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• Το ΓενικόΣυμβούλιοκαθόρισετηνπολιτικήαιτημάτων

ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Α

ναγκαιότητα της εποχής θεωρείται η σύναψη ενός επικαιροπημένου κοινωνικού συμβολαίου με αιχμή την φορολογική
μεταρρύθμιση και την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.
(Σελ.8)

ΩΡΑΓΙΑΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΤΗΣΕ.Ε.
ΤΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΑΙΤΗΣΣΥΝΟΧΗΣ

Ο

ι φιλολαϊκές και φιλεργατικές
τοποθετήσεις του προέδρου
της «Κομισιόν» κ. Γιούγκερ στο
συνέδριο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σηματοδοτούν μια νέα
ελπιδοφόρα εποχή για τους
Ευρωπαίους πολίτες. Ώρα για
την οικοδόμηση της νέας Ευρώπης της αλληλεγγύης και της
(Σελ.4)
Κοινωνικής συνοχής.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2878
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
• Ανανέωσησυλλογικώνσυμβάσεωνμεσταδιακή
επαναφοράμισθώνκαιωφελημάτωνσταπρο
τηςκρίσηςεπίπεδα

4

Δημιουργία αξιοπρεπών
θέσεωνεργασίας

4

Πάταξητηςαδήλωτης
εργασίαςκαι
τηςεκμετάλλευσης

• Διεκδίκησηουσιαστικώναυξήσεωνμισθώνκαιωφελημάτωνστιςεπιχειρήσειςπουυπάρχειοικονομική
δυνατότητα

ΟΙΟΙΚΟΔΟΜΟΙΣΤΗΝΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΓΙΑΠΑΤΑΞΗΤΗΣΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ή

ρθε η ώρα να δείξουμε κόκκινη κάρτα στην εκδηλούμενη
εργοδοτική ασυδοσία στον ευρύ
τομέα των Οικοδομών - Κατασκευών. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ με
εφαλτήριο το
πρόσφατο
συνέδριο της
βγαίνει στην
αντεπίθεση.
(Σελ.9)

Τ

Ε

νόψει της διαδικασίας για ανανέωση
των συλλογικών συμβάσεων που
λήγουν το 2015, η ΣΕΚ επικεντρώνει την
προσπάθεια της στην επανάκτηση των
μισθών και ωφελημάτων που απωλέσθηκαν μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε
πρόσφατη συνεδρία του άναψε το πράσινο φως για διεκδίκηση αυξήσεων και
ωφελημάτων.

διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων η
διάρκεια θα είναι διετής. Μιλώντας από
το βήμα του Γενικού Συμβουλίου ο γ.γ.

Θα επιδιωχθεί ώστε η διάρκεια της
νέας συλλογικής σύμβασης να είναι
μονοετής. Ωστόσο, εκεί που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατοτητα για

ΝίκοςΜωϋσέως έστειλε το μήνυμα ότι
τώρα που η επανεκκίνηση της οικονομίας καθίσταται ορατή, η ΣΕΚ θα σκληρύνει περαιτέρω τη στάση της σε καί-

4 Εμπρός στη νέαπροσπάθεια

γιαθωράκιση των
συλλογικών συμβάσεων

ρια ζητήματα όπως η αδήλωτη εργασία, η εργασιακή εκμετάλλευση και
γενικότερα η υιοθέτηση μέτρων και
πολιτικών για προστασία των εργατικών δικαιωμάτων.
Το Γενικό Συμβούλιο διατράνωσε την
αποφασιστικότητα του Κινήματος να
ασκήσει πίεση προς κάθε κατεύθυνση
για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους
με αιχμή την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
(Σελ.3,16)

Να ολοκληρωθούν οι έρευνες για την καταστροφή της οικονομίας

ον τελευταίο καιρό οι πολίτες, σχεδόν καθημερινά, βομβαρδίζονται με ειδήσεις και εικόνες που
προκαλούν θλίψη, προβληματισμό και κάποτε οργή.
Πρόκειται για ειδήσεις που αφορούν το σπάταλο
κράτος, για ειδήσεις που αναφέρουν πως απλοί
πολίτες οδηγούνται στη φυλακή για οφειλές και
πρόστιμα που κυμαίνονται από 300-800 ευρώ, για
ειδήσεις που αφορούν έργα και ημέρες πρώην κορυφαίων αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας, για
ειδήσεις που αφορούν σήψη και διαφθορά σε αρκετούς τομείς της δημόσιας ζωής, όπως καταγράφονται στις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που χιλιάδες άτομα
βρίσκονται στην απόγνωση και την ανεργία, την ώρα
που αρκετός κόσμος περιμένει να ζήσει από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, την ώρα που αρκετές
εκατοντάδες συμπολίτες μας εξακολουθούν να σιτίζονται από τα κοινωνικά παντοπωλεία.
Βέβαια όλα αυτά δεν είναι σημερινά φαινόμενα. Χρονολογούνται και οι ρίζες τους φθάνουν στο πολύ
μακρινό παρελθόν, αφού η διαφθορά, το ρουσφέτι

και η σήψη αποτελούν συνομήλικα στοιχεία με την
Κυπριακή Δημοκρατία, όπως σημείωνε η ΣΕΚ σε γραπτό υπόμνημα που επέδωσε στις 15 Ιανουαρίου 2009
στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Δ. Χριστόφια.
Αυτή την ώρα φαίνεται πως, η ανοχή, η αντοχή και
τα όρια υπομονής του απλού πολίτη εξαντλούνται,
ιδιαίτερα όταν ακούει πως, το πρώτο δεκάμηνο του

•Ελπίδακαιαχτίδαφωτός

οΓενικόςΕισαγγελέας
2015 βρέθηκαν στη φυλακή 289 άτομα με μικροοφειλές και την ίδια ώρα γνωρίζει πως, όσοι κατέστρεψαν την κυπριακή οικονομία εξακολουθούν να βρίσκονται στο απυρόβλητο, είτε ζουν στην Κύπρο είτε
ζουν στην αλλοδαπή.
Είναι γι’ αυτό και για άλλους πολλούς λόγους που το
Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ στην τελευταία του συνεδρία, διατύπωσε τη θέση ότι «αναμένει με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και αγωνία τα αποτελέσματα των εισαγ-

γελικών και αστυνομικών ερευνών για τα όσα κακώς
συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια σε βάρος της
κυπριακής οικονομίας».
Η τελευταία ελπίδα, για διόρθωση των κακώς εχόντων μέσα από την τεκμηριωμένη και αυστηρή τιμωρία των ενόχων, είναι ο Γενικός Εισαγγελέας και η
υπηρεσία της οποίας προΐσταται, οι οποίοι πρέπει
να αφεθούν απερίσπαστοι να ολοκληρώσουν το έργο
και την αποστολή τους.
Ο Γενικός Εισαγγελέας και όλο το προσωπικό της
Νομικής Υπηρεσίας αποτελούν αχτίδα φωτός μέσα
στο σκοτεινό και μαύρο περιβάλλον.
Η ΣΕΚ επενδύει σ’ αυτή την αχτίδα και ευελπιστεί
ώστε σύντομα αρκετές υποθέσεις να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία στην ετυμηγορία της
πρέπει να είναι ιδιαίτερα καυστική και αυστηρή γιατί
μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η τρωθείσα εμπιστοσύνη του λαού.
Να συλλαμβάνουμε τις μαρίδες, (π.χ. τους 289 μικροοφειλέτες), και να αφήνουμε στο απυρόβλητο τους
μεγαλοκαρχαρίες δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε τίμιο.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Νέοι και νέες
αντισταθείτε…

Έ

χω την εντύπωση ότι
γενικά σε αυτό τον τόπο
δεν πάμε καθόλου καλά. Από
τον καιρό που μας έφεραν
αυτή την κρίση, όπως μας την
έφεραν κάποια πράγματα
σταμάτησαν να λειτουργούν.
Κι άντε, η κρίση μας έβαλε και
λίγο μυαλό, όμως από εκεί
και πέρα, πιστεύω ότι σκόπιμα σταμάτησαν τα πάντα…
Το παζάρι δεν κάνει πλέον
μεγάλα βήματα, μικρά, όχι
όμως και σταθερά. Οι δουλειές μας το ίδιο. Όσοι έχουμε
μια δουλίτσα σιωπούμε και
λέμε άστο μέχρι πάρα κάτω
να δούμε τι θα γίνουμε και
που θα καταλήξουμε. Κάποιοι
άλλοι δεν έχουν καθόλου δουλειά και ψάχνουν εδώ και
καιρό να βρουν κάτι…
Οι μόνοι που κινούνται και
τάζουν επαγγελματική αποκατάσταση, είναι τα διάφορα
πανεπιστήμια και κολλέγια.
Και οι νέοι μας, μαζεύουν ότι
έχουν και το ρίχνουν στις
σπουδές. Όταν τελειώσουν
θα καταλάβουν κι αυτοί ποιο
είναι το μέλλον τους σε αυτό
τον τόπο…
Να με συγχωρέσουν αυτοί
που έφεραν την κρίση, αλλά
γενικά στα «σκάτωσαν» σε
αυτό τον τόπο. Αν είναι να
δουλεύω μια ζωή χωρίς κέρδος τι να το κάνω. Απλά, έτσι,
για να ζω! Καλά κι εγώ που
πέρασα τα 50 δεν με νοιάζει
και πολύ. Οι νέοι όμως, τι θα
γίνουν, που θα καταλήξουν,
πως θα φτιάξουν οικογένειες,
πως μπορούν να ονειρευτούν;
Α, συγγνώμη, ξέχασα ότι
απαγορεύονται και τα όνειρα…
Φίλοι μου, δεν θυμώνω εύκολα, αλλά σήμερα είμαι θυμωμένος, περισσότερο βέβαια με
τον εαυτό μου και όχι με τους
άλλους. Πάω κι εγώ να γίνω
κομμάτι του συστήματος, του
κατεστημένου κι ανησυχώ
πολύ. Αν γίνει κι αυτό, τότε
ζήτω που καήκαμε. Εσείς
τουλάχιστον, νέοι και νέες,
αντισταθείτε, μην πέσετε κι
εσείς σε αυτή την καλοστημένη παγίδα της κρίσης…
Δημήτρης Δημητρίου

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Αχισυντάκτης ενθέτου
«ΓΗΠΕΔΟ» της εφημερίδας
«Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Η ανάκαμψη της οικονομίας και η ζουγκλοποίηση της κοινωνίας

Ο

υπουργός Οικονομικών επαίρεται ότι η
προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας
για το 2015 -18 είναι πιο αισιόδοξες σε
σχέση με τις εκτιμήσεις της Τρόικα τονίζοντας ότι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι θα υιοθετηθούν χωρίς τη λήψη περαιτέρω δημοσιονομικών μέτρων. Αυτές οι θετικές εξελίξεις ασφαλέστατα χαροποιούν όλους μας
με πρώτους τους κατακρεουργημένους και
άνεργους πολίτες οι οποίοι σηκώνοντας το
σταυρό του μαρτυρίου μεσούσης της κρίσης, προσδοκούν σε καλύτερες μέρες.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Αποκρυπτογραφώντας τα οικονομικά
δεδομένα διαπιστώνουμε τις ακόλουθες
καθοριστικές αρνητικότατες παράμετρους:
• Οι Κυπριακές τράπεζες αντιμετωπίζουν
την πρόκληση της μείωσης του εξαιρετικά
μεγάλου όγκου των προβληματικών δανείων, εν μέσω ενός αδύναμου ακόμη οικονομικού περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα της
Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει σε κίνδυνο από τα αυξανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα
οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 %
των μεικτών χορηγήσεων. Συνεπώς, τα
ψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανεί-

ων εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
και τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας.
• Η εξάρτηση από ξένες καταθέσεις παραμένει σε υψηλά επίπεδα και καθιστά τον
τραπεζικό τομέα ευάλωτο στην οικονομική
και πολιτική αστάθεια σε άλλες χώρες,
κυρίως στη Ρωσία και στην Ελλάδα, και
στη μεταβλητότητα της εμπιστοσύνης
ξένων επενδυτών στην Κύπρο.
Έχοντας αυτά κατά νούν και με δεδομένη
την εντεινόμενη διαδικασία εκποίησης

• Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
αιχμηρό αγκάθι στην ανάπτυξη
περιουσιών αναμένεται να πυροδοτηθεί
προσεχώς άσχημο κοινωνικό κλίμα το
οποίο αναπόφευκτα θα επηρεάσει δυσμενώς το οικονομικό περιβάλλον σε τούτη
την καθοριστική καμπή της επανεκκίνησης.
Κρούωμεν τον κώδωνα του κινδύνου διαμηνύοντας ότι το ξεπούλημα των περιουσιών των θυμάτων της οικονομικής κρίσης
που δημιούργησε το τραπεζικό - πολιτικό
κατεστημένο θα έχει οδυνηρές εθνικές,
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Καλούμεν λοιπόν την κυβέρνηση να αναλάβει τάχιστα πρωτοβουλία για επίλυση του
σοβαρότατου αυτού προβλήματος με
σκοπό να αποτραπεί μαζική πώληση των
περιουσιών των Κυπρίων μέσω πακετοποιημένων δανείων σε εξευτελιστικές τιμές

σε ξένα, κυρίως, επενδυτικά ταμεία. Θεωρούμεν υπεραναγκαία τη δημιουργία Ειδικού Φορέα Διαχείρισης σημαντικού μέρους
των μη εξυπηρετούμενων δανείων με κοινωνικό πρόσωπο.
Είναι βέβαιον πώς με τον τρόπο που γίνονται σήμερα οι αναδιαρθρώσεις δανείων
είναι καταδικασμένες να αποτύχουν καθ’
ότι στις πλείστες των περιπτώσεων δεν το
επιτρέπει ούτε η οικονομική, ούτε η ηλιακή
κατάσταση του δανειολήπτη. Η προσωρινή
μείωση της δόσης που προτείνεται από τις
τράπεζες στους δανειολήπτες δεν βοηθά
πρακτικά τον δανειολήπτη γιατί απλά
μετακινεί την εκποίηση στο άμεσο μέλλον.
Και τούτο γιατί οι χρεώσεις των τόκων σε
ολόκληρο το κεφάλαιο τρέχουν και ο δανειολήπτης θα τις βρει μπροστά του συσσωρευμένες και φυσικά θεόρατες
Καταλήγοντας, θέλουμεν να στείλουμεν
ισχυρό το μήνυμα ότι για να επανεκκινήσει
με αξιώσεις η Κυπριακή οικονομία, θα
πρέπει πρώτα να δοθεί οριστική και βιώσιμη λύση στο φλέγον θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία αποτελούν
τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην καταβαλλόμενη προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα
εδραιωθεί το φαινόμενο που θέλει τους
αριθμούς να ευημερούν και τους ανθρώπους να υποφέρουν, γεγονός που θα
σηματοδοτήσει την απαρχή της ζουγκλοποίησης της Κυπριακής κοινωνίας.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

H

ΣΕΚ έχει κατεπανάληψη τονίσει ότι
ισότητα μεταξύ των δυο φύλων δεν
αποτελεί αυτοτελή μόνο στόχο αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των
ευρύτερων στόχων της ανάπτυξης της
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή
των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί εγγύηση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους αλλά και ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και τη βιω-

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

σιμότητα των συστημάτων κοινωνικής
προστασίας.
Συνεπώς πρωταρχική προτεραιότητα κάθε
πολιτείας είναι η ενίσχυση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο
πεδίο των πολιτικών απασχόλησης και
των κοινωνικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για το συνδυασμό ευελιξίας-ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνεχιστούν ακατάπαυστα οι προσπάθειες για την εξάλειψη των

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

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

εμποδίων όσον αφορά την ουσιαστική
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Παρά το ό,τι η μερική απασχόληση και άλλες ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας μπορεί να αντικατοπτρίζουν προσωπικές προτιμήσεις, η άνιση συμμετοχή
στις οικιακές και οικογενειακές ευθύνες
ωθεί περισσότερες γυναίκες από ό,τι
άνδρες να επιλέγουν αυτού του είδους τις
ρυθμίσεις. Σημειώνεται ότι αυτή την στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες
από 6 εκατομμύρια γυναίκες 25 έως 49

• Ώρα παροχής γενναίων
κινήτρων για ενίσχυση της
γυναικείας απασχόλησης
ετών δηλώνουν ότι υποχρεώνονται να μην
εργάζονται ή να εργάζονται με καθεστώς
μερικής απασχόλησης λόγω των οικογενειακών ευθυνών τους.
Εκεί που πρέπει λοιπόν να εστιαστεί η
προσοχή της πολιτείας είναι ο καλύτερος
συνδυασμός της επαγγελματικής με την
προσωπική ζωή, για τις γυναίκες και τους
άνδρες, αλλά και η ανάπτυξη μη δαπανηρών και ποιοτικών υποδομών φύλαξης
παιδιών προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και στους δύο γονείς να φέρνουν με

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

επάρκεια σε πέρας τις καθημερινές τους
πολλαπλές ευθύνες.
Δεν πρέπει να παραμένει ασχολίαστο το
γεγονός πως οι πολιτικές συνδυασμού
της επαγγελματικής με την προσωπική
ζωή είναι επίσης σημαντικές σε σχέση με
την αντιμετώπιση των δημογραφικών
προκλήσεων. Τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων είναι εκείνα τα
οποία έχουν θέσει ως προτεραιότητα τους
την προώθηση πολιτικών που να προσφέρουν στους γονείς τις απαιτούμενες διευκολύνσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε την
Υπουργό Εργασίας να επισπεύσει την
εξαγγελθείσα εφαρμογή του θεσμού της
άδειας πατρότητας αλλά και της καταβολής επιδόματος χρήσης της γονικής άδειας έτσι ώστε να προσφέρεται ισότιμα η
δυνατότητα και στα δύο φύλα να συνεισφέρουν στις οικογενειακές ευθύνες χωρίς
να υπάρχει ο εμφυλος στιγματισμός στην
αγορά εργασίας. Έφθασε ο καιρός η
ευρωπαϊκή Κύπρος που επιθυμεί να ενισχύσει το κοινωνικό της πρόσωπο να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες τομές διασφαλίζοντας την ισότητα στην εργασία.

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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ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 15 Οκτωβρίου 2015,
και μεταξύ άλλων αποφάσισε
τα εξής:-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΚ
Επείγει η αναθεώρηση
της πολιτικής εργοδότησης
αλλοδαπών και η αδήλωτη
εργασία

- Η πολιτική ανανέωσης των
συλλογικών συμβάσεων που
λήγουν την 31/12/2015 έχει ως
εξής:(i) Η διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων για το 2016
να είναι μονοετής. Εκεί που
υπάρχει δυνατότητα για διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων
μισθών και ωφελημάτων
δύναται να είναι διετής.
(ii) Κύρια προσπάθεια είναι η
επαναφορά όλων των μειώσεων μισθών και ωφελημάτων
που έγιναν λόγω της οικονομικής κρίσης.
(iii) Σε επιχειρήσεις ή τομείς της
οικονομίας που παρουσιάζεται δυνατότητα διεκδίκησης
αυξήσεων μισθών και ωφελημάτων να διεκδικηθούν.
Οι δείκτες της οικονομίας που
επηρεάζουν την πολιτική μας
για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων έχουν ως
εξής:
Η παραγωγικότητα για το
2012, 2013 και 2014 που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς
υποβολής αιτημάτων ανέρχεται αυξημένη στο 0,8%.
Ο πληθωρισμός ήταν στο 0,4%
για το 2013, -0,3% για το 2014
και -1% για το 2015, προβλέπεται δε να είναι 0,9% για το
2016.
- Εκφράζει την ανησυχία του
για τα ψηλά επίπεδα ανεργίας που κυμαίνονται γύρω
στο 15%. Χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για
μείωση του ανεργιακού δείκτη
και ζητά την επίσπευση της
εκτέλεσης όλων των αναπτυξιακών έργων που εξήγγειλε
πρόσφατα ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
Η εκτέλεση των έργων αυτών,
(που θα πρέπει να γίνουν από

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη
14 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο NISSI BEACH στην Αγία
Νάπα το 33ο ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΤΣΑΙ το οποίο διοργανώνει το
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ Αμμοχώστου σε συνεργασία με το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ανησυχεί έντονα η ψηλή
ανεργία και η παραβίαση
των συμβάσεων
εταιρείες και εργολάβους που
σέβονται και εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις και τηρούν
τα εργασιακά θέσμια), θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα προωθήσει την
πολυπόθητη ανάπτυξη της
οικονομίας.
Καλείται το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
ασφαλίσεων να μελετήσει εκ
νέου την πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών, να πατάξει
με δυναμισμό την αδήλωτη
εργασία και να εφαρμοστεί
αποτελεσματικά η νομοθεσία
περί Ίσης Μεταχείρισης στην
απασχόληση, ώστε οι Κοινοτικοί εργαζόμενοι να μην αποτελούν θύματα εκμετάλλευσης
και αθέμιτου ανταγωνισμού.
- Επανατονίζει την άμεση ανάγκη για γρήγορη εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓΕΣΥ) και χαιρετίζει τις προσπάθειες του νέου υπουργού
Υγείας Γιώργου Παμπορίδη πο
στοχεύει στην εισαγωγή μονοασφαλιστικού σχεδίου υγείας.
Μέσα από την εισαγωγή του
ΓΕΣΥ πρέπει να διατηρηθεί η
αυτονομία του Οργανισμού
Ασφάλειας Υγείας, ενώ τάχιστα η κυβέρνηση πρέπει να
προχωρήσει σε διάλογο με το
συνδικαλιστικό κίνημα με
στόχο την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στα κρατικά νοσηλευτήρια

Επιβάλλεται η λήψη
μέτρων για πάταξη της
εργασιακής εκμετάλλευσης
οι οποίοι θα επηρεαστούν από
την αυτονόμηση των νοσοκομείων.
- Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τους ανείσπρακτους φόρους που συμποσούνται σε ποσά που το τέλος του
2013 ξεπερνούσαν το €1δισεκ.
Καλείται η κυβέρνηση στο
σύνολο της, σε συνεργασία με
τα αρμόδια τμήματα, τη Γενική
Εισαγγελία, την αστυνομία και
την Ελεγκτική Υπηρεσία να
εκπονήσουν ένα αυστηρό οδικό
χάρτη για την είσπραξη όλων
των πιο πάνω ποσών.
Η είσπραξη αυτών των οφειλών που ξεπερνά τα όρια της
παρανομίας, θα αποκαταστήσει το περί δικαίου αίσθημα
των μισθωτών πολιτών, που
είναι οι μόνοι σε αυτό τον τόπο
που έγκαιρα εκπληρώνουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος.
Η ευρωστία των κρατικών
ταμείων δεν μπορεί να επέλθει
μόνο μέσα από τη μείωση των
μισθών και των άλλων ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι
εργαζόμενοι, αλλά κυρίως
μέσα από την πραγματική
πάταξη της φοροδιαφυγής
και
την
αποτελεσματική
είσπραξη των καθυστερημένων
φόρων.
- Εκφράζει την αγανάκτηση
του για τις μεγάλες καθυστε-

ρήσεις στην πληρωμή των
ανεργιακών επιδομάτων και
των αποζημιώσεων λόγω πλεονασμού και καλεί την κυβέρνηση να στελεχώσει τις υπηρεσίες του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για να μπορούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
- Εκφράζει την απαρέσκεια του
γιατί τον τελευταίο καιρό
παρουσιάζονται
σοβαρά
κρούσματα εκμετάλλευσης

της νομοθεσίες για αγορά
υπηρεσιών με αρκετούς εργοδότες να προτρέπουν το προσωπικό τους να γραφτούν ως
αυτοτελώς
εργαζόμενοι,
παρουσιάζοντας τους ατομικά
συμβόλαια με υποδεέστερους
όρους εργασίας. Καλείται το
υπουργείο Εργασίας να παρέμβει για τερματισμό αυτής της
απαράδεκτης τακτικής.
- Αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία τα αποτελέσματα των εισαγγελικών και
αστυνομικών ερευνών για τα
όσα κακώς συνέβησαν τα
τελευταία χρόνια σε βάρος της
κυπριακής οικονομίας.
Καλούνται όλες οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του Κράτους, (γενική
εισαγγελία, αστυνομία, υπουργείο Δικαιοσύνης), να επισπεύσουν τις απαραίτητες και αναγκαίες διαδικασίες, ώστε
μακριά από εφησυχασμό και
βραδυδικία να αποδοθούν
ευθύνες, εκεί όπου τεκμηριωμένα ανήκουν, ικανοποιώντας
έτσι και το περί δικαίου αίσθημα του λαού.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
- Χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την
κυπριακή κυβέρνηση για ορθή, δίκαιη και βιώσιμη λύση του
κυπριακού προβλήματος και καλεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συνεχίσει τις προσπάθειες του για την επίτευξη μια
λύσης που δεν θα παρεκκλίνει και δεν θα παραβιάζει τον
πυρήνα του Ευρωπαϊκού κεκτημένου όπως πολύ ορθά δήλωσε
κατά την εδώ πρόσφατη παρουσία του (Ιούλιος 2015) και ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ζαν Κλόντ Γιούνκερ.
Η ΣΕΚ, η οποία θα συνεχίσει τις δικές της προσπάθειες για
ακόμα καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία με το τουρκοκυπριακό συνδικαλιστικό κίνημα, χαιρετίζει κάθε προσπάθεια
και κάθε ενέργεια που βοηθά στην άρση της κατοχής και συμβάλλει στη δίκαιη και ορθή λύση του κυπριακού προβλήματος
και υποδεικνύει πως, τώρα που οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτητα θα πρέπει στο εσωτερικό μέτωπο να υπάρξει συσπείρωση, συναντίληψη στόχων και σκοπών και η μέγιστη δυνατή
ενότητα σ’ όλα τα επίπεδα.
Το Kυπριακό πρόβλημα δεν προσφέρεται για κομματική εκμετάλλευση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την
επίτευξη ψηφοθηρικών και άλλων σκοπών. Αυτή η συνταγή
και αυτή η λογική δοκιμάστηκε στο παρελθόν και αποδείχτηκε
ζημιογόνα και ανώφελη.

Ο καρκίνος του θυροειδή στο μικροσκόπιο εκδήλωσης

Το Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ
Αμμοχώστου και το Τμήμα
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Αμμοχώστου ευχαριστούν τη
διεύθυνση του ξενοδοχείου
NISSI BEACH για την δωρεάν
παραχώρηση της αίθουσας,
και όλα τα ξενοδοχεία και

Τις παρευρίσκομενες καλοσώρισε ο Σταύρος Χαραλάμπους, Οργανωτικός Γραμματέας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου.

φίλους

που

προσέφεραν

δώρα για την εκδήλωση ως
επίσης και όλους όσους συνεισέφεραν για την επιτυχία της
εκδήλωσης.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της η Νίκη Χαλαμάντουρου, Επαρχιακή Γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου.
Καλεσμένος στην εκδήλωση
ήταν ο Δρ. Κρίνος Τροκούδης,
ενδοκρινολόγος ο οποίος ανάπτυξε το θέμα «Ο Θυρεοείδης –

3

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ανίχνευση – θεραπεία».Ο γιατρός ανάλυσε τα συμπτώματα
και τη θεραπεία όσον αφορά
τον υποθυρεοειδισμό και τον

υπερθυρεοειδισμό. Ανέφερε
επίσης ότι αν κάποιος θα περνούσε κάποιο είδος καρκίνου
και μπορούσε να επιλέξει τότε

αυτός θα ήταν ο καρκίνος του
θυρεοειδή. Στο τέλος απάντησε
σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Οι αριθμοί που κληρώθησαν
είναι οι κάτωθι:
1024,1067,0716,0127,0012,04
75,0390,0009,1086,1017,0753
,1026,0504,0511,0540
‘Ολες οι εισπράξεις θα διατεθούν

για

σκοπούς.

φιλανθρωπικούς
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η σημασία των δηλώσεων Γιούγκερ
στο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αίτηση για παραχώρηση
τόκων στεγαστικού δανείου

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ανακοίνωσή
του, ενημερώνει τους αιτητές του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος ότι για σκοπούς
παροχής τόκων στεγαστικού δανείου θα
πρέπει να επισυνάπτουν τα εξής έγγραφα
για σκοπούς αξιολόγησης:
• Αντίγραφο συμφωνίας στεγαστικού δανείου σε ισχύ.
• Κατάσταση προβλεπόμενων τόκων για
σκοπούς Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
• Ιστορική κατανάλωση της κύριας κατοικίας από ΑΗΚ για τα τελευταία 2 έτη.
• Αντίγραφο κατάσταση κίνησης δανείου για
το προηγούμενο έτος.
Για αγορά κύριας κατοικίας
Αντίγραφο αγοραπωλητήριου συμβολαίου
(χαρτοσημασμένο και κατατεθειμένο στο
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας).
Για ανέγερση κύριας κατοικίας
• Αντίγραφο άδειας οικοδομής.
Συγκεκριμένα, η παροχή τόκων αφορά μόνο
δάνεια που έχουν συναφθεί για σκοπούς
αγοράς ή ανέγερσης της κύριας κατοικίας
του αιτητή ή/και δικαιούχου και βρίσκεται
στη Δημοκρατία.
Οι αιτήσεις για την παραχώρηση τόκων
στεγαστικού δανείου, όπως αναφέρεται, θα
εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει
της ημερομηνίας υποβολής τους και ότι
είναι δυνατόν να ζητηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας επιπλέον στοιχεία / έγγραφα για σκοπούς επιβεβαίωσης του σκοπού στεγαστικού δανείου.

Του Ανδρέας Φ. Μάτσα
Αν. Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ

Π

ριν από μερικές μέρες ολοκληρώθηκε το 13ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ETUC- ΣΕΣ), η οποία εκπροσωπεί το
σύνολο των εργαζομένων στην Ε.Ε
συμμετέχοντας στις διαδικασίες και
στα σώματα διμερούς και τριμερούς
συνεργασίας και διαπραγμάτευσης σε
ότι αφορά τα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα.
Στο Συνέδριο, λήφθηκαν σημαντικές
αποφάσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, μέσα από διάφορα
ψηφίσματα και τη Διακήρυξη του
Παρισιού στη βάση της αλληλεγγύης
για δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης.
Το σχέδιο δράσης για την επόμενη
τετραετία παραπέμπει στην ενίσχυση
της προσπάθειας για κοινωνική
δικαιοσύνη και συνοχή, εδραίωση της
δημοκρατίας μέσα και από την εμβάθυνση του κοινωνικού διαλόγου,
όπως επίσης και την αειφόρο ανάπτυξη και την ισότητα.
Οι παρεμβάσεις σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως του Προέδρου της
Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζιαν
Κλοντ Γιούγκερ και του Προέδρου του
Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς,
έδωσαν μια πιο ενισχυμένη και βαρύνουσα διάσταση και ενίσχυσαν τις
θέσεις πολιτικής που εκφράζουν τα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα των οποίων η
ΣΕΚ αποτελεί ενεργό μέλος.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «οι
άνθρωποι έχουν το φυσικό χάρισμα
να κρίνουν την αλήθεια και συνήθως
την αποκαλύπτουν. Και γι’ αυτό, όσοι
μπορούν εύστοχα να την αντιληφθούν, είναι επίσης ικανοί ν’ αντιληφθούν και τις πιθανότητες που
υπάρχουν».
Μέσα από αυτό το πρίσμα, είναι
σημαντικό να εστιάσουμε την προσο-

Ο

ι ανησυχίες των εργαζομένων για
την παρατηρούμενη συρρίκνωση
του κοινωνικού κράτους στον τομέα
των δημοσίων υπηρεσιών τέθηκαν επί
τάπητος σε πρόσφατη σύσκεψη της
Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Δημοσίων
Υπηρεσιών EPSU στην Αθήνα στις 12 14 Οκτωβρίου. Η αντιπροσωπεία της
Ομοσπονδίας είχε συνάντηση με την
συντεχνία δημοσίων υπαλλήλων της
Ελλάδας, ΑΔΕΔΥ και άλλους φορείς με
σκοπό την λεπτομερή ενημέρωση των
Ευρωπαικών Συνδικάτων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι Δημόσιες Υπηρεσίες στην
Ελλάδα λόγω των μέτρων λιτότητας
που εφαρμόστηκαν.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης υπήρξε
συνάντηση με την Εκτελεστικη Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στα κεντρικά γραφεία
της Οργάνωσης στην Αθήνα ενώ έγιναν
επισκέψεις σε αρκετές Δημόσιες Υπηρεσίες και Δήμους της Αθήνας. Κατά την
διάρκεια των επισκέψεων έγινε διάλογος με τους εργαζόμενους και τις Διευ-
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χή μας στις δηλώσεις Γιούγκερ οι
οποίες λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία,
σίγουρα σε σχέση με το περιεχόμενό
τους αλλά ταυτόχρονα και πολύ πιο
σημαντικά, σε συνάρτηση με την ιδιότητά του και τον πολιτικό χώρο
(Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) από τον
οποίο προέρχεται και ο οποίος
εκπροσωπεί την πλειοψηφία των
κυβερνήσεων στην Ευρωζώνη.
Το κάλεσμά του προς τη ΣΕΣ για τη
δημιουργία μιας «συμμαχίας» μέσα
από την οποία να μπορεί να οικοδομηθεί μια Ευρώπη με κοινωνικό χαρακτήρα και πρόσωπο, δίνει μια νέα
προοπτική, αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνει και την αγωνία που ο ίδιος
εξέφρασε σε σχέση με τα διαθέσιμα
χρονικά περιθώρια. «Πρέπει να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάτι καλύ-

• Η παρέμβαση Γιούγκερ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική στην
προσπάθεια για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας στις δομές, στους θεσμούς, στις εργασιακές σχέσεις και στους
χώρους εργασίας, μέσα από την αρχή πως, οι κοινωνίες θα πρέπει
να οργανώνονται στη βάση της «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς»
τερο, γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι
καλύτερο. Είμαστε η τελευταία ευκαιρία της Επιτροπής για να γεφυρωθεί
το χάσμα με τους πολίτες και η Ευρώπη να έρθει πιο κοντά σε αυτούς».
Στην ίδια βάση, η Ευρώπη θα πρέπει
να προβεί σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στους τομείς και στις πολιτικές που χρήζουν βελτίωσης, «χωρίς
να σημαίνει πως η μεταρρύθμιση και
η ανανέωση αποτελούν επιστροφή
στο νεοφιλελευθερισμό». Η καταγραφή του τριπτύχου επιτυχίας μέσα
από το οποίο θα δοθεί πολιτική
ώθηση στην απασχόληση και στην
οικονομική ανάπτυξη, είναι ιδιαίτερα
σημαντική ως προοπτική στρατηγικής ολοκλήρωσης, βασισμένο στη
δημοσιονομική εξυγίανση, τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις επενδύσεις
για ανάπτυξη, το οποίο βέβαια θα
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο κομμάτι της απασχόλησης,
καθώς «η κρίση θα τελειώσει όταν

Ανησυχίες ευρωπαικών συνδικάτων
για τη συρρίκνωση βασικών δημοσίων υπηρεσιών
θύνσεις των Οργανισμών, Δημάρχους
κ.α. Στις συναντήσεις που έγιναν αναδείχθηκαν τα τεράστια προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι Δημοσίες Υπηρεσιες, οι αρνητικές επιπτώσεις στην
εξυπηρέτηση των πολιτών, η συρρί-

• Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών
στην Αθήνα με συμμετοχή
της ΟΗΟ-ΣΕΚ και της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
κνωση της κοινωνικής προστασίας, και
η επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων εξαιτίας των μέτρων λιτότητας.
Αποφασίστηκε, όπως η EPSU ετοιμάσει
σχετική έκθεση και θα προχωρήσει στη
συνέχεια σε παραστάσεις σε Ευρωπαι-

υπάρξει πλήρης απασχόληση». Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτει και η
ανάγκη για περαιτέρω «ενίσχυση της
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης»
και εμβάθυνση της οικονομικής και
νομισματικής ένωσης, δημιουργώντας τις ικανές και δυνατές συνθήκες

κό επίπεδο για την επίλυση των προβλημάτων των Δημοσίων υπηρεσιών
και την στήριξη των εργαζομένων στις
Δημόσιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Στην αποστολή των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων συμμετείχαν και οι συνάδελφοι

«μέσα από την ενίσχυση και ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου και
των συλλογικών συμβάσεων».
Επιπρόσθετα, η εξαγγελία πως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει
την Άνοιξη του 2016 ένα πυλώνα
ελάχιστων κοινών εργασιακών δικαιωμάτων και ένα προστατευτικό δίκτυ
στην αγορά εργασίας, προτείνοντας
νέους κανόνες για τις εργασιακές
σχέσεις που δεν θα μπορούν να «προσαρμόζονται επί το δυσμενέστερο»
για τους εργαζόμενους, δίνει το στίγμα μιας προσπάθειας για δημιουργία
μιας πιο κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης.
Τέλος η πρόθεση για κατοχύρωση της
ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία,
με ιδιαίτερη έμφαση την ενίσχυση
των συλλογικών συμβάσεων αορίστου διάρκειας, ενδυναμώνει ακόμα
περισσότερο την προσπάθεια για
εφαρμογή της «αλληλεγγύης στα
δικαιώματα εργασίας».
Α. Ηλία και Μ. Μιχαήλ, Γενικοί Γραμματείς των Ομοσπονδιών ΟΗΟ- ΣΕΚ και
ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ μελών της EPSU, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Δημοσίων Υπηρεσιών Dave Prentis, και
εκπρόσωποι άλλων Ευρωπαικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής συνδικαλιστικής αποστολής ήταν ο γενικός της
γραμματέας Jan Willem Goudrian.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ός
νισμ
Οργα οτήσεως
ατοδ
Χρημ τέγης
Σ

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Τ

Παράνομες πρακτικές
των τραπεζών σε βάρος
των δανειοληπτών

ην παράνομη και σε βάρος του δανειολήπτη πρακτική των
τραπεζών για αναφορά σε έτος 360 ημερών ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου αντί στη βάση των 365 ή 366 ημερών,
επισημαίνει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου
σε ενημερωτικό σημείωμα προς δανειολήπτες και καταναλωτές.
Ο Επίτροπος διαπίστωσε ότι σε αριθμό δανειακών συμβάσεων
και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων, που συνομολογούν
δανειολήπτες με Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ), γίνεται αναφορά σε έτος 360
ημερών ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου. Ως εκ
τούτου, το καθορισμένο
ετήσιο επιτόκιο στις εν
λόγω συμβάσεις (έστω R%)
μετατρέπεται σε ημερήσιο
επιτόκιο για έτος 360 ημερών (δηλαδή όπως προκύπτει από τον λόγο R%/360).
Στη συνέχεια, ο υπολογισμός του ετήσιου τόκου
πραγματοποιείται για 365
ή 366 ημέρες, ανάλογα με
την περίπτωση, στη βάση του ημερήσιου επιτοκίου, όπως προέκυψε πιο πάνω.
«Συνεπώς με τον τρόπο αυτό η συνολική ετήσια χρέωση τόκου
υπολογίζεται ενίοτε παράνομα και συνήθως, δυστυχώς, σε
βάρος του δανειολήπτη», αναφέρεται.
Ο Επίτροπος εισηγείται στους δανειολήπτες να είναι προσεχτικοί με τις δανειακές συμβάσεις που υπογράφουν με τα ΑΠΙ και
όπου έχουν απορίες ή/και αμφιβολίες να προσφεύγουν στη
λήψη συμβουλής από ειδικούς, εάν δεν ικανοποιούνται πλήρως
από τις διευκρινίσεις που πρέπει να τους παρέχονται από τα
ΑΠΙ.
Επίσης, να εξετάζουν κατά πόσο οι δανειακές συμβάσεις τις
οποίες διατηρούν με ΑΠΙ εμπεριέχουν πρόνοιες για 360 ημέρες
αντί του υπό του Νόμου οριζόμενου αριθμού ημερών ετησίως.
Ακόμα για ήδη υπάρχουσες συμβάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν
το υπό συζήτηση πρόβλημα, να εξετάζουν την προοπτική υποβολής παραπόνου στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, διεκδικώντας σχετικές αποζημιώσεις.
Τα ΑΠΙ, αναφέρεται, ενδείκνυται να επανεξετάσουν τη δομή των
δανειακών τους συμβάσεων σε ό,τι αφορά στο επίμαχο θέμα,
στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας αποκατάστασης του
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και του τραπεζικού συστήματος.

Οίκος Fitch

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
«ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ»
Η βιωσιμότητα της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει σε κίνδυνο από τα αυξανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αντιπροσώπευαν το α΄ εξάμηνο του
2015 το 62% και το 58% των τελικών μεικτών χορηγήσεων τους,
αντίστοιχα.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση
του διεθνούς οίκου πιστολη• Λόγω του μεγάλου
πτικής αξιολόγησης Fitch
όγκου μη εξυπηρετου- Ratings, κυπριακές τράπεζες
μένων δανείων
αντιμετωπίζουν την πρόκληση
της μείωσης του εξαιρετικά
μεγάλου όγκου των προβληματικών δανείων, εν μέσω ενός αδύναμου ακόμη οικονομικού περιβάλλοντος. Η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με τον οίκο, αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά
ύστερα από πολλά χρόνια ύφεσης, αλλά το λειτουργικό περιβάλλον για τον τραπεζικό τομέα εξακολουθεί να είναι αδύναμο,
με υψηλά ποσοστά ανεργίας και με αβέβαιες προοπτικές για
την αγορά ακινήτων.
Αναφέρει επίσης ότι η εξάρτηση από ξένες καταθέσεις παραμένει σε υψηλά επίπεδα και καθιστά τον τραπεζικό τομέα ευάλωτο στην οικονομική και πολιτική αστάθεια σε άλλες χώρες,
κυρίως στη Ρωσία και στην Ελλάδα, και στη μεταβλητότητα της
εμπιστοσύνης ξένων επενδυτών στην Κύπρο.
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Προχωράμε μαζί!

Για τον Τόπο... για τους Ανθρώπους... για το Μέλλον!
Ο

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από
το Κράτος ως Τραπεζικό Ίδρυμα εξειδικευμένο στη χρηματοδότηση στέγης. Βασική του
αποστολή είναι η δανειοδότηση
των νοικοκυριών για ικανοποίηση των στεγαστικών τους
αναγκών.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Οργανισμός
δέχεται καταθέσεις από το ευρύ
κοινό.
Για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο Οργανισμός διατηρεί 5
Καταστήματα, ένα σε κάθε
πόλη: στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην Πάφο
και στο Παραλίμνι.
ΔΑΝΕΙΑ
Ο Οργανισμός παραχωρεί
δάνεια για την απόκτηση, ανακαίνιση / συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση της πρώτης
κατοικίας, ως ακολούθως:
1. Δάνειο για απόκτηση της
πρώτης κατοικίας
• Ύψος
€200.000

δανείου:

Μέχρι

• Επιτόκιο (κυμαινόμενο): 3,50%
για κατοικίες με εμβαδόν μέχρι
300 τ.μ. και 4,00% για κατοικίες πέραν των 300 τ.μ. (Υπό
προϋποθέσεις, για τα 2 πρώτα
χρόνια το επιτόκιο επιχορηγείται κατά 0,50%).

θεί σε €492,20 και το Σ.Ε.Π.Ε. σε
4,93%.
Ασφάλεια κατοικίας
ασφάλεια ζωής:

και

Μετά την έγκριση της αίτησης,
θα πρέπει να συναφθεί ασφάλεια κατοικίας και όλοι οι αιτητές να συνάψουν ασφάλεια
ζωής, σύμφωνα με τις Ομαδι-

√ Ο Οργανισμός που
εμπιστεύτηκαν 33 χιλιάδες
οικογένειες στα 33 χρόνια
προσφοράς του!
κές Ασφάλειες του Οργανισμού.
Έξοδα κατά την υποβολή
αίτησης:
Κατά την υποβολή της αίτησης,
πληρώνονται €50 για έξοδα
αίτησης και €132 για την
πρώτη εκτίμηση της κατοικίας
που θα υποθηκευτεί.
Προσοχή:
Σε περίπτωση που δεν πληρώνονται κανονικά οι δόσεις του
δανείου, υπάρχει
κίνδυνος
απώλειας της ακίνητης ιδιοκτησίας που εξασφαλίζει το
δάνειο.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Οργανισμός δέχεται καταθέσεις ως ακολούθως:
1. Σε Λογαριασμούς Προθεσμίας (Γραμμάτια):
Διάρκεια

Επιτόκιο

12 μήνες

1,90%

9 μήνες

1,80%

6 μήνες

1,70%

3 μήνες

1,30%

1 μήνας

0,50%

2. Σε Λογαριασμούς Άμεσης
Πρόσβασης:
Είδος Λογαριασμού

Επιτόκιο

Ταμιευτήριο

0,40%

Όψεως

0,40%

Τρεχούμενος

0,10%

Σημείωση:
Όσα αναφέρονται πιο πάνω,
τόσο για τα δάνεια όσο και για
τις καταθέσεις, μπορούν να
τροποποιηθούν κατά την κρίση
του Οργανισμού. Επικαιροποιημένη πληροφόρηση θα βρίσκεται στα Καταστήματα του
Οργανισμού και στην Ιστοσελίδα
του
Οργανισμού
www.hfc.com.cy

• Περίοδος αποπληρωμής:
Μέχρι 35 χρόνια
2. Δάνειο για ενεργειακή αναβάθμιση
της
πρώτης
κατοικίας
• Ύψος δανείου: Μέχρι €60.000
• Επιτόκιο(κυμαινόμενο): 3,50%
• Περίοδος
αποπληρωμής:
Μέχρι 15 χρόνια
3. Δάνειο
για
ανακαίνιση/συντήρηση της
πρώτης κατοικίας
• Ύψος δανείου: Μέχρι €50.000
•
Επιτόκιο(κυμαινόμενο):
3,75%
• Περίοδος
αποπληρωμής:
Μέχρι 15 χρόνια
• Η ηλικία της κατοικίας θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον
7 ετών.
Άλλες πληροφορίες
Εξασφάλιση του δανείου:
Με πρώτη υποθήκη της χρηματοδοτούμενης κατοικίας.
Ενδεικτικό Συνολικό Ετήσιο
Ποσοστό
Επιβάρυνσης
(Σ.Ε.Π.Ε.):
Για δάνειο €100.000, διάρκειας
35 χρόνων, σε ζευγάρι ηλικίας
30 ετών, με επιτόκιο 3,50%, η
μηνιαία δόση του δανείου
ανέρχεται σε €434,48 και το
Σ.Ε.Π.Ε σε 3,95%. Σε περίπτωση
αύξησης του επιτοκίου κατά
1%, η μηνιαία δόση θα αυξη-

Περισσότερες πληροφορίες και Έντυπα Αιτήσεων Δανείων μπορείτε να εξασφαλίσετε από την Ιστοσελίδα του Οργανισμού
www.hfc.com.cy ή/και από τα κατά τόπους Καταστήματα του
Οργανισμού, ως ακολούθως:
Λ ε υ κ ω σ ί α: Γωνία Προδρόμου / Λεύκωνος 2 Τηλ: 22503333
Λ ε μ ε σ ό ς: Φίλιου Ζαννέττου 2

Τηλ: 25818877

Λ ά ρ ν α κ α: Πηλίου 11-13, Quality Towers A

Τηλ: 24625885

Π ά φ ο ς: Νικόλαου Νικολαϊδη 49

Τηλ: 26936500

Π α ρ α λ ί μ ν ι: 1ης Απριλίου 162

Τηλ: 3821130
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί στη φτώχεια

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ

Ν

έα μέτρα λιτότητας ζήτησε την
περασμένη εβδομάδα και επισήμως η «Κομισιόν» από την ισπανική
κυβέρνηση, περιπλέκοντας την προεκλογική καμπάνια ενόψει των εκλογών του Δεκεμβρίου. Ο Ισπανός
πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι είχε
υποβάλει το προσχέδιο του προϋπολογισμού αρκετά νωρίτερα από
την προθεσμία, ελπίζοντας να
πάρει εύκολα το «πράσινο φως»
από την Κομισιόν. Αντ’ αυτού άκουσε χθες τις Βρυξέλλες να επαναλαμβάνουν ότι «η Ισπανία πρέπει να
μείνει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής» και να απαιτούν
την κατάθεση συμπληρωματικού
προϋπολογισμού με νέα μέτρα αμέσως μετά τις εκλογές.
Η «Κομισιόν» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ισπανία δεν θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους για το
έλλειμμα ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Υπενθυμίζεται ότι το έλλειμμα
της Ισπανίας υπερβαίνει το 3% του
ΑΕΠ που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης από το
2008 και ότι της έχουν δοθεί μέχρι
σήμερα δύο παρατάσεις ώστε να
επιτύχει τον στόχο. Η Κομισιόν υποστήριξε χθες ότι ο προϋπολογισμός
βασίζεται σε υπερβολικά αισιόδοξες
προβλέψεις για την ανάπτυξη της
ισπανικής οικονομίας. Ειδικότερα,
οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι η ανάπτυξη της Ισπανίας θα είναι χαμηλότερη το 2016 εξαιτίας της επιβράδυνσης πολλών αναπτυσσόμενων οικονομιών στις οποίες είναι εκτεθειμένη η Ισπανία, κυρίως χώρες της
Λατινικής Αμερικής. Κατά την Κομισιόν η ισπανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,1% το 2015 και
με ρυθμό 2,7% το 2016. Η Μαδρίτη
στο προσχέδιο του προϋπολογισμού
προβλέπει ανάπτυξη 3,3% και 3%
αντίστοιχα για φέτος και του χρόνου.
Η διαφορά στην πρόβλεψη για την
ανάπτυξη οδηγεί μοιραία σε διαφορετικές εκτιμήσεις για το ύψος του
δημοσιονομικού ελλείμματος ως
ποσοστού του ΑΕΠ. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ισπανίας θα διαμορφωθεί το
2015 στο 4,5% του ΑΕΠ, αντί για το
4,2% του ΑΕΠ που έχει συμφωνηθεί
στο Eurogroup. Το χάσμα διευρύνεται ακόμη περισσότερο το 2016,
χρονιά κατά την οποία η Μαδρίτη
θα πρέπει να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το όριο
του 3% του ΑΕΠ, για την ακρίβεια
στο 2,8% του ΑΕΠ. Παρ’ όλα τα
εύσημα που έχει λάβει η Ισπανία
από τις Βρυξέλλες και από το Βερολίνο ως παράδειγμα επιτυχούς
εφαρμογής του δόγματος λιτότηταμεταρρυθμίσεις, μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της τάξης
του 1,4% του ΑΕΠ (ή του 1,7% αν
ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις της
Κομισιόν) δεν έχει πετύχει καμία
χώρα, πλην της Ελλάδας.
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Προειδοποιεί ο Στίβεν Χόκινγκ

Ο

ι μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις
μπορεί να οδηγήσουν τους περισσότερους ανθρώπους στην «φτώχεια»,
προειδοποίησε ο διάσημος Βρετανός
θεωρητικός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ,
υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία ευθύνεται, εν μέρει, για την αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας.
«Ο καθένας μπορεί να απολαύσει μια
πολυτελή ζωή εάν ο πλούτος που προέρχεται από τις μηχανές διαμοιράζεται,
αλλιώς οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανόν καταλήξουν οικτρά φτωχοί εάν οι
ιδιοκτήτες των μηχανών συσπειρωθούν
ενάντια στην αναδιανομή του πλούτου»,
έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο
Χόκινγκ σε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα Reddit.
«Μέχρι στιγμής, οι τάσεις φαίνεται πως
κλίνουν προς την δεύτερη επιλογή, με την
τεχνολογία να οδηγεί την αυξανόμενη
ανισότητα», πρόσθεσε ο ίδιος.
Συνέχισε λέγοντας ότι η ουσία αυτής της
υπόθεσης έγκειται στον τρόπο με τον
οποίο γίνεται η διανομή του πλούτου
μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών,
αναφέρει σε δημοσίευμά του το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.
Από την πλευρά της η τεχνολογική κοινότητα έσπευσε να ανταποδώσει τα
πυρά. Συγκεκριμένα, ο Μαρκ “Αντρισεν,
επιτυχημένος επιχειρηματίας και εκπρόσωπος της Σίλικον Βάλεϊ (περιοχή στο
Σαν Φρανσίσκο όπου εδρεύουν υψηλής
τεχνολογίας επιχειρήσεις) δήλωσε μέσω

ανάρτησής του ότι ο Χόκινγκ χρησιμοποιεί πεπαλαιωμένη ρητορική.
«Για εκατοντάδες χρόνια, οι άνθρωποι
που ισχυρίζονταν ότι οι μηχανές συμβάλουν στη μείωση των θέσεων εργασίας
φαίνονταν ανόητοι. Αλλά εγώ θα είμαι
διαφορετικός», έγραψε ο “Αντρισεν.
Συνέχισε προτείνοντας ότι κάποιος ίσως
θα πρέπει να αγοράσει έναν οικονομικό
οδηγό για αρχάριους στον Χόκινγκ.
Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του το
CNN, η συζήτηση αυτή αποτελεί καυτό
θέμα μεταξύ των οικονομολόγων στη
Σίλικον Βάλεϊ, όπου η αύξηση του πλούτου των νέων εργαζομένων τεχνολογίας
έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις μειονοτικές κοινότητες του Σαν Φρανσίσκο,
οι οποίες ως επί τω πλείστον απαρτίζονται από ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η θέση του
Χόκινγκ σε αυτό το ζήτημα είναι πιο
ορθή σε σχέση με αυτή του “Αντρισεν.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του
CNN, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία έχει οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες
χώρες του κόσμου. Και αυτό, γιατί πολλές χώρες προσπαθούν να αντιγράψουν
την «έννοια» της Σίλικον Βάλεϊ στις δικές
τους περιοχές. Ωστόσο, ενώ η «πίτα»
αυξάνεται, δεν παίρνουν όλοι μεγαλύτερο κομμάτι.
«Η δική μου ερμηνεία των δεδομένων
είναι ότι η τεχνολογία αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη στην πρόσφατη
αύξηση της ανισότητας. Είναι ο κύριος
παράγοντας», δήλωσε στην ιστοσελίδα
Technology Review ο Έρικ Μπρίντζολφσον, καθηγητής του MIT (Massachusetts
Institute of Technology.

Μειώθηκε ο παγκόσμιος πλούτος για πρώτη φορά μετά το 2008
Μ

είωση για πρώτη φορά μετά το
2008 καταγράφει ο παγκόσμιος
πλούτος, σύμφωνα με έρευνα της ελβετκής τράπεζας Credit Suisse, την ίδια ώρα
που η οικονονομική ανισότητα συνεχίζει
να διευρύνεται.Τα ευρήματα της ετήσιας
έκθεσης της ελβετικής τράπεζας για τον
παγκόσμιο πλούτο δείχνουν ότι το
πλουσιότερο 1% του πλανήτη κατέχει
περιουσία που αντιστοιχεί στο 50%
όλων των νοικοκυριών μαζί.

κα σε κάθε χώρα, στη λίστα με τις πλουσιότερες χώρες με πλούτο πάνω από
100.000 δολάρια ανά ενήλικα, στην
πρώτη πεντάδα περιλαμβάνονται: Η Νέα
Ζηλανδία (με 182.000 δολάρια/ενήλικα)
που πήρε τη θέση από την Αυστραλία (με
168.000/ενήλικα), η οποία καταλαμβάνει στην πρώτη θέση από το 2008, το
Βέλγιο (με 150.300 δολάρια/ενήλικα), το
Ηνωμένο Βασίλειο (με 126.500 δολά-

Η έρευνα έδειξε ότι η μείωση του παγκόσμιου πλούτου για πρώτη φορά μετά
την κατάρρευση της Lehman Brothers το
2008 είναι της τάξης των 12,4 τρισ.
δολαρίων, ενώ το σύνολο του πλούτου
ανέρχεται για την περίοδο 2014-2015
στα 250,1 τρισ. δολάρια. Όπως προκύπτει από την έκθεση και σε ό,τι αφορά
στις μεταβολές που υπέστη ο συνολικός
πλούτος σε κάθε χώρα, μεταξύ του 2014
και του 2015, οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν
την κορυφή της λίστας, με αύξηση 4,6
τρισ. δολαρίων στον πλούτο τους.
Σημαντική είναι και η αύξηση του πλούτου στην Κίνα (1,5 τρισ. δολάρια), αλλά
και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο πλούτος αυξήθηκε κατά 360 δισ. δολάρια.
Σχετικά με τους “χαμένους”, η έκθεση
παραπέμπει στη Γαλλία, στη Γερμανία,
στην Ιταλία και στην Ισπανία.

• Το πλουσιότερο 1% κατέχει
πλούτο που αντιστοιχεί στο 50%
των νοικοκυριών όλου του κόσμου

Κερδισμένες θεωρούνται οι εξής χώρες:
Χονγκ Κονγκ, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο και
Σαουδική Αραβία. Στο συγκεκριμένο
πλαίσιο, γίνεται αναφορά και στην
Ελλάδα, όπου η περιουσία των νοικοκυριών γνώρισε πτώση 17%.
Σε ό,τι αφορά στην περιουσία ανά ενήλι-

ρια/ενήλικα), αλλά και η Νορβηγία (με
119.600 δολάρια/ ενήλικα).
Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, για
χρόνια βρισκόταν σε οριακή θέση, είτε
εντός είτε εκτός της λίστας, ενώ φέτος
βρέθηκε κάτω από το όριο των 100.000
δολαρίων ανά ενήλικα, με 81.300 δολάρια να αναλογούν στη μέση περιουσία

που κατέχει ο κάθε ενήλικας. Μάλιστα,
όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ο
πλούτος ανά ενήλικα στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 136.800 δολάρια το 2007 και
θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να ανακάμψει και να βρεθεί στα επίπεδα προ
κρίσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις εξελίξεις
στη μεσαία τάξη του παγκόσμιου πληθυσμού, παρατηρείται αύξηση 27% στον
αριθμό των ενηλίκων της μεσαίας τάξης,
από τα 524 εκατομμύρια το 2000, σε 664
εκατομμύρια το 2015, με την οικονομική
κρίση να έχει επηρεάσει καταλυτικά το
μέγεθος της μεσαίας τάξης. Η αξία της
περιουσίας τους υπολογίζεται στα 80,7
τρισ. δολάρια το 2015, ήτοι το 32% του
παγκόσμιου πλούτου. Στην περίπτωση
της Ελλάδας, πάντως, καταγράφεται
μείωση του μεγέθους της μεσαίας τάξης,
ενώ σε ό,τι αφορά στον πλούτο που
συγκεντρώνει, από το 2000 έως το 2015
έχει σημειωθεί αύξηση 127 εκατ. δολαρίων.
Αναφορικά με τις
τάσεις στον μέσο
πλούτο και τον ρυθμό
ανάπτυξης ή συρρίκνωσης του πραγματικού ετήσιου πλούτου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των
δέκα χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις στις
πενταετίες
20002015, 2005-2010 και
2010-2015.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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21 Oκτωβρίου 1931:

Η πρώτη επανάσταση των Κυπρίων κατά του αγγλικού ζυγού
Σ

τις 21 Οκτωβρίου 1931, οι
Έλληνες της Κύπρου εξεγείρονται μαχητικά εναντίον
των Άγγλων κατακτητών,
που μέχρι εκείνη τη μέρα
αδιαφορούν παντελώς για
τον διακαή και προαιώνιο
πόθο όλων των Κυπρίων για
την Ένωση της Κύπρου με την
μητέρα Ελλάδα!

Νικόδημος Μυλωνάς καλεί το
λαό σε διαμαρτυρία κατά της
αποικιοκρατικής κυβέρνησης,
για τη στάση που κρατεί έναντι
στο συλλογικό αίτημα του
Κυπριακού λαού για Ένωση με
την Ελλάδα. Την ίδια μέρα
παραιτείται από βουλευτής. Σε
δύο μέρες παραιτούνται ακόμη
εννέα βουλευτές.

Η εξέγερση ήταν μαζική και
απλώθηκε σ’ ολόκληρο το
νησί! Στερείτο όμως οργάνωσης και συγκεκριμένου στόχου, γι’ αυτό και καταπνίγηκε
εύκολα από τον Βρετανό

20 Οκτωβρίου: Πραγματοποιείται μεγάλη διαδήλωση στο
στάδιο Λεμεσού και ο Νικόδημος Μυλωνάς καλεί το λαό σε
αντίσταση.
21 Οκτωβρίου: Χιλιάδες λαού

Άγγλοι επέβαλαν βαρύτητες
φορολογίες!
Μπορεί, η εξέγερση-επανάσταση να απέτυχε στο στόχο
της, αλλά πέτυχε να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο μέσω του
διεθνή τύπου, το πάγιο αίτημα
των Ελλήνων της Κύπρου για
Ένωση με την μητέρα Ελλάδα!
Οι Κύπριοι έστειλαν τα πρώτα
μηνύματα για το τι θ’ ακολουθούσε, έδειξαν και απέδειξαν
ότι δεν δεν παραιτούνταν από
τον προαιώνιο στόχο και πόθο
της Ένωσης. Λίγα χρόνια μετά,
ο κοινός στόχος, ο κοινός αγώνας και οι οραματισμοί ένωσαν
τον λαό οδηγώντας τον στον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
της ΕΟΚΑ 55-59.

ΑΙΤΙΑ

Αποικιοκράτη. Έκτοτε οι κατά
τα άλλα, πολιτισμένοι Άγγλοι
τρίζουν τα δόντια στους
Έλληνες και ευνοούν σαφέστατα το μειονοτικό μουσουλμανικό (σήμερα Τουρκικό) στοιχείο! Επιβάλλουν
κατοίκον περιορισμούς, υψηλές φορολογίες, μέτρα εκφοβισμού και αντίποινα!
Εν συντομία τα γεγονότα της
ιστορικής εκείνης μέρας του
Οκτωβρίου είχαν ως εξής:

17 Οκτωβρίου 1931: Ο Μητροπολίτης Κιτίου, βουλευτής

στην Λευκωσία, μετά από την
“καυτή” ομιλία του Νικόδημου
Μυλωνά, πορεύθηκαν από την
Φανερωμένη στο Κυβερνείο το
οποίο και πυρπόλησαν. Οι
συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε
ολόκληρο το νησί.
Ο Αγγλικός στρατός, κατέπνιξε
την επανάσταση, στην οποία
σκοτώθηκαν 6 άτομα και εξόρισε χιλιάδες, μεταξύ των
οποίων και ο ίδιος ο Νικόδημος Μυλωνάς.
Για την "κάλυψη των ζημιών
που προκλήθηκαν κατά τη
διάρκεια της επανάστασης", οι

Τα Οκτωβριανά της Κύπρου
και ο 12χρονος Αντώνης Σαμαράκης

Ο

Αντώνης Σαμαράκης (16.8.1919 – 8.8.2003), ένα από τα
πρώτα ποιήματα που έγραψε 12χρονος, ήταν εξ αιτίας της
εξέγερσής μας των Οκτωβριανών του 1931 κατά των Εγγλέζων
αποικιοκρατών:

Τα «Οκτωβριανά» υπήρξαν η
σημαντικότερη αντίδραση των
Κυπρίων ενάντια στην αποικιοκρατία από το 1878 που οι
Τούρκοι πούλησαν την Κύπρο
στους Βρετανούς μέχρι την
έκρηξη του απελευθερωτικού
αγώνα της ΕΟΚΑ, το 1955. Οι
αιτίες για το ξέσπασμα της
λαϊκής οργής πολλές: Η συνεχιζόμενη
«συνταγματική
φάρσα» του Νομοθετικού Συμβουλίου, η οικονομική κρίση, η
αυταρχικότητα του κυβερνήτη
Στορρς, μια σειρά νόμων που
προκάλεσαν ένταση (εκπαιδευτικό, ποινικός κώδικας, «νέο
δασμολόγιο»), η πάγια υπεροπτική βρετανική στάση που
απέρριπτε όλα τα κυπριακά
αιτήματα. Η αφορμή δόθηκε με
την αιφνιδιαστική παραίτηση
(17 Οκτωβρίου) από το Νομοθετικό Συμβούλιο του μητροπολίτη Κιτίου Νικοδήμου
Μυλωνά, βουλευτή Λευκάρων,
ο οποίος στις 20 Οκτωβρίου
εκφώνησε δύο εμπρηστικούς
λόγους στη Λεμεσό:
«Εν ονόματι του Θεού και λαού

«Χρόνια και χρόνια λαχταράς
Κύπρο την ώρα της χαράς
που κοντά μας θα σε φέρει
Φύσα λευτεριάς αγέρι.
Κύπρος μου όμορφο νησί
έχεις ψυχή ελληνική
και μοσχοβολούν Ελλάδα
τα βουνά της τα λαγκάδια.
Κύπρος μου έρχετ’ η στιγμή
που ο καθένας καρτερεί
να γιορτάσει πέρα ως πέρα
τη μεγάλη την ημέρα:
Με την Ελλάδα τη γλυκιά
να ‘σαι μαζί παντοτινά
θα ‘σαι μέσ’ την αγκαλιά της
σαν και τ’ άλλα τα παιδιά της
θα ‘σαι μέσ’ την αγκαλιά της
θα’σαι για παντοτινά».
Το τραγουδούσε δεκαετίες αγωνιζόμενη για την Ένωση η Κύπρος.
Χορωδία το τραγούδησε εντός του Προεδρικού Μεγάρου της Λευκωσίας, όταν ο Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου υποδέχθηκε εκεί τον
επισκεπτόμενο την Κύπρο Αντώνη Σαμαράκη γύρω στο 1990.

κηρύττω την ένωσιν μετά της
μητρός Ελλάδος και την ανυπακοήν και ανυποταξίαν εις
τους ανόμους νόμους του ανη-

θίκου, φαύλου, και επονειδίστου καθεστώτος, όπερ καλείται “Αγγλικόν καθεστώς”.»
Ο πύρινος λόγος του Νικοδήμου και οι συγκεντρώσεις της
Λεμεσού, ήταν ο σπινθήρας για
όσα ακολούθησαν στη Λευκωσία. Μάλιστα, ο Στορς στην
έκθεσή του για τα γεγονότα
αναφέρει: «Η εν Λευκωσία
βιαιοπραγία εφάνη ότι είχεν εν
μέρει παρακινηθή υπό ανταγωνιστικού αισθήματος προς
την
Λεμεσόν.»
(!!!) Την Τετάρτη,
21 Οκτωβρίου
1931, κάτω από
την πίεση της
κοινής γνώμης
και των διογκωμένων πληροφο-

ριών που έφθαναν από τη
Λεμεσό για το μέγεθος της λαϊκής εξέγερσης, παραιτήθηκαν
και οι υπόλοιποι Έλληνες βουλευτές, ακολουθώντας τελικά
τον Νικόδημο. Μια μεγάλη
συγκέντρωση επιδοκίμασε τις
βουλευτικές παραιτήσεις και
επευφήμησε τον Οικονόμο της

Φανερωμένης Διονύσιο Κυκκώτη, που ευλόγησε την ελληνική
σημαία και τους διαδηλωτές.
Χωρίς τίποτε να προδικάζει το
τι θα επακολουθούσε, το πλήθος κατευθύνθηκε από το
κέντρο της Λευκωσίας προς το
Κυβερνείο. Η μικρή αστυνομική
φρουρά αιφνιδιάστηκε και
αποδείχθηκε ανεπαρκής. Λίγο
πριν τα μεσάνυκτα η λαϊκή
οργή εκτονώθηκε απροσδόκητα
με τον εμπρησμό του κτηρίου-

συμβόλου της Αποικιοκρατίας.
Η αποτέφρωση του Κυβερνείου
αποτελεί μοναδικό για την
κυπριακή ιστορία ξέσπασμα
του λαού, που για λίγες ώρες
απελευθερώθηκε από τις συσσωρευμένες απογοητεύσεις και
το δεσποτισμό 53 χρόνων
αποικιακής διακυβέρνησης.

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο απολογισμός της εξέγερσης ήταν 18 νεκροί και θάνατοι από
βασανισμούς, ανυπολόγιστοι τραυματισμοί, 2.952 συλλήψεις,
2.679 καταδίκες. Το 1932 υπήρχαν ακόμη 870 εγκάθειρκτοι.
Πρόστιμα 34.345 λιρών, φορολογία των εκκλησιαστικών περιουσιών, περιορισμοί, εκτοπισμοί όπως του αρχιεπισκοπικού
επιτηρητή Λεοντίου, εξορίες στην Αγγλία και την Ελλάδα (Βλπ.
«Η Εξέγερση του Οκτώβρη 1931») και εκείθεν στη Σοβιετική
Ένωση και την Παλαιστίνη, απαγόρευση κωδωνοκρουσιών,
ελληνικών σημαιών και εθνικών εκδηλώσεων, λογοκρισία εφημερίδων και επιστολών, παραγκωνισμός της ελληνικής Παιδείας, διαστρέβλωση της Ιστορίας, συνέχιση της απόπειρας
δημιουργίας κυπριακής συνείδησης, ολόπλευρες καταπιέσεις
από τον προσωρινό κυβερνήτη Henniken Heaton, που αντικαθιστούσε τον Ρόναλντ Στορς, και επιβολή της απεχθους παλμεροκρατίας από τον νέο κυβερνήτη που πολεμούσε με φανατισμό κάθε τι το Ελληνικό στη μαρτυρική μεγαλόνησο.
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ των Οκτωβριανών: Ονούφριος Κληρίδης, Γεώργιος
Δαλίτης, Κώστας Μίχαλος, Κυριάκος Ματθαίου, Ανδρόνικος
Χρίστου, Ιωάννης Παπαϊωσήφ, Χαράλαμπος Φιλής, Παναγιώτης Δημητρίου, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Μούσκος,
Μαρία Ττόουλου Ζωδιάτη, Σάββας Χατζηλοϊζή Αρμένη, Ιωάννης Σαλούμης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Σάββας Μασούρης,
Μιχαήλ Ιωάννου Τριφούκης, Λοΐζος Λοϊζίδης. Από τα βασανιστήρια και τις κακουχίες πέθαναν κι άλλοι, όπως ο αμαξηλάτης Χατζηβασίλης «Πομπός» από το Βαρώσι, που έχασε το ένα
χέρι.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Γ

ια την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση της κρίσης
και των δημογραφικών προκλήσεων χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός πολιτικής που να περιλαμβάνει μια
φορολογική μεταρρύθμιση,
αποτελεσματικότερη δημόσια
διοίκηση καθώς και ένα
σύχρονο σύστημα υγείας.
Οι θέσεις αυτές καταγράφονται σε έρευνα που διενήργησαν οι Ανδρέας Θεοφάνους και
Αλεξία Σακαδάκη καθηγητές
του Κέντρου Ευρωπαϊκών και
Διεθνών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οι

Επιμέλεια: Δέσποινα Ησαϊα

Αναγκαιότητα η σύναψη ενός νέου
Κοινωνικού Συμβολαίου
Μετανάστες από την Ελεύθερη Κύπρο κατά Υπηκοότητα 2009 -2013
Υπηκοότητα

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

Κυπριακή

248

212

242

1.050

3.579

5.331

ΕΕ

658

564

643

5.078

8.745

15.688

3.703

3.171

3.615

11.977

12.903

35.369

188

346

395

0

0

929

4.797

4.293

4.895

18.105

25.227

57.317

Εκτός ΕΕ
Δεν δηλώθηκε
Σύνολο

Η αύξηση των ποσοστών ανεργίας σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της οικονομίας και το κλείσιμο μεγάλου αριθμού εταιρειών εξαναγκάζουν τους Κύπριους να αναζητήσουν ευκαιρίες σε άλλες
χώρες. Εν ολίγοις παράλληλα με την υπογεννητικότητα παρουσιάζεται αυξημένη τάση για μετανάστευση. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να προβληματίσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.
Στόχος θα πρέπει να είναι η παροχή/δημιουργία κινήτρων προς τους Κύπριους μετανάστες ούτως
ώστε να επαναπατριστούν και να αξιοποιηθούν στη χώρα τους.

δημογραφικές
προκλήσεις,
τονίζει η έρευνα δεν μπορούν
να αντιμετωπιστούν χωρίς τον
τερματισμό της οικονομικής
κρίσης και την ανάκαμψη.

εθνική συμφιλίωση. Στόχος
είναι η αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης, η ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, η αξιοκρατία, η αλληλεγγύη και ένα
νέο αξιακό σύστημα το οποίο
ασφαλώς θα πρέπει να δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στον
θεσμό της οικογένειας.

Η κρίση, προσθέτει η έρευνα,
επηρεάζει μεταξύ άλλων και
τις γεννήσεις ενώ ο θεσμός της
οικογένειας λαμβάνει νέα
μορφή.

Αξιολόγηση και
Συμπεράσματα έρευνας
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ο πληθυσμός της ελεύθερης
Κύπρου το τέλος του 2013
ήταν 858.000 εκ των οποίων οι
167.100 ξένοι υπήκοοι. Υπολογίζεται ότι για το 2014 ο
πληθυσμός αναμένεται να
σημειώσει περαιτέρω μείωση
και να περιορισθεί στο
847.000. Μέχρι και τις αρχές
της δεκαετίας του 1990 η
μεγάλη πλειοψηφία στις ελεύθερες περιοχές ήταν Ελληνοκύπριοι, περίπου 95%. Από τις
αρχές του 2000 το ποσοστό
των Ελληνοκύπριων άρχισε να
μειώνεται σταδιακά: το 2001
ήταν 90%. Η σχετική μείωση
συνεχίστηκε και επήλθε μια
σταθεροποίηση γύρω στο 80%
τα τελευταία χρόνια.
Εάν υπολογισθεί και ο πληθυσμός στις κατεχόμενες περιοχές (286.257 στην απογραφή
των κατοχικών αρχών του
2011), το ποσοστό των Ελληνοκυπρίων στο σύνολο του
πληθυσμού στην Κύπρο μειώνεται στο 59,6%. Λαμβάνοντας
υπ’ όψιν ότι τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τα δημογραφικά
δεδομένα, το συγκεκριμένο

ποσοστό Ελληνοκυπρίων στο
σύνολο του πληθυσμού ενδεχομένως να είναι ακόμα χαμηλότερο σήμερα.

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Σταδιακή μείωση της γονιμότητας με τον πιο ψηλό δείκτη
γονιμότητας το 1982 στο 2,50

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Σημειώνεται συναφώς ότι
οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες τείνουν να ωθούν τους
νέους να παρατείνουν τις
σπουδές τους στο εξωτερικό
και να αναζητούν καλύτερες
συνθήκες απασχόλησης εκτός
Κύπρου. Από το 2009 μέχρι το

2. Στα πλαίσια μιας ευρύτερης
φορολογικής μεταρρύθμισης
είναι σημαντικό να δοθούν
συγκεκριμένα κίνητρα για τις
οικογένειες και την τεκνοποίηση. Με βάση τα υφιστάμενα
δεδομένα ένας άνδρας/μια

3. Επαναξιολόγηση της πολιτικής των επιδομάτων για
παιδιά χωρίς τα εισοδηματικά
κριτήρια.
4. Προτείνεται όπως μειώνεται
ο χρόνος συνταξιοδότησης με
βάση τον αριθμό παιδιών που
φέρνει στη ζωή ένα ζευγάρι
ως κίνητρο για αύξηση των
γεννήσεων. Για κάθε παιδί να
μειώνεται ο χρόνος συνταξιοδότησης για τις γυναίκες για
ένα χρόνο και στους άνδρες
για ένα εξάμηνο. Για παράδειγμα, εάν η ηλικία συνταξιοδότησης είναι στα 65, ένα ζευγάρι με τέσσερα παιδιά θα
αφυπηρετήσει ως ακολούθως:
η γυναίκα στα 61 και ο άνδρας
στα 63.
5. Να μελετηθούν τρόποι προσέλκυσης/επαναπατρισμού
Κύπριων νέων από το εξωτερικό. Προφανώς μια τέτοια
προσπάθεια θα εμπεριέχει και
οικονομικά κίνητρα και η
δυνατότητα
παραχώρησης
αυξημένης άδειας για τους
γονείς βρεφών και μικρών
παιδιών.
6. Στοχευμένη μεταναστευτική
πολιτική. Μεταξύ άλλων, είναι
σημαντικό να διευκολύνεται η
παροχή άδειας παραμονής ή
και ακόμα υπηκοότητας σε
επενδυτές καθώς και σε άτομα
που μπορούν να ενσωματωθούν πιο εύκολα στην κυπριακή κοινωνία.

√

Αν δεν αντιστραφούν τα αρνητικά δημογραφικά δεδομένα, θα υπάρξουν σοβαρές αρνητικές
συνέπειες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
και τον πιο χαμηλό το 2013
στο 1,30. Η γήρανση του πληθυσμού θα επιφέρει ακόμα
μεγαλύτερα προβλήματα στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα Σχέδια Συντάξεων,
στην Παιδεία, στην Εθνική
Φρουρά και γενικά σε όλες τις
εκφάνσεις του δημόσιου βίου.

ΑΝΕΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η αυξανόμενη ανεργία οδηγεί
στην αύξηση της μετανάστευσης για εξεύρεση εργασίας και

2013 μετανάστευσαν από την
Κύπρο 57.317 άτομα μεταξύ
των οποίων και 5.331 Κύπριοι.
Εισηγήσεις
Σε σχέση με την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης είναι
σημαντικό να προωθηθεί ένα
νέο οικονομικό υπόδειγμα το
οποίο να περιλαμβάνει νέους
μοχλούς οικονομικής μεγέθυνσης. Επιπρόσθετα προκρίνεται
μια φορολογική μεταρρύθμιση
η οποία θα ενσωματώνει την
αρχή «χαμηλοί φορολογικοί
συντελεστές και ψηλές ποινές
μη συμμόρφωσης». Ιδιαίτερα
σημαντική είναι και μια αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση καθώς και ένα σχέδιο
υγείας.
Σε σχέση με τα στοχευμένα
μέτρα για τον θετικό επηρεασμό των δημογραφικών δεδομένων, μεταξύ άλλων, προτείνονται τα ακόλουθα:
1. Ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο καθώς και η

γυναίκα χωρίς παιδιά αντιμετωπίζονται από τον φόρο
εισοδήματος με τον ίδιο τρόπο
όπως ένας πατέρας ή μια
μητέρα (παντρεμένος/η, διαζευγμένος/η,
μονογονιός).
Αυτό θα πρέπει να αναστραφεί. Για παράδειγμα και μεταξύ άλλων είναι δυνατό να δίδεται ετήσια φορολογική ελάφρυνση €2.000 για κάθε τέκνο.

Επιβάλλεται η συνεχής αξιολόγηση όλων των δημογραφικών παραγόντων: γάμοι, γεννήσεις, διαζύγια, δομή του
πληθυσμού, μετανάστευση και
ούτω καθ’ εξής. Είναι επίσης
σημαντικό να αξιολογείται ο
ελληνοκυπριακός πληθυσμός
ως ποσοστό του συνολικού
της ελεύθερης Κύπρου καθώς
και της Κύπρου γενικότερα.

ΓΑΜΟΙ - ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Ο αριθμός των γάμων μειώνεται ενώ παράλληλα αυξάνονται
τα διαζύγια. Ένα από τα
αποτελέσματα των τάσεων αυτών είναι η μείωση
των γεννήσεων και η
σαφής επιβάρυνση των
δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων.
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15o Παγκύπριο Συνέδριο Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ

Κ

άρτα κόκκινη στον αθέμιτο
ανταγωνισμό και στην
εκμετάλλευση του εργατικού
μόχθου έδειξε το συνέδριο της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015
στο οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Το συνέδριο χάραξε την πολιτική και τους στόχους που θα
ακολουθήσει με στόχο την
επαρκή θωράκιση των εργαζομένων της οικοδομικής βιομηχανίας οι οποίοι επωμίζονται

Κόκκινη κάρτα στην εργοδοτική
ασυδοσία στον κατασκευαστικό τομέα
την σκληράδα της εργοδοτικής
ασυδοσίας.
Ο γγ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου
τόνισε με δηλώσεις του στην
«Εργατική Φωνή» πως το συνέδριο πήρε ρητή απόφαση πως
την επόμενη τετραετία «θα
στοχεύσουμε στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των εργα-

ζομένων στην οικοδομική βιομηχανία μέσα από την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με βασικό αίτημα την
νομική κατοχύρωση σοβαρών
άρθρων της συλλογικής σύμβασης».
Ήρθε ο καιρός, πρόσθεσε, τα
συνδικάτα να διεκδικήσουν τα
εργατικά δικαιώματα που

απωλέσθησαν εξαιτίας των
συνεπειών της οικονομικής
κρίσης, φράσσοντας το δρόμο
στις μεσαιωνικές πολιτικές
στην αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου
συγκλονιστική ήταν η παρέμβαση του Γραμματέα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης της
BWI Jasmin Redzepovic ο οποί-

Κόκκινη κάρτα στη FIFA για τα εργατικά δικαιώματα στο ΚΑΤΑΡ

ος αναφέρθηκε στους εργαζόμενους που μεταναστεύουν στο
Κατάρ για μια καλύτερη ζωή
και δεν επιστρέφουν ποτέ
αφού χάνουν τη ζωή τους στον
κατασκευαστικό τομέα αφού
εργάζονται υπό συνθήκες
σκλαβοπάζαρου.
Το συνέδριο παράλληλα ενέκρινε ψήφισμα μέσα από το
οποίο οι σύνεδροι εξέφρασαν
την αγωνία τους για τη δεινή
κατάσταση
στην
οποία
περιήλθε ο κατασκευαστικός
τομέας.

Ψήφισμα 15ου Παγκυπρίου
Συνεδρίου ΟΟΙΜΣΕΚ

Ο

ι σύνεδροι του 15ου Παγκυπρίου
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων – Μεταλλωρύχων εκφράζουν την αγωνία τους για την κατάσταση στην οποία περιήλθε τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της κατασκευαστικής βιομηχανίας με τη σοβαρή
συρρίκνωση της απασχόλησης και
των δραστηριοτήτων του και καλούν
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Πρόνοιας να προχωρήσει τάχιστα:
• Στην ακόμα πιο αποτελεσματική
πάταξη της αδήλωτης εργασίας που
παρατηρείται στην κατασκευαστική
βιομηχανία, όπως επίσης και σε
άλλους κλάδους της οικονομίας.

Κ

όκκινη κάρτα στη FIFA δείχνει η Διεθνής Ομοσπονδία
Οικοδόμων και Ξύλου (BWI) για την κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων στο
Κατάρ, το οποίο ως γνωστό θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο
Κύπελλο του 2022.
Σε χαιρετισμό του στο 15ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου
– ΣΕΚ (Ο.ΟΙ.Μ.-ΣΕΚ), ο Γραμματέας Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης της BWI Jasmin Redzepovic αναφέρθηκε στους αγώνες
της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων και τον τερματισμό
της εκμετάλλευσης που τυγχάνουν σε διάφορες χώρες του
κόσμου.
“Όπως οι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο αναζητούν δουλειά σε
άλλες χώρες εντός της ΕΕ, το ίδιο κάνουν και χιλιάδες
άνθρωποι από το Νεπάλ, την Ινδία και τις Φιλιππίνες, οι
οποίοι μεταναστεύουν για δουλειά στο Κατάρ και σε άλλες
χώρες του Κόλπου, με όνειρο μια καλύτερη ζωή”, είπε ο κ.
Redzepovic.
“Ωστόσο, η φρικτή αλήθεια είναι ότι πολλοί απ` αυτούς δεν
επιστρέφουν ποτέ ζωντανοί πίσω στις χώρες τους. Δεν
ξέρουμε τον ακριβή αριθμό, αλλά τουλάχιστον 1300 εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα έχουν χάσει τη ζωή τους
στο Κατάρ τα τελευταία τρία χρόνια”, πρόσθεσε.
Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση του Κατάρ, αλλά και τη FIFA
ως διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την άρνησή
τους να αναλάβουν την ευθύνη για την αύξηση των θανάτων
των εργαζομένων μεταναστών στη χώρα. Όπως είπε, κατά
τη περσινή χρονιά ένας εργαζόμενος από το Νεπάλ έχανε τη
ζωή του κάθε δύο μέρες.
“Το Κατάρ είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου,
εντούτοις οι εργαζόμενοι μετανάστες αντιμετωπίζονται σαν
σκλάβοι, ενώ εργάζονται για πολύ λίγα ή ακόμα και κάποιες φορές χωρίς καθόλου χρήματα”, είπε και πρόσθεσε ότι “αν
και αποτελούν το 99% του εργατικού δυναμικού της χώρας,
οι εργαζόμενοι μετανάστες δεν έχουν καθόλου δικαιώματα,
δεν τους επιτρέπεται να ανήκουν σε συντεχνίες και λόγω του
συστήματος “Καφάλα” δεν μπορούν να αλλάξουν εργασία ή
ακόμα και να επιστρέψουν στις χώρες τους χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη τους”, παραπέμποντας σε ένα σύγχρονο σύστημα σκλαβιάς.

Κάλεσε παράλληλα τη Ο.ΟΙ.Μ.-ΣΕΚ, τα μέλη της αλλά τους
φίλαθλους στην Κύπρο να στηρίξουν τον αγώνα της Ομοσπονδίας για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γι΄ αυτό
το τόσο σοβαρό πρόβλημα και να ασκήσουν πίεση προς τα
ποδοσφαιρικά σωματεία και των συνδέσμων φιλάθλων
προκειμένου με τη σειρά τους να απαιτήσουν από τη FIFA να
πράξει αυτό που πρέπει και να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων μεταναστών. Τους κάλεσε επίσης να μπουν στο
διαδίκτυο και να υπογράψουν σχετικό αίτημα με το οποίο
καλούν τους σπόνσορες της FIFA να λάβουν δράση προκειμένου να τερματιστεί αυτό το πρόβλημα.
“Κανένας δεν θέλει να παρακολουθήσει έναν αγώνα σε ένα
στάδιο για την κατασκευή του οποίου έχασαν τη ζωή τους
χιλιάδες εργαζόμενοι μετανάστες”, κατέληξε.

• Στη νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένων άρθρων της συλλογικής σύμβασης όπως είναι π.χ. οι μισθοί, το
ωράριο, Ταμείο Προνοίας, εορτές –
αργίες και φιλοδωρήματα.
• Να επανεξετάσει την στρατηγική
απασχόλησης αλλοδαπών και να
προχωρήσει τάχιστα στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας
περί Ίσης Μεταχείρισης στην απασχόληση, ώστε οι Κοινοτικοί εργαζόμενοι να μην είναι θύματα εκμετάλλευσης και αθέμιτου ανταγωνισμού
σε βάρος Κυπρίων Εργαζομένων.
Τέλος καλούν το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με
τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων
που ανέρχονται στα €600εκ. για την
υλοποίηση των λεγόμενων ωρίμων
κατασκευαστικών έργων (π.χ. λιμανάκι Πάφου, λιμάνι Λάρνακας, ενεργειακή αναβάθμιση κυβερνητικών
κτιρίων κ.λ.π.)
Τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση
της πιο πάνω πολιτικής ενέχει τον
σοβαρό κίνδυνο απώλειας της πιο
πάνω Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Κ

άποιοι άνθρωποι δεν αρρωστούν ποτέ κατά το
χειμώνα. Αν θέλετε να είσθε ένας απαυτούς δεν
έχετε παρά να υιοθετήσετε κι εσείς τα μυστικά τους
ώστε να παραμείνετε υγιείς όλο τον χειμώνα... που
έρχεται!
Κοιμούνται καλά: Σύμφωνα με έρευνες όσοι κοιμούνται 8 ώρες ημερησίως ή και περισσότερο έχουν τρεις
φορές λιγότερες πιθανότητες πιθανό να αναπτύξουν
κρυολόγημα, συγκριτικά με τα άτομα που κοιμούνται
για λιγότερο από 7 ώρες. Ο λόγος; Η έλλειψη ύπνου
προκαλεί περισσότερο στρες, αφού παράγεται περισσότερη κορτιζόλη (γνωστή ως «ορμόνη του στρες»), η
οποία ανεβάζει την πίεση του αίματος, αυξάνοντας
μάλιστα τις πιθανότητες καρδιακών προσβολών και
εγκεφαλικών επεισοδίων.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια απέδειξαν επίσης ότι οι ενήλικοι που κοιμούνται λίγες ώρες
καθημερινά έχουν περισσότερες πιθανότητες να
γίνουν παχύσαρκοι!

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

20 απλές συνήθειες για να νοιώθετε όμορφα
Δ

ιερωτηθήκατε ποτέ τι είναι
αυτό που κάνουν οι πραγματικά όμορφες γυναίκες και ξεχωρίζουν; Ακολουθήστε τις συμβουλές τους:

1
2

Είναι κοινωνικοί: Έρευνα του Πανεπιστημίου του
Buffalo στη Νέα Υόρκη έδειξε πως όσοι έχουν πολλούς
φίλους, διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν
λοιμώξεις του αναπνευστικού, αλλά και καρδιακά
προβλήματα, κατάθλιψη και άγχος. Έρευνα του
Harvard έδειξε επίσης πως οι άνθρωποι με μεγάλο
κοινωνικό κύκλο έχουν λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων στη μνήμη.

Φροντίστε και θρέψτε σωστά το

Να φοράτε ρούχα που σας
κάνουν να δείχνετε όμορφες αλλά
και με τα οποία νιώθετε άνετα. Αν
δεν μπορείτε να περπατήσετε καλά
με ψηλοτάκουνα, μπορείτε να δείχνετε πάντα υπέροχες με τα φλατ
παπούτσια σας.

Να έχετε περιποιημένο μανικιούρ. Διαφορετικά αφήστε τα νύχια
σας άβαφτα.

6

Ακόμα κι αν δεν είστε άτομο με
αυτοπεποίθηση, προσποιηθείτε
μέχρι να τα καταφέρετε! Δεν λένε
ότι αν πιέζετε τον εαυτό σας να
γελά, στο τέλος θα γίνετε πιο
χαρούμενοι; Το ίδιο ισχύει και με
την αυτοπεποίθηση: Πείτε μερικά
«τονωτικά» λόγια στον εαυτό σας,
στον καθρέφτη, περπατήστε με το
σώμα στητό και το κεφάλι ψηλά
και όχι μόνο θα νιώσετε, αλλά και
θα δείχνετε πιο λαμπερή!

7 Αγοράστε κάτι επειδή σας κάνει

Μόνιμο οίδημα: Οποιοδήποτε
οίδημα στο σώμα πρέπει να εξεταστεί αμέσως από γιατρό.

την μέση και που θα σας κάνουν να
δείχνετε σαν… σεξοβόμβα!

15 Μία στο τόσο βρείτε χρόνο για
να απολαμβάνετε πολύωρα, πολυτελή αφρόλουτρα, με αιθέρια έλαια
και μάσκες για τα μαλλιά και το
πρόσωπο!

16
σώμα σας, γιατί κάνει τόσα για
εσάς! Απολαύστε εξίσου μία χορταστική σαλάτα, καθώς και ένα
ζουμερό κομμάτι πίτσα.

9

Γελάτε όταν κάτι σας φαίνεται
πραγματικά αστείο και γελάτε με
την ψυχή σας!

10

Χαμογελάτε
φωτογραφίες!

πλατειά

στις

11

Μην ξεχνάτε ποτέ να λέτε
«ευχαριστώ» όταν κάποιος κάνει
κάτι για εσάς. Οι όμορφες γυναίκες
ξέρουν πώς να κάνουν και τους
ανθρώπους γύρω τους να νιώθουν
όμορφα.

12 Ποτέ μην λυπάστε να ξοδέψετε
χρήματα για την γυμναστική σας ή
για την περιποίηση του προσώπου
σας, γιατί η υγεία και η ευεξία σας
πρέπει να έρχονται σε προτεραιότητα.

13

Αποδεχτείτε ό,τι σας δίνει η
ζωή και αξιοποιήστε το: Αν σας
«έτυχε» να έχετε κακή επιδερμίδα,
φροντίστε την όσο καλύτερα γίνεται με θεραπείες και κρέμες που θα
την κρατούν πάντα σε υγιή επίπεδα. Αν σας «έτυχε» να έχετε από
νωρίς λευκές τρίχες στα μαλλιά,
βάψτε όλα σας τα μαλλιά ασημί

Εκτιμήστε τον εαυτό σας στον

καθρέφτη. Θαυμάστε τον εαυτό
σας. Κάντε κομπλιμέντα στον
εαυτό σας.

17

Όταν κάποιος σας κάνει

κάποιο κομπλιμέντο, μην διστάσετε να το αποδεχθείτε με χάρη. Αυτό
δεν θα σας κάνει «ψωνισμένη»,
αλλά θα δείξει ότι αγαπάτε τον
εαυτό σας.

18

Μην ξεχνάτε το κορίτσι που

κρύβετε μέσα σας και μην νιώθετε
ανώριμη αν λατρεύετε το ροζ πουλόβερ σας!

19

Αφιερώστε χρόνο για να ετοι-

μαστείτε εν όψει μιας ιδιαίτερης
περίστασης. Για να περιποιηθείτε
το πρόσωπό σας με μία μάσκα
λάμψης, να κάνετε σωστά αποτρίχωση, να φτιάξετε όμορφα τα μαλλιά σας. Η φροντίδα του εαυτού
σας θα σας κάνει να νιώσετε ακόμα
πιο όμορφη.

20

Αν εργάζεστε σκληρά, να μην

ξεχνάτε να επιβραβεύετε τον εαυτό
σας με όμορφα δώρα, όπως κάνετε
έτσι κι αλλιώς για τους αγαπημένους σας ανθρώπους.

Τα πέντε σημάδια εμφάνισης
καρκίνου στους νέους

Πόνος: Οι πόνοι σε σημείο του
σώματος που δεν υποχωρούν με
κάποιο φάρμακο.

προτιμάτε φορέματα που τονίζουν

απαραίτητα ό,τι είναι στη μόδα.

Κορυφαίοι Επιστήμονες

Κ

look! Αν έχετε έντονες καμπύλες,

θετε και να δείχνετε όμορφη και όχι

να νιώθετε ότι δείχνετε υπέροχη!

άθε χρόνο 2.500 νέοι, ηλικίας
13 με 24, νοσούν από καρκίνο,
ποσοστό που αντιπροσωπεύει
περίπου το 1% των συνολικών διαγνώσεων παγκοσμίως. Ο καρκίνος
είναι η κύρια αιτία θανάτου για
τους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο,
ενώ τα συμπτώματα του γίνονται
δύσκολα αντιληπτά, καθώς οι
περισσότεροι τα συγχέουν με άλλες
ασθένειες. Λαμβάνοντας υπόψιν
νέες στατιστικές, κορυφαίοι επιστήμονες ανακάλυψαν τα πέντε
πιο κοινά συμπτώματα εμφάνισης
καρκίνου σε νέους ανθρώπους. Τα
παρακάτω συμπτώματα συνήθως
εμφανίζονται χωρίς αιτία και δεν
υποχωρούν εύκολα.

και δημιουργήστε ασυναγώνιστο

14 Φοράτε ό,τι σας κάνει να νιώ-

3

5

Πλένουν συχνά τα χέρια τους: Το τακτικό πλύσιμο
των χεριών μειώνει δραματικά τις ασθένειες του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος. Φροντίστε να πλένετε συχνά τα χέρια τους (ή να χρησιμοποιείτε ένα απολυμαντικό χεριών) μετά τη χρήση των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μετά τη δουλειά και πριν
και μετά από κάθε γεύμα.

8

Να ξέρετε, όταν μπαίνετε σε ένα
δωμάτιο, ότι σας αξίζει να βρίσκεστε εκεί. Είτε πρόκειται για το γραφείο, είτε για ένα ραντεβού, είτε για
έξοδο με τους φίλους, μια όμορφη
γυναίκα δεν νιώθει ποτέ ότι κάποιος της κάνει χάρη που βρίσκεται
εκεί.

να καλύψετε όλο σας το πρόσωπο
ή να παραλλάξετε χαρακτηριστικά
σας. Κάθε γυναίκα έχει κάποια
όμορφα στοιχεία στην εμφάνισή
της που μπορούν να αναδειχτούν
με το μακιγιάζ και να την κάνουν
να δείχνει ως μια καλύτερη εκδοχή
του εαυτού της (και όχι ως κάποια
άλλη).

Είναι δραστήριοι: Οι μελέτες δείχνουν ότι η τακτική
και μέτρια άσκηση μπορεί να μειώσει τον αριθμό των
κρυολογημάτων και τα συμπτώματα γρίπης τουλάχιστον κατά 25-50% κατά τη διάρκεια ενός έτους, πιθανότατα με την ενίσχυση της κυκλοφορίας των κυττάρων που καταπολεμούν τις λοιμώξεις. Μην ξεχνάτε
ότι η άσκηση είναι καλύτερη από οποιοδήποτε διαφημιζόμενη θεραπεία!

Ακόμα κι αν είναι κάτι υπερβολικό
ή εκκεντρικό, τι πειράζει; Σας αξίζει να δείχνετε -και κυρίως να νιώθετε- εντυπωσιακή!

Να ενυδατώνεστε. Πάντα.

4 Όταν βάφεστε μην προσπαθείτε

Ακολουθούν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής: Αν γεμίσετε το διατροφολόγιό σας με τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά όπως τις γλυκοπατάτες (β-καροτένιο), τα εσπεριδοειδή, τις πιπεριές
(βιταμίνη C), τα αμύγδαλα (βιταμίνη Ε), τα κόκκινα
σταφύλια και το κόκκινο κρασί (ρεσβερατρόλη), με
αυτόν τον τρόπο θα αναπληρώσετε τα κύτταρα που
έχουν υποστεί βλάβη για την καταπολέμηση μικροβίων και βακτηρίων. Τα προβιοτικά όπως το γιαούρτι οικοδομούν επίσης άμυνες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Υπερβολική κόπωση: Το να είναι
ένας νέος συνεχώς κουρασμένος σε
σημείο που να κοιμάται υπερβολικά, είναι σημάδι εμφάνισης καρκίνου.
Σημαντική απώλεια βάρους: Η
μεγάλη απώλεια κιλών σε σύντομο
χρονικό διάστημα, χωρίς λόγο,
μπορεί να είναι και αυτό μία ένδειξη.
Αλλαγή στο σχήμα και το χρώμα
κρεατοελιάς: Σε αυτή τη περίπτωση, μία επίσκεψη στον δερματολόγο δεν είναι αρκετή.

4η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Αναβλήθηκε η χοροεσπερίδα
του Σωματείου Βιομηχανικών
ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
που ήταν προγραμματισμένη
για τις 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.
Τελικά η χοροεσπερίδα θα
πραγματοποιηθεί
στις 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΤΟ ROYAL HALL
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 8.30 Μ.Μ.
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ
12 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
Διακέδαση και ξεφάντωνα
μέχρι πρωίας με
τον DJ Τρύφωνα Αναστασιάδη

Η χοροεσπερίδα είναι επιχορηγημένη από το Ταμείο
Ευημερίας της ΟΒΙΕΚ – ΣΕΚ
Εισιτήρια διατίθενται από τους
οργανωτικούς
γραμματείς του Σωματείου
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Γ’ ΜΕΡΟΣ
13ο Μυστικό Επιτυχίας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΦΗΜΗ ΓΙΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
«Κάντε τη δουλειά σας. Όχι
όμως μόνο τη δουλειά σας και
τίποτε άλλο, αλλά και αυτό το
κάτι ακόμα που δίνει το ¨λούστρο¨ στο αποτέλεσμα, αυτό
το κάτι περισσότερο που αξίζει πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα».
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ το νόμισμα του 21ου αιώνα. Ο καθένας σήμερα βιάζεται πάρα
πολύ. Πελάτες που δεν ήξεραν
καν ότι ήθελαν ένα προϊόν ή
μια υπηρεσία, τώρα το θέλουν
“χθες”. Οι άνθρωποι δείχνουν
όλο και λιγότερη υπομονή για
οτιδήποτε. Πιστοί πελάτες
αλλάζουν προμηθευτή εν ριπή
οφθαλμού, αν κάποιος άλλος
τους εξυπηρετήσει γρηγορότερα από αυτόν με τον οποίο
συναλλάσσονται.
Φαίνεται
πως ακόμα και η άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών μας δεν
είναι πλέον αρκετά γρήγορη. Η
δική σας δουλειά είναι να καλλιεργήσετε τη φήμη για ταχύτητα στην εξυπηρέτηση. Αναπτύξτε την «αίσθηση του επείγοντος». Αναπτύξτε μια τάση
και έφεση στη δράση. Κυνηγήστε ταχύτατα τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται.
ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Επιλέξτε μια σημαντική εργασία την οποία μέχρι τώρα αναβάλλατε να ξεκινήσετε ή να
ολοκληρώσετε και αποφασίστε
να αναλάβετε δράση αμέσως.
Να επαναλαμβάνετε συνεχώς
στον εαυτό σας αυτές τις
μαγικές λέξεις παρακίνησης:
«Κάντο τώρα! Κάντο τώρα!
Κάντο τώρα!».
14ο Μυστικό Επιτυχίας

ΕΥΖΩΪΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
• 24 μυστικά επιτυχίας που θα σας οδηγήσουν στην οικονομική αυτοδυναμία
ταχύτερα και ευκολότερα!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΕΤΕ
ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕ ΚΟΡΥΦΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντοπίστε τους κυριότερους
κύκλους και τις επαναλαμβανόμενες τάσεις στην επιχείρησή σας. Προς τα πού κατευθύνεται η αγορά; Τι αλλάζει και
πώς θα προσαρμοστείτε εσείς
στις αλλαγές αυτές; Ποια
βήματα θα πρέπει να κάνετε
σήμερα, ώστε να είστε έτοιμοι
να εκμεταλλευθείτε τον καινούριο κόσμο του αύριο; Όποια
και αν είναι η απάντησή σας,
κάντε τα βήματα αυτά τώρα!
15ο Μυστικό Επιτυχίας

ντικό σας στόχο ή το πιο πιεστικό σας πρόβλημα με την
μορφή ερώτησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να
γράψετε: «Πώς μπορώ να
διπλασιάσω το εισόδημά μου
μέσα στους επόμενους 24 με 36
μήνες;».
Τώρα πιέστε τον εαυτό σας να
καταγράψει τουλάχιστον 20
διαφορετικές απαντήσεις στην
ερώτηση αυτή. Επιλέξτε μία
από τις απαντήσεις σας και
αναλάβετε δράση αμέσως. Θα
εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα.

«Η νίκη δεν είναι κάτι που θα
πρέπει να επιδιώκεται πότεπότε, αλλά πάντοτε».
Ολόκληρη η επιχειρηματική
ζωή αποτελείται από κύκλους
και
επαναλαμβανόμενες
τάσεις. Υπάρχουν ανοδικοί και
καθοδικοί κύκλοι. Συχνά, οι
τάσεις στις επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ριζικές
αλλαγές σε μια βιομηχανία.
Αυτό το βλέπουμε σήμερα με το
ίντερνετ και την εξάπλωση της
τεχνολογίας προς κάθε κατεύθυνση, τα οποία αλλάζουν
πολλές από τις παγωμένες μας
ιδέες και αντιλήψεις σχετικά με
τις επιχειρήσεις.
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17ο Μυστικό Επιτυχίας

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Η αυτοπειθαρχία απαιτεί
αυτοκυριαρχία, υπευθυνότητα,
αυτοέλεγχο
και
αίσθηση
κατεύθυνσης. Η διαφορά ανάμεσα στους επιτυχημένους και
στους αποτυχημένους ανθρώπους είναι ότι οι επιτυχημένοι
άνθρωποι κάνουν συνήθειά
τους τα πράγματα που οι αποτυχημένοι δεν προτιμούν να
κάνουν. Και ποια πράγματα
είναι αυτά; Τα πράγματα τα
οποία οι αποτυχημένοι δεν
προτιμούν να κάνουν είναι τα
ίδια ακριβώς με αυτά που και
οι επιτυχημένοι δεν θέλουν να
κάνουν, ωστόσο τα κάνουν
έτσι κι αλλιώς, επειδή κατανοούν ότι αυτό είναι το τίμημα
που πρέπει να πληρώσουν για

ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
«Αυτοπειθαρχία είναι η ικανότητα να κάνετε τον εαυτό σας
να κάνει αυτό που πρέπει,
όταν πρέπει, είτε θέλει να το
κάνει είτε όχι».

18ο Μυστικό Επιτυχίας

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

να αποκτήσουν την επιτυχία
που επιθυμούν.
Οι επιτυχημένοι άνθρωποι
ασχολούνται περισσότερο με
τα ευχάριστα αποτελέσματα.
Οι αποτυχημένοι άνθρωποι
ασχολούνται περισσότερο με
τις ευχάριστες μεθόδους. Οι
επιτυχημένοι κάνουν ενέργειες
που επιτυγχάνουν στόχους. Οι
αποτυχημένοι κάνουν ενέργειες
που ανακουφίζουν το άγχος
τους. Οι επιτυχημένοι κάνουν
ενέργειες που είναι σκληρές,
αναγκαίες και σημαντικές. Οι
αποτυχημένοι, από την άλλη,
προτιμούν να κάνουν τα πράγματα που είναι διασκεδαστικά,
εύκολα και τους προσφέρουν
άμεση ευχαρίστηση.
Τα καλά νέα είναι
ότι η αυτοπειθαρχία ενδυναμώνει
και τις άλλες σας
αρετές. Κάθε φορά
που επιδεικνύεται
αυτοπειθαρχία, η
αυτοεκτίμησή σας
ενισχύεται.
16ο Μυστικό Επιτυχίας

«Το κλειδί για την ευτυχία είναι ένα υγιές πνεύμα μέσα σε ένα υγιές σώμα». (Θεόδωρος Ρούζβελτ)

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Υπάρχουν τρία κλειδιά για να ζήσετε μια μακρά και υγιή ζωή. Το πρώτο είναι το σωστό βάρος.
Βάλτε στόχο σας να θέσετε το βάρος σας υπό έλεγχο και μετά να διατηρηθείτε «σε φόρμα» για όλη
την υπόλοιπη ζωή σας.

«Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τα δεδομένα».
(Αλμπέρτο Αϊνσταϊν)

Υπάρχει μια συνταγή πέντε λέξεων που εγγυάται την απώλεια βάρους και τη σωματική ευεξία:
«ΤΡΩΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ».

ΝΑ ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ.
Είστε μια εν δυνάμει μεγαλοφυΐα. Είστε εξυπνότεροι από
ότι έχετε ποτέ φανταστεί. Διαθέτετε μεγαλύτερη πνευματική
ευφυΐα και δημιουργικές ικανότητες από ότι έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα.

Κατάλληλη διατροφή - σωστή διατροφή σημαίνει να τρώτε καλύτερες τροφές και σε μικρότερες
ποσότητες. Να τρώτε περισσότερο άπαχο κρέας, φρούτα και λαχανικά. Εξαφανίστε από τη ζωή
σας τα γλυκά, τα αναψυκτικά, τα ζαχαρωτά και οτιδήποτε άλλο περιέχει ζάχαρη. Σταματήστε να
καταναλώνετε πολύ αλάτι, καθώς και προϊόντα που περιέχουν λευκό αλεύρι. Να τρώτε μικρότερες μερίδες τέσσερις ή πέντε φορές την ημέρα, αντί για τρία μεγάλα γεύματα. Όταν μπορέσετε να
αποκτήσετε πλήρη έλεγχο στις διατροφικές σας συνήθειες, θα ανακαλύψετε ότι είναι εξίσου εύκολο να αποκτήσετε τον έλεγχο των συνηθειών σας και σε άλλους τομείς της ζωής σας.
Σωστή άσκηση. Αυτή απαιτεί από σας να ασχολείστε με κάποια έντονη σωματική δραστηριότητα για περίπου 200 λεπτά την εβδομάδα ή κατά μέσο όρο 30 λεπτά την ημέρα. Ο στόχος αυτός
μπορεί να επιτευχθεί εύκολα με το να κάνετε ένα ζωηρό περίπατο για 30 με 60 λεπτά, τρείς με
πέντε μέρες την εβδομάδα. Αν αντιμετωπίζετε το όλο θέμα της άσκησης σοβαρότερα, θα πρέπει
να γραφτείτε σε κάποιο γυμναστήριο ή να αποκτήσετε μερικά όργανα γυμναστικής για το σπίτι
σας και να ασκείστε ακόμα εντονότερα.
Το κλειδί για την άριστη σωματική υγεία και τη μακροζωία είναι να θέσετε ξεκάθαρους και συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τα επίπεδα της υγείας και την σωματικής κατάστασης που θέλετε
να πετύχετε. Θα πρέπει να καταστρώσετε ένα πλάνο δράσης και κατόπιν να το ακλουθείτε καθημερινά. Αυτή η προσήλωση στην επίτευξη του στόχου της καλής υγείας απαιτεί απόλυτη αυτοκυριαρχία, αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία, αλλά η ανταμοιβή για τις προσπάθειές σας μπορεί να
είναι πραγματικά εκπληκτική.

Όπως αναπτύσσετε τους μυς
σας γυμνάζοντας και καταπονώντας τους με τη σωματική
άσκηση, έτσι ακριβώς να αναπτύσσετε και τους πνευματικούς σας μυς.
ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αυτή η άσκηση θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις διανοητικές σας ικανότητες και να
απελευθερώσετε την έμφυτη
ευφυΐα σας. Πάρτε ένα λευκό
κομμάτι χαρτί και γράψτε στο
πάνω μέρος του τον πιο σημα-

«Σήμερα είστε όπως θα είστε
και μετά από πέντε χρόνια. Το
μόνο που θα διαφέρει είναι οι
άνθρωποι που θα έχετε γνωρίσει και τα βιβλία που έχετε
διαβάσει». (Τσάρλι Τζόουνς)
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 85% την επιτυχίας και την ευτυχίας στη ζωή
πρόκειτε να καθοριστεί από
την ποιότητα των σχέσεων
που θα καλλιεργήσετε στις
προσωπικές και επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Όσο
περισσότερους
ανθρώπους
γνωρίζετε, οι οποίοι σας γνωρίζουν και οι οποίοι έχουν
σχηματίσει καλή εικόνα και
γνώμη για εσάς, τόσο πιο επιτυχημένοι θα είστε και τόσο
ταχύτερα θα προοδεύσετε.
ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Εντοπίστε τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας,
τόσο στο παρόν όσο και στο
μέλλον. Τι θα μπορούσατε να
κάνετε για να τους βοηθήσετε
στη ζωή και στην εργασία
τους, ώστε να είναι και αυτοί
πρόθυμοι να σας βοηθήσουν;
Εντοπίστε τους ανθρώπους
που θα πρέπει οπωσδήποτε να
γνωρίσετε. Τι θα μπορούσατε
να κάνετε, ώστε να τους βοηθήσετε εν των προτέρων, προτού χρειαστείτε κάτι ως
αντάλλαγμα;
Θυμηθείτε,
πρώτα σπέρνουμε και μετά
θερίζουμε.
19ο Μυστικό Επιτυχίας

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ των αυτοδημιούργητων εκατομμυριούχων είναι ότι συλλογίζονται
προσεκτικά και κατόπιν παίρνουν γρήγορα αποφάσεις. Επιβάλλουν στον εαυτό τους να
αναλάβει δράση και να εκτελέσει τις αποφάσεις που πήρε.
Κινούνται γοργά και αποτιμούν ταχύτατα τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.
ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Ρωτήστε τον εαυτό σας: ποια
ενέργεια, αν την έκανα αμέσως,
θα μπορούσε να έχει την θετικότερη επίδραση στη ζωή μου;
Όποια και αν είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, πραγματοποιήστε την!
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η βιταμίνη της νεότητας
και πού θα την βρείτε

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

ργή και διάβημα διαμαρτυρίας της Ινδίας
προς τη Σαουδική Αραβία
προκάλεσε
περιστατικό
ακρωτηριασμού του χεριού
οικιακής βοηθού από την
εργοδότη της στο Ριάντ
αφότου διαμαρτυρήθηκε
για κακοποίηση που υφίστατο επί μήνες και μη
καταβολή του μισθού της,
σύμφωνα με το in.gr.

Η 55χρονη οικιακή βοηθός
νοσηλεύεται σε νοσοκομείο
στο Ριάντ και το Νέο
Δελχί κινείται για τον
επαναπατρισμό της.
Η Καστούρι Μουνιραθινάμ, μητέρα τεσσάρων
παιδιών, από το κρατίδιο Ταμίλ Ναμπού της
νοτιοανατολικής Ινδίας
έφυγε για την Σαουδική
Αραβία τον περασμένο
Ιούλιο για να εργαστεί ως
οικιακή βοηθός -όπως
εκατομμύρια άλλοι εργαζόμενοι από φτωχές
περιοχές της Ασίας.
Σύμφωνα με την αδελφή της,
αναγκάστηκε να εργαστεί στο
εξωτερικό καθώς η οικογένειά της
αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα αφότου παντρεύτηκαν
οι τρεις κόρες της.
Ωστόσο, κατά την παραμονή της
στην Σαουδική Αραβία κακοποιούνταν σωματικά και ψυχικά,
βάσει της καταγγελίας της οικογένειας. Οι εργοδότες της δεν της
έδιναν καν τροφή και δεν την
πλήρωναν, ανέφερε η αδελφή της
μιλώντας σε ινδικά μέσα ενημέρωσης.
«Όταν προσπάθησε να δραπετεύσει από τα βασανιστήρια και τις
παρενοχλήσεις, η γυναίκα στην
οποία εργαζόταν της έκοψε το

χέρι» δήλωσε η αδελφή του θύματος. Η οικιακή βοηθός στη συνέχεια φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι και υπέστη σοβαρά τραύματα στην σπονδυλική στήλη. Γείτονες την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Το επεισόδιο σημειώθηκε τη
νύχτα της 29ης Σεπτεμβρίου αφότου κατά τις διαθέσιμες μαρτυρίες απείλησε ότι θα απευθυνθεί
στις τοπικές αρχές.
Η Ινδή υπουργός Εξωτερικών Σούσμα Σουάρατζ κατήγγειλε τη
βίαιη επίθεση στην Καστούρι

κές αρχές διαμαρτυρήθηκαν στο
Ριάντ αφότου Σαουδάραβας
διπλωμάτης που κατηγορήθηκε
για το βιασμό δύο γυναικών από
το Νεπάλ σε διαμέρισμα στα
περίχωρα του Νέου Δελχί εγκατέλειψε τη χώρα επικαλούμενος
διπλωματική ασυλία.
Εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας
δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη
αντίδραση για την υπόθεση της
Ινδής οικιακής βοηθού.
Κατά την άφιξή τους στη Σαουδι-

- Διατηρεί την επιδερμίδα νέα. Προστατεύει την
επιδερμίδα μας από τις UV ακτινοβολίες. Πολλές
μελέτες έχουν, μάλιστα, δείξει ότι όταν η βιταμίνη Ε
εφαρμόζεται τοπικά, μπορεί να εμποδίσει την
καταστροφή που προέρχεται από τις ακτίνες UV.
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
- Προστατεύει ενάντια στον καρκίνο του προστάτη
- Βοηθά στην υγεία του νευρικού συστήματος και
βοηθά στην πρόληψη της εκφύλισης των νεύρων και των μυών
Μουνιραθινάμ.
«Ακρωτηριασμός του χεριού Ινδής
γυναίκας: Είμαστε ιδιαίτερα
ταραγμένοι από τον βάρβαρο
τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στην Ινδή γυναίκα στη
Σαουδική Αραβία» ανέφερε η Σουάρατζ σε ανάρτησή της στο
Twitter.
«Αυτό είναι απαράδεκτο, το μεταφέραμε στις σαουδαραβικές
αρχές» προσέθεσε.
Πολλά ινδικά μέσα ενημέρωσης
μεταδίδουν εικόνες από τη γυναίκα στο κρεβάτι του νοσοκομείου
όπου νοσηλεύεται. Την ίδια ώρα
Ινδοί διπλωμάτες προσπαθούν να
οργανώσουν τον επαναπατρισμό
της. Τον περασμένο μήνα οι ινδι-

κή Αραβία εργαζόμενοι από φτωχές τρίτες χώρες συνήθως παραδίδουν τα διαβατήριά τους σε
πράκτορες ή τους εργοδότες. Ο
φόβος τους για τις τοπικές αρχές
είναι μεγάλος και οι αναφορές για
κακοποιήσεις είναι συχνό φαινόμενο στο βασίλειο.
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα για τις οικιακές βοηθούς
είναι ότι στην πράξη δεν μπορούν
να φύγουν από τη χώρα χωρίς τη
συναίνεση του εργοδότη τους.
Οργανώσεις προάσπισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν ότι αυτό οδηγεί σε βάναυση
κακοποίηση και συνθήκες που
παραπέμπουν σε δουλεία.

Το Ήξερες; Το πλύσιμο των πιάτων είναι… αγχολυτικό!

Γνωρίζατε ότι....

Ό

ταν πλένουμε τα πιάτα και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε θα έχουμε λιγότερο,
άγχος και εκνευρισμό και περισσότερη έμπνευση μόλις τελειώσουμε. Στα περισσότερα σπίτια
το πλύσιμο των πιάτων και το ποιανού σειρά
είναι κάθε φορά να τα αναλάβει δημιουργεί
διαφωνίες και τσακωμούς.
Οι επιστήμονες έρχονται τώρα να βάλουν
τέλος σε όλες αυτές τις οικογενειακές εντάσεις
και να μας προτρέψουν να πλύνουμε τα πιάτα
εθελοντικά καθώς – όπως ισχυρίζονται – θα
καταφέρουμε έτσι να διώξουμε μακριά το
στρες της μέρας.

Μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα
έδειξε ότι όσοι πλένουν τα πιάτα προσεκτικά
και προσέχοντας τις κινήσεις τους έχουν λιγότερο στρες και νεύρα. Έτσι οι επιστήμονες
ζήτησαν από 51 μαθητές να πλύνουν ο καθένας 18
πιάτα ως μέρος ενός πειράματος. Οι μισοί από
αυτούς διάβασαν ένα κείμενο 230 λέξεων για την

Η βιταμίνη Ε μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση του
Αλτσχάιμερ ή να δράσει συμπληρωματικά στη
θεραπεία του. Μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα με
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Ε στο αίμα τους, είναι
κατά 50% πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη όλων των
μορφών καρκίνου.
Που θα τη βρείτε
Στα φυτικά έλαια (κυρίως στο σογιέλαιο, ηλιέλαιο
και καλαμποκλεκαιο), τους ξηρούς καρπούς (στα
αμύγδαλα, φουντούκια και καρύδια), τους σπόρους
και τα μη επεξεργασμένα δημητριακά, το σιτάρι,
ορισμένα λαχανικά, το αβοκάντο και τα θαλασσινά.
Για την καλύτερη πρόσληψη βιταμίνης Ε, όταν αυτή
δεν εξασφαλίζεται από την τροφή, τα συμπληρώματα θεωρούνται απαραίτητα. Δεν θα πρέπει
εντούτοις να λαμβάνετε μεγαλύτερη ποσότητα από
τη συνιστώμενη (συνιστώμενη ημερήσια δόση =
10mg).

Σοβαρά …
αστειάκια

Ο

Ε

κτός από τα καλλυντικά και τις ιατρικές
μεθόδους που μπορεί να ακολουθήσει
κάποιος, είναι χρήσιμο να αναζητά πηγές
βιταμινών που βοηθούν στη διατήρηση της
υγείας του οργανισμού, συντελώντας παράλληλα στη νεότητα. Αν θέλετε λοιπόν να διατηρήσετε τη νεότητα της επιδερμίδας σας, να
καταπολεμήσετε τις ελεύθερες ρίζες, αλλά και
να θωρακίσετε τη υγεία και τη μνήμη σας,
τότε μην αμελείτε την πρόσληψη της βιταμίνης Ε. Η βιταμίνη Ε δρα ως εξής: Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Προλαμβάνει το αντιοξειδωτικό στρες, το οποίο έχει βλαπτική επίδραση πάνω στα κύτταρα, προστατεύοντας ειδικά
τα λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών. Επίσης η
βιταμίνη Ε εισέρχεται στο μόριο της LDL χοληστερόλης, αναστέλλοντας την καταστροφική οξείδωση
της, η οποία προκαλείται από τις επιθέσεις των
ελευθέρων ριζών. Συμβάλει στην αντοχή του σώματος και την αφομοίωση του οξυγόνου από τα κύτταρα.

Η συμβουλή της εβδομάδας

Tης έκοψε το χέρι επειδή ζητούσε τα δεδουλευμένα της
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Ο ΑΡΜΕΝΗΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΤΑ ΣΟΥΤΙΕΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ
Ένας Αρμένης πηγαίνει σε έναν Εβραίο που
πουλά σουτιέν και ρωτά αν έχει σε μαύρο
χρώμα το XL.

Ο Εβραίος αρχίζει να του εξηγεί πόσο σπάνιο είναι
αυτό που του ζητά και πως "ναι, υπάρχει, αλλά
είναι ακριβούτσικο". Θα του κοστίσει 50 ΕΥΡΩ.
Ο Αρμένης αγοράζει 25 κομμάτια και φεύγει ενώ ο
πονηρός Εβραίος τρίβει τα χέρια του.
Σε λίγες μέρες νάτος πάλι ο Αρμένης στο μαγαζί και
ζητά το ίδιο πράγμα.
Α, του λέει ο Εβραίος, τα πράγματα δυσκόλεψαν
πολύ με τους προμηθευτές μου κι έτσι αυτή τη φορά
θα τα πληρώσεις προς 60 ΕΥΡΩ. Ο Αρμένης παίρνει
30 τεμάχια και φεύγει τραγουδώντας, ενώ του
Εβραίου γελάνε και τα μουστάκια του.

αισθητηριακή εμπειρία του πλυσίματος των πιάτων,
ενώ οι υπόλοιποι – το δεύτερο γκρουπ – διάβασαν
ένα κείμενο αντίστοιχου μεγέθους σχετικά με τεχνικές
πλυσίματος πιάτων.
Αυτό που βρέθηκε ήταν ότι ο εκνευρισμός μειώθηκε
κατά 27% στους συμμετέχοντες του πρώτου γκρουπ
και η έμπνευση αυξήθηκε κατά 25% στα μέλη του
ίδιου γκρουπ.

Σε μία εβδομάδα εμφανίζεται πάλι ο...Αγκόπ, αλλά
αυτή τη φορά τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα
περισσότερο. Ο Εβραίος ζητά 70 ΕΥΡΩ για κάθε
σουτιέν. Ο Αρμένης αγοράζει όλο το στόκ, πληρώνει και πάει να φύγει, οπότε ο...Σάϋλοκ τον ρωτά:
- Πες μου να χαρείς, τόσα σουτιέν τι τα κάνεις;
Και η απάντηση του Αρμένη:
- Τα κόβω στη μέση και τα πουλώ προς 100 ΕΥΡΩ
το κομμάτι για σκουφάκια στους Εβραίους!!
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τρόφιμα σύμμαχοι και εχθροί των δοντιών μας

Ε

ίναι γνωστό ότι η καθημερινή
φροντίδα και υγιεινή των
δοντιών μας αποτελεί την ασπίδα
για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση
της οδοντικής υγείας.

13

SUDOKU

Ωστόσο, η διατροφή παίζει εξίσου
σημαντικό ρόλο καθότι υπάρχουν
τρόφιμα που ασκούν προστατευτική δράση και άλλα που είναι επιβλαβή για τα δόντια. Ας δούμε δύο
σημαντικούς «διατροφικούς συμμάχους» και δύο «διατροφικούς
εχθρούς» για την υγεία των
δοντιών μας:
• Τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη: η
υπερβολική κατανάλωσή τους
μπορεί να οδηγήσει σε τερηδόνα,
καθότι η ζάχαρη μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο υπόστρωμα
για τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων στη στοματική κοιλότητα.
• Όξινα τρόφιμα (ιδίως ροφήματα
όπως χυμοί και αναψυκτικά): η
υπερβολική κατανάλωσή τους
φαίνεται ότι προκαλεί διάβρωση
των δοντιών, η οποία αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης τερηδόνας.

• Φρέσκα φρούτα και λαχανικά:
εξαιτίας του αυξημένου χρόνου
που απαιτείται για τη μάσησή
τους, η κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών οδηγεί σε αύξηση της
παραγωγής σάλιου, η οποία δρα
προστατευτικά ως προς την εμφάνιση της τερηδόνας.
• Κατανάλωση γαλακτοκομικών
προϊόντων: τα γαλακτοκομικά
προϊόντα είναι πλούσια σε ασβέ-

H ΣΥΝΤΑΓH ΜΑΣ

στιο, το οποίο αποτελεί δομικό
συστατικό των δοντιών. Η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών
προϊόντων τροφοδοτεί τον οργανισμό μας με ασβέστιο.
Η υιοθέτηση μιας υγιεινής και
ισορροπημένης διατροφής φαίνεται επομένως ότι έχει σημαντικά
οφέλη και για την υγεία των
δοντιών μας.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σαλάτα με ψαρονέφρι και λιναρόσπορο

Υλικά:

Εκτέλεση:

1 πακέτο με διάφορα μαρούλια,
1 ψαρονέφρι,
1 κουταλιά λιναρόσπορο,
1 κουταλιά ελαιόλαδο
ξύσμα λεμονιού
3 πίτες για fajitas, αλάτι, πιπέρι.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους
200° C, βάζουμε τις πίτες σε ταψί
και ψήνουμε και από τις δύο πλευρές για 2 λεπτά έκαστη. Τις αφήνουμε να κρυώσουν και τις σπάμε
σε κομμάτια. Κόβουμε το ψαρονέ-

ΣΟΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ
½ φλ. ελαιόλαδο
1 κουταλάκι αγγλική μουστάρδα
1 κουταλιά μέλι
1 κουταλάκι γιαούρτι
αλάτι, πιπέρι

φρι σε λεπτά κομμάτια και τα
τοποθετούμε σε ένα μπολ με τη μία
κουταλιά ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι
και το ξύσμα λεμονιού. Ανακατεύουμε καλά και ψήνουμε σε ζεστό
αντικολλητικό σκεύος ή τηγάνι. Σε
ένα δοχείο με πώμα, τοποθετούμε
όλα τα υλικά για τη σος μουστάρδας και ανακινούμε πάρα πολύ
καλά. Σε ένα δοχείο σαλάτας
βάζουμε τα μαρούλια, τα ψημένα
κομμάτια του κρέατος, τα κομμάτια από τις πίτες, τον λιναρόσπορο και τα περιλούζουμε με τη σος
μουστάρδας.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Καλό είναι να βάλεις σε μια
σειρά τις σκέψεις σου για όλα όσα
θέλεις να κάνεις και να μην τα αφήνεις
όλα τελευταία στιγμή. Τα ταλέντα σου
είναι πολλά και μπορείς να καταφέρεις
τα πάντα, αρκεί να είσαι ψύχραιμος
ώστε να αντιληφθείς γρήγορα τις
απαιτήσεις των περιστάσεων.
Ταύρος: Πολλά θέματα βρίσκουν το
δρόμο τους και καταφέρνεις να ξεπεράσεις αρκετά εμπόδια. Οι εξελίξεις σου
φτιάχνουν τη διάθεση και σε κάνουν να
βλέπεις τις καταστάσεις λίγο πιο
αισιόδοξα.
Δίδυμοι: Αρκετές καθυστερήσεις σου
φέρνουν τα πάνω κάτω και σε κάνουν
να νιώθεις μεγάλη ανασφάλεια. Μην
χάνεις την ψυχραιμία σου και φέρσου
ανάλογα με τις περιστάσεις. Πάντως,
είναι σίγουρο ότι με το άγχος δεν θα
καταφέρεις και πολλά γι’ αυτό άλλαξε
άμεσα στάση.
Καρκίνος: Θα σου δοθεί η ευκαιρία να
σκεφτείς κάποια ζητήματα ήρεμα και
να βρεις τις λύσεις που αναζητάς εδώ
και καιρό. Μην αφήσεις τίποτα να σε
εκνευρίσει και κινήσου με προγραμματισμό, για να ξεπεράσεις τα θέματα που
σε απασχολούν. Σταθεροποιούνται
μερικές καταστάσεις προς όφελός σου.
Λέων: Πρέπει να αναλογιστείς όλα όσα
έχουν συμβεί στη ζωή σου τον τελευ-

ταίο καιρό και να κάνεις μια σωστή
αποτίμηση, για να προχωρήσεις ένα
βήμα πιο πέρα. Οι εξελίξεις συνεχίζονται και πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα
για να μπορέσεις να φτάσεις τους στόχους σου. Απόφυγε τις ριζικές αποφάσεις!
Παρθένος: Η μέρα έχει αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις για εσένα και με λίγη
καλή θέληση θα καταφέρεις να υλοποιήσεις πολλούς από τους στόχους σου.
Αξιοποίησε κάθε ευκαιρία (αλλά όχι με
απερισκεψία και βιασύνη) και θα δεις
ότι σύντομα θα ανταμειφτείς.
Ζυγός: Το παρελθόν σε ταλαιπωρεί,
μέσα από ζητήματα που εξακολουθούν
να σου δημιουργούν πρόβλημα και πρέπει να δεις με μεγαλύτερη σοβαρότητα
τις λύσεις που έχεις. Μέσα από κάποιες επαφές και συζητήσεις που θα
κάνεις, ενδέχεται να τα βάλεις στον
σωστό δρόμο. Με λίγη υπομονή και
περισσότερη δουλειά, τα πράγματα θα
φτιάξουν.
Σκορπιός: Η μέρα σου φέρνει λίγη αναστάτωση και πρέπει να έχεις την προσοχή σου τεταμένη στα γεγονότα που
θα συμβούν γύρω σου. Λίγο το παρελθόν που επιστρέφει, λίγο κάποιες αναπάντεχες εξελίξεις του παρόντος, θα
πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία
σου για να ανταποκριθείς στις δυσκο-

λίες που θα προκύψουν.
Τοξότης: Θα έχεις τη διάθεση να κάνεις
μια ανασκόπηση στο παρελθόν και να
λύσεις τα ζητήματα που σου έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Κάνε τις κινήσεις
σου χωρίς άγχος και βιασύνη, και
κυρίως χωρίς να επηρεάζεσαι από το τι
λένε οι γύρω σου.
Αιγόκερως: Πρέπει να κάνεις μια στροφή στη συμπεριφορά σου και τον τρόπο
που αντιμετωπίζεις τους γύρω σου.
Δείξε μια καλύτερη διάθεση και κινήσου
με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Τα νεύρα μόνο σε κακό μπορούν να σε οδηγήσουν και πρέπει να τα
περιορίσεις.
Υδροχόος: Οι εκκρεμότητες που έχεις
σε κάνουν να πνίγεσαι σε μια κουταλιά
νερό. Στην πραγματικότητα όλα είναι
στο κεφάλι σου και με λίγη ψυχραιμία
μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Μην
κλείνεσαι στον εαυτό σου και μίλα με
φίλους, που μπορούν να βοηθήσουν.
Ιχθείς: Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ
καλά για εσένα. Όσο κι αν δεν το
πιστεύεις, μπορείς να αρχίσεις να
αισιοδοξείς και να δεις με ψυχραιμία
ακόμα και τα προβλήματα του παρελθόντος, που σε καθυστερούν. Μην
κάνεις βιαστικές κινήσεις και όλα θα
εξελιχθούν υπέρ σου!

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Επιτυχής η εκδήλωση αιμοδοσίας του Τμήματος
Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας-Κερύνειας

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 628 - 27 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ

ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ Η
ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΤΑ 48 ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μ

ε την προσέλευση μελών και
φίλων της ΣΕΚ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 30
Σεπτεμβρίου στο οίκημα της ΣΕΚ στο
Στρόβολο η αιμοδοσία που διοργανώνει σε ετήσια βάση το Τμήμα
Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση με σύνθημα
Δώστε αίμα Σώστε Ζωές προσφέρει τη
δυνατότητα στον καθένα να βοηθήσει
συνανθρώπους μας να κρατηθούν στη

ζωή με το δικό τους αίμα.
Σημειώνεται πως καθόλου αμελητέα δεν
είναι η αίσθηση πως με την αιμοδοσία
συμβάλουμε με το «κόκκινο λιθαράκι»
μας στη βελτίωση της υγείας κάποιου
συνανθρώπου μας. Ο αλτρουισμός
αυτής της πράξης μας κάνει να αισθανόμαστε ηθικά υπερήφανοι και να περιμένουμε πως και οι υπόλοιποι θα έκαναν το ίδιο σε περίπτωση δικής μας
ανάγκης.

Οι υπάλληλοι της Οθωμανικής Τραπέζης επανήλθον από της προχθές
Τετάρτης εις τας εργασίας των μετά την επίτευξη της συμφωνίας
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΤΥΚ

ΓΝΩΜΙΚΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

«Όταν τα πάντα φαίνεται να πηγαίνουν
εναντίον σου, να θυμάσαι ότι το αεροπλάνο
απογειώνεται πάντα
κόντρα στον άνεμο, και
όχι με το ρεύμα του...»

Henry Ford

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ
Η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» δίνει
δύναμη στον αγώνα σου.
Διάδοσε την παντού

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα φαρμακεία
της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
3-1
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Π. & Σ. ΖΑΚΑΚΙΟΥ
0-8
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
1-4
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ ΑΕΝ ΣΥΝ. 3-0
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
2-1
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
2-0
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2-1
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2015 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - Θ.Ο.Ι ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.10.2015 και ώρα 3,00 μ.μ.
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Α.Ε.Κ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Οι ομάδες Α & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ ΑΕΝ/ΣΥΝ., και ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Κ.Πολεμιδιών έχουν ΚΕΝΗ.

Αποτελέσματα Πρωταθλήματος
Επίλεκτης Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΘΟΙ Καπέδων
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – Ε.Μ.Ανθούπολης
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς – Η ΑΚΑΝΘΟΥ
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρ.Σκυλλούρας
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου

4-2
2-2
1-4
3-1
0-0
2-0

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
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Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................. 22604000

Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23 – 25/10/15
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ Σάββατο ώρα 17.00
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Παρασκευή
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Κυριακή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Σάββατο ώρα 14.30
Τα αποτελέσματα της 2ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
0-2
TΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
6-0
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0-2
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
4-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ.ΧΩΡΙΟΥ
4-2

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ποδοσφαιρική ζουγκλοποίηση

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ

Τ

ην πρώτη της ήττα δέχθηκε η
Καρμιώτισσα η οποία ωστόσο διατηρείται στο ρετιρέ. Την 4η συνεχόμενη νίκη
του σημείωσε ο Ολυμπιακός με τρεις βαθμούς διαφορά από την κορυφή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

• Ο νόμος των τραμπούκων ανέβαλε το
ντέρμπυ Απόλλων - Ανόρθωσης
• Οδοστρωτήρας ο ΑΠΟΕΛ ισοπέδωσε την ΑΕΛ
- Παρελθόν ο Χρ. Χριστοφόρου
• Τρίτωσε το κακό για την ΕΝΩΣΗ - Χαράς
ευαγγέλια στον ΑΡΗ για την πρώτη νίκη
• Νίκη ουσίας ψυχολογίας για την ΟΜΟΝΟΙΑ -

Ο

νόμος των τραμπούκων κυριάρχησε στο «Τσίρειο» πριν από το
ντέμρπυ μεταξύ Απόλλωνα και
Ανόρθωσης. Το φυτίλι των επεισοδίων άναψε όταν οπαδοί της
«Κυρίας» σπάζοντας το κιγκλίδωμα
μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και
συνεπλάγησαν με παίκτες και παράγοντες της Λεμεσιανής ομάδας. Η
Ανόρθωση υποστηρίζει ότι ο αγώνας
έπρεπε να διεξαχθεί ενώ το φύλλο
αγώνα θεωρείται κατά κάποιο τρόπο
επιβαρυντικό για τους φιλοξενούμενους.

Πάλεψε στα ίσα το παιχνίδι ο ΕΡΜΗΣ
• Ωραία και ουσιαστική η ΠΑΦΟΣ ανέβηκε στην
7η θέση - Ναυάγιο ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας
• Η ΔΟΞΑ πληρώνει τα αμυντικά της λάθη Δίχως νίκη για επτά αγωνιστικές η Αγία Νάπα
• Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ - Νίκη χρυσάφι για
τη Νέα Σαλαμίνα που ανήλθε στην 4η θέση

για το χατ - τρικ του Καβεναγκι και τα
10 τέρματα που πέτυχε σε έξι αγώνες.
Σεισμός εξελίξεων στην ΑΕΛ με πρώτο
«θύμα» τον προπονητή Χριστάκη
Χριστοφόρου που υπέβαλε την
παραίτηση του.
Με χρυσό τέρμα του Ρουσιά η Ομόνοια
πήρε σημαντική νίκη χωρίς ωστόσω
να ικανοποιήσει με την απόδοση της.
Ο Ερμής είδε στα μάτια τους
«Τριφυλλοφόρους» αλλά η ήττα εξόρ-

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
18.00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΑΦΟΣ
PRIMETEL
19.00 ΑΓ. ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ CYTAVISION
20.00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΕΡΜΗΣ
CYTAVISION

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
18.00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΕΚ
18.00 ΔΟΞΑ - ΕΝΠ
19.00 ΑΕΛ - ΑΡΗΣ

CYTAVISION
CYTAVISION
CYTAVISION

ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΟΞΑ
ΕΡΜΗΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΠΟΕΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΑΕΛ

Ταχύτητα, μυαλό, συνεχής κίνηση και
αυτοματισμός είναι τα στοιχεία του
νέου ΑΠΟΕΛ του Τ. Κετσπάγια που
φιλοδώρησε με εξάρα την ΑΕΛ. Ύμνοι

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΕΚ - ΟΜΟΝΟΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο Χριστάκης Χριστοφόρου «θύμα»
του ΑΠΟΕλίστικου οδοστρωτήτα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

γισε τον πρέοδρο Λ. Φανιέρο που αναφώνησε «όσοι παίκτες δεν μπορούν
να φύγουν».
Πικρή γεύση αλλά και αισιοδοξία
άφησε στους Αγιαναπίτες η ισοπαλία
με τη Δόξα. Όταν κάνεις λάθη τιμωρείσαι ήταν η ατάκα που αναδύθηκε
από
τα
αποδυτήρια
των

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Α

πολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής ο
Χαλκάνωρας με τη νίκη του επί του
Ηρακλή. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για
Εθνικό Άσσιας και Εθνικό Λατσιών.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κατωκοπιτών, η άμυνα των οποίων
έμπαζε, σχεδόν, από παντού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

1-2

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)

Ε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ
Ο ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ντυπωσιακός ο Λειβαδιακός διέσυρε στο ορμητικό διάβα του,
την Ένωση Κοκκινοτριμιθιάς κι
απεσπάσθηκε στην κορυφή με δύο
βαθμούς διαφορά. Τέσσερις ομάδες
συνωστίζονται στη Β’ θέση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πανηγύρια στη Λεμεσό για το πρώτο
τρίποντο του Άρη, κατήφεια στο
Παραλίμνι γιατί τρίτωσε το κακό
εκτός έδρας. Αισιοδοξία για τη συνέχεια στο Λεμεσιανό στρατόπεδο,
ψάχνουν την συνταγή της ανασυγκρότησης οι Παραλιμνίτες.
Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ η οποία δεν
μπόρεσε να αποφύγει το μοιραίο
λόγω των σοβαρών προβλημάτων της
στον ανασταλτικό και οργανωτικό
τομέα αλλά και της έλλειψης καθαρού
μυαλού στην τελική προσπάθεια.
Δράστης ένας πρώην αγαπητός
ΑΕΚτζής, ο Κούλλης Παύλου που
έστειλε τη Νέα Σαλαμίνα στους επτά
ουρανούς ή καλύτερα στην 4η θέση.
Οι νικητές εφάρμοσαν έξυπνη τακτική, άψογη μεσοαμυντική λειτουργία
και απέδειξαν ότι φέτος διαθέτουν
αξιόμαχο σύνολο.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ
Β.Α.ΜΑ.

Λογοθεραπεύτρια
Εκπαιδεύτρια ατόμων με αυτισμό
22263464, 99849050
Τομπάζη 35, 1055, διαμ. 303 Λυκαβητός
antigoni_lou@icloud.com
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

11η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ

Συνέντευξη

Ισότητα στην εργασία! Δεδομένο όχι ζητούμενο

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Μ

Η ισότητα των φύλων
με τη Δέσποινα Ησαια
γραμματέα Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

1 Ποιες οι προτεραιότητες του Τμήματος Γυναικών
στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Σε μια περίοδο
που η κοινωνία βάλλεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής κρίσης οφείλουμε
όλοι να στοχεύσουμε στην ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να λαμβάνει
σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του συνόλου των πολιτών.
Αυτή τη στιγμή η κοινωνία, η οικονομία και ειδικότερα
η αγορά εργασίας έχει ανάγκη τις δεξιότητες και των
δύο φύλων και ως εκ τούτου η προσοχή μας θα πρέπει
να εστιασθεί στην ποιοτική απασχόληση. Δηλαδή η
εργασιακός χώρος να είναι απαλλαγμένος από διακρίσεις και ανισότητες. Οι προτεραιότητες του Τμήματος
εστιάζονται στην συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων
γυναικών για τα δικαιώματα τους που προκύπτουν
μέσα από τις νομοθεσίες αλλά και της διαρκούς παρέμβασης με εισηγήσεις προς στους πολιτειακούς αξιωματούχους που υποβοηθούν στην προαγωγή της ισότητας.

ε το σύνθημα «Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε την κοινωνία που μας αξίζει» πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη 22
Οκτωβρίου 2015 στις 10π.μ. η
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του
Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ.
Στην παρουσία 130 και πλέον
αντιπροσώπων το συνέδριο θα
χαράξει την πολιτική του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ για την επόμενη

τετραετία, όσον αφορά την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και
της συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας.
Στο τελετουργικό μέρος του συνεδρίου χαιρετισμούς θα απευθύνουν
ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωϋσέως και η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει η
γραμματέας του τμήματος εργαζο-

μένων γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα
Ησαϊα. Θα ακολουθήσει παρουσίαση των επιπτώσεων τις κρίσης
στις γυναίκες από την διευθύντρια
του Μεσογειακού Ινστιτούτου Σουζάνα Παύλου.
Η Συνδιάσκεψη θα εκλέξει το νέο
γενικό συμβούλιο του τμήματος
επανακαθορίζοντας τους στόχους
και τις δράσεις που θα υποβοηθήσουν στην εμπέδωση συνθηκών
ισότητας στον χώρο εργασίας.

25 - 27 Μαϊου 2016 το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο

2 Μπορείτε να καταδείξετε τι εννοείτε με τους όρους

διακρίσεις και ανισότητες. Ως κοινωνία άμεσα ή έμμεσα εξακολουθούμε να μεταχειριζόμαστε τα δύο φύλα
ανισότιμα, με αποτέλεσμα η γυναίκα, η οποία δεν υστερεί σε μορφωτικό επίπεδο και προσόντα, να υποτιμάται με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα στην αγορά
εργασίας και ευρύτερα στην κοινωνία. Η εκσυγχρονισμένη νομοθεσία η οποία καλύπτει σε ευρύτητα τα
ζητήματα ισότητας δεν έφερε σημαντικές αλλαγές στα
ζητήματα προαγωγής της ισότητας. Έχει διαφανεί από
την καθημερινότητα ότι οι αναχρονιστικές αντιλήψεις
και τα στερεότητα δημιουργούν δυστυχώς ισχυρές
αντιστάσεις στην όποια καταβληθείσα προσπάθεια
έχει να κάνει με τη δημιουργίας συνθηκών ισότητας
στην απασχόληση.

3

Το κεφάλαιο στερεότυπα και αντιλήψεις πόσο
επιδρά στις ανισότητες. Η πραγματικότητα, αποδεικνύει ότι τι η βασική αιτία για την αναχαίτιση της
προόδου στην επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των
φύλων και παροχής ίσων ευκαιριών είναι οι βαθιά
ριζωμένες οι οποίες καταδυναστεύουν την κοινωνία
μας. Η αρχή πρέπει να γίνει μέσα από την παιδεία, τα
σχολεία, τη διδασκαλία και την κουλτούρα με την οποία
διαπλάθονται τα παιδιά για τους ρόλους των δύο
φύλων. Και βέβαια, από την ίδια την οικογένεια.
Δυστυχώς στα στερεότυπα είναι τόσο ισχυρά που πολλές φορές οι νόμοι δεν είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν
ειδικότερα όταν δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί
που να εποπτεύουν την εφαρμογή των νόμων.

4 Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε με την αφορμή

της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του Τμήματος Γυναικών στις 22 Οκτωβρίου. Η ισότητα των φύλων, και η
παροχή ίσων ευκαιριών θα επιτευχθεί μόνο αν ο στόχος
είναι, όχι απλώς αριθμητική ισότητα, αλλά η ουσιαστική αλλαγή στον καταμερισμό της εξουσίας και των
ευκαιριών. Η Κύπρος είναι κράτος δικαίου με σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υψηλό οικονομικό και
πολιτιστικό επίπεδο, πολύ υψηλό, κατά μέσο όρο, επίπεδο μόρφωσης, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, και η παροχή ίσων ευκαιριών είναι πλέον θέμα ανάγκης, για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Ας μην μας
διαφεύγει το γεγονός ότι, ο αποκλεισμός των γυναικών
από την ευκαιρία ισότιμης συμμετοχής και προσφοράς
σημαίνει αποκλεισμό του μισού πληθυσμού της γης. Ως εκ τούτου η
πολιτεία οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα και να εισάγει πολιτικές που θα ενισχύσουν την
γυναικεία απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση τα ελλείμματα
στην κοινωνία θα εξακολουθήσουν να υφίστανται.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Τ

ο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της
ΣΕΚ θα πραγματοποιηθεί το
τριήμερο 25 - 27 Μαϊου 2016 στη
Λευκωσία. Την απόφαση αυτή
πήρε το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
σε τακτική του συνεδρία την περασμένη Πέμπτη. Κατά τη συνεδρία
εξετάσθηκαν τα οργανωτικά και
οικονομικά αποτελέσματα του
πρώτου οκταμήνου του τρέχοντος
έτους. Διαπιστώθηκε ότι παρά την
συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση η
ΣΕΚ διατηρεί την οργανωτική και
κατεπέκταση την οικονομική της
δύναμη σε σχέση με το 2014. Ο
γενικός οργανωτικός Πανίκος
Αργυρίδης επισήμανε τους τομείς
για τους οποίους απαιτείται
ακόμη μεγαλύτερη οργανωτική
προσπάθεια τονίζοντας ότι με
καλά μελετημένο προγραμματισμό
τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα.
Ο γενικός ταμίας Σωτήρης Καλο-

γήρου, με αφορμή τους θετικούς
δείκτες της Κυπριακής οικονομίας,
έδωσε το έναυσμα για εντατικοποίηση της σκληρής και συλλογικής δουλειάς ώστε με την διαφαινόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας να βελτιωθούν τα οργανωτικά
και οικονομικά αποτελέσματα.
Αρκετά μέλη του Γενικού Συμβουλί-

κτικές από επιτήδειους εργοδότες.
η ανοχή προς εκείνους τους εργοδότες που με πρόσχημα την κρίση
επιχείρησαν με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο μεσούσης της κρίσης, να
πλήξουν καίρια το συνδικαλιστικό
κίνημα θα είναι μηδενική. Τόσο οι
γενικοί γραμματείς των Ομοσπονδιών όσο και οι Επαρχιακοί γραμ-

√ Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ καθόρισε
το πλαίσιο των επόμενων οργανωτικών στόχων
ου έκαναν εποικοδομητικές παρεμβάσεις στέλλοντας το μήνυμα ότι η
οικονομική ανακάμψη θα πρέπει
να βρει το Κίνημα σε ετοιμότητα
για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις
επερχόμενες προκλήσεις. Διατρανώθηκε η αποφασιστικότητα όλων
να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξουδετερωθούν οι
εκδηλούμενες αντεργατικές πρα-

ματείς των Ελεύθερων Εργατικών
Κέντρων εξέφρασαν τη βεβαιότητα
ότι ανατέλλουν καλύτερες μέρες
για το συνδικαλιστικό κίνημα.
Το Γενικό Συμβούλιο επικύρωσε την
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για διορισμό του Μιχάλη
Ρώσση στη θέση του Γραμματέα
της Παγκύπριας Επιτροπής Συνταξιούχων ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ.

Μισθοί πείνας στην ξενοδοχειακή

Η

στυγνή εκμετάλλευση των
εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία δεν έχει τελειωμό.
Μετά την αποκάλυψη του σκλαβοπάζαρου φοιτητών από Κοινοτικές χώρες, τώρα προστίθενται
στην αλυσίδα της άγριας εκμετάλλευσης και οι μισθοί πείνας. Ο
Επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Αμμοχώστου Γιώργος Καράς
κατήγγειλε ότι τα τελευταία χρόνια
οι υπάλληλοι υποχρεώνονται να
εργάζονται στα ξενοδοχεία με

www.sek.org.cy,

συμβόλαια εξαήμερης απασχόλησης ενώ ο μισθός τους κυμαίνεται
μεταξύ 650 - 700 ευρώ μηνιαίως.

• Να ρυθμιστεί νομικά
η πενθήμερη βδομάδα εργασίας
Κι όλα αυτά, όταν η τουριστική
βιομηχανία της Κύπρου παρουσίασε αύξηση κερδών αυτό το καλοκαίρι ενώ οι μήνες Ιούλιος και
Αύγουστος θεωρήθηκαν οι καλύτε-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ροι των τελευταίων χρόνων. Ζητάμε πιο αξιοπρεπείς μισθούς και
πενθήμερο εργασίας, έτσι ώστε να
δημιουργηθούν
επιπρόσθετες
θέσεις εργασίας. Το κράτος οφείλει
να ρυθμίσει νομικά το πενθήμερο
στα ξενοδοχεία καθώς και «μίνιμουμ» μισθό. Με το τρόπο αυτό θα
καταπολεμήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα προστατεύσει τις
ευάλωτες ομάδες των εργαζομένων στη βιομηχανία, κατέληξε ο κ.
Καράς.

www.oho-sek.org.cy

