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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Γειά σου Ελλάδα!!!
Μεγαλούργησε αλλά αποκλείστηκε

• Πρόγραμμα ενημέρωσης - κατάρτισης ΣΕΚ - CITUB Βουλγαρίας

Απολαμβάνουν καλύτερους
όρους οι συνδικαλιζόμενοι
Ο

Ν

αι! Η Εθνική Ελλάδος μεγαλούργησε στα γήπεδα της Βραζιλίας αλλά ατύχησε να μπει στη
λέσχη των «8» κορυφαίων ομάδων του πλανήτη.
Στον αγώνα με τη Κόστα - Ρίκα απέδειξε περίτρανα ότι διαθέτει συγκροτημένο σύνολο εφάμιλλο
των μεγαθήριων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Ξεδίπλωσε τις πολλές αρετές της, όπως η πειθαρχία, ο σωστός προσανατολισμός, η αυτοπεποίθηση, η οργάνωση, η ομαδικότητα, μα προπαντός η
ψυχή και η στόφα μεγάλης ομάδας. Ήταν το αφεντικό του παιχνιδιού καθόλη τη διάρκεια των 120’
αλλά η ατυχία, της στέρησε την πρόκριση. Παρά
την πίκρα του αποκλεισμού, νοιώσαμε χαρά και
περηφάνεια για την μεγαλειώδη εμφάνιση της.
Γειά σου Ελλάδα!!!
Σελ. 15

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2820
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ι εργαζόμενοι που
καλύπτονται
από
συλλογικές συμβάσεις βρίσκονται σε πλεονεκτική
θέση όσον αφορά τους
όρους εργοδότησης τους
σε σχέση με τους συνδικαλιστικά ανένταχτους, διαπιστώθηκε σε πρόσφατη
έρευνα μεταξύ των Βουλγάρων που εργοδοτούνται
στην Κύπρο.

4 Κοινό μέτωπο για θωράκιση των εργατικών δικαιωμάτων
και αποτροπή κρουσμάτων εκμετάλλευσης

Σε συνέντευξη τύπου στη
Λεμεσό, παρουσιάστηκε το
πρόγραμμα ενημέρωσης κατάρτισης των Βουλγάρων εργαζομένων στη παρουσία του πρέσβη της χώρας στην Κύπρο, Hristo
Georgiev.
Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας και ο αντιπρόεδρος
της Βουλγάρικης ανεξάρτητης συντεχνίας Chardar

Hristov παρουσίασαν το πρόγραμμα συνεργασίας που
αποσκοπεί στη θωράκιση των εργατικών δικαιωμάτων, αποτροπής κρουσμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης αλλά και λεπτομερούς ενημέρωσης για την εργατική νομοθεσία. Ο πρέσβης εξέφρασε την ευαρέσκεια
του για τη γόνιμη συνεργασία.
(Σελ. 9)

Κοινό όραμα η δημιουργία
ποιοτικού δικτύου συγκοινωνιών

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο

καύσωνας καραδοκεί.
Υπεραπαραίτητα τα
μέτρα προφύλαξης στις
υπαίθριες δραστηριότηΣελ. 11
τες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ θα
στηρίξει εμπράκτως κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί
στον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συγκοινωνιών, διαβεβαίωσε
ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής Σταύρου μιλώντας σε ημε-

Σ

ρίδα για τον 4ετή απολογισμό του συστήματος επιβατικών μεταφορών.
Ο υπουργός Συγκοινωνιών
Μάριος Δημητριάδης δεσμεύθηκε στη δημιουργία αξιόπιστου
και ολοκληρωμένου διχτύου δημοσίων συγκοινωνιών.
Σελ. 8

Β

αθύς προβληματισμός
για τη διαχρονική
χαμηλή παραγωγικότητα
στους πλείστους τομείς
Σελ. 5
της οικονομίας.

Προς ενίσχυση των πολιτικών για στήριξη της οικογένειας

τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα στοχεύουν
στην ενίσχυση των πολιτικών που αφορούν την
οικογένεια φαίνεται, πως οδεύει ο Εθνικός Φορέας
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής που
συνήλθε πρόσφατα υπό την προεδρία της αρμόδιας
υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου.

• Εισαγωγή του θεσμού της άδειας πατρότητας.
Όπως εξήγησε η υπουργός Εργασίας στο θέμα αυτό
η Κύπρος υστερεί και θα γίνει αναλογιστική μελέτη
για να φανεί το κόστος της εισαγωγής του θεσμού
αυτού πάνω στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
να ληφθούν ανάλογες αποφάσεις.

Στη βάση συγκεκριμένων εισηγήσεων που υπέβαλαν
οι κοινωνικοί εταίροι, (μέλη του Εθνικού Φορέα), ανάμεσα σ’ άλλα εντός του 2014 θα υλοποιηθούν τα
εξής:

• Χρειάζεται δημογραφική πολιτική

• Θα παραχωρηθούν κίνητρα για τη δημιουργία
δομών φροντίδας στους χώρους εργασίας με τη συμβολή των υπαλλήλων.
• Ενημερωτικά σεμινάρια για να γνωρίσει καλύτερα η
κοινωνία τα θέματα της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας και τα ωφελήματα που προσφέρονται στους δικαιούχους, ενώ θα ενισχυθούν οι πολιτικές για προστασία των εγκύων γυναικών.

που θα δημιουργεί όραμα και προοπτική
• Θα γίνει προσπάθεια να ενταχθεί η διάσταση της
συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας στην ατζέντα
των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Όλες αυτές οι εισηγήσεις που αυτή την ώρα κωδικοποιούνται υπό την μορφή «τίτλων ειδήσεων» θα
λάβουν σύντομα τεχνοκρατική μορφή και περιεχόμε-

νο και θα επανέλθουν εκ νέου στον Εθνικό Φορέα για
τη λήψη οριστικών αποφάσεων, ενώ παράλληλα και
ταυτόχρονα θα αρχίσει η επεξεργασία άλλων προτάσεων για την ετοιμασία μιας ευρύτερης δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής που θα αφορά την
περίοδο 2015 -2016.
Η ΣΕΚ χαιρετίζει τις πιο πάνω εξελίξεις, με την
αυστηρή υποσημείωση πως, από το 2009 που
συστάθηκε ο Εθνικός Φορέας μέχρι και σήμερα, χάθηκε πολύτιμος χρόνος ως προ τη λήψη απλών, συγκεκριμένων και υλοποιήσιμων αποφάσεων που θα
περιόριζαν τον δημογραφικό εφιάλτη.
Ελπίζουμε αυτή τη φορά, ξεκινώντας από τα πολύ
απλά, (που φαίνεται πως δεν έχουν καθόλου οικονομικό κόστος), να φθάσουμε στην εκπόνηση μιας ποιοτικής και ολοκληρωμένης πολιτικής που θα δημιουργεί όραμα και προοπτική.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΚΑΥΤΑ

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

&
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ΠΙΠΕΡΑΤΑ

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Ο

Τ

Την ώρα που οι Έλληνες προαγωγοί της πολιτικής
αλητείας και της οικονομικής αγυρτείας διεκπεραίωναν το καταστροφικό του έργο, ένας Γερμανός προσέδιδε ξεκάθαρα προσανατολισμό στο καράβι της
Εθνικής ποδοσφαίρου. Με πίστη στις ακατάλυτες
αξίες του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, ο Ότο Ρεχάγκελ έκτιζε αθόρυβα τη νέα Ελληνική αυτοκρατορία η
οποία μεγαλούργησε το 2004 με την κατάκτηση του
πρωταθλήματος Ευρώπης (Euro) αφήνοντας ολόκληρη την Ευρώπη έκθαμβη. Με μοναδικά όπλα την ενότητα, την ομοψυχία, την αυτοπειθαρχία, την αξιωσύνη, τον προγραμματισμό και την πίστη στους ωραίους αγώνες, ο Ο. Ρεχάγκελ επανέφεραι στο προσκήνιο
το περίφημο «Γειά σου Ελλάδα ποιος Θεός δεν πίστεψε στα θαύματα σου».
Δυστυχώς ο θρίαμβος του 2004 που αντανακλάται
στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος και στην άψογη διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, δεν αξιοποιήθηκαν
δημιουργικά από τους πολιτικούς ταγούς προς όφελος της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της
χώρας. Τουναντίον, οι κρατούντες τον εκμεταλλεύθηκαν άγρια για το δικό τους προσωπικό όφελος που
σημαδεύθηκε με μίζες εκατομμυρίων και οικονομικές
διαπλοκές δισεκατομμυρίων.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ευτυχώς, το θαύμα του 2004 συνεχίζεται με άξιο διάδοχο του Ρεχάγκελ τον Πορτογάλλο Φερνάντο Σάντος
ο οποίος αν και μεσογειακός κατάφερε να εμπνεύσει
με τα ίδια ιδανικά τους νεαρούς παίκτες, γράφοντας
ξανά την Ελληνική ιστορία με χρυσά γράμματα. Στη
σύντομη δήλωση του λιγομίλητου Φ. Σάντος μετά το
νικηφόρο αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού ότι
«αφιερώνουμε τη νίκη-πρόκριση στους δυσπραγούντες Έλληνες» αντικατοπτρίζεται το μεγαλείο
του ανδρός μα κυρίως του εθνικού έργου που επιτελεί. Παράλληλα, εκπέμπεται ισχυρό το μήνυμα σε
όλους του Έλληνες ότι και οι μικροί λαοί μπορούν
να πετύχουν μεγάλα πράγματα, αρκεί να έχουν στο
πηδάλιο άξιους και τίμιους καπετάνιους. Ας αναζητήσουμε λοιπόν τους άξιους και τίμιους καπετάνιους της Πολιτικής και Δημόσιας ζωής για να βγούμε
μια ώρα γρηγορότερα από τα σημερινά τραγικά κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα με οδηγό το δίδυμο
Ρεχάγκελ-Σάντος και τους άξιους συνεργάτες τους.

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)

ου φυσά και δεν κρυώνει
το ΑΚΕΛ γιατί μια «νεο-

φιλελεύθερη»

ι διθύραμβοι για την ιστορική πρόκριση της
Ελλάδας στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ποδοσφαίρου καλά κρατούν. Χαμογελαστά πρόσωπα, ενθουσιώδεις άνθρωποι κάθε ηλικίας στη
δυσπραγούσα Ελλάδα και την δεινοπαθούσα Κύπρο
βγήκαμε από το θλιμμένο καβούκι της καθημερινής
μας μιζέριας, πανηγυρίζοντας τον Ελληνικό θρίαμβο.
Ταυτοχρόνως, αδυνατούμε να ξεχάσουμε ότι η πολιτική ανευθυνότητα, η κομματική αναξιοπιστία, η
ασύδοτη συμπεριφορά της οικονομικής ολιγαρχίας, η
απουσία εθνικής - λαϊκής ενότητας και η διαχρονική
έλλειψη προγραμματισμού επέφεραν την ταπείνωση
των δύο χωρών και την φτωχοποίηση των δύο αδελφών λαών.

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

ΑΚΕΛ και ΕΕΕ

ΦΟΡΤΣΑ Η... ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ! «Χαραυγή» 25 Ιουνίου 2014

Αναζητώντας Ρεχάγκελ Σάντος της Πολιτικής

κυβέρνηση

υλοποιεί επί των ημερών
της ένα σημαντικό κοινωνικό στόχο του εκτοπίσματος
του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος. Με πολιτικά
τεχνάσματα και επικοικωνιακές πονηριές, το ΑΚΕΛ
επιχειρεί να καθυστερήσει
την ψήφιση του νομοσχεδίου για το ΕΕΕ προφασιζόμενο για κενά και αδυναμίες.
Μάλιστα, η «Χαραυγή» μιλά
για «μπακαλίστικη κυβερ-

Ν

αι, η πρόκριση της Εθνικής Ελλάδος στις 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου
της Βραζιλίας μας γέμισε με χαρά κάνοντας μας για άλλη μια φορά
περήφανους. Αν κάποιοι, δεν θέλουν ή δεν μπορούν να γευτούν αυτή τη
χαρά δικαίωμα τους. Όμως ας μην προκαλούν γιατί το μόνο που αμφισβητούν είναι το DNA τους το οποίο εκθέτουν αλόγιστα στο βωμό των κομματικών και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων. Κρίμα!!! Δύο φορές κρίμα για τη
συντροφική εφημερίδα που αντί να προβάλει πρωτοσέλιδα την επική πρόκριση της Ελλάδας δημοσίευσε πελώρια ολοσέλιδη φωτογραφία με τους
πανηγυρισμούς των παικτών της Ουρουγουάης που απέκλεισαν τους Ιταλούς.

νητική προσέγγιση» τονίζοντας ότι το περιεχόμενο του
νομοσχεδίου απέχει από τις
ανάγκες

της

Κοινωνίας.

Εκφράζει ταυτόχρονα ανησυχίες για «ανακατανομή
των πόρων από τους φτωχούς στους φτωχότερους
και συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Είναι λυπηρό γιατί το ΑΚΕΛ για άλλη

Όταν οι αριθμοί βοούν κάποιοι πρέπει να ντρέπονται

Σ

υχνά - πυκνά το ΑΚΕΛ ασκεί έντονη κριτική στη κυβέρνηση Αναστασιάδη για την εκτίναξη του ανεργιακού δείκτη σε επικίνδυνα ύψη.
Ξεχνά το ΑΚΕΛ ότι τα υψηλά ποστά
ανεργίας δεν είναι «επίτευγμα» της
σημερινής κυβέρνησης. Κι αυτό δεν
πρέπει να το ξεχνούν εκείνοι που
σήμερα ασκούν κριτική. Ειδικά το
ΑΚΕΛ, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό σε αυτό το θέμα και να μην
παραβλέπει το θλιβερό γεγονός ότι:
• Η κυβέρνηση Χριστόφια παρέλαβε,
το 2008, ένα κατάλογο ανέργων της
τάξης των 12.194 προσώπων.
• Στο τέλος του 2009 οι άνεργοι

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

μια φορά προσεγγίζει ύψιστης κοινωνικής σημασίας

έφθασαν τις 24.700 πρόσωπα.

ζητήματα κατά λαϊκίστικο

• Στο τέλος του 2011, σκαρφάλωσαν
στις 31.253 πρόσωπα.

τρόπο. Είναι λυπηρό γιατί

• Στο τέλος του 2012, είχαμε 39.105
άνεργους.

να αναγνωρίσει τα όποια

• Το Μάρτιο του 2013, οπότε παρέδωσε την εξουσία ο κ. Χριστόφιας, ο
αριθμός των ανέργων έφθασε στα
40.951 πρόσωπα.

σης. Παράλληλα, αποφεύ-

Στην πενταετία που κυβένρησε το
ΑΚΕΛ, η ανεργία κατέγραψε θεαματική αύξηση του 235,8% προσθέτοντας
στον μακρύ πλέον κατάλογο των
ανέργων σχεδόν 30 χιλιάδες πρόσωπα.
Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους
και
αυτομαστιγώνουν
τις
ΑΚΕΛικές (προ)θέσεις στο φλέγον θέμα της ανεργίας που αποτελεί σήμερα το υπαριθμόν ένα
κοινωνικό πρόβλημα.
Πραγματικά
διερωτώμαστε
πραγματικά αν οι κατακρεουργημένοι πολίτες δικαιούνται να
ελπίζουν σε καλύτερο αύριο
όταν η αξιωματική αντιπολίτευση πέφτει τόσο χαμηλά υποτιμώντας τη νοημοσύνη των
πολιτών.

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,

το ΑΚΕΛ αρνείται επίμονα
θετικά της νυν διακυβέρνηγει επιμελώς να μας πει ότι
τη φτώχεια και εξαθλίωση
την έσπειρε η ολέθρια διακυβέρνηση

ΑΚΕΛ

-

ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ που δεν πήρε τα
αναγκαία μέτρα για να
αποτραπεί η κρατική χρεοκοπία και η τραπεζική
κατάρρευση.
Αντί λοιπόν η ΑΚΕΛική ηγεσία να αμφισβητεί ατεκμηρίωτα την πολύ καλή δουλειά που κάνει η Ζέτα και το
επιτελείο της, ας επιδοθεί
σε ειδικά μαθήματα γεωγραφίας και γεωστρατιγκής
για να μάθει που βρίσκεται
το Μαρί και πως συμπεριφέρονται τα γκαστρωμένα
εμπορευματοκιβώτια!!!

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ο

αγώνας για διαφύλαξη
των εργατικών δικαιωμάτων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μεσούσης
της κρίσης είναι αδιάκοπος
και εντατικός
Η ΣΕΚ βρίσκεται σε συνεχή
εγρήγορση για αντιμετώπιση
των οξύτατων προβλημάτων
της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και αποτελεσματικής προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων.

• 7η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αδιάκοπη η προσπάθεια θωράκισης
των εργατικών δικαιωμάτων

για το 2013, η Ταμίας Εύη
Λουκά και ο επαρχιακός οργανωτικός Κυριάκος Γιασουμής
τόνισαν την ανάγκη εντατικοποίησης της συλλογικής δουλειάς για να κρατηθεί αλώβητο
το Κίνημα σε τούτη την περίοδο της σκληρής δοκιμασίας
που κορυφώνεται.

Καίρια ζητήματα
Ακολούθως ο γ.γ. Νίκος Μωϋσέως
και
αναπληρωτής
Ανδρέας Μάτσας ανέλυσαν τα
καίρια ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη και την
κοινωνία ευρύτερα με αιχμή το
προωθούμενο νομοσχέδιο για
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), την πορεία εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας
και τη φοροδιαφυγή. Τόνισαν
ότι η ΣΕΚ στηρίζει έμπρακτα
την προσπάθεια της πολιτείας
για εφαρμογή το συντομότερο
του θεσμού του ΕΕΕ με σκοπό
την αξιοπρεπή διαβίωση όλων
ανεξαιρέτως των πολιτών.

Το σαφέστατο αυτό μήνυμα
έστειλε η 7η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
του
εργατικού

√ Φοροδιαφυγή, ΓΕΣΥ,
ΕΕΕ, ψηλά στην ημερήσια
διάταξη
Κέντρου ΣΕΚ Λάρνακας που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014.
Ο επαρχιακός γραμματέας
Ανδρέας Πουλής εξέφρασε την
ευαρέσκεια του γιατί παρά τις
δυσκολίες και τις αντιξοότητες
της οικονομικής κρίσης οι
εργαζόμενοι εξακολουθούν να
εμπιστεύονται τη ΣΕΚ στην
οποία εναποθέτουν τις ελπίδες
τους για καλύτερο αύριο. Ο κ.
Πουλής διαβεβαίωσε ότι το
Εργατικό Κέντρο παραμένει
στην πρωμετωπίδα της συλλογικής προσπάθειας για προώθηση των εργατικών και κοι-
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νωνικών ζητημάτων στην
επαρχία Λάρνακας, πρωτο-

σταντώντας στα καθημερινά
τεκταινόμενα.

Αναλύοντας τα οργανωτικά
και οικονομικά αποτελέσματα

Ταυτόχρονα έστειλαν το μήνυμα ότι η ΣΕΚ δεν θα αποδεχθεί
κωλυσιεργία στην εφαρμογή
του ΓΕΣΥ στο τέλος του 2015. Ο
κ. Μωϋσέως ξεκαθάρισε ότι η
ΣΕΚ θα επιμένει αταλάντευτα
στην ανάγκη τάχιστης κήρυξης
ολοκληρωτικού πολέμου κατά
την οργιάζουσας φοροδιαφυγής αποτρέποντας φόρτωμα
νέων βαρών στους ώμους της
εργατικής τάξης.

• ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η

εργοδοτική αυθαιρεσία
έφθασε στο ζενίθ, κατήγγειλαν εργαζόμενοι στον
κατασκευαστικό κλάδο μέλη
της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, στο
πλαίσιο γενικής συνέλευσης
που πραγματοποιήθηκε στις
26 Ιουνίου 2014 στο οίκημα
της ΣΕΚ Λάρνακας.

Οι εργαζόμενοι στις επάλξεις για
κατεδάφιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας
γραμματέας ΟΟΙΜ - ΣΕΚ Στέλιος Τσιαππουτής ανέφερε
ότι προς αυτή την κατεύθυνση
έχουν ήδη ετοιμαστεί επιστολές προς την ΟΣΕΟΚ και προς
τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων
Μωσαϊκών και Μαρμάρων με
τις οποίες απαιτείται η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων ως είχαν πριν από
τις ειδικές συμφωνίες.

Συγκεκριμένα εξέφρασαν την
αγανάκτηση τους για την
απαράδεκτη στάση μερίδας
εργοδοτών οι οποίοι απειλούν
με απολύσεις ενώ την ίδια
στιγμή εργοδοτούν ξένους και
κοινοτικούς εργαζόμενους με
υποδεέστερους όρους.

Δριμύ κατηγορώ
Στη συζήτηση που ακολούθη-

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν
περίπου
100 στελέχη τα
οποία ενημερώθηκαν
από
τους γενικούς γραμματείς των
Ομοσπονδιών
Οικοδόμων
Γιαννάκη Ιωάννου και Μιχάλη Παπανικολάου για τις
ενέργειες των δυο οργανώσεων
σχετικά με την ανανέωση της
Συλλογικής Σύμβασης της
Οικοδομικής
Βιομηχανίας,
αφού η «Ειδική Συμφωνία» η
οποία έγινε μεταξύ ΟΣΕΟΚ και
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
για συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, λήγει την 30/6/14.
Η Ειδική Συμφωνία προβλέπει
ότι από την 1/7/14 τα άρθρα
5, 13, 17 και 23 τα οποία αφορούν τη μισθοδοσία και τα
κατώτατα όρια μισθών, φιλο-

δώρημα,
Ταμείο Προνοίας
καθώς και ώρες εργασίας και
υπερωρίες επανέρχονται ως
είχαν
συμφωνηθεί
στις

26/2/13.
Ο γραμματέας του σωματείου
και αναπληρωτής γενικός

σε, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν
ότι πολλές εταιρείες όχι μόνο
δεν εφάρμοσαν τα συμφωνη-

θέντα, αλλά προσπάθησαν να
επιβάλουν μισθούς και όρους
εργοδότησης που οδηγούν
τους
εργαζόμενους
στην
πείνα, την ανέχεια και τον
εξευτελισμό.
Εξέφρασαν επίσης την αγανάκτηση και τη δυσφορία τους
για τις απαράδεκτες συμπεριφορές μερίδας εργοδοτών οι
οποίοι πάνω σε καθημερινή
βάση τους απειλούν με απολύσεις και ότι στη θέση τους θα
εργοδοτούν ξένους και κοινοτικούς εργαζομένους.
Έστειλαν αποφασιστικά το
μήνυμα ότι εάν συνεχιστούν
αυτές οι συμπεριφορές εκ
μέρους των εργοδοτών, τα
πράγματα θα οδηγηθούν
σίγουρα
σε
μετωπική
σύγκρουση και την ευθύνη θα
φέρει η εργοδοτική πλευρά.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν και άνεργοι εργαζόμενοι
του κλάδου, οι οποίοι ευχαρίστησαν τις συνδικαλιστικές
τους οργανώσεις για την στήριξη που τους προσφέρουν σ’
αυτές τις δύσκολες μέρες και
αφού ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα που τους αφορούν, διαβεβαίωσαν ότι ως
ένα αναπόσπαστο κομμάτι
του κατασκευαστικού τομέα θα
είναι πάντα κοντά και δίπλα
στους εργαζόμενους όταν και
όποτε χρειαστεί να βοηθήσουν.
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Όσοζούμεθαελπίζουμε.
Έχουμεάλληεπιλογή;

Δ

υσβάστακτο το φορτίο που επωμίζονται οι Κύπριοι
πολίτες σε σχέση με την προσπάθεια που καταβάλλει το κράτος για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους που
αγγίζει τα 18 δις.
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα η δόση ανέρχεται
στα 2 εκατομμύρια την ημέρα γεγονός που προκαλεί όχι
απλά ανησυχία αλλά έντονη ανατριχίλα
πως κατορθώσαμε να φθάσουμε σε
αυτήν την οδυνηρή κατάσταση και πως
από δω και μπρος θα μπορέσουμε να
αναδυθούμε στην επιφάνεια από τα
Της Δέσποινας
υπέρογκα χρέη τα οποία μας κρατούν
ΗσαΐαΚοσμά
ακόμη στο βυθό.

• Φαίνεται πως οι
προσκεκλημένοι θα
συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβά το νυφικό που διάλεξαν
άλλοι!

Παρά τις αισιόδοξες προοπτικές για την Κυπριακή
Οικονομία και την εύφημη
μνεία που εισπράττουμε
κατά καιρούς από τους
ευρωπαίους εταίρους μας,
ότι το μνημόνιο εφαρμόζεται με το ν και με το σ, είναι

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

@

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Πούπάνεοιπρώτοιότανσβήσουνταφώτα;

Γ

ια άλλη μια χρονιά, με το που βγήκαν τα
αποτελέσματα των εξετάσεων, ψάξαμε
να βρούμε τους πρώτους των σχολών. Λίγο
γιατί είθισται, λίγο από περιέργεια να δούμε
πώς μοιάζουν -για να επιβεβαιώσουμε ή να
διαψεύσουμε τους μύθους μας για τα σπασικλάκια-, λίγο για να μας πουν τη μέθοδο
της πρωτιάς, λίγο για να γεμίσουμε τον
χρόνο και τις σελίδες μας εμείς οι δημοσιογράφοι.
Της ΧρυστάλλαςΧατζηδημητρίου
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο δεν το
ψάξαμε ποτέ: Τι γίνονται οι πρώτοι; Πού
καταλήγουν; Κι αυτοί που στη συνέχεια
βρίσκουν τον τομέα που τους ενδιαφέρει κι
αναδεικνύονται πρώτοι σε αυτό που διάλεξαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,
πού καταλήγουν; Επιστρέφουν στην Κύπρο
και χάνονται σε ένα σύστημα που τους πρώτους τους τιμά μόνο για λίγες ώρες μόλις
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων κι έπειτα προτιμά να στελεχώνει τις
υπηρεσίες του και τα κέντρα λήψης αποφάσεων ακολουθώντας άλλα κριτήρια;
Μένουν στις χώρες των σπουδών τους προσφέροντας εκεί τις γνώσεις και το ταλέντο
τους; Σαν αποδημητικά πουλιά ψάχνουν
κλίματα πιο φιλικά στην ιδιοσυγκρασία

τους; Ο νόστος για την πατρίδα τους οδηγεί
να επιστρέψουν και να ενσωματωθούν
παθητικά σε έναν μηχανισμό που κινείται
σχεδόν αυτοκαταστροφικά;
Πόσοι από αυτούς που κάποιον Ιούνιο των
τελευταίων τριών δεκαετιών μοιράστηκαν
τη χαρά τους μαζί μας και μας μίλησαν για
τα όνειρά τους, είδαν τα όνειρά τους να
επαληθεύονται στη δική τους πατρίδα;
Πόσοι Κύπριοι φοιτητές που μπορεί να μην
ακούσαμε ποτέ τίποτα γι' αυτούς, αλλά
ξεφεύγοντας από τα στενά σύνορα της
μικρής τους πατρίδας βρέθηκαν να διαπρέπουν στα πανεπιστήμιά τους κατέληξαν
αργότερα να στελεχώνουν επιστημονικά
εργαστήρια, ιδιωτικές επιχειρήσεις, πνευματικά κέντρα άλλων χωρών; Είτε έρχονται κι
αφομοιώνονται στο σύστημα χωρίς να
κάνουν καμιά διαφορά, είτε παραμένουν
στις χώρες των σπουδών τους και προσφέρουν εκεί την ενέργειά τους είναι το ίδιο
τραγικό. Η πρωτιά θα πρέπει να μας ενδιαφέρει όλες τις μέρες του χρόνου κι όχι μόνο
τη μέρα που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η πρωτιά σε ό,τι κι
αν κάνουμε. Είτε σερβίρουμε καφέδες, είτε
κάνουμε επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς.
Τότε μόνο θα έχουν έννοια τα ρεπορτάζ για
τους πρώτους των πρώτων, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε τους μελλοντικούς
φοιτητές των οποίων η πρωτιά, όπως και
άλλων οι πρωτιές, δεν αξιοποιείται.

Ηαπάντησηστημιζέριατους
να διερωτάται κανείς πότε και κάτω υπό ποιες συνθήκες
θα μπορέσουμε να εξοφλήσουμε τις υπέρογκες υποχρεώσεις μας και πως μέσα από αυτήν τη χαώδη κατάσταση
θα δοθεί η απαιτούμενη έμφαση στην πολυπόθητη ανάπτυξη όταν ετησίως η δόση μας ξεπερνά τα 700 και
πλέον εκατομμύρια.
Άραγε θα μπορέσει κάποιος να μας πληροφορήσει με
ποιο τρόπο το κράτος θα μπορέσει να αντεπεξέλθει οικονομικά χωρίς να προβεί σε ένα νέο οδυνηρό πετσόκομμα μισθών και ωφελημάτων ή έμμεσα ξεζουμίζοντας
τους πολίτες με επιπρόσθετες φορολογίες.
Χωρίς να είμαι μάντης κακών φαίνεται ότι σύντομα θα
επέλθουν νέες καταιγιστικές φορολογίες και όλοι θα τρέχουμε να βρούμε πόρους για να εξοφλούμε τις υποχρεώσεις μας και την ίδια στιγμή οι διαμεσολαβητές θα αυξάνονται και θα πληθύνονται με την ελπίδα να βρουν
λύσεις στην εξόφληση χρεών και άλλων υποχρεώσεων.
Το ακριβό νυμφικό που επέλεξαν άλλοι θα εξακολουθήσουν να το πληρώνουν οι προσκεκλημένοι χωρίς να
διερωτάται κάποιος ποια ευθύνη έχουν οι συγκεκριμένοι
άνθρωποι .
Και μιας και μιλάμε για οικονομικά βάρη τι γίνεται
άραγε με τα φυσικά μας αέρια και τα πετρέλαια για τα
οποία τον τελευταίο καιρό τηρείται σιγή ιχθύος. Μετά
το άναμμα της πολυπόθητης φλόγας όλοι σώπασαν.
Ευχόμαστε όλοι και ευελπιστούμε να γίνεται ουσιαστική
δουλειά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και
κάποια στιγμή οι καρποί να αποδώσουν προς το συμφέρον του κυπριακού λαού. Τουλάχιστον η ελπίδα και η
προσδοκία πεθαίνει πάντοτε τελευταία.
Και εμείς όσο ζούμε θα ελπίζουμε. Εξάλλου δεν έχουμε
άλλη επιλογή.
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πιτρέπονται οι υπερβολές. Επιτρέπονται και οι πανηγυρισμοί ακόμη οι
παρατεταμένοι. Να τραγουδήσει ξανά ο

Του Κώστα
Βενιζέλου
«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Ελληνισμός, απ' άκρου σε άκρο, το τραγούδι του Σαββόπουλου «Εθνική Ελλάδος γεια
σου», που μένει χρόνια σκονισμένο στο
ράφι («…Να μας έχει ο Θεός γερούς πάντα
ν' ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε,
με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς!...»).
Η νίκη της Ελλάδος στο Μουντιάλ, παραμέρισε τη μιζέρια της καθημερινότητας. Ο
Σάμαρης και ο Σαμαράς (όχι ο Πρωθυπουργός, ο άλλος ο Γιώργος, ο αποτελεσματικός που βάζει γκολ και όχι αυτογκόλ),
έδωσαν την πρόκριση μαζί με τα άλλα παιδιά. Αυτή τη νίκη τη χρειαζόταν η Εθνική
για να προχωρήσει, τη χρειαζόμαστε όλοι
για να κερδίσουμε ξανά την αυτοπεποίθησή
μας ως Έθνος, ως Ελληνισμός. Μπορεί να
είναι υπερβολή, αλλά αυτή η επιτυχία είναι
η απάντηση στη μιζέρια των πολιτικών και
στις λογικές που αναπτύσσουν, ο τρόπος
που διαχειρίζονται τις εξελίξεις. Δεν μπαίνουν στο γήπεδο (της πολιτικής, της οικονομίας) για να κερδίσουν, αλλά στην καλύτερη περίπτωση να μη χάσουν (οι ίδιοι, όχι
εμείς οι υπόλοιποι).
Συγκρίσεις, βέβαια, δεν μπορούν να γίνουν
με την έννοια των κοινών στοιχείων. Μόνο,
όμως, η σημειολογία επιτρέπει συνειρμούς
και συγκρίσεις. Και γίνονται, ασυναίσθητα

πολλές φορές. Στο ποδόσφαιρο η συνταγή
της επιτυχίας οφείλεται στο πάντρεμα βασικών στοιχείων που συνθέτουν ένα σοβαρό
σύνολο. Καλοί συντελεστές, δηλαδή ποδοσφαιριστές, σωστή προετοιμασία (ψυχολογική και αντοχής), η στρατηγική της νίκης
και ασφαλώς η τακτική στο παιχνίδι (προπονητής). Η συλλογικότητα και διαμόρφωση συνθηκών για ομαδικότητα αποτελεί
βασικό στοιχείο που δένει την αποτελεσματικότητα του συνόλου. Όραμα το καλό
θέαμα και το αποτέλεσμα, η νίκη.
Στην πολιτική -κι αυτό αφορά Ελλάδα και
Κύπρο- οι φαφλατάδες μιλούν ενίοτε για
επιτυχίες, αλλά δεν τις γευόμαστε. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να παραχθεί αποτέλεσμα. Τα συστατικά που συνθέτουν τη
συνταγή της επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος, δεν εντοπίζονται σε αυτό που καθορίζεται ως πολιτικό σύστημα και πολιτικό
προσωπικό. Οι βασικοί συντελεστές, μια
επαναλαμβανόμενη γερασμένη προσέγγιση
των εξελίξεων, είναι προβλεπτοί και αναποτελεσματικοί. Έχουν μια συνταγή, μια μόλα
για όλα: Κυπριακό, οικονομία, ευρωτουρκικά, κοινωνικά, Τρόικα, Μνημόνια. Δεν
παράγουν ιδέες και πολιτική. Έχουν στεγνώσει από οράματα και σχεδιασμούς. Η
συλλογικότητα απουσιάζει, η στρατηγική
είναι ξένο σώμα και η τακτική εκδηλώνεται
ακολουθώντας τις εξελίξεις. Το παιχνίδι
τους αμυντικογενές. Και είναι σαφές πως
μεγαλύτερη πιθανότητα με την τακτική
αυτή είναι να δεχθείς γκολ (και αυτογκόλ).
Η επίθεση, ακόμη και όταν η διαφορά
δυναμικότητας είναι μεγάλη, είναι μέρος
του παιχνιδιού, είναι μέρος της τακτικής.
Μόνο έτσι κερδίζεις.
Κατά τα άλλα: Ας χαρούμε τη νίκη εκείνων
που ξέρουν να κερδίζουν και δεν υποτάσσονται στα κελεύσματα των ισχυρότερων.

Προς
Αναθαρρούντας

Ε

δώ δεν πρόκειται για
άσχετους στα ποδοσφαιρικά και φανατικούς
φουρπόφιλους, αλλά:
— Εθική Ελλάδας, ρέεε!
— Και;
— Σάμπως μάς ξανάτυχε
να βρεθούμε στους 16 του
Μουντιάλ;
Ένα πανηγύρι ολονύκτιο
που ξαφνιάζει παγκοσμίως:
— Μα, πού βρέθηκαν
τόσοι πολλοί Έλληνες;
Μια ολόκληρη -άλληΕλλάδα στην Αμερικανική Ήπειρο, ενθουσιώδεις
εκδηλώσεις από τους
Ομογενείς σε όλες τις
Ηπείρους.
Σε μια νύχτα, οι Πανέλληνες άφησαν πίσω τους
τη χρεοκοπία και ταλαιπωρία των τελευταίων
ετών, την ανεπάρκεια
των ηγεσιών, τον κομματικό φανατισμό.
Από όσα ακούστηκαν και
την πληθώρα των…
φουρποσχολιαστών, ο
χρονογράφος ξεχώρισε
μια φράση:
— Με άλλο πάθος παίζει
ένας παίκτης άμα φορεί
την εθνική φανέλα.
Κι όμως…
Εδώ και χρόνια παρακολουθούμε -ακόμη και σε
περίοδο
οικονομικής
περισυλλογής- τον… διαγωνισμό των ποδοσφαιρικών σωματείων: Ποιος
θα... πετύχει την πιο ακριβοπληρωμένη μετεγγραφή ξένου ποδοσφαιριστή,
που φορεί φανέλα ανάλογα με την… πλειοδοσία.
Αλλά:
Θ' αγωνιστεί με το ίδιο
πάθος ένας ξένος ποδοσφαιριστής στον «Ολυμπιακό Πειραιώς», όπως
θα έπαιζε ένας Πειραιώτης; Στον «Ολυμπιακό
Λευκωσίας»,
όπως
ένας… Τακτακαλίτης;
Στον «Άρη Θεσσαλονίκης», όπως ένας Χαριλιώτης;
Καιρός, λοιπόν, τώρα
που… θυμηθήκαμε ότι με
άλλο πάθος αγωνίζεται
ένας παίκτης άμα παίζει
για την εθνική φανέλα,
να… θυμηθούμε και πως:
— Αυτό δεν ισχύει μόνο
για το ποδόσφαιρο.
Επειδή -γενικότερα και
ευρύτερα- πολλοί χάσαμε
τον δρόμο της εθνικής
φανέλας, φορώντας…
σινιέ ξενόφερτες και συχνάεπιδοτημένες
φανέλες αλλότριων συμφερόντων.
Γ.Σέρτης
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Εξελίξεις και προοπτικές της κυπριακής οικονομίας
• ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΑΝΕΡΓΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η

κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε Μνημόνιο Συναντίληψης που συμφωνήθηκε με
την Τρόικα το Μάρτιο του 2013
και καλύπτει την περίοδο
2013-2016.
Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα
οικονομικής
προσαρμογής,
(όπως ονομάζεται το Μνημόνιο), έτυχε τεσσάρων αξιολογήσεων από κλιμάκια της
Τρόικα που επισκέπτονται την
Κύπρο.
Η πρώτη αξιολόγηση έγινε τον
Ιούλιο του 2013, η δεύτερη από
τις 29 Οκτωβρίου μέχρι και τις
Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα
Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

7 Νοεμβρίου 2013, η τρίτη από
τις 29 Ιανουαρίου έως τις 12
Φεβρουαρίου 2014 και η τέταρτη το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Μαΐου 2014.
• Ρυθμός ανάπτυξης
Με βάση το μακροοικονομικό
σενάριο που έχει συμφωνηθεί
στα πλαίσια της 4ης αξιολόγησης από την Τρόικα, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής
οικονομίας το 2014 αναμένεται
να είναι αρνητικός της τάξης
του -4.2%. Στο σημείο αυτό να
σημειώσουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές της
προβλέψεις που ανακοινώθηκαν στις 5 Μαΐου 2014, προέβλεπε πως ο ρυθμός ανάπτυξης για φέτος θα είναι στο
4.8%.
Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη
συγκράτηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης.
Οι λόγοι για
αυτή τη συγκράτηση οφείλονται στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στην αυστηρή περιοριστική δημοσιονομική
πολιτική, στο δυσμενές ψυχολογικό κλίμα σε σχέση με την
αγωνία που υπάρχει για την
επόμενη μέρα του τραπεζικού
τομέα στην Κύπρο και γενικά
στην απαισιοδοξία που υπάρχει στην αγορά.
Μεσοπρόθεσμα φαίνεται πως
οι προοπτικές της κυπριακής
οικονομίας θα αρχίσουν να
βελτιώνονται. Σύμφωνα με
επίσημες προβλέψεις του
υπουργείου Οικονομικών από
το 2015 και μετά θα αρχίσουν
να καταγράφονται θετικοί
ρυθμοί ανάπτυξης. Συγκεκριμένα ο ρυθμός ανάπτυξης
προβλέπεται να ανέλθει γύρω
στο 0.4%, ενώ για το 2016 και
2017 προβλέπεται να αυξηθεί
στο 1.6% και 2.3% αντίστοιχα.
Βέβαια αυτές οι προβλέψεις

είναι υπό την αίρεση του πόσο
καλά θα αντιμετωπισθούν οι
προκλήσεις και τα προβλήματα στον κυπριακό τραπεζικό
τομέα και κυρίως από τις επιδόσεις που θα καταγράψει ο
τομέας του τουρισμού και των
επαγγελματικών υπηρεσιών,
πάντοτε υπό το φως των
πολιτικών εξελίξεων κυρίως
στη Ρωσία και Ουκρανία.

το 28.29% της ολικής ανεργίας,
το 2013 αυξήθηκαν στο 34.64%
και το πρώτο πεντάμηνο του
2014 ανήλθαν στο 43.32%. Το
στοιχείο αυτό από μόνο του
δείχνει την ορθότητα της θέσης
που προβάλλει η ΣΕΚ για επέκταση της χρονικής περιόδου
παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους 6 στους 9
μήνες.

Για λόγους ιστορικής υπενθύμισης να αναφέρουμε πως η
τελευταία φορά που η κυπριακή οικονομία κατέγραψε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ήταν
το 2008 (3.9% του ΑΕΠ). Από
τότε μέχρι και σήμερα οι ρυθμοί εξακολουθούν να είναι
αρνητικοί.

• Δημοσιονομικό έλλειμμα:

• Πληθωρισμός:
Το 2014 ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι στο 0.2%. Ο
ρυθμός πληθωρισμού για το
2015 προβλέπεται να ανέλθει
στο 1.1%, ενώ για τα έτη 2016
και 2017 προβλέπεται να
αυξηθεί γύρω στο 1.7% ετησίως.
• Αγορά εργασίας:
Το 2013 η ανεργία ήταν στο
15.9% ως ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού. Το 2014 το
ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να ανέλθει
στο 18.6%. Η αρχική πρόβλεψη
του υπουργείου Οικονομικών
ανέβαζε για φέτος την ανεργία
στο 19.5%. Η πτώση στο 18.6%
δείχνει μια σχετική μικρή βελτίωση, όμως η κατάσταση
εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα
ανησυχητική.
Τελευταίες εκτιμήσεις του
υπουργείου Οικονομικών προβλέπουν πως το 2015 η ανεργία θα κατέλθει στο 18%, το
2016 στο 16.8% και το 2017
στο 15.4% του Εργατικού Δυναμικού, το οποίο το τέλος του
2013 ανερχόταν στα 445938
άτομα, από τα οποία το 52,5%
ήταν άντρες και το 47,5%
γυναίκες.
Αύτη την ώρα υπάρχουν δύο

Μετά το 2012 το δημοσιονομικό έλλειμμα άρχισε σταδιακά
να ακολουθεί πτωτική πορεία.
Από -6.4% του ΑΕΠ, το 2013
μειώθηκε στο -5.4%. Το 2014
εκτιμάται ότι θα είναι στο 5.8%, ενώ το 2015 θα μειωθεί

Ήρθε η ώρα να αποτιμηθεί
σωστά ο παράγοντας παραγωγικότητα η οποία παραμένει διαρκώς καθηλωμένη
στο -5.2% και στο -2.4% του
ΑΕΠ το 2016.
Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και στη βάση
των όσων έχουν συμφωνηθεί
με την Τρόικα, ο στόχος είναι
να συνεχιστεί η δημοσιονομική
εξυγίανση, ώστε να επιτευχθεί
ένα πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το
2017 και 4% του ΑΕΠ το 2018
και να διατηρηθεί στη συνέχεια
τουλάχιστον σ’ αυτό το επίπεδο.

Παραγωγικότητα:
Η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει διαχρονικά χαμηλή παραγωγικότητα. 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 τη βελτίωση
της), δεν επέδειξαν την πρέπουσα προθυμία για την αύξηση της
παραγωγικότητας.
Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζουμε πως το Μάρτιο του 2006 το
τότε υπουργικό συμβούλιο συνέστησε το Παγκύπριο Συμβούλιο
Παραγωγικότητας με βασική ευθύνη και αποστολή να υλοποιήσει το Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας για την περίοδο
2007-2013 με την πολιτική ευθύνη να ανήκει στον εκάστοτε
υπουργό Εργασίας.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα πολύ λίγα πράγματα έγιναν προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης της εθνικής παραγωγικότητας, με
αποτέλεσμα η Κύπρος να μην συγκρίνεται ευνοϊκά με τα όσα
συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.
Αυτή την ώρα 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;
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 τη μείωση των μισθών και την περιθωριοποίηση της ΑΤΑ.
Ενόσω η παραγωγικότητα – σε εθνικό επίπεδο – βρίσκεται
διαρκώς καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα, δεν μπορούμε να
έχουμε απαιτήσεις για ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις.
Τέλος να αναφερθεί πως κατά την τελευταία αξιολόγηση της
κυπριακής οικονομίας το κλιμάκιο της Τρόικα έθεσε προς τις
κυπριακές αρχές θέμα βελτίωσης της εθνικής παραγωγικότητας μέσα σ’ ένα χρονικό ορίζοντα που θα καλύπτει την περίοδο 2014-2020.

Ήδη η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι το δεύτερο τρίμηνο του
2016 θα παρουσιάσει στην
Τρόικα προκαταρτικό κατάλογο μέτρων για επίτευξη πλεονάσματος για το 2017 και
2018.

• Μισθοί:

• Δημόσιο χρέος:

Τα στοιχεία σε πραγματικούς
όρους αναφέρονται σε ποσοστά σε ονομαστικούς όρους
που αποπληθωρίστηκαν με το

Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε το
2013 στο 111.5% του ΑΕΠ από
86.6% και 71.5% το 2012 και το
2011 αντίστοιχα.

δείκτη τιμών καταναλωτή.

Το 2011 οι ονομαστικοί μισθοί
αυξήθηκαν κατά 2.7% και 1.6%
το 2012. Σε πραγματικούς
όρους οι μισθοί μειώθηκαν 0.6% το 2011 και -0.8% το
2012.

• Ο αρνητικός ρυθμός
ανάπτυξης για φέτος θα
βυθιστεί στο -4.2%. Βασική
αιτία είναι η συγκράτηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης
κυρίως λόγω μείωσης του
διαθέσιμου εισοδήματος

Το 2014 αναμένεται ότι θα
ανέλθει στο 120.9%, ενώ από
το 2015 θα αρχίσει η μείωση
του στο 118.4%, 111.5% και

Οι δύο μεγάλες προκλήσεις
√ Γρήγορη απορρόφηση των ανέργων
νέων στην αγορά εργασίας
√ Σημαντική μείωση των μακρόχρονων ανέργων
σοβαρές προκλήσεις ως εξής:
η πρώτη μεγάλη πρόκληση
είναι κατά πόσο η αγορά θα
μπορέσει να απορροφήσει
τους νέους και η δεύτερη κατά
πόσο θα επιτευχθεί μείωση
των μακροχρόνιων ανέργων.
Πρέπει να σημειωθεί πως τα
άτομα που βρίσκονται στην
ανεργία για χρονικό διάστημα
πέραν των έξι μηνών συνεχώς
αυξάνονται. Το 2012 οι άνεργοι πέραν του εξαμήνου ήταν

106.3% το 2015, το 2016 και
2017 αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ
2013

2014

2015

2016

2017

-5.4%

-4.2%

0.4%

1.6%

2.3%

1%

0.2%

1.1%

1.7%

1.7%

Ανεργία (% Ε.Ε.Δ)

15.9%

18.6%

18%

16.8%

15.4%

Δημοσιονομικό Έλλειμμα (%ΑΕΠ)

-5.4%

-5.8%

-5.2%

-2.4%

3%

111.5%

120.9%

118.4%

111.5%

106.3%

-2.3%

-0.8%

0%

---

---

Ρυθμός ανάπτυξης (% ΑΕΠ)
Πληθωρισμός

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)
Παραγωγικότητα
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Ευρωπαϊκή Οικονομία

Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Σωματείου Κυβερνητικοστρατιωτικών ΣΕΚ Αμμοχώστου

Κομισιόν: Η ανάκαμψη
δεν δημιουργεί σταθερές
θέσεις απασχόλησης

Μόνιμη έγνοια της ΣΕΚ η θωράκιση των εργαζομένων
από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
Μ

Η

εύθραυστη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής
οικονομίας δεν δημιουργεί σταθερές
θέσεις απασχόλησης, ενώ σε πολλές
χώρες οι νέοι αναγκάζονται να καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας υποδεέστερες των
προσόντων τους.
Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση
του 2014 για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, που δημοσιοποίησε την περασμένη
εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με την έκθεση, όλο και πιο
δύσκολα βρίσκουν δουλειά οι εργαζόμενοι
χαμηλής ειδίκευσης, ενώ περισσότερες
ευκαιρίες εργασίας παρουσιάζουν ορισμένα επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης,
κυρίως στους τομείς της υγείας, της πληροφορικής και ειδικότητες του τομέα των
υπηρεσιών.

ε ζήλο και σύνεση, με δεδομένες
τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας,
η ΣΕΚ θα συνεχίσει τον αγώνα για
θωράκιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων που βιώνουν με τον χειρότερο τρόπο τις πολιτικές αυστηρής
λιτότητας.
Το σωματείο Κυβερνητικοστρατιωτικών ΣΕΚ Αμμοχώστου στο πλαίσιο της
Επαρχιακής του Συνδιάσκεψης που
πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου
2014 στο οίκημα της της ΣΕΚ στο
Παραλίμνι κάλεσε τα μέλη του μέσα
από ενότητα και συστράτευση να

για τα καλά αποτελέσματα του Σωματείου τους κάλεσε να συνεχίσουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
Σωματείο με τον ίδιο ζήλο.
Μετά την κατάθεση της Έκθεσης Δράσης από τον Γραμματέα του Σωματείου Κωστάκη Κυριάκου ακολούθησε
εποικοδομητική συζήτηση και αντηλάγησαν απόψεις για εργασιακά
ζητήματα.

Το 2012 οι προσλήψεις εργαζόμενων με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου αυξήθηκαν
σημαντικά, φτάνοντας κατά μέσο όρο
στην ΕΕ στο 70% στα άτομα με χαμηλές
δεξιότητες. Την πρώτη θέση σε αυτού του
τύπου τις συμβάσεις εργασίας που δεν
παρέχουν καμία ασφάλεια καταλαμβάνει
στην Ευρωζώνη η Ισπανία με 90%, ενώ
ακολουθούν η Σλοβενία (89%) και η Γαλλία
(88%). Στην Κύπρο κυμάνθηκε στο 64% και
στην Ελλάδα στο 70%.

Το Σωματείο στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης τίμησε δύο αξιόλογα στελέχη
του που αφυπηρέτησαν τον Χρίστο
Έλληνα και Χρίστο Κκολό οι οποίοι
πλαισιώνονται από το γ.γ. της ΟΕΚΔΥ
- ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ, τον Επαρχιακό
Γραμματέα ΣΕΚ Αμμοχώστου Δημήτρη
Μαούρη και τον οργανωτικό γραμματέα Κωστάκη Κυριάκου (φωτό).

Αναφορικά με τους νέους 15-29 ετών, οι
μεγαλύτερες μειώσεις στις προσλήψεις το
2012 σε σχέση με το 2008 καταγράφηκαν
σε Ελλάδα, Ισπανία και Σλοβενία, φτάνοντας το 45%, ενώ ακολούθησαν: -35% η
Σλοβακία και η Ιρλανδία, -25% η Ιταλία και
η Λετονία, -20% η Πορτογαλία, -15% η
Κύπρος και -10% το Βέλγιο, η Φινλανδία
και η Γαλλία.

√ Με ενότητα και
αποφασιστικότητα
να αντικρουστούν
οι εργοδοτικές επιθέσεις

Το 2012 ο αριθμός των εργαζομένων (218
εκατομμύρια) ήταν 2,6% χαμηλότερος σε
σχέση με το 2008. Μόνο πέντε χώρες
(Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Μάλτα, Σουηδία) πέτυχαν να επαναφέρουν το ΑΕΠ και
την απασχόληση σε προ κρίσης επίπεδα.
Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας
μειώθηκε κατά 19% και οι προσλήψεις
κατά 14% κατά μέσο όρο μεταξύ 2008 και
2012, με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ
των χωρών-μελών. Ειδικότερα, σημειώθηκε απότομη πτώση των προσλήψεων
στα νοτιοανατολικά κράτη-μέλη της ΕΕ, με
μειώσεις άνω του 25% σε σχέση με τα προ
κρίσης επίπεδα στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Σλοβενία και τη Σλοβακία.
Σύμφωνα με τον Επίτροπο Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνική
Ενσωμάτωσης, Λάσλο Άντορ, ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η αδύναμη ανάκαμψη περιορίζει τις ευκαιρίες
απασχόλησης και ενισχύει τον κίνδυνο
φτώχειας κυρίως για τα άτομα με χαμηλή
εκπαίδευση. Ο επίτροπος κάλεσε τα κράτη
μέλη να υλοποιήσουν τις κοινοτικές πρωτοβουλίες το πρόγραμμα «Εγγύησης για τη
Νεολαία». Η Επιτροπής σημειώνει ότι τα
διαρθρωτικά ταμεία με 80 δισ. ευρώ την
περίοδο 2014-2020 είναι έτοιμα να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν
τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

√ Μόνιμη έγνοια της ΣΕΚ
η κοινωνική και οικονομική
ανόρθωση του κράτους
συνεχίσουν να στηρίζουν το σωματείο
ώστε να ενισχύεται όλο και πιο πολύ
η διαπραγματευτική του ικανότητα.
Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Αμμοχώστου
Δημήτρης Μαούρης, οποίος μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε σε εργασιακά
ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και την προοπτική που διαγράφεται λόγο της οικονομικής κρίσης
που επηρεάζει τους τομείς του τουρισμού των κατασκευών και των υπηρεσιών καθώς και τα διάφορα προβλήματα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, την ανεξέλεγκτη εργοδότηση
αλλοδαπών και την στυγνή εκμετάλλευση τους από μερίδα εργοδοτών.
Αναφέρθηκε και στα μέτρα που η εισηγήθηκε προς την Κυβέρνηση η ΣΕΚ για
στήριξη των μισθωτών αλλά και για
το Ελάχιστο Εισόδημα Επιβίωσης
Ε.Ε.Ε. που στοχεύει να στηρίξει τους
πολίτες που το έχουν ανάγκη. Συνεχά-

ρη το απερχόμενο Επαρχιακό Συμβούλιο του Σωματείου για τα οικονομικά
και
οργανωτικά
αποτελέσματα,
καθώς και για την ανοδική πορεία του
Σωματείου.
Χαιρετισμό στη Συνδιάσκεψη απηύθυνε ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς
για τα θέματα που αφορούν τους διάφορους κλάδους που εκπροσωπεί η
Ομοσπονδία, ενημέρωσε τους αντιπροσώπους της Συνδιάσκεψης για την
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης
του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που συμφωνήθηκε μέσα στα
δεδομένα της οικονομίας. Ο κ. Μιχαήλ
αναφέρθηκε επί όλων των επαγγελματικών θεμάτων, επεξήγησε λεπτομερώς και την λειτουργία του Ταμείου
Ευημερίας ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ προς όφελος
των μελών.
Καταλήγοντας ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
αφού ευχαρίστησε όλα τα μέλη του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κωστάκης Κυριάκου
ας

Γραμματέ-

Ανδρέας Κούσκουνος

Ταμίας

Γεώργιος Παπαγιάννης

Εισπράκτο

Μιχάλης Βραχίμης

Μέλος

Κώστας Μαρίνου
Γεώργιος Αντωνίου
Ευθύμιος Τσιολάκης
Ιωσήφ Στυλιανού
Χριστόδουλος Κάρυος
Ελένη Σκαπούλλαρου
Δέσποινα Κελίρη
Μαρία Βενιζέλου
Μαρούλλα Σαμάρα
Ανδρούλλα Πίττα
Ανδρέας Φουσκουλής
Χαράλαμπος Γεωργίου
Βασίλης Βραχίμης

ERG_7-7_inn_4 7/1/14 12:31 PM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

την σημερινή εποχή της
παγκοσμιοποιούμενης κοινωνικής ισοπέδωσης, ο θεσμός
της οικογένειας θεωρείται
αναμφίβολα το πιο ζωντανό
κύτταρο του καθημερινού
γίγνεσθαι. Ο θεσμός της οικογένειας είναι ιερός προσφέροντας αμέτρητα αγαθά και
ωφέλειες στον άνθρωπο. Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
για τη διαμόρφωση του
ανθρώπινου χαρακτήρα και
κοινωνική προκοπή.
Πάνω απ' όλα, η οικογενειακή
ζωή προσφέρει ένα αίσθημα
ασφάλειας και σιγουριάς.
Μέσα στους κόλπους της νιώθεις ηρεμία, γαλήνη και βεβαιότητα. Η αγάπη των γονέων
ζεσταίνει την τρυφερή και
αθώα καρδιά των μικρών παιδιών, τα οποία δεν αισθάνονται μόνα και απροστάτευτα.
Τα προβλήματά τους γίνονται
κοινά, καθώς όλοι τα συμμερίζονται και προσπαθούν ήρεμα
και λογικά να τα επιλύσουν. Το
ίδιο και οι χαρές και οι λύπες
είναι πράγματα που μοιράζονται όλα τα μέλη της οικογένειας

ΗΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Καίριας σημασίας είναι βεβαίως η συμβολή της οικογένειας
και στην ηθική διαπαιδαγώγηση του ατόμου. Από την οικογένειά τους τα μικρά παιδιά
παίρνουν τις ηθικές αρχές και
αξίες, τους καλούς τρόπους

Ο θεσμός της οικογένειας μοναδικό
αντίδοτο στην κρίση
ζωής. `Ετσι ανανεώνεται και
γίνεται πραγματικά άλλος
άνθρωπος. Επιπλέον, του δίνεται η ευκαιρία να περνά στο
σπίτι του ατέλειωτες ώρες με
ευχάριστες και εποικοδομητικές συζητήσεις, παρέα με τ'
αγαπημένα του πρόσωπα.

συμπεριφοράς, την ευγένεια,
την εντιμότητα και όλα τα
απαραίτητα εφόδια, που θα
τους συνοδεύουν σ' ολόκληρή
τους τη ζωή. Με τη μητρική
αγάπη και την πατρική συμβουλή το άτομο μαθαίνει να
σέβεται το συνάνθρωπό του,
μαθαίνει τι πάει να πει αγάπη,
ειλικρίνεια, υπακοή, ευσέβεια,
αξιοπρέπεια και πειθαρχία.
Μαθαίνει επίσης να αγαπά το
Θεό και την πατρίδα του.
Οι γονείς αποτελούν το κατεξοχήν πρότυπο για τα παιδιά
τους, γι' αυτό και πρέπει
πάντα να τους δίνουν το καλό
παράδειγμα. Με την αρμονική
οικογενειακή ζωή, οι καλές
συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και
οι αρετές των γονιών μεταδίδονται στα παιδιά τους.
Βεβαίως, η οικογένεια και η

Oι Δανοί Bετεράνοι Ειρηνευτές των
΄΄Blue Berets΄΄, που υπηρέτησαν στο
νησί μας, γιόρτασαν με μεγαλοπρέπεια
την επέτειο των 50χρόνων (1964-2014),
παρουσίας της Ειρηνευτικής Δύναμης
των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP) στην
Κύπρο.
Στη μεγαλειώδη εκδήλωση στη Κοπεγχάγη που ήταν αφιερωμένη στη Κύπρο
και ονομάσθηκε «Κυπριακή Βραδιά»
παρέστησαν μεταξύ άλλων, μέλη της
Βασιλικής οικογένειας της Δανίας, ο
Υπουργός Άμυνας της χώρας , ο Πρέσβης της Κύπρου στη Κοπεγχάγη, μέλη
της ανώτερης Διεύθυνσης της Carlsberg,
αξιωματούχοι των ΗΕ, διπλωμάτες,
αξιωματικοί και οπλίτες που υπηρέτησαν στην Κύπρο και πολλοί άλλοι Δανοί
πολιτειακοί αξιωματούχοι.
Η Carlsberg Κύπρου, ανταποκρινόμενη
σε έκκληση των διοργανωτών που ήθελαν κατά την «Κυπριακή Βραδιά» να
έχουν μόνο Κυπριακή μπύρα Carlsberg
εις ανάμνηση και αναγνώριση
της
υψηλής ποιότητας της Κυπριακής μπύρας Carlsberg, που απολάμβαναν οι
Δανοί στρατιωτικοί στην Κύπρο, απέστειλε την Κυπριακή Carlsberg, η οποία
ήταν το επίσημο ποτό της βραδιάς,
προσφέροντας στους συμμετέχοντες
την ξεχωριστή γεύση και άρωμα της
υπέροχης ξανθιάς.
Το φαγητό της βραδιάς αποτελείτο από
Κυπριακά εδέσματα που ετοίμασε
κυπριακό εστιατόριο της Κοπεγχάγης.
Περιελάμβανε και έκθεση φωτογραφίας
από διάφορα μέρη του νησιού, πού
απαθανάτισε ο φακός των Δανών Ειρηνευτών, την περίοδο 1964- 1996,που το
Δανέζικο Απόσπασμα υπηρετούσε στη
Κύπρο.

ζωή μέσα σ' αυτήν συντελεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό στην πνευματική ανάπτυξη του ατόμου.
Μέσα σ' ένα ήρεμο και ζεστό
περιβάλλον, το άτομο μπορεί
να επιδοθεί στο διάβασμα διαφόρων βιβλίων, μπορεί να
αξιοποιήσει τις ελεύθερες
ώρες του με πνευματική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και παιχνίδι. Η οικογενειακή ζωή κάνει
το άτομο να αγαπήσει το σπίτι
του και το δικό του ξεχωριστό
κόσμο.

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
Επίσης, η οικογενειακή ζωή
ξεκουράζει το άτομο σωματικά. Μόνο μέσα στην αγκαλιά
της οικογένειας μπορεί να ηρεμήσει, να χαλαρώσει και να
βρει την ψυχική γαλήνη από το
άγχος, την ένταση και τα προβλήματα της καθημερινής

Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τα υλικά
αγαθά που προσφέρει τόσο
απλόχερα η οικογένεια σ' όλα
τα μέλη της. Κάτω από τη
στέγη της μπορείς να βρεις
τροφή, ένδυση, ένα χώρο για
να μείνεις, καθώς και μια
συνεχή οικονομική υποστήριξη. Σου μαθαίνει επίσης την
αξία του χρήματος, καθώς και

ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΑ
«Η Κυπριακή Carlsberg δεν μπορούσε να
λείπει από την Κυπριακή Βραδιά στην
Κοπεγχάγη. Μας συντρόφευε καθόλη τη
διάρκεια της παραμονής μας στο Νησί
και μας έκανε περήφανους για την
υψηλή της ποιότητα».
«Μας δίνει ξανά, στα 50χρονα μας, την
ευκαιρία να απολαύσουμε την αγαπη-

Είναι ολοφάνερο ότι τα αγαθά
και οι ωφέλειες που προσφέρει
η οικογενειακή ζωή στο άτομο
είναι πολλές και σημαντικές.
Ωστόσο, τ' αποτελέσματα δεν
είναι τόσο ευοίωνα και θετικά,
σε περιπτώσεις που η οικογένεια δεν υπάρχει ή δε λειτουργεί με το σωστό τρόπο. Τότε
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με
καταστρεπτικές
συνέπειες,
τόσο για το ίδιο το άτομο όσο
και για την κοινωνία γενικότερα. `Οταν η οικογένεια, που
γεννάει και εμπνέει ιδανικά, δεν
υπάρχει, είναι επόμενο το
άτομο να παρασύρεται στην
ανηθικότητα, στη βία, στην
αναρχία και στην εγκληματικότητα.

Ας μην ξεχνάμε, όπου δεν υπάρχουν υγιείς και ευτυχισμένες
οικογένειες, δεν υπάρχουν ούτε υγιείς και ευτυχισμένες κοινωνίες.
Οι κυβερνήσεις έχουν υπέρτατο χρέος σε τούτη τη σκληρή δοκιμασία της κρίσης να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια για να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τεράστιες προκλήσεις της
εποχής.

• Με την συμβολή της Carlsberg Κύπρου

Στην ομιλία του ο Δανός Πρόεδρος του
Διεθνούς Οργανισμού Βετεράνων ΄΄Blue
Beret΄΄ κ. Niels Hartvig Andersen, ο
οποίος υπηρέτησε με το Δανέζικο Απόσπασμα, γνωστό ως DANCON, αναφέρθηκε στις όμορφες νοσταλγικές στιγμές
και αναμνήσεις από την όμορφη Κύπρο
και τον φιλικό και φιλόξενο λαό της
Αφροδίτης. «Περάσαμε αξέχαστες ημέρες».

τη σωστή χρησιμοποίησή του,
χωρίς υπερβολές αλλά πάντα
με μέτρο και σύνεση.

Είναι φανερό ότι στην εποχή που ζούμε ο θεσμός της οικογένειας περνά σοβαρή κρίση. Χρέος λοιπόν του κάθε ανθρώπου
ξεχωριστά είναι να ενισχύσει τον ιερό και πολύτιμο αυτό θεσμό
της οικογένειας. Διότι είναι αποδεδειγμένο ότι μόνο μέσα στην
οικογένεια το άτομο μπορεί να βρει την πραγματική χαρά και
ευτυχία.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

• Νοσταλγικές Κυπριακές στιγμές
αναβίωσαν στην Κοπεγχάγη

7

Κλείνοντας την ομιλία του πρόσθεσε:
«Οφείλουμε και εκφράζουμε θερμές
ευχαριστίες στην διεύθυνση της Ζυθοβιομηχανίας Carlsberg Κύπρου και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της Δρα Φώτο
Φωτιάδη, που βρισκόταν πάντα κοντά
μας σε όλες μας τις εκδηλώσεις στην
Κύπρο και εδώ απόψε».
Η Photos Photiades Breweries εις ένδειξη
εκτίμησης για την μεγάλη προσφορά
του Δανέζικου Αποσπάσματος, στην
πατρίδα μας απένειμε δια του Πρέσβη
μας στην Κοπεγχάγη Δημήτρη Σαμουήλ,
ειδική βαρύτιμη αναμνηστική πλακέτα
φωτό). Η πλακέτα αυτή μαζί και με
φωτογραφίες από την Κύπρο θα εκτίθενται στο διηνεκές στο Μουσείο του
Δανέζικου Αποσπάσματος στη Κοπεγχάγη.

μένη μας ξανθιά, που
με την ποιότητα και
την υπέροχη γεύση
της, μας δρόσιζε και
μας χάριζε την απόλαυση της σε στιγμές
ξεγνοιασιάς στο όμορφο νησί», ανάφερε.
«Ζούμε τώρα στη χώρα
μας», πρόσθεσε, «την
πατρίδα της Carlsberg,
και είμαστε περήφανοι
γι’ αυτήν, τιμούμε
όμως και την Κυπριακή Carlsberg τόσο για
την μοναδική της ποιότητα αλλά και για το
ότι υπήρξε ο πρόδρομος και θεμελιωτής
της παγκοσμιοποίησης της παραγωγής
της Carlsberg».

Aπό την τελετή παράδοσης του φορτίου της Κυπριακής μπύρας Carlsberg, από τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της
Carlsberg, Αντρέα Σμυρίλλη, στον Βusiness Development
Manager της Carlsberg International, κ.Henrik Persson, με τις
σημαίες της Κύπρου και της Δανίας, να κυματίζουν συμβολίζοντας τις καλές σχέσεις μεταξύ των δυο φίλων χωρών. Οι
σχέσεις αυτές, για τις οποίες διασώζονται γραπτές μαρτυρίες
από τις αρχές του 12ου αιώνα, σήμερα καθίστανται καθημερινά όλο και πιο στενές και αμοιβαία επωφελείς με τη συνεργασία που συνεχώς αναπτύσσεται μεταξύ Κύπρου και Δανίας
μέσα στην μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σύγχρονο κράτος προϋποθέτει ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό δίκτυο
Ο

ι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις έχουν να διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό και
παραγωγικό ρόλο προς την
επίτευξη του στόχου της
ουσιαστικής αναβάθμισης
των δημόσιων επιβατικών
μεταφορών.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο
υπουργός Συγκοινωνιών και
Έργων Μάριος Δημητριάδης
στην ημερίδα που διοργάνωσε

την Τετάρτη 25 Ιουνίου η
ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ με θέμα τον
τετραετή απολογισμό
του
συστήματος επιβατικών μεταφορών.
Ο κ. Δημητριάδης αφού χαιρέτισε την αξιόλογη πρωτοβουλία της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ, τόνισε
χαρακτηριστικά ότι το όραμα
όλων είναι όπως οι δημόσιες
συγκοινωνίες
καταστούν
πρώτη επιλογή στις διακινήσεις των πολιτών.

Συμπεράσματα Ημερίδας

1

Τό σύστημα παρά τά όποια προβλήματα και στρεβλώσεις πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει της υποστήριξης της
Πολιτείας για βελτίωση του.

Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Παντελής Σταύρου στο καλωσόρισμα του αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στα διάφορα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστυμα οδικών μεταφορών εξαιτίας της διαφορετικής ερμηνείας των συμβάσεων, υποχρεώνοντας όπως είπε
τους εργαζόμενους να απεργούν για να εισπράξουν το
μεροκάματο τους.

τόνισε χαρακτηριστικά, ότι μια
σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα θα
πρέπει να διαθέτει σύγχρονες
επιβατικές συγκοινωνίες. Ως εκ
τούτου θα συνεχίσουμε μέσα
από κοινωνικό διάλογο και
αγαστή συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς να διασφαλίσουμε για τη χώρα μας άριστες συγκοινωνίες, με στόχο
την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.

γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ προέβη

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως

Στο πλαίσιο της ημερίδας ο

τος.

σε ανάλυση της εργασιακής
πτυχής του θέματος σε σχέση
με τις συλλογικές συμβάσεις
του προσωπικού και τις εργατικές διαφορές στον κλάδο ενώ
ο Ανώτερος λειτουργός του
Τμήματος Μεταφορών Γιάννης
Νικολαϊδης αναφέρθηκε στη
βιωσιμότητα, τη ποιότητα και
την προοπτική του συστήμα-

Η ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει
στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της δημόσιας συγκοινωνίας

2 Τά Εργασιακά θέματα και δικαιώματα του προσωπικού πού καθορίζονται
από τις Συλλογικές Συμβάσεις πρέπει να
τυγχάνουν σεβασμού.
3

Νά εισαχθεί σχέδιο και διαφήμηση
τέτοια με στόχο την αύξηση του αριθμού
των επιβατών στα Λεωφορεία.

4 Νά εισαχθεί σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και ταυτόχρονα ακυρωτικών
μηχανών και να παύση ο οδηγός να
είναι και πωλητής και εισπράκτορας
εισιτηρίων.
5 Ανάληψη εκστρατείας για δημιουργία
αξιοπρεπών στάσεων με οδηγίες για
την άφιξη, αναχώρηση και διαδρομή
των Λεωφορείων.
6 Νά παταχθεί η όποιασδήποτε μορφής
κακή χρήση της κρατικής χορηγίας η
οποία πρέπει να διανέμεται για την
καλύτερη λειτουργία του συστήματος.

7 Νά οριστεί μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ του Υπουργείου και των
Εταιριών έτσι ώστε να αποφεύγονται οι
συχνές διαφορές μεταξύ τους πού στο
τέλος εγκλωβίζουν τους εργαζόμενους.

8 Νά επανεξεταστούν τα δρομολόγια
κατά τρόπον ώστε νά εξυπηρετείτε
καλύτερα το καλώς νούμενο συμφέρον
του συστήματος αλλά και των επιβατών.
9 Δημιουργία Τερματικών σταθμών και
σταθμών μετεπιβίβασης με τις σωστές
υποδομές για τά λεωφορεία,τους εργαζόμενους και τους επιβάτες.

Ο

στόχος και το όραμα είναι πιστεύω
κοινό: Mέσω της ποιότητας και
αξιοπιστίας του συστήματος, οι δημόσιες επιβατικές με λεωφορείο να αποτελούν ουσιαστικό εναλλακτικό τρόπο
διακίνησης του σύγχρονου πολίτη και,
γιατί όχι, την πρώτη του επιλογή για
τις διακινήσεις του, είτε αυτός είναι
επιχειρηματίας, νοικοκυρά, ηλικιωμένος τρίτης ηλικίας, με κινητικές δυσκολίες, μαθητής, έφηβος που βγαίνει για
διασκέδαση ή πρόσωπο που επιθυμεί
να επισκεφθεί οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας άλλες πόλεις ή κοινότητες για
εργασία, κοινωνικούς σκοπούς ή αναψυχή.
Ουδείς παραγνωρίζει ότι μέχρι σήμερα

ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, υπουργός Συγκοινωνιών

Στόχος μας η δημιουργία ποιοτικού
και αξιόπιστου συστήματος
έγινε αρκετή δουλεία αλλά όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου είναι μακρύς και με
πολλές προκλήσεις.

εντοπίσαμε λάθη, αδυναμίες και δυνατότητες βελτίωσης πρέπει όλοι να
δουλέψουμε σκληρότερα και πρέπει,
παράλληλα, να συνειδητοποιήσουμε

• Οφείλουμε να στηρίξουμε το συγκοινωνιακό δίκτυο
για να καταστεί η πρώτη επιλογή διακίνησης των πολιτών
Ιδιαίτερα για τα επόμενα έτη, η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αφού
το σύστημα δοκιμάστηκε και αφού

ότι τα περιθώρια για δαπάνες μέσω
του κρατικού προϋπολογισμού είναι
στενά.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι να συνεργαστούμε για να βρούμε τις λύσεις ώστε η
παρεχόμενη υπηρεσία να γίνει ποιοτική και εκσυγχρονισμένη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Μόνο με αυτό τον
τρόπο δεν θα κινδυνεύσει η όλη προσπάθεια και θα καταφέρουμε να υπερβούμε τις δυσκολίες της περιόδου
αυτής, για να στηρίξουμε τις βάσεις
για επίτευξη του τελικού στόχου.
O Κύπριος, όπως και κάθε άλλος σύγχρονος πολίτης και καταναλωτής, επιλέγει να χρησιμοποιήσει μία υπηρεσία
στη βάση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που προσφέρει σε σύγκριση με
το κόστος της και σε σύγκριση με τις
άλλες επιλογές που έχει.
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• ΕΠΙΤΥΧΕΣΤΑΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕΚ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Πρωταρχική έγνοια η θωράκιση των εργατικών δικαιωμάτων
Α

ποτελεσματικό θεωρείται
το πρόγραμμα συνεργασίας της ΣΕΚ με τη Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικάτων Βουλγαρίας (CITUB KNSB) που αποσκοπεί στην
προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων τα οποία
τυγχάνουν σοβαρής εκμετάλλευσης από επιτήδειους εργοδότες.

Σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη στο οίκημα του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού ο
αναπληρωτής γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Μάτσας και ο αντιπρόεδρος της CITUB Βουλγαρίας Chardan Hvistov τόνισαν
ότι το προωθούμενο κοινό
πρόγραμμα πληροφόρησης και
κατάρτισης των εργαζομένων
συμβάλλει πολύ θετικά στην
αντιμετώπιση των κρουσμάτων εργατικής εκμετάλλευσης
Κοινοτικών εργαζομένων αλλά
και στη μείωση του παρατηρούμενου αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος του ντόπιου
δυναμικού.
Ο κ. Μάτσας τόνισε ότι το πρόγραμμα προωθεί την κοινωνική
ενσωμάτωση των εργαζομένων, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της κοινωνικής συνοχής και δημιουργώντας συνθήκες μεγαλύτερης και
πιο ουσιαστικής συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων, αποτρέποντας την
κοινωνική περιθωριοποίηση.
Επισήμανε ότι η έρευνα που
διεξήχθηκε ανάμεσα στους
Βούλγαρους
εργαζόμενους
στην Κύπρο, κατέδειξε πως το
80% των συνδικαλιστικά οργανωμένων απολαμβάνουν καλύτερα ωφελήματα και όρους
εργοδότησης από τους ανοργάνωτους.
O Αντιπρόεδρος της CITUB
τόνισε χαρακτηριστικά, ότι τα
Βουλγαρικά Συνδικάτα επενδύουν σε αυτή τη συνεργασία
θεωρώντας πως θα αποφέρει
άμεσα μεσοπρόθεσμα αλλά και

Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ της πολυμελούς
αντιπροσωπείας των CITUB Βουλγαρίας και της ΣΕΚ στη
παρουσία του πρέσβη της χώρας στη Λευκωσία
δυναμικού.
Ο πρέσβης της Βουλγαρίας
στην Κύπρο Hristo Georgiev
εξέφρασε την ικανοποίηση του
γιατί η συμφωνία ΣΕΚ - CITUB
παρέχει ασπίδα προστασίας
στους εργαζόμενους τονίζο-

νται και αυτό οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην αντίδραση
της ΣΕΚ και κατεπέκταση του
συνδικαλιστικού κινήματος.
Ο κ. Μάτσας κλείνωντας κάλεσε τους εργαζόμενους κοινοτικούς και μη να πυκώνσουν τις

• Η συνεργασία ΣΕΚ - CITUB παρέχει ασπίδα
προστασίας των Βούλγαρων εργαζομένων στην Κύπρο
• Μέτρα για αποτροπή φαινομένων αθέμιτου
ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων

μακροπρόθεσμα οφέλη στους
εργαζόμενους των δύο χωρών.

στον κοινωνικό
χώρας.

Τονίσθηκε ότι η θωράκιση των
δικαιωμάτων ιδιαίτερα σε
τούτη τη δύσκολη περίοδο της
βαθιάς οικονομικής ύφεσης, θα
συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία μίας συνεκτικής αγοράς
εργασίας με πολλαπλά οφέλη

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων
Βούλγαρων εργαζόμενων στην
Κύπρο κυμαίνεται γύρω στις
25.000 και αποτελούν το 20%
των Κοινοτικών που απασχολούνται στο νησί μας και το
10% του μη ντόπιου εργατικού

ιστό

της

ντας ότι το Κέντρο Ενημέρωσης
Εργαζομένων που οικοδόμησαν στη Λεμεσό οι δύο συντεχνίες αποτελεί καλή βάση για
υλοποίηση του επιδιωκόμενου
στόχου αλλά και η ομαλή και
δημιουργική ενσωμάτωση των
Βούλγαρων εργαζομένων στην
Κυπριακή κοινωνία.
Τα φαινόμενα εκμετάλλευσης
Κοινοτικών, σημείωσε, μειώνο-

τάξεις της ΣΕΚ δίδοντας δύναμη στη δική τους φωνή στη
συνεχή προσπάθεια για τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων
και των εργασιακών θεσμών
που αποτελούν τη λυδία λίθο
για διαφύλαξη των εργατικών
δικαιωμάτων τα οποία μεσούσης της κρίσης εκτίθενται σε
μεγαλύτερους κινδύνους.

ΕΠΙΤΥΧΕΣΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Μ

ε αθρόα συμμετοχή κυνηγών μελών
της ΣΕΚ έγιναν την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2014 στο Σκοπευτήριο Παραλιμνίου οι καθιερωμένοι Σκοπευτικοί Αγώνες
που διοργανώνει κάθε χρόνο το Ε.Ε.Κ.
Κέντρο ΣΕΚ Αμμοχώστου και ο ΠΑΣΕΚ.

√ Στο ατομικό πρώτευσε ο Μανώλης Κλείτου του OLYMPIC LAGOUN
√ Στο ομαδικό πρώτευσε η ομάδα του γαλακτοκομείου «Χαραλαμπίδης - Κρίστης»

Κύπελλα απονεμήθηκαν στους τρεις
πρώτους νικητές στο ατομικό, και ένα
στην πρώτη ομάδα.

Οι αγώνες που διεξήχθησαν σε στάση
sporting με 25 δίσκους ήταν αρκετά
καλοί και με μεγάλο ενδιαφέρον αφού η
ευστοχία και ο συναγωνισμός ήταν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Στο ατομικό πρώτευσε ο Μανώλης
Κλείτου του Ξενοδοχείου OLYMPIC
LAGOON RESORTS με 21 επιτυχίες στους
25 δίσκους. Την δεύτερη θέση κατέλαβε
ο Πανίκος Παναγιώτου του Ξενοδοχείου
SUNRISE με 20 επιτυχίες στους 25
δίσκους, και την τρίτη θέση κατέλαβε ο
Μάκης Κυριάκου του Γαλακτοκομείου

μπίδη – Κρίστη» με σκοπευτές τους
Μάκη Κυριάκου και Χρίστο Χρυσοστόμου με 37 επιτυχίες στις 50.

Το κύπελλο στο πρώτο νικητή και στην
πρώτη ομάδα απόνεμε ο Δημήτρης
Μαούρης Επαρχιακός Γραμματέας. Στο
δεύτερο νικητή ο Γιώργος Καράς Γραμματέας του Ε.Ε.Σ. Ξενοδοχειακών και
στον τρίτο νικητή ο Σταύρος Χαραλάμπους Οργανωτικός του Ε.Ε.Σ. Ξενοδοχειακών.
«Χαραλαμπίδη – Κρίστη» με 20 επιτυ-

Στο ομαδικό την πρώτη θέση κατέλαβε

χίες στους 25 δίσκους.

η ομάδα του Γαλακτοκομείου «Χαραλα-

Τους αγώνες αθλοθέτησε το Μετοχικό
Φαρμακείο της ΣΕΚ Αμμοχώστου.
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Ευρωπαικό «σαφάρι» για να δαμασθεί
το τέρας της φοροδιαφυγής

Ε.Ε. Αυξήθηκε ο τζίρος στα «5»
δημοφιλέστερα πρωταθλήματα

Α

υξήθηκαν κατά 5% τα έσοδα στα πέντε κορυφαία
πρωταθλήματα της Ευρώπης (Βρετανίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Γαλλίας) κατά το 2012-13.
Σε πραγματικούς αριθμούς ο τζίρος ανέβηκε στα 9.8
δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Deloitte, τα
«πέντε κορυφαία» ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
(Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League και Serie A)
παρουσίασαν αύξηση στα έσοδά τους κατά 5% φτάνοντας τα €9,8 δισ. το 2012/13. Αυτό έδωσε ώθηση στα
συνολικά έσοδα της ευρωπαϊκής αγοράς ποδοσφαίρου με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 2% και να ανέλθουν στα €19,9 δις.
Η Premier League
παραμένει,
με
σημαντική διαφορά, ο παγκόσμιος
ηγέτης στο ποδόσφαιρο,
αφού
παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά
£165εκ. (7%), υπερβαίνοντας
τα
£2,5δισ. (€2,9δισ.)
το 2012/13.
Σ’ ένα ακόμη εντυπωσιακό έτος η Bundesliga εδραίωσε
τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και ξεπέρασε τα €2δισ.
για πρώτη φορά. Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε
κατά €146εκ. (8%) φτάνοντας τα €2.018εκ. το
2012/13, με περισσότερο από το 80% της αύξησης
αυτής να προέρχεται από τις αγωνιστικές επιτυχίες
της Μπάγερν Μονάχου και της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Η διαφορά μεταξύ της Bundesliga και της ισπανικής La
Liga αυξήθηκε στα €159εκ., παρά το γεγονός ότι τα
συνολικά έσοδα της τελευταίας άγγιξαν τα €1.859εκ.
το 2012/13. Αντίθετα με την τάση των προηγούμενων
χρόνων, η αύξηση των €77εκ. δεν προέρχεται από τη
Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα, οι οποίες αθροιστικά πέτυχαν μόνο μια μικρή αύξηση εσόδων ύψους
€6εκ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως, στα έσοδα που
προήλθαν από τις νέες και βελτιωμένες συμφωνίες
δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης που πέτυχαν οι άλλες ομάδες, μαζί με τις βελτιωμένες επιδόσεις των ισπανικών ομίλων στο Champions League.
Ως αποτέλεσμα της επιστροφής της στο Champions
League, η Γιουβέντους κατέγραψε περισσότερο από τα
τρία τέταρτα της αύξησης ύψους €97εκ. (6%) στα
έσοδα της Serie A το 2012/13, με τα συνολικά έσοδα
του ιταλικού πρωταθλήματος να φτάνουν τα
€1,682εκ.
Η Bundesliga και η Premier League ήταν τα μόνα δύο
από τα «πέντε κορυφαία» πρωταθλήματα που απέφεραν λειτουργικά κέρδη με την πρώτη να αυξάνει τα
λειτουργικά κέρδη της κατά €74εκ. (39%) φτάνοντας τα
€264εκ. Στην Premier League, η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά £2εκ. σε τοπικό νόμισμα αγγίζοντας τα £82εκ. (€96εκ.). Τα γαλλικά και ιταλικά πρωταθλήματα κατέγραψαν σημαντικές μειώσεις στις λειτουργικές ζημίες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 IOYΛIOΥ 2014

Τ

ο τέρας της φοροδιαφυγής δεν
ευδοκιμεί μόνο στη Κύπρο και
στις Μεσογειακές χώρες, αλλά σ’
ολόκληρη την Ευρώπη.

λήφθησαν να παραβιάζουν τις
αρχές και τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της
οικονομικής παγκοσμιοποίησης η
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή
απόκτησαν νέο, πιο απαίσιο πρόσωπο. Εκμεταλλευόμενοι την ασύνορη οικονομία, οι «επιφανείς»
ηγήτορες των πολυεθνικών εταιριών βρίσκουν έξυπνα κόλπα για
να επιδίδονται στο προσφιλές
άθλημα της κλεπτοκρατίας, το
οποίο προσλαμβάνει φοβερές διαστάσεις.

Στην καλή λειτουργία των υπηρεσιών για την εξασφάλιση του
ελεύθερου ανταγωνισμού στην ΕΕ
συνεισφέρουν βεβαίως και οι ίδιες
οι επιχειρήσεις «καρφώνοντας» η
μία την άλλη. Διότι σε περίπτωση
που μια εταιρεία διαπιστώνει ότι
κάποια ανταγωνίστριά της εκμεταλλεύεται «παραθυράκια» του
νόμου ή χρησιμοποιεί έκνομες
πρακτικές για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφεύγει στις Βρυξέλλες για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θορυβημένη προωθεί δραστικά μέτρα για να
δαμασθεί το τέρας της φοροδιαφυγής και πλήττει το κοιννωικό
κράτος.
«Επιτέλους, οι πολυεθνικές πρέπει
να καταβάλουν το μερίδιο των
φόρων που τους αναλογεί», δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ Χοακίν
Αλμούνια
Τον Ιούνιο του 2013 οι ηγέτες του
G8 είχαν συναντηθεί στο Λοχ Αϊρν
της Βόρειας Ιρλανδίας για να ανα-

Αλληλοκαρφώματα

Στην προκειμένη περίπτωση το
σημαντικότερο είναι ότι ο ισπανός
επίτροπος Ανταγωνισμού και οι
επιτελείς του δεν στρέφονται μόνο
κατά των πολυεθνικών ή ακριβέστερα υπερεθνικών επιχειρήσεων
που επιδίδονται σε λογιστικές
μεταφορές κερδών από μια ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη με χαμηλότερη φορολογία. Στρέφονται και
κατά των ευρωπαϊκών κυβερνήσε-

κινήσεων.
Εκπρόσωποι των «λόμπι» αυτών
κατήγγειλαν στις Βρυξέλλες την
ασήμαντη φορολογική επιβάρυνση
που απολάμβαναν κάποιες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, κυρίως
αμερικανικές, βάζοντας τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε μειονεκτική
θέση.
«Στη σημερινή συγκυρία των
περιορισμένων κρατικών προϋπολογισμών είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να πληρώνουν δίκαιο
μερίδιο φόρων για τα κέρδη που
αποκομίζουν σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
περί κρατικής βοήθειας, οι αρχές
κάθε χώρας δεν δικαιούνται να
επιτρέπουν σε κάποιες εταιρείες
να πληρώνουν λιγότερους φόρους
από αυτούς που ισχύουν αδιακρίτως για τις εγχώριες επιχειρήσεις»
τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που
έδωσε την περασμένη Τετάρτη στις
Βρυξέλλες ο Αλμούνια.

Το μοντέλο της Microsoft

ζητήσουν τρόπους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής σε διεθνές
επίπεδο. «Οι χώρες θα πρέπει να
αλλάξουν τους κανονισμούς που
επιτρέπουν στις υπερεθνικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα κέρδη
τους σε χώρες με ασήμαντους
φορολογικούς συντελεστές ή και σε
φορολογικούς παραδείσους» αναφέρει η «Διακήρυξη του Λοχ Αϊρν»
την οποία υπέγραψαν.
Πρόκειται για μια πρακτική που
κατά κόρον χρησιμοποιούν επιχειρηματικοί κολοσσοί όπως οι
Microsoft, Google, Facebook, Apple
και Hewlett Packard για να γλιτώσουν φόρους. Ακριβώς έναν χρόνο
αργότερα η Ευρωπαϊκή Ενωση
φέρεται διατεθειμένη να ξεκινήσει
μια διεθνή έρευνα για τα φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν
στους κόλπους της, συγκεκριμένα
στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και
στο Λουξεμβούργο. Αφορμή, οι
προνομιακές σχέσεις που έχουν
οικοδομήσει τρία επιχειρηματικά
μεγαθήρια με τις χώρες αυτές: η
Apple με την Ιρλανδία, η Starbucks
με την Ολλανδία και η Fiat με το
Λουξεμβούργο.
Ο κ. Αλμούνια και η προκάτοχός
του Νέλι Κρους δεν δίστασαν να
επιβάλουν σημαντικές κυρώσεις
και υψηλά πρόστιμα τα τελευταία
χρόνια σε επιχειρήσεις που συνε-

ων που προσφέρουν φορολογικά
κίνητρα σε υπερεθνικές επιχειρήσεις για να προσελκύσουν επενδύσεις, παραβιάζοντας όμως έτσι
τον ανταγωνισμό.

«Δίκαιο μερίδιο»
Και σ' αυτή την περίπτωση είναι οι
εργοδοτικές ενώσεις και τα επιχειρηματικά «λόμπι» της Ευρώπης
που είχαν την πρωτοβουλία των

Αρωγό στο κυνήγι των πολυεθνικών φοροφυγάδων η ΕΕ έχει και τις
ΗΠΑ. Από «παραθυράκια» του αμερικανικού φορολογικού συστήματος κάνουν φτερά από τις ΗΠΑ
εκατομμύρια δολάρια σε φόρους
που θα έπρεπε να αποδώσουν
μεγάλες αμερικανικές εταιρείες,
που συνήθως δραστηριοποιούνται
στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι
πέρυσι μόνο η Microsoft μέσω
συναλλαγών με θυγατρικές της
εταιρείες στο Πόρτο Ρίκο, στην
Ιρλανδία, στη Σιγκαπούρη και στις
Βερμούδες κατάφερε να γλιτώσει
φόρους 6,5 δισ. δολαρίων που θα
κατέβαλλε στις ΗΠΑ.

Έρευνες σε Apple, Starbucks και Fiat
Η πρώτη έρευνα της «Κομισιόν» αφορά τη συμφωνία της Apple με την
κυβέρνηση του Δουβλίνου. Πέρυσι η αμερικανική Γερουσία αποκάλυψε ότι
η δημιουργός του iPhone φορολογούνταν με μέσο συντελεστή μόλις 2%
συνολικά για τις δραστηριότητές της ανά την υφήλιο. Η Apple έχει μεταφέρει την έδρα για τις διεθνείς δραστηριότητές της στην Ιρλανδία, αλλά
έχει εγγράψει τα φορολογικά της μητρώα σε... τρίτες χώρες - το επιτρέπει αυτό ο ιρλανδικός νόμος, παρά το ότι η χώρα διαθέτει (μαζί με την
Κύπρο) το χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων στην
Ευρώπη (12,5%). Οι αμερικανοί γερουσιαστές αποκάλυψαν ότι η Apple
λειτουργεί στην Ιρλανδία θυγατρικές που δεν έχουν φορολογικό μητρώο...
πουθενά στον κόσμο!
Η δεύτερη έρευνα αφορά την επίσης αμερικανική Starbucks. Η διεθνής
αλυσίδα καφενείων έχει ελαχιστοποιήσει τους φόρους στις χώρες που
πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο τζίρο της στην Ευρώπη (Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία) μέσω διευθετήσεων που έχει κάνει με τις Αρχές της Ολλανδίας, όπου έχει μεταφέρει την ευρωπαϊκή έδρα της. Η τρίτη έρευνα αφορά
τη Fiat Finance and Trade, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον ιταλικό όμιλο
χρηματοδοτώντας τις θυγατρικές του και επενδύοντας τα κέρδη του.
Μέσω της Fiat Finance and Trade, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο αλλά
διαθέτει θυγατρικές στη Βρετανία και στην Ισπανία, ο όμιλος Fiat φέρεται
να εξασφαλίζει σημαντικά φορολογικά οφέλη.
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ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ι ψηλές θερμοκρασίες που
Ο
επικρατούν στο νησί μας
κατά την καλοκαιρινή περίοδο

απειλούν σοβαρά την υγεία
των εργαζομένων που απασχολούνται σε υπαίθριες δραστηριότητες. Είναι νομική και
ηθική ευθύνη του εργοδότη να
υιοθετήσει
συγκεκριμένα
μέτρα και εν ανάγκη διακοπή
της εργασίας για προστασία
της υγείας των εργαζομένων.
Ταυτόχρονα, ο εργαζόμενος
οφείλει να αυτοπροσταυτευθεί.
Οι πιό κάτω σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους
που απασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες και τις οποίες
πρέπει να τηρούν με ευλάβεια.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ
• Το υπουργείο εργασίας μπορεί ανά πάσα στιγμή με έκτακτη ανακοίνωση του να διατάξει
διακοπή των εργασιών για προστασία της υγείας των εργαζομένων

11

μενους που παρουσιάζουν
κάποιο από τα κατωτέρω προβλήματα υγείας:
Καρδιοπάθειες
Πνευμονοπάθειες (ορισμένες)
Γενικά νοσήματα
Σακχαρώδης διαβήτης
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας
Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς
Μη ελεγχόμενη υπέρταση
Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες)
Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία
Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος

Θερμική καταπόνηση
Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το
άμεσο περιβάλλον εργασίας
του είναι πολύ θερμό και σε
συνδυασμό με κοπιαστική ή μη
εργασία μπορεί να επιφέρει
σημαντική μείωση παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την
αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόμη και
βλάβη στην υγεία του εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια
καύσωνος της καλοκαιρινής
περιόδου.
Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει το χώρο εργασίας είναι
δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης,
και αναγγέλλεται από την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Οι παράγοντες που καθορίζουν τη θερμική καταπόνηση
είναι:
Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου
Σχετική υγρασία
Ταχύτητα αέρα
Ακτινοβολία
Βαρύτητα εργασίας
Ενδυμασία
Εγκλιματισμός εργαζομένου:
είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή στο θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του
βασικού μεταβολισμού, της
αύξησης της εφίδρωσης και
και της μείωσης απώλειας
ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον
ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ημερών.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΥΣΩΝΑ
Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες
των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται
σε χώρους με υψηλή θερμοκρα-

σία. Προκαλείται από την
έντονη απώλεια αλάτων και
υγρών
λόγω
εφίδρωσης.
Εμφανίζονται εντονότερα αν ο
εργαζόμενος έχει πιεί πολύ
νερό χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση
δεν θεωρείται επικίνδυνη.
Εμφανίζεται απότομα και έχει
τα ακόλουθα συμπτώματα:
Έντονοι πόνοι και σπασμοί
των κοιλιακών και σκελετικών
μυών
Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό.
Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που
δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό
και υγρό. Προκαλείται από την
υπερβολική απώλεια νερού και
άλατος από το σώμα.
Συμπτώματα:
Eξάντληση, ατονία, αδυναμία
και ανησυχία του πάσχοντος
Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος,
ναυτία
Όραση θολή
Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο
και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση
Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη
Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος
Θερμοκρασία φυσιολογική ή
πέφτει
Επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί των

κάτω άκρων και της κοιλιάς
Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία
Η κατάσταση χειροτερεύει αν
εμφανιστούν διάρροια και εμετοί.
Θερμοπληξία. Παρατηρείται σε
άτομα που έχουν εκτεθεί σε
περιβάλλον πολύ θερμό και
υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο
της θερμοκρασίας του σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής
θερμότητας όταν η εφίδρωση
εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα:
Εξάντληση και ανησυχία του
πάσχοντος
Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης
Έντονη δίψα και ξηροστομία

Δέρμα ζεστό, κόκκινο
(έξαψη) και ξηρό
Σε σοβαρές περιπτώσεις
εμφανίζονται ερυθρά
αιμοραγούντα στίγματα
Σφυγμός ταχύς και
έντονος
Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη
Αναπνοή γρήγορη βαθιά και
θορυβώδης
Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες,
παροξυσμοί και εμετός
Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά
Κώμα, θάνατος.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η αντοχή στο θερμικό άγχος
είναι μειωμένη στους εργαζό-

Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης
Παχυσαρκία (30% πάνω από το
κανονικό βάρος).
Λήψη ορισμένων φαρμάκων
Γενικές καταστάσεις
Γυναίκες σε περίοδο κύησης
Εργαζόμενοι που δεν έχουν
εγκλιματισθεί (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν από ασθένεια ή διακοπές).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Ισορροπία υγρών και αλάτων

ώρες.

Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο
διψάς.

Εγκλιματισμός

Αν δεν έχεις εγκλιματισθεί και ιδρώνεις πολύ
ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με τη μύτη ενός κουταλιού σ’ ένα μπουκάλι του λίτρου).

Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοστεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα νοιώθεις
καλύτερα.

Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μη
καταναλώνεις οινοπνευματώδη.

Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από Σαββατοκύριακο. Γι’ αυτό πρόσεχε περισσότερο.

Τρώγε φρούτα και λαχανικά.

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Ενδυμασία

Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες κ.λπ. κάλεσε
αμέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έλθει
βοήθεια κάνε τα ακόλουθα :

Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του
σώματος σου, να επιτρέπουν την εξάτμιση του
ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη
(βαμβακερά).
Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην αφήνεις
ακάλυπτο το σώμα σου.
Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό
διατίθεται.
Υπαίθριες εργασίες
Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο.
Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη
σκιά.
Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε
προστατεύει και από ηλίαση.
Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές

Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά και σε δροσερό
μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα.
Ψύξε του το σώμα με δροσερό νερό ή βρεγμένα
ρούχα.
Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι
αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί
μία ώρα ή μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό,
γουλιά-γουλιά.
Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την
πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να
είναι αναδιπλωμένα.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ν

λεκέδων, απωθητικά
νερού, υγρά φρένων,
καθαριστικά ξύλινων
επιφανειών,
κόλλες και αδιαβροχοποιητικά δέρματος σουέντ.

έα έρευνα υποστηρίζει ότι ο αριθμός των
χημικών ουσιών που θεωρούνται τοξικές
για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα των
παιδιών έχει διπλασιαστεί την τελευταία επταετία.
Ο Δρ Φίλιπ Λάντριγκαν της Ιατρικής Σχολής
“Mount Sinai” της Νέας Υόρκης και ο Δρ Φίλιπ
Γρανζάν από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Χάρβαρντ στη Βοστώνη δημοσίευσαν τα ευρήματα της μελέτης τους στην ιατρική επιθεώρηση “The Lancet” απευθύνοντας έκκληση για
χάραξη “παγκόσμιας στρατηγικής πρόληψης”
ώστε τα παιδιά να μην αντιμετωπίζουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές εξαιτίας των βιομηχανικών χημικών που χρησιμοποιούνται ευρέως.

Τα έξι πρώτα χημικά που παρατίθενται είναι εκείνα
που είχαν εντοπιστεί και σε παλαιότερες έρευνες ως
ιδιαιτέρως επιβλαβή για τον παιδικό εγκέφαλο. Τα
υπόλοιπα έξι προστέθηκαν πρόσφατα:
1. Μόλυβδος
Ο μόλυβδος βρίσκεται πολύ συχνά σε βαφές παλαιότερων κτηρίων και κατοικιών.
2. Μεθυλικός υδράργυρος
Ο αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων
(FDA) συστήνει στις έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν
συγκεκριμένα ψάρια πλούσια στη συγκεκριμένη ουσία
όπως ο ξιφίας, ο καρχαρίας, το βασιλικό σκουμπρί και
το ψάρι “tilefish”.
3. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)
Οι ουσίες αυτές βρίσκονται σε παλιούς λαμπτήρες
φθορισμού και παλιές ηλεκτρικές συσκευές όπως
τηλεοράσεις και ψυγεία. Πλέον, η χρήση των PCBs έχει
καταργηθεί.
4. Τετραχλωροαιθυλένιο (PERC)
Αυτό το συνθετικό χημικό χρησιμοποιείται ευρέως στο
στεγνό καθάρισμα, σε βαφές και προϊόντα αφαίρεσης

Τα πιο περίεργα σπίτια στον κόσμο

5. Αρσενικό
Το
δηλητηριώδες
αρσενικό μπορεί να
καταλήξει σε τρόφιμα που καταλήγουν
στο πεπτικό μας
σύστημα όπως το ρύζι και το νερό.
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Φυσικό αποσμητικό

Β

ρίσκεσαι κάπου για αρκετές ώρες και
νιώθεις ότι δεν μυρίζεις πολύ ωραία;
Υπάρχει λύση! Το λεμόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για αποσμητικό. Το
μόνο που έχεις να κάνεις είναι (αφού
καθαρίσεις την περιοχή με λίγο σαπούνι
σε χαρτί μιας χρήσης και ξεπλύνεις) να
τρίψεις λίγο με ένα λεμόνι την επίμαχη
περιοχή της μασχάλης και να τη στεγνώσεις με μία πετσέτα.

Το λεμόνι μπορεί να λειτουργήσει και ως
φυσικό αποσμητικό, αν τα αποσμητικά που
πουλιούνται στην αγορά σας προκαλούν ενοχλήσεις.

6. Χλωρπυριφός (Chlorpyrifos)
Πρόκειται για χημικό εντομοκτόνο και παρασιτοκτόνο
που χρησιμοποιείται στη βιομηχανική γεωργία.
7. Αιθανόλη
Η αιθανόλη περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά τα οποία
οι έγκυες γυναίκες και οι θηλάζουσες μητέρες πρέπει
να αποφεύγουν.
8. Διφαινυλοτριχλωροαιθάνιο (DDT)
Η χρήση του συγκεκριμένου παρασιτοκτόνου απαγορεύθηκε το 1972 στις ΗΠΑ λόγω των επιπτώσεών του
στην άγρια ζωή, ωστόσο χρησιμοποιείται ακόμα σε
ορισμένες χώρες.
9. Φθόριο
Οι μητέρες να θηλάζουν τα παιδιά τους αντί να τους
χορηγούν φθοριωμένο νερό (ή γάλα φόρμουλα).
10. Μαγγάνιο
Το χημικό αυτό βρίσκεται στο πόσιμο νερό και στο
γάλα-φόρμουλα σόγιας για μωρά.
11. Τολουόλιο
Αυτή η χημική ουσία βρίσκεται σε βερνίκια νυχιών και
σε άλλα παρεμφερή προϊόντα. Για αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγετε το μανικιούρ και το πεντικιούρ
κατά την εγκυμοσύνη και να βάφετε τα νύχια σας σε
καλά αεριζόμενους χώρους.

Γνωρίζατε ότι η Ιλιάδα είναι το καλύτερο
κλασικό βιβλίο όλων των εποχών;

Ξόδεψαν περιουσίες για να φτάσουν στο αποτέλεσμα που θα δείτε στις φωτογραφίες και το
οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν το λες και
ελκυστικό. Αν μη τι άλλο, όμως, κέρδισαν μια
θέση στη δεκάδα των ιδιοκτητών των πιο
παράξενων σπιτιών σε όλο τον κόσμο.

Η λίστα της βρετανικής Telegraph με τα καλύτερα κλασικά
βιβλία όλων των εποχών έχει άρωμα… ελληνικό και λατινικό. Μόνο ο Άγιος Αυγουστίνος ο οποίος καταγόταν από
την Αφρική, αλλά ήταν Ρωμαίος πολίτης.

• Το σπίτι-διαστημόπλοιο (Τενεσί-ΗΠΑ, αξία
86.000 ευρώ)

Iλιάδα -Ομηρος (775 π.Χ.)

Μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά προσφέρει
πολλή άνεση στους ιδιοκτήτες του, καθώς είναι
τεράστιο σε μέγεθος (2.000 τμ).
Βρίσκεται πολύ
κοντά στον ποταμό Τενεσί και είναι
ιδιαίτερα δημοφιλές στις ΗΠΑ,
καθώς τα ΜΜΕ
έχουν ασχοληθεί
πολλάκις μαζί του παρουσιάζοντάς το εξωτερικά και
εσωτερικά.

Η συμβουλή της ημέρας

Γνωρίζατε ότι υπάρχουν 12 τοξικά βλαβερά για παιδιά;

Οι βασικοί ύποπτοι

Απίστευτο αλλά αληθινό

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αναλυτικά ο κατάλογος:
Οδύσσεια -Ομηρος (725 π.Χ.)
Μεταμόρφωση -Οβίδιος (8π.Χ.)
Το Συμπόσιο -Πλάτωνας (385-380π.Χ.)
Η Τέχνη της Αγάπης -Οβίδιος (2π.Χ.)
Φαίδων -Πλάτωνας (385-380π.Χ.)
Το Συμπόσιο -Ξενοφώντας (360π.Χ.)
Ποιήματα -Σαπφώ (γεννήθηκε το 612π.Χ.)
Παράλληλες Ζωές -Πλούταρχος (120π.Χ.)
The Aeneid -Βιργίλιος(19π.Χ.)

Το γέλιο του ... σήμερα

Από το περιβόλι του διαδιχτύου
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Σοβαρά …
αστειάκια
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΦΤΙΑΣ
Ένας γύφτος αγοράζει οικόπεδο δίπλα
από το σπίτι ενός γιατρού.
Φωνάζει λοιπόν ένα μηχανικό και τον
βάζει να του κτίσει ένα ίδιο ακριβώς σπίτι.
Όταν τελείωσε το σπίτι του ο γύφτος
βγαίνει στο μπαλκόνι και φωνάζει το γιατρό.
- Γιατρέ - γιατρέ!
- Τι είναι ρε παλιόγυφτε; του λέει ο γιατρός

- Να του λέει ο γύφτος εσύ μπορεί να μην με
χωνεύεις αλλά εγώ είμαι ίδιος με σένα γιατί έχουμε το ίδιο σπίτι!
- Αποκλείεται του λέει ο γιατρός γιατί δεν έχουμε
τα ίδια έπιπλα...
Σκυλιάζει ο γύφτος παραγγέλνει τα ίδια ακριβώς
έπιπλα με του γιατρού και ξαναβγαίνει στο
μπαλκόνι.
- Γιατρέ - γιατρέ ίδιο σπίτι έχουμε ίδια έπιπλα
είμαι ίδιος με σένα.
- Τι λες ρε παλιόγυφτε του λέει ο γιατρός έχουμε
το ίδιο αυτοκίνητο; και του δείχνει μια πολυτελή
MERCEDES που είχε στο γκαράζ.

Η φύση των πραγμάτων -Λουκρήτιος (55π.Χ.)

Σκυλιάζει ο γύφτος βάζει γραμμάτια παίρνει
δάνεια και αγοράζει μια ακριβώς ίδια MERCEDES
και βγαίνει πάλι στο μπαλκόνι.

• Το σπίτι-παπούτσι (91.500 ευρώ)

Εργα και μέρες -Ησίοδος (750π.Χ.)

- Γιατρέ - γιατρέ!

Χτίστηκε το 1948 από τον κατασκευαστή παπουτσιών
και... βασιλιά του είδους, Μάλον Χέινς, για διαφημιστικούς λόγους. Ο Χέινς συνήθιζε να παραχωρεί το
σπίτι-παπούτσι
σε ηλικιωμένους
ανθρώπους και
κάλυπτε όλα τους
τα έξοδα στο διάστημα της εκεί
παραμονής τους.
Σήμερα λειτουργεί
ως μουσείο.

Ιστορίες -Ηρόδοτος (450-420π.Χ.)

- Τι θες ρε παλιόγυφτε; του λέει ο γιατρός

Εξομολογήσεις -Αγιος Αυγουστίνος (398π.Χ.)

The Georgics -Βιργίλιος (29π.Χ.)

- Είμαι "καλύτερος" από σένα!
- Γιατί ρε; του λέει ο γιατρός
- Να του λέει ο γύφτος έχουμε ίδιο σπίτι ίδια έπιπλα και ίδιο αυτοκίνητο
- Συμφωνώ, αλλά από που και ως που είσαι
καλύτερος από μένα; λέει ο γιατρός
- Γιατί εγώ έχω γείτονα γιατρό, ενώ εσύ έχεις γείτονα ΓΥΦΤΟ!!!
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

6 τρόποι να απολαύσετε τα καλοκαιρινά φρούτα
Π
επόνι με τυρί ή μήπως γιαούρτι με ροδάκινα; Tα φρούτα του
καλοκαιριού, με την ποικιλία γεύσεων και αρωμάτων, προσφέρονται για διάφορους γευστικούς
συνδυασμούς, πλουτίζοντας τη
διατροφή μας με θρεπτικά συστατικά. Μάθετε ποιοι είναι οι πιο
ταιριαστοί συνδυασμοί, αλλά και
πώς να τα αξιοποιήσετε στη
μαγειρική.
ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Tο γιαούρτι, όπως και το τυρί,
χάρη στα λίπη που περιέχει στη
σύνθεσή του, διευκολύνει την
απορρόφηση των λιποδιαλυτών
βιταμινών και των καροτινοειδών
που υπάρχουν σε αφθονία στα
φρούτα. O συνδυασμός του
γιαουρτιού με τα φρούτα είναι
επίσης μια πολύ καλή επιλογή
για το πρωινό, αφού βοηθά
τον οργανισμό μας να αναπληρώσει γρήγορα τη γλυκόζη
που μειώθηκε κατά τη διάρκεια
της νύχτας.

στοιχεία των γαλακτοκομικών και
μας δίνει μαζί με τα φρούτα ένα
διατροφικό συνδυασμό που, αν
καταναλώνεται με μέτρο, είναι
ωφέλιμος για τον οργανισμό.
Tο παγωτό δεν προτείνεται για
συχνή κατανάλωση σε ανθρώπους

• Tα καλοκαιρινά φρούτα,
ζουμερά και δροσερά, είναι
άριστη πηγή βιταμινών,
φυτικών ινών και βέβαια
νερού, που τόσο το έχουμε
ανάγκη μέσα στη ζέστη

ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ
Tο παγωτό εμπεριέχει σε ικανοποιητικό ποσοστό τα ευεργετικά

ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΤΑ
Η κατανάλωση σαλάτας που είναι
πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και φλαβονοειδή είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον οργανισμό
μας. Αν τα φρούτα κάνουν πιο
ελκυστική την κατανάλωση της
σαλάτας, δεν έχουμε κανένα λόγο
να μην τα προσθέσουμε.
Mε αυτόν το συνδυασμό χάνουμε
ένα μεγάλο ποσοστό των βιταμινών που περιέχουν τα φρούτα,
κυρίως λόγω των φυτικών ινών
και των τανινών που υπάρχουν
στις σαλάτες, οι οποίες μειώνουν τη δυνατότητα απορρόφησης των βιταμινών από
τον οργανισμό μας.
ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΤΥΡΙ
O συνδυασμός φρούτων με
τυρί είναι εξίσου καλός τόσο
από διατροφική όσο και από
γευστική άποψη. Tο ποιο τυρί
θα προτιμήσουμε για να συνοδέψει
το φρούτο μας είναι σε μεγάλο
βαθμό θέμα προσωπικής επιλογής.
Η παραδοσιακή φέτα ωστόσο ταιριάζει περισσότερο με τα φρούτα,
γιατί περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό
υγρασίας και είναι πιο «δροσερή».

βιταμίνες, κυρίως του συμπλέγματος B.

που θέλουν να χάσουν ή να ελέγχουν το βάρος τους.
ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
Παρά το γεγονός ότι τα αλλαντικά
δεν συνιστώνται, κυρίως λόγω του
κορεσμένου λίπους, των συντηρητικών και της μεγάλης ποσότητας
αλατιού που περιέχουν, η κατανάλωσή τους με μέτρο μάς προσφέρει
ιχνοστοιχεία, όπως μαγνήσιο και
σελήνιο, καθώς και ορισμένες

Tα μαγειρεμένα φρούτα
προσδίδουν ελάχιστες από
τις βιταμίνες και τα θρεπτικά
συστατικά που βρίσκουμε
στα φρέσκα, και έτσι ως
συνδυασμός δεν έχει κάποια
ιδιαίτερη διατροφική αξία.
Επειδή όμως το καλοκαίρι
τρώμε συχνά κρέας ψημένο στη
σχάρα, καλό είναι να γνωρίζουμε
ότι η κατανάλωση φρούτων στο
ίδιο γεύμα, κυρίως χάρη στα
αντιοξειδωτικά και τα φλαβονοειδή που περιέχουν, «μπλοκάρει» την
καρκινογόνο δράση. μπορούμε να
δοκιμάσουμε αποξηραμένα φρούτα, όπως βερίκοκα ή σύκα, αλλά
και τα σταφύλια, που ταιριάζουν
ιδιαίτερα με το κρέας.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Τα πράγματα θα
είναι κάπως δύσκολα για
εσένα. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου,
γιατί η αλήθεια είναι πως αρκετά
πράγματα αλλάζουν, αλλά ίσως αυτό
συμβαίνει με πιο αργούς ρυθμούς απ’
όσο θα ήθελες. Να ξέρεις ότι σε λίγο
όλα θα εξελιχθούν προς όφελός σου,
αρκεί να μην πάρεις τώρα αποφάσεις
υπό καθεστώς πίεσης.
Ταύρος: Κάποια προβληματάκια εκεί
που δεν τα περιμένεις, Τα περισσότερα θα οφείλονται σε άτομα, από τα
οποία περιμένεις μια άλλη συμπεριφορά. Αντί να σε παίρνει από κάτω,
έχε το νου σου για να αποφύγεις κάθε
κακοτοπιά και περίεργη κατάσταση,
που θα σε αποσυντονίσει.
Δίδυμοι: Κάποια πολύ προσωπικά
θέματα θέλουν δραστική αντιμετώπιση και μόνο εσύ μπορείς να τα λύσεις.
Μην αγχωθείς επειδή νόμιζες ότι είχες
ξεμπερδέψει. Βάλε τα κάτω και πάρε
αποφάσεις, αυτή τη φορά όμως οριστικές. Μην φοβάσαι τις αλλαγές,
γιατί οι περισσότερες θα είναι προς
όφελός σου
Καρκίνος: Μην ασχολείσαι με επαγγελματικές υποθέσεις που είναι πέρα
από τις δική σου αρμοδιότητα, όσο κι
αν αυτές σε επηρεάζουν έμμεσα. Κοίταξε να είσαι ψύχραιμος, προσπαθώντας να βγεις από τη στασιμότητα
στην οποία νιώθεις ότι έχεις μπει,
γιατί δεν θα καταφέρεις και πολλά.
Γενικά, καλό είναι να κρατήσεις χαμη-

λούς τόνους.
Λέων: Νιώθεις αρκετά καλύτερα από
τις προηγούμενες ημέρες και έχεις την
όρεξη να κάνεις αρκετές αλλαγές και
να πάρεις αποφάσεις, που θεωρείς
ότι θα βελτιώσουν τη ζωή σου. Μην
κάνεις βιαστικές κινήσεις μέσα στον
ενθουσιασμό σου. Προσπάθησε να
είσαι συγκρατημένος.
Παρθένος: Θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις αρκετά ζητήματα, που αφορούν τόσο στις φιλικές όσο και στις
οικογενειακές σου σχέσεις. Μην αφήσεις καμιά ευκαιρία ανεκμετάλλευτη
για να βάλεις σε σειρά ό,τι σε απασχολεί και έχει να κάνει με τους δικούς
σου ανθρώπους.
Ζυγός: Βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερα
ευάλωτη φάση και αυτό, σε συνδυασμό με το ότι σου έχουν μαζευτεί πολλές υποχρεώσεις, σε κάνει να νιώθεις
πολύ πιεσμένος και αγχωμένος. Χρειάζεται να περιορίσεις την ευαισθησία, αλλά και την ευθιξία σου, για να
αντιμετωπίσεις ψύχραιμα και αποτελεσματικά τις καταστάσεις.
Σκορπιός: Η στασιμότητα, αλλά και
τα εμπόδια που αντιμετωπίζεις, μπορεί να σε φέρουν στα άκρα και ακριβώς εκείνη τη στιγμή χρειάζεται
ψυχραιμία και ήρεμη αντιμετώπιση,
για να μπορέσεις να δώσεις τις
κατάλληλες λύσεις. Ξεκίνησε με τα πιο
παλιά προβλήματα που σε απασχολούν και συνέχισε με τα νέα ζητήματα
που έχουν προκύψει.

Τοξότης: Είναι πολύ πιθανό να νιώθεις ότι τίποτα δεν προχωρά και πως
όλα σου τα σχέδια έχουν κολλήσει στο
ίδιο σημείο. Η στασιμότητα κάποιων
ζητημάτων, είναι σημάδι των καιρών.
Μην τα χάνεις και μην απογοητεύεσαι.
Αν κάνεις λίγη υπομονή, θα δεις πως
οι καταστάσεις εξελίσσονται θετικά.
Αιγόκερως: Αρκετά ζητήματα που σε
απασχολούν, θα μπουν σε μια σειρά
και θα μπορέσεις να προχωρήσεις με
τα σχέδιά σου, που εδώ και καιρό
έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές και
μην απομακρύνεσαι από το οικογενειακό σου περιβάλλον. Μπορείς να
πάρεις μεγάλη χαρά από τη συμπαράσταση των δικών σου ανθρώπων.
Υδροχόος: Η μέρα είναι ευνοϊκή, για
να πραγματοποιήσεις πολλά από
αυτά που σκέφτεσαι, αρκεί να δείξεις
μια ώριμη στάση και υπομονή απέναντι στις καταστάσεις. Αν νομίζεις ότι
υπάρχουν άτομα από το οικογενειακό
σου περιβάλλον που μπορούν να σε
βοηθήσουν, είναι μια καλή μέρα για
να τα
Ιχθύες: Θα σου περάσουν από το
μυαλό πολλές σκέψεις για αλλαγές,
βελτιώσεις και ανακατατάξεις. Μην
κάνεις τίποτα πριν ζυγίσεις όλα τα
δεδομένα. Η ευαίσθητη πλευρά σου σε
κάνει παρορμητικό, ειδικά όταν
αισθάνεσαι πληγωμένος. Έχε το νου
σου, διότι ίσως να σε χρειαστούν
κάποια δικά σου άτομα.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κιμαλίδικο Κωνσταντινοπολίτικο
Υλικά: 1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά

400 γραμ κασέρι κομμένο σε φέτες
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 φραντζόλα ψωμί σε φέτες ή ψωμί του τστ
1/2 κιλό ντομάτες κομμένες σε ροδέλες, 5 αυγά
λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι, κανέλλα, μοσχοκάρυδο, λιγη ζάχαρη
2 φλυτσάνια του καφέ ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
Σε ένα μπωλ αναμειγνύω τον κιμά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, 1 φλυτζάνι του καφέ
λάδι, 2 αυγά, 3-4 φέτες
ψωμί μουλιασμένο σε νερό ή
πιπέρι,
κρασί,
αλάτι,
κανέλλα, μοσχοκάρυδο και
δυόσμο.
Αλείφω ένα ταψί με 1 φλιτσάνι καφέ λάδι. Στρώνω
τις φέτες του ψωμιού ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια,
στρώνω το μείγμα του κιμά πάνω στις φέτες του ψωμιού
και πάνω από τον κιμά στρώνω τις ντομάτες. Ρίχνω λίγο
αλάτι, ζάχαρη και μοσχοκάρυδο, καλύπτω με κασέρι, όλη
την επιφάνει του φαγητού, χτυπάω 3 αυγά και περιχύνω
το φαγητό. Αλατίζω και το ψήνω σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 βαθμ με αέρα για 1 ωρα

Trifle ροδάκινο
Υλικά:
1 κομπόστα ροδάκινο, 4 κ.σ. μαρμελάδα βερίκοκο ή ροδάκινο, 1 κέικ βανίλιας (μπορούμε αν έχουμε τα υλικά να το
φτιάξουμε εμείς), 300 gr τυρί κρέμα, 125 gr ζάχαρη άχνη
Εκτέλεση:
Φτιάχνουμε το κέικ και το κόβουμε σε φέτες πάχους περίπου 2 εκατοστών (θα χρειαστούμε περίπου 10 φέτες κέικ,
ανάλογα το μέγεθος του μπόλ). Αλείφουμε τις φέτες με την
μαρμελάδα και ενώνουμε 2
μεταξύ τους δημιουργώντας
σάντουιτς μαρμελάδας. Τις
τοποθετούμε στον πάτο του
μπολ.
Ανοίγουμε
την
κομπόστα και κόβουμε
μεγάλα κομμάτια τα ροδάκινα, περιχύνουμε με λίγο
από το ζουμί της στο
στρωμένο κέικ και προσθέτουμε τα μισά φρούτα. Ωστόσο στο μίξερ χτυπάμε το τυρί
με την ζάχαρη να γίνει σαν παχύρευστη σαντιγί. Στρώνουμε πάνω από το κέικ και τα φρούτα το 1/2 της κρέμας.
Τρίβουμε σε μεγάλα κομμάτια το υπόλοιπο κέικ πάνω από
την κρέμα προσθέτουμε τα υπόλοιπα φρούτα και απλώνουμε ξανά με το υπόλοιπο 1/2 της κρέμας. Διακοσμούμε
με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς ή τρούφα ή κομματάκια από φρούτα που φυλάξαμε.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 715 - 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1963

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 19/2014, 25/6/2014
150.000 ............ 16161

100 .................. 12679

TZAKPOT

100 .................. 17590

1.000................
400...................
400 ..................
400 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
100 ..................
100 ..................
100 ..................

24700
12127
12411
48174
10568
12664
19316
53254
34772
34290
33574
32509
24379
37843
52386
12258
58773

100 .................. 50318
100 .................. 57588
100 .................. 18475
100 .................. 19306
100 .................. 33049
100 .................. 26572
100 .................. 45690
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
0893, 2956
Από €20 οι λήγοντες σε
879
Από €10 οι λήγοντες σε
358, 842
Από €4 οι λήγοντες σε
87, 98
ΓΝΩΜΙΚΟ

ΛΥΣΗ SUDOCU

Τους δούλους δεν
τους παρασκευάζει
μόνο το δόρυ του
κατακτητή αλλά και
των καταδυναστευομένων η αμάθεια.

Ρήγας Φεραίος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει θερινές εκδρομές στην Ελλάδα σε προσιτές τιμές. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
δηλώσουν συμμετοχή στο 99 373000.
Α. Μαγεία Ν.Α. Πελοποννήσου 21-26
Αυγούστου. Ναύπλιο, Παναγία Μαλεβής, Μονή
Ελώνας, Γύθειο, Σπήλαια Δυρού, Μονεμβασιά,
Μονή Ευαγγελίστριας, Μυστράς, Σπάρτη,
Αθήνα.
Τιμή € 550 με πρόγευμα
Β. 12 ήμερo ιαματικό ταξίδι στα Λουτρά Πόζαρ
στο νομό Πέλλας με τρείς ημερήσιες εκδρομές.
Θεσσαλονίκη, Βεργίνα, Έδεσσα, Νάουσα,
Παναγία Σουμελά, Καιμακτσαλάν, Λίμνη
Βεγορίτιδα, Νυμφαίο, Καστοριά, Μονή
Μαυριώτισσας, Σπηλιά του Δράκου.
Τιμή €690 με ημιδιατροφή
Περιλαμβάνεται αεροπορικό με φόρους, μεταφορές στην Ελλάδα, διαμονή σε δίκλινο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* ή 4* και εκδρομές βάσει
του αναλυτικού προγράμματος που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy

Στον εξοχικό Πολύστυπο
Σ’ ένα επιβλητικό ύψωμα μέσα στο πράσινο, πάνω
από την πανέμορφη κοιλάδα
των φυντουκιών και φόντο τη Λευκωσία
και τον Πενταδάκτυλο.
Παραδοσιακά φαγητά, χωριάτικοι μεζέδες

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Αναλαμβάνονται βαπτίσεις, πάρτυ γενεθλίων
και άλλες εκδηλώσεις

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Τηλ. 99473179 - 22652502

Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ
Μοναδική προσφορά για καλοκαιρινές διακοπές σε μικρές
οικογενειακές κατοικίες για (2
ενήλικες+3 παιδιά) πλήρως επιπλωμένες με A/C και 100 μέτρα
από την θάλασσα.
Για το μήνα Ιούλιο €55 μόνο
Για πληροφορίες: 99647700
www.eliofoscenter.com

Η Κύπρος αποχαιρέτησε τον μουσικοσυνθέτη Γ. Κοτσώνη

Η

Κύπρος προχθές Δευτέρα αποχαιρέτησε
τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Γιώργο
Κοτσώνη ο οποίος στα 77 του χρόνια αναχώρησε για τη γη των αγγέλων.

Ο εκλιπών υπηρέτησε το Ραδιοφωνικό
Ίδρυμα Κύπρου για 35 ολόκληρα χρόνια
και ως εμπνευσμένος δημιουργός,

λάμπρυνε το στερέωμα του ελληνικού
πολιτισμού. Τα σημαντικότερα έργα του
θεωρούνται τα λαϊκά ορατόρια Αγία
Τυλληρία και ο Μακάριος νυν και αεί και
τα μελοποιημένα Ύμνος και θρήνος για
την Κύπρο, Κυρά των Αμπελιών κ.α.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• ΕΔΙΚΑΙΟΥΤΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΟΥΣ «8» Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΛΑ...

Τ

Δάκρυα υπερηφάνειας
για τον αποκλεισμό

ο άστοχο κτύπημα του Φάνη Γκέκα γκρέμισε τα
όνειρα των όπου γης Ελλήνων για πρόκριση της
Εθνικής Ελλάδας στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας. Η ομάδα του Φ. Σάντος είχε την
ευκαιρία να πάρει την μεγαλειώδη νίκη - πρόκριση
στην ημίωρη παράταση όπου κυριάρχησε πλήρως.
Όμως ο τερματοφύλακας Νάβας άναψε αρκετές
φορές κόκκινο σε εξ’ επαφής σουτ των Ελλήνων
κυνηγών, οδηγώντας τον αγώνα στη διαδικασία των
πέναλτυ.
Το 4ο κτύπημα ήταν μοιραίο. Ο Νάβας απέκρουσε το
πέναλτυ του Φ. Γκέκα στέλλοντας την ομάδα μας
πίσω στην Αθήνα. Οι
Έλληνες παίκτες έπε• Το όμορφο ταξίδι
σαν σαν ήρωες και ο
τέλειωσε, το όραμα
αποκλεισμός δεν μειώπαραμένει κι εμπνέει νει τον Ελληνικό θρίαμβο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η Ελλάδα μπορούσε
να καθαρίσει την πρόκριση στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας του αγώνα αλλά ο Νάβας είπε όχι σε
φαρμακερό κεφάλι του Μήτρογλου.

Πικραμένοι αλλά υπερήφανοι
Πικραμένοι για τον άδικο αποκλεισμό αλλά υπερήφανοι για τον άθλο τους δήλωσαν οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες της Εθνικής Ελλάδας. «Είμαστε υπερήφανοι. Τα δώσαμε όλα. Κρίμα που δεν
πανηγυρίσαμε. Η Εθνική μεγάλωσε σ’ αυτό το τουρνουά», ο αρχηγός Γ. Καραγκούνης.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γάλλος δημοσιογράφος υμνεί την Ελλάδα
Έλληνες! Ζείτε απέναντι στη Λιβύη
και στην Τουρκία αλλά είσαστε η
καρδιά της Ευρώπης, το συγκινησιακό της κέντρο. Έχετε επινοήσει
όλα εκείνα τα πράγματα που αφήνουν αδιάφορους τους εμπόρους
της παγκοσμιοποίησης αλλά αποτελούν τα θεμέλια της ανθρώπινης
κοινότητας: το θέατρο, τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, τους αγώνες.
Κάποιοι τα βλέπουν αυτά αφ’
υψηλού όπως βλέπουν αφ’ υψηλού
και τη μικρή, φτωχή ομαδούλα
σας. Λένε και ξαναλένε ότι το
μεγαλύτερο κατόρθωμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία
είκοσι χρόνια, το δικό σας κατόρθωμα στο Euro του 2004, ήταν ένα
από τα περίεργα θλιβερά φαινόμενα της ιστορίας κι ότι το «κοντέρ»
πρέπει να ξεκινήσει απ’ το μηδέν.
Σίγουρα πήρατε το ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά,
νικήσατε τους καλύτερους, επιδείξατε μια μοναδική και απαράμιλλη
ψυχραιμία. Σίγουρα. Αλλά θα προτιμούσαν να αρχειοθετήσουν αυτό
το συμβάν κάτω από μια στοίβα
αναμνήσεων ώστε να λησμονηθεί
με την πιο συνειδητή μέθοδο αποσιώπησης.
Ωστόσο, νά πουν το βράδυ της

Φ. ΣΑΝΤΟΣ: ΒΡΑΔΙΑ ΘΛΙΨΗΣ
«Πετύχαμε πολλά πράγματα, πολλές επιτυχίες.
Αλλά σήμερα είναι μέρα θλίψης για μας.
Πίστευα πολύ στην πρόκριση και οι παίκτες
έκαναν μεγάλη προσπάθεια.
Δικαιούμασταν τη νίκη αλλά στα πέναλτυ κέρδισε ο πιο τυχερός» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ
Γιώργος Σαρρής. «Τα παιδιά είναι απογοητευμένα από τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός.
Τους είπα ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όμως
πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και σιγά - σιγά
να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το επόμενο Euro, που είναι σημαντικό για μας.

Συγχαρητήρια πρωθυπουργού
Λίγα λεπτά μετά τον αποκλεισμό ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς τόνισε με γραπτό μήνυμά του ότι
«όλοι οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι για την Εθνική
μας ομάδα» και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους
διθενείς.
Πριν από τον αγώνα ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε
τους παίκτες ότι θα αντικρύσει με θέρμη το καθολικό
γραπτό αίτημα τους για δημιουργία σύγχρονων
αθλητικών Κέντρων για την Εθνική ομάδα. Δεν
θέλουμε πρόσθετα πριμ, αλλά παραμόνον παραχώρηση έκτασης για την κατασκευή αθλητικών κέντρων
που θα στεγάσει την Εθνική όταν αποχωρήσει από
τον προπονητήριο του Αγίου Κοσμά το 2015».
Ασφαλέστατα, αυτή η ενέργεια τιμά τους Έλληνες
παίκτες που απέδειξαν ότι θέτουν το εθνικό συμφέρον υπεράνο των προσωπικών τους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καρνέζης, Μανιάτης (78’), Μανωλάς, Σαμαράς,
Καραγκούνης, Σαλπιγγίδης (69), Τοροσίδης, Χριστοδουλόπουλος, Παπασταθόπουλος, Χολέμπας, Σάμαρης (58’).
ΑΛΛΑΓΕΣ: Μήτρογλου
Κατσουράνης (78’)

(58’),

Γκέκας

(69’),

Αν είχε λίγη φινέτσα
παραπάνω, θα μπορούσες να τον θεωρήσεις τον Έλληνα Ζλάταν ή ένα είδος μελαχρινού γενειοφόρου
Έντιν Τζέκο. Έχει
όμως πολύ ψηλά
κανιά, πολύ φαρδιά
πλάτη και λαιμό
υπερβολικά άκαμπτο
όταν τρέχει ώστε να
τολμήσει κανείς να
του αποδώσει την
παραμικρή κομψότητα. Ο Σαμαράς είναι
σταρ στην Celtic και η
φανέλα νούμερο 7 στην
Εθνική Ελλάδας. Τελεία και
παύλα.

Η σωστή ομάδα

Ψηλά το κεφάλι

Η προσφορά του Σάντος είναι ανεκτίμητη. Ήρθε
και αντικατέστησε επάξια το Ρεχάγκελ. Βελτίωσε τις υποδομές. Πιστεύουμε ότι και ο Ρανιέρι θα
συνεχίσει αυτό το δρόμο των επιτυχιών».

είναι ακόμα εκεί για να κρατάει
άσβηστη τη φλόγα των ηρώων του
2004. Δέκα χρόνια πέρασαν κι
όμως, όπως τότε μισούσαν τον
καταραμένο τον Χαριστέα και το
προδοτικό του πρόσωπο, έτσι
τώρα σε κανέναν δεν αρέσει ο
Γιώργος Σαμαράς, αυτή η διαλυμένη φυσιογνωμία κι αυτό το στιλ να
παίρνει την μπάλα με ατσαλοσύνη
και να την ξαποστέλνει πάντα με
τη χάρη μιας κίνησης όχι πολύ
όμορφης, αλλά που ήταν στη
δεδομένη στιγμή η μόνη σωστή
κίνηση για να αιφνιδιαστεί ο αντίπαλος.

24ης Ιουνίου μας δώσατε ένα
μάθημα από κείνα που δεν ξεχνιούνται τόσο εύκολα. Σ’ αυτό το
«Μουντιάλ» όπου οι αμυντικές
πεντάδες είχαν αποκλείσει κάθε
πιθανότητα θεαματικής ανδραγαθίας είχαμε ξεχάσει ότι ο ενθουσιασμός και η αυταπάρνηση μπορούν να κάνουν θαύματα. Τα
ευρωπαϊκά έθνη πάτωσαν το ένα
μετά το άλλο. Εκτός από την Ελλάδα. Και η Ελλάδα είμαστε εμείς.

Ο Έλληνας Ζλάταν
«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θέλει
άντρες με καρδιά», έψαλε ο Πίνδαρος στους Ολυμπιόνικες. Και θέλει
άντρες με ασυνήθιστα ονόματα. Η
ομορφιά αυτής της ομάδας ξεκινάει από την ποιητική του ρόστερ:
Σωκράτης
Παπασταθόπουλος,
Παναγιώτης Ταχτσίδης, Κώστας
Κατσουράνης, Θεοφάνης Γκέκας
μας θυμίζουν τους θρυλικούς
Άγγελο Χαριστέα, Αντώνη Νικοπολίδη, Θόδωρο Ζαγοράκη, Ζήση
Βρύζα.
Φοράνε λοιπόν την ίδια άσπρη
στολή με το γαλάζιο σταυρό στο
στέρνο και ο Γιώργος Καραγκούνης

Υπάρχουν όμως ομάδες και
παίκτες που η προσωπική
τους δυναμική υπερβαίνει
κατά πολύ τις ικανότητές
τους στο παιχνίδι και το
ταλέντο τους. Ακριβώς
τότε, όταν λείπει το μπρίο,
όταν υφίστασαι αγόγγυστα
τις κόκκινες κάρτες, όταν
σκοντάφτεις στα τείχη της
άμυνας και στα μαρκαρίσματα από αντιπάλους με
φονικά πρόσωπα, τότε
ακριβώς βρίσκεις το ποδόσφαιρο
που έπαιζες στη γειτονιά σου,
πάνω στην άσφαλτο, που δε σταμάταγες παρά μόνο όταν έπεφτε
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το σκοτάδι, εκείνο το ποδόσφαιρο
όπου πρέπει να μείνεις όρθιος κινδυνεύοντας να σε καταπατήσει ο
πιο ψηλός ή ο πιο μεγάλος.
Γιατί λοιπόν αφού μοιάζουμε τόσο
πολύ με τους Έλληνες δεν αγαπάμε
καθόλου τους Έλληνες στο ποδόσφαιρο; Ίσως γιατί μέσα στις λευκές τους στολές και σ΄ αυτό τον
τρόπο που νικάνε μόνο και μόνο
γιατί δε θέλουν να πεθάνουν, σε
αυτό το πείσμα να μην υποκύπτουν στη μόδα και να ζουν πάντα
σε καθεστώς καθυστέρησης, βλέ-

πουμε τον πιο αληθινό μας εαυτό,
εμείς οι σωστοί. Η ελληνική ομάδα
δε θα μας παρουσιάσει κάτι άξιο
ζωηρού θαυμασμού ή επευφημίας.
Και μόνο η παρουσία της εκφράζει
για μας ένα είδος απειλής για τις
άψογες διοργανώσεις μας.
Αν κάποιες στιγμές οι άλλες ομάδες με τη χάρη μιας κίνησης, ενός
γκολ ή μιας σφοδρής συγκίνησης
μας κερνάνε ψίχουλα του απόλυτου ή σπίθες ιδιοφυΐας, η Ελλάδα
από τη μεριά της δίνει πάντα αυτό
μονάχα που υπόσχεται: την αδιαλλαξία και τη θυσία. Ποτέ δεν είχε
άλλες φιλοδοξίες από μια μάχη
δίχως έλεος. Δίχως κανένα έλεος
για τους άλλους ούτε για τον εαυτό
της.

Ο θυμός του Σαμαρά
Δύο τραυματισμοί στα είκοσι λεπτά, δύο δοκάρια οριζόντια, ένα κάθετο, η ισοφάριση από την Ακτή Ελεφαντοστού μέσα σε δέκα λεπτά από
τη λήξη του αγώνα, μέσος όρος ηλικίας πάνω από 30 χρόνια: η Ελλάδα
πήγαινε στα ίσα για αποκλεισμό. Επιτέλους, τι ανακούφιση. Όμως στο
βάθος όλοι ξέραμε. Αυτό το παιχνίδι ήταν δικό τους, η Ελλάδα θα κέρδιζε.
Έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος, να ακουστεί το «ο κύβος ερρίφθη»! Ενορατικά είχαμε μαντέψει ότι οι συνθήκες αυτής της αναμέτρησης οδηγούσαν στην εποποιία και στην κάθαρση. Όπως στις ραψωδίες του Ομήρου οι θεοί συνεδρίαζαν εκτάκτως και ο Δίας απαιτούσε να μείνουν
ουδέτεροι αλλά αυτοί τελικά δεν κατάφερναν να συγκρατηθούν και να μη
λάβουν μέρος στη μεγαλειώδη σύρραξη ευνοώντας τους εκλεκτούς τους.
Οι Έλληνες θα κέρδιζαν στο τέλος, το ξέραμε. Ένας από μηχανής θεός
θα τους λυπόταν στο τέλος αυτής της σκληρής δοκιμασίας και θα κατέβαινε στο γήπεδο στο πλευρό τους. Ήταν ο Δίας. Έλαβε τη μορφή ενός
σφυρίγματος. Τότε στο 93ο λεπτό ο Γιώργος Σαμαράς πήρε την μπάλα,
την απίθωσε στο σημείο του πέναλτι και ακούμπησε τις παλάμες του
στους γοφούς πριν εκτοξεύσει τη χαριστική βολή δίχως ίχνος δισταγμού.
Ύστερα σχεδίασε με τα δάχτυλά του το σχήμα μιας καρδιάς για να υπενθυμίσει στο κοινό ότι οι άνθρωποι κερδίζουν τις νίκες κι όχι οι θεοί. Όσο
κρατάει το «Μουντιάλ» έχουμε πάντα δυο ομάδες στην καρδιά μας.
Τη μία γιατί είναι η δική μας. Την άλλη γιατί είναι η Ελλάδα.
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ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ

Συνέντευξη

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η πόλη της Λάρνακας ο φτωχός συγγενής
Με τον επαρχιακό οργανωτικό ΣΕΚ Λάρνακας
Κυριάκο Γιασουμή

1 Πόσο έχουν επηρεαστεί οι νέοι από την ανεργία
στην επαρχία Λάρνακας. Οι νέοι στην επαρχία
Λάρνακας έχουν επηρεαστεί πολύ, περισσότερο από
τις άλλες επαρχίες, γιατί η Λάρνακα παραμένει
όπως πάντα ο φτωχός συγγενής της Κύπρου.
Δυστυχώς λόγω της δυστοκίας που παρατηρείται
στην εξεύρεση εργασίας η τάση για μετανάστευση
νέων ανθρώπων που αισθάνονται απογοητευμένοι
θα αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Αν δεν δοθεί η απαιτούμενη προτεραιότητα στην ανάπτυξη δυστυχώς η
κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά.

2

Υπάρχουν σε εξέλιξη αναπτυξιακά έργα στη
Λάρνακα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν σε εξέλιξη αναπτυξιακά έργα που θα δώσουν ανάσα ζωής στην
πόλη μας. Κάποια έργα είναι μικρής διάρκειας για
2 έως 3 μήνες και ολοκληρώνονται. Η Λάρνακα χρειάζεται έργα ανάπτυξης όπου μετά την αποπεράτωσή τους θα ανοιχθούν αρκετές θέσεις εργασίας,
όπως το λιμάνι, η μαρίνα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες
και αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου.

3 Υπάρχει τουριστική κίνηση στη πόλη σας. Η
τουριστική κίνηση στην πόλη μας είναι πολύ χαμηλή. Η Λάρνακα ήταν και θα είναι, όπως φαίνεται και
στην τουριστική ανάπτυξη ο φτωχός συγγενής της
Κύπρου. Διαχρονικά καμιά Κυβέρνηση δεν προώθησε
τη Λάρνακα ως τουριστικό προορισμό με αποτέλεσμα πολλοί τουριστικοί πράκτορες να αφαιρούν τη
Λάρνακα από τα προγράμματά τους. Συνέπεια
αυτής της τακτικής, πολλά μικρά ξενοδοχεία είτε
κλείνουν είτε μετατρέπονται σε διαμερίσματα.
4 Δυσοίωνο το μέλλον της οικοδομικής βιομηχανίας. Σχολιάστε. Το μέλλον της οικοδομικής βιομηχανίας δυστυχώς προδιαγράφεται εξαιρετικά
δύσκολο λόγω του γεγονότος ότι δεν προωθούνται
επαρκή έργα ανάπτυξης τόσο από το Κράτος όσο
και από ιδιώτες. Ακόμα και το έργο του νοσοκομείου, ενώ είχε ξεκινήσει, τώρα σταμάτησε. Άλλο ένα
σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά την
ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία είναι η στυγνή εκμετάλλευση των Κύπριων εργαζομένων αλλά
και των κοινοτικών. Το υπουργείο εργασίας θα πρέπει να λάβει δράση για να μπορέσει να πατάξει τα
σύγχρονα σκλαβοπάζαρα.

5 Στείλτε ένα μήνυμα στους εργαζόμενους. Χρειάζεται υπομονή και παράλληλα επιμονή μέχρι ότου
μπορέσει η κυπριακή οικονομία να ανορθωθεί. Η
προσπάθεια του συνδικαλιστικού κινήματος εστιάζεται στη θωράκιση των δικαιωμάτων τους αλλά
σίγουρα η δύναμη των συνδικάτων
εξαρτάται από τους ίδιους τους
εργαζόμενους οι οποίοι με ενότητα και συνδικαλιστική συστράτευση μας δίδουν δύναμη
για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις
που έχουμε ενώπιον
μας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΧΡΙ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λ

ήγει στις 4 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των δικαιούχων για συμμετοχή
στο σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων
του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
ασφαλίσεων.
Το κατακεφαλήν εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 270 ευρώ εβδομαδιαίως ή 1170
μηνιαίως. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/sid.

Μ

ε μηδενικές αυξήσεις για δύο
χρόνια πρόκειται να ανανεωθεί η συλλογική σύμβαση στους
ημικρατικούς οργανισμούς.

περίοδο 1.1.2013 έως 31.12.2014
συμφωνείται ότι:

Η συμφωνία - πλαίσιο υπεγράφη
σε συνάντηση στις 26 Ιουνίου
2014 από τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και τους Γενικούς Γραμματείς ΣΕΚ, ΠΕΟ Νίκο
Μωϋσέως και Πάμπο Κυρίτση,
στην παρουσία των ηγεσιών των
κλαδικών συντεχνιών ΟΗΟ-ΣΕΚ και
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

2. Τα διοικητικά Συμβούλια των
Ημικρατικών Οργανισμών και οι
οικείες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε
υπογραφή Συμφωνίας σε κάθε ημικρατικό
οργανισμό
μέχρι
30.10.2014.

Η συμφωνία εξουσιοδοτεί τα διοικητικά Συμβούλια να προχωρήσουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις οικείες Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις για να συμφωνήσουν
και να ανανεώσουν τις συλλογικές
τους συμβάσεις στο πλαίσιο του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διάρκεια Συμβάσεων: Οι συλλογικές συμβάσεις που θα υπογραφούν
θα πρέπει να είναι διετούς διάρκειας και να αφορούν την περίοδο
1.1.2013 έως 31.12.14.
Γενικές αυξήσεις: Οι γενικές αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων και στις συντάξεις των
συνταξιούχων, για τα έτη 2013 και
2014 θα είναι μηδενικές.
Σημείωση: Ο όρος υπάλληλος
καλύπτει και εκτάκτους, επί συμβάσει, ορισμένου και αορίστου
χρόνου εργαζομένους.
Πρόσθετες πρόνοιες: Για την

1. Οι δύο πλευρές δεν θα υποβάλουν κανένα αίτημα.

Στην ίδια συνάντηση, ο υπουργός
Οικονομικών και οι συντεχνίες
συμφώνησαν να προβούν σε
συντονισμένες ενέργειες για το
φλέγον θέμα του Ταμείου Προνοίας
των Ημικρατικών Υπαλλήλων.
Μετά το τραπεζικό κούρεμα των
καταθέσεων, η κυβέρνηση εξήγγειλε σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος των Ταμείων Προνοίας
που είχαν καταθέσεις στις δύο
τράπεζες. Το 25% θα εχάνετο. Το
υπόλοιπο 75% θα το αναλάμβανε
το κράτος να το πληρώσει στους
δικαιούχους όταν συμπληρώσουν
το 65ο της ηλικίας τους μέσω
συγκεκριμένου σχεδίου με το ΤΚΑ
στη βάση κοινωνικού διαλόγου.
Δυστυχώς, μετά την υπογραφή του
Μνημονίου ο υπουργός Οικονομικών πληροφόρησε τις συντεχνίες
ότι η Τρόικα δεν εγκρίνει το σχέδιο.

Στη συνάντηση με τον υπουργό
Οικονομικών στις 26 Ιουνίου 2014
οι δύο πλευρές αποφάσισαν να
κάνουν συντονισμένες ενέργειες
για επίλυση του προβλήματος. Ο
υπουργός ανέλαβε να ζητήσει από
την Τρόικα να αλλάξει την πολιτική της, ενώ η ΣΕΚ δεσμεύτηκε να
προβεί σε διαβήματα στη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ETUC) για άσκηση πίεσης στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
στην «Κομισιόν» και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ.Α.
Εξάλλου, σε πρόσφατη συνάντηση
του με τον Γενικό Γραμματέα της
ΣΕΚ Νίκο Μωϋσέως ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
δεσμεύθηκε όπως σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό που θα
κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, το
κράτος θα συνεισφέρει ποσό €4
εκατομμυρίων για το Ταμείο Προνοίας των απολυθέντων υπαλλήλων των Κυπριακών Αερογραμμών.

Επαναφέρεται το 38ωρο στην οικοδομική
Α
πό την 1η Ιουλίου 2014 επαναφέρεται στην οικοδομική βιομηχανία η 38ωρη εβδομάδα εργασίας. Αυτό προνοείται ρητά στην
Ειδική Συμφωνία που υπέγραψαν
οι συντεχνίες με τους εργολάβους
στο πλαίσιο των ενεργειών για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κρίσης. Οι συντεχνίες οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ καλούν τους εργοδότες να τηρήσουν το 38ωρο διαφορετικά θα πυροδοτήσουν κλίμα
εργατικής αναταραχής. Πιστεύουμε ότι οι εργοδότες θα συμμορφω-

αναταραχή που θα προκληθεί,
δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
Γιαννάκης Ιωάννου.
Διευκρίνησε επίσης, ότι στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου θα
τεθεί προσεχώς το θέμα του Ταμείου Προνοίας και το μισθολόγιο που
αποτελούν μαζί με το 38ωρο το
τρίπτυχο της Ειδικής Συμφωνίας,
διαμηνύοντας ότι το θέμα του
ωραρίου είναι αδιαπραγμάτευτο.

θούν. Αν όχι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την εργατική

• Συμμόρφωση των εργοδοτών
αξιώνουν οι συντεχνίες

Στις 10 Ιουλίου ψηφίζεται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Γ

ια την κυβέρνηση η ύπαρξη
Μητρώου δικαιούχων δημοσίων
βοηθημάτων είναι επιτακτική ανάγκη για να αποφεύγεται η κατάχρηση δημοσίου χρήματος και να
γίνεται δίκαιη κατανομή των κοινωνικών παροχών. Τη θέση αυτή
υποστήριξε με σθένος η υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου μιλώντας σε προχθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας όπου ολοκληρώθηκε
η συζήτηση του νομοσχεδίου για
το ΕΕΕ.
Χαρακτηριστικά η Υπουργός Εργα-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

σίας ανέφερε, πως υπήρξαν
παραδείγματα όπου λήπτες επιδομάτων έφταναν τις 4.500 με 5.000
ευρώ μηνιαίως. Με το τέλος της
συνεδρίας, η Ζέτα Αιμιλιανίδου
εξήγησε πως θα καταγράφεται η
περιουσιακή κατάσταση οι καταθέσεις η ακίνητη ιδιοκτησία η σύνθεση της οικογενειακής μονάδας
για όλους όσους παίρνουν επιδόματα έτσι ώστε το κράτος να
υπάρχει έλεγχος των επιδομάτων
αλλά και των ποσών που παίρνουν κάποιοι από την Κυπριακή
Δημοκρατία. Απαντώντας σε επίμονες ενστάσεις του ΑΚΕΛ τόνισε:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

«Θέλουμε να έχουμε ένα νομοθέτημα και μία κοινωνική πολιτική η
οποία με διαφάνεια με ισονομία
και ακριβοδίκαια αποδίδει και να
δίδει αυτά που πρέπει σε αυτούς
που πραγματικά έχουν ανάγκη».

Οι τελευταίες πινελιές θα χρωματίσουν το νομοσχέδιο σε συνεδρία
της επιτροπής μεθαύριο Παρασκευή.
Το νομοσχέδιο θα παραπεμφθεί
στην ολομέλεια της Βουλής για
ψήφιση την Πέμπτη 10 Ιουλίου
2014.

www.oho-sek.org.cy

