρονα και παράλληλα οφείλουν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες και να ελαχιστοποιήσουν τη

• Στο ρετιρέ της Ευρώπης

τα επιτόκια στην Κύπρο
γραφειοκρατία, ώστε ο πολίτης να αποκτά εύκολη
πρόσβαση στη δανειοδότηση. Σήμερα στο τραπεζικό
σύστημα υπάρχει αρκετή ρευστότητα, όμως λόγω
πολύπλοκων διαδικασιών και απαιτήσεων των τραπεζών το χρήμα δεν διοχετεύεται εύκολα στην αγορά.

Δυστυχώς περάσαμε από την εποχή της ασυδοσίας,
όπου οι τράπεζες δανειοδοτούσαν άσκοπα και αλόγιστα, στην εποχή της ασφυξίας με ότι αυτό συνεπάγεται για την πραγματική οικονομία.
Ένα άλλο παρεμφερές θέμα που πρέπει να απασχολήσει την Κυβέρνηση είναι η μείωση της φορολογίας
ύψους 30% που επιβάλλεται στα έσοδα από τόκους
που απολαμβάνουν οι πολίτες επί των καταθέσεων
τους.
Η αποταμίευση, (και όχι η σπατάλη), αποτελεί ευλογία, όμως αυτή η υψηλή φορολογία, λειτουργεί τιμωρητικά προς τους καταθέτες, ιδιαίτερα προς όλους
εκείνους τους συνταξιούχους που με χίλιες στερήσεις
φύλαξαν κάποια λεφτά για τα δύσκολα τους χρόνια.
Ο λόγος στην κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα
που πρέπει να δουν τα πιο πάνω ζητήματα κατά
προτεραιότητα και με κάθε σοβαρότητα.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Το βραχυκύκλωμα
και το έγκλημα
ΉτανπολύκαθαρέςοιπρόσφατεςκαταγγελίεςτουΓενικούΕισαγγελέα,ΚώσταΚληρίδη,
στον Αντέννα. Υπήρξαν, είπε, παρεμβάσεις
πολιτικών και προσπάθεια βραχυκύκλωσης
και διάβρωσης της Νομικής Υπηρεσίας και
του ίδιου προσωπικά. Κι αυτό σε σχέση με
τις έρευνες για την οικονομία. Ίσως ο ίδιος
ναεκπλάγηκε,διότιπροέρχεταιαπότοδικαστικόσώμαόπουτέτοιεςπαρεμβάσειςείναι
αδιανόητες.Αλλά,δενυπάρχειαμφιβολίαότι
επιχειρήθηκαν και θα επιχειρηθούν παρεμβάσεις όσο οι έρευνες για την οικονομία
συνεχίζονται και καθυστερούν. Διότι, παρά
τις εξηγήσεις του ότι υπάρχουν δυσκολίες
καιότιοιέρευνεςείναιπερίπλοκες,ηκαθυστέρησηπουπαρατηρείταιείναιπλέοναδικαιολόγητη. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος
να τερματιστούν οι όποιες απόπειρες
παρεμβάσεωναπότονααρχίσουννακαταχωρούνται υποθέσεις στα δικαστήρια. Δεν
είναι αρκετό το ότι οι μόνες υποθέσεις που
έχουνκατάληξηείναιαυτέςτιςοποίεςερεύνησε και επέβαλε πρόστιμα η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση μετοχών
και μόνο αυτές που αφορούν την Τράπεζα
Κύπρου.Ούτεείναιαρκετότογεγονόςότιθα
ανακριθεί για πρώτη φορά ο Ανδρέας Βγενόπουλος και το προβάλλουμε όλα τα ΜΜΕ
ωςναείναικαμιάπαλικαριά.Διότικιαυτήη
ανάκριση δεν αφορά τίποτε άλλο παρά τις
υποθέσειςτηςΚεφαλαιαγοράςγιατηχειραγώγησητωνμετοχών.Πούείναιόλαταυπόλοιπα; Πού είναι η υπόθεση της Focus, που
θαμπορούσεναστείλεικιέναηχηρόμήνυμα
σεόποιουςπολιτικούςεπιχειρούντηβραχυκύκλωσητουΕισαγγελέα;Καιδενείναιμόνο
ταλεφτάπουδόθηκανστακόμματα.Οίδιος
οΕισαγγελέαςσεσυνέντευξηστον«Φιλελεύθερο», στις 12/5/2014, είχε αποκαλύψει ότι
από τη Focus μοιράστηκαν στην Κύπρο
«πέραν των €50 εκατομμυρίων τα οποία
προήλθαν από δάνεια». Δηλαδή, από τα
δάνεια με τα οποία λεηλατήθηκε η Λαϊκή.
Είναιμιαπτυχήπουθαμπορούσεναδιερευνηθεί κατά προτεραιότητα και να τελειώνει.
Διότι, ο τρόπος που εδίνοντο τα δάνεια,
ακόμακαιμεπλαστογραφίες,είναιμιααπό
τις πιο σοβαρές πτυχές της οικονομικής
κατάρρευσης.Ή τα αξιόγραφα. Ερευνώνται
καθόλου ή ούτε καν; Γι΄ αυτή την υπόθεση
υπάρχει και πόρισμα έρευνας της Κεντρικής
Τράπεζας,πουκατηγορηματικάυποδεικνύει
ότιοιτράπεζεςεξαπάτησαντουςκαταθέτες,
μετέτρεψανταλεφτάτουςσεαξιόγραφακαι
τελικά τους τα εξαφάνισαν, δεν τους έμεινε
ούτεσενττουςανθρώπους.Καιχρόνιατώρα,
κοτζάμ κράτος και κοτζάμ Δικαιοσύνη δεν
κούνησαν το δακτυλάκι τους για να τους
δικαιώσουν. Γιατί; Διότι, για να δικαιωθούν
θαπρέπειηΤράπεζαΚύπρου,πουτηςφόρτωσανκαιταχρέητηςΛαϊκής(άλλοέγκλημα
κιαυτό)ναπληρώσειπάνωαπόέναδισεκατομμύριοστουςεξαπατηθέντες.
Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες υποθέσεις που
θαέπρεπεναπροωθηθούνγιαναμηδίνεται
η εντύπωση ότι η Γενική Εισαγγελία ή και η
Αστυνομία είναι επιδεκτικές στη διάβρωση
και για να μπουν όλοι στη θέση τους και
πολιτικοίκαιτραπεζίτεςκαιδικηγόροι.Μόνο
έτσι, κύριε Εισαγγελέα, θα αφήσουν τους
θεσμούς να κάνουν τη δουλειά τους, όπως
υποδεικνύεις. Και για να μην ξεχνιόμαστε, η
ποινική διερεύνηση ξεκίνησε τον Αύγουστο
του2013.Κλείσαμεκιόλαςδύοχρόνια…
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Η ΔΗΛΩΣΗ «ΒΟΜΒΑ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
«Βόμβα» στα θεμέλια του ευνομούμενου κράτους θεωρείται η δημόσια
δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας Κώστα Κληρίδη ότι
«πολιτικοί κύκλοι, εξυπηρετώντας
σκοπιμότητες,δενθέλουνναβρίσκομαι στη θέση την οποία είμαι». Προχωρώνταςέναβήμαπάραπέρα,οκ.
Κληρίδηςανέφερεεπίσηςότιυπήρξαν
προσπάθειεςβραχυκύκλωσηςκινήσεων που αφορούσαν στη διερεύνηση
της οικονομικής κατάρρευσης του
ΤουΞενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«ΕργατικήςΦωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

τόπου.
Φρονούμεν πως οι καταγγελίες του
Γενικού Εισαγγελέα είναι πολύ σοβαρέςκαιάπτονταιόχιμόνοντηςδικαιοσύνης αλλά της ίδιας της υπόστασηςτουκράτουςτοοποίομετετράπη
σεφέουδοδιαπλεκομένωνοικονονομικών και πολιτικών συμφερόντων.
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι από την
ίδρυση της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, η «αγαστή» συνεργασία  των
οικονομικών κερδοσκόπων και των
πολιτικών καιροσκόπων έχουν μετατρέψειτηνΚύπροσε«Μπανανία».Για
δεκαετίες, η αναξιοκρατία, η κομματοκρατίακαιτοπελατειακόσύστημα
διακυβέρνησηςκάνουνθραύσησεόλα

τα επίπεδα της καθημερινής ζωής.
Μοναδική αχτίδα φωτός ήταν η
δικαιοσύνη που λίγο - πολύ ύψωνε
ανάστημα στις πρακτικές των κάθε
λογήςπολιτικάντιδωνκαιεπιτήδειων
που ήθελαν το κράτος θεσμικά ευάλωτογιαναμπορούνναεκτελούνμε
μεγαλύτερη ευκολία το «θεάρεστο»
έργοτους.
Αυτή η θλιβερή κατάσταση συνέβαλε
αποφασιστικάστηνπραγματοποίηση
τουχρηματιστηριακούεγκλήματοςτο
2000,τηςτραγωδίατηςαεροπορικής
εταιρείαςΗΛΙΟΣτο2005,τηςέκρηξης
στηΝαυτικήΒάσηστοΜαρίτο2011,

• Πολίτες, πολιτικοί και
πολιτειακοί αξιωματούχοι
ενώπιον των ευθυνών τους για
τον συνεχιζόμενο κατήφορο
της δημοσιονομικής κρίσης και της
τραπεζικής καταστροφής το 2013.
Ασφαλέστατα,τασπασμέναταπληρώνειολαόςκαιοιμηπρονομιούχοι
πολίτες που σύρονται στην ανεργία
στηνκοινωνικήπεριθωροποίηση,την
φτώχεια και την εξαθλίωση. Κι εκεί
που πιστέψαμε ότι η Γενική Εισαγγελεία με το δίδυμο Κώστα Κληρίδη –
Ρίκκου Ερωτοκρίτου θα  έφτιαχνε τα
πράγματα αναστηλώνοντας τους
θεσμούς,όλωςαιφνιδίωςπροέκυψεη
μετωπικήσύγκρουσητωνδύοανωτάτων πολιτειακών αρχόντων του
πυλώνατηςΔικαιοσύνης.

Εν μέσω της λαϊκής οργής για την
οικονομική ταγωδία που οδήγησε
στην φτωχοποίηση μεγάλου τμήματοςτουπληθυσμού,οΓενικόςΕισαγγελέας διαβεβαίωνε  κάθε λίγο και
λιγάκι ότι θα εξιχνιασθεί πλήρως το
τραπεζικό έγκλημα τονίζοντας πως
οι ένοχοι θα παραπεμφθουν στην
δικαιοσύνη.Την ίδια δέσμευση έδωσε
προςτουςπολίτεςπολλέςφορέςκαι
οπρόεδροςτηςΔημοκρατίας.
Τώρα με τις νέες δηλώσεις Κώστα
Κληρίδηπουμαςπληροφόρησελίγοπολύ ότι πολιτικοι κύκλοι δεν τον
θέλουν,ταπράγματαπροσλαμβάνουν
εκρηκτικέςδιαστάσειςπουθαπρέπει
νασημάνουνσυναγερμόγιαπροστασία της  δημοκρατικής ομαλότητας
καινομιμότηταςτόσοστακάτωδιαζώματατηςκοινωνίαςτωνπολιτών,
όσο και στα ανώτατα δώματα της
Πολιτείας. Αν παρελπίδα, εμείς οι
απλοί πολίτες δεν αντιδράσουμε
δυναμικά, τότε νάμαστε βέβαιοι ότι
θα προδοθούμε για άλλη μια φορά.
Απότηνπλευράτης,ηπολιτειακήκαι
πολιτικήηγεσίαανκάνουνταστραβά
μάτια μπροστά στον εκδηλούμενο
εκβιασμό κατά του Γενικου Εισαγγελέα, είναι σαν να ενθαρρύνουν την
εκτροφή του παρακράτους και της
φαυλοκρατίας που διαχρονικά τόσα
πολλάδεινάεπεσώρευσανστοντόπο.
Ο καθένας λοιπόν ας αναλάβει τις
ευθύνες του έναντι της αιμάσσουσας
πατρίδαςκαιτηςκατακρεουργημένης
κοινωνίας!!!

Επενδύστε στη γνώση, όχι στην ανεργία

Ν

έοι, γεμάτοι όνειρα, αισιοδοξία
καιμεμεγάλεςπροσδοκίεςγιατο
εργασιακό τους μέλλον ξεκινούν το
ταξίδι της μορφωτικής τους κατάρτισης.
2500 χιλιάδες και πλέον θέσεις στα
Ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλες
τόσες χιλιάδες νέοι επιλέγουν τα
ΠανεπιστήμιατηςΚύπρουκαιάλλων

ψεις, διαχρονικά, των κυβερνήσεων
που οδήγησαν τη χώρα μας στον
οικονομικό μαρασμό αλλά και στις
δαγκάνεςτωνκάθελογήςμνημονίων.
Δεν ευθύνεται κανένας που η χώρα
εδώ και μια πενταετία σφυρίζει
αδιάφορα και δεν επενδύει  στην
ανάπτυξηπουαποτελείισχυρόαντίδοτοστηνανεργία.
Δεν ευθύνονται οι νέοι μας για το

Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
ΕργαζομένωνΓυναικών
ΣΕΚ

ευρωπαϊκώνπόλεων.
Έστω και κάτω από τις παρούσες
οικονομικές συνθήκες κανείς δεν έχει
το δικαίωμα να θρυμματίσει από
κανένα νέο το όνειρο να κατακτήσει
το αύριο, αφού πρώτα επενδύσει
στιςγνώσειςτου.
Δενευθύνεταισίγουραηνεολαίαγια
τα  σοβαρά λάθη και τις παραλεί-

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

• Δεν ευθύνεται κανένας
που η χώρα σφυρίζει αδιάφορα
και δεν επενδύει στην ανάπτυξη
που αποτελεί ισχυρό αντίδοτο
στην ανεργία;
γεγονός ότι η πολιτεία δε φρόντισε
στοχευμέναναδώσειεπαρκήεπαγγελματικόπροσανατολισμό,οοποίος
ναξεκαθαρίζειτιςπραγματικέςανάγκεςτηςαγοράςεργασίας.
Τουλάχιστονκατάαυτόντοντρόποο
κάθενέοςθαμπορούσε,τουλάχιστον
ναπροβληματιστείλαμβάνονταςκαι
τηνευθύνητηςόποιαςεπιλογήςτου.

Είναι απόλυτα αναγκαίο, ειδικότερα
σε αυτές τις δεινές συνθήκες που
βιώνειηχώραμας,μετηνανεργίανα
παρουσιάζει συνεχή αυξομείωση, το
κράτος να προσφέρει συνεχή αλλά
και επαρκή πληροφόρηση για τα
επαγγέλματα ανεργίας αλλά και για
αυτάπουθαέχουνμέλλον.
Είναισίγουραηθικήικανοποίησηγια
ένανέοναπαίρνειπτυχίακαιδοκτοράτα σε επαγγέλματα υψηλής
αίγληςαλλάπαράλληλαείναιαπογοητευτικό με την επιστροφή του
στηχώραπουτονγέννησενασυνειδητοποιεί πως τα πτυχία είτε θα
μπουνστασυρτάριαγιαόσοκαιρό
χρειαστεί, είτε θα εργαστεί, όπου
βρει δουλειά  είτε θα οδεύσει για
ξένεςπολιτείες.
Η νεολαία μας έχει δικαίωμα στη
γνώση αλλά παράλληλα έχει το
δικαίωμα να απαιτεί από τη χώρα
τουναβρειτουςτρόπουςναεξαργυρώνει,στομεγαλύτεροδυνατόβαθμό,
τις γνώσεις και τις δεξιότητες ενός
αξιόμαχου δυναμικού που ολοκληρώνειτιςσπουδέςτουκάθεχρόνο.

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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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΑ ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΑ Η ΚΥΠΡΟΣ
• Στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια είναι
τα ακριβότερα στην Ευρωζώνη

Δ

ύο και πλέον χρόνια μετά το τραπεζικό έγκλημα
και το κούρεμα καταθέσεων, η Κύπρος εξακολουθεί να κρατεί την θλιβερή πρωτιά στα επιτόκια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης. Παρά την
ελαφρά μείωση τα επιτόκια παραμένουν στο ρετιρέ
της Ευρωζώνης, με μέσο όρο των στεγαστικών
δανείων 3,90% και επιχειρηματικών 5,10%.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το μέσο επιτόκιο νέων
επιχειρηματικών δανείων στην Κύπρο μειώθηκε τον
Ιούλιο 2015 μόλις στο 5,10% από 5,15% τον Ιούνιο
και 6% τον Ιούλιο του 2014.Στην Ευρωζώνη, ο μέσος
όρος σύμφωνα με τα στοιχεία κυμαίνεται για τα στεγαστικά δάνεια στο 2,56% και για τα επιχειρηματικά
στο 2,76% από 2,81% τον Ιούνιο.Στην Ελλάδα, το επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων ανέρχεται στο 4,87%
και στη Μάλτα στο 4,02%.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Στην Ελλάδα τα
επιτόκια στεγαστικών
δανείων
μειώθηκαν
στο
3,16% από 3,28%
τον προηγούμενο
μήνα.Τα χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια προσφέρει η Φινλανδίας με
μέσο όρο 1,48%, η Λιθουανία με 1,95% και το Λουξεμβούργο με 1,97%. Οσον αφορά στα επιχειρηματικά τα
χαμηλότερα είναι της Φινλανδίας με 1,69%, του Λουξεμβούργου με 1,94% και της Αυστρίας με 2,16%.
Τα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων στην
Κύπρο μειώθηκαν τον Ιούλιο στο 3,90% από 4,04%
τον Ιούνιο του 2015 και 4,78% τον Ιούλιο του
2014.Παρά τη μείωση στα δανειστικά επιτόκια, εξακολουθούν να απέχουν κατά πολύ από τα επιτόκια
των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης.
Έσοδα τραπεζών από τόκους
Το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου είχε καθαρά
έσοδα από τόκους 439 εκ. ευρώ το εξάμηνο του 2015,
σε σύγκριση με 514 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο
του 2014.Από την πλευρά της η Ελληνική Τράπεζα
είχε καθαρά κέρδη από τόκους 83,3 εκ. ευρώ σε σχέση
με 105,9 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.Τα
καθαρά κέρδη από τόκους για το Συνεργατισμό
ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο στα 166,7 εκ. ευρώ, σε
σύγκριση με 203,5 εκ. ευρώ πέρσι.
Καταθετικά επιτόκια
Οσον αφορά στα επιτόκια για νέες καταθέσεις στην
Κύπρο παρέμειναν τον Ιούλιο του 2015 στο 1,66%
όσο ήταν και τον Ιούνιο.Τον Ιούλιο του 2014 ανήλθαν
στο 2,62%. Η μείωση από το Φεβρουάριο ανέρχεται
στις 64 ποσοστιαίες μονάδες.Στην Ευρωζώνη το
κόστος άντλησης καταθέσεων μειώθηκε στο 0,68%
από 0,80%. Τα χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια έχει
η Λιθουανία (0,15%), η Λετονία (0,20%), η Σλοβενία
(0,31%)και η Ισπανία (0.38%). Τα υψηλότερα καταθετικά επιτόκια έχει το Βέλ-γιο με 1,93% και η Ολλανδία με 1,74%.

Μ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Ανακούφιση για χιλιάδες κατόχους • 12 μηνιαίες δόσεις στα μεταβιβαστικά τέλη

Ο

μόφωνα ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος τροποποιητικός νόμος Μεταβιβάσεως και
Υποθηκεύσεως Ακινήτων του 2015,
καθώς επίσης και οι σχετικοί
κανονισμοί, δίνοντας ελπίδες απόκτησης τίτλου ιδιοκτησίας και μη
εκποίησης του ακινήτου τους, σε
πέραν των 78.000 αγοραστών ακινήτων που παραμένουν εγκλωβισμένοι, λόγω των δανειακών υποχρεώσεων επιχειρηματιών ανάπτυξης γης.

ακίνητο. Εκτός από τον αγοραστή,
δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση
ενώπιον του Διευθυντή του Κτηματολογίου για μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή
έχουν ο πωλητής, ο ενυπόθηκος
δανειστής του επιχειρηματία, ο
δανειστής του αγοραστή και αυτεπάγγελτα ο ίδιος ο Διευθυντής.
Με τον νέο νόμο καλύπτονται οι
περιπτώσεις εγκλωβισμένων αγοραστών:

● έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος
ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της
σύμβασης (που καταχωρήθηκε στο
Κτηματολόγιο) και έχει καταβληθεί
πλήρως το τίμημα πώλησης της
σύμβασης ή έχει καταβληθεί μέρος
του τιμήματος πώλησης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης
και θα καταβληθεί το υπόλοιπο
του τιμήματος πώλησης σύμφωνα
με τις πρόνοιες της σύμβασης,
στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό του Κτηματολογίου

Η ψήφιση του νόμου αποτελούσε
προαπαιτούμενο παραχώρησης
της επόμενης δόσης ύψους €500
εκατ. από την Τρόικα.
Η Βουλή ενέκρινε επίσης ομόφωνα
τροπολογία σύμφωνα με την
οποία θα επιτρέπεται η καταβολή
των μεταβιβαστικών τελών σε 12
ίσες μηνιαίες δόσεις. Επίσης
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία που προνοεί ότι δεν θα
εκδίδονται τίτλοι όταν εκκρεμούν
οφειλές του αγοραστή, που σχετίζονται με τον φόρο και το τέλος
ακίνητης ιδιοκτησίας, τα τέλη
δημοτικών και κοινοτικών Αρχών,
όπως επίσης και τα αποχετευτικά
τέλη.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενώπιον του Διευθυντή του Κτηματολογίου όλοι οι αγοραστές που
κατέθεσαν στο Κτηματολόγιο τα
πωλητήρια έγγραφά τους μέχρι
και τις 31 Δεκεμβρίου του 2014,
προσκομίζοντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν το

Επίσης, ο νέος νόμος διασφαλίζει
τους εγκλωβισμένους αγοραστές
παγώνοντας τις διαδικασίες
εκποίησης των ακινήτων στη βάση
των νόμων περί Πτωχεύσεως και
περί Εταιρειών, καθώς επίσης και
οποιουδήποτε άλλου νόμου που
σχετίζεται με εκποίηση. Συγκεκριμένα, η αναστολή μέχρι την πλήρη
αποπεράτωση της εξέτασης της
αίτησης θα αφορά στις περιπτώσεις που:

● που εξόφλησαν πλήρως τον επιχειρηματία.
● που υπάρχει εγγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας.
● που βρίσκονται σε πορεία εξόφλησης και είναι διατεθειμένοι να
εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό
καταθέτοντας το σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρεί το Κτηματολόγιο είτε άμεσα, είτε σταδιακά.
● τα ακίνητα των οποίων είναι
επιβαρυμένα, είτε με εμπράγματα
βάρη, είτε με memo από το κράτος.
● που αγόρασαν ακίνητα μέσω
αντιπαροχής ή από μεταπώληση.

● δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο
της σύμβασης και έχει καταβληθεί
πλήρως το τίμημα πώλησης της
σύμβασης ή έχει καταβληθεί μέρος
του τιμήματος πώλησης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης
και θα καταβληθεί το υπόλοιπο
του τιμήματος της πώλησης στον
ειδικό προσωρινό λογαριασμό του
Κτηματολογίου και η έκδοση τίτλου
ιδιοκτησίας δεν είναι εφικτή σύμφωνα με την πρόνοια του νόμου
που προνοεί την άνετη, την αυτοτελή και αποτελεσματική χρήση
του ακινήτου.

Εντός των ημερών η φορολογία των ακινήτων

E

ντός των αμέσως προσεχών ημερών θα αποσταλεί
μέσω επιστολών τη φορολογία ακινήτων για το
2015 στους ιδιοκτήτες, το ύψος της οποίας είναι το
ίδιο με την περσινή.
Βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, όσοι από τους
ιδιοκτήτες πληρώσουν έγκαιρα τον φόρο ακινήτων θα
επωφεληθούν έκπτωσης 10% επί της φορολογίας που
θα τους επιβληθεί. Πέρσι το ύψος της έκπτωσης ανήλθε στο 15%, μετά από παρέμβαση της Βουλής η οποία
ίσχυε μόνο για το 2014, αλλά δεν αποκλείεται να επαναληφθεί, αν το Κοινοβούλιο προχωρήσει εκ νέου σε
σχετική νομοθετική ρύθμιση. Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά
τους για τη μη παραχώρηση της πρόσθετης έκπτωσης

του 5% σε όσους καταβάλουν έγκαιρα τον φόρο ακίνητης περιουσίας. «Η αλλαγή αυτή, σε σχέση με το 2015,
αφ' ενός θα αφαιρέσει ένα κίνητρο για τους φορολογούμενους και αφ' ετέρου θα τους επιβαρύνει συνολικά με ένα ποσό που υπολογίζεται σε €5 εκατ. Το ΚΕΒΕ
ζητά να ισχύσει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης που ίσχυσε και το 2014, δηλαδή 15%», αναφέρει το ΚΕΒΕ σε
ανακοίνωσή του και ζητά επίσπευση όλων των αναγκαίων διαδικασιών, ώστε από τη νέα χρονιά να ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού του φόρου. Η μείωση
της έκπτωσης, από 15% το 2014 σε 10% το 2015, θα
αυξήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν οι
πολίτες και επιχειρήσεις, σε μια περίοδο που όλοι
γνωρίζουμε τις αντικειμενικές δυσκολίες εξεύρεσης
κεφαλαίων, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΟΕΒ.

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΕΛΑΦΡΩΣ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

είωση σε ποσοστό 10,1%
κατέγραψε η ανεργία τον
φετινό Αύγουστο σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του
2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η
Στατιστική Υπηρεσία.

γίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο
2015 μειώθηκε στα 42.716
πρόσωπα σε σύγκριση με
43.011 τον προηγούμενο μήνα.

Με βάση τα στοιχεία που
τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων στο
τέλος Αυγούστου 2015, έφτασε
τα 40.988 πρόσωπα. Με βάση
τα στοιχεία διορθωμένα για
εποχικές διακυμάνσεις που
δείχνουν την τάση της ανερ-

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο
του 2014 σημειώθηκε μείωση
4.595 προσώπων ή 10,1% που
αποδίδεται κυρίως στους
τομείς των κατασκευών (μείωση 1.249 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 853), της μεταποίησης (μείωση 786), των
χρηματοπιστωτικών
και

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 745), της εκπαίδευσης (μείωση 367) και στους
νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας (μείωση 596).
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά
την ίδια περίοδο υπήρξε αύξηση στην εγγεγραμμένη ανεργία
στους τομείς των μεταφορών
(αύξηση 173 ανέργων), της
δημόσιας διοίκησης (αύξηση
150) και των δραστηριοτήτων
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
(αύξηση 73).
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ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Α

δήριτη προβάλλει η ανάγκη
αναβάθμισης του Κυπριακού τουρισμού ο οποίος τα
τελευταία χρόνια είναι στάσιμος.
Αναμφίβολα το τουριστικό μας
προϊόν ξεθωριάζει σταδιακά.
Οι καινούργιες κλίνες είναι
λίγες, ενώ αρκετές μεγάλες
μονάδες θωρούνται γερασμένες.
Ο ήλιος και η θάλασσα εξακολουθούν να είναι τα βασικά
στοιχεία που συνθέτουν το
τουριστικό προϊόν, γεγονός
που δεν προσελκύει τις νέες
τουριστικές τάσεις που επιΤου Ξενή Χ. Ξενοφώντος

κρατούν τα τελευταία χρόνια
στις Ευρωπαϊκές αγορές. Με
άλλα λόγια, ο ήλιος και η
θάλασσα δεν αρκούν για να
αποκτήσει νέα δυναμική ο τουρισμός μας. Πεποίθηση μας
είναι ότι απαιτείται μια νέα
μακρόπνοη τουριστική στρατηγική εκ μέρους τους κράτους

Απαιτείται νέα στρατηγική
για τον Κυπριακό τουρισμό
καθιστώντας το προϊόν πιο
ελκυστικό.

επίσης και η ανάπτυξη
νέων κομβικών έργων
όπως καζίνο, μαρίνες,
γήπεδα γκολφ, θεματικά πάρκα και άλλες
εγκαταστάσεις.
Αναφερόμενη στο
πρόγραμμα του
αρμόδιου υπουργείου για παροχή
επενδυτικών κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και
την
αναβάθμιση
του τουριστικού
προϊόντος,
η
οποία αναμένεται να
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ειδικών προϊόντων, καθώς και τη
συνολική αναβάθμιση
και
εκσυγχρονισμό
των
υφισταμένων
τουριστικών καταλυμά-

Σε έκθεση της ΚΡΜG τονίζεται η
ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων
όσον αφορά στην ποιότητα
του τουριστικού προϊόντος
καθώς και στην αγορά ακινήτων, η οποία είναι συνδεδεμένη με τον τουρισμό, με
στόχο να ενισχυθεί η
αξία του προϊόντος σε
σχέση με το κόστος που
πληρώνουν οι επισκέπτες,
στους οποιους θα πρέπει να
διευρυνθούν οι προσφερόμενες επιλογές. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι η ανανέωση του προϊόντος προϋποθέτει
τόσο την αναβάθμιση όσο και
την εξέλιξη των ξενοδοχείων
και των υφιστάμενων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων
των αρχαιολογικών και άλλων
πολιτιστικών μνημείων, όπως

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
τα +
τα • Ήλιος για μεγάλη

• Τουριστικό προϊόν χωρίς ταυτό-

χρονική διάρκεια

τητα και πολυδιάστατης εικόνας

• Καθαρή θάλασσα

• Έλλειψη καινούργιων μονάδων

• Καλά καταλύμματα

• Υπερβολική εργοδότηση μη
καταρτισμένου προσωπικού
• Ακριβό προϊόν

• Αδήριτη η ανάγκη
ριζικής αναβάθμισης
του τουριστικού μας
προϊόντος
των, η έκθεση επισημαίνει ότι
τα κίνητρα μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία νέων
οικιστικών μονάδων ή κτιρίων,
τα οποία θα λειτουργούν είτε
ως γραφεία είτε ως καταστήματα του λιανικού εμπορίου.
Την ίδια ώρα κάνοντας σαφή
αναφορά στη στρατηγική του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 2011 2015, με στόχο την συνολική
σύναξη των τουριστικών εσόδων, επισημαίνει ότι η στρατηγική περιλαμβάνει προτάσεις για επέκταση και βελτίωση της τουριστικής περιόδου
και της πληρότητας των ξενο-

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
• Εμπλουτισμός του προϊόντος με μαρίνες, καζίνο, θεματικά
πάρκα
• Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος
• Μεγαλύτερη εργοδότηση ντόπιου καταρτισμένου δυναμικού
• Ανακαίνιση γερασμένων καταλυμάτων
• Προώθηση της γαστρονομικής τέχνης
• Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της υπαίθρου

δοχείων και των τουριστικών
καταλυμάτων, αναβάθμιση της
εμφάνισης του δομημένου
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περιβάλλοντος στις τουριστικές περιοχές και προώθηση
του επαγγελματισμού μεταξύ
των εμπλεκομένων στην τουριστική βιομηχανία, μέσω της
συνεχούς αναβάθμισης των
γνώσεων, των δεξιοτήτων, των
ικανοτήτων των ατόμων που
εργάζονται στη βιομηχανία.

ΣΕΚ: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
• Αναγκαία και εφικτή η αύξηση της συνεισφοράς του
ευρύτερου τουριστικου τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό
προιόν, ΑΕΠ.

Α

ναντίλεγκτα, 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 πλήγματα. 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 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 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.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Μικρή τουριστική περίοδος
• Υπερεξάρτηση από συγκεκριμένους
τουριστικούς πράκτορες
Τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό το 2014 παρουσίασαν
πτώση κατά 3% σε σχέση με το 2013, φτάνοντας τα 2.023.000
ευρώ. Εξάλλου, επικαλούμενη έκθεση της «World Travel &
Toyrism council» (WTTC) για τον οικονομικό αντίκτυπο των
ταξιδιών και του τουρισμού, η έκθεση της ΚΡΜG αναφέρει ότι η
άμεση συμβολή τόσο των ταξιδιών όσο και του τουρισμού στο
ΑΕΠ το 2014 ανήλθε στα 1,111.0 εκατομμύρια ευρώ, συνεισφέροντας 7,0& στο ΑΕΠ.
Η συνολική συνεισφορά των ταξιδιών και του τουρισμού προς
το ΑΕΠ ήταν 3.404,9 εκατ. ευρώ το 2014 ή 21,3% του ΑΕΠ, ενώ
το 2015 αναμένεται να καταγράψει αύξηση 5,5% φτάνοντας
στα 3.593,6 εκατομμύρια ευρώ (22,4% του ΑΕΠ) το 2015.
Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η συμβολή της διαμονής και της εστίασης, τομείς δηλαδή
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική βιομηχανία, ανήλθε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς στα 251,9 εκατ.
ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 6,89% του ΑΕΠ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ
ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
• Πυρετώδεις διεργασίες τραπεζών
για αναδιαρθρώσεις δανείων

Τ

α μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) εξακολουθούν να αποτελούν φοβερό πονοκέφαλο για την τράπεζα αλλά και για τους
δανειολήπτες οι οποίοι στις πλείστες περιπτώσεις αδυνατούν
οικονομικά να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Στις τρεις μεγάλες τράπεζες της Κύπρου τα ΜΕΔ παραμένουν σε
υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας το 60%. Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική
και Συνεργατισμός επικεντρώνουν την προσοχή τους στα λεγόμενα μεγάλα ψάρια χωρίς ωστόσο να μειώνουν την προσπάθεια για
εξεύρεση λύσης με τους μικρομεσαίους δανειολείπτες.

Η κατάσταση στην Τράπεζα Κύπρου
Στην Τράπεζα Κύπρου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), με
βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), μειώθηκαν κατά 366
εκ. ευρώ (2% τριμηνιαία μείωση) και ανήλθαν σε 14,8 δις στις 30
Ιουνίου 2015 και αντιπροσωπεύουν το 62% των συνολικών δανείων (σε σύγκριση με 63% το προηγούμενο τρίμηνο). Μέχρι το τέλος
του πρώτου εξαμήνου αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους εννέα δις
ευρώ. Βάσει αναλύσεων, υψηλότεροι ρυθμοί αναδιάρθρωσης
παρουσιάζονται στα εταιρικά δάνεια με ποσοστό 41% (μέχρι τις
30 Ιουνίου 2015) και ακολουθούν οι αναδιαρθρώσεις
των στεγαστικών δανείων που ανήλθαν στο 39% από το
35% τον Μάρτιο 2015.
Το ποσοστό των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναδιαρθρώθηκαν ανέρχεται στο 36%, ενώ
χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις αναδιαρθρώσεις καταναλωτικών δανείων (24%). Η εν λόγω κατηγορία δανείων αντιστοιχεί σε μικρότερα ποσά σε σχέση με
τις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως τα στεγαστικά ή τα
δάνεια επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει το Συγκρότημα,
περίπου το 39% των δανείων που αναδιαρθρώθηκαν
δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις μετά την αναδιάρθρωσή τους. Μάλιστα, ενθαρρυντικά είναι τα δεδομένα
σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις που επιτεύχθηκαν μετά το τέλος
Μαρτίου, αφού τα εν λόγω δάνεια σε ποσοστό της τάξης του 70%
εξυπηρετούνται.

Μειώνεται ο ρυθμός αύξησης των ΜΕΔ στον Συνεργατισμό
Στον Συνεργατισμό, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για
το α εξάμηνο, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών
είναι αυξημένα κατά 126 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος
του προηγούμενου έτους και ανέρχονται σε 6,83 δις ή 52,8%.
Για την περίοδο που καλύπτει την 01/01/2015 μέχρι 30/6/2015 η
Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων έχει
υλοποιήσει 3.200 αναδιαρθρώσεις ύψους 365 εκ. ευρώ και έχει
προχωρήσει στη διενέργεια της πρώτης εκστρατείας τυποποιημένων λύσεων αναδιαρθρώσεων για 8.000 πελάτες που πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια συνολικού ποσού 120 εκ. ευρώ σε μία προσπάθεια διευκόλυνσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.
Ο Οργανισμός θα θέσει σε εφαρμογή εντός Σεπτεμβρίου ένα πρωτοποριακό στρατηγικό 12μηνο σχέδιο, που θα καλύπτει το πλήρες
φάσμα διαχείρισης των ΜΕΔ και γενικά του ενεργητικού. Προς τον
σκοπό αυτό, σημείωσε, έχει επιλεγεί μεγάλος αμερικανικός οίκος
για να υποστηρίξει την εφαρμογή του σχεδίου και να μεταφέρει
βέλτιστες πρακτικές και διεθνή τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα, ανέφερε πως άρχισε ήδη η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας για εφαρμογή του στρατηγικού αυτού σχεδίου.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του έτους μέχρι τέλος
Αυγούστου ο Συνεργατισμός έχει υλοποιήσει 6.500 αναδιαρθρώσεις συνολικού ποσού περίπου 550 εκ. ευρώ.

Τρία στα πέντε δάνεια είναι «κόκκινα» στην Ελληνική
Σε ό,τι αφορά την Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με τα εξαμηνιαία
αποτελέσματα του Ομίλου ο Δείκτης των μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 61%.
Η Ελληνική Τράπεζα τονίζει ότι έχει πλήρη επίγνωση της κοινωνικής της ευθύνης και «στόχος» μας δεν είναι να ασκήσουμε τα νέα
μας νομικά δικαιώματα κατά των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Ωστόσο, όσον αφορά πελάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους αλλά είναι απρόθυμοι να πληρώσουν, θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία και θα το πράξουμε
ταχύτατα. Είναι αυτονόητο ότι θα προτιμούσαμε να καταλήξουμε
σε λύση μέσω μιας συναινετικής αναδιάρθρωσης, όμως, θα στραφούμε στον νόμο εάν ο πελάτης δεν είναι πρόθυμος να συνεργαστεί», τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη ψήφισης νομοθεσίας
για πώληση δανείων.
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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 Β’ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Σχέδια Αποπληρωμής
και Εγγυητές
Όταν τεθεί σε ισχύ Προσωπικό
Σχέδιο Αποπληρωμής, σε
περίπτωση που η αγοραία
αξία της εξασφαλισμένης
περιουσίας ισούται ή ξεπερνά
την αξία του χρέους του
Δανειολήπτη – πρωτοφειλέτη,
ο εγγυητής απαλλάσσεται,
δηλαδή, ο εξασφαλισμένος
πιστωτής δεν μπορεί να λάβει
δικαστικά ή νομικά ή άλλα
μέτρα εναντίον του σε σχέση

προσωπικής και επαγγελματικής περιουσίας του εγγυητή,
εξαιρουμένης της κύριας
κατοικίας του, δεν υπερβαίνει
τις €750.000 και α) ο εγγυητής
κατά τον χρόνο σύναψης της
σύμβασης εγγύησης είχε ή
ανέλαβε ευθύνη για ποσό χρέους το οποίο καλύπτεται από
το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής και που δεν υπερβαίνει τις €250.000 και το
οποίο εξασφαλίζεται με την
κύρια κατοικία του πρωτοφειλέτη ή β) ο εγγυητής έχει ευθύνη σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης εγγύησης για υπόλοιπο
χρέους, το οποίο
καλύπτεται από Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής και που
δεν υπερβαίνει τις
€250.000 και το
οποίο εξασφαλίζεται
με την κύρια κατοικία
του πρωτοφειλέτη.
Μη Βιώσιμος Δανειολήπτης

με την εγγύηση του εν λόγω
χρέους.
Σε περίπτωση που η αγοραία
αξία της εξασφαλισμένης
περιουσίας είναι χαμηλότερη
της αξίας του χρέους, η υποχρέωση του εγγυητή ισοδυναμεί μόνο με την διαφορά μεταξύ της αξίας της περιουσίας
και του υπολοίπου του δανείου
Οι εγγυητές δικαιούνται να
καταβάλλουν μηναία ποσά σε
σχέση με την ευθύνη τους και
κανένας εγγυητής δεν υποχρεούται να καταβάλλει ποσό το
οποίο ξεπερνά το ποσό που
απομένει μετά την αφαίρεση
των λογικών εξόδων διαβίωσης και των μηνιαίων δόσεων
που ο ίδιος ο εγγυητής καταβάλλει σε σχέση με τις δικές
του υποχρεώσεις.
Ο πιστωτής δεν μπορεί να
εκποιήσει την κύρια κατοικία
εγγυητή σε σχέση με την ευθύνη του που προκύπτει από τις
υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη, εκτός και αν υπάρχει
υποθήκη επί της κύριας
κατοικίας του εγγυητή προς
όφελος του πιστωτή σε σχέση
με το καθορισμένο χρέος.
Καμία αγωγή από πιστωτή
εναντίον εγγυητή δεν εγείρεται
μετά την πάροδο 2 ετών από
την ημέρα που τίθεται σε ισχύ
το Σχέδιο Αποπληρωμής.
Πιστωτής δεν μπορεί να κινηθεί νομικά ή δικαστικά εναντίον εγγυητή σε περίπτωση
που το ισοζύγιο μεταξύ του
ενεργητικού και παθητικού της

Σε περίπτωση που δεν έχει
τελεσφορήσει διαδικασία Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών ή Προσωπικού Σχεδίου
Αποπληρωμής οι Δανειολήπτες των οποίων η οικονομική
κατάσταση έχει επιδεινωθεί
σοβαρά ή οι οποίοι αδυνατούν
πλήρως να εξοφλήσουν τις
οφειλές τους ως συνέπεια της
οικονομικής κρίσης, δικαιούνται να απευθύνονται στο
Δικαστήριο για έκδοση είτε
διατάγματος
αναστολής
είσπραξης οφειλών είτε διατάγματος αναστολής πτωχευτικής διαδικασίας είτε διατάγματος αναστολής εκποίησης ενυπόθηκης κύριας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης
για 6 μήνες.
Αγωγή εναντίον Πιστωτικού
Ιδρύματος
Οι Δανειολήπτες δικαιούνται
σε οποιοδήποτε στάδιο, μέχρι

και την προδικασία εκποίησης
(παραλαβή
ειδοποίησης
Τύπου ΙΑ) να καταχωρήσουν
αγωγή εναντίον Πιστωτικού
Ιδρύματος για αμφισβήτηση
και διόρθωση διογκωμένων
δανειακών υπολοίπων, άρση
παρατυπιών, αποζημιώσεις,
απάλειψη παράνομων χρεώσεων, ακύρωση παράνομων
συμφωνιών, αντικατάσταση
καταχρηστικών όρων, αμφισβήτηση της νομιμότητας των
απαιτήσεων εξόφλησης ή της
έναρξης της διαδικασίας
εκποίησης.
Καταχώρηση Έφεσης
Οι Δανειολήπτες δικαιούνται
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης Τύπου ΙΑ να καταχωρήσουν έφεση στο Επαρχιακό
Δικαστήριο για παραμερισμό
της ειδοποίησης πώλησης του
ενυπόθηκου ακινήτου, για
τους ακόλουθους λόγους:
(α) Η ειδοποίηση δεν πληροί
τις απαιτούμενες τυπικές
προϋποθέσεις
(β) Η ειδοποίηση δεν έχει δεόντως επιδοθεί
(γ) Η ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν από την λήξη της
προθεσμίας για καταβολή της
πληρωμής από το Πιστωτικό
Ίδρυμα
(δ) Εκκρεμεί αγωγή εναντίον
του Πιστωτικού Ιδρύματος
Έναρξη Διαδικασίας Εκποίησης – Διορισμός Εκτιμητή
Οι Δανειολήπτες εντός δέκα
(10) ημερών από την επίδοση
της ειδοποίησης Τύπου «ΙΒ»
δικαιούνται να διορίσουν δικό
τους εκτιμητή για σκοπούς
εκτίμησης του ενυπόθηκου
ακινήτου και υπολογισμού της
αγοραίας αξίας του. Οι Δανειολήπτες δικαιούνται αντί να
διορίσουν εκτιμητή, να ζητήσουν όπως η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου οριστεί ως η
εκτιμημένη αγοραία αξία του.

Έναρξη Πλειστηριασμού – Επιφυλασσόμενη Τιμή
Όταν αρχίσει η διαδικασία πλειστηριασμού, η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης ορίζεται ως το 80% της αγοραίας αξίας του
ακινήτου και το ενυπόθηκο ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί σε
τιμή χαμηλότερη της επιφυλασσόμενης τιμής. Αν ο πλειστηριασμός δεν καταλήξει σε πώληση, ο δανειστής μπορεί να
συνεχίσει τις προσπάθειες πώλησης του ακινήτου είτε με πλειστηριασμό είτε με απευθείας πώληση με επιφυλασσόμενη τιμή
80% της αξίας, για περίοδο 3 μηνών μετά την λήξη του πρώτου πλειστηριασμού, και μετά χωρίς επιφυλασσόμενη τιμή. Αν
ο δανειστής δεν πωλήσει το ακίνητο εντός 1 έτους από τον
πρώτο πλειστηριασμό, ο δανειστής μπορεί είτε να αγοράσει το
ακίνητο στην αγοραία αξία του είτε να προχωρήσει σε πώληση με πλειστηριασμό ή με απευθείας πώληση με επιφυλασσόμενη τιμή 50% της νέας εκτιμημένης αγοραίας αξίας.
Ο δανειστής οφείλει να ειδοποιεί γραπτώς τον οφειλέτη 20
μέρες πριν από την πώληση.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
• Το Μεταναστευτικό και η δράση του Ισλαμικού στρατού αποκαλύπτουν τις τρανταχτές
αδυναμίες της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής

Α

ναμφίβολα, η Ευρώπη των τελευταίων χρόνων απογοητεύει ολοένα
και περισσότερο τους πολίτες της. Σε
καμμιά περίπτωση, οι προσδοκίες των
ευρωπαίων πολιτών δεν μπορούν να
μετουσιωθούν σε πράξη μέσα από την
υφιστάμενη δομή και λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ωμή πραγµατικότητα συνηγορεί
πως οι κρίσιμες δοµικές και θεσµικές
αποφάσεις λαµβάνονται κάτω από
την ισχυρή πίεση - καθοδήγηση των
συµφερόντων που εκπροσωπούν τους
πανίσχυρους παίκτες των αγορών. Η
έλλειψη κανόνων διαφάνειας, κυρίως
στα χρηματοπιστωτικά και την ενέργεια, ευνοούν ασύστολα τις πολυεθνικές, τις πανίσχυρες τράπεζες επενδύσεων και γενικά τις λεγόμενες αγορές,
σε βάρος του πολίτη.
Είναι κοινή η πεποίθηση, πως το
ευρωπαικό όραμα πολύ γρήγορα θα
ξεθωριάσει αν η Ευρωπαική Ένωση
δεν απεγκλωβισθεί από τον σφικτό
εναγκαλισμό των πολυεθνικών και η
Ευρωζώνη δεν απεξαρτηθεί από τον

κερδοσκοπικό Γερμανικό ηγεμονισμό.

κτική η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας

Το Ελληνικό Οικονομικό ζήτημα επανέφερε ζωντανά στο προσκήνιο την
αδήριτη αναγκαιότητα για αλλαγή
πλεύσης της ευρωζώνης αλλά και της
Ευρωπαικής Ένωσης. Ήρθε ή ώρα η
πολιτική, οικονομική και νομισματική
ένωση να βαδίσουν παράλληλα και
ισόρροπα. Τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσει η τιτάνεια προσπάθεια για διόρθωση των κατασκευαστικών ατελειών
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, με
ενεργό συμμετοχή των ευρωπαικών
λαών.

ευρώπης

Ιδιαίτερα τώρα που το Κουρδικό που
προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε συσχετισμό με τη νεοσουλτανική νοοτροπία Ερντογάν, το θέμα του
Ισλαμικου Στρατού που απειλεί να
πλήξει καίρια συμφέροντα στην καρδιά της Ευρώπης με κίνδυνο απώλειας
ανθρώπινων ζωών και το Μεταναστευτικό που τείνει να μετατραπεί σε
δούρειο ίππο για τους ευρωπαίους,
επιβάλλουν την αλλαγή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Προβάλλει επιτα-

με βασικούς πυλώνες την

κοινή εξωτερική πολιτική, την κοινή
ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.
Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα που
καλούνται σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες να κερδίσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κίνδυνος να ξεθωριάσει το
όραμα της ισχυρής Ευρώπης προβάλλει όσο ποτέ απειλητικός, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τους πολίτες των 28
χωρών και όχι μόνον που επένδυσαν
στο κοινό ευρωπαικό όραμα.

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο

ξύτερο από μέρα σε μέρα καθίσταται το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη
όμως της ΕΕ παρουσιάζονται διχασμένα σε σχέση με τις προτεινόμενες
λύσεις.
Το πρώτο βήμα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προς την κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης έχει ήδη με ιδιαίτερο
σημείο αναφοράς την έγκριση αυξημένων κονδυλίων για την αντιμετώπιση
όχι μόνο της μεταναστευτικής αλλά
και της ανθρωπιστικής κρίσης που
αυτή συνεπάγεται. Αυτό που μένει
τώρα είναι να ληφθούν ουσιαστικές
πρωτοβουλίες από τις κυβερνήσεις
των κρατών μελών που πλήττονται
περισσότερο αλλά και από εκείνες,
που δεν πλήττονται άμεσα από το
πρόβλημα, ώστε να εναρμονιστούν με

τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αξίες των Ευρωπαϊκών
Συνθηκών, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη. Διότι το μεταναστευτικό πρόβλημα και ειδικότερα το προσφυγικό,
είναι, ούτως ή άλλως, εκτός από
ευρωπαϊκό, μείζον διεθνές πολιτικό
ζήτημα.
Το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι
αδιανόητο να χωρίζει την Ευρώπη σε
βορρά και νότο και να μην επιδεικνύεται στην πράξη η απαιτούμενη αλληλεγγύη που αποτελεί θεμελιώδη αρχή
της ευρωπαϊκής ιδέας.

Έκτακτη Σύνοδος
της ΕΕ στις 14 Σεπτεμβρίου
Έκτακτη σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να διεξαχθεί
στις 14 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες
για το μεταναστευτικό. Στην Έκτακτη
Σύνοδο θα αναζητηθούν λύσεις για το
ζήτημα, καθώς η μεταναστευτική
κρίση στην Ευρώπη επιδεινώνεται
μέρα με την ημέρα
Aντιμέτωπη με μια «κινούμενη βόμβα»,
η οποία κάθε μέρα γίνεται όλο και
ισχυρότερη, βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. O λόγος για το μεταναστευτικό,
το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει
λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και
αποτελεί ένα από τα κορυφαία πολιτικά ζητήματα της προεκλογικής

εκστρατείας.
Tο ανεξέλεγκτο κύμα προσφύγων από
τη Συρία και το Aφγανιστάν, που χρησιμοποιούν την Eλλάδα ως διαμετακομιστικό κέντρο, προκαλεί σφοδρές
πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις,
αλλά εκθέτει ταυτόχρονα τόσο την
ελληνική πολιτεία όσο και την Eυρώπη
που εμφανίζονται αδύναμες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
O αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στην Eλλάδα έχει
ξεπεράσει μέσα στο 2015 τις 160.000
και εκφράζονται φόβοι ότι μέχρι το
τέλος της χρονιάς θα ξεπεράσουν τις

250.000. H προειδοποίηση της Yπατης
Aρμοστείας του OHE για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, για απουσία ενός
συντονιστικού οργάνου και για επαρκή
μηχανισμό παροχής ανθρωπιστικής
βοήθειας, είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί. Tην ίδια στιγμή
βεβαίως η Eυρώπη έχει αφήσει την
Eλλάδα στο έλεος των προσφυγικών
ρευμάτων.

Οι διαδρομές των μεταναστών
H πιο συνηθισμένη διαδρομή που ακολουθούν είναι μέσα από τη Mεσόγειο,
ενώ από το 2012 πάνω από το 50%
των μεταναστών προτιμά αυτή τη
διαδρομή. Oι χώρες, λοιπόν, που δέχονται πάνω από τους μισούς μετανάστες διά μέσω της θαλάσσης είναι η
Eλλάδα, η Iταλία και η Iσπανία.
Mια δεύτερη πορεία είναι τα χερσαία
ανατολικά σύνορα. Aυτή η διαδρομή
γίνεται από άτομα που προέρχονται
από την Oυκρανία και άλλες χώρες της
πρώην Σοβιετικής Eνωσης. Mε αυτό
τον τρόπο περίπου 1.600 άτομα έφτασαν στην Eυρώπη. O τρίτος δρόμος και
ο λιγότερο δημοφιλής είναι τα
Bαλκάνια. Όταν ένας μετανάστης
καταφέρει και μπει σε μια χώρα-μέλος
της E.E. τότε προσπαθεί να μετακινηθεί προς τη βόρεια και την κεντρική
Eυρώπη, καθώς οι ενδοσυνοριακοί
έλεγχοι είναι πολύ πιο χαλαροί, λόγω
της συνθήκης Σένγκεν. H πιο δημοφιλής χώρα για κατάθεση αιτήσεων
ασύλου είναι η Γερμανία (21%), ακολουθεί η Σουηδία (15%) και το Hνωμένο
Bασίλειο (14%).
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Ο ISIS «εγκαθίσταται»
στην Ευρώπη

Η

πρόσφατη μαζική δολοφονική επίθεση στο Παρίσι αποτελεί την κορυφή
του παγόβουνου ενός αναβαθμισμένου
μηχανισμού προαγωγής της δολοφονικής
βίας στις περιοχές των «απίστων», ως
είθισται να αποκαλούν τους κατοίκους
αμερικανικών και ευρωπαϊκών πόλεων οι
κήρυκες της φονταμενταλιστικής πτέρυγας του Ισλάμ. Οι πολίτες δυτικών
χωρών με στρατιωτική εκπαίδευση και
πολεμική εμπειρία υπό τη σκέπη του ISIS,
της πιο απειλητικής οργάνωσης τζιχαντιστών, υπολογίζονται στους 3.000. Οι
μισοί προέρχονται από τη Βρετανία και
τη Γαλλία.
Οι αλλοδαποί μαχητές
στις τάξεις του ISIS
ανέρχονται σε 13.000,
από τους συνολικά
25.000.
Περίπου
10.000 προέρχονται
από αραβικές μουσουλμανικές
χώρες
και περίπου 3.000
από τη Δύση. Επιπροσθέτως, μερικές χιλιάδες έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες
καταγωγής τους, διαθέτοντας πλέον στρατιωτική κατάρτιση.
Οι τζιχαντιστικές οργανώσεις ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ένταξη αλλοδαπών στις τάξεις τους.«Πιστεύουμε ότι σε
κάθε ομάδα τζιχαντιστών θα πρέπει να
συμμετέχει ένας μετανάστης μαχητής.
Τονίζει τη διάσταση του [ισλαμικού]
έθνους και απομακρύνει τη διάσταση της
[τοπικής] χώρας ή της ζώνης μάχης.
Αυτή είναι μία σημαντική αρχή, μία σουνιτική αρχή, που θα πρέπει να διατηρηθεί…», σχολίαζε χαρακτηριστικά τον
Νοέμβριο 2014 ο Abu Muhammad alJulani, επικεφαλής της οργάνωσης AlNusra Front. Εμπειρογνώμονες επισημαίνουν τον κίνδυνο που απορρέει από
αυτήν τη στρατηγική, καθώς οι αλλοδαποί τζιχαντιστές που επιβιώνουν από τις
μάχες στη Συρία και το Ιράκ επιστρέφουν
πλέον στις χώρες καταγωγής τους «με
στρατιωτική εμπειρία και φονταμενταλιστική κατήχηση», ενίοτε «με τη φιλοδοξία
να συνεχίσουν τη τζιχάντ εναντίον των
χωρών τους».

«Διαβατήριο» του Ισλαμικού
Χαλιφάτου
Η επίθεση στο Εβραϊκό Μουσείο στις Βρυξέλλες τον Μάιο 2014, από Γάλλο τρομοκράτη που είχε δραστηριοποιηθεί στις
τάξεις του ISIS στη Συρία, υπογράμμισε
για πρώτη φορά τη δυνητική απειλή από
βετεράνους τζιχαντιστές μαχητές που
επιστρέφουν -εν προκειμένω- στην
Ευρώπη. Αυτομάτως, προκάλεσε την
κινητοποίηση των κυβερνήσεων δυτικών
χωρών για την αποτροπή αντίστοιχων
επιθέσεων. Με τη σειρά του, το ISIS φέρεται να έχει αναβαθμίσει τις οδηγίες προς
«ναυτιλλομένους» από τη Δύση, θέτοντας
την προϋπόθεση συστάσεων από τουλάχιστον έναν «σεΐχη» γνωστό στην ηγεσία
και εφαρμόζοντας κανονισμούς όπως το
ντύσιμο δυτικού τύπου από όσους ταξιδεύουν προς τη Συρία για να ενταχθούν
στην οργάνωση, προκειμένου να αποκρύβεται η μουσουλμανική τους ταυτότητα.

Oι αιτήσεις που έγιναν δεκτές είναι
κατά κύριο λόγο από Σύριους,
Aφγανούς και Σομαλούς, που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και θεωρούνται πρόσφυγες πολέμου. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και στη Γερμανία, η οποία αναμένεται να δεχθεί
πάνω από 800.000 αιτήσεις για
παροχή ασύλου.
Γράφει και επιμελείται: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
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Η αλαζονεία Ερντογάν σύρει την Τουρκία
σε φοβερές περιπέτειες
• Ο Ερντογάν εξαπολύει πογκρόμ κατά των Κούρδων, ψευδόμενος ότι πολεμά το ISIS

H

απόφαση της Τουρκίας να πολεμήσει ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος ξάφνιασε τους πάντες.
Στην πράξη, η Τουρκία και συγκεκριμένα το ισλαμιστικό καθεστώς Ερντογάν είναι σύμμαχος με το Ισλαμικό
Κράτος αλλά και την Αλ Κάιντα,
δηλαδή έχει «νταλαβέρια» με όλη τη
«βεντάλια» των τζιχαντιστών.
Η Τουρκία του Ερντογάν είναι η χώρα
που υποστήριξε και εξόπλισε τόσο το
Ισλαμικό Κράτος όσο και την Αλ
Νούσρα, το παρακλάδι της Αλ Κάιντα

στη Συρία, αποσκοπώντας στην ανατροπή του προέδρου της Συρίας
Άσαντ και στη μετατροπή της Συρίας
σε προτεκτοράτο της.
Δεκάδες χιλιάδες ξένοι εθελοντές τζιχαντιστές εισήλθαν στη Συρία μέσω
Τουρκίας, ενώ φωτογραφίες και
βίντεο που δείχνουν φορτία με όπλα,
ακόμα και τανκς, να περνάνε τα τουρκικά σύνορα και να παραδίδονται
στους τζιχαντιστές έχουν κάνει πολλές φορές τον γύρο του διαδικτύου.
Ο ίδιος ο Ερντογάν έκανε τα πάντα
ώστε το Ισλαμικό Κράτος να νικήσει
τους Κούρδους αριστερούς αντάρτες
του YPG/YPJ στη βόρεια Συρία και
δημοσίως δεν μπορούσε να κρύψει
την οργή του όταν οι Κούρδοι νικού-

σαν το Ισλαμικό Κράτος. Τι συνέβη
τώρα, λοιπόν, και η Τουρκία ξεκίνησε,δήθεν, πολεμικές επιχειρήσεις ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος; Στόχος του
Ερντογάν ήταν και είναι να συνθλίψει
τους αριστερούς Κούρδους αντάρτες
της βόρειας Συρίας που θέλουν να
δημιουργήσουν κουρδικό κράτος στην
περιοχή της Ροζάβα (βόρεια Συρία),
ακριβώς κάτω από το μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας.
Οι συγκεκριμένοι Κούρδοι αντάρτες,
οι οποίοι μάχονται ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος, είναι σύμμαχοι με τις
ΗΠΑ. Αυτό περιπλέκει αρκετά τα
πράγματα, διότι
δεν μπορεί να
εισβάλλει ο Ερντογάν στη Συρία και
να σκοτώνει τους
συμμάχους των
Αμερικανών.
Τι σκέφτηκε λοιπόν ο παμπόνηρος αλλά και ημίτρελος ανατολίτης
νεοσουλτάνος της
Άγκυρας; Στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, όπου για τον
Ερντογάν εξίσου τρομοκράτες θεωρούνται τόσο το Ισλαμικό Κράτος όσο
και οι αριστεροί Κούρδοι αντάρτες,
θα εισβάλει στη Συρία και θα τους
ξεπαστρέψει όλους, δηλαδή τους
Κούρδους γιατί το Ισλαμικό Κράτος
δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, ίσως
να σκοτωθούν μερικοί τζιχαντιστές
για το «ξεκάρφωμα».
Πράγματι, μετά την ένοπλη επίθεση
των τζιχαντιστών στο φυλάκιο κοντά
στην πόλη Κιλίς, η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε πρόσφατα εφόδους σε εκατοντάδες χώρους που
φέρεται να συνδέονται με τζιχαντιστές από το Ισλαμικό Κράτος αλλά

και με Κούρδους πατριώτες, σε 13
επαρχίες της Τουρκίας, ενώ το γραφείο του πρωθυπουργού της Τουρκίας υπογράμμισε τη δέσμευσή του να
πατάξει «αδιακρίτως, όλες τις τρομοκρατικές» οργανώσεις.
Δηλαδή, να πατάξει τόσο τους Κούρδους όσο και το Ισλαμικό Κράτος.
Δηλαδή, να πατάξει μόνο τους Κούρδους.
Για να το παίξει καλό παιδί στους
Αμερικανούς συμφώνησε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να διεξάγουν αεροπορικές επιθέσεις ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος
χρησιμοποιώντας την νατοϊκή αεροπορική βάση στο Ιντσιρλίκ, όπου
αρχικά το αρνούνταν σθεναρά.
Ο Ερντογάν νομίζει ότι τώρα μπορεί,
μέσα στην τρέλα του, να υλοποιήσει
το σχέδιό του για
ολοκληρωτική
συντριβή της κουρδικής αντίστασης
και κατάληψης των
κουρδικών εδαφών
της Συρίας, δημιουργώντας δήθεν
εκεί μια «ζώνη
ασφαλείας».
Ο Ερντογάν θεωρεί
αλαζονικά ότι ο
υπόλοιπος πλανήτης αποτελείται
από βλάκες και ότι δεν θα καταλάβαινε κανείς το σχέδιο και την προβοκάτσια του. Ας εισβάλει, λοιπόν, ο
σουλτάνος στη Συρία, ας ανοίξει
μόνος του τον ασκό του Αιόλου. Δεν
έχει συνειδητοποιήσει ότι περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν οι ενέργειές του να οδηγήσουν σε διχοτόμηση
της Τουρκίας παρά σε «πάταξη» των
Κούρδων ανταρτών.

Πούτιν προς Ερντογάν: «Δεν θα ξέρεις που να κρυφτείς»
Ο
Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν έστειλε
αυστηρό μήνυμα στον πρόεδρο
της Τουρκίας Ερντογάν για το θέμα
της Συρίας τον αποκάλεσε δικτάτορα,
και τον προειδοποίησε να μαζευτεί
και να σταματήσει τα παιχνίδια δήθεν
κατά των τζιχαντιστών γιατί σε διαφορετικά θα μετατρέψει τη Συρία σε
«μεγάλο Στάλινγκραντ».
Ο Ρώσος Πρόεδρος κάλεσε εσπευσμένα και χωρίς πρωτόκολλα στον Κρεμλίνο τον Τούρκο πρεσβευτή στη
Μόσχα Ümit Yardim και του είπε να
μεταφέρει στον Ερντογάν να σταματήσει να υποστηρίζει τους τζιχαντιστές του ISIS εξαπολύοντας επιθέσεις
κατά του Συριακού Στρατού.Σύμφωνα
με την «Moscow Times» η γλώσσα που
χρησιμοποίησε ο Β. Πούτιν δεν ήταν
καθ’ όλου διπλωματική και σύμφωνα
με τα όσα έγραψε η εφημερίδα έκανε
τον Τούρκο πρεσβευτή να μην ξέρει
που να… κρυφτεί, θέλοντας να είναι
βέβαιος πως θα μεταφέρει ξεκάθαρα
το μήνυμα στον σουλτάνο Ερντογάν.Ο

Ρώσος πρόεδρος επέκρινε την τουρκική εξωτερική πολιτική και τον κακόβουλο ρόλο της Άγκυρας στη Συρία,
στο Ιράκ και την Υεμένη, που
συμπράττει με την Αλ Κάιντα και
σύμφωνα με τις πληροφορίες που

διέρρευσαν είπε στον Ümit Yardim:
«Πείτε στον δικτάτορα πρόεδρος σας
πώς μπορεί να πάει στην κόλαση με
τους τρομοκράτες της ISIS. Δεν έχω σε
τίποτα να κάνω τη Συρία ένα μεγάλο
Στάλινγκραντ».Στις δύο ώρες, σε
κλίμα «πολεμικό» στο Κρεμλίνο και με
κλειστές τις πόρτες ο Β. Πούτιν να
έριχνε στον Τούρκο πρεσβευτή για να

τα ακούσει προφανώς ο Τούρκος
Πρόεδρος. «Ο Ερντογάν και οι Σαουδάραβες σύμμαχοι είναι μοχθηροί και
συμπεριφέρονται σαν τον Αδόλφο
Χίτλερ», τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος
θέλοντας προφανώς να δείξει και το
τέλος του Γερμανού παρανοϊκού
δικτάτορα.Ο Β.Πούτιν συνέχισε λέγοντας πώς ο Τούρκος Πρόεδρος που το
παίζει Δημοκράτης είναι αυτός που
πυροδοτεί το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Αίγυπτο και προβαίνει σε
τρομοκρατικές ενέργιες με στόχο την
ανατροπή του Σύριου προέδρου Μπασάρ Άλ Άσαντ.»Δεν πρόκειται να
εγκαταλείψω τη νόμιμα εκλεγμένη
κυβέρνηση της Συρίας και θα συνεργαστώ με τους συμμάχους της, τον
Ιράν και την Κίνα για να βρεθεί μία
πολιτική λύση στον εμφύλιο πόλεμο
που έχει ξεσπάσει και συντηρείται
από κάποιους σαν την Τουρκία»,
ήταν το σαφές μήνυμα του Βλαντιμίρ
Πούτιν.
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Ηλίας Κουσκουβέλης:

Η εξωτερική πολιτική
της Τουρκίας καταρρέει

Ο

καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ηλίας Κουσκουβέλης, υποστηρίζει ότι όχι, δεν ανήκω σε
αυτούς που θεωρούν ότι οι εξελίξεις έχουν
αναβαθμίσει εκ νέου τον ρόλο της Τουρκίας
στην περιοχή. Σημειώνει: Η Τουρκία έκανε
απλώς μία συναλλαγή: παραχώρησε τη
χρήση της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ
στις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε ως
αντάλλαγμα τη δυνατότητα να δημιουργήσει
μία «ουδέτερη ζώνη» στα σύνορά της με τη
Συρία –κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο να
γίνει– και, υπό το πρόσχημα των πληγμάτων στις δυνάμεις των Τζιχαντιστών, να
πλήττει και τους Κούρδους αντάρτες. Η σκοπιμότητα αυτή –όπως προηγουμένως και οι
σχέσεις της με το ISIS– έγινε γρήγορα αντιληπτή στη Δύση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν
επικρίσεις τόσο στην πολιτική της Τουρκίας, όσο και σε αυτή των ΗΠΑ, που επέτρεψαν τούτη την εξέλιξη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία, λόγω
μεγέθους, οικονομικών επιδόσεων για μία
δεκαετία, γεωγραφικής
θέσης και εξελίξεων στον
Καύκασο και τη Μέση
Ανατολή, έχει, περίπου
από τη δεκαετία του
1990, αναβαθμιστεί διεθνώς. Ωστόσο, θα πρέπει
να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι
ότι η Τουρκία υποχωρεί ή,
αν θέλετε, η εξωτερική της
πολιτική
καταγράφει
ήττες από τη στιγμή που
αποφάσισε αφενός μεν να τα «σπάσει» με το
Ισραήλ, αφετέρου δε να εμπλακεί στα εσωτερικά των Αράβων (π.χ., στην Αίγυπτο) και
ιδιαίτερα στη Συρία. Η πολιτική στη Συρία
είναι το μεγάλο λάθος της Τουρκίας, που το
χρεώνεται ο Ερντογάν.

Το Κουρδικό αγκάθι
Για το Κουρδικό τόνισε: «Εκτιμώ πως ναι,
και η Τουρκία θα ζήσει για πολλά χρόνια με
το Κουρδικό. Θεωρώ δε πως η συγκεκριμένη
πρόβλεψη είναι μάλλον εύκολη. Γιατί; Ας
ξεκινήσουμε πρώτα από το παρόν. Πολύ
απλά, η Τουρκία πήγε να θέσει τη Συρία στη
σφαίρα επιρροής της και τελικά αποκόμισε
ένα μόρφωμα Τζιχαντιστών και, μετά το
κουρδικό μόρφωμα στο Ιράκ, ένα νέο κουρδικό μόρφωμα στα σύνορά της με τη Συρία,
καθώς και επιδείνωση των σχέσεών της με
το Ιράν. Συνεπώς έχει να αντιμετωπίσει
τρεις κουρδικές οντότητες, μία στο εσωτερικό και δύο στο εξωτερικό, με εκείνη του Ιράκ
να τυγχάνει διεθνούς υποστήριξης και να
βρίσκεται πολύ κοντά στην ανεξαρτησία.
Ας περάσουμε τώρα να δούμε το γενικό και
μακροπρόθεσμο. Ο Ερντογάν, βλέποντας
πως έχει αποτύχει το κεμαλικό μοντέλο «ένα
κράτος, ένα έθνος», επεχείρησε, για να αντιμετωπίσει το Κουρδικό, να βελτιώσει τη
συνταγή, βάζοντας στο παιχνίδι, ως νεοοθωμανός, και τη θρησκεία. Όμως και αυτό
απέτυχε, καθώς το (τουρκικό) κράτος δεν
μπόρεσε να υποχωρήσει στο ζήτημα της
αυτονομίας των Κούρδων. Έτσι, τα πράγματα βρέθηκαν και πάλι στο σημείο μηδέν, με
την Τουρκία να μην έχει άλλες λύσεις. Διότι
αν η αυτονομία των Κούρδων είναι η λύση,
αυτός ο δρόμος είναι επικίνδυνος για την
ακεραιότητα της Τουρκίας, καθώς ανοίγει
τον δρόμο για περαιτέρω εξελίξεις –πόσο
μάλλον που ένα κουρδικό κράτος μπορεί
σύντομα να υπάρχει στα σύνορά της.
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Οι φτωχοί εργαζόμενοι «αυξάνονται» και πληθύνονται
Τ

ο διευρυμένο φαινόμενο
της φτώχειας στην εργασία έχει για τα καλά μπεί
μέσα στη ζωή μας και επηρεάζει εκατομμύρια εργαζόμενους πολίτες.

της «Κομισιόν» η εξεύρεση
εργασίας βοηθά τους ανθρώπους να ξεφύγουν από τη
φτώχεια μόνο στο 50% των
περιπτώσεων, σύμφωνα με
την έκθεση.

Η Κύπρος δεν θα μπορούσε
να αποτελεί εξαίρεση στο
κανόνα, ειδικότερα τα τελευταία πέντε χρόνια που εισήλθε στον κυκεώνα της οικονομικής κρίσης με την ανεργία
να κτυπά σε συνεχή βάση
κόκκινο αλλά και με χιλιάδες
εργαζόμενους να λαμβάνουν
μισθούς φτώχειας και εξαθλίωσης.

Όσοι καταφέρνουν να βρουν
δουλειά συνήθως εργάζονται
λιγότερες ώρες και λαμβάνουν
μικρότερο μισθό σε σχέση με το
παρελθόν, γεγονός που αυξάνει το φαινόμενο της λεγόμενης
«φτώχειας στην εργασία».

Η εξεύρεση λοιπόν εργασίας
από μια μακρά περίοδο
ανεργίας δεν αποτελεί ισχυρό
λόγο για να εξέλθει κάποιος
από την φτώχεια. Σε αυτό το
γκρίζο σκηνικό έρχεται να
προστεθεί και η παράμετρος
της υγείας και πως αυτή
επηρεάζεται από το άγχος
της καθημερινής πάλης για
αντιμετώπιση των πολλαπλών οικονομικών υποχρεώσεων.

• Η εργασία δεν
προϋποθέτει πάντοτε
αξιοπρεπή διαβίωση
Σημαντικό ρόλο ωστόσο, εκτός
του είδους της εργασίας, παίζουν και άλλοι παράγοντες,
όπως η επαγγελματική κατάσταση του συντρόφου τους.
«Δυστυχώς, δεν μπορούμε να
πούμε ότι το να έχει κανείς
εργασία συνεπάγεται απαραιτήτως και μια αξιοπρεπή δια-

τάση αύξησης του επιπέδου
φτώχειας», προειδοποίησε.

Ευρωζώνη και ανεργία
Μολονότι η ευρωζώνη βγήκε
πέρυσι από την ύφεση, το
ποσοστό ανεργίας παραμένει
ανησυχητικά υψηλό, ιδιαίτερα
μεταξύ των νέων, γεγονός που
πυροδοτεί επικρίσεις για τις
πολιτικές λιτότητας που ακολουθούνται.
Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι
άνθρωποι που λαμβάνουν
παροχές ανεργίας είναι πιο
πιθανόν να βρουν δουλειά σε
σχέση με εκείνους που δεν λαμβάνουν επιδόματα ή άλλες
παροχές, ιδίως όταν τα
συστήματα
συνδέουν
τις
παροχές, οι οποίες περιορίζονται με το πέρασμα του χρόνου, με την υποχρέωση του
ανέργου να αναζητήσει εργασία.

Αναποτελεσματικά
τα συστήματα κοινωνικών

Πρέπει λοιπόν να δoθεί προσοχή, όχι μόνο στη δημιουργία,
αλλά και στην ποιότητα των
θέσεων εργασίας, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια
βιώσιμη ανάκαμψη που να μειώνει όχι μόνο την ανεργία,
αλλά και τη φτώχεια.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης
Χιλιάδες νέοι άνθρωποι με πτυχία και μη , βλέπουν ότι δεν
μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Οι περισσότεροι πτυχιούχοι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να δουν τους κόπους
τόσων χρόνων(σπουδές) να ευοδώνονται τόσο σε επαγγελματικό όσο και πνευματικό επίπεδο.
Ως υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας ορίζεται όχι μόνο η απουσία νόσου αλλά και η κατάσταση της
ψυχοκοινωνικής ευεξίας. Έτσι λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι
η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της θα επηρεάσουν τη
σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία.
Η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι ένα άλλο εξίσου
σημαντικό κομμάτι το οποίο πλήττεται από την οικονομική κρίση. Στην ιδέα της οικονομικής κρίσης, οι
άνθρωποι αισθάνονται άγχος, ανασφάλεια και φόβο
για το τι μέλει γενέσθαι. Στη συνέχεια, νιώθουν θυμό για
αυτούς που έφεραν τη χώρα σε μια τέτοια κατάσταση.

Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση της φτώχειας μεταξύ των
ανθρώπων παραγωγικής ηλικίας, για τους οποίους η εξεύρεση εργασίας ενδέχεται να
μην αρκεί για να ξεφύγουν από
την ένδεια.
Για να καταπολεμηθεί η φτώχεια, δεν αρκεί η σταδιακή μείωση της ανεργίας, αλλά χρειάζεται η δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας.

Κοινωνιολογική πτυχή

Η οικονομική κρίση προκαλεί προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων όπως κοινωνικό αποκλεισμό, έριδες στο οικογενειακό περιβάλλον, δυσλειτουργικό χειρισμό δύσκολών καταστάσεων όπως το
άγχος, αρνητικές σκέψεις. Επίσης σε σοβαρές καταστάσεις μπορεί να προκληθεί κατάθλιψη καθώς και διάφορα σωματικά προβλήματα(αϋπνίες, σωματική ένταση).

βίωση», είπε ο Επίτροπος
Απασχόλησης της ΕΕ Λάσλο
Άντορ, προσθέτοντας ότι η
κατάσταση αυτή είχε «σημαντικές επιπτώσεις» στην ανάκαμψη της Ευρώπης.
«Η σταδιακή μείωση της ανεργίας πιθανότατα δεν θα είναι
αρκετή για να αντιστρέψει την

Μεγάλα θύματα της κρίσης οι εργαζόμενες γυναίκες
Όσον αφορά τις χρόνιες ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων, από
την επισκόπηση προκύπτει ότι εξακολουθούν να υφίστανται
διαφορές που πλήττουν τις γυναίκες, ως προς τη συμμετοχή
στην αγορά εργασίας, τις αμοιβές και τον κίνδυνο της φτώχειας.
Οι γυναίκες τείνουν να εργάζονται συνολικά λιγότερες ώρες από
ό,τι οι άνδρες, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ευκαιριών
σταδιοδρομίας τους, την αμοιβή τους με χαμηλότερο μισθό και
σύνταξη και κατά συνέπεια, τη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας τους.
Σε ορισμένα κράτη-μέλη, ένα υψηλό ποσοστό γυναικών εργάζεται σχετικά λίγες ώρες (π.χ. Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία και Ην.
Βασίλειο), ενώ σε κάποιες άλλες χώρες (κυρίως της Κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης, στην Ισπανία και την Ιρλανδία) η συμμετοχή των γυναικών στην εργασία μπορεί να είναι χαμηλότερη,
αλλά όταν απασχολούνται, τείνουν να εργάζονται σχετικά
περισσότερες ώρες.
Μόνο λίγα κράτη-μέλη (κυρίως οι Σκανδιναβικές και οι Βαλτικές
χώρες) έχουν κατορθώσει να συνδυάζουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών με περιορισμένες διαφορές μεταξύ των
δύο φύλων ως προς τις ώρες εργασίας.

παροχών
Παράλληλα, αναφέρεται στη
σημασία ενός αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικών
παροχών τόσο για την επάνοδο των ανέργων στην απασχόληση όσο και για την άμβλυνση
των χρόνιων ανισοτήτων
μεταξύ των δύο φύλων.
Επίσης, τα συστήματα κοινωνικών παροχών της Ελλάδας,
της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας χαρακτηρίζονται από
πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τα συστήματα άλλων χωρών της ΕΕ, επισημαίνει η ίδια επισκόπηση,
ενώ σημειώνει ότι το 2012, το
35% του πληθυσμού στην
Ελλάδα απειλούνταν με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
Το ποσοστό αυτό κατατάσσει
την Ελλάδα τέταρτη στην ΕΕ,
μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Λετονία. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η Ελλάδα
υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση
του ΑΕΠ, μεταξύ 2008-2013,
από οποιαδήποτε άλλη χώρα
και κατέγραψε τη μεγαλύτερη
αύξηση ανεργίας στην ΕΕ.

Το οικονομικό χρέος είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που προδιαθέτει σε κατάθλιψη. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κακοί οικονομικοί δείκτες είναι
ανάλογοι με την κακή υγεία, γι’ αυτό η φτώχεια θεωρείται
διεθνώς η πρώτη αιτία θανάτου.
Λόγω της οικονομικής κρίσης, αυξάνεται και η θνησιμότητα.
Η οικονομική κρίση οδηγεί σε μία σημαντική αύξηση του
ποσοστού των αυτοκτονιών, η οποία σχετίζεται πάντα με
την αύξηση της ανεργίας.
Όμως και τα γενικότερα ποσοστά θνησιμότητας του πληθυσμού, φαίνεται να επηρεάζονται από τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες βιώνει μια χώρα. Σύμφωνα με έρευνες που
έγιναν στην Ευρώπη, η οικονομική ύφεση επηρεάζει τα
ποσοστά θνησιμότητας και παρατηρήθηκε ότι για κάθε
αύξηση 1% στην ανεργία υπάρχει αύξηση 0,8 % στις αυτοκτονίες.
Η ζωή και η προσωπικότητα του σύγχρονου ανθρώπου
βασίζονται πάνω στην εργασία και στην οικονομική του
κατάσταση. Η εργασία βοηθά κατά πολύ στη συγκρότηση
της ταυτότητας του καθώς και της γενικότερης εικόνας του.
Με αφετηρία τα προβλήματα στην εργασία, ξεδιπλώνεται
όλο το κουβάρι των κοινωνικών επιπτώσεων που έχει η
οικονομική κρίση στους ανθρώπους.
H οικονομική κρίση πέρα από τα αρνητικά αποτελέσματα σε
οικονομία και κοινωνία, αποτελεί και μια ευκαιρία για κοινωνική αλλαγή. Είναι μια πρόκληση για την αποδόμηση μιας
σαθρής νοοτροπίας και συμπεριφοράς και την ανάδειξη
μιας υγιούς συλλογικής συνείδησης, η οποία θα βοηθήσει να
πάμε μπροστά και να προοδεύσουμε.
Μαθαίνοντάς από τα λάθη του παρελθόντος, μπορούμε να
προχωρήσουμε στη διαμόρφωση άλλων νοοτροπιών οι
οποίες θα μας βοηθήσουν στη δημιουργία μιας καλύτερης
κοινωνίας.
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Μέσα σε ένα ονειρικό περιβάλλον, μακριά από τον
καύσωνα και την αποπνικτική υγρασία των πόλεων,
οι εξοχικές κατοικίες της
ΣΕΚ στα Καννάβια γέμισαν
το περασμένο Αύγουστο με
οικογένειες μελών της ΣΕΚ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

9

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕΚ ΣΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΑ

Ονειρικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Όσοι είχαν την ευκαιρία να
περάσουν τις διακοπές
τους στο συγκεκριμένο
χώρο μιλούν με τα καλύτερα
λόγια. Το καταπράσινο
περιβάλλον, η δροσιά, τα
μονοπάτια της φύσης που
σου δίνουν την ευκαιρία για
καθημερινές πρωινές εξορμήσεις προσφέρουν τη
δυνατότητα στον καθένα να
αισθανθεί οικείος με το
περιβάλλον και να περάσει
αξέχαστες και νοσταλγικές
στιγμές.
Μέλη της ΣΕΚ δήλωσαν στην
«Εργατική Φωνή» πως τα
βράδια
ήταν
μαγικά.
Μαζεύονταν όλες οι οικογένειες στο θεατράκι της
κατασκήνωσης και με τη
συνοδεία ορχήστρας χόρευαν και τραγουδούσαν και
χαιρόντουσαν την κάθε
στιγμή (φωτό).
Μέσα από αυτή την όμορφη
ατμόσφαιρα όλες οι οικογένειες είχαν την ευκαιρία να
γνωριστούν και να συνυπάρχουν όλες τις μέρες της
διαμονής τους.

• Τα μονοπάτια
της φύσης αποτελούν σημείο
αναφοράς για
όσους λατρεύουν
τις πρωινές
εξορμήσεις

Δεν μπορεί κανείς να το
αμφισβητήσει πως οι καλοκαιρινές διακοπές γεμίζουν
τις μπαταρίες μικρών και
μεγάλων για να μπορέσουν
ακολούθως να αντεπεξέρθουν στη δύσκολη χρονιά
που έρχεται.

• Οι εξοχικές
κατοικίες
απόλυτα
εναρμονισμένες
με τον
περιβάλλοντα
χώρο

Μέσα από αυτή τη λογική η
ΣΕΚ κάθε χρόνο προσπαθεί
να αναβαθμίζει τις εξοχικές
κατοικίες κατά τρόπο που
να εξυπηρετούν σχεδόν
στον απόλυτο βαθμό τις
ανάγκες των μελών και των
οικογενειών τους.
Διαθέτει
υπερσύγχρονη
πισίνα που προσφέρει δροσιά και όαση την διάρκεια
της ημέρας καθώς και
γήπεδο καλαθόσφαιρας και
άλλα επιτραπέζια παιγνίδια που κρατούν συντροφιά
σε μικρούς και μεγάλους.
Σημειώνεται πως όσοι επέλεξαν να διαμείνουν στις
εξοχικές κατοικίες στα Καννάβια είχαν την ευκαιρία
μέσα από καθημερινές
εξορμήσεις να ανακαλύψουν τα θρησκευτικά, πολιτιστικά καθώς και τις
φυσικές ομορφιές της γύρω
περιοχής.
Όλο το Σεπτέμβριο στα
Καννάβια φιλοξενούνται
συνταξιούχοι της ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ.

• Η υπερσύγχρονη πισίνα
αποτελεί όαση

• Μικροί και μεγάλοι

στον καλοκαι-

απόλαυσαν με την ψυχή τους

ρινό καύσωνα

τη διαμονή τους στις εξοχικές κατοικίες
στα Καννάβια
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ
Επτά Τρόποι

Πώς να σταματήσετε τις «κακές»
συνήθειες των παιδιών σας

Η

προσπάθεια για να σταματήσει ένα μικρό
παιδί μια «κακή» συνήθεια χαρακτηρίζεται
συχνά ως μια δύσκολη δοκιμασία. Αρκετοί γονείς
ψάχνουν τρόπους ώστε να βοηθήσουν το παιδί
τους να σταματήσει να πιπιλίζει το δάκτυλό του,
να τρώει τα νύχια του ή ακόμα και να βάζει το
δάκτυλό του στη μύτη. Πιο κάτω μπορείτε να
διαβάσετε μερικές συμβουλές ώστε να σταματήσετε τις «κακές» συνήθειες των παιδιών σας.
Κάποιες συνήθειες προκαλούνται από την
πλήξη, την ένταση ή το άγχος. Παρατηρήστε και
σημειώστε σε ημερολόγιο τις «κακές» του συνήθειες. Πότε για παράδειγμα τρώει τα νύχια του,
πότε πιπιλίζει το χέρι του ή πότε βάζει το χέρι
στη μύτη. Πρόκειται για συνήθειες που έχουν όλα
τα παιδιά και που συχνά μπορεί να δημιουργούνται είτε από το άγχος είτε από την πλήξη.

Μικρές νίκες… Συχνά οι «κακές» συνήθειες γίνονται ασυνείδητα. Προσπαθήστε να μιλήσετε για
αυτές τις συνήθειες λέγοντάς τους «Παρατήρησα
πως τρως τα νύχια σου…». Συγχρόνως, κάθε
φορά που δεν συνηθίζει να υιοθετεί μια από
τις… «κακές» συνήθειες επιβραβεύστε το. Να
είστε όμως πάντα συνεπείς με τους επαίνους
σας. Τέλος, κάντε τα να αισθανθούν πως είναι
μεγάλα παιδιά πλέον και πως οι μεγάλοι, για
παράδειγμα, δεν συνηθίζουν να πιπιλίζουν το
δάκτυλό τους.
Δώστε σημασία στην επιβράβευση. Μια συνήθεια θα σταματήσει να γίνεται όχι για το θέλετε
εσείς αλλά γιατί το θέλει το παιδί σας. Προσπαθώντας να τιμωρήσετε ένα παιδί για μια συνήθειά του ή λέγοντάς του πως δεν θα το κάνει
αυτό ξανά δεν θα κερδίσετε τίποτα. Για αυτόν
τον λόγο δοκιμάστε το κίνητρο. Δώστε του ένα
αυτοκόλλητο ή φτιάξτε του το αγαπημένο του
φαγητό ή ακόμα πηγαίνετε μια οικογενειακή
βόλτα εφόσον έχει σταματήσει μια «κακή» του
συνήθεια.
Αποσπάστε την προσοχή τους με έναν… άλλο
πειρασμό. Εάν για παράδειγμα έχει την τάση
καθώς παρακολουθεί τηλεόραση να τρώει τα
νύχια του τότε δώστε του κάτι να τρώει. Κοινώς,
προσπαθήστε να του αποσπάτε την προσοχή με
κάτι άλλο ώστε σιγά – σιγά να σταματήσει τις
«κακές» του συνήθειες.
Προσπαθήστε να κατανοήσουν πότε μια
«κακή» συνήθεια επηρεάζει αρνητικά τους
γύρω τους. Εάν για παράδειγμα έχουν την τάση
να μασουλάνε το φαγητό τους με στόμα ανοικτό,
τότε πείτε τους πως είναι αγένεια να τρώνε με το
στόμα ανοικτό γιατί αυτό θα κάνει τους άλλους
να χάσουν την όρεξή τους. Για να μπορέσει να το
κατανοήσει, βάλτε έναν καθρέφτη μπροστά την
ώρα που τρώει και αναφέρετέ του πως αυτό
παρακολουθεί κάποιος που κάθετε κοντά του
στο τραπέζι και για αυτόν τον λόγο καλό θα
ήταν να τρώει με τον σωστό τρόπο.
Πρακτική και υπομονή! Το να καταφέρει ένας
γονιός να σταματήσει μια συνήθεια στο παιδί
του είναι μια δύσκολη δοκιμασία. Θυμηθείτε πως
για να σταματήσει μια συνήθεια χρειάζονται 21
μέρες. Να θυμάστε πάντα πως σε αυτό το ταξίδι
θα υπάρχουν πολλές δυσκολίες αλλά μην ξεχνάτε τα κίνητρα και τις επιβραβεύσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ανακοινώνει προς όλους τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα
πρόσωπα ότι σήμερα και τις αμέσως επόμενες ημέρες στις πεδινές ή
και παράλιες περιοχές, αναμένεται
να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν
να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό
καύσωνα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί
να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι
σε θερμικό φόρτο ή και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.

που εκθέτουν προσωπικό άμεσα
στις ανωτέρω συνθήκες.
Ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων
μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου

να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε
αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που
οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά
εργασιακούς χώρους ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό,
ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
υπενθυμίζει τους εργοδότες και τα
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι
υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα μέσω εκτίμησης
των κινδύνων για προστασία των
εργαζομένων ή των ιδίων από τον
θερμικό φόρτο, όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα Πρακτικής
για την Θερμική Καταπόνηση των
Εργαζομένων, μη αποκλειομένης
της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης
/ διακοπής εργασίας υπό συνθήκες

Η φόρμουλα της μακροζωίας
• Οι πέντε συνήθειες που εγγυώνται την αιώνια... ζωή

Ο

ι συνήθειες κάθε ανθρώπου
προσαρμόζονται πάνω στη
καθημερινότητά του και στις υποχρεώσεις του. Τα επιβαρυμένα προγράμματα που έχουν οι περισσότεροι, δεν αφήνουν περιθώρια για
πλήρως υγιεινή ζωή. Ωστόσο,
κάποιες συνήθειες, σύμφωνα με τις
επιστημονικές μελέτες που έχουν
προκύψει, θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά καθώς εγγυώνται την…
αιώνια ζωή.

έρχεται να προστεθεί και μια αναιτιολόγητη συσχέτισή της με καρδιακές παθήσεις.
2. Φάτε μια χούφτα ξηρούς καρπούς κάθε μέρα: Η αξία των
ωμέγα-3 λιπαρών είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την υγεία. Τα λιπαρά
αυτού του τύπου μπορούν να βρεθούν σε μεγάλες ποσότητες στους
ξηρούς καρπούς. Για αυτόν ακριβώς
τον λόγο, αξίζει να προσθέσετε τους

Η Huffington Post παρουσιάζει τις
πέντε συνήθειες που σύμφωνα με
τους επιστήμονες μπορούν να χαρίσουν… πολλά χρόνια ζωής.
1. Απομακρυνθείτε από το τηλεκοντρόλ Ο χρόνος που περνάτε μπροστά στη τηλεόραση μπορεί να καταλήξει καταστροφικός για τη διάρκεια της ζωής σας. Μπορεί η τηλεόραση να αποτελεί την εύκολη λύση
όταν βρεθείτε στο σπίτι, όμως οι

μελέτες αποδεικνύουν ότι όταν η
τηλεόραση γίνεται συνήθεια, τότε τα
χρόνια της ζωής μειώνονται. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, όσοι παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα για πάνω από τέσσερις ώρες σε
καθημερινή βάση, ζουν σε συντριπτικό βαθμό λιγότερο από όσους
ανοίγουν την τηλεόραση για λιγότερο από δύο ώρες. Οι συμμετέχοντες
στη μελέτη ξεπερνούσαν τους 8.800
ενώ στα αρνητικά της τηλεόρασης

ξηρούς καρπούς στην καθημερινή
σας διατροφή. Σύμφωνα με τους
επιστήμονες, λίγα καρύδια στο
πρωινό ή κάποια αμύγδαλα στη
σαλάτα μπορούν να εξισορροπήσουν τα επίπεδα της χολιστερόλης
και να αυξήσουν τη διάρκεια της
ζωής.
3. Περιορίστε το κόκκινο κρέας:
Είναι από τους μεγαλύτερους… διατροφικούς πειρασμούς. Κάποιοι
άνθρωποι θα μπορούσαν να τρέφονται αποκλειστικά με μπριζόλες και
μπέργκερ. Όμως, όσο ωραίο και να
είναι, το κόκκινο κρέας κρύβει αρκετούς κινδύνους για τον οργανισμό. Η
συχνή κατανάλωσή του μπορεί να
οδηγήσει σε πολλά προβλήματα
υγείας. Ειδικά τα επεξεργασμένα
κρέατα όπως τα λουκάνικα και τα
αλαντικά, συνδέονται άμεσα με καρδιακές παθήσεις και αρκετές μορφές
καρκίνου.
4. Πηγαίνετε για ένα τρέξιμο: Τα
οφέλη της άσκησης στον οργανισμό
είναι θεαματικά. Οι ενδορφίνες που

απελευθερώνονται, η μείωση της
αρτηριακής πίεσης και η… χαλάρωση του μυαλού είναι λίγα από τα
καλά χαρακτηριστικά του τρεξίματος. Μια μελέτη που προέκυψε από
Δανούς ερευνητές, υποστηρίζει πως
το τρέξιμο μπορεί να προσθέσει
πάνω από έξι χρόνια ζωής στους
άνδρες και πάνω από πέντε χρόνια
ζωής στις γυναίκες.
5. Διαλογιστείτε και αποβάλετε το
άγχος: Μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Ντέιβις διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ασκούν
τακτικά τον διαλογισμό έχουν υψηλότερα επίπεδα της τελομεράσης.
Αυτό είναι το ένζυμο που είναι
υπεύθυνο για την επιμήκυνση των
τελομερών στα άκρα των χρωμοσωμάτων σας, οι οποίες επηρεάζουν
τη γήρανση. Απλούστερα, ο διαλογισμός μπορεί να οδηγήσει στη
μακροζωία. Εξάλλου, ο διαλογισμός
είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να
διαχειριστεί κάποιος το άγχος και
να ισορροπήσει την πίεση του αίματος.
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Όσο περισσότερους φίλους
έχει κανείς τόσο καλύτερα
καταπολεμά την κατάθλιψη

Δ

είξε μου τους φίλους σου να
σου πω αν έχεις κατάθλιψη. Ή
κάπως έτσι. Σύμφωνα με τη νέα
μελέτη, η απόκτηση ενός μεγάλου
κοινωνικού κύκλου μπορεί να
αποτελέσει έναν αποτελεσματικό
τρόπο για την θεραπεία της
κατάθλιψης.
Οι έφηβοι δεν κινδυνεύουν να
εμφανίσουν κατάθλιψη αν κάνουν
παρέα με φίλους που είναι μελαγχολικοί, αλλά μπορούν αντιθέτως
να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την διάθεσή τους. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μαθηματικό μοντέλο για να επαληθεύσουν αν η διάθεση περίπου 2.000
Αμερικανών εφήβων θα μπορούσε
να είναι μεταδοτική. Όχι μόνον
δεν διαπίστωσαν ενδείξεις μετάδοσης, αλλά ανακάλυψαν ότι
ένας μεγάλος αριθμός από

ΕΥΖΩΪΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
O 10λογος για υγιές εργασιακό κλίμα

• Aπλές συμβουλές για να κάνετε τη ζωή σας στον εργασιακό χώρο πιο ευχάριστη και δημιουργική

Ο

ι παρεξηγήσεις και τα προβλήματα
επικοινωνίας αποτελούν από τις πιο
κοινές αιτίες «αψιμαχιών» στους χώρους
εργασίας και οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις μεγεθύνονται όταν διαφορετικά στυλ δουλειάς συνυπάρχουν
κάτω από κοινή εργασιακή στέγη. Διαφορές γενεών, το προσωπικό στυλ διεύθυνσης, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο,
καθώς και οι πολιτισμικές διαφορές,
είναι όλα πιθανές πηγές παρεξηγήσεων.
Μολονότι οι προστριβές δεν γίνεται να
αποφευχθούν πλήρως, δεν είναι ανάγκη
να σας χαλάνε τη μέρα ή να γίνονται
αιτία αναίτιου στρες. Ακολουθούν απλές
συμβουλές για ξεπεράσετε τις εργασιακές
μικροκρίσεις και να κάνετε τη ζωή σας
στον εργασιακό χώρο, λιγότερο αγχωτική
και τελικά πιο παραγωγική.
1. Να είστε ακριβείς όταν θέτετε στο
τραπέζι τα παράπονά σας. Το «Δεν
καλούμαι ποτέ στις συσκέψεις» δεν είναι
τόσο αποτελεσματικό όσο το «Νομίζω
πως θα μπορούσα να είχα συμβάλει με
αρκετές ιδέες στη σύσκεψη για το
marketing την περασμένη Πέμπτη».
2. Αντισταθείτε στην παρόρμηση να
εμπλακείτε σε διαμάχες που δεν αφορούν άμεσα εσάς και τις αρμοδιότητές
σας. Ακόμη και αν κάποιος έχει ξεκάθαρα
αδικηθεί ή φορτωθεί το κρίμα για
άλλους, δώστε του το χώρο να επιλέξει
εκείνος τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσει ή θα το λύσει.

φίλους με καλή διάθεση θα μπορούσε να μειώσει την πιθανότητα
να εμφανίσει κανείς κατάθλιψη
και να διπλασιάσει τις πιθανότητες αποκατάστασης κάποιου που
είναι μελαγχολικός σε διάστημα 6
ως 12 μηνών.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σχεδόν
350 εκατομμύρια άνθρωποι στον
κόσμο υποφέρουν από κατάθλιψη.
«Σε κοινωνικό επίπεδο, αν ενθαρρύνουμε τις φιλίες μεταξύ των
εφήβων, αυξάνουμε τις πιθανότητες ο κάθε έφηβος να έχει έναν
επαρκή αριθμό φίλων με καλή
διάθεση και να επωφελείται από
μια ασπίδα προστασίας», σημείωσε ο Χάουζ.
«Αυτό επιτρέπει να μειωθούν οι
πιθανότητες να υπερισχύσει η
κατάθλιψη (ο αριθμός των
ανθρώπων που έχουν προσβληθεί
από την ασθένεια αυτή σε μια
δεδομένη στιγμή)», πρόσθεσε,
υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται
για μια μέθοδο που είναι φτηνή
και φέρει μηδαμινούς κινδύνους.
Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης
ότι μπόρεσαν να αποδείξουν πως
το ωφέλιμο αποτέλεσμα δεν συνδέεται με την φυσική τάση των
ανθρώπων να συνδέονται με
δεσμούς φιλίας με ανθρώπους
που τους μοιάζουν. Από αυτό
συνάγεται το συμπέρασμα ότι αν
κάποιοι έφηβοι που είναι μελαγχολικοί, όπως και οι φίλοι τους,
πίνουν πολύ αλκοόλ, τα οινοπνευματώδη ποτά θα πρέπει να
ενοχοποιούνται για την κατάθλιψη και όχι οι φίλοι τους, καταλήγουν οι επιστήμονες.
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3. Προσπαθήστε να αποπροσωποποιείτε τις διαμάχες. Αντί για μια «εγώ ενάντια σε σένα» νοοτροπία, προχωρήστε σε
μία λογική «και οι δύο εναντίον του προβλήματος». Δεν είναι μόνο ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι πιο επαγγελματική, αλλά βελτιώνει και αυτή καθ’
αυτή την παραγωγικότητα και είναι προς
το συμφέρον της ίδιας της δουλειάς.

4. Να είστε "ανοιχτοί" και να ακούτε. Το
να παίρνετε υπ’ όψιν σας την άποψη του
άλλου και να του αντανακλάτε ότι αυτό
που σας είπε το προσμετρήσατε, άσχετα
αν σας έπεισε ή όχι, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό. Αυτό το προτέρημα της δυνατότητας ξεκαθαρίσματος μέσα από το
διάλογο, οδηγεί και σε λιγότερες παρεξηγήσεις, καθώς ο απέναντι νιώθει ότι
ακούγεται και γίνεται κατανοητός. Πριν
εξηγήσετε τη δική σας θέση, προσπαθήστε να συμπυκνώσετε τι έχετε ακούσει σε
δύο προτάσεις. Ξεκινήστε με το «Δηλαδή,
αυτό που θες να πεις είναι ότι…» και

δείτε με βάση την αντίδραση του άλλου,
αν έχετε πέσει μέσα και πόσο στην κατανόηση της θέσης του. Μπορεί με έκπληξη
να ανακαλύψετε ότι βρίσκεστε στο ίδιο
μήκος κύματος με τον άλλο, αλλά έχετε
πρόβλημα στο να επικοινωνήσετε τις
ιδέες σας.
5. Μην εμπλέκετε όλη την ώρα τους
ανώτερους ιεραρχικά στις διαμάχες και
στην επίλυσή τους. Θα δώσετε αμέσως
την εντύπωση ότι δεν μπορείτε να επιλύσετε ούτε τα μικρότερα προβλήματα.
6. Αν πρέπει να κάνετε μια εκτεταμένη
συζήτηση, συμφωνήστε πρώτα για τον
χρόνο και τον τόπο. Είναι άδικο και
αντιεπαγγελματικό να αρχίσετε να μιλάτε
σε έναν συνάδελφο όταν αυτός είναι με
έναν πελάτη ή προσπαθεί να προλάβει
μια προθεσμία. Επιλέξτε μια ώρα που θα

είστε και οι δύο ελεύθεροι να επικεντρωθείτε στο πρόβλημα και την επίλυσή του.
Επίσης, μην απασχολείτε τους υπόλοιπους συναδέλφους σας αν δεν εμπλέκονται στο πρόβλημα και μην συμμετέχετε ή
δίνετε αφορμές σε κουτσομπολιά.
7. Περιορίστε τα παράπονά σας σε
εκείνους που εμπλέκονται άμεσα στο
κάθε θέμα. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να
διατηρείτε σχέσεις συνεργασίας και όχι
προσωπικές και η γνώμη σας για το
χαρακτήρα ενός συναδέλφου είναι συνήθως άσχετη. Το να πείτε «έχασε την προθεσμία της περασμένης εβδομάδας»,
είναι Οk! Αλλά το να πείτε «Αυτός είναι
τελείως χαζός», όχι!
8. Να ξεχωρίζετε πότε μια διαφωνία
δεν είναι απλή διαφωνία. Εάν προκύπτει διαφωνία για προσωπικούς, φυλετικούς ή άλλους ρατσιστικούς λόγους, ή
εάν κάποιος σας συμπεριφέρεται άπρεπα, αυτό δεν είναι διαφωνία, αλλά παρενόχληση. Λάβετε δράση και συζητήστε το
πρόβλημα με τον προϊστάμενό σας ή το
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.
9. Καλέστε έναν διαμεσολαβητή αν το
πρόβλημα ξεφεύγει από τον έλεγχο, ή
εάν το ζήτημα είναι πολύ συναισθηματικό για να επιλυθεί με αμοιβαία συζήτηση. Σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να
συμμετέχει και ο προϊστάμενός σας.
10. Πάρτε βαθιά ανάσα. Δεν έχει να
κάνει οπωσδήποτε με εσάς. Μπορεί να
σκέφτεστε ότι πρόκειται για προσωπική
επίθεση, αλλά ίσως ο συνάδελφός σας
έχει απλά μια κακή ημέρα. Πάρτε μια
βαθιά ανάσα και σκεφτείτε πριν μιλήσετε
ή απαντήσετε σε ένα κακό σχόλιο ή
παρατήρηση. Δε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί ακόμη και η σιωπή να είναι η
καλύτερη απάντηση.

Τα 4 μυστικά των παραγωγικών ανθρώπων
• Κλειδί, οι ικανοί και ειλικρινείς συνεργάτες

Ο

δρόμος προς την παραγωγικότητα
στον επαγγελματικό τομέα δεν έχει
ως κύριους άξονες, όπως πολλοί νομίζουν, τα αναβαθμισμένα λογισμικά και
τις αυξημένες εργατοώρες. Τα ακόλουθα
τέσσερα χαρακτηριστικά, συνοδεύουν
τους πιο επιτυχημένους αλλά και ικανοποιημένους από την ζωή τους, επαγγελματίες.

Είναι συνεχώς …ζωντανοί
Η επιτυχία στην επαγγελματική ζωή δεν
σημαίνει απαραίτητα το τέλος της προσωπικής ζωής. Οι πλέον επιτυχημένοι
επιχειρηματίες έχουν να επιδείξουν
πλούσιο «υλικό» στον ελεύθερο χρόνο
τους. Ασχολούνται με ένα άθλημα,
κάνουν ταξίδια με την οικογένειά τους,
φροντίζουν τον κήπο τους, δραστηριοποιούνται δημιουργικά στην προσωπική
τους ζωή. Κι αυτό, όχι μόνο γιατί χρειάζεται ένα αντίβαρο στην μονοτονία του
εργασιακού φόρτου, αλλά επειδή μέσα
από τις δραστηριότητές μας στην προσωπική μας ζωή, μπορούμε να «οπλιστούμε» με ικανότητες, γνώσεις και ενέργεια που θα επηρεάσουν θετικά την μετέπειτα εργασία μας.

Παίρνουν… ανάσα
Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι αν

δουλέψεις χωρίς σταματημό, θα παράγεις περισσότερο έργο και θα προχωρήσεις περισσότερο με τις επαγγελματικές
υποχρεώσεις σου. Ακόμη όμως και ένας
νευρολόγος θα μας έλεγε ότι αυτή είναι
μια απολύτως λανθασμένη προσέγγιση:
Ο εγκέφαλος και ο οργανισμός μας θα
στερούνταν σύντομα τους «πόρους»
ενέργειάς του και η κούραση θα οδηγούσε σε χαμηλή απόδοση των εγκεφαλικών
διεργασιών. Με απλά λόγια, θα «κολλούσαμε». Τα διαλείμματα – ένα λεπτό για να
περπατήσεις και να «ξεπιαστείς, είκοσι
λεπτά για το γεύμα της ημέρας χωρίς να
σκέφτεσαι την δουλειά ή έστω μερικές
ανάσες πού και πού μπορούν να «φρεσκάρουν» τον εγκέφαλό μας.

Έχουν περάσει από πολλούς
εργασιακούς τομείς
Κι αυτό συνεπάγεται ευρύτητα σκέψης,

καθώς όσοι έχουν περάσει από διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και αντιστοίχως από «πλαίσια» αρμοδιοτήτων,
γνωρίζουν τι χρειάζεται κάθε τομέας
μιας παραγωγικής διαδικασίας. Έχοντας
την εμπειρία από διαφορετικούς τρόπους δουλειάς και μεθόδους προσέγγισης καταστάσεων και προβλημάτων, οι
επαγγελματίες αποκτούν την ικανότητα
να προωθούν με τον πιο κατάλληλο
τρόπο την παραγωγικότητα της επιχείρησης ή της εργασίας του.

Έχουν σπουδαίους συνεργάτες
Είτε πρόκειται για επαγγελματικούς
συνεργάτες, είτε για προσωπικές γνωριμίες, οι άνθρωποι που απαρτίζουν τον
κύκλο γνωριμιών μας, συνθέτουν ως ένα
βαθμό και την προσωπικότητά μας.
Επιρροές από ηγετικές προσωπικότητες
σε νέες ή παλιότερες δουλειές μας,
«ανταγωνιστές» στον ίδιο χώρο, ένας
σύντροφος που ξέρει να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές και να «αποσυμφορεί»
το άγχος, όλες οι διαπροσωπικές μας
επαφές οφείλουν να περνούν από το
«φίλτρο» του επαγγελματία, ώστε ο
τελευταίος να υιοθετεί τα χαρακτηριστικά που θα τον ωφελήσουν στην εργασιακή του ταυτότητα.

ERG_12-12_inn_8 & 9 9/8/15 11:04 AM Page 1

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

Λύθηκε το μυστήριο!
Βρέθηκε στην Πολωνία το τρένο με το χρυσό των ναζί

Ε

πισήμως επιβεβαιώνουν οι τοπικές Αρχές
του Walbrzych στη Δυτ.
Πολωνία την ύπαρξη του
μυθικού “τρένου των ναζί”,
το οποίο ένας Γερμανός
και ένας Πολωνός ισχυρίζονταν την περασμένη
εβδομάδα ανακάλυψαν.
Το “τρένο” ήταν μέχρι τώρα
ένας μεταπολεμικός μύθος
που εικαζόταν ότι μετέφερε ανεκτίμητους
θησαυρούς.

Σήμερα
ο
αναπλ.
Δήμαρχος της πόλης
του
Walbrzych,
Zygmunt
Nowaczyk
παραδέχθηκε
την
ύπαρξη του “ευρήματος”, όπως το χαρακτήρισε, αρνούμενος
ωστόσο να προσδιορίσει την ακριβή τοποθεσία “που παραμένει
μυστική”.
Αναφορές απ' τα πολωνικά ΜΜΕ
σημειώνουν ότι έχει κινητοποιηθεί ο στρατός προς φύλαξη της
ευρύτερης περιοχής ενώ γίνονται
συσκέψεις για το πως θα προχωρήσει η διαδικασία των εκσκαφών που απαιτούνται.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το εν λόγω τρένο χάθηκε
το 1945, ενώ ο Κόκκινος Στρατός
πλησίαζε στη Γερμανία. Ήταν
γεμάτο με τη λεία των Ναζί από
την πόλη Μπρεσλάου, που τότε
ανήκε στην ανατολική Γερμανία
και σήμερα έχει μετονομαστεί σε
Βρότσλαβ και ανήκει στην Πολωνία. Ένα από τα ρεπορτάζ ανέφερε ότι το τρένο ήταν θωρακισμένο
και ανήκε στη Βέρμαχτ.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio
Wroclaw ανέφερε τον τοπικό αστικό μύθο σύμφωνα με τον οποίο το
τρένο μπήκε σε μια σήραγγα
κοντά στο Κάστρο Ξανς, σε μια
ορεινή περιοχή της Κάτω Σιλεσίας, και δεν ξαναβγήκε ποτέ από
εκεί. Με βάση αυτή τη θεωρία, η

σήραγγα κατόπιν σφραγίστηκε
και η τοποθεσία της ξεχάστηκε.
Το ραδιόφωνο υποστήριξε ότι το
τρένο, μήκους 150 μέτρων, μετέφερε όπλα, «βιομηχανικό εξοπλισμό», πολύτιμους λίθους και
άλλους θησαυρούς.
Οι Ναζί χρησιμοποίησαν όντως
τρένα για να μεταφέρουν τη λεία
τους στο Βερολίνο όσο οι Σύμμαχοι έσφιγγαν τον κλοιό γύρω από
τη γερμανική πρωτεύουσα, τον χειμώνα και
την άνοιξη του 1945.
Στην περίπτωση του
αποκαλούμενου «Χρυσού Τρένου», οι Ναζί
έστειλαν από τη Βουδαπέστη στη Γερμανία
24 βαγόνια γεμάτα με
χρυσό,
ασήμι
και
πολύτιμους πίνακες
που είχαν αρπάξει από
Εβραίους της Ουγγαρίας.
Η αξία του θησαυρού αυτού
πιστεύεται ότι ήταν 200 εκατομμύρια δολάρια. Το τρένο εντοπίστηκε από Αμερικανούς στρατιώτες οι οποίοι, σύμφωνα με μια
έρευνα που έγινε αργότερα στις
ΗΠΑ, κράτησαν για τον εαυτό
τους ένα μέρος του θησαυρού.

Υπάρχει εξήγηση

Γιατί η Alfa Romeo έχει φανατικό κοινό;

Ό

πως στο ποδόσφαιρο, έτσι
και στο αυτοκίνητο υπάρχουν οπαδοί. Και όπως αγαπάμε
μια ομάδα, έτσι αγαπάμε και μια
μάρκα αυτοκινήτου. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις γύρω
από αυτή, ποια νέα μοντέλα
παρουσίασε, πότε τα φέρνει στην
Ελλάδα, πόσο τα πουλάει... τα
πάντα!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

Είμαστε κανονικοί οπαδοί.
Ο οπαδός μιας μάρκας,
συμβαίνει συνήθως να
είναι και ιδιοκτήτης τουλάχιστον ενός μοντέλου
της. Που το προσέχει, το
γνωρίζει, …το ζει! Για
αυτόν, η μάρκα του (και
άρα το αυτοκίνητό του)
είναι η καλύτερη στον
κόσμο, που υπερισχύει
όλων των υπολοίπων και
κερδίζει στις αυτοκινητικές κόντρες της συζήτησης.
Συνήθως δε, και το επόμενό του αυτοκίνητο, είναι
από αυτή τη μάρκα…

Όλες οι μάρκες έχουν λοιπόν τους
δικούς τους οπαδούς. Υπάρχουν
όμως και κάποιες που έχουν και
τους πιο φανατικούς: Η Honda,
για τους κινητήρες της και την
αξιοπιστία των μοντέλων της, η
BMW για την πίσω κίνηση και τα
σπορ χαρακτηριστικά της, η
Mercedes και η Audi για την αίγλη
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Η καλύτερη ώρα για γυμναστική

Α
Η συμβουλή της εβδομάδας
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ν προσπαθείς να χάσεις κιλά, η καλύτερη
ώρα για να γυμναστείς είναι πριν από το
βραδινό σας γεύμα!
Όπως έδειξε σχετική μελέτη, ένα σχετικά
έντονο 20λεπτο πρόγραμμα γυμναστικής πριν
από το βραδινό, όπως π.χ. κυκλική προπόνηση, ανέβασμα σκαλοπατιών, τρέξιμο ή γρήγορο περπάτημα, όχι μόνο μειώνει σημαντικά
την όρεξη για φαγητό, αλλά επίσης αυξάνει
τις καύσεις και τις διατηρεί αυξημένες για
τουλάχιστον 2 ώρες μετά.
Αποτέλεσμα; Ό,τι φας για βράδυ θα το
κάψεις!

ΑΥΤΟΘΑΥΜΑΖΕΤΑΙ Ο Κ. ΡΟΝΑΛΤΟ
Ο Ρονάλντο διακοσμεί το σπίτι του με κέρινο
ομοίωμά του έναντι 30 χιλ. ευρώ

M

ία ακόμα απόδειξη για το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγαπάει λίγο... παραπάνω
από το κανονικό τον εαυτό του ήρθε με την αναγγελία κατασκευής κέρινου ομοιώματός του, το οποίο
αγόρασε για 30.000 ευρώ, για να το βάλει στο σπίτι
του.
«Είχαμε ακόμη τη φόρμα με την οποία δημιουργήσαμε το πρώτο ομοίωμα το 2013. Ο Ρονάλντο μας
έστειλε μια φανέλα του και τα τελευταία του
παπούτσια για να ανανεώσουμε τη μορφή. Αφήσαμε μόνο τα μαλλιά, γιατί έτσι το ήθελε και ήρθε ο
κομμωτής του για να το κουρέψει και να το χτενίσει
όπως ήθελε», δήλωσε ο γλύπτης, Μάικλ Γουέιντ, που
ανέλαβε
να
δ ημ ιουρ γήσει
το
ομοίωμα
που υπάρχει
στη Μαδρίτη
και από όπου ο
Πορτογάλος
πήρε την ιδέα
να κάνει και
ένα δικό του.

Σοβαρά … αστειάκια
τους, η Toyota για το ότι «δεν
σπάει-δε χαλάει».
Όμως, τους πιο φανατικούς από
όλους τους έχει η Alfa Romeo:
Τους περίφημους Alfisti. Που
αγαπούν παθολογικά τη μάρκα,
μιλούν για αυτή και τα αυτοκίνητά της σαν να είναι… ζωντανά,
ενώ δεν δίνουν καμία σημασία
σε… μικροπρέπειες και ανταγωνισμούς του παρελθόντος που
αναφέρονται στα συχνά προβλήματα που εμφάνιζαν τα μοντέλα
της.
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε
ότι ιδίως στην Ιταλία, η αγάπη
για την Alfa Romeo περνάει από
γενιά σε γενιά. Υπάρχουν οικογένειες που αγαπούν παθολογικά
την Alfa και τη μεταφέρουν σε όλα
τα μέλη τους, πάππου προς

πάππου, με το εκάστοτε μοντέλο
που κατέχουν να του συμπεριφέρονται σαν να είναι και ένα ισότιμο μέλος της οικογένειάς τους.
Γιατί όμως η Alfa Romeo έχει τους
πιο φανατικούς οπαδούς; Λόγω
της ιστορίας της και των αγωνιστικών της επιτυχιών, λόγω της
σπορ οδικής συμπεριφοράς όλων
των μοντέλων της (και παρά
κάποιων προβλημάτων που
τυχόν εμφάνιζαν), λόγω της σχεδίασής τους που δίνει το κάτιτις
παραπάνω στον ιδιοκτήτη μιας
Alfa Romeo και κυρίως, λόγω του
συναισθήματος όλων των κατασκευών της, που δεν την κατέστησαν ποτέ ως μια mainstream
μάρκα.Μετά από όλα αυτά, εσείς
όμως τι λέτε; Είσαστε οπαδός μια
μάρκας;

Πόντιος δραπέτης!
Δραπετεύει ένας Πόντιος και τρέχει σε κάτι χωράφια
να σωθεί ενώ πίσω του τον κυνηγάνε 3 αστυνομικοί.
Ξαφνικά, εκεί που τον έχουν πλησιάσει βλέπει ένα
πηγάδι και μπαίνει μέσα.
Οι αστυνομικοί δεν τον πήραν χαμπάρι και σταματάνε κοντά στο πηγάδι όλο απορία.
- Λες να πήγε προς τη θάλασσα; λέει ο πρώτος
αστυνομικός.
Και ακούγεται η φωνή του Πόντιου από το πηγάδι
που έκανε την ηχώ
- Τη θάλασσα, τη θάλασσα.
- Μπα δε νομίζω, λέει ο δεύτερος αστυνομικός.
Μήπως τράβηξε κατά το βουνό;
- Το βουνό, το βουνό (ξανακούγεται η φωνή του
Πόντιου)
- Όχι ρε παιδιά λέει ο τρίτος αστυνομικός. Λέτε να
ψάξουμε στο πηγάδι;
Κι ακούγεται ξανά η φωνή του Πόντιου
- Στο βουνό, στο βουνό!
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Θαυματουργή Μελιτζάνα
Τα κορυφαία οφέλη της για τον οργανισμό!

Η

μελιτζάνα θα μπορούσε εύλογα
να χαρακτηριστεί ως ένας
απαραίτητος διατροφικός σύμμαχος για τον ανθρώπινο οργανισμό
μιας και προσφέρει πολλά οφέλη,
τα οποία δεν συναντά κανείς σε
άλλα λαχανικά. Φτωχή σε υδατάνθρακες και θερμίδες αλλά πλούσια
σε θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά, η μελιτζάνα γίνεται
διατροφική ασπίδα για καλύτερη
υγεία. Μάθετε πιο κάτω την αξία
της μελιτζάνας στον οργανισμό.
Πλούσια σε νασουνίνη. Η υψηλή
περιεκτικότητα της μελιτζάνας σε
νασουνίνη (αντιοξειδωτική ουσία)
βοηθά στην καταστροφή των ελεύθερων ριζών και προστατεύει τα
λιπίδια στις μεμβράνες των κυττάρων. Οι μεμβράνες αυτές, που
δημιουργούνται από τα λιπίδια,
είναι οι μεταφορείς ζωτικών πληροφοριών για κάθε εγκεφαλικό
κύτταρο και η προστασία που τους
προσφέρει η νασουνίνη είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη.
Περιέχει χλωρογενικό οξύ. Η μελιτζάνα περιέχει θρεπτικά συστατικά που ανήκουν στην οικογένεια
φαινολών, όπως το χλωρογενικό
οξύ. Το χλωρογενικό οξύ καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, ενώ ταυτόχρονα ρίχνει την «κακή» χολη-

στερίνη (LDL). Συγχρόνως, το εν
λόγω αντιοξειδωτικό έχει αντιική
δράση και έτσι μπορεί να προστατεύσει τον οργανισμό από διάφορους ιούς και ασθένειες.
Προσφέρει τις απαραίτητες
βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές
ίνες. Η μελιτζάνα είναι πλούσια σε
βιταμίνη C, Α, φυλλικό
οξύ και βιταμίνες
του συμπλέγματος
Β. Οι εν λόγω
βιταμίνες ενισχύουν το ανοσοποιητικό
σύστημα και βελτιώνουν
τη γενικότερη υγεία του
οργανισμού. Η μελιτζάνα είναι
πλούσια σε φωσφόρο, μαγνήσιο,
ασβέστιο και κάλιο, τα οποία βοηθούν στην πρόληψη της αρθρίτιδας, της οστεοπόρωσης αλλά και
των προβλημάτων που σχετίζονται με την καρδιά. Οι φυτικές ίνες
βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία
του πεπτικού συστήματος, στην
ανακούφιση της δυσκοιλιότητας
και εμποδίζουν τη δημιουργία
αιμορροΐδων και κολίτιδας.
Ο καλύτερος σύμμαχος για την
απώλεια βάρους. Έχει λίγες θερμίδες, καθόλου λίπος και κατά τη
διάρκεια της πέψης απορροφάει το

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Aσχολήσου με τα σχέδια και τα
όνειρά σου, αλλά και πώς θα τα πραγματοποιήσεις. Προσπάθησε να βρεις
χρόνο για τον εαυτό σου, γιατί την
τελευταία περίοδο με τις πολυάριθμες
υποχρεώσεις σου, τον έχεις παραμελήσει. Οι μέρες είναι ιδανικές για να βάλεις
τις βάσεις για μια νέα φιλίας, με μεγάλη διάρκεια.
Ταύρος: Θα σε περιβάλλει η αρμονία και
θα πετυχαίνεις αυτά που θέλεις με ελάχιστη προσπάθεια. Οι ευκαιρίες θα είναι
γύρω σου. Πρόσεχε μην τις αφήσεις να
περάσουν ανεκμετάλλευτες, γιατί κρύβουν μέσα τους τις λύσεις για ενδεχόμενα προβλήματα του παρελθόντος.
Δίδυμοι: Μη δίνετε βάση σε αντιπερισπασμούς και εκφοβισμούς. Ο χαρακτήρας σας είναι ιδιαίτερα ασταθής αυτό
το διάστημα γιατί έχετε να ανταποκριθείτε σε πολλαπλά μέτωπα. Η μεγάλη
επαγγελματική σας επιτυχία σας ανασταίνει.
Καρκίνος: Είναι μια μέρα σημαντικών
γεγονότων και αλλαγών για εσένα. Τα
ευεργετικά αποτελέσματα θα τα αντιληφθείς τις επόμενες μέρες. Οι συνθήκες
ευνοούν για να κάνεις μια ουσιαστική

H ΣΥΝΤΑΓH ΜΑΣ
Υλικά:
12 παϊδάκια – αρνάκι ή κατσικάκι
4 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι
ξεφυλλισμένο
2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες
ελαιόλαδο
λεμόνι
αλάτι, πιπέρι.
Εκτέλεση: Το προηγούμενο βράδυ
αφαιρείτε το περίσσιο πάχος από το
κρέας και το αλείφετε με ελαιόλαδο.

αλλαγή πορείας. Μην κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια. Ετοιμάσου να μάθεις
κάποια νέα, που θα σε κάνουν να χαρείς
αρκετά.
Λέων: Κάποιες αντιπαραθέσεις που θα
λάβουν χώρα στον επαγγελματικό σου
τομέα θα σε αγχώσουν αρκετά. Προσοχή
μην δείξεις αδυναμία, γιατί μπορεί να
έχεις δυσάρεστες εξελίξεις στο μέλλον.
Οι δυνατότητες που έχεις είναι πολλές,
γι’ αυτό φρόντισε να τις προστατέψεις
με διπλωματική συμπεριφορά.
Παρθένος: Μπορείς να κρίνεις κάποιες
καταστάσεις με περισσότερο ρεαλισμό.
Αρκετές ευκαιρίες που οφείλεις να αξιοποιήσεις δεόντως για το καλό σου.
Μπορείς να πετύχεις όλα όσα έχεις στο
μυαλό σου, αρκεί να μείνεις συγκεντρωμένος και να μην παρασυρθείς από τον
ενθουσιασμό σου.
Ζυγός: Μείνε απόλυτα συγκεντρωμένος
στα θέλω σου και μην αφήνεις τρίτα
πρόσωπα και «υποτιθέμενους» φίλους
να σου βάζουν εμπόδια. Προφυλάξου
και δράσε διπλωματικά. Μόνο έτσι θα
καταφέρεις να τους αποφύγεις και δεν
θα προκληθούν μεταξύ σας διενέξεις.
Σκορπιός: Οι προβληματισμοί σου για
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λίπος άλλων τροφών, βοηθώντας
έτσι στην απώλεια βάρους. Επιπλέον, χάριν στις φυτικές ίνες,
δημιουργούν αίσθημα κορεσμού
και σας κάνει να αισθάνεστε
περισσότερο χορτάτοι.
Καταναλώστε την με υγιεινούς
τρόπους. Mαγειρεύεται και καταναλώνεται με εκατοντάδες
διαφορετικούς
τρόπους. Κάποιοι την προτιμούν καπνιστή, άλλοι
ψητή, στον ατμό, με
κάρυ, πίκλες ή αποξηραμένη και τηγανισμένη σαν
σνακ.
Μην
ξεχνάτε,
βέβαια, ότι όσο λιγότερο τη μαγειρεύετε, τόσο περισσότερο διατηρεί
τα θρεπτικά της συστατικά, γι’
αυτό αποφύγετε τα πολλά τηγανίσματα. Αν θέλετε να μειώσετε λίγο
την πικρή της γεύση, τρίψτε λίγο
αλάτι πάνω της αφού την κόψετε
και αφήστε τη για 30 λεπτά πριν
τη μαγειρέψετε.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Αν και συγγενεύει στενά με την
πατάτα και αναπτύσσεται παρόμοια με την ντομάτα, περιέχει την
υψηλότερη συγκέντρωση νασουνίνης, ασβεστίου και καλίου, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του
«βασιλιά των λαχανικών».

την πορεία των θεμάτων που σε απασχολούν στην καθημερινότητα σου θα
είναι αρκετοί, αλλά με λογική σκέψη και
ταπεινότητα θα καταφέρεις να βρεις
λύσεις, που θα σε ικανοποιήσουν.
Τοξότης: Θα ενδιαφερθείς περισσότερο
για τη συμπεριφορά σου και θα επικεντρώσεις το ενδιαφέρον σου στο πώς
να βελτιωθείς. Θα καταφέρεις να εδραιώσεις κάποιες σημαντικές επαφές ή
σχέσεις, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Αιγόκερως: Η ημέρα είναι κατάλληλη
για να προωθήσεις τα οικογενειακά σου
σχέδια και τις υποχρεώσεις σου. Επικέντρωσε τις δυνάμεις σου, για να βελτιώσεις τα αδύνατα σημεία στις οικογενειακές σου σχέσεις.
Υδροχόος: Η ευστροφία σου θα χτυπήσει κόκκινο και θα καταφέρεις να κάνεις
τις απαραίτητες ενέργειες για να προωθήσεις τα μελλοντικά σού σχέδια με τον
καλύτερο τρόπο.
Ιχθείς: Φρόντισε να δεις μερικές καταστάσεις ξεκάθαρα ώστε να πάρεις τις
σωστές αποφάσεις που θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία. Η οικογενειακή σου
ζωή μπορεί να σε έχει προβληματίσει το
τελευταίο διάστημα, αλλά με τις κατάλληλες κινήσεις μπορείς να βρεις συμφέρουσες λύσεις και για τις δύο πλευρές.

Παϊδάκια με θυμάρι
Αναμιγνύετε το θυμάρι με το σκόρδο κι απλώνετε πάνω
ομοιόμορφα το μίγμα. Το βάζετε σε μια πιατέλα, το
σκεπάζετε με πλαστική μεμβράνη και
το κρατάτε στο ψυγείο. Το βγάζετε
από το ψυγείο ½ ώρα πριν το ψήσιμο. Ψήνετε τα παϊδάκια στο τηγάνι
για 15-20 περίπου λεπτά, γυρίζοντάς τα δυο τρεις φορές και τα αλατίζετε 3 λεπτά πριν το τέλος του
ψησίματος. Τα βάζετε σε πιατέλα, τα
ραντίζετε με χυμό λεμονιού, πιπέρι
και τα σερβίρετε.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 727 - 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Άρχισαν οι εγγραφές στα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)

Τ

α Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), αρχίζουν ξανά φέτος τη λειτουργία τους παρέχοντας
σειρά μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων
καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και
σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά
βίου εκπαίδευση που είναι θεμελιώδες ζητούμενο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύρια πλεονεκτήματα των Κ.Ι.Ε.
είναι το υψηλό επίπεδο παροχής εκπαίδευσης των
έμπειρων και προσοντούχων καθηγητών, οι χαμηλές
τιμές και τα μικρά τμήματα.
Στα Κ.Ι.Ε. διδάσκονται και φέτος όλα τα μαθήματα των
παγκυπρίων εξετάσεων για προετοιμασία εισαγωγής
στα πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, όλα
τα επίπεδα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και όλα τα μαθήματα φροντιστηριακού
χαρακτήρα και ενισχυτικής διδασκαλίας για όλες τις
τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ διδάσκονται
επίσης ελληνικά για ξενόγλωσσους και δωρεάν τούρκικα για Ελληνοκύπριους καθώς και ελληνικά για
Τουρκοκύπριους με μόνο κόστος επιβάρυνσης την
εγγραφή των 10 ευρώ. Στα πλαίσια της κοινωνικής
πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
παρέχονται ειδικές τιμές για πολύτεκνες και τρίτεκνες
οικογένειες ενώ τέλος παρέχονται δωρεάν μαθήματα
σε παιδιά ληπτών βοηθήματος από το γραφείο ευημερίας. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι τα Κ.Ι.Ε. άρχισαν να λειτουργούν το 1960 ως Ινστιτούτα Ξένων
Γλωσσών, ενώ πλέον λειτουργούν παγκύπρια 41
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και σε αυτά φοιτούν
πέραν των 15.000 μαθητών. Στεγάζονται σε δημόσια
σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την υποδομή και τις δυνατότητες των σχολικών
μονάδων που τα φιλοξενούν.
Πληροφορίες στα κατά τόπους Κ.Ι.Ε: 22305029,
25305245, 24304164, 26306284, 23730370

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

KPATIKO ΛAXEIO
ΜΕ ΑΡ. 20/2015,
2/9/2015
50.000...............52392
1.000.................16277
400....................37449
400....................37322
400....................26954
200....................26435
200....................13477
200....................19805
200....................50798
200....................58595
200....................32060
200....................54387
200....................46390
200....................45860
200....................19898
100....................28284
100....................37063
100....................57542
100....................38920
100....................33509
100....................40863
100....................11333
100....................32313
100....................48215
100....................55941
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
0447, 3654, 8948,
7444, 2564, 1992
Από €25 οι λήγοντες σε
080, 139, 634, 249

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

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΓΝΩΜΙΚΟ
«Μια ψυχή δεν
μπορεί να δει
το ωραίο αν δεν
είναι ωραία αυτή
η ίδια»
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας
που θα γίνει το Σάββατο 2015, ώρα 17.00 στον
Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στην Αραδίππου

Λούκας & Αγγέλα
Οι γονείς:
Πανίκκος και Ελένη Αλαμπρίτη
(Σιταρένου)
Γιώργος και Μυράντα Θεοδώρου
(Χαριδήμου)
(Πιτσιλλή)
Όλοι από Αραδίππου
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο Acropolis Palace
στα Κελλιά από τις 19.30
Ντύσιμο Γαμπρού 14.00
Ντύσιμο Νύμφης 15.30

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
• Ζητείται
συγκολητής
με σχετική πείρα.
• Ζητείται άτομο με
γνώσεις ψυκτικού
(εμπορικά ψυγεία)
ΤΗΛ. 99635081
Τσέρι - Λευκωσία

ΠΛΑΤΩΝ

Πωλείται
αυτοκίνητο
Πωλείται BMW 116
(με ταχύτητες) ΚΜΕ
676 σε πολύ καλή
κατάσταση.
Τιμή €6.000
(συζητήσιμη)
Τηλ. 99458100
Παντελής Σταύρου

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ο παροπλισμός των ντόπιων
ταλέντων
• Πανάκριβα πληρώνουμε ως κοινωνία
την αλόγιστη χρήση ξένων
ποδοσφαιριστών

• Σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό
κι εθνικό όφελος θα προκύψει
στο διηνεκές από την επένδυση
στις υποδομές και στα ντόπια ταλέντα

Α

λγεινή εντύπωση προκαλεί στο φίλαθλο κοινό
και σε κάθε αγνό πατριώτη, η στάση κάποιων
ομάδων στο θέμα της χρησιμοποίησης των δύο
Κυπρίων στην αρχική εντεκάδα του πρωταθλήματος
Α’ κατηγορίας.

Παρά την ύπαρξη προστίμου σε όσες ομάδες παραβιάζουν το σχετικό κανονισμό, εν τούτοις κάποια
σωματεία με πρωταγωνιστές την ΑΕΛ και τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ εξακολουθούν να γυρίζουν την πλάτη στους
Κύπριους ποδοσφαιριστές. Αυτή η στάση πιστεύουμε ότι είναι απαξιωτική για το ποδόσφαιρο μας
αλλά κυρίως για τα ντόπια ταλέντα που πασκίζουν
να διακριθούν κάτω από τις αντίξοες και εν πολλοίς
παράξενες συνθήκες που κυριαρχούν στα γήπεδα της
Κύπρου με την μονοπωλιακή χρήση ξένων παικτών.
Αξίζουν συγχαρητήρια στην τρίτη ομάδα της
Λεμεσού, τον ΑΡΗ που και στις δύο αγωνιστικές η
πλειοψηφία στη σύνθεση του ήταν Κύπριοι. Κρίμα
για την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα που ενώ διαθέτουν
πολύ καλές ακαδημίες, εν τούτοις διστάζουν να
δώσουν ευκαιρίες στους Κύπριους.

Το πρόβλημα της πλημμυρίδας των γηπέδων της Α’
κατηγορίας με Κοινοτικούς και ξένους δεν είναι
φετεινό. Ξεκίνησε δειλά - δειλά το 2004 με την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχει μετεξελιχθεί σε γάγγραινα για το
Κυπριακό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα.
Τα προβλήματα που απορρέουν είναι κοινωνικά,
οικονομικά και εθνικά. Κοινωνικά, γιατί παροπλίζονται τα ντόπια ταλέντα. Οικονομικά, γιατί φεύγει
πολύτιμο συνάλλαγμα από τη χώρα μέσω των
μισθών και των μεταγραφών ξένων και της υπόγειας
διαδρομής του χρήματος. Εθνικά, γιατί δεν δίνεται η
κατάλληλη ευκαιρία στα ντόπια ταλέντα να αναδειχθούν με αποτέλεσμα η Εθνική ομάδα να πάσχει από
στελέχη, γεγονός που αποδυναμώνει την ποδοσφαιρική εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό με όλα τα
αρνητικά συνεπακόλουθα.
Ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου Πάμπος
Χριστοδούλου μετά τις ήττες από Ουαλλία και
Βέλγιο εν μέσω των καλών εμφανίσεων δήλωσε
(βαθύτατα στενοχωρημένος) ότι «αυτή η ομάδα έχει
μέλλον». Εμείς αυτό που θα υποδείξουμε είναι ότι το
ποδόσφαιρο μας δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον
ενόσω οι ξένοι παίκτες χρησιμοποιούνται αλόγιστα
σε βάρος των Κυπρίων.
Ενόσω οι ατζέντηδες και οι σωματειακοί παράγοντες
θα παίζουν το χοντρό παιχνίδι με την εμπορία ξένων
παικτών, το Κυπριακό ποδόσφαιρο θα εξακολουθήσει να κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας όσο
λαμπερά κι αν είναι τα πυροτεχνήματα που θα εκπέμπουν κάποιες καλές στιγμές της Εθνικής Κύπρου ή
κάποιες διακρίσεις ομάδων στο «Τσάμπιονς Ληγκ».
Ήρθε η ώρα, η ΚΟΠ, ο ΚΟΑ και η πολιτεία γενικότερα
να αντικρύσουν με τη δέουσα σοβαρότητα το σπουδαίο κεφάλαιο που λέγεται «Κύπριος ποδοσφαιριστής». Το μέλλον του ποδοσφαίρου μας είναι η επένδυση στις υποδομές και στα ντόπια ταλέντα. Όλα τα
άλλα είναι πυροτεχνήματα!!!
Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Δημοσιογράφος, προπονητής ποδοσφαίρου
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• Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΟΡΘΩΣΕ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ...

Περήφανες εμφανίσεις με ήττες παρηγοριάς

Π

ραγματοποίησε πολύ καλές
εμφανίσεις η Εθνική Κύπρου

με Βέλγιο και Ουαλλία στο ΣΓΠ,
αλλά έχασε και στους δύο αγώνες
με 0-1. Χωρίς αμφιβολία οι διεθνείς μας όρθωσαν ανάστημα
μπροστά στα ακριβοπληρωμένα
αστέρια του Βελγίου και της
Ουαλλίας, αλλά στο τέλος λύγισαν.
Με τις δύο απανωτές ήττες, η
Εθνική έπεσε στην προτελευταία
θέση με εννέα βαθμούς, δύο σκαλοπάτια πίσω από
την 4η Βοσσνία.
Σε σύγκριση με το
πρώτο αγώνα με
την Ουαλλία, το
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εμπλούτισε
το παιχνίδι του
με τους Βέλγους
με πιο επιθετικό
πνεύμα και καλύτερη
αμυντική
λειτουργία.
Η πλούσια επιθετική δραστηριότητα που επέδειξαν οι διεθνείς
μας, αποτυπώθηκε σε καλές
φάσεις μέσα στην μεγάλη περιοχή,
χωρίς ωστόσο να πετύχουν το
ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από

την παραβίαση της αντίπαλης
εστίας. Γενικά, οι διεθνείς μας
είχαν διάθεση, καλή οργάνωση,

ορθό προσανατολισμό και γρηγοράδα στην ανάπτυξη τους.
Χαραχτηριστικό

γνώρισμα

της

ομάδας μας είναι ότι όλοι οι παί-

Η ΕΘΝΙΚΗ ΘΑ ΚΥΝΗΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ, ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι»

Υπερήφανος για την προσπάθεια και την απόδοση των παικτών του
παρουσιάστηκε στις δηλώσεις του ο Πάμπος Χριστοδούλου μετά το
τέλος του αγώνα. Δήλωσε πως βάσει τις εικόνας της Εθνικής στα παιχνίδια με Βέλγιο και Ουαλία οι διεθνείς δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα
από τα μεγάλα αστέρια. Και πρόσθεσε: «Με σωστή δουλειά και υπομονή αυτή η Εθνική έχει μέλλον. Ο αγώνας χάθηκε γιατί υστερήσαμε στη
σωστή τελική προσπάθεια. Ένας μεγάλος αντίπαλος θα έβρισκε τις
δικές του ευκαιρίες. Νομίζω ότι ο κόσμος χάρηκε ένα ωραίο παιχνίδι.
Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι, να πάρουμε τα θετικά από τα δύο
παιχνίδια και να κοιτάξουμε τα παιχνίδια του Οκτωβρίου. Αν καταφέρουμε να τα κερδίσουμε, έχουμε πιθανότητες για την τρίτη θέση». Σε
ερώτηση αν είναι η κούραση που διαδραματίζει ρόλο και δέχεται γκολ
η Εθνική στα τελευταία λεπτά, είπε ότι είναι ένας από τους λόγους,
προσθέτοντας ότι αρκετοί διεθνείς δυστυχώς δεν αγωνίζονται στις
ομάδες τους.

κτες διακρίθηκαν. Ιδιαίτερη μνεία
αξίζει στο Γιωργαλλίδη που είχε
σταθερότητα,

εμνέοντας

τους

συμπαίκτες του ενώ έκανε σωτήριες αποκρούσεις κυρίως στον
αγώνα με τους Βέλγους. Στον αμυντικό τομέα πρωταγωνιστικό ρόλο
είχε ο ογκόλιθος Λαϊφης που έδειξε
τις ηγετικές του ικανότητες.
Αναντίλεγκτα, η Εθνική μας αδικείται από το μηδενικό όφελος στους
δύο

αγώνες.

Ο

προπονητής

Πάμπος Χριστοδούλου δήλωσε
απογοητευμένος «που δεν πήραμε
αυτό που αξίζαμε», τονίζοντας ότι
«αυτή η ομάδα έχει παρόν και μέλλον».

Μουσική βραδυά για οικονομική ενίσχυση
του Μελάθρου Αγωνιστών

Ο

Σύνδεσμος
Φίλων
του
Μελάθρου Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α
1955-59
των
επαρχιών
Λευκωσίας-Κερύνειας, διοργανώνει και φέτος την «Μουσική
Βραδιά» μετά δείπνου, που θα
γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 και
ώρα 8.00μ.μ στο χώρο του οικήματος των Συνδέσμων Αγωνιστών
Ε.Ο.Κ.Α, Λεωφ. Προδρόμου 40,

πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο.
Η βραδιά διοργανώνεται με στόχο
την οικονομική ενίσχυση του
Μελάθρου Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α
1955-59, το οποίο κατά γενική
ομολογία επιτελεί ένα αξιέπαινο
και ουσιαστικό έργο. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα είναι η
Ορχήστρα της Αστυνομίας μαζί με
τον αγαπημένο τραγουδιστή

Στέλιο Χιώτη. Η εκδήλωση τελεί
υπό την αιγίδα του Εξοχότατου
Προέδρου
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.
Τιμή €15. Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στην πρόεδρο
του Συνδέσμου Φίλων Μελάθρου
Αγωνιστών ΛευκωσίαςΚερύνειας, Στέλλα Σουρμελή
τηλ. 99626590.
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κυβερνητικοί και Ημικρατικοί ενέκριναν τη συμφωνία πλαίσιο για 4ετή ανανέωση της συλλογικής σύμβασης

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Τ

Η Κυπριακή ναυτιλία
με τον γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Παντελή Σταύρου

1 Ποια η εικόνα της Κύπρου ως ένα ποιο-

τικό και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κέντρο.
Η εικόνα της Κύπρου ως ένα ποιοτικό και
ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κέντρο είναι
πιστεύω πάρα πολύ καλή και τα όποια προβλήματα ή και αδυναμίες του παρελθόντος
όσον αφορούσε τα πλοία με Κυπριακή Σημαία
και ιδιαίτερα με αυτά που η ΟΜΕΠΕΓΕ συμβάλλετε μέσα από συμβάσεις έχει αυτή τη
στιγμή βελτιωθεί τα μέγιστα. Δεν είναι υπερβολή ούτε αυτοπροβολή της Ομοσπονδίας να
τονίσω ότι οι συμβάσεις μας αποτελούν
παράδειγμα προς μίμηση και από άλλα Συνδικάτα.

2

Ποια η συμβολή της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ στη
διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Η συμβολή
της ΟΜΕΠΕΓΕ στη διαμόρφωση αυτής της
πολύ καλής εικόνας είναι τεράστια. Αρκεί να
αναφέρω ότι αυτή η προσπάθεια για βελτίωση της εικόνας της Κυπριακής Ναυτιλίας σε
σχέση με τους όρους εργασίας των Ναυτικών
ξεκίνησε αρχές του 1980 . Έχοντας την αμέριστη υποστήριξη της ΣΕΚ κατέστη δυνατή η
διαπραγμάτευση μισθών και ωφελημάτων
για τους Ναυτικούς. Έκτοτε και με μεθοδικότητα στα χρόνια πού πέρασαν μέχρι σήμερα
κατορθώσαμε όπως η Κυπριακή Σύμβαση να
κατοχυρώνει στο ακέραιο τα συμφέροντα των
Ναυτικών μελών μας οι οποίοι απασχολούνται στα πλοία με το οποία συμβαλλόμαστε
ως ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ.

3

Ποια η σπουδαιότητα της συνάντησης
των ναυτοσυνδικάτων με το σύνδεσμο
πλοιοκτητών που θα πραγματοποιηθεί
στην Κύπρο. Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 11,12 Σεπτεμβρίου 2015 συνέρχεται στη Λεμεσό η επιτροπή που εξέλεξε η
Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφορών (ITF) για να
συζητήσει ζητήματα που σχετίζονται με τις
Διεθνείς συμβάσεις που υπογράφουμε για τα
πλοία με ξένες σημαίες. Ο λόγος που συνέρχεται αυτή η επιτροπή στη Κύπρο είναι αφενός γιατί εμείς ως φιλοξενούσα Οργάνωση
έχουμε ήδη οργανώσει με επιτυχία στο παρελθόν μεγαλύτερης εμβέλειας συναντήσεις και
αφετέρου γιατί στη Κύπρο θα βρίσκεται και η
εργοδοτική πλευρά η οποία θα παραστεί στις
εκδηλώσεις της Ναυτιλιακής Κύπρου που ως
γνωστό θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό
από 13-16 Σεπτεμβρίου 2015.

α γενικά συμβούλια των Ομοσπονδιών, Κυβερνητικών και
Ημικρατικών της ΣΕΚ άναψαν το
πράσινο φώς για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης στον ευρύ
δημόσιο τομέα για την τετραετία
2015-18.

• Ναί, από τα γενικά συμβούλια της ΟΕΚΔΥ και της ΟΗΟ
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΗΟ –ΣΕΚ
συνήλθε προχθές Δευτέρα και της
ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ την περασμένη Πέμπτη
για εξέταση του θέματος. Στις συνεδρίες, διεξήχθη σε βάθος συζήτηση.
Εγκρίθηκαν οι χειρισμοί των ηγεσιών
των δύο Ομοσπονδιών και κατεπέκταση της ΣΕΚ. Στη συνέχεια επικυρώθηκε
η συμφωνία - πλαίσιο, η οποία προβλέπει πως για τα έτη 2017 και 2018
θα υπάρχει διασύνδεση των μισθολογικών αυξήσεων στο δημόσιο τομέα με
τον ρυθμό ανάπτυξης του ονομαστικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος,
ΑΕΠ.
Οι δύο Ομοσπονδίες σε συνεννόηση με
τη ΣΕΚ είναι δεσμευμένες να διαβιβάσουν την απόφαση τους στον υφυπουργό παρά τω πρόεδρω Κωνσταντίνο Πετρίδη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου
2015.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΟΗΟ - ΣΕΚ

Εξάλλου, το Γενικό Συμβούλιο της
ΟΕΚΔΥ –ΣΕΚ, μελέτησε τις τελευταίες
εξελίξεις στο χώρο των Βρετανικών
Βάσεων. Με απόφαση του, στηρίζει
τον αγώνα των εργαζομένων που
στοχεύουν στην ανατροπή των μονομερών και ετσιθελικών αποφάσεων
της εργοδοτικής πλευράς για δραστικές μειώσεις μισθών και ωφελημάτων.

Πενθήμερη απεργία στις Βρετανικές Βάσεις

Κόβονται μισθοί και ωφελήματα από Κύπριους εργαζόμενους
ενώ παραχωρούνται αυξήσεις στους Βρετανούς

Σ

ε πενθήμερη αποχή από τις εργασίες
τους, διαμαρτυρόμενοι για τη ετσιθελική
στάση της εργοδοτικής πλευράς για δραστική μείωση μισθών και ωφελημάτων
κατέρχονται από προχθές Δευτέρα οι εργαζόμενοι στις Βρετανικές Βάσεις. Οι διαμαρ-

στος Τζιαπούρας, είπε πως «δεν μπορεί,
μονομερώς, η εργοδοτική πλευρά να έρχεται να καταργήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες για να παίρνουν οι ίδιοι (οι Βρετανοί εργαζόμενοι) προσαυξήσεις. Όπως
τόνισε αύριο Πέμπτη η διαμαρτυρία θα

4 Πως αξιολογείται το εργασιακό επίπεδο

των ναυτικών στα πλοία με διεθνείς σημαίες. Το εργασιακό επίπεδο αλλά και το εργασιακό περιβάλλον στα πλοία με άλλες ξένες
σημαίες είναι αξιόλογο. Ύστερα από μια
δεκαετία σκληρών διαπραγματεύσεων και
συζητήσεων στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας οι
Κοινωνικοί Εταίροι της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Κοινότητας δηλαδή οι Κυβερνήσεις ,τα
Συνδικάτα και οι Εργοδότες καταφέραμε και
συμφωνήσαμε τη Διεθνή Ναυτιλιακή σύμβαση
γνωστή με τα αρχικά MLC (Maritime Labour
Convention)
η οποία
κατοχυρώνει πλήρως το
εργασιακό περιβάλλον
σε
όλους
τους
τομείς για τα πληρώματα που στελεχώνουν
τα
πλοία ανεξαρτήτως σημαίας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Παραχώρηση
υποτροφιών
Παραχώρηση υποτροφιών από το CIIM
προς τα μέλη της ΣΕΚ
και τις οικογένειες τους
για απόκτηση Πτυχίου
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΒΒΑ.
Η προσφορά περιλαμβάνει δύο υποτροφίες
που καλύπτουν το 100%
των διδάκτρων, 25
υποτροφίες που καλύπτουν 50% των διδάκτρων για το Α’ έτος
σπουδών και 20% χορηγία διδάκτρων σε όλα
τα μέλη της ΣΕΚ που

τυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις
βάσεις Ακρωτηρίου, εκφράζοντας την
αντίθεση τους στις αποκοπές αφού θεωρούν ότι η μονομερής απόφαση των Βρετανών καταργεί συμφωνίες και συλλογικές
συμβάσεις που έχουν διαχρονικά υπογραφεί από το 1960. Ο Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής των Συντεχνιών ΣΕΚΠΕΟ για θέματα Βρετανικών Βάσεων, Χρή-

www.sek.org.cy,

μεταφερθεί στην Υπάτη Αρμοστεία, στη
Λευκωσία, όπου θα επιδοθεί σχετικό υπόμνημα στον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή, από
τον οποίο θα ζητηθεί να παρέμβει για επίλυση της διαφοράς. Τόνισε παράλληλα
πως είναι καιρός και η Κυπριακή πολιτεία
να παρέμβει καταλυτικά και να καταστήσει
σαφές πως οι συμφωνίες δεν πρέπει να
καταπατώνται.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

πληρούν τακριτήρια
εισοδοχής στο CIIM για
σπουδές ΒΒΑ
Υποβολή αιτήσεων
μέχρι 21 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες:
τηλ. 22849606

www.oho-sek.org.cy

