ERG_1-1_inn_1 11/3/15 10:50 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ

4

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ανεργία και τρομοκρατία
φόβητρο των Ευρωπαίων

Τ

ο υπαριθμόν κοινωνικό ζήτημα
των Κυπρίων είναι η ανεργία και
των λοιπών Ευρωπαίων η τρομοκρατία. Τα ευρήματα στο πρόσφατο
«Ευρωβαρόμετρο» αποτυπώνουν την
επιδεινούμενη
κοινωνικοοικονομική θέση των
Κυπριακών νοικοκυριών. (Σελ. 4)

Πολλαπλώς ωφέλιμη
η προαγωγή της Ισότητας

Τ

οΤμήμα Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ καλεί την Πολιτεία να υιοθετήσει αποτελεσματικά μέτρα για
προαγωγή της Ισότητας σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής. Αυτό θα αποβεί
ωφέλιμο για την οικονομία και την
κοινωνία ευρύτερα.
(Σελ. 9)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2880
TIMH 0.68€(£ 0.40)

• Παρέμβαση ΣΕΚ προς Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας

ΝΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Η

ΣΕΚ καλεί την Κεντρική Τράπεζα και
κατεπέκταση την Πολιτεία, να δημιουργήσει χωρίς καθυστέρηση τις αναγκαίες προυποθέσεις για πρόσβαση
των εργαζομένων και γενικότερα των
νοικοκυριών στην χρηματοδότηση,
χωρίς χρονοβόρες και δαιδαλώδεις
διαδικασίες.

• Η υπερβολική γραφειοκρτία στη σύναψη δανείων εμποδίζει την διακηρυγμένη πορεία προς την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.
• Ήρθε η ώρα, ο Συνεργατισμός να αποκτήσει έμπρακτα τον κοινωνικό
του ρόλο.
• Εκ των ων ουκ άνευ η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των πολιτών και
των οικογενειών, ιδίως για σκοπούς στέγασης, υγείας και παιδείας

Σχετική επιστολή απέστειλε προχθές
Δευτέρα στην Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, ο
γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως.

• Υπέρτατη αναγκαιότητα, η παραχώρηση δανείων για δημιουργία και
ανάπτυξη μικρομεσαίας επιχείρησης χωρίς χρονοβόρους και δαιδαλώδεις μηχανισμούς.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε πρός τον
Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη,
τον Πρόεδρο Επιτροπείας Συνεργατικής

Κεντρικής Τράπεζας Νικόλα Χ΄΄Γιάννη
και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπο-

ρικών Τραπεζών Άριστο Στυλιανού.

Ολόκληρη η επιστολή στη σελ. 16

Άσβεστος φάρος το σωστικό ΟΧΙ των ενωμένων Ελλήνων

Αναγκαιότητα η αύξηση
της παραγωγικότητας

Η

ΣΕΚ ζητεί για μια ακόμη φορά
από την κυβέρνηση και την Πολιτεία γενικότερα, να μην αφήσει άλλο
στα συρτάρια τα σχέδια για αύξηση
της Παραγωγικότητας στην εργασία.
Η διαχρονική ατολμία και αναβλητικότητα βλάπτει τα συμφέροντα του
τόπου.
(Σελ. 7, 8)

Αζήτητα ποσά Ταμείων
Προνοίας μελών ΣΕΚ

Λ

ήγει στις 11 Δεκεμβρίου 2015 η
υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των
δικαιούχων μελών του Ταμείου Προνοίας Μελών της ΣΕΚ, για παραλαβή
των συνεισφορών τους, κάτω των
300 ευρώ, που παραμένουν σε στάσιμους λογαριασμούς για έξι χρόνια.
(Σελ. 6)

Σ

ήμερα που ο χρεοκοπημένος Ελληνισμός στην Κύπρο και την Μητρόπολη αναζητεί δικαίωση των αιματηρών
αγώνων και θυσιών του, έχει μία και

μοναδική επιλογή: Να κάνει βίωμα του
το ηρωικό ΟΧΙ των ενωμένων Ελλήνων
του 1940. Η εθνική επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου μας καλεί ξανά στον υπέρο-

χο αγώνα για να αποτινάξουμε τα Μνημονιακά δεσμά που μας «προικοδότησαν» πολιτικοί νάνοι και επιτήδειοι
κερδοσκόποι.
Σελ.16

Απορρίπτουν τη διαιτησία οι επιχειρήσεις
οβαρή απροθυμία επιδεικνύει ο επιχειρηματικός
κόσμος της Κύπρου για εφαρμογή της νομοθεσίας
που προνοεί την εξώδικη διευθέτηση καταναλωτικών
απαιτήσεων με την παραπομπή τους σε διαιτησία.

Σ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία της διαιτησίας είναι η δημιουργία «Μητρώου Εμπόρων» στο
οποίο δυστυχώς αρνούνται να εγγραφούν οι κυπριακές επιχειρήσεις, αφού η εγγραφή είναι προαιρετική.

Ο συγκεκριμένος νόμος που εναρμονίστηκε πρόσφατα στη βάση συγκεκριμένης ευρωπαϊκής οδηγίας
εφαρμόζεται σε καταναλωτικές απαιτήσεις το ύψος
των οποίων, (εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων), δεν υπερβαίνει το ποσό των 5 χιλιάδων ευρώ.
Με απλά λόγια όποιος καταναλωτής έχει απαίτηση
μέχρι του πιο πάνω ποσού για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, αντί να τρέχει στα δικαστήρια, μπορεί να προσφύγει στη διευθέτηση της διαφοράς μέσω
διαιτησίας.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις ποικίλες προσπάθει-

• Απρόθυμες να συμβάλουν στην εξώδικη
διευθέτηση καταναλωτικών απαιτήσεων
ες του υπουργείου Εμπορίου, στο μητρώο εγγράφησαν μόνο πέντε επιχειρήσεις, γεγονός που αποτελεί
προσβολή τόσο προς τη νομοθεσία, όσο και προς τα
συμφέροντα και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Η ΣΕΚ καλεί τον επιχειρηματικό κόσμο να εγγραφεί
στο «Μητρώο Εμπόρων» και να δώσει τη δυνατότητα
στους καταναλωτές να διευθετούν εξώδικα τις καταναλωτικές απαιτήσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία
που απονέμει γρήγορα δικαιοσύνη και η οποία σε
άλλες χώρες λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά.
Τέλος, ως συνδικαλιστικό κίνημα, στηρίζουμε όλες
τις προσπάθειες του υπουργείου Εμπορίου και του
αρμόδιου υπουργού, για να πεισθεί ο επιχειρηματικός κόσμος να εγκαταλείψει την απροθυμία και να
συνεργασθεί για εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας που εξυπηρετεί τόσο τους καταναλωτές, όσο
και το δημόσιο συμφέρον.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Η

Συστήματα και
αποστήματα…

διαπίστωση αρμοδίως
ότι το σύστημα υγείας
χρήζει άμεσης θεραπείας δεν
είναι αρκετή. Για τον απλό
λόγο ότι βρισκόμαστε πλέον
μπροστά σε μια κατάσταση
που επιβάλλει ριζικό ξήλωμα
και νέο στήσιμό του. Σε πιο
ανθρώπινες προδιαγραφές.
Όσοι αποτόλμησαν να τα
βάλουν με τα κατεστημένα, τη
σήψη, τη διαφθορά και τη
διαπλοκή στο χώρο -που
αποτελεί μέρος του γενικότερου συστήματος- αναγκάστηκαν στο τέλος να τα βροντήξουν και να φύγουν. Το
πρόβλημα δεν είναι μόνο ο
εντοπισμός μερικών ασυνείδητων γιατρών που έρχονται
στην επιφάνεια με αφορμή
περιστατικά που βγάζουν
μάτι και που αποκαθηλώνουν
την αξιοπιστία ολόκληρου
του κλάδου, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα που είναι
επιρρεπές στην εκκόλαψη
τέτοιων κρουσμάτων. Άρα δεν
είναι θέμα κάποιων μετακινήσεων ή αντικαταστάσεων ή
ακόμα
κάποιων
άλλων
μέτρων σ' επίπεδο παυσίπονων, αλλά ένα νυστέρι που θα
γκρεμίζει
αρρωστημένες
δομές και κυρίως θα ξεριζώνει νοοτροπίες… Το τελικό
ζητούμενο είναι πώς ο απλός
πολίτης μπορεί να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια χώρα
που διαθέτει ένα αξιόπιστο
και
κυρίως
ανθρώπινο
σύστημα υγείας. Κι ας χρειαστούν και πατήματα επί άβατων…
Βασανιστικό ερώτημα είναι
πώς πορευόμαστε σε μεταμνημονιακή περίοδο μ' ένα
σύστημα υγείας που να δίδει
την εντύπωση ότι βρίσκεται
σε αυτόματο πιλότο. Πώς οι
φίλοι μας τροϊκανοί δεν μας
τράβηξαν το αυτί πριν μας
αδειάσουν το χώρο. Τα περί
εφαρμογής ενός ΓεΣΥ ή αναδιοργάνωσης των νοσοκομείων δεν πείθουν πλέον. Απλά
και μόνο γιατί κυρίαρχο στοιχείο για την όποια μορφή
τους είναι η διασφάλιση
κεκτημένων, συμφερόντων,
προνομίων κ.α. Απόδειξη, οι
ατέρμονες συζητήσεις και οι
δαιδαλώδεις διαδικασίες από
τις οποίες το μόνο που προκύπτει είναι όχι βέβαια ένα
γενικότερο σχέδιο υγείας
αλλά ένα μεγάλο μπάχαλο…
Και όποιον πάρει ο χάρος…

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Χριστάκης Ευσταθίου,
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Τα φέουδα της Κύπρου ζουν και βασιλεύουν

Μ

ε το όσα θλιβερά βιώνουμε ως κοινωνία τα τελευταία χρόνια της κρίσης,
ουδεία αμφιβάλλει πλέον ότι στο εύφορο
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας
φύτρωναν για δεκαετίες μικρά και μεγάλα
φέουδα, τα οποία καθόριζαν σε μεγάλο
βαθμό της πορεία του τόπου και κατεπέκταση την τύχη του λαού. Οι φεουδάρχες,
επιτήδειοι και ξύπνιοι , έρριχναν κοκκαλάκια στους δουλοπάροικους και όλοι ήταν
λίγο πολύ ευχαριστημένοι και υλιστικώς
ευτυχισμένοι. Οι αναξιοκρατικές προσλήψεις στο δημόσιο με τις ευλογίες των κομ-

λαού, η Κύπρος μπήκε στον αστερισμό του
πλιάτσικου. Δηλαδή στην λεηλασία του
τόπου από εσωτερικούς εχθρούς οι οποίοι
κατά θαυμαστό τρόπο διατηρούσαν αγαστές σχέσης εμπιστοσύνης με τα θύματα
που έχαναν το βιός τους. Ο κομματικός
φανατισμός και ο τυφλός διαχωρισμός
των πολιτών σε «πράσινους και βένετους»,
με δόλωμα το βόλεμα μέσω του κομματικού ή κάποιου άλλου αόρατου μηχανισμού,
αποβλάκωνε τους πολίτες, νοικοκυραίους
και μη. Το αποτέλεσμα ήταν οικτρό. Οι
κάθε λογής φεουδάρχες, κρυφοί ή φανεροί
φτώχυναν τον λαό στέλλοντας τα πλατειά

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

• Ώρα λαικής αντίδρασης ενάντια
στους κάθε λογής τσαρλατάνους

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ματοκρατόρων, δημιουργήθηκε μια κοινωνία «αξιοπρεπών δουλοπαροίκων» έτοιμων να υπηρετήσουν πιστά τα μεγάλα
αφεντικά. Όπερ και εγένετο. Οι κάθε λογής
επιτήδειοι μέσω των μικρών ή μεγάλων
φέουδων πατρώναραν τα κοινωνικοοικονομικά πράγματα του τόπου κατά το
δοκούν, πάντοτε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.
Στην πορεία , αναπτύχθηκε έντονα το φαινόμενο που ήθελε τα διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου να τέμνονται και καταπέκταση να αλληλοκαλύπτονται. Σιγά - σιγά
και πάντοτε με την υπέρμετρη ανοχή του

στρώματα του πληθυσμού στο κοινωνικό
περιθώριο. Με την ολοκλήρωση της οικονομικής τραγωδίας, οι φεουδάρχες αντί να
βγάλουν σκασμό και να εξαφανισθούν από
προσώπου γής, παρέμειναν στο προσκήνιο
εξακολουθώντας να προκαλούν βάνασυσα
τα θύματα τους. Τώρα όμως που τα κοκκαλάκια ξέμειναν από ψαχνό τα πράγματα
άρχισαν να ζορίζουν.
Στα φέουδα της υγείας τα πράγματα έχουν
προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Οι
έμποροι της υγείας του λαού μπήκαν ήδη
στο μάτι του κυκλώνα. Οι ουρές των κατακρεουργημένων πολιτών στα κρατικά
νοσηλευτήρια είναι ατελείωτες, πυροδοτώντας κλίμα οργής και δυσφορίας. Για να
κάνει μια εγχείριση, ένα κοινός θνητός

περιμένει μήνες ή και χρόνια. Ποιος ζεί
ποιος πεθαίνει, δηλαδή. Και ούτε γάτα ,
ούτε ζημιά. Κανείς δεν λογοδοτεί. Η τριτοκοσμική εικόνα του νευραλγικού τομέα της
υγείας δυσυτυχώς δεν κατάφερε να ταρακουνήσει τα φέουδα που λυμαίνονται τον
χώρο της υγείας στην κατευφημισμό
Ευρωπαική Κύπρο. Κανείς δεν συγκινείται,
εκτός φυσικά από την Τρόικα που θέλοντας να διασφαλίσει τα συμφέροντα της,
επέβαλε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
το οποίο καρκινοβατεί εδώ και δύο δεκαετίες. Οι φεουδάρχες, μικροί ή μεγάλοι,
φυσικά αντιδρούν. Τα φέουδα τους και τα
μάτια τους. Ο Πατσαλής, κάτι κατάλαβε κι
έφυγε , πυροβολώντας με … σφαίρες πλαστικές. Ο Παμπορίδης μόλις ανέλαβε κάτι
μυρίστηκε προειδοποιώντας ότι θα
συγκρουστεί μετωπικά. Κι αν αντιληφθεί
ότι δεν θα τα καταφέρει θα τα βροντήξει
και θα φύγει, αφήνοντας τους φεουδάρχες
της υγείας αλώβητους. Και ο Θεός βοηθός.
Ποιος ζεί, ποιος πεθαίνει.Το φέουδο νάναι
καλά.
Στα φέουδα των τραπεζών, οι τσαρλατάνοι που ρήμαξαν την οικονομία και καταλήστευσαν τους πολίτες με την συνέργεια
πολιτικών και πολιτειακών αλητάμπουρων, κυκλοφορούν ακόμη ελεύθεροι. Και η
ζωή συνεχίζεται, με τη φεουδαρχία να
αισθάνεται άτρωτη και τους δουλοπάροικους να παραμένουν πιστοί στην υπηρεσία
των αφεντικών για λίγο φαί, πολλούς
καφέδες και μια ελπίδα για μελλοντικό
βόλεμα.

Η πισίνα και τα πισινά….!

Η

καλύτερη στιχομυθία που διέγειρε την
ακοή μου τον τελευταίο καιρό ήταν
μεταξύ μιας εννιάχρονης μαθήτριας και
μιας δασκάλας, μέσα από την οποία
συνειδητοποιείς την στυγνή και οδυνηρή
πραγματικότητα μιας κοινωνίας.
Πως τα παιδιά δεν μπορούν να ονειρεύονται. Και αν το πράξουν θα πρέπει με
κομψό τρόπο να τα επαναφέρει κάποιος
στην πικρή αλήθεια, την οποία έπλασαν
εγκληματικά οι ενήλικες.

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Μέσα σε μια πενταετία άλλαξαν οι ανάγκες των ανθρώπων, οι προτεραιότητες
τους, τα θέλω και τα πρέπει τους. Όλα
αυτά τα αθώα παιδιά τα οποία κληροδότησαν τα υπέρογκα χρέη από σοβαρά
λάθη και παραλείψεις, ζουν στην πλάνη
των ονείρων τους που ενδεχομένως ποτέ
να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Να σπουδάσουν, αν αυτό αποτελεί τη
λύση για μια καλύτερη ζωή. Να βρουν
δουλειά στη χώρα τους ή κάπου αλλού,
αυτό δεν έχει ποια και τόσο πολλή σημασία.

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)

Θα μπορέσουν άραγε να κτίσουν το σπίτι
των ονείρων τους με μια μεγάλη πισίνα
και αιώρες ανάμεσα σε πανύψηλους φοίνικες για να ξεκουράζονται τις ελεύθερες
τους ώρες; Εικόνες βγαλμένες από παλαιότερες διαφημίσεις τραπεζών για το σπίτι
των ονείρων σου!!!
Πως μπορούν να επιτύχουν όλα αυτά;
Ένας Θεός το ξέρει. Πως μπορούν τα όνειρα τους να πάρουν σάρκα και οστά, όταν

• Μια εννιάχρονη μαθήτρια και μια
δασκάλα με δυο λέξεις αποτύπωσαν
την κατάντια μιας κοινωνίας
με πτυχία και μεταπτυχιακά λαμβάνουν
μισθούς των πεντακόσιων και των επτακοσίων ευρώ; Πως θα μπορέσουν να κτίσουν ένα δικό τους σπιτικό, όταν οι γονείς
τους είτε βιώνουν στο πετσί τους την
ανεργία, είτε εργάζονται με κουτσουρεμένους μισθούς; Και τις λίγες αποταμιεύσεις
που κατέθεταν για τα παιδιά τους αναγκάζονται να τις κάνουν ανάληψη για να
μπορέσουν να επιβιώσουν στις πραγματικά δύσκολες συνθήκες με τις υποχρεώσεις
να στοιβάζονται η μια μετά την άλλη.
Όταν λοιπόν το εννιάχρονο κορίτσι εξέφρασε την επιθυμία του, στο δικό του
σπίτι να έχει μια πισίνα η δασκάλα πολύ
ευγενικά του απάντησε πως το όνειρο της

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

ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί με μια
μικρή διαφοροποίηση στον τονισμό.
Δηλαδή στο απώτερο μέλλον όταν το
κορίτσι ενηλικιωθεί και αντιληφθεί τις
αντικειμενικές δυσκολίες να αποκτήσει το
σπίτι που επιθυμεί, ίσως χρειαστεί να
κατοικήσει στο σπίτι των γονιών της με
την προϋπόθεση πως οι τελευταίοι κατορθώσουν να κτίσουν δυο κάμαρες πισινά.
Ακόμη και στα όνειρα των μικρών παιδιών
θα πρέπει από τώρα να παρεμβαίνουμε
για να μην αιθεροβατούν ώστε να μπορούν
να διαχειριστούν αργά και σταθερά τη
σκληρή πραγματικότητα. Είναι ωραίο να
αφήνεις τα παιδιά να ονειρεύονται. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά πως τα παιδιά
μας έχουν φορτωθεί στις πλάτες τους, εν
αγνοία τους την ανικανότητα εμάς των
μεγάλων που δεν μπορέσαμε διαχειριστούμε όπως οφείλαμε τον οικονομικό μας
διασυρμό. Είναι πραγματικά λυπηρό να
πρέπει να εξηγήσεις σε ένα παιδί πως δεν
πρέπει να βάζει πολύ ψηλά τον πήχη.
Λίγες μέρες αργότερα το νεαρό κορίτσι σε
ένα παγκάκι σε πολυσύχναστο δρόμο στη
Λευκωσία είδε κάποιον ηλικιωμένο στις
επτά το βράδυ να κοιμάται. Διερωτήθηκε
αν αυτός ο κύριος δεν έχει σπίτι. Ούτε καν
πισινά δεν έχει για να κοιμάται;
Πόσον μάλλον να ονειρευόμαστε μια πισίνα.

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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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συμμετοχή ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ στην εκστρατεία για «Δίκαιες Μεταφορές» στην Ευρώπη

Η

Ομοσπονδία
Μεταφορών
της ΣΕΚ (Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ.-ΣΕΚ)
συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία την Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών (ETF) για δίκαιες μεταφορές στην Ευρώπη (FAIR
TRANSPORT EUROPE).
Παραφράζοντας το γνωστό, ανά
το Παγκόσμιο, ποδοσφαιρικό
σύνθημα «FAIR PLAY» η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών
(ETF) χρησιμοποιεί το σύνθημα
«FAIR TRANSPORT EUROPE». Σκοπός της εκστρατείας είναι η
συλλογή
ενός εκατομμύριου
υπογραφών από όλα τα συνδι-

κάτα μεταφορών μέλη της ETF,
στις «28» χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να
μπορεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών (ETF) να παρεμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεκδικώντας καλύτερες
συνθήκες εργασίας για τους
εργαζόμενους στον τομέα των
μεταφορών.
H Ομοσπονδία Μεταφορών της
ΣΕΚ συμμετείχε στις εργασίες
έναρξης της εκστρατείας, οι
οποίες διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 16 Σεπτεμβρίου, με
το μέλος της Γραμματείας

θα εργαστούν μαζί, εποικοδομητικά για την διαμόρφωση των
οραμάτων τους για το μέλλον
των Ευρωπαϊκών μεταφορών.
Η συλλογή των υπογραφών
γίνεται με τους εξής δύο τρόπους:
• Ηλεκτρονική υπογραφή στην
Χαράλαμπο Αυγουστή, δείχνοντας έμπρακτα την στήριξή της
στην προσπάθεια αυτή.

ιστοσελίδα
https://www.fairtransporteurop
e.eu/.

Στόχοι της εκστρατείας:

• Έντυπη υπογραφή.

• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στις
μεταφορές σε όλη την Ευρώπη.

Επίσης η εκστρατεία έχει σελίδα

• Πραγματική και μόνιμη πολιτική δράση και ευαισθητοποίηση
των κακών συνθηκών εργασίας
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις μεταφορές σε όλα
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
• Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Μεταφορών (ETF)
ως βασικό παράγοντα στη
συζήτηση για το μέλλον του
κλάδου των μεταφορών στην
Ευρώπη.
• Ενεργή συμμετοχή των μελών
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Μεταφορών (ETF), όπως είναι
και η Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ.-ΣΕΚ έτσι ώστε
να δείξουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις Ευρωπαϊκές μεταφορές

σε όλα τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

3

• Συντεχνίες προς Πρόεδρο
Αναστασιάδη

Να αποτραπεί το
ξήλωμα της Α.Η.Κ.

Σ

ύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα
της Αρχής Ηλεκτρισμού
καλεί τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας
να
παρέμβει προκειμένου
να αποτραπεί ο σχεδιασμός για διαμελισμό και διάλυση του
οργανισμού.
«Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, απευθύνουμε στην υμετέρα
Εξοχότητα,
θερμή
έκκληση όπως αποτρέψετε τις βεβιασμένες

Follow and share our social media
profiles on:
Facebook.com/FairTransportEuro
pe
• twitter.com/FairTransport
• Instagram.com/FairTransportEurope
Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει την συλλογή υπογραφών
από τους εργαζόμενους μέλη της
σε όλες τις Επαρχίες. Επίσης
προγραμματίζονται διάφορες
δράσεις στους χώρους εργασίας, του κλάδου των μεταφορών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Πανευρωπαϊκή
αυτή εκστρατεία.

και επιζήμιες προσεγγίσεις, που θα παρουσιαστούν ενώπιον σας
και αποβλέπουν στο
ξήλωμα της ΑΗΚ του
πλέον υγιούς Οργανισμού στον Τομέα της
Ηλεκτρικής Ενέργειας
και θα έχουν ως αποτέλεσμα να πλήξουν
ανεπανόρθωτα
την
οικονομία, το συμφέρον του τόπου και την
Εθνική Ασφάλεια» επισημαίνουν οι συντεχνίες σε κοινή επιστολή
τους στον κ. Αναστασιάδη. Οι συντεχνίες
αφού διερωτούνται,
«που στοχεύει η κατάθεση μιας προκατασκευασμένης, προαποφασισμένης και αυθαίρετης
Ενδιάμεσης
Έκθεσης των μελετητών στο Υπουργικό
Συμβούλιο στις 29
Οκτωβρίου 2015» τάσσονται υπέρ μιας καθετοποιημένης
ΑΗΚ
Δημοσίου
Δικαίου,
λαμβάνοντας υπόψη το
μέγεθος της Αγοράς
της Κύπρου και τις ιδιαιτερότητές της, έτσι
ώστε με τον έλεγχο που
ασκεί το Κράτος, να
παραμείνει η ΑΗΚ το
εργαλείο για την πίεση
των τιμών προς τα
κάτω διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο (cost
leader) στη μείωση του
κόστους. Υπενθυμίζουν
δε πώς η Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.) παραμένει
αυστηρά ουδέτερη σε
ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
Οργανισμών, όπως η
ΑΗΚ.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δ

Θλιβερή πρωτιά της Κύπρου στην άνοδο
του δείκτη εισοδηματικής ανισότητας

ιευρύνεται ανησυχητικά
το χάσμα εισοδηματικής
ανισότητας στην Κύπρο. Η
χώρα μας,δυστυχώς, καταλαμβάνει την θλιβερή πρωτιά
στην αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας την τελευταία εξαετία μεταξύ των
χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης.
Τα στοιχεία που δημοσίευσε
πρόσφατα η Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι στην περίπτωση της Κύπρου, ο δείκτης
εισοδηματικής
ανισότητας
Gini, [που θεωρείται ένας από
τους πιο αξιόπιστους τρόπους
μέτρησης της ανισότητας ]
χτυπά δυνατά το καμπανάκι
του κινδύνου προειδοποιώντας
ότι η μεσαία τάξη συρρικνώνεται με ολέθριες επιπτώσεις
στον κοινωνικό ιστό.
Άνοδος του συντελεστή δείχνει
αύξηση της ανισότητας με το 0
να δείχνει ίση κατανομή εισο-

• Πλήττεται ανησυχητικά η μεσαία τάξη. Αποδυναμώνεται επικίνδυνα η κοινωνική
συνοχή. Μειώθηκε αισθητά το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των Κυπρίων
• Η εισοδηματική διαφορά στην Κύπρο ανήλθε μεταξύ 2008 - 14 στο 5.8
καταγράφοντας θεαματικό άλμα στην Ευρώπη. Τη δεύτερη αρνητική θέση
κατέχει η Ισπανία με το δείκτη στο 2.8
δημάτων στον πληθυσμό και
το 100 να δείχνει πλήρη συγκέντρωση εισοδημάτων σε ένα
άτομο.
Με βάση στοιχεία της Eurostat,
αυτή είναι η πιο ταχεία αύξηση
της ανισότητας σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Σημαντική αύξηση στην ανισότητα σημειώθηκε επίσης στην
Κροατία (+2,9) φθάνοντας στο
30,9 και στην Ισπανία (2,8)
ανεβαίνοντας στο 34,7.
Στην Ελλάδα η ανισότητα του

εισοδήματος αυξήθηκε κατά
1,1 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας στο 34,5 από 33,4 το
2008, πριν δηλαδή ξεκινήσει η
κρίση.
Στο σύνολο της ευρωζώνης, η
ανισότητα του εισοδήματος
αυξήθηκε οριακά ενώ στην ΕΕ η
αύξηση ανήλθε στις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε απόλυτους αριθμούς, η
Κύπρος είναι σήμερα η πιο
άνιση χώρα μετά τη Λετονία
και τη Λιθουανία.

Τα στοιχεία πού δημοσίευσε
πρόσφατα η Cystat δείχνουν
ότι πέραν του ενός τετάρτου
του πληθυσμού στην Κύπρο,
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
Συγκεκριμένα το 27,4% του
πληθυσμού έναντι 23,3% το
2008 αντιμετωπίζει πλέον
αυτόν τον κίνδυνο.
Οι βασικές αιτίες της αύξησης
του ποσοστού όσων αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους
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οφείλεται στην υλική στέρηση
και στην ανεργία.
Κατά το 2014 το 27,4% του
πληθυσμού βίωνε τουλάχιστον
μία από τις ακόλουθες συνθήκες: Ζούσε κάτω από το όριο
κινδύνου φτώχειας (14,4%)
έναντι 15,9% το 2008, ζούσε σε
νοικοκυριό με σοβαρή υλική
στέρηση (15,3% από 9,1% το
2008) ή ζούσε σε νοικοκυριό με
πολύ χαμηλό δείκτη έντασης
εργασίας (9,7% από 4,5% το
2008).
Το χρηματικό όριο της εισοδηματικής φτώχειας το 2014 μειώθηκε στα €8.640 σε σύγκριση
με €9.614 που ήταν το 2008.
Πρόσφατα
ανακοινώθηκαν
επίσημα στοιχεία που δείχνουν
ότι τον τελευταίο χρόνο 10,6
χιλ. οικογένειες στην Κύπρο
εξασφαλίζουν τα τρόφιμα
τους από κοινωνικά παντοπωλεία.

Κύπρος 2009-13
Ζημιά €5.000 ανά κεφαλή ανά έτος επέφερε η κρίση

Τ

ο εισόδημα κάθε Κύπριου πολίτη συρρικνώθηκε κατά €5.000 ανά έτος κατά την περίοδο 2009-13.

ΕΤΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ*

2008

29

2012

31

2013

32,4

2014

34,8

* ο δείκτης εισοδηματικής ανισότητας Gini, [που θεωρείται ένας
από τους πιο αξιόπιστους τρόπους μέτρησης της ανισότητας

Σ

τοιχεία που συγκλονίζουν αναφορικά με το κόστος των επαγγελματικών ασθενειών είδαν το φώς της
δημοσιότητας στο πλαίσιο του 8ου
Διεθνούς Συνέδριου SFESE, το οποίο
διοργανώνηθηκε την περασμένη βδομάδα στη Λευκωσία από τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, με
συνδιοργανωτή το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας.
Όπως τόνισε στον χαιρετισμό της η
υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου
το κόστος των επαγγελματικών ασθενειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ανέρχεται στο ποσό των €145
δις ετησίως.Παρά τις συστάσεις και τις
νομοθετικές ρυθμίσεις, η πραγματικότητα είναι ότι στα θέματα της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών
και της προαγωγής της υγείας στους
εργασιακούς χώρους παραμένουν
πολλά που πρέπει να γίνουν,σημείωσε.
Σύμφωνα με υπολογισμούς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, από τους
2,34 εκ. θανάτους ετησίως που σχετίζονται με την εργασία, τα 2,02 εκ. οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα στοιχεία απεικονίζουν τις έντονες διαφορές μεταξύ των χωρών
του Βορρά και του Νότου, μέσα στην Ευρωζώνη
και ότι με την έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα αναγνωρίζει τις διαφορές, αν και
υπάρχουν λίγα που μπορεί να κάνει για να την
αντιμετωπίσει.

Αυτό διαπιστώνεται μέσα από έκθεση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δημοσίευσε το Reuters. Σύμφωνα με την έκθεση, οι
Ιρλανδοί και οι Έλληνες υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες στα εισοδήματά
Σημειώνεται ότι και η πρόσφατη
τους από οποιονδήποτε άλλο
μελέτη της ελβετικής επενδυτι• Συντριπτικό πλήγμα
Ευρωπαίο. Συγκεκριμένα, ανακής τράπεζας Credit Suisse
υπέστη η μεσαία τάξη
φέρεται ότι κάθε Ιρλανδός
κατέδειξε ότι η μεσαία τάξη
στην Ελλάδα
έχασε €18.000 το χρονικό διάστην Ελλάδα έχει υποστεί
στημα 2009-2013, ενώ κάθε
συντριπτικό πλήγμα, καθώς σε
Έλληνας €17.000. Ακολουθούν οι Ισπανοί, που
λιγότερο από μια οκταετία πάνω από 1,2 εκααπώλεσαν €13.000.
τομμύρια Έλληνες έχασαν το προνόμιο να ανήΣύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, κατά την
κουν σε αυτή την κατηγορία και υποβιβάστηκαν
ίδια χρονική περίοδο, ο κατά κεφαλήν πλούτος
σε χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Σύμαυξήθηκε κατά περίπου €33.000 στην Ολλανφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ο πλούτος
δία, €24.000 στο Βέλγιο και €19.000 στη Γερματων Ελλήνων από 1 τρισ. ευρώ του 2007, έχει
νία, κυρίως λόγω της τόνωσης των οικονομικών
υποχωρήσει κατά 41% στα 597 δισ. ευρώ.
επενδύσεων.

Ε . Ε . : ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
• Στην Κύπρο προωθείται Σχέδιο Δράσης για πρόληψη με συμμετοχή
των Κοινωνικών Εταίρων
Επιπλέον, η φύση των επαγγελματικών
νόσων μεταβάλλεται ταχύτατα ανάλογα με τις τεχνολογικές και κοινωνικές
αλλαγές, και μαζί με τις παγκόσμιες
οικονομικές συνθήκες, καθίσταται επιβαρυντική τόσο ένεκα των υφιστάμενων κινδύνων στην υγεία, όσο και από
τη δημιουργία νέων.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου,
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υλοποιεί Σχέδιο Δράσης που έχει ετοιμαστεί με σκοπό την εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος Επιτήρησης της

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Στην Κύπρο, το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας, προωθεί τη λειτουργία ενός
κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος
Επιτήρησης της Υγείας των εργαζομένων, που αποτελεί ένα από τους βασικούς άξονες της Στρατηγικής του για
την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
για την περίοδο 2013 – 2020, την οποία
έχουν συνυπογράψει όλα τα μέλη του
Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και
Υγείας.

διάφορες εκστρατείες και επιθεωρήσεις,
• την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του ιατρικού κόσμου σε θέματα που
αφορούν την ιατρική της εργασίας,
μέσα από τις δραστηριότητες του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου,
• την προώθηση εκπαίδευσης ιατρών
άλλων ειδικοτήτων σε θέματα ιατρικής
της εργασίας,
• την ετοιμασία Διαταγμάτων που
αφορούν ιατρικές εξετάσεις των εργοδοτουμένων οι οποίοι εκτίθενται σε
βλαπτικούς παράγοντες όπως είναι ο
αμίαντος, το πυρίτιο και ο θόρυβος,
• την έκδοση και διανομή ενημερωτικού
υλικού.

Υγείας των Εργοδοτουμένων. Το Σχέδιο
Δράσης περιλαμβάνει:
• τη συλλογή στοιχείων που αφορούν
επαγγελματικές ασθένειες μέσα από τις

Τελικός στόχος του Σχεδίου Δράσης
είναι η εισαγωγή και εφαρμογή Κανονισμών για την επιτήρηση της υγείας των
εργαζομένων. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί
οι τροποποιήσεις των επιμέρους πτυχών του προσχεδίου Κανονισμών για
την επιτήρηση της υγείας των εργαζομένων και αναμένεται νέα συνάντηση
της Τεχνικής Επιτροπής του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος για λήψη οριστικών αποφάσεων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το «Ευρωβαρόμετρο» καταγράφει τις ανησυχίες
των Ευρωπαίων πολιτών

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΕΝΩ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο

ι Κύπριοι θεωρούν την ανεργία ως το οξύτερο κοινωνικό πρόβλημα σε αντίθεση με τους λοιπούς Ευρωπαίους που προτάσσουν την τρομοκρατία ως το υπαριθμόν ένα ζήτημα που τους απασχολέι Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα «Ευρωβαρόμετρο» που
διεξήχθηκε για λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου, η μεγαλύτερη
ανησυχία των Κυπρίων είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και
καλούν τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης να αναλάβουν δράσεις για
την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, 3 στους 4
Κύπριους πιστεύουν ότι η ανεργία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ευρώπη με ποσοστό 78% που είναι το υψηλότερο που
καταγράφεται στην ΕΕ.
Αντίθετα με τον μέσο όρο των κρατών-μελών της ΕΕ που χαρακτηρίζουν ως μεγαλύτερες προκλήσεις τη μετανάστευση και την τρομοκρατία, οι πολίτες στην Κύπρο θεωρούν ότι η ανεργία πρέπει να
αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη.
Δεύτερη σε σειρά πρόκληση για την Ευρώπη σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι Κύπριοι για το Ευρωβαρόμετρο έρχεται το
μεταναστευτικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα το μεταναστευτικό σημειώνει αύξηση κατά
• Η οικονομική κρίση επιδείνωσε περισσό- 15% σε σχέση με
το 2013, καθώς
τερο τα Κυπριακά νοικοκυριά σε σχέση
φέτος το 38% των
με αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης
Κυπρίων πιστεύει
ότι αποτελεί το
• Το μεταναστευτικό έρχεται δεύτερο
δεύτερο σημαντιστις «προτιμήσεις» των Κυπρίων
κότερο
ζήτημα
• Η ανεργία δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση
που η Ευρώπη
για τους Ευρωπαίους
οφείλει να αντιμετωπίσει άμεσα.

5

Διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου: Θεωρία
συνωμοσίας ή απειλή για τις εργασιακές σχέσεις;

Η

προσπάθεια που καταβάλλεται για προώθηση
διατλαντικών
συμφωνιών
εμπορίου ανάμεσα στην Ε.Ε
και τις ΗΠΑ, δημιουργεί σειρά
ερωτηματικών ως προς τις
πραγματικές
προθέσεις,
λόγω και της μυστικότητας
που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

φαίνεται μια ανησυχητική
τάση αναβάθμισης του ρόλου
και των εξουσιών προς τις
πολυεθνικές εταιρείες, με
συνεπακόλουθες αρνητικές
συνέπειες στη δημοκρατία,
στη δικαστική εξουσία, στην
κοινωνία, στους εργαζόμενους και στο περιβάλλον.

σχέσεις και όχι μόνο;

Η εξέλιξη αυτή, δεν αφορά
συνηθισμένες εμπορικές συμφωνίες με στόχο τη μείωση
των δασμών επί των εισαγωγών ή τη ρύθμιση θεμάτων
εμπορίου και επενδύσεων,
αλλά αντίθετα, η στόχευση
οδηγεί στη μετατροπή των
πάντων σε αντικείμενο εμπορίου και επενδύσεων. Αυτό το
στοιχείο προκαλεί ανησυχία
για πιθανές αρνητικές επιδράσεις στα εργασιακά και
ευρύτερα κοινωνικά θέματα.

Σε πρόσφατο άρθρο του Judy
Dempsey της Carnegie Europe,
ο οποίος τοποθετείται θετικά
ως προς τη δημιουργία των
εν λόγω συμφωνιών, καθορίζονται τρεις βασικοί άξονες
που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία τους:

Ως εκ τούτου, έχουν ήδη γίνει
έντονες παραστάσεις σε διεθνές (ITUC, AFL-CIO), Ευρωπαϊκό
(ETUC,
EPSU,
industriALL, ETF) και εθνικό
επίπεδο, με τη ΣΕΚ να κάνει
εκκλήσεις προς τους Κύπριους Ευρωβουλευτές και το

• Δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος εμπορίου
βασισμένο σε μια φιλελεύθερη
φιλοσοφία

Κοινοβούλιο.

Πρόκειται τελικά για μια θεωρία συνωμοσίας ή μήπως
προδιαγράφεται μια ορατή
απειλή για τις εργασιακές
Του Αντρέα
Φ. Μάτσα
Αν. Γενικός
Γραμματέας
ΣΕΚ

αγορές και της εξάρτισης σε
φυσικό αέριο από τη Ρωσία,
είναι κατανοητή.
Παράλληλα όμως, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές αν
δεν υπάρξει η απαιτούμενη
διαφάνεια στις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις,
δεν υπάρξει εξαίρεση των
δημοσίων υπηρεσιών (υγεία,
κοινωνικές υπηρεσίες, παιδεία, νερό και απόβλητα) από
το πεδίο της όποιας εμπορικής συμφωνίας, ενώ καμία
διευθέτηση δεν θα πρέπει να
μειώνει τα εθνικά εργασιακά,
κοινωνικά, περιβαλλοντικά
και καταναλωτικά επίπεδα.
Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει
να υποβαθμιστεί ο ρόλος του
Κράτους στον καθορισμό
εθνικών ρυθμίσεων και κανονισμών και να διατηρηθεί
πλήρως ο παρεμβατικός
ρόλος των εθνικών κυβερνήσεων, σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, η
ελεύθερη διακίνηση προσωρινών εργαζομένων δεν θα
πρέπει να υποβαθμίζει την
εργατική και κοινωνική νομο-

Απολύτως σύμφωνο με την άποψη ότι οι διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι
το 85%, ενώ ένα ποσοστό του 77% σημειώνει ότι οι διαδικασίες
αυτές θα πρέπει να απλοποιηθούν.
Ενώ περίπου ένας στους δύο Ευρωπαίους θεωρεί ότι η παρουσία
μεταναστών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ στη χώρα τους είναι θετική για την εθνική τους οικονομία, στην Κύπρο μόλις το 31% των
ερωτηθέντων συμμερίζεται αυτή την άποψη, με το 64% να δηλώνει
ότι η κυπριακή οικονομία δεν χρειάζεται τους νόμιμους μετανάστες.
Οι κοινωνικές ανισότητες θεωρούνται η τρίτη κατά σειρά μελλοντική πρόκληση για την ΕΕ σημειώνοντας μείωση κατά 6 μονάδες σε
σύγκριση με το 2013 σύμφωνα με τους Κύπριους ερωτηθέντες.
Ως προς την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 61% των
Κυπρίων θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ ενήργησαν μονομερώς για
την αντιμετώπισή της, σε αντίθεση με 33% που θεωρεί ότι υπήρξε
συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των κρατών μελών. Λιγότεροι
από τους μισούς Κύπριους που ρωτήθηκαν αναμένουν ανάπτυξη
μέσα στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου. Ειδικότερα το 44% των Κυπρίων αναμένει επιστροφή στην
ανάπτυξη εντός των επόμενων ετών, ποσοστό το οποίο ξεπερνά
κατά 10% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ 36% εκτιμά ότι η κρίση θα
διαρκέσει για πολλά χρόνια.
Όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών των
Κυπρίων, προκύπτει ότι η οικονομική κρίση την επιδείνωσε σημαντικά σε σχέση με τα νοικοκυριά της υπόλοιπης Ευρώπης. Πιο
συγκεκριμένα, ποσοστό 68% των Κυπρίων θεωρεί ότι η οικονομική
κατάσταση των νοικοκυριών τους έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δυο
χρόνια, σ' αντίθεση με 40% του μέσου όρου στην ΕΕ, ενώ 23% των
Κυπρίων δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει.

Προτεραιότητα το μεταναστευτικό
και η τρομοκρατία για την ΕΕ
Η μετανάστευση και η τρομοκρατία αποτελούν τις διογκούμενες
ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως καταδεικνύεται, το 66%
των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι περισσότερες αποφάσεις στο
μεταναστευτικό πρέπει να λαμβάνονται σ' ευρωπαϊκό επίπεδο,
παρά από τις εθνικές κυβερνήσεις, ωστόσο η έρευνα διαπίστωσε
σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών σε όλα τα θέματα.
Ανησυχίες για την τρομοκρατία εκφράστηκαν από το 26% των ερωτηθέντων σε σύγκριση με 11% το 2013.
Η ανεργία εξακολουθεί ν' αποτελεί τη δεύτερη, μετά το μεταναστευτικό, μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει ν' αντιμετωπίσει η ΕΕ παρόλο που σημειώθηκε μείωση στον μέσο όρο της ΕΕ κατά 6%. Το 49%
των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί την ανεργία ως την πιο πιεστική
πρόκληση, με το ποσοστό να ξεπερνά το 50% σε εννέα χώρες.

• Ένας από τους τρεις βασικούς άξονες αφορά τους
κανόνες βάσει των οποίων
λειτουργούν οι επιχειρήσεις
• Οι κυβερνήσεις θα πρέπει
να σταματήσουν να αποδέχονται ανελαστικές εργασιακές
πρακτικές
Εύκολα μπορεί κάποιος να
διαβάσει πίσω από τις γραμμές, τις πραγματικές προθέσεις ή και τους κινδύνους που
εγκυμονούν οι συμφωνίες
αυτές, προσεγγίζοντας τις
συνολικά και όχι μεμονωμένα
σε σχέση με την οικονομική
τους διάσταση.
Η ΣΕΚ εκφράζει τον προβληματισμό της μέσα από τα
προδιαγραφόμενα νέα δεδομένα, πρακτικές, πολιτικές
και νομοθετικές ρυθμίσεις
που διαφαίνονται χωρίς να
προϋπάρξει ο απαραίτητος
διάλογος. Επιπρόσθετα, δια-

Ο χαρακτηρισμός ως η Συμφωνία «Δούρειος ίππος»,
ακόμα και εάν θεωρηθεί ως
υπερβολικός, εντούτοις αντανακλά τον κίνδυνο που ελλοχεύει για κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, αρνητικό
επηρεασμό των δημόσιων
υπηρεσιών και ταυτόχρονα
τη μείωση της δημοκρατίας
σε όλα τα επίπεδα.
Η θετική προοπτική που μπορεί να προκύψει στην οικονομία και η πολιτική σημασία
αυτών των συμφωνιών, στη
βάση του περιορισμού του
ρόλου της Κίνας στις διεθνείς

θεσία και τις συλλογικές συμβάσεις της χώρας φιλοξενίας.
Ομοίως, επιβάλλεται η αποτροπή της προσπάθειας
δημιουργίας
συστήματος
διακανονισμού
διαφορών
μεταξύ επενδυτή και κράτους
(ISDS), καθώς η εξέλιξη
παράλληλης
δικαιοσύνης
υπονομεύει το κράτος δικαίου, επιβαρύνει τον φορολογούμενο και μειώνει τα σημερινά πρότυπα για τα τρόφιμα, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα
των καταναλωτών.

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει διεξοδική και διαφανής συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις στα κοινωνικά και εργατικά θέματα, διατηρώντας την
προοπτική για ρυθμίσεις στη βάση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, της αξιοπρέπειας/ ποιότητας στην εργασία και , μεγιστοποιώντας τις προοπτικές για επίτευξη της
κοινωνικής Ευρώπης στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασμού
της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ ΝΕΡΟΥ

Πώς να προστατευτείτε από τους κινδύνους

Ο

ι θερμοφόρες νερού δίνουν ζεστασιά το χειμώνα, προσφέρουν ανακούφιση από πόνους και μπορούν να
βοηθήσουν στη θεραπεία τραυματισμών. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση
τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
εγκαύματα. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών παράλληλα με τους ελέγχους
που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο
στην αγορά, όπου η ζήτηση και η χρήση
του προϊόντος αυτού είναι αυξημένη,
επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν από
τους κινδύνους που ενδεχομένως να
παρουσιαστούν από τη χρήση των θερμοφόρων νερού.
Οδηγίες
χρήσης

σωστής

 Κρατείστε τη
θ ε ρ μ ο φ ό ρ α
μακριά από παιδιά.
 Μην χρησιμοποιείτε
τη θερμοφόρα σε βρεφικά κρεβατάκια
όταν ξαπλώνουν παιδιά.
 Να χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα
πάντα με κάλυμμα ή τυλίγοντάς την με
μία πετσέτα.
 Μην τοποθετείτε βάρος ή πίεση στη
θερμοφόρα καθώς μπορεί να σκάσει.
 Χρησιμοποιείστε τη θερμοφόρα για
να ζεστάνετε το κρεβάτι και απομακρύνετε την πριν πάτε για ύπνο.
 Αποφύγετε να φέρετε τη θερμοφόρα
σε επαφή με φωτιά, σώματα καλοριφέρ
και οξέα.
 Μην χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα σε
συνδυασμό με ηλεκτρική κουβέρτα.
 Ελέγχετε το πώμα τακτικά για τη στεγανότητά του.
 Μην τοποθετείτε τη θερμοφόρα στο
φούρνο μικροκυμάτων.
Οδηγίες γεμίσματος
 Ελέγξτε την κατάσταση της θερμοφόρας πριν την γεμίσετε και απορρίψτε
την εάν παρουσιάζει σημάδια φθοράς,
διαρροών ή σχισίματα.
 Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του
νερού είναι κάτω από το σημείο βρασμού.

 Γεμίζετε πάντοτε τη θερμοφόρα πάνω
από ένα νεροχύτη και κρατήστε την
μακριά από το σώμα σας για να αποφύγετε σοβαρά εγκαύματα.
 Γεμίζετε τη θερμοφόρα σε όρθια θέση
κρατώντας την από το λαιμό.
Μην γεμίζετε τη θερμοφόρα πάνω από
τα 2/3 της χωρητικότητάς της και μη
ρίχνετε το νερό πολύ γρήγορα μέσα.
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ΑΖΗΤΗΤΑ ΠΟΣΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί
Ταμείων Προνοίας και το καταστατικό του ταμείου, όσοι λογαριασμοί
μελών με συνεισφορές κάτω των €300
παραμένουν για 6 χρόνια στάσιμοι,
διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας
Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, προτού
προβεί στη διαγραφή των λογαρια-

σμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη
του να αποταθούν στους Οργανωτικούς Γραμματείς της συντεχνίας τους
για να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών
τους διαφορετικά θα διαγραφούν. Η
προθεσμία λήγει στις 11 Δεκεμβρίου
2015.

Τ1. 3279443

Borisenko

Anatolijis

CAPITAL SITE

2.

5270396

Ungureanu

Andrian

CAPITAL SITE

3.

1063523

Gregoriou

Andronikos

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

4.

598623

Sergejs Axima

Curkins

CAPITAL SITE

5.

5120664

Corbei

Dan-Eugen

CAPITAL SITE

 Κρατήστε τη θερμοφόρα μακριά από
το σώμα σας όταν αποβάλλετε τον
ζεστό αέρα.

6.

5035141

Munteanu

Dorin

CAPITAL SITE

7.

980052

MURPHY

JOANNE

YUK AND PENZY TRADING LTD

8.

5348646

KRYKYNEMKO

LARYSA

ROCK' S RESTAURANT

 Βεβαιωθείτε ότι
το πώμα έχει
τοποθετηθεί
σωστά και έχει
σφραγιστεί πλήρως για
να αποτραπεί η διαρροή
ζεστού νερού.

9.

5519302

Sidorenkovs

Maris

CAPITAL SITE

10. 686737

Dobre

Petrica

CAPITAL SITE

11. 1163188

Andras

Robert

CAPITAL SITE

12. 5367948

PATHIRAMA

SARATH

G4S SECURE SOLUTIONS

13. 5542012

Lucian

Stefan

GELCO LIFTS LTD

14. 2831800

Ivan

Terziev

VITA CYPRUS LTD

Οδηγίες αποθήκευσης

15. 1268701

Rmica Tanasa

Vasile

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

 Αφαιρέστε το πώμα όταν δεν χρησιμοποιείται.

16. 5694284

Voropaj

Vitalij

CAPITAL SITE

17. 851089

Χαραλάμπους

Αλέξης

S.M.C. JOINT VENTURE

 Κρεμάστε τη θερμοφόρα ανάποδα για
να αδειάσει εντελώς και να στεγνώσει.

18. 801408

Ανδρέου

Ανδρέας

ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-Plast.L/

19. 469831

Δημητρίου

Ανδρούλλα

MED MARKETING LTD

 Αποθηκεύστε τη θερμοφόρα σε δροσερό, ξηρό μέρος που δεν υπάρχει
άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία.

20. 653747

Αναξαγόρα Κλεόπα Αννα

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

21. 807340

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

BLUE FISHERIES

22. 701622

Ιωαννίδου

Γεωργία

Α.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ HOLDINGS

23. 308356

Ιορδανίδης

Διονύσης

ALFA SHOES

Συστάσεις Υπηρεσίας

24. 826498

Καραμανλή

Ελένη

CASSOULIDES MAST.PRINTERS

25. 677910

Γαβριήλ

Έλλη

SURPISE FASHION LTD

26. 619641

Μιχαήλ

Ευτυχία

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

27. 816866

Μιχαήλ

Ευτύχιος

KONE LTD

28. 865294

Μαυρίδης

Ιωάννης

A.& P.PARASKEVAIDES

29. 451967

Κωνσταντίνου

Κατερίνα

G4S SECURE SOLUTIONS

30. 1023012

Δημήτρης

Κυριάκου

Δ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ

31. 808008

Πατσαλίδου

Κωνσταντία ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

32. 1031506

Νικοδήμου

Μάμας

COND AIR

33. 786200

Κυριάκου

Μάμας

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

34. 735401

ΦΑΝΤΑΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

M.P.M.EURO CARS

35. 851251

Μάρκου

Μαρία

KOSTAS SAVVA TRADING

36. 759702

Κωνσταντίνου

Μηλίτσα

REVELTON ENTERPRISES

37. 1014670

Χ¨Παραρέστη

Πέτρος

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

38. 607843

Ομήρου

Χαράλαμπος BERNOULLI TRAD.

39. 860695

Ευσταθίου

Χρίστος

AVEROF G.STYLIANIDES LTD

40. 659855

Χρίστου

Χρίστος

BLUEPALM SEAVIEW LTD

 Βγάλτε τον ζεστό αέρα ακουμπώντας
τη θερμοφόρα σε μια επίπεδη κατακόρυφη επιφάνεια, και όταν εμφανιστεί
το νερό στο άνοιγμα, βιδώστε καλά το
πώμα.

Αγοράζετε θερμοφόρες νερού από αξιόπιστα σημεία πώλησης και ελέγχετε την
ποιότητα κατασκευής τους πριν την
αγορά. Διαβάστε, εφαρμόστε και
φυλάξτε τις προειδοποιήσεις και τις
οδηγίες που σας παρέχει ο κατασκευαστής. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε
θερμοφόρες που έχουν φθαρεί ή έχουν
υποστεί τέτοιες ζημιές που μπορεί να
σας θέσουν σε κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνετε την Υπηρεσία σε
περίπτωση που πιστεύετε ότι ένα προϊόν ενδεχομένως να παρουσιάζει κινδύνους.
Περαιτέρω πληροφορίες στη Γραμμή
Καταναλωτή 1429 και στην ιστοσελίδα
www.mcit.gov.cy.

Δ.Ν.Τ.: Οι γυναίκες μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη

Η

ανάπτυξη σε μεγάλες οικονομίες
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά αν
αυξηθεί και ο αριθμός των γυναικών
προστεθεί στο εργατικό δυναμικό και αν
κλείσει η ψαλίδα της ανισότητας φύλων
στους τομείς της υγείας και της μόρφωσης, δήλωσε το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) σε αναφορά που δόθηκε
στη δημοσιότητα χθες.
Η αναφορά του ΔΝΤ έρχεται σε μια
εποχή αυξανόμενων συζητήσεων για το
πώς θα μπορεί να αντιμετωπιστεί η
επιβραδυνόμενη παγκόσμια ανάπτυξη
και ιδιαίτερα η ανισότητα σε εισοδήματα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ανισότητα αυτή είναι ψηλότερη σε κράτη
αναδυόμενων ή χαμηλών οικονομικών

μεγεθών, ακριβώς εκείνα που μπορούν
να οφεληθούν και περισσότερο από την
αλλαγή.
Οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι αν βελτιωθεί κατά
ένα βαθμό ο δείκτης των Ηνωμένων
Εθνών της ανισότητας φύλων - ο οποίος δείκτης υπολογίζει παράγοντες από
την θνησιμότητα των μητέρων έως τη
μόρφωση και συμμετοχή των γυναικών
στην εργασία - θα μπορούσε να βελτιωθεί η ανάπτυξη μιας χώρας κατά μια
εκατοστιαία μονάδα.
Εαν οι Ηνωμένες Πολιτείες έφταναν το
επίπεδο της Σλοβενίας, για παράδειγμα,
που είναι πρώτη στον κόσμο σε ισότιμη

πληρωμή μεταξύ των φύλων, θα μπορούσε η οικονομία των να αυξηθεί σχεδόν 2,5% γρηγορότερα, σύμφωνα με
υπολογισμούς του Ρόιτερς. Σύμφωνα με
προβλέψεις του ΔΝΤ νωρίτερα, η ανάπτυξη στις ΗΠΑ φέτος θα φτάσει τα
2,6%.
Για την Κίνα, μια παρόμοια βελτίωση
επιπέδου μισθών θα πρόσθετε σχεδόν
2% στην ανάπτυξή της, ενώ για τη Βραζιλία, θα πρόσθετε περιπου 4%, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που δίνει
η έκθεση του ΔΝΤ για τις γυναίκες.
Παρουσιάζοντας την έκθεση σε μια
εκδήλωση της ανθρωπιστικής οργάνωσης Όξφαμ, η διευθύντρια του ΔΝΤ Κρι-

στίν Λαγκάρντ προέτρεψε τις χώρες με
χαμηλά εισοδήματα να επενδύσουν
περισσότερα στην υγεία και τη μόρφωση, και είπε πως οι εξελιγμένες οικονομίες θα πρέπει να αυξήσουν τους
μισθούς γυναικών και να παρέχουν
πληρωμένη γονική άδιεα και φροντίδα
παιδιών με προσιτές τιμές.
Η Λαγκάρντ, η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του ΔΝΤ, έχει αναθερμάνει το
ενδιαφέρον του διεθνούς χρηματοδοτικού οργανισμού για την ενδυνάμωση
του ρόλου των γυναικών στην παγκόσμια οικονομία, υποστηρίζοντας ότι
αυτό μπορεί να προσφέρει περισσότερες και βελτιωμένες ευκαιρίες ανάπτυξης.
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΚ)

Πολιτική αδράνεια και παραγωγικότητα

Ό

ποιος μπορεί να διαβάσει την
απλή ανάγνωση των οικονομικών πραγμάτων θα αντιληφθεί
χωρίς δυσκολία πως, η αχίλλειος
πτέρνα της κυπριακής οικονομίας
είναι η χαμηλή παραγωγικότητα.
Όποιος παρακολουθεί τα οικονομικά δρώμενα πάνω σε συνεχή
βάση θα αντιληφθεί πως η
κυπριακή πολιτεία – παρά τις
καλές της προθέσεις – έχει
αποτύχει να βελτιώσει την
εθνική παραγωγικότητα με αποτέλεσμα η οικονομία της χώρας να
μην είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
Υπάρχει δυστυχώς για το θέμα
αυτό μια σοβαρή πολιτική
αδιαφορία αλλά και μια αδι-

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

καιολόγητη αδράνεια.
Η ΣΕΚ, όπως και άλλοι φορείς κατά
καιρούς επαναφέρουν το θέμα στο
προσκήνιο, χωρίς να υπάρχουν
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές ενδείξεις

√ Το μείζον θέμα της
παραγωγικότητας αφέθηκε
να αραχνιάζει στα
χρονοντούλαμπα επί όλων
των κυβερνήσεων

της εθνικής παραγωγικότητας.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα πολύ λίγα

παρουσιάζει προβλήματα ανταγωνιστικότητας μέσα στο διεθνή
και ευρωπαϊκό χώρο.
Δυστυχώς ούτε η κυβέρνηση, ούτε
η βουλή, (γιατί κάποιες φορές το
θέμα έφθασε και κοντά της), ούτε
και οι εργοδότες επέδειξαν την
πρέπουσα ευαισθησία για
τη χαμηλή παραγωγικότητα.

πράγματα
έγιναν προς

Με

την κατεύθυνση της βελτίωσης της
εθνικής παραγωγικότητας με αποτέλεσμα η Κύπρος να μην συγκρίνεται ευνοϊκά με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των
28.
Από τη σύσταση του μέχρι και
σήμερα το Παγκύπριο Συμβούλιο
Παραγωγικότητας
συνεδρίασε
μόνο πέντε φορές, (2/5/2006,
18/5/2007, 23/6/2008, 24/4/2009
και 2/11/2010). Από το Νοέμβριο
του 2010 είναι κλινικά νεκρό με ότι
αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής
οικονομίας.

Το πανεπιστήμιο Κύπρου
Ένας από τους ελάχιστους φορείς
που ασχολήθηκαν με σοβαρότητα
με το θέμα αυτό είναι το Κέντρο
Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του

Όλα αυτά τα χρόνια – και πριν το
Μνημόνιο και μετά – άφησαν την

• Κραυγή αγωνίας
από τη ΣΕΚ και
χρονολογική αποτύπωση
της αναβλητικότητας
παραγωγικότητα να κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας με ότι
αυτό συνεπάγεται για την Κύπρο
και την οικονομία της.
Κυβέρνηση και εργοδότες, δυστυχώς, επικέντρωσαν όλη τη δύναμη
και τη δυναμική τους στη μείωση

Τόσο η κυβέρνηση, (πρώην και
νυν), όσο και οι εργοδότες, (στους
οποίους με βάση τη διεθνή πρακτική αλλά και τη βιβλιογραφία ανήκει η κύρια ευθύνη για το συγκεκριμένο θέμα), δεν επέδειξαν την πρέπουσα προθυμία για τη βελτίωση

Υπουργείο Εργασίας επί Ιάκωβος Αριστείδου
17.4.92 Συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία υπό τον
τότε υπουργό Εργασίας Ιάκωβο Αριστείδου το Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας, το οποίο ιδρύθηκε
με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου τον Ιανουάριο του 1992. Μετείχαν εκπρόσωποι των κοινωνικών
εταίρων στο πιο ψηλό επίπεδο. Η προσπάθεια απότυχε λόγω άρνησης των εργοδοτών για σύσταση Επιτροπών Παραγωγικότητας στους χώρους εργασίας.
7.5.94
Πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο
σύσκεψη υπό τον Γλ. Κληρίδη και αποφασίζεται η
εκπόνηση μελετών για βελτίωση της παραγωγικότητας. Αποφασίσθηκε η εκπόνηση των πιο κάτω μελετών:
• Βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας.
• Ποσοτική και ποιοτική αξιοποίηση του χρόνου εργασίας.
• Εφαρμογή ενθαρρυντικών συστημάτων αμοιβής.
• Επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση και παραγωγικότητα.
Τα σχέδια αυτά ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 1996
και στην πλειοψηφία τους δεν έτυχαν καμιάς αξιοποίησης.

Επιτροπή ελέγχου της Βουλής
15.6.2000 Στην Επιτροπή Ελέγχου της βουλής συζητείται το θέμα της βελτίωσης της παραγωγικότητας
στη Δημόσια Υπηρεσία, αλλά και στην οικονομία
ευρύτερα. Έγινε από όλα τα κόμματα ακαδημαϊκή
συζήτηση, (το ίδιο και από την κυβέρνηση), και τα
πράγματα δεν άλλαξαν καθόλου.

Ανδρέας Μουσιούττας υπουργός Εργασίας
17.9.2001 Ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Μουσιούττας παραπονείται, (στο Φιλελεύθερο), ότι επανυπέβαλε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα τα τέσσερα Σχέδια Δράσης (που οι κύριες πτυχές τους καταρτίστηκαν
το 1994 και συμφωνήθηκαν μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων το 1996) «και ομόφωνα η εργοδοτική πλευρά
απέρριψε οποιαδήποτε συζήτηση για εφαρμογή
τους». Εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ δήλωσαν ότι
παραγωγικότητα και ΑΤΑ πάνε πακέτο και ότι «η προώθηση των Σχεδίων προϋποθέτει την παράλληλη προώθηση δεσμεύσεων της κυβέρνησης για παροχή αντισταθμιστικών μέτρων στους επιχειρηματίες».

Όσες φορές επιχειρήθηκε να συζητηθεί θέμα βελτίωσης της παραγωγικότητας, όλες οι προσπάθειες
έμειναν μεσόστρατα ή παραπέμφθηκαν στις γνωστές ελληνικές
καλένδες.

Στο Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας, το οποίο στηρίζεται
και από αρμόδιες τεχνικές Επιτροπές, μετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι
στο πιο ψηλό επίπεδο.

Το θέμα χρονολογικά έχει τη δική του τραυματική
ιστορία. Δημοσιεύουμε πιο κάτω σημαντικούς χρονολογικούς σταθμούς στην πορεία για βελτίωση της
παραγωγικότητας από το 1992 μέχρι σήμερα:

Προεδρικό επί Γλαύκου Κληρίδη
διάφορα
προσχήματα και ψεύτικες αιτιάσεις και δικαιολογίες την άφησαν
στα αζήτητα.

για διορθωτικές κινήσεις είτε από
το υπουργείο Οικονομικών είτε
από το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχει και την πολιτική
ευθύνη για τη διαχείριση του
συγκεκριμένου ζητήματος.

Η ιστορία αναφέρει πως, το Μάρτιο του 2006, επί διακυβέρνησης μ.
Τάσσου Παπαδόπουλου, με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου,
συστάθηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας με βασική
ευθύνη και αποστολή να προωθήσει και να υλοποιήσει το εθνικό
πρόγραμμα παραγωγικότητας για
την περίοδο 2007-2013 με την
πολιτική ευθύνη να ανήκει στον
εκάστοτε υπουργό Εργασίας.

Χρονολογική αποτύπωση
της αναβλητικότητας

Υπουργικό Συμβούλιο Τ. Παπαδόπουλου

πανεπιστημίου Κύπρου. Σε σχετική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε το
Μάρτιο του 2015 ευθαρσώς τονίζονται και τα εξής: «η Κύπρος
κατέχει μια από τις χαμηλότερες
θέσεις στην κατάταξη των Ευρωπαϊκών χωρών … και η κυπριακή
οικονομία θα πρέπει να αυξήσει
ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητα της για να καταφέρει να
φτάσει τις χώρες που βρίσκονται
ψηλά στην κατάταξη».
Ανάλογη άποψη διατύπωσε το ΚΟΕ
και τον Οκτώβριο του 2015.
Ουσιαστικά το ΚΟΕ υποστηρίζει
πως, χωρίς σοβαρή βελτίωση της
παραγωγικότητας η Κυπριακή
οικονομία θα εξακολουθεί να

των μισθών και στη συρρίκνωση
των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι μισθωτοί πολίτες.
Από το 2011, όταν κυβερνούσε ο
Δημήτρης Χριστόφιας εφάρμοσαν
μια μονόπλευρη πολιτική που
δημιούργησε αδικίες και δεν οδήγησε πουθενά. Παγοποίησαν τις
αυξήσεις και την ΑΤΑ, υποχρέωσαν τους εργαζόμενους να καταβάλλουν υποχρεωτική εισφορά στο
κράτος, κουτσούρεψαν τη φοιτητική χορηγία και ακρωτηρίασαν το
επίδομα τέκνου, αύξησαν το ΦΠΑ,
αλλά βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας
δεν πέτυχαν.

21.3.2006 Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη νέα
σύνθεση και τους όρους εντολής του Συμβουλίου
Παραγωγικότητας. Μετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι στο πιο ψηλό επίπεδο.

Συμβούλιο Παραγωγικότητας
2.5.2006 Το Συμβούλιο Παραγωγικότητας συνήλθε
στην πρώτη του συνεδρία και αποφάσισε να προχωρήσει στη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής για τη
βελτίωση της παραγωγικότητας σε εθνικό επίπεδο.
Συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή για την επεξεργασία
Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας για την
περίοδο 2007-2013.

Εθνικό πρόγραμμα παραγωγικότητας
23.11.2007 Σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία παρουσιάζεται το Εθνικό Πρόγραμμα
Παραγωγικότητας για την περίοδο 2007 – 2013. Ο
τότε υπουργός Εργασίας Αντώνης Βασιλείου δήλωσε
πως «αυτή τη φορά δεν έχουμε το δικαίωμα να αποτύχουμε».

(Συνέχεια στη σελ. 8)

ERG_8-9_inn_8 & 9 11/3/15 10:53 AM Page 1

8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΚ)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Πολιτική αδράνεια και παραγωγικότητα

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

(Συνέχεια από σελ. 7)

Κλινικά... νεκρό επί
Δημήτρη Χριστόφια
2.11.2010 Συνεδριάζει το Παγκύπριο
Συμβούλιο Παραγωγικότητας και εγκρίνει «το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης
2010 και 2011…». Έκτοτε το Συμβούλιο
είναι κλινικά νεκρό αφού δεν συνήλθε σε
νέα συνεδρία.
Το Σεπτέμβριο του 2012 η υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σωτηρούλα Χαραλάμπους σε συνέντευξη της στο περιοδικό «Επιχειρηματική»,
(εκφραστικό όργανο της ΟΕΒ), αναφερόμενη στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής οικονομίας είπε και τα εξής: «Είμαστε μια χώρα η οποία εισάγει την πλει-

οψηφία των πρώτων υλών για να
παραχθεί οτιδήποτε σ’ αυτό τον τόπο.
Και έχουμε ευθύνες γιατί δεν φροντίσαμε έγκαιρα να απεξαρτητοποιηθούμε
από το πετρέλαιο και αφήσαμε πίσω τα
θέματα της τεχνολογικής αναβάθμισης
και της παραγωγικότητας».

Συμπέρασμα
Δυστυχώς χάθηκαν πολύτιμα χρόνια.
Άφησαν το θέμα στον αυτόματο πιλότο
με ότι αυτό συνεπάγεται. Περίμεναν
όλοι από τον από μηχανής θεό να λύσει
το πρόβλημα. Όλοι εκτός από τη ΣΕΚ
που πίεζε αλλά ήταν μόνη. Σωστή και
ωφέλιμη υπήρξε και η παρέμβαση του
ΚΟΕ Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μ

έσα σε κλίμα εθνικής κατάνυξης και
δημιουργικής ψυχαγωγίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο
24 Οκτωβρίου για τέταρτη συνεχή χρονιά η εκδρομή για τα παιδιά των μελών
της ΣΕΚ, ηλικίας από οκτώ μέχρι έντεκα
ετών. Φετινός προορισμός της εκδρομή
την οποία διοργανώνει το Τμήμα Εργαζόμενής Νεολαίας της ΣΕΚ ήταν η όμορφή περιοχή της ελεύθερης επαρχίας
Αμμοχώστου.
Οι μικροί μας φίλοι είχαν σαν πρώτο
σταθμό της εκδρομής το χωρίο Λιοπέτρι
και τον ηρωικό αχυρώνα του Λιοπετρίου, εκεί ξεναγήθηκαν στον ηρωικό χώρο

κατακτήθηκε η πόλη από τα τουρκικά
στρατεύματα. Ανέβηκαν στο παρατηρητήριο και αγνάντεψαν με τα κιάλια αλλά

• Επίσκεψη σε πολιτισμικούς
και θρησκευτικούς θησαυρούς
της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου
και με γυμνά μάτια την πόλη «φάντασμα», που ήταν τόσο κοντά τους, αλλά
και τόσο μακριά, μια απόσταση που
μεγάλωσε μετά από 41 χρόνια κατοχής.
Τα παιδικά αθώα μάτια απόρησαν

Αταλάντευτη και υπεύθυνη θέση της ΣΕΚ
Από το 2012 έως και το 2015 η ΣΕΚ εξέδωσε πέντε διαφορετικές ανακοινώσεις
με τις οποίες ζητά από την Κυβέρνηση να ασχοληθεί με το θέμα της παραγωγικότητας.
Κορυφαία αγωνιώδης προσπάθεια για να συνέλθει το Παγκύπριο Συμβούλιο
αποτελεί η επιστολή που απέστειλε προς την αρμόδια υπουργό Ζέτα Αιμιλιανίδου ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως.

Επιστολή γ.γ. ΣΕΚ στη Ζέτα Αιμιλιανίδου
Στην επιστολή που στάληκε στις 23 Ιουνίου 2015 τονίζονται τα εξής:«Αγαπητή κυρία υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή σας παρακαλώ σύντομα να καλέσετε συνεδρία του
Παγκυπρίου Συμβουλίου Παραγωγικότητας, με σκοπό και στόχο να γίνει και επίσημα ανασκόπηση του εθνικού προγράμματος για την παραγωγικότητα της
περιόδου 2007 – 2013.
Όπως γνωρίζετε στο Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας, (το οποίο δυστυχώς δεν συνήλθε σε συνεδρία τα τελευταία χρόνια), μετέχει η Κυβέρνηση και οι
Κοινωνικοί της εταίροι, (εργοδότες και συντεχνίες), στο πιο ψηλό επίπεδο και
λειτουργεί κάτω από την ευθύνη και πολιτική εποπτεία του εκάστοτε υπουργού
Εργασίας.
Έχουμε την άποψη πως τώρα - έστω και καθυστερημένα – χρειάζεται να γίνει
ένας πειστικός και τεκμηριωμένος απολογισμός που να δείχνει τι έγινε από το
2007 μέχρι σήμερα στο κεφάλαιο παραγωγικότητα. Πόσο αυτή αυξήθηκε σαν
αποτέλεσμα της οποιασδήποτε υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος, τι
δαπάνες έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση και πως προχωρούμε τα επόμενα
χρόνια;
Φρονούμε λοιπόν πως είναι η ώρα για μια συνολική αποτίμηση του κεφαλαίου
παραγωγικότητα, με την αυστηρή παρατήρηση πως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας δεν μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από την μείωση των
μισθών, την περιθωριοποίηση της ΑΤΑ και τη συρρίκνωση άλλων ωφελημάτων
που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι».

Αργήσαμε να καταλάβουμε ότι μόνο με τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και την
επακόλουθη βελτίωση
της ανταγωνιστικής
θέσης της Κύπρου,
διασφαλίζονται προοπτικές υγιούς οικονομικής ανάπτυξης
και δημιουργούνται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις για κοινωνική
ευημερία.
Ελπίζω η παρούσα
αρθρογραφική προσπάθεια να γίνει αιτία
ώστε το θέμα της
παραγωγικότητας να
βγει από τη ναφθαλίνη. Αν όχι η ιστορία
θα είναι αδίστακτη και
θα χαρακτηρίσει ως
ανάξιους όλους τους
εμπλεκόμενους.

όπου με την προβολή
ενός σύντομου ντοκιμαντέρ έμαθαν για τα
γεγονότα της 2ας
Σεπτεμβρίου 1958 και
την ιστορική μάχης
του αχυρώνα, που
έμελλε να γίνει για την
Κύπρο και όλο τον
Ελληνισμό το νέο χάνι
της Γραβιάς. Άκουσαν
με προσοχή για την
μάχη που έδωσαν με
τους Άγγλους αποικιοκράτες επί εξάωρον οι αγωνιστές
Ανδρέας Κάρυος Ηλίας, Παπακυριακού, Φώτης Πίττας, Χρήστος Σαμάρας.
Αισθάνθηκαν ξεχωριστή περηφάνεια
ως απόγονοι των παλληκαριών της
ΕΟΚΑ που έπεσαν ηρωικά, μαχόμενοι
για τις αιώνιες αξίες του Ελληνικού
Πολιτισμού και το υπέρτατο ιδανικό της
Ελλάδας.
Δεύτερος σταθμός το πολιτιστικό
κέντρου του Δήμου Αμμοχώστου στην
ακριτική Δερύνεια. Και εκεί τα παΐδια
παρακολούθησαν σύντομη ταινία για
την Αμμόχωστο, την ιστορία της, την
τεράστια ακμή της πριν από την τουρκική εισβολή του 1974 και για το πώς

γιατί; Γιατί την κρατάνε; Γιατί δεν μας
την δίνουν πίσω αφού είναι δική μας;
Μετά τη συναισθηματική φόρτιση ήρθε
ώρα για χαλάρωση στον χώρο του ενυδρείου στον Πρωτάρα. Σαράντα και
πλέον είδη ψαριών, θαλασσίων πλασμάτων, πιγκουΐνοι και κροκόδειλοι
εντυπωσίασαν τα παιδιά. Μετά την
ξενάγηση τους στο χώρο, απόλαυσαν
το νόστιμο γεύμα τους.
Στο λεωφορείο της επιστροφής τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους, τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την εκδρομή
και ρωτούσαν τους συνόδους ποιος θα
είναι του χρόνου ο προορισμός της
επόμενης εκδρομής.
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και πλέον αντιπρόσωποι της
11ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ έστειλαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 ισχυρή παραίνεση σε κάθε
γυναίκα ξεχωριστά να πολεμούν την
κάθε αδικία που ξεπροβάλλει μπροστά τους και να αξιοποιούν με δυναμισμό την κάθε στιγμή.

γενικό συμβούλιο του Τμήματος που θα
κληθεί να υλοποιήσει τη δράση για την
επόμενη τετραετία, να εγκύψει μεταξύ
άλλων στα ακόλουθα ζητήματα:

Η συνδιάσκεψη μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση εξουσιοδότησε το νέο

• Αναγκαιότητα υιοθέτησης κώδικα
σεξουαλικής παρενόχλησης που να

• Ψυχολογική βία στο χώρο εργασίας
• Σωματική και σεξουαλική κακοποίηση
ανηλίκων
• Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο
εργασίας

ενσωματωθεί στις συλλογικές συμβάσεις.
Η γραμματέας του Τμήμος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα επεσήμανε πως από την επόμενη μέρα της
Συνδιάσκεψης ο ρόλος του Τμήματος
είναι η υλοποίηση των αποφάσεων
καθώς και η υιοθέτηση μιας μακρόπνοης δράσης που να στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών για κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα.

9

Κατέδειξε επίσης πως τα ζητήματα που
αναπτύχθηκαν για την ψυχολογική βία
στο χώρο εργασίας είναι από τα πλέον
σοβαρά και ως εκ τούτου η δράση του
τμήματος για τον επόμενο χρόνο θα
εστιασθεί και σ’ αυτό το καίριο κεφάλαιο. Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε ψήφισμα
το οποίο στη συνέχεια θα επιδοθεί
στους υπουργούς Εργασίας και Δικαιοσύνης που έχουν κάτω από την εποπτεία τους ζητήματα Ισότητας.

Εφαλτήριο για κοινωνική ανάπτυξη
και συνοχή, η προαγωγή της Ισότητας
Η πολιτεία θα πρέπει να θέσει στις προτεραιότητές της την προαγωγή της ισότητας και να λάβει
συγκεκριμένες και ουσιαστικές αποφάσεις σε
σχέση με την υιοθέτηση πολιτικών, που να διευκολύνουν το εγχώριο γυναικείο δυναμικό να δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο εργασίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση οι αντιπρόσωποι της
11ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, καλούν την
Κυβέρνηση:
• Να προχωρήσει στην υιοθέτηση των εισηγήσεων
των κοινωνικών εταίρων που περιλαμβάνονται
στο στρατηγικό σχέδιο για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
• Να επιδοτήσει τη γονική άδεια ενισχύοντας κατά
αυτόν τον τρόπο την χρήση του συγκεκριμένου
δικαιώματος από περισσότερους γονείς. Το γεγονός ότι η γονική άδεια παρέχεται άνευ απολαβών,
ουσιαστικά, αποδυναμώνει σημαντικά το συγκεκριμένο δικαίωμα, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης της άδειας ασθενείας.
• Να επανεξετάσει και να καθορίσει νέο ωράριο
των κρατικών δομών φροντίδας των παιδιών ώστε
να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα, ο οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από
τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. Η φύλαξη
στους ιδιωτικούς σταθμούς προϋποθέτει υψηλό
κόστος φροντίδας.
• Να προχωρήσει τάχιστα στην υλοποίηση εισηγήσεων που κατατέθηκαν στο Φορέα Δημογραφικής
Πολιτικής, συμβάλλοντας στην αναχαίτιση του
δημογραφικού προβλήματος, που απειλεί σοβαρά
τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
• Να παραχωρήσει φορολογική ελάφρυνση στις
οικογένειες που έχουν παιδιά στους ιδιωτικούς
σταθμούς ηλικίας κάτω των 4 χρόνων και 8 μηνών,
οι οποίες αιτούνται θέση στους κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται, λόγω της ανεπαρκούς
κάλυψης παιδιών στους κρατικούς σταθμούς.
• Να θέσει χρονικά περιθώρια στην εξέταση
παραπόνων από τους Επιθεωρητές Εργασίας, ειδικότερα σε σχέση με καταγγελίες που αφορούν
παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη μητρότητα.
• Να δώσει έμφαση στην εφαρμογή του νόμου για
την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που καλύπτει, μεταξύ
άλλων, το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης
στο χώρο εργασίας, και του νόμου για την Ίση
Αμοιβή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μείωση του χάσματος στις αμοιβές.
• Να αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης για τις
νομοθεσίες που προάγουν την ισότητα. Η ανεπάρκεια στην ενημέρωση
υποβαθμίζει την ανάγκη
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τα οποία πηγάζουν από
τις νομοθεσίες.
Η γενικότερη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας
και η σταθερή τάση που αφορά την αύξηση της
ανεργίας, λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προώθηση και ενίσχυση πολιτικών ισότητας, και ως εκ
τούτου, ως Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ,
καλούμε την πολιτεία να επαναφέρει στις προτεραιότητές της το μείζον αυτό ζήτημα.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
• Η ισότητα δεν είναι πολυτέλεια.
Αποτελεί ανάγκη της σύγχρονης
εποχής, αλλά και βασικό τεκμήριο
της συνειδητής προσπάθειας, που
θα πρέπει να καταβάλει η κοινωνία, η πολιτεία, η κυβέρνηση και
οργανωμένοι φορείς, για αποτροπή των ισχυρών στερεότυπων.
• Διαθέτουμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την Ίση Αμοιβή. Το
χάσμα αμοιβών που αγγίζει το 16%
βρίσκεται ενώπιον μας. Διαθέτουμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο
για την σεξουαλική παρενόχληση.
Το απαράδεκτο όμως αυτό φαινόμενο καταδυναστεύει εργαζόμενες
στο χώρο της δουλειάς τους.
• Οι έμφυλες ανισότητες και οι
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών,
εξακολουθούν να υφίστανται σε
σημαντικούς τομείς του δημόσιου
και ιδιωτικού βίου.

• Το έλλειμμα του κοινωνικού κράτους σε σχέση με την ανεπάρκεια
υποδομών πέφτει στις πλάτες των
εργαζομένων γυναικών στις οποίες η κοινωνία εναποθέτει την αποκλειστική ευθύνη φροντίδας παιδιών και γονέων.
• Παρατηρείται δυσκολία στην
πρόσβαση στην αγορά εργασίας
για τις γυναίκες με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα που παραμένουν στην αδράνεια. Μεγάλος
αριθμός γυναικών επιλέγουν ως
λύση ανάγκης τη μερική απασχόληση λόγω ανατροφής των παιδιών.

αποτρεπτικό παράγοντα για προσλήψεις και προαγωγές. Σε μια
ημικατεχόμενη πατρίδα που ο
δημογραφικός εφιάλτης φαντάζει
απειλητικός κάποιοι δε διστάζουν
να προχωρήσουν σε απολύσεις
εγκύων γυναικών ενώ παράλληλα
κουβαλούν και τη ρετσινιά της
εργαζόμενης με τις συχνότερες
απουσίες. Η απουσία επαρκών
πολιτικών για συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας ένας σημαντικός που λειτουργεί ενάντια στη
ενεργότερη εμπλοκή της γυναίκας
στην εργασία.

• Η συμμετοχή της γυναίκας στον
δημόσιο, πολιτικό βίο και στα
πολιτειακά αξιώματα είναι πολύ
φτωχή. Η μητρότητα έχει καταστεί
για μερίδα εργοδοτών μια ανυπόφορη «ασθένεια» και αποτελεί

• Η αρχή για άρση των στερεοτύπων, πρέπει να γίνει μέσα από την
παιδεία, τη διδασκαλία και την
κουλτούρα με την οποία διαπλάθονται τα παιδιά για τους ρόλους
των δύο φύλων.
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Νέα τηλεφωνική απάτη μέσω διαδικτύου

• O αριθμός που δεν πρέπει να απαντήσετε

Η ΑΤΗΚ προειδοποιεί για
επιτήδειους που προσπαθούν
να μας κλέψουν

Η

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, καταγγέλλει
προσπάθειες παραπλάνησης των πελατών
της, αλλά και του κοινού γενικά, από επιτήδειους,
οι οποίοι διενεργούν κλήσεις από το εξωτερικό
προς ανυποψίαστους συνδρομητές, κυρίως της
σταθερής τηλεφωνίας. Οι ενοχλητικές κλήσεις
εμφανίζονται να προέρχονται από τον αριθμό
+24ΧΧΧΧ35, ο οποίος παρουσιάζεται να ανήκει
στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Cyta, αλλά
πρόκειται για πλασματικό αριθμό, κάτι που αποτελεί μια συνήθη τακτική σε παρόμοια περιστατικά απάτης.
Σύμφωνα με τη νέα αυτή απάτη, οι επιτήδειοι

Α

στυνομική ανακοίνωση αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα το
Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας,
έγινε δέκτης αρκετών νέων καταγγελιών τηλεφωνικής απάτης, με
σκοπό το οικονομικό όφελος.Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι, παίρνουν τηλέφωνο το ανυποψίαστο κοινό και ισχυριζόμενοι ότι
ανήκουν στην εταιρεία Microsoft και
ότι καλούν από το εξωτερικό, καθοδηγούν από το τηλέφωνο τους χρήστες να προβούν σε κάποιες ενέρ-

• Mην δώσετε τα στοιχεία σας
μέσω τηλεφώνου λέει η αστυνομία

• συστήνονται σαν μηχανικοί του Κέντρου Υποστήριξης της Microsoft, οι οποίοι προσφέρονται
να βοηθήσουν σε δήθεν επίλυση προβλημάτων
ασφάλειας του υπολογιστή,

γειες στον υπολογιστή τους, που
όπως διαπιστώνεται, πιθανόν να
οδηγήσουν σε υποκλοπή δεδομένων
ή τραπεζικών στοιχείων.

• οδηγούν τους ανυποψίαστους συνδρομητές σε
διαδικτυακό ιστοχώρο (www.teamviewers.com),

Όπως φαίνεται, τα πρόσωπα αυτά
διενεργούν κλήσεις σε συνδρομητές
της Κύπρου, ως επί το πλείστο σταθερής τηλεφωνίας και παρουσιάζονται ως μηχανικοί του Κέντρου
Υποστήριξης της Microsoft, ενώ
προσφέρονται να βοηθήσουν στην
επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή για αφαίρεση δήθεν κακόβουλου λογισμικού (virus) ή ακόμα για
την εγκατάσταση δήθεν ειδικού
λογισμικού για δήθεν προστασία
των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό,
ζητείται εξ’ αποστάσεως πρόσβαση
(Remote Access) στον υπολογιστή.

μέσου του οποίου αποκτούν απομακρυσμένη πρόσβαση,
• ζητούν την ενεργοποίηση συγκεκριμένου συνδέσμου (link), που στην ουσία αποτελεί κακόβουλο
λογισμικό, το οποίο μπλοκάρει όλες τις λειτουργίες του υπολογιστή,
• ζητούν στοιχεία πιστωτικών καρτών για δήθεν
εκτέλεση της εργασίας, με το πρόσχημα ανάγκης
πληρωμής κάποιου ποσού για ξεκλείδωμα του
υπολογιστή.
Με τις πρώτες καταγγελίες πελατών στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Cyta, οι αρμόδιες υπηρεσίες
ασφάλειας του Οργανισμού εξέτασαν τα περιστατικά και αφού επιβεβαίωσαν ότι αφορούσε
απάτη, προχώρησαν αμέσως σε φραγή των διεθνών εισερχόμενων κλήσεων από το συγκεκριμένο
αριθμό, καθώς και του συγκεκριμένου διαδικτυακού ιστοχώρου, προστατεύοντας έτσι τους πελάτες της Cyta.
Παρά τα μέτρα που λήφθηκαν, η Cyta συστήνει την
προσοχή στο κοινό, δεδομένου ότι δεν αποκλείεται
το φαινόμενο να συνεχιστεί, με χρήση άλλου αριθμού και διαφορετικού διαδικτυακού ιστοχώρου, γι’
αυτό και συμβουλεύει τους αποδέκτες τέτοιων
κλήσεων:

Οι επιτήδειοι, αφού καταφέρουν να
γίνουν πειστικοί για τις προθέσεις

τους, επιχειρώντας ακόμα και να
“προβλέψουν”
το
λειτουργικό
σύστημα που χρησιμοποιείται στον
υπολογιστή για να αποκτήσουν έτσι
την εμπιστοσύνη του θύματος, μέσα
από την τεχνική του Social
Engineering, οδηγούν τα ανυποψίαστα θύματα σε συγκεκριμένους διαδικτυακούς
ιστοχώρους
όπου αποκτούν
τη δυνατότητα
εξ’ αποστάσεως πρόσβασης.

• Με ψεύτικες παραστάσεις και τη
γνωστή τεχνική εξαπάτησης μέσω
του ψαρέματος, ζητούν πληροφορίες πιστωτικών καρτών, ώστε να
μπορέσουν να χρεώσουν για τη
δήθεν εκτέλεση εργασίας υποστήριξης ή πληρωμή κάποιου ποσού για
ξεκλείδωμα του υπολογιστή.

Αφ’ ότου αποκτήσουν πρόσβαση
στον
υπολογιστή,
δυνατόν
να
προβούν στα
ακόλουθα :
• Παραπλανώντας το θύμα
ζητούν
την
ενεργοποίηση
συγκεκριμένου
συνδέσμου (link), για να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό που θα
μπορούσε να αποσπάσει ευαίσθητα
δεδομένα όπως, όνομα χρήστη και
κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς
τραπεζικών λογαριασμών κλπ.
• Αποκτούν έλεγχο στον υπολογιστή
από μακριά και προσαρμόζουν τις
ρυθμίσεις, ώστε ο υπολογιστής,
καθώς και τα προσωπικά στοιχεία
να καθίστανται ευάλωτα.
• Προσβάλλουν τον υπολογιστή με
κακόβουλο λογισμικό, που μπλοκάρει όλες τις λειτουργίες του.

· Οδηγούν τα θύματα σε παραπλανητικές ιστοσελίδες και ζητούν να
εισαχθούν στοιχεία των πιστωτικών καρτών και άλλα προσωπικά ή
τραπεζικά στοιχεία.
• Ως εκ τούτου, το κοινό καλείται να
μην ανταποκρίνεται καθόλου σε
τέτοιου είδους τηλεφωνήματα και
προειδοποιείται για άλλη μια φορά
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και
να μην δίδει τα στοιχεία του σε διάφορους επιτήδειους, γιατί πρόκειται για απάτη.

ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΛΑΤΟ: ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΔΙΔΥΜΟ
• Υπέροχος συνδυασμός που προσφέρει ανεκτίμητη αξία στον οργανισμό σας
Β’ Μέρος - Τελευταίο
Ανοσοποιητικό σύστημα: Καθημερινή χρήση του μελιού και σκόνης
κανέλας δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύει τον
οργανισμό από βακτήρια και ιούς.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το
μέλι έχει διάφορες βιταμίνες και
σίδηρο σε μεγάλες ποσότητες. Η
συνεχής χρήση του μελιού δυναμώνει τα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος για την καταπολέμηση των
βακτηριδίων και των ιών.
Δυσπεψία: Κανέλα σε σκόνη αναμιγμένη με δύο κουταλιές της σούπας μέλι όταν ληφθεί πριν το
φαγητό ανακουφίζει και χωνεύεται
το βαρύ γεύμα.

• να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, προσωπικά
τους ή άλλα στοιχεία,

Γρίπη: Ένας επιστήμονας στην
Ισπανία απόδειξε ότι το μέλι περιέχει ένα φυσικό συστατικό το οποίο
σκοτώνει τα μικρόβια γρίπης και
σώζει τον ασθενή από γρίπη.

• να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές,
όπως είναι το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας στους αριθμούς
22-607250 ή 22-808200 και τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460, καθώς και τον
τηλεπικοινωνιακό παροχέα τους.Ο αριθμός στον
οποίο οι πελάτες της ΑΤΗΚ μπορούν να καλούν
χωρίς χρέωση, είναι το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης
132.

Μακροβιότητα: Τσάι από μέλι και
λίγη κανέλα σε σκόνη, όταν λαμβάνεται τακτικά, συλλαμβάνει τη
φθορά του γήρατος. Πάρτε τέσσερις
κουταλιές μέλι, ένα κουτάλι σκόνη
κανέλας και τρία φλιτζάνια νερό
και βράστε τα. Πίνετε 1/4 φλιτζανιού, τρεις με τέσσερις φορές την
ημέρα..

Τα μάτια σας …. 14 λοιπόν!

Ακμή: Τρεις κουταλιές της σούπας
μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού

• να μην απαντούν,
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κανέλα σε σκόνη πάστα. Εφαρμόστε
αυτήν την πάστα για τα σπυράκια
πριν από τον ύπνο και ξεπλύνετε το
επόμενο πρωί με χλιαρό νερό. Εάν
γίνεται καθημερινά για δύο εβδομάδες, αφαιρεί τα σπυράκια από τη
ρίζα.
Παθήσεις του δέρματος: Εφαρμόστε μέλι και κανέλα σε σκόνη σε ίσα
μέρη στις περιοχές που χρήζουν
θεραπείας. Έκζεμα, λειχίνες και σε
όλους τους τύπους
των λοιμώξεων του
δέρματος.
Αδυνάτισμα: Καθημερινά το πρωί,
μισή ώρα πριν
από το πρωινό
με άδειο στομάχι και το
βράδυ, πριν τον ύπνο, πιείτε
μέλι και κανέλα σε σκόνη βρασμένα
σε ένα φλιτζάνι νερό. Εάν λαμβάνεται τακτικά, μειώνει το βάρος ακόμη
και στο πιο παχύσαρκο άτομο. Επίσης, πίνοντας αυτό το μίγμα τακτικά, δεν επιτρέπει στο λίπος να συσσωρευτεί στο σώμα, ακόμη και αν
κάποιος ακολουθεί διατροφή πλούσια σε θερμίδες.
Καρκίνος: Πρόσφατη έρευνα στην
Ιαπωνία και την Αυστραλία έδειξε
ότι προχωρημένες μορφές καρκίνου
του στομάχου και των οστών έχουν
θεραπευτεί επιτυχώς. Οι ασθενείς

που πάσχουν από αυτά τα είδη
καρκίνου θα πρέπει να λαμβάνουν
καθημερινά μια κουταλιά της σούπας μέλι με ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη για ένα μήνα
τρεις φορές την ημέρα.
Κούραση: Πρόσφατες μελέτες έχουν
δείξει ότι η περιεκτικότητα σε σάκχαρα του μελιού είναι πιο χρήσιμα
παρά επιβλαβή στην αντοχή του
σώματος. Ηλικιωμένοι που παίρνουν μέλι και κανέλα σε σκόνη σε
ίσα μέρη, έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση και ευελιξία. Ο Δρ Milton, ο
οποίος έχει κάνει την έρευνα, λέει
ότι η μισή κουταλιά της σούπας μέλι που λαμβάνεται σε ένα ποτήρι
νερό και πασπαλισμένα
με λίγη κανέλα σε σκόνη,
που λαμβάνονται καθημερινά μετά
το βούρτσισμα των δοντιών και το
απόγευμα, περίπου στις 15:00
μ.μ.όταν η ζωτικότητα του σώματος αρχίζει να μειώνεται, αυξάνει
τη ζωτικότητα του σώματος μέσα
σε μια εβδομάδα.
Άσχημη αναπνοή: Οι άνθρωποι της
Νότιας Αμερικής, το πρώτο πράγμα
που κάνουν το πρωί, είναι γαργάρες
με ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι
και κανέλα σε σκόνη αναμεμιγμένα
με ζεστό νερό. Έτσι διατηρούν την
αναπνοή τους φρέσκια όλη την
ημέρα.
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ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

7 πράγματα που θα σας βοηθήσουν
σε δύσκολες ώρες
Γ

ια όλες εκείνες τις άσχημες
μέρες που όλα σας πάνε στραβά
θυμηθείτε μόνο τις πιο κάτω…
υπενθυμίσεις οι οποίες θα γίνουν
σύμμαχός σας ώστε να αντιμετωπίσετε κάθε δύσκολη στιγμή.
Σίγουρα τα λόγια από την πράξη
διαφέρουν παρόλα αυτά τα προβλήματα και οι αναπάντεχες καταστάσεις είναι μέρος της καθημερινότητας. Διαβάστε εδώ τα επτά
πράγματα που πρέπει να θυμάστε
όταν όλα πάνε στραβά.
Δεν μπορεί να πάνε όλα στραβά.
Αν και είστε αγχωμένοι και στενοχωρημένοι με όλα τα αναπάντεχα
που σας έχουν συμβεί, οφείλετε να
ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά
στην όλη κατάσταση. Αναρωτηθείτε κατά πόσο πάνε όλα στραβά
στη ζωή σας; Κάντε μια αναζήτηση και βρείτε όλα αυτά που σας
φέρνουν χαρά. Μην ξεχνάτε κάθε
πρωί να είστε ευγνώμονες για όλα
αυτά που σας κάνουν χαρούμενους
και αυτό θα γίνει η βάση σας ώστε
να επιβιώσετε μετά από μια
δύσκολη κατάσταση. Μόνο με
ήρεμο μυαλό θα καταφέρετε να
παραμείνετε ήρεμοι ακόμα και
όταν έρχονται τα δύσκολα.
Τα περισσότερα είναι παροδικά.
Να θυμάστε πάντα πως τα περισσότερα προβλήματα είναι προσωρινά και πως με θετική σκέψη μπορούν όλα να διορθωθούν. Προσπαθήστε να είστε υπομονετικοί.
Άλλωστε δεν είστε οι μόνοι που
έχετε να αντιμετωπίσετε στρεσογόνες καταστάσεις. Υπενθυμίστε
στον εαυτό σας πως όλα στο τέλος
θα φτιάξουν και μην χάνετε την
ελπίδα σας.
Έχετε πάντα αρκετή δύναμη για να
ξεπεράσετε τις δυσκολίες. Εάν δεν
χάσετε την ελπίδα σας και την

πίστη σας, τότε μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάθε δυσκολία. Ακριβώς, επειδή πιστεύετε στον εαυτό
σας είναι πολύ εύκολο να λύσετε
τα προβλήματά σας γρηγορότερα
και να βρεθείτε πιο κοντά στην
ευτυχία. Ίσως, μέσα από τις
δυσκολίες ο άνθρωπος να καταφέρει να εκτιμήσει καταστάσεις.
Μέσα από τη δύναμη και την ελπίδα μπορεί να βγει δυνατότερος.
Εσείς μπορείτε να ελέγξετε την
κατάσταση. Ακόμα και αν δεν το
πιστεύετε εσείς είστε αυτοί που θα
καθορίσετε τις εξελίξεις. Εσείς με
τη συμπεριφορά σας και τη διάθεσή σας θα καθορίσετε το μέλλον
και τις μετέπειτα κινήσεις σας
μετά από μια δύσκολη κατάσταση.
Αντί να αισθάνεστε ανίσχυροι και
απελπισμένοι, προσπαθήστε να
επικεντρωθείτε σε πράγματα που
μπορείτε να αλλάξετε ώστε να βελτιώσετε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Αν δείτε ότι δεν μπορείτε να
αλλάξετε την κατάσταση, τότε
απλά προχωρήστε. Μην κλαίτε τη
μοίρα σας, απλά… αλλάξτε την.
Έχετε αντιμετωπίσει και άλλες
δυσκολίες στο παρελθόν. Τα προβλήματα αλλά και οι δύσκολες
καταστάσεις είναι μέρος της καθη-

Τ

ο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό
ότι έχει εντοπίσει στην αγορά
τα πιο κάτω προϊόντα, τα
οποία δεν φέρουν το βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα/εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή, καθώς και άλλα στοιχεία
αναγνώρισης, ενώ επιπρόσθετα το προϊόν Α δεν φέρει τη
σήμανση СЄ. Ως εκ τούτου, έχει
διατάξει την απόσυρσή τους
από την αγορά.

μερινότητας. Υπενθυμίστε στον
εαυτό σας πως κάθε δύσκολη
στιγμή θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία όπως μπορεί να έγινε στο
παρελθόν. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια αλλά και πίστη ώστε να
μπορέσει ο καθένας να βρει το
μεγαλείο που κρύβει μέσα του και
να σταθεί ξανά στα πόδια του
μετά από μια δύσκολη κατάσταση.
Τα προβλήματα του παρόντος θα
φαντάζουν μια άσχημη περιπέτεια
στο μέλλον. Ο χρόνος λένε είναι ο
καλύτερος γιατρός και αυτό ισχύει.
Ακόμα και τα πιο δυσάρεστα γεγονότα, ο θάνατος ενός αγαπημένου
σας προσώπου ή μια αρρώστια,
μπορεί να φαντάζει στα μάτια σας
ως κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ναι στην παρούσα
περίοδο όχι αλλά ο χρόνος είναι ο
καλύτερος γιατρός και βάλσαμο
της ψυχής.

κτρικών εγκαταστάσεων

Προϊόν

• Σειρά: E32
Προϊόν B

• Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού

• Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλε-

• Είδος: Ανεμιστήρας

Προϊόν Α

Το μυστικό για μια υγιή σχέση δεν είναι, βέβαια,
απλά το γέλιο. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια ξέρουν πώς
να απολαύσουν τις ευτυχισμένες στιγμές που περνούν μαζί και πώς να χρησιμοποιήσουν το γέλιο για
να χτίσουν μια δυνατή σχέση. Για αυτό κάθε φορά
που πρέπει να λύσουν ένα πρόβλημα, εστιάζουν στο
πρόβλημα χωρίς να παίρνουν κάτι προσωπικά ή
στα σοβαρά και προσπαθούν να βρουν λύσεις αντί
να ρίξουν το φταίξιμο στον άλλο. Όταν κάποιος
περνάει χρόνο με τον σύντροφό του γελώντας, γίνεται ο ίδιος μια πηγή θετικής ενέργειας με αποτέλεσμα να ταυτίζεται στα μάτια του συντρόφου του με
θετικές εμπειρίες, δίνοντας του έτσι κίνητρο και διάθεση να παραμείνει στη σχέση.
Τα θετικά συναισθήματα που δημιουργεί το γέλιο,
εντούτοις, παρέχουν κάτι παραπάνω από μια καλή
ψυχολογική διάθεση. Σύμφωνα με την Sophie K.Scott
του University College του Λονδίνου, επικεφαλής σε
σχετική έρευνα για τα οφέλη του γέλιου, το γέλιο
«είναι ένα από τις θετικές συναισθηματικές εκφράσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την μείωση των
αγχωτικών αντιδράσεων σε αρνητικά συναισθήματα
με τέτοιο τρόπο που μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από τους υπόλοιπους τρόπους διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων».

• Μοντέλο: FSW-45

Επικίνδυνα ηλεκτρικά προϊόντα στην Κυπριακή αγορά

• Είδος: Light Switch (4-gang)

/22-9-

ο γέλιο, λένε είναι το καλύτερο προληπτικό φάρμακο για κάθε νόσο.Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα οφέλη του γέλιου είναι σημαντικά όχι
μόνο για την υγεία μας αλλά και για τις σχέσεις μας.
Τα ζευγάρια που καταφέρνουν να ξεπερνούν τα
προβλήματα και τις συγκρούσεις μέσα από το γέλιο
και το χιούμορ, έχουν τελικά πιο ευτυχισμένες και
πιο ουσιαστικές σχέσεις.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

• Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Αρ. ΕΑΗ-2015-002
2015

Το μυστικό για
μια ευτυχισμένη σχέση

Το ζητήσετε βοήθεια δεν σας κάνει
αδύναμους. Όταν δεν μπορείτε να
τα βγάλετε πέρα μόνοι σας δεν
είναι ντροπή να ζητήσετε βοήθεια.
Οι σημαντικοί και κοντινοί σας
άνθρωποι θα χαρούν να δώσουν
σε εσάς στήριξη. Άλλωστε αυτοί
που σας αγαπούν θα φανούν στα
δύσκολα.

καταναλωτικό κοινό ότι έχει
εντοπίσει στην αγορά το πιο
κάτω προϊόν, το οποίο δεν
συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις ασφάλειας της
οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό
Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης
(LVD),
αφού
εμπερικλείει
ουσιαστικούς και σοβαρούς
κινδύνους ασφάλειας για το
χρήστη. Επιπλέον, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη
δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης και
τεχνικό φάκελο. Ως εκ τούτου,
έχει διατάξει την απόσυρσή
του από την αγορά.

Προϊόντα:

Τ

• Είδος: Light Switch (2-gang)
• Σειρά: E32
• Στο πίσω μέρος του πλαστικού καλύμματος υπάρχει ανάγλυφη η επιγραφή “APPROVAL
NO.E32 SERIES AC ONLY 250V
BS.3676”
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το
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• Εμπορική επωνυμία:
BAUMANN
• Κατασκευαστής: POP
ELECTRIC SHOPS LTD

LIFE

• Χώρα
κατασκευής
συσκευασία): Κίνα

(στη

• Χαρακτηριστικά: 220-240V,
50HZ, 65W
• Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία):
5290656059223
Κίνδυνος:
Κοψίματα

Ηλεκτροπληξία,

Προτρέπονται οι καταναλωτές
που έχουν στην κατοχή τους τα
πιο πάνω προϊόντα να μην τα
χρησιμοποιούν.
Επικοινωνία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Τηλέφωνο 1429
(Γραμμή Καταναλωτή).
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
22800412 και
22800522 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
director@ems.mcw.gov.cy ή στο
τηλεομοιότυπο 22348202.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

5 απλές κινήσεις για να πείσετε
ότι έχετε δίκιο

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

ην ώρα που οι ηλεκτρονικές
πληρωμές μόλις που αρχίζουν
να παίρνουν τα πάνω τους στην
Ελλάδα, η πρωτοπόρος Σουηδία
ετοιμάζεται για το επόμενο,
ιστορικό βήμα: τη σχεδόν
πλήρη κατάργηση των
μετρητών, αναφέρει το
in.gr.
«Τα μετρητά παραμένουν
σημαντικό μέσο πληρωμών
στις αγορές πολλών χωρών,
αυτό όμως δεν ισχύει πλέον
στη Σουηδία. Η χρήση
μετρητών είναι περιορισμένη και μειώνεται ταχύτατα»
λέει ο Νίκλας Άρβιντσον του
Βασιλικού
Ινστιτούτου
Τεχνολογίας KTH.
Σε μια χώρα όπου οι χρεωστικές
κάρτες χρησιμοποιούνται ακόμα
και για τα μικρότερα ποσά, τα
μετρητά που βρίσκονται σε
κυκλοφορία περιορίζονται σήμερα στις 80 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 8 δισ.
ευρώ), μια σημαντική μείωση σε
σχέση με μόλις πριν από έξι χρόνια, όταν κυκλοφορούσαν στην
αγορά 106 δισ. κορώνες.
«Από το ποσό αυτό, μόνο το 40 με
60 τοις εκατό βρίσκονται πραγματικά σε κυκλοφορία» έδειξε η
μελέτη του KTH. Τα υπόλοιπα
μετρητά βρίσκονται καταχωνιασμένα σε σπίτια ή τραπεζικές
θυρίδες ή κυκλοφορούν στην
παραοικονομία.

Πέρα από τις κάρτες και τις υπηρεσίες e-banking, ένα σημαντικό
εργαλείο που επιταχύνει τη μεταμόρφωση της χώρας είναι το
Swish, ένα app που αναπτύχθηκε
από μεγάλες σουηδικές και δανέζικες τράπεζες και επιτρέπει άμεσες πληρωμές μεταξύ ιδιωτών
και επαγγελματιών σε πραγματι-

κό χρόνο.
Το Swish έφερε επανάσταση στον
τραπεζικό τομέα της Σουηδίας, ο
οποίος εξάλλου πρωτοπορεί στην
αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας, λέει ο Άρβιντσον.
«Η επιτυχία εξαρτάται επίσης
από τη σουηδική παράδοση της
υιοθέτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών» προσθέτει.
Εκτός του ότι μειώνουν τα κόστη
και απλοποιούν τις πληρωμές, οι
ψηφιακές συναλλαγές προσφέρουν επίσης διαφάνεια. Ήδη,
αρκετά υποκαταστήματα τραπεζών έχουν ψηφιοποιηθεί πλήρως
και απλά δεν δέχονται μετρητά.
«Στα καταστήματα που δέχονται
χαρτονομίσματα και κέρματα, ο

πελάτης πρέπει να εξηγεί από
πού προέρχονται τα μετρητά,
σύμφωνα με τους κανονισμούς
για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» αναφέρει ο Άρβιντσον.
Το προσωπικό των τραπεζών
είναι εξάλλου υποχρεωμένο να
ειδοποιεί την αστυνομία σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών.
Η μελέτη του KTH αναγνωρίζει
πάντως ότι η μεταμόρφωση της
Σουηδίας σε χώρα χωρίς μετρητά
αποτελεί πρόκληση για όσους δεν
είναι εξοικειωμένοι με τις νέες
τεχνολογίες -κυρίως ηλικιωμένους που ζουν στην επαρχία.
Άλλες κοινωνικές ομάδες που θα
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν
προβλήματα είναι οι άστεγοι και
οι παράτυποι μετανάστες: σε μια
κοινωνία χωρίς μετρητά, θα βρίσκονται ακόμα περισσότερο στο
έλεος της κυβέρνησης για την επιβίωσή τους.
Το μέλλον θα δείξει αν η ιδέα του
Swish θα επεκταθεί πέρα από τη
Σουηδία. Όπως το θέτει ο Άρβιντσον, «το Swish είναι καταπληκτική ιδέα, όμως η υιοθέτησή του
σε διεθνές επίπεδο θα αποτελούσε πρόκληση, κυρίως επειδή
απαιτείται χρόνος για να αλλάξουν από τη βάση τους τα τραπεζικά συστήματα άλλων χωρών».

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Πρώτη χώρα χωρίς μετρητά η Σουηδία

Τ
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άθε άποψη που εκφράζουμε μπορούμε να
την τεκμηριώσουμε καλύτερα αν χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα επιχειρήματα. Αυτό
όμως δεν σημαίνει πως όλα μας τα επιχειρήματα είναι σωστά και λογικά.
Ωστόσο, ακόμα κι έτσι μπορείτε ακολουθώντας ορισμένες τακτικές οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες να κερδίσετε τις
εντυπώσεις και τελικά να τους πείσετε ότι
έχετε δίκιο. Πώς;
Να είστε σίγουροι για ό,τι λέτε
Μια μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι οι
άνθρωποι δεν συμφωνούν πάντα στο σωστό,
αλλά σε αυτό που ακούγεται πιο σωστό.

Ο καθηγητής πανεπιστημίου Bryan Bonner
υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι ασυνείδητα επιλέγουν
αν συμφωνούν με ανθρώπους ανάλογα με το φύλο,
την ηλικία, τη φυλή και γενικότερα με όποιον τους
εμπνέει περισσότερο εμπιστοσύνη, παρά ανάλογα
με αυτά που πραγματικά ακούνε.
Χρησιμοποιείστε γραφήματα
Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κορνέλ
δείχνει ότι οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο τους επιστήμονες. Ένα γράφημα λοιπόν, επιστημονικά τεκμηριωμένο είναι και πιο αξιόπιστο,
μιας και το κύρος της επιστήμης δίνει άλλη δύναμη
στα λεγόμενα.
Να είστε πολιτισμένοι
Φροντίστε να σέβεστε τις απόψεις των άλλων όσο
γελοίες και αν σας ακούγονται ή ακόμα και αν δεν
συμφωνείτε με αυτές. Θα πρέπει πρώτα να αποδείξετε την αξία του εαυτού σας προκειμένου να κερδίσετε και τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των
γύρων σας.

«Δεν είναι όμως αδύνατο να συμβεί στο εξωτερικό.

Δανός Επιστήμονας

«Ο πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει 135 χρόνια έχει ήδη γεννηθεί»!

Μάθετέ Το Σωστά

ι άνθρωποι κερδίζουν έξι
ώρες ζωής την ΗΜΕΡΑ, αλλά
οι κοινωνίες αδυνατούν να προσαρμοστούν στην προοπτική της
τόσο μεγάλης μακροβιότητας,
υποστηρίζει ένας διακεκριμένος
Δανός επιστήμονας. Ο δρ Ρούντι
Βέστενντορπ, καθηγητής Ιατρικής
της Τρίτης Ηλικίας στη Σχολή
Υγείας & Ιατρικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης,
πιστεύει ότι η νοοτροπία
μας μάς εμποδίζει να προσαρμοσθούμε στην αύξηση
του προσδόκιμου επιβιώσεως το οποίο σύντομα θα
ξεπεράσει τα 100 χρόνια
για όλους.
Επιπλέον, η αδυναμία μας
να αποδεχθούμε την ιδέα
πως η ανθρώπινη ζωή
διαρκεί περισσότερο παρά
ποτέ, περιορίζει την ικανότητά μας να αξιοποιούμε στο έπακρο αυτό το νέο
δεδομένο. Έτσι, όχι μόνο δεν διαθέτουμε δημιουργικά τον άφθονο
χρόνο μας, αλλά ειδικά μετά τα 50
προσπαθούμε να μην παραζοριζόμαστε επειδή πιστεύουμε ότι το
σώμα ή η καρδιά μας δεν έχουν
πια αντοχές.
Στο βιβλίο του με τίτλο «Growing
Older Without Feeling Old: On
Vitality and Ageing», που κυκλο-

φόρησε στην χώρα του στα τέλη
Ιουλίου, ο 57χρονος καθηγητής
γράφει: «Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ζωή των γονέων και
των παππούδων μας ως “χάρτη”
πάνω στον οποίο θα ξετυλίξουμε
τις δικές μας ζωές». Και προσθέτει: «Ποιος ανατρέφει τα παιδιά

του με την ρεαλιστική προσδοκία
ότι θα φτάσουν στα 100 τους
χρόνια;».
Ο δρ Βέστενντορπ λέει ότι τα
τελευταία 100 χρόνια έχουμε
υπερβεί τους ισχύοντες βιολογικούς και κοινωνικούς κανόνες και
οι κανόνες αυτοί έπρεπε προ πολλού να έχουν αναθεωρηθεί. Ωστόσο, όλες οι πεποιθήσεις που
έχουμε για τη συνταξιοδότηση, τη
σημασία της και όσων μπορεί ή
δεν μπορεί ο οργανισμός μας να
αντέξει, εξακολουθούν να βασίζονται σε ξεπερασμένες γνώσεις του
περασμένου αιώνα, όταν το

προσδόκιμο επιβιώσεως «ήταν
δραματικά χαμηλότερο».
Στην πραγματικότητα, πριν από
λιγότερο από 100 χρόνια το μέσο
προσδόκιμο επιβιώσεως στη
Δύση ήταν 40, σήμερα είναι 80 και
δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος
στην αύξηση: «ο πρώτος άνθρωπος που θα φτάσει τα 135 χρόνια
έχει ήδη γεννηθεί», γράφει. Επομένως η κοινωνία πρέπει να σταματήσει να πιστεύει πως μόλις φτάσουμε τα 50 μας χρόνια πρέπει να
«ρίξουμε» τους ρυθμούς, διότι
αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση
προς το τέλος της ζωής. Πρακτικά όλ’ αυτά σημαίνουν πως τα
γηρατειά βρίσκονται στο μυαλό
μας και όχι σε ό,τι πραγματικά
ισχύει, επομένως δεν πρέπει να
πάψουμε να ζούμε μια κοινωνική
ζωή, τονίζει – και προειδοποιεί
ότι οι μοναχικοί ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν απ’ ό,τι οι καπνιστές.
Αυτή τη στιγμή, ο γηραιότερος εν
ζωή άνθρωπος στον κόσμο είναι
η Σουζάνα Μάσατ Τζόουνς από το
Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης, η
οποία είναι 116 ετών και ένας
από τους δύο ανθρώπους παγκοσμίως που επιβεβαιωμένα γεννήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα
(έχει γεννηθεί στις 6 Ιουλίου
1899).

Κάντε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις
Σε περίπτωση που συζητάτε ή αψιμαχείτε με το
αφεντικό σας, τον συνάδελφό σας ή τους φίλους
σας, κάντε του ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και
δώστε του χώρο να απαντήσει ξεδιπλώνοντας τον
τρόπο σκέψης του.
Πείστε τους ότι οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί
σας
Προσπαθείστε να εκμεταλλευτείτε το γεγονός πως
οι άνθρωποι έχουν την τάση να συμφωνούν με αυτό
που πιστεύει η πλειοψηφία ότι είναι σωστό, ακόμα
κι αν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε ακούγονται κάπως παράξενα.

Αγάπη μου αύριο έχει champions league;

Σοβαρά … αστειάκια

Ο

-Ναι μωρό μου.
-Αχ ωραία θα βγω με τις φίλες μου. Πότε
τελειώνει να ξέρω πότε να γυρίσω;
-Υπολόγισε…. τέλη Μαίου.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αχλάδι: Η θρεπτική του αξία

Τ

ο φθινόπωρο, είναι η πιο
ωραία εποχή για να απολαύσετε τα αχλάδια. Με τη λατινική ονομασία Pyrus communis, τα αχλάδια
ανήκουν στην ίδια βοτανική οικογένεια με τα μήλα, τα βερύκοκα, τα
ροδάκινα και τις φράουλες. Η
Ευρωπαϊκή είναι η πιο γνωστή από
τις 3.οοο γνωστές ποικιλίες αχλαδιών, και βρίσκεται στο μέγιστο
της ωρίμανσης το μήνα που διανύουμε.
H θρεπτική αξία των αχλαδιών
βασίζεται σε 3 χαρακτηριστικά (οι
τιμές αφορούν 1 μέτριο αχλάδι):
• Είναι εξαιρετική πηγή φυτικών
ινών, καθώς ένα αχλάδι καλύπτει
περισσότερο από το 20% των ημερήσιων αναγκών.
• Είναι πολύτιμη πηγή φυτοθρεπτικών συστατικών. Τα φυτοθρπετικά συστατικά περιέχονται

H ΣΥΝΤΑΓH ΜΑΣ
Υλικά:
1 ψαρονέφρι (800γρ.)
2 κουταλιές ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη
1 κρεμμύδι τριμμένο
1 κουταλιά μουστάρδα (mild)
1 κουταλάκι κύμινο ½
κουταλάκι μπαχάρι
1 κουταλάκι πάπρικα
1 κουταλιά ρίγανη
1/3 φλ. λευκό ξηρό κρασί αλάτι,
πιπέρι
Για το σερβίρισμα:
1 φλ. γιαούρτι ή τζατζίκι,
2 ντομάτες κομμένες σε φέτες
1 κόκκινο κρεμμύδι κομμένο
σε φέτες
3-4 κουταλιές μαϊντανό
ψιλοκομμένο
4 ελληνικές ή κυπριακές πίτες

μην την πετάτε, αλλά πλύνετε πολύ
καλά το φρούτο πριν τη φάτε!
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SUDOKU

• Είναι καλή πηγή βιταμίνης C, που
ενισχύει το ανοσοποιητικό και την
παραγωγή κολλαγόνου, και βιταμίνης Κ, που καθορίζει την πήξη
του αίματος.
στα χρωματιστά φρούτα και λαχανικά, και η δράση τους είναι να
προστατεύουν τα κύτταρα από το

• Συμβάλλει στην καλή
υγεία του εντέρου
οξειδωτικό stress. Μάλιστα οι
φλούδες των αχλαδιών περιέχουν
4 φορές περισσότερα φυτοθρεπτικά σε σχέση με τη σάρκα . Γι αυτό

Το αχλάδι «κουβαλάει» όλα τα
οφέλη για τα οποία είναι διάσημα
τα φρούτα και τα λαχανικά: προστατεύει την καρδιά, βοηθάει στην
καλή υγεία του εντέρου, συμβάλλει
στον κορεσμό και τη σταδιακή
απώλεια βάρους. Ειδικότερα όμως
η ιδιαίτερη σύσταση που έχει το
αχλάδι φαίνεται πως ευνοεί την
ανάπτυξη των καλών μικροοργανισμών που ζουν στο ανθρώπινο
έντερο (προβιοτικά). Πιθανά οι
φυτικές ίνες του φρούτου χρησιμεύουν σαν τροφή για τα προβιοτικά.

Σπιτικός χοιρινός γύρος
Εκτέλεση:
Με ένα μαχαίρι χαράσσετε το
ψαρονέφρι (φιλέτο) στη μέση και
το χτυπάτε με τον μπάτη (ειδικό
σφυράκι) για να πλατύνει. Στη
συνέχεια, το κόβετε σε λεπτές

λωρίδες. Αν σας είναι δύσκολο να
κόψετε το κρέας, τότε πείτε στον
κρεοπώλη σας να το κάνει για
εσάς. Βάζετε το κρέας στο μπολ και
προσθέτετε το ελαιόλαδο, το σκόρ-

δο, το κρεμμύδι, τη μουστάρδα, το
κύμινο, το μπαχάρι, την πάπρικα,
τη ρίγανη, το κρασί, αλάτι και
πιπέρι. Ανακατεύετε καλά, σκεπάζετε το σκεύος με πλαστική μεμβράνη και μαρινάρετε το κρέας για
2-3 ώρες. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C. Βάζετε το χοιρινό
σε ένα ταψί μαζί με τη μαρινάτα
και ψήνετε στον προθερμασμένο
φούρνο για 30 λεπτά. Μετά, γυρίζετε το κρέας και συνεχίζετε το
ψήσιμο για ακόμα 10 -15 λεπτά ή
μέχρι να ροδοκοκκινίσει. Βάζετε τις
πίτες σε ένα τηγάνι ή στην τοστιέρα και τις αφήνετε μέχρι να φουσκώσουν. Τοποθετείτε μια πίτα σε
ένα πιάτο, την αλείφετε με μπόλικο γιαούρτι ή τζατζίκι, βάζετε το
χοιρινό, λίγη ντομάτα, κρεμμύδι και
πασπαλίζετε με μαϊντανό.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως θα ήθελες και αυτό θα σου δημιουργήσει έναν απίστευτο εκνευρισμό σήμερα. Οι αναβολές και οι καθυστερήσεις είναι
μέσα στο πρόγραμμα, οπότε το καλύτερο
που έχεις να κάνεις, είναι να συγκρατήσεις
τα νεύρα σου για να μην έρθεις σε ρήξη με
άτομα του περιβάλλοντός σου.
Ταύρος: Η μέρα είναι αρκετά δύσκολη και θα
χρειαστεί προσοχή και ψυχραιμία, για να
αποφύγεις τις δυσάρεστες εξελίξεις. Δώσε
ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα που αφορούν το οικογενειακό σου περιβάλλον και
μην μπλέξεις σε διαμάχες και διαφωνίες
που θα ταράξουν τις υπάρχουσες ισορροπίες.
Δίδυμοι: Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου και
κυρίως τη σχέση σου με κάποια άτομα του
στενού σου κύκλου, με τα οποία μπορεί να
έρθεις σε έντονη αντιπαράθεση. Τακτοποίησε τις καταστάσεις που χρειάζονται άμεση
διευθέτηση και κράτησε χαμηλούς τόνους.
Και μέσα σε όλα αυτά, δώσε βάση και στην
υγεία σου γιατί το τελευταίο διάστημα την
έχεις παραμελήσει.
Καρκίνος: Εργάζεσαι σε πολύ ταχείς ρυθμούς τον τελευταίο καιρό και μάλλον έτσι θα
πρέπει να συνεχίσεις, για να πετύχεις τα
καλύτερα αποτελέσματα. Προσπάθησε να
δώσεις οριστικές λύσεις σε κάποιες καταστάσεις που σε κουράζουν και σε κάθε περίπτωση μην κάθεσαι απαθής, περιμένοντας
να λυθούν όλα μόνα τους.

Λέων: Η μέρα θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα και θα χρειαστεί να κρατήσεις την
ψυχραιμία σου, για να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε κι αν παρουσιαστεί. Καλό είναι να
ανοιχτείς σε νέες σκέψεις και απόψεις, για
να βρεις κάποιες λύσεις.

ψουν σήμερα θα είναι περαστικές, γι’ αυτό
δεν πρέπει να βγεις από το πρόγραμμά σου
και να αφήσεις αυτά τα μικρά προβλήματα
να σε πάνε πίσω. Η σημερινή μέρα είναι
καλή για να τακτοποιήσεις κάποιες καταστάσεις. Απόφυγε την ανυπομονησία.

Παρθένος: Καλό είναι να συγκεντρωθείς σε
όσα θέλεις να κάνεις και μην απασχολείς το
μυαλό σου με διάφορα ζητήματα ελάσσονος
σημασίας. Μην αφήνεις τη θεωρία να σε
παρασύρει και πέρασε στην πράξη, για να
νιώσεις ότι φεύγουν από πάνω σου υποχρεώσεις. Η μέρα είναι καλή για να τακτοποιήσεις ζητήματα, και ιδιαίτερα όσα αφορούν
το οικογενειακό σου περιβάλλον.

Αιγόκερως: Σήμερα θα βάλεις το μυαλό σου
κάτω, προσπαθώντας να βρεις λύσεις στα
προβλήματα που σε αγχώνουν περισσότερο.
Αν είσαι ρεαλιστής και δεν κρύβεσαι πίσω
από τις καταστάσεις, θα πετύχεις όσα
θέλεις με τον καλύτερο τρόπο. Γενικά
πάντως, η μέρα ευνοεί οριστικές αποφάσεις, αρκεί αυτές να τις πάρεις μετά από
ώριμη σκέψη.

Ζυγός: Δύσκολη και έντονη θα είναι η μέρα
για εσένα, με το πλανητικό σκηνικό να σε
επηρεάζει άμεσα. Βάλε μπροστά τη λογική
σου για να μην σε πάρει από κάτω και δώσε
προσοχή στις παρορμητικές κινήσεις. Το
πρόγραμμα και ο ορθολογισμός, είναι τα
στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να έχεις τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Σκορπιός: Το μυαλό σου τρέχει με υψηλές
ταχύτητες και μπορείς να υλοποιήσεις τις
περισσότερες από τις ιδέες σου. Αρκεί να
μην αγχωθείς, γιατί η κακή διάθεση θα φέρει
τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που
θέλεις. Ακόμα και κάποιες καθυστερήσεις
που ίσως αντιμετωπίσεις, θα ξεπεραστούν
σύντομα.
Τοξότης: Κάποιες δυσκολίες που θα προκύ-

Υδροχόος: Οι αλλαγές ίσως να είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσεις μερικά
πράγματα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτήν την Πέμπτη. Κάνε ένα καλό πρόγραμμα και μην αφήνεις τις υποχρεώσεις να
μένουν πίσω. Αξιοποίησε αν μπορείς ακόμα
και την κοινωνικότητά σου, για να βρεις
λύσεις σε ό,τι σε απασχολεί.
Ιχθείς: Θα βρεθείς αρκετά μπερδεμένος,
αλλά και υποχρεωμένος απέναντι σε
ανθρώπους που θα ζητήσουν τη βοήθειά
σου και δεν θα ξέρεις πώς να τους αποφύγεις. Βάλε ένα καλό πρόγραμμα και μην
ξεχνάς τις άμεσες προτεραιότητες της δικής
σου ζωής. Γενικά πάντως, η μέρα είναι θετική και σε περιμένουν ευχάριστες εξελίξεις.
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων και ο Αθλητικός Πνευματικός Όμιλος
Παλαιχωρίου (ΑΠΟΠ), σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 631 - 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961

ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 - 59

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ
την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 μετά τη θεία
λειτουργία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά
Παλαιχωρίου.
Του μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο καθηγητής Πανεπιστημίου και πρώην πρέσβης της
Κύπρου στην Αθήνα κ. Γιώργος Γεωργής.
Μετά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων της Κοινότητας
θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής του Μάτσειου Βραβείου
στην αίθουσα τελετών του ΑΠΟΠ.

4η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
H χοροεσπερίδα του Σωματείου 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

ΓΝΩΜΙΚΟ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Είς νόμος απαιτείται
εις αυτήν τη χώραν, ο
οποίος να επιτάσσει
την εφαρμογήν όλων
των υπολοίπων νόμων.

Εμμανουήλ Ροΐδης,
1836-1904,
Έλληνας συγγραφέας

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7 – 8/11/15
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Παρασκευή
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
Σάββατο ώρα 14.30
E.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Δευτέρα
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΝΙΚΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ
Σάββατο ώρα 17.00
Τα αποτελέσματα της 4ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
6-5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
2-1
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
12 - 3
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
1-5
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
1-1
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
4-0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ 31 Οκτωβρίου
- 1η Νοεμβρίου 2015 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΘΟΙ Καπέδων
4-1
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
2-1
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς – Ε.Μ.Ανθούπολης 2-1
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
2-2
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – Η ΑΚΑΝΘΟΥ 2-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 0-3

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Α.Ε.Βυζακιάς – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

2-1

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

4-2

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

5-3

ΘΟΙ Τσερίου – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

5-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΟ [ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1-1
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4-2
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
0-1
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 0-0
ATE-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
0-5
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
3-0
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι κάτω αγώνες.
ΠΕΜΠΤΗ 5.11.2015 και ώρα 8.00 μ.μ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.11.2015 και ώρα 6.30 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ – Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ.ΣΥΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7.11.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΚΑΣ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ[4.00μ.μ.]
ΚΥΡΙΑΚΗ 8.11.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - Θ.Ο.Ι ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Η ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδίων έχει ΚΕΝΗ

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
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

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

ERG_15-15_inn_4 11/3/15 10:55 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ

ολλές συγκινήσεις προσφέρουν οι
πλείστοι αγώνες, με τη δυναμικότητα
των ομάδων να μην διαφέρει και πολύ.
Ολυμπιακός και Καρμιώτισσα συνεχίζουν
να εντυπωσιάζουν.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ: ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
• Ήξερε τι γύρευε κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή - Η
ΟΜΟΝΟΙΑ πάει λαβωμένη στο αιώνιο ντέρμπυ

• Τρίποντο, αλλά με εμφάνιση που προβληματίζει για την
ΑΝΟ - Πίκρα στην Πάφο που εδικαιούτο τον ένα βαθμό

• Μέτρια απόδοση, ευρεία νίκη και χαμηλή προσέλευση
για τον ΑΠΟΕΛ - Καλός αλλά άτυχος ο ΕΘΝΙΚΟΣ

• Πάλι δεν βλεπόταν η ΕΝΩΣΗ που πήρε το βαθμό στην
εκπνοή - Ο Μ. Χάβος αφύπνισε τους ΑΕΛίστες

• Σπουδαία εμφάνιση για ΑΠΟΛΛΩΝΑ που καλεί τον κόσμο
να επιστρέψει - Καλή η ΔΟΞΑ αλλά με τρύπια άμυνα

• Παριμένει χωρίς νίκη η ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - Ο ΕΡΜΗΣ δεν
μπόρεσε και πάλι να πάρει το ζητούμενο

Η φετινή ΑΕΚ είναι φτιαγμένη για
πρωταθλητισμό. Αυτό έδειξε η μέχρι
τώρα πορεία της. Η μεγάλη ανατροπή
επί της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, πιστοποιεί ότι
γνωρίζει τι θέλει σε κάθε αγώνα και
έχει τη συνταγή και τα κότσια να το
πετύχει. Στην κρίσιμη ώρα αντέδρασε
σωστά ανέτρεψε το σε βάρος της
αποτέλεσμα και με ορθολογιστική
διαχείριση πρόσθεσε άλλους τρεις
βαθμούς στο θησαυροφυλάκιο της
που την κρατούν σε απόσταση βολής
από τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ. Οι
«Πράσινοι» που προβλημάτισαν με
την όλη εμφάνιση τους η οποία αρκέσθηκε σε ολιγόλεπτες εξάρσεις, πάνε
στο ντέρμπυ με τον ΑΠΟΕΛ με μειωμένη ψυχολογία, με δεδομένη μάλιστα
την παραίτηση του Κώστα Καϊάφα.
Με το βλέμμα στραμμένο στην
Τρίπολη στον αυριανό Ευρωπαϊκό
αγώνα με τον «Αστέρα», ο ΑΠΟΕΛ με
μέτρια εμφάνιση καθάρισε το παιχνίδι με τον ΕΘΝΙΚΟ. Η Αχνιώτικη ομάδα
έδειξε πολλές αρετές αλλά και σωρεία
αδυναμιών στην επιθετική αιχμή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χωρίς να το αξίζει, πήρε το τρίποντο
με την μαχητική Πάφο, η Ανόρθωση. Ο
Ευθύμιος Κουλούρης λίγο μετά την
είσοδο του στο γήπεδο αποκεφάλισε
την Πάφο στην εκπνοή. Άτυχοι οι
Παφίτες που άξιζαν καλύτερης μοίρας. Παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο
αλλά χάνουν πολλές ευκαιρίες.
Καλά κρατεί ο προβληματισμός στο
Παραλίμνι. Η νέα κακή εμφάνιση μπορεί να συνοδεύθηκε με ένα βαθμό αλλά

ο πρώτο του τρίποντο πήρε ο Κούρρης
που ξεπάτωσε αφήνοντας στο βυθό το
Διγενή. ΜΕΑΠ και Χαλκάνωρας διατηρούνται στα ψηλά με μνηστήρες τον Ηρακλή
και τον Ακρίτα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΠΑΦΟΣ FC
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΡΜΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΕΚ

CYTAVISION
PRIMETEL
CYTAVISION
CYTAVISION

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
16.00 ΔΟΞΑ - ΑΕΛ
CYTAVISION
18.00 Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ CYTAVISION

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
19.00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ
PRIMETEL
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΡΜΗΣ - ΔΟΞΑ
ΑΠΟΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΕΚ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΡΗΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΕΛ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ο Άλβεζ τιμώρησε αμείλικτα
την παλιά του ομάδα χαρίζοντας
μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ η οποία
δεν χάνει από τα μάτια της
τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ

η όλη εικόνα που εκπέμπει η ομάδα
θεωρείται αποκαρδιωτική.

ΑΡΗΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ .............. 2-0
Αουρέλιο 54’ Μαραγκουδάκης 94’

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)
ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΛΕΒΑΔΙΑΚΟΣ

Σ

την κορυφή παραμένει σταθερά
ο Λεβαδειακός που νίκησε στο
ντέρμπυ την ΑΠΕΑ, η οποία εκτοπίσθηκε στη 2η θέση. Πέρασε σαν
οδοστρωτήρας ο Ονήσσιλος από
την έδρα του Σπάρτακου και ανήλθε
στην 3η θέση.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
17.00
17.00
18.00
19.00

Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρουν, Καβενάγκι
(ΑΠΟΕΛ) με 12 τέρματα, Ντε
Βιντσέντι (ΑΠΟΕΛ) με 8, Εντλοβού
(Ανόρθωση) με 7 τέρματα και
Μακρίεφ (Σαλαμίνα), Εφραίμ
(ΑΠΟΕΛ)
Μάατσι
(Πάφος),
Σκέμπρι (Ομόνοια) με 5 τέρματα.

ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΡΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τ

15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ικανοποιημένος ο Μάκης Χάβος στην
πρώτη του παρουσία στον πάγκο της
ΑΕΛ, μιας και η ομάδα αντέδρασε στην
κρισιμότερη καμπή του αγώνα.
Σταθεροποιείται σιγά - σιγά ο
Απόλλωνας που με τέτοιες καλές
εμφανίσεις δικαιούται να κάνει πρωταγωνιστικά όνειρα. Η Δόξα παρουσίασε ποιοτικό σύνολο αλλά οι χτυπητές αδυναμίες της στα μετόπισθεν
δεν μπορούν να αποκρυβούν.
Οι καλές εμφανίσεις χωρίς τρίποντα
δεν αρκούν για την Αγία Νάπα η
οποία εξακολουθεί να πατώνει. Ο
Ερμής ούτε με το Νίκο Παναγιώτου
στον πάγκο φαίνεται να βρίσκει τον
παλιό καλό εαυτό του.
Απογειώθηκε στην 7η θέση ο ΑΡΗΣ
που γονάτισε στο «Τσίρειο» την Νέα
Σαλαμίνα ύστερα από έξοχη εμφάνιση. Η Λεμεσιανή ομάδα πέτυχε το 3
στα 3 από την περίοδο 1989 - 90. Οι
Ερυθρόλευκοι φαίνεται ότι ακόμη
είναι ζαλισμένοι από την συντριβή με
9-0 από τον ΑΠΟΕΛ.
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
•Η

Συνέντευξη

ΣΕΚ καλεί την Κεντρική Τράπεζα να διευκολύνει τη δανειοδότηση

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η οικονομική κρίση και
το Συνδικαλιστικό Κίνημα
Συνέντευξη με τον Νεόφυτο Ξενοφώντος
Επαρχιακό γραμματέα ΣΕΚ Πάφου

1 Πως η κρίση επηρέασε την πόλη σας και σε ποιους τομείς της οικονομίας; Η Πάφος στήριζε τα
τελευταία 30 χρόνια την οικονομία της και εν γένει την
ανάπτυξη της, στον τομέα των κατασκευών και της
τουριστικής βιομηχανίας. Kαι οι δυο αυτοί κλάδοι
έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να
παρασύρουν και όλους τους άλλους τομείς που έχουν
σχέση ή επηρεάζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό από τους δυο αυτούς κλάδους.

2 Ποιες οι επιπτώσεις της κρίσης για το Εργατικό

σας Κέντρο και ποιες προσπάθειες γίνονται εκ
μέρους σας για τον περιορισμό τους; Οι εργαζόμενοι
αλλά και το σύνολο της κοινωνίας της Επαρχίας μας
βιώνουν τεράστιες δυσκολίες με κυριότερο την ανεργία, την απορρύθμιση της εργασίας και την αβεβαιότητα για το αύριο. Το ζοφερό εργασιακό περιβάλλον
των τελευταίων χρόνων στα επικρατούντα αβέβαια
οικονομικά δεδομένα, έχει δημιουργήσει αρνητικές
προοπτικές και εμπόδια στον προγραμματισμό του
Εργατικού Κέντρου. Η αύξηση της ανεργίας, οι απολύσεις, η απορρύθμιση της εργασίας, η έλλειψη θέσεων εργασίας, τα ατομικά συμβόλαια εργασίας, η μείωση των μισθών και ωφελημάτων των εργαζομένων,
η φτώχεια, η εκμετάλλευση και η αβεβαιότητα για το
μέλλον επηρεάζουν αρνητικότατα την λειτουργία του
μας Εργατικού Κέντρου.

3

Εξακολουθούν οι άνεργοι της πόλης και της
επαρχίας σας να διατηρούν την επαφή τους και την
σχέση με την ΣΕΚ και γενικότερα το Συνδικαλιστικό Κίνημα.; Είναι καθήκον και υποχρέωση μας να διατηρούμε επαφή με τους ανέργους της Επαρχίας με
στόχο την εργοδότηση τους, παρά τον περιορισμένο
αριθμό θέσεων εργασίας που παρουσιάζονται. Το
Εργατικό Κέντρο διατηρεί κατάλογο ανέργων τόσο
από τα μέλη μας που απωλέσαν την εργασία τους όσο
και από νέους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας. Η παροχή υπηρεσιών προς τα άνεργα μέλη μας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και
καταδεικνύει το κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο
του Κινήματος και το ενδιαφέρον του για επανένταξη
των ανέργων στην αγορά εργασίας.
Είναι σημαντικό και για το μέλλον του Κινήματος με
τις πράξεις και ενέργειες μας να δώσουμε το μήνυμα
ότι οι άνεργοι συνεχίζουν να είναι μέλη της οικογένειας της ΣΕΚ.

4 Λόγω των προκλήσεων της νέας εποχής ποιες

καινοτομίες πιστεύεται πως πρέπει να υιοθετήσει
το Συνδικαλιστικό Κίνημα για αντιμετώπιση τους.
Οι προκλήσεις της νέας εποχής είναι τεράστιες. Οικονομική κρίση, ανεργία και εκμετάλλευση είχαμε και
αντιμετωπίσαμε με επιτυχία αρκετές φορές. Την ίδια
συνταγή θα πρέπει να
ακολουθήσουμε και
σήμερα. Δυνατά συνδικάτα, διεκδικητικά
με όραμα και συνέπεια. Ο σεβασμός του
εργάτη προς το Κίνημα
εξασφαλίζεται
από το πόσο σωστά
και αποτελεσματικά
αντιμετωπίζουμε τα
προβλήματα του.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η

ΣΕΚ καλεί την Κεντρική Τράπεζα και κατεπέκταση την Πολιτεία, να
άρει τα εμπόδια και τις χρονοβόρες διαδικασίες που καθιστούν
δύσβατη και κατά κάποιον τρόπον απαγορευτική την πρόσβαση των
εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών στην χρηματοδότηση. Ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως με την πιό κάτω επιστολή του προς την Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, οριοθετεί το περίγραμμα του προβλήματος που καταδυναστεύει τα νοικοκυριά μεσούσης της κρίσης, αξιώνοντας τάχιστη επίλυση
του.
Η επιστολή της ΣΕΚ προς την Διοιηκητή της Κεντρικής Τράπεζας.
«Είναι κατ’ επανάληψη που το
Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΣΕΚ με
ανακοινώσεις του και δημόσιες
παρεμβάσεις έχει εντοπίσει το
τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει
στην παραχώρηση δανείων από
τις τράπεζες, τόσο προς τις
Κυπριακές επιχειρήσεις, όσο και
προς τους ίδιους τους πολίτες. Το
όλο σύστημα όπως λειτουργεί
σήμερα είναι γραφειοκρατικό,
αποτρεπτικό και απαγορευτικό και
με δαιδαλώδεις διαδικασίες που
αποθαρρύνουν τη δανειοδότηση.
Φρονούμε ότι από την ασυδοσία
του παρελθόντος όπου τα δάνεια
εδίδοντο χωρίς μέτρο και φειδώ,
φθάσαμε στο άλλο άκρο αυτό της

ασφυξίας.

Ο κοινωνικός ρόλος
του Συνεργατισμού
Ιδιαίτερο πρόβλημα διαπιστώνεται
στο Συνεργατικό Κίνημα το οποίο
ως επί το πλείστον χρηματοδοτεί

√ Η γραφειοκρατία και οι
αποτρεπτικές πρακτικές
δεν συμβάλλουν ούτε στην
ευημερία, ούτε στην ανάπτυξη

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους
αγρότες και τα νοικοκυριά. Είναι
γνωστό ότι το Συνεργατικό Κίνημα
μέσα από τα Συνεργατικά Ταμιευτήρια του ήταν πάντοτε αρωγός

στη στήριξη των εργαζομένων και
των οικογενειών, στην αντιμετώπιση των αναγκών τους, τη στέγαση, την υγεία και την μόρφωση
των παιδιών τους, πράγμα που
συνέβαλλε διαχρονικά στη διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
Η ΣΕΚ τάσσεται ανεπιφύλακτα
υπέρ της αυστηρότητας και του
ελέγχου, πλην όμως δεν πρέπει να
χάνουμε τη λογική και το μέτρο. Η
γραφειοκρατία δεν συμβάλλει ούτε
στην ευημερία, ούτε στην ανάπτυξη, γι’ αυτό καλείται η Κεντρική
Τράπεζα να επανεξετάσει το
«πλαίσιο ασφυξίας» που καθόρισε.»

Ο Χ Ι : Ημέρα Δόξας και Ελληνικής αντίστασης

Η

Μαθητιώσα νεολαία, φοιτητές
και οργανωμένα σύνολα,
συναισθανόμενοι το Εθνικό χρέος
που αντλεί ο Ελληνισμός από το
ηρωικό έπος 1940, παρέλασαν,
τιμώντας την Εθνική Επέτειο της
28ης Οκτωβρίου.

• Το Τμήμα Κυπρίων
Αγωνιστών του 1974 άνοιξε
την στρατιωτική παράλεση
στη Θεσσαλλονίκη
Το χαιρετισμό της μαθητικής
παρέλασης, που κρατούσαν με
υπερηφάνεια ψηλά τα λάβαρα του
αγώνα, δέχθηκε ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
και ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών Νίκο Κοτζιάς.

www.sek.org.cy,

Της κεντρικής παρέλασης προηγήθηκαν δοξολογίες σε όλες τις
πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Επίκεντρο των εορτασμών ήταν και
φέτος η Λευκωσία,, όπου το πρωί
τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία
στον καθεδρικό ναό Αγίου Ιωάννη
χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου του Β με
τον πανηγυρικό να εκφωνεί ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο

Ηλίας Φωτόπουλος.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά
το πέρας της παρέλασης δήλωσε
μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος τιμά
μια μέρα που αποτελεί για την
Ελλάδα μνημείο δόξας ελληνικής
αντίστασης και αντίδρασης, που
ως αποτέλεσμα του ηρωισμού
κάποια στιγμή θεμελιώθηκαν
αρχές και αξίες και δημιουργήθηκε
η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΥΠΡΟΣ - ΑΙΓΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΙΑΙΟ
Τιμή και αναγνώριση της προσφοράς τους στον αγώνα κατά του Αττίλα, ήταν για πρώτη φορά η συμμετοχή των Κυπρίων αναπήρων πολέμου του 74 καθώς και αγωνιστών της ΕΛΔΥΚ και Ελλαδιτών καταδρομέων, στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος ζήτησε ένα μεγάλο συγνώμη από τους ήρωες και αγωνιστές του 1974. Σήμερα, επεσήμανε, για
πρώτη φορά η πολιτεία τιμά τους ήρωες της Κύπρου και υπενθυμίζει
ότι από τη Θράκη, το Αιγαίο έως την Κύπρο η γραμμή άμυνας του Ελληνισμού είναι ενιαία.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

