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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2014

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
• Η ΣΕΚ εισηγείται και ταυτόχρονα προειδοποιεί

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ
ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

6 Σεπτεμβρίου 1955. Η σύγχρονη
άλωση της Πόλης από τους βάρβαρους νεότουρκους. Μέσω καλομελετημένου σχεδίου εξοντώθηκε η ευημερούσα Ελληνική Κοινότητα της
Κωνσταντινούπολης.
Σελ. 7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η

ισότητα των δύο φύλων δεν
είναι πολυτέλεια ακόμη και

στις σκληρές συνθήκες της σημερινής οικονομικής κρίσης, τονίζει σε
συνέντευξη της στην «Ε.Φ.» η
Μαίρη Κουτσελίνη- Ιωαννίδου. Η

• Καλείται η πολιτεία να βρει
τη χρυσή τομή ώστε να μην
θυματοποιούνται οι πολίτες και τα
νοικοκυριά που δεν φέρουν απολύτως καμμιάν ευθύνη για την οικονομική κρίση και την κατάρρευση
του τραπεζικού συστήματος

κρίση ενισχύει τις υπάρχουσες διακρίσεις, επισημαίνει.

Σελ. 4

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Ε

πανεκλογή Παντελή Σταύρου
γ.γ.
Ομοσπονδίας
Μεταφορών ΣΕΚ στην
εκτελεστική γραμματεία του Ναυτιλιακού Τμήματος της
ΙTF.
Σελ. 3

ΕΡΓΑΣΙΑ

Α

νθεί η αδήλωτη εργασία στην
Κύπρο ενώ η ύφεση του τρέχοντος έτους θα συνεχισθεί και το
2015. Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας.
Σελ. 5

ΚΟΣΜΟΣ

2.2

. δις άνθρωποι ζουν στην
φτώχεια. Η κοινωνική
προστασία των δυσπραγούντων
όλου του κόσμου στοιχίζει λιγότερο
από το 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Σελ. 6

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2825
TIMH 0.68€(£ 0.40)

Η

ευρωστία των τραπεζών δεν μπορεί
σε καμιά περίπτωση να προκύψει
μέσα από εκποίηση περιουσιών ανυποψίαστων πολιτών οι οποίοι δεν φέρουν
απολύτως καμμιά ευθύνη ούτε για τους
κακούς δημοσιονομικούς χειρισμούς,

4

Ύψιστη προτεραιότητα
η προστασία της πρώτης κατοικίας
και της μικρομεσαίας
επαγγελματικής στέγης

Στο μεταξύ, οι διαβουλεύσεις μεταξύ των
κομμάτων εντείνονται ενόψει της ψήφισης της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις
και την αφερεγγυότητα την προσεχή
Παρασκευή από την ολομέλεια της Βουλής.
Μέχρι στιγμής αν και το σκηνικό παραμένει ρευστό, εν τούτοις παρατηρείται
σύγκλιση σε αρκετά σημεία, κυρίως όσον
αφορά στην προστασία της πρώτης
κατοικίας και ταυτόχρονη εφαρμογή του
νόμου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα την 1ην Ιανουαρίου 2015.
(Σελ. 3)

ούτε για το τραπεζικό έγκλημα. Η ΣΕΚ
δεν πρόκειται να δεχθεί θυματοποίηση
δανειοληπτών που αποδεδειγμένα δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις τραπέζες,
καλώντας την κυβέρνηση και τη Βουλή
να βρούν τη χρυσή συνταγή που θα
εκπληρεί τις υποχρεώσεις του κράτους
προς την Τρόϊκα αλλά ταυτόχρονα θα
διασφαλίζει την πρώτη κατοικία και την
μικρομεσαία επαγγελματική στέγη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

αυτοματοποίηση

απειλεί

σοβαρά τις θέσεις εργασίας

στην Ευρώπη. Μία στις δύο θέσεις
εργασίας κινδυνεύει να χαθεί,
κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, λόγω της τεχνολογικής
έκρηξης,

Σελ. 6

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο

ι θερινές διακοπές τελείωσαν,
ώρα για προσαρμογή στην
εργασία. Σύνδεση της καθημερινής
ρουτίνας με τη νοσταλγία των διακοπών με μοναδικό όπλο την άθληση και την δημιουργική ενασχόληση.
Σελ. 13

ΕΕΕ Λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τους χαμηλοσυνταξιούχους
Λ

ήγει την προσεχή Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων γα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των συνταξιούχων δεν
είναι ικανοποιητικός σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου
Εργασίας.

Η

Το υπουργείο τονίζει πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας
καθώς όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια για το ΕΕΕ θα συνεχίσουν
να λαμβάνουν κανονικά τη μικρή επιταγή από το υπουργείο
Οικονομικών ενώ οι δικαιούχοι ΕΕΕ θα λαμβάνουν την επιπρόσθετη χορήγηση από το υπουργείο Εργασίας.

Ζητούμενο η μέγιστη κοινωνική συναίνεση

εποχή που ζούμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη και
δύσκολη, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο τα μεγάλα
και κορυφαία ζητήματα που απασχολούν τον τόπο
και το λαό π.χ. εκποιήσεις ακινήτων, εκσυγχρονισμός
του κράτους κ.λ.π. θα πρέπει να αποτελούν προϊόν
διαλόγου, διαβούλευσης και συναίνεσης.
Δυστυχώς – και χωρίς καμία πρόθεση επίρριψης
ευθυνών – υπάρχει έλλειμμα κοινωνικού διαλόγου
που απομακρύνει τις προοπτικές για τη μέγιστη
δυνατή κοινωνική συναίνεση. Το πρόβλημα δεν είναι
σημερινό, αλλά διαχρονικό και βαρύνει τόσο τη σημερινή όσο και τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Σήμερα με αφορμή και το θέμα των εκποιήσεων βιώνουμε μια πολυλογία και μια φλυαρία – κυρίως ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις – με αποτέλεσμα να
προκαλείται αβεβαιότητα και κλίμα απαισιοδοξίας,

ενώ το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να ζει στη
δική του αβεβαιότητα σε συνθήκες αναξιοπιστίας.
Όλη αυτή η πολυλογία θα αποφεύγετο, αν το θέμα
τόσο των εκποιήσεων όσο και άλλα σημαντικά ζητήματα, αποτελούσαν αντικείμενο ενός κοινωνικού διαλόγου μέσα από θεσμοθετημένα σώματα διαβούλευ-

• Η πολυλογία και η πολιτική
φλυαρία οδηγούν στην αβεβαιότητα
σης, όπως είναι π.χ. η Συμβουλευτική Οικονομική
Επιτροπή. Αυτή την αδυναμία η ΣΕΚ την υπέδειξε
πρόσφατα στη βουλή, την επαναλαμβάνει και σήμερα.
Τούτων λεχθέντων, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε

πως, η Κύπρος κατά το παρελθόν πέρασε ανάλογες
κρίσεις, όμως με τη συνεργασία, τη διαβούλευση και
την υπευθυνότητα που επιδείκνυαν οι κοινωνικοί
εταίροι και ιδιαίτερα το συνδικαλιστικό κίνημα,
έγκαιρα εντοπίζετο η χρυσή τομή που δημιουργούσε
εμπιστοσύνη, σταθερότητα και προοπτική.
Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την οικονομία να βγει από
τα αδιέξοδα, - έστω και τώρα – με πρωτοβουλία της
κυβέρνησης ας αρχίσει ένας ποιοτικός διάλογος
ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου που
θα στέλλει το μήνυμα πως η κρίση είναι διαχειρίσιμη
και ότι προστατεύοντας τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού και διαφυλάσσοντας την κοινωνική
συνοχή θα φθάσουμε αισίως στο τέρμα των μνημονιακών και των άλλων υποχρεώσεων μας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καιρικά Φαινόμενα

Ο Πλάτωνας δεν μπορεί να παίζει στη Β’ Εθνική

Δάνεια Τραπεζιτών
Σκαλώνουν οι έρευνες για τα δάνεια τραπεζιτών,
τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Οι
τράπεζες παραπέμπτουν το θέμα στην Κεντρική.

Ο κατακρεουργημένος λαός καλεί τη Νομική
Υπηρεσία να μην χαρισθεί σε κανένα τραπεζίτη
που πήρε δάνεια χωρίς τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει συμπληρωθεί
ούτε ένας φάκελος.

Επαναδόμηση εκ βάθρων
Η Κύπρος είναι ίσως το μοναδικό κράτος στο
δυτικό κόσμο που έχει καταρρεύσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες σε κανέναν και χωρίς να ιδρώνει το
αυτί κανενός, ούτε και των φτωχοποιημένων πολιτών.

Επιβάλλεται να αποδοθούν ευθύνες το συντομότερο. Ταυτόχρονα, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να ξανακτισθεί το κράτος εκ θεμελίων. Αναζητείται λοιπόν ο τίμιος εργολάβος του μεγαλόπνοου σχεδίου.

Τουρισμός και Ελληνική γλώσσα
Ο τουρισμός φέτος πάει πολύ καλά. Οι ξενοδόχοι
και όχι μόνον, δρατζάζουν. Ωστόσο, ανθίστανται
σθεναρώς στην πρόταση για πρόσληψη στη πρώτη
γραμμή των υπηρεσιών προσωπικού που να γνωρίζει
την Ελληνική γλώσσα. Ντροπή τους γιατί είναι οι
μόνοι ευνοηθέντες της κρίσης.

Η Ζέτα καλείται να δείξει τη πυγμή της και ο
πρόεδρος Αναστασιάδης την αξιοπιστία του. Ίδωμεν!

Σχέση κράτους - πολίτη
Ο βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους
πολιτικούς ταγούς και τους δημόσιους άρχοντες
αγγίζει το μηδέν, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου
σε τούτη τη περίοδο της βαθιάς κρίσης, οικονομικής,
κοινωνικής, θεσμικής.

Η σωτηρία του τόπου εναποτίθεται στα χέρια ή
καλύτερα στη συντονισμένη δράση της κοινωνίας των πολιτών.

Γ

ια φαντάσου να διατείνεσαι ότι
χρωστάς τα μαλλoκέφαλα σου και
παράλληλα να διατηρείς τραπεζικούς
λογαριασμούς εντός και εκτός Κύπρου
με χιλιάδες καταθέσεις.
Οι ιθύνοντες της Τράπεζας Κύπρου και
του Συνεργατισμού οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όλες τις παραμέτρους που αφορούν τον κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά ώστε σε καμιά περίΤης Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

πτωση να μη θυματοποιηθούν ευάλωτες ομάδες πολιτών που βρίσκονται
δικαιολογημένα σε δύσκολη οικονομική
κατάσταση.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Όταν ένας μισθοσυντήρητος οικογενειάρχης, που πλήρωνε για χρόνια ολάκερα χωρίς καμιά καθυστέρηση το δάνειο

«Η

Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Ο Πλάτωνας δεν μπορεί να παίζει στην Β' Εθνική». Tη
σημαδιακή αυτή δήλωση έκανε ο
νέος πρόεδρος της Ευρωπαικής
Επιτροπής Ζαν – Κλόντ Γιούνγκερ
σε πρόσφατη συνάντηση του με
τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά τονίζοντας ότι αν η Ελλάδα δεν

Νότου για την ανάπτυξη, για την
άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα, τη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, την αντιμετώπισης
της παράνομης μετανάστευσης και
το χτύπημα της γραφειοκρατίας».

Η δημόσια και ξεκάθαρη τοποθέτηση Γιούνγκερ στέλλει ισχυρό
μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες
σηματοδοτώντας μια νέα αρχή
πάνω στην οποία η γηραιά ήπειρος μπορεί να στηρίξει τα επόμενα
της βήματα και να βγεί από την
κρίση εδραιώνοντας την κοινωνική
δικαιοσύνη και την ευημερία για το
σύνολο των πολιτών της ιδίως για
τους δεινοπαθούντες πληθυσμούς
του Νότου.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι η συνάντηση Γιούνγκερ -Σαμαρά μπορεί
υπό προυποθέσεις να αποδειχθεί
σωστική για την Ελλάδα η οποία
έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει
μπροστά με δύναμη και σιγουριά
αξιοποιώντας στο έπακρο τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα με
πρώτα, τον αταλάντευτο ευρωπαικό της προσανατολισμό, την
ορθολογιστική εκμετάλλευση των
πλούσιων φυσικών της πόρων και
την αξιοποίηση των σπάνιων
πολιτισμικών της θησαυρών. Η
Ελληνική ιστορία διδάσκει ότι,
όσες φορές η Ελλάδα είχε πιστούς
και ισχυρούς συμμάχους έκανε
θαύματα. Και αυτό αποδείχθηκε
περίτρανα στην έκβαση της επανάστασης του 1821. Τουναντίον,
το 1922 η αποσκίρτηση από τη
Συμμαχία επέφερε την Μικρασιατική τραγωδία σύροντας το έθνος σε
φοβερές περιπέτειες.

Ο κ. Γιούνκερ, εξελέγη με πρόγραμμα που έχει σαν προτεραιότητες
την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική συνοχή και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ενώ προτείνει
μεγάλες τομές αντλώντας διδάγματα από την βαθειά ελληνική
κρίση. Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός Σαμαράς «το πρόγραμμα
Γιούνκερ εκφράζει πολλές αγωνίες
δικές μας και των χωρών του

Με την τοποθέτηση μου αυτή σε
καμμιά περίπτωση δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να είμαστε ευρωλιγούρηδες. Αντιθέτως, οφείλουμε
ως Ελληνισμός, Κύπρος και Ελλάδα, να συμπεριφερόμαστε ως ισότιμοι εταίροι θεμελιώνοντας την
πορεία μας στην αξιόπιστη σχέση
μας με τις χώρες της Ευρώπης. Για
να το πετύχουμε πρέπει πρώτα να
αποβάλουμε το σύνδρομο που μας
κατατρύχει ότι για τα κακά που

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

ήταν στην Ευρωζώνη θα είχε γίνει
Αργεντινή με δραματικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών.

Η θρασύτητα κάποιων ξεπερνά
τα όρια κάθε λογικής
του και αυτή τη στιγμή βιώνει στο πετσί
του την ανεργία αναζητά, δικαίως από
το κράτος να τον στηρίξει ουσιαστικά
και αποτελεσματικά.
Οι δύο τράπεζες οφείλουν να δώσουν
έμφαση σε αυτούς που χρωστούν εκατομμύρια και έχουν την δυνατότητα να
εισπράξουν ένα μεγάλο μέρος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων παρά να
θέτουν στο στόχαστρο πολίτες που
οφείλουν πενταροδεκάρες.
Δεν μπορεί κάποιος να χρωστά εκατομμύρια ευρώ και την ίδια στιγμή να είναι
μεγαλοκαταθέτης εκατομμυρίων. Αυτό
δεν αποτελεί απλά κοροϊδία αλλά μέγιστη ανηθικότητα απέναντι σε αυτούς
που είναι επιμελείς και εξοφλούν τα
οφειλόμενα τους.
Όλα αυτά τα χρήματα που δανειζόμα-

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

στε στο κάτω κάτω ανήκουν στον
κοσμάκη που αποταμιεύει για μια
δύσκολη περίσταση στη ζωή του τα
οποία ως ακολούθως δανείζει η τράπεζα με το αζημίωτο φυσικά. Ως εκ τούτου όταν μιλάμε για μη εξυπηρετούμενα
δάνεια εννοούμε ουσιαστικά τα λεφτά
των καταθετών. Κάποιοι τα επιστρέφουν και κάποιοι όχι.
Συνεπώς το όλο ζήτημα δεν θα πρέπει
να απλοποιείται στη βάση πως αφού
τα φάγανε κάποιοι τραπεζίτες γιατί
εμείς πρέπει να αποπληρώσουμε τα
δάνεια μας στις τράπεζες. Οι τραπεζίτες που τα φάγανε ας προσαχθούν στη
δικαιοσύνη και ας πληρώσουν το τίμημα της επιλογής τους. Αν δηλαδή τα
φάγανε κάποιοι τραπεζίτες θα πρέπει
όλοι να μιμούμαστε αυτούς που λοιδο-

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

Ο Πλάτων για τον οποίο ο κ.
Γιούνγκερ έκανε λόγο, είπε ότι
«κάθε λαός είναι άξιος των
ανθρώπων που τον κυβερνούν».
Γι’ αυτό, σε τούτη την δύσκολη
ώρα, έχουμε υπέρτατο χρέος να
οικοδομήσουμε αξιόπιστο κράτος
με τους άριστους στα καίρια αξιώματα της δημόσιας ζωής συνάπτοντας ισχυρές συμμαχίες πείθοντας ταυτόχρονα τους εταίρους
μας ότι είμαστε αποφασισμένοι να
προχωρήσουμε απαρέγκλιτα μαζί
τους για την οικοδόμηση της νέα
Ευρώπης της ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής. Οι πρώτοι
που θα επωφεληθούν από αυτή
την προσπάθεια θα είναι η
Κύπρος, η Ελλάδα και οι άλλες μη
προνομιούχες χώρες του ευρωπαικού νότου. Προς την κατεύθυνση
αυτή η εκλογή Γιούνγκερ στο ευρωπαικό τιμόνι είναι μια χρυσή
ευκαιρία για ένα ελπιδοφόρο
αύριο, αρκεί να μετουσιώσουμε σε
πράξη το σοβαρό λογοπαίγνιο του
νέου ισχυρού ανδρός της «Κομισιόν» ότι ως απόγονοι του Πλάτωνα πρέπει και μπορούμε να παίζουμε στην Α’ Εθνική.

ρούμε;
Ας προστατευθούν λοιπόν αυτοί που
πραγματικά αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και ας αναγκαστούν οι υπόλοιποι να βάλουν το χέρι
και στις δύο τσέπες.
Η μια μπορεί να φαίνεται άδεια η άλλη
όμως βαρυγεμάτη…….
Οι ευθύνες των τραπεζών με τη διαγραφή χρεών είναι ασήκωτες. Όμως δεν
ευθύνονται ούτε οι χιλιάδες πολίτες που
είναι αξιόχρεοι αλλά ούτε και οι συνάνθρωποι μας που για συγκεκριμένους
λόγους δεν μπορούν να καταβάλουν τις
οφειλές τους.
Κανένας δεν επιθυμεί να δει συνανθρώπους μας να χάνουν το σπίτι τους.
Όμως από την άλλη δεν γίνεται να εξακολουθούν να υπάρχουν στρεβλώσεις
στο σύστημα το οποίο εκμεταλλεύονται
βάναυσα και όλοι όσοι που μπορούν να
πληρώνουν τις δόσεις τους και δεν το
πράττουν.

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,

μας βρήκαν φταίνε οι ξένοι. Πρώτα
απόλα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για τη θλιβερή
κατάντια μας κυρίως φταίνε τα
πολιτικά συστήματα σε Κύπρο και
Ελλάδα που στήριξαν την ύπαρξη
τους στην διαπλοκή, την διαφθορά
την αναξιοκρατία, και την ανισοπολιτεία. Αναμφίβολα, μεγάλη
ευθύνη φέρουμε και μείς οι οι
πολίτες που ανεχθήκαμε και
δυστυχώς ανεχόμαστε ακόμη ανάξιους ηγέτες και δημόσιους άρχοντες να μας διοικούν.

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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• Η ΣΕΚ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Να προστατευθεί πάση θυσία η πρώτη κατοικία
Η

ΣΕΚ προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να αποδεκτεί εκποιήσεις
ακινήτων, ιδιαίτερα της πρώτης κατοικίας, που ανήκουν σε
άτομα που δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους προς τις τράπεζες λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και γενικότερα την πολιτεία να
βρουν μέσω εξαντλητικού διαλόγου τις απαραίτητες ρυθμίσεις
στη νομοθεσία περί εκποιήσεων και αφερεγγυότητας με σκοπό
την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής
στέγης.

Με υπόμνημα της προς την Κυβερνητική Επιτροπή Οικονομικών η
ΣΕΚ τονίζει ότι η Κύπρος θα πρέπει
να αποκτήσει ξανά ισχυρό τραπεζικό σύστημα όχι όμως μέσα από
την εκποίηση περιουσιών ανυποψίαστων πολιτών οι οποίοι δεν
φέρουν καμία ευθύνη ούτε για τους

√ Μέσω εξαντλητικού
διαλόγου να εξευρεθεί
κοινωνικά δίκαιη λύση
στο φλέγον θέμα
των εκποιήσεων
κακούς δημοσιονομικούς χειρισμούς, ούτε για τα τραπεζικά
σκάνδαλα.

Αποτροπή μαζικών
εκποιήσεων
Περαιτέρω, η ΣΕΚ υπογραμμίζει ότι
θα πρέπει:
• Να αποτραπεί η μαζική εκποίηση
διαχωρίζοντας τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από κάθε
λογής επιτήδειους και τους μεγα-

• Η μείωση της τιμής πώλησης
από 80% στο 50% μέσα σ’ ένα
χρόνο είναι άκρως επικίνδυνη
αφού θα επιφέρει απότομη μείωση
της τιμής των ακινήτων με συνεπακόλουθο τον αποπληθωρισμό
παράτασης της ύφεσης, επιδείνωση του οικονομικού κλίματος,
αύξηση της
ανεργίας, μείωση μισθών
και κατεπέκταση εκμετάλλευση των
νέων δεδομέ-

λοοφειλέτες που επιχειρούν να
εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

• Η παραπομπή στο θεσμό του Επιτρόπου Αφερεγγυότητας, καταδεικνύει πως θα πρέπει να υπάρχει
ένα ενιαίο πλαίσιο συζήτησης των νομοσχεδίων.
• Αναστολή των τόκων υπερημερίας.
• Εφαρμοστεί ενιαία και ομοιόμορφα, ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια.
• Αποφυγή μαζικών εκποιήσεων και προώθηση
ουσιαστικών αναδιαρθρώσεων,
αίροντας
στρεβλώσεις του ίδιου
του χρηματοπιστωτικού
συστήματος.
• Η πρώτη κατοικία και
η επαγγελματική στέγη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να προσεγγιστούν
ως δίαυλος διαφυγής
για μεγαλοδανειολήπτες.

• Να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η
αδυναμία επηρεαζομένων για
καταβολή εξόδων σε δικηγόρους
και εκτιμητές ακινήτων.
• Η όποα εκποίηση να συνοδεύεται
αυτόματα με πλήρη διαγραφή του
χρέους, ως ελάχιστη συνεισφορά
των τραπεζών οι οποίες φέρουν
τεράστια ευθύνη για την οικονοική

νων από τους
καραδοκούντες
κερδοσκόπους.
• Να διατηρηθεί ο ρόλος του κτηματολογίου για σκοπούς εκτιμήσεων.
• Αυξηθεί ουσιαστικά το περιθώριο των 30 ημερών για αποπληρωμή του δανείου από την ημέρα
αποστολής της ειδοποίησης.

• Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής Σταύρου, επανεξελέγη στην Εκτελεστική
Γραμματεία του Ναυτιλιακού Τμήματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας

Σ

την παρουσία 1200 αντιπροσώπων από
150 χώρες πραγματοποιήθηκε στη Σόφια
Βουλγαρίας από 10 μέχρι 17 Αυγούστου το
43ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών ITF.

παγκόσμιο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο γγ της Ομοσπονδίας Μεταφορών ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου επανεκλέγηκε για 2η συνεχή τετραετία στην εκτελεστική γραμματεία του Ναυτιλιακού Τμήματος της ITF. Η εκλογή του κ.
Σταύρου αποτελεί τιμή τόσο για την ΣΕΚ όσο
και για την Κύπρο αφού ή χώρα μας βρίσκεται
ανάμεσα στις δέκα ναυτιλιακές δυνάμεις στον
Κόσμο.

Την ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ στο συνέδριο εκπροσώπησε
ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ και ο αναπληρωτής
της Ομοσπονδίας Παντελής Σταύρου και
Τίτος Τιμοθέου αντίστοιχα. Στη φωτό οι δύο
αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας μαζί με τον
Άγη Τσελέντη (ΡΝΟ) και τον γ.γ. της ITF Στιβ
Κότον.

Κύριο θέμα ήταν ο ρόλος που
καλείται να διαδραματίσει η ΙTF
σχετικά με την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων
τα οποία δέχονται ισχυρές πιέσεις από εργοδότες και κυβερνήσεις για συρρίκνωση τους ανά το

• Η μνημονιακή υποχρέωση τύχει επαναδιαπραγμάτευσης, έτσι ώστε να θωρακιστούν οι αδύνατες ομάδες του πληθυσμού και υπάρξει ταυτόχρονη ψήφιση
του αναπροσαρμοσμένου νομοσχεδίου με αυτό της
αφερεγγυότητας, για πλήρη εξαίρεση της πρώτης
κατοικίας. Ταυτόχρονη κατάθεση των δύο νομοσχεδίων με εφαρμογή την 1/1/2015.

• Να διαφυλαχθεί η μικρή
επαγγελματική στέγη

Η ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ συμμετείχε στο συνέδριο
της ΙΤF στη Σόφια

Το συνέδριο ασχολήθηκε μεταξύ
άλλων και με θέματα χερσαίων
μεταφορών,αερομεταφορών ενώ
εξέδωσε ψηφίσματα που αποτελούν τη βάση για την ενεργό
δράση της Διεθνούς Ομοσπονδία
για την επόμενη τετραετία.

Η πεμπτουσία των θέσεων της ΣΕΚ

κατρακύλα του τόπου.

Στη θέση του γγ της Διεθνούς εκλέγηκε ο Στιβ
Κότον διαδεχόμενος τον αφυπηρετήσαντα
Ντείβιτ Κοκροφτ. Στην προεδρία επανεξελέγη
ο Πάτυ Κρούμλιν.

• Μείωση στα επιτόκια
για στεγαστικά δάνεια (Euribor + 1.50%).
• Θα είναι πραγματικά άδικο, με πρόσχημα την
είσπραξη 436 εκ. Ευρώ, ως η 6η δόση, (ποσό που
μπορεί να εισπραχτεί μέσα από την αύξηση της
φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους), να
τεθούν υπό κίνδυνο η περιουσία και η αξιοπρέπεια
χιλιάδων συνανθρώπων μας.

Μικρή μείωση της ανεργίας τον Ιούλιο

Κ

ατά 1,2% χαμηλότερο ήταν το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούλιο
2014 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους. Αυτό
καταδεικνύουν τα στοιχεία που έδωσε την περασμένη εβδομάδα στη
δημοσιότητα η Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat. Πρόκειται
για την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία μείωση των ποσοστών ανεργίας
για το νησί μας.
Ωστόσο η ανεργία στην Κύπρο παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα σε
σχέση με το μέσο ευρωπαικό όρο
Συγκεκριμένα, λαμβάνει την τέταρτη
υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά, μετά
την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κροατία.

• Μικρή μείωση κατέγραψε για άλλο ένα
μήνα η Κύπρος,
σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της Eurostat

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο
αριθμός των ανέργων μειώθηκε στις
62 χιλ. τον Ιούλιο μήνα του 2014, έναντι 63 χιλ. τον Ιούνιο του 2014
και 70 χιλ. τον Ιούλιο του 2013.
Το ποσοστό των άνεργων ανδρών στην Κύπρο υπολογίζεται στο
15,4% και των γυναικών στο 14,4%.
Το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους (κάτω των 25 ετών) φθάνει το 35,1%.

Σταθερά υψηλή η ανεργία στην Ευρωζώνη
Τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη η ανεργία δεν παρουσίασε
μεταβολή παραμένοντας σε ψηλά επίπεδα.
Συγκεκριμένα, στην ΕΕ των 28 η ανεργία παρέμεινε στο 10,2% όσο και
τον προηγούμενο μήνα και στην ευρωζώνη παρέμεινε στο 11,5%.
Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται στα 24,9 εκ.
στο σύνολο της ΕΕ με τα 18,4 εκ. να βρίσκονται στην ευρωζώνη.
Για την ιστορία να πούμε πως μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τα
μικρότερα ποσοστά ανεργίας έχει η Αυστρία (4,9%) και η Γερμανία
(4,9%).
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Συνέντευξη της ακαδημαϊκού Μαίρης Κουτσελίνη - Ιωαννίδου στην «Εργατική Φωνή»

Γ

όνιμο έδαφος εν μέσω οικονομικής κρίσης βρίσκουν οι διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων
στο χώρο εργασίας. Αν και για
πολλούς η ισότητα θεωρείται
«πλεονασμός στους δύσκολους
καιρούς που βιώνουμε εντούτοις
αποτελεί βασική συνιστόσα της
αναπτυξιακής και κοινωνικής
πολιτικής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε
στη δημοσιογράφο της «Εργατικής Φωνής» Δέσποινα Ησαϊα η
ακαδημαϊκός Μαίρη ΚουτσελίνηΙωαννίδου επισημαίνει πως οι στερεοτυπικές αντιλήψεις είναι υπαρκτές γεγονός που δυσχαιρένει την
ισότητα. Ακόμη και οι γυναίκες
όπως καταγράφεται σε έρευνες
θεωρούν ότι ο άνδρας είναι πιο
ικανός να ηγείται και έχει περισσότερες ικανότητες για εργασία.
1. Πώς επηρεάζει η οικονομική
κρίση τη γυναίκα;
- Πρώτα πρέπει να πούμε ότι η
κρίση επηρεάζει αρνητικά την
ισότητα και τη θέση
της γυναίκας. Η
κρίση ενισχύει τις
ήδη
υπάρχουσες
διακρίσεις. Παρόλο
ότι η κρίση έγινε πιο
άμεσα ορατή στην
περίπτωση
των
ανδρών, λόγω κρίσης κυρίως των
ανδροκρατούμενων
επαγγελμάτων των
κατασκευών και της
βιομηχανίας,
η
κρίση, όμως, πλήττει περισσότερο τις
γυναίκες, διότι ανατρέπει τις πολιτικές,
τις προτεραιότητες
και τις καθιερωμένες πρακτικές προώθησης ισότητας των φύλων των κρατών.
- Η κρίση έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για ανθρώπους που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, και
επομένως πλήττει σημαντικά τις
γυναίκες λόγω απώλειας εργασίας, ιδιαίτερα της εργασίας μερικής ή συμπληρωματικής απασχόλησης, απλήρωτης εργασίας ή
εργασίας σε μικρές οικογενειακές
επιχειρήσεις
- Η φτώχεια, λόγω οικονομικής
κρίσης, συνδέεται άμεσα με την
εξάλειψη ή σημαντική μείωση κοινωνικών ωφελημάτων και μέτρων
κοινωνικής πρόνοιας.
Η ανεργία, επίσης, των
νέων είναι γενικά σε υψηλά ποσοστά αλλά η πιθανότητα οι νέες
γυναίκες να μένουν για περισσότερο χρόνο και σε μεγαλύτερα
ποσοστά άνεργες είναι σημαντικά
αυξητικές.
- Επίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη
οι γυναίκες, γενικά, παραμένουν
σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα άνεργες σε σχέση με τους
άνδρες, η βιομηχανία του σεξ και
της εκμετάλλευσης γυναικών έχει
ενταθεί.
2. Εν καιρώ κρίσης με ποιους
τρόπους μπορεί η ισότητα να
πάρει σάρκα και οστά;

Δεν είναι πολυτέλεια
η Ισότητα των φύλων
- Σε καιρό κρίσης η αρχή της Ισότητας των Φύλων δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασική συνιστώσα
της όλης αναπτυξιακής πολιτικής.
Οι μελετητές σήμερα καταγράφουν ότι η ανάπτυξη περνά μέσα
από την αξιοποίηση και του άλλου
μισού του πληθυσμού. Η εργοδότηση περισσότερων γυναικών
ωθεί σε ανάπτυξη:
- Οι έρευνες διεθνώς έχουν δείξει
ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ
του ποσοστού εργοδότησης των
γυναικών και του κατά κεφαλήν
εισοδήματος, καθώς και μεταξύ
γεννήσεων, εργοδότησης, ισότητας στη φροντίδα των παιδιών και
των πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας – οικογένειας.
- Επίσης, η πολύ γνωστή έρευνα

ρούν, επίσης, να δίνονται κίνητρα
στον ιδιωτικό τομέα για συνέχιση
εργοδότησης εγκύων γυναικών
και ίση αμοιβή, με στοχευμένη
απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις, κ.ά.
- Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά χρειάζονται και νομοθετική ρύθμιση, η
οποία δεν είναι εύκολο στην
Κύπρο να επιτευχθεί σε μια Βουλή
η οποία κατήργησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα
και της οποίας εκπρόσωποι σε
δημόσιες τοποθετήσεις τους
δηλώνουν ότι όλα τα σχετικά με
την ισότητα έχουν γίνει.
Οι τοποθετήσεις αυτές δείχνουν
και αρνητικές στερεοτυπικές αντιλήψεις εις βάρος της γυναίκας
και έλλειψη προθυμίας αλλά και
ευαισθησίας να ασχοληθούν
σοβαρά με τα θέματα ισότητας.
- Από την άλλη, ας μην ξεχνούμε
ότι στην Κύπρο θεωρούμε ακόμη

«Αποτελεί μύθο πως
η ισότητα έχει κατακτηθεί
και οι νόμοι έχουν αναπροσαρμοστεί στα θέματα
των διακρίσεων»

Catalyst (USA) έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που είχαν γυναίκες εργοδοτούμενες και σε ανώτερες
θέσεις υπερείχαν από όσες δεν
είχαν. Πάνω σε αυτή τη λογική
στηρίζεται και η διακηρυγμένη
σήμερα πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για να φτάσουν οι γυναίκες στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στο
40% του προσωπικού σε θέσεις
λήψης απόφασης. Σήμερα θεωρείται ότι η απόκλιση και διαφορετικότητα στη δομή και ιεραρχία
των επιχειρήσεων είναι παράγοντας επιτυχίας
3. Πώς μπορεί να εκλείψει η στοχοποίηση της εργαζόμενης μητέρας στο χώρο εργασίας, όπως και
η ανισότητα στην εργασία;
- Υπάρχουν ήδη δοκιμασμένοι
τρόποι, πρακτικές και μέτρα τα
οποία προφυλάσσουν τη γυναίκα
από δυσμενείς διακρίσεις στο
χώρο της εργασίας, φτάνει να
αποφασίσει η πολιτεία να τους
εφαρμόσει. Στις σκανδιναβικές
π.χ. χώρες είναι υποχρεωμένες οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις να καταθέτουν ετήσια ή διετή αναφορά για
προσλήψεις και απολύσεις, οι
οποίες να τεκμηριώνουν τους
λόγους και τη μη διάκριση. Εκεί
που διαπιστώνονται διακρίσεις
επιβάλλονται κυρώσεις. Μπο-

ότι το θέμα «οικογένεια» και ανατροφή των παιδιών είναι γυναικεία υπόθεση, επομένως η γυναίκα, όπως δείχνουν και οι στατιστικές, οφείλει να εγκαταλείπει τους
στόχους για εργασία, ανέλιξη και
καριέρα. Εκτός από στερεοτυπική αντίληψη η θέση αυτή στηρίζεται και στο γεγονός ότι και οι
άντρες σύζυγοι κατά κανόνα
αυτό πιστεύουν, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι στατιστικές ανέλιξης πριν και μετά τον γάμο,
όπου ευνοείται εντός γάμου ο
άντρας. Βέβαια, ευθύνη φέρει και
η γυναίκα- σύζυγος, όταν αποδέχεται στερεοτυπικούς ρόλους. Το
να είσαι μητέρα που ανταποκρίνεται στον ρόλο της με ποιότητα και
επιτυχία δεν σημαίνει ότι κάθεσαι
στο σπίτι και περιμένεις πότε θα

σχολάσουν οι άλλοι, αλλά πώς
μπορείς να ανταποκριθείς στις
ανάγκες ανάπτυξης των γύρω σου
προσφέροντας ποιοτικό χρόνο
στην επικοινωνία μαζί τους. .
- Επίσης, σημαντικό θέμα είναι η
δημιουργία φιλικού προς τη μητέρα και την οικογένεια εργασιακού
περιβάλλοντος, με αύξηση των
ιδιωτικών νηπιαγωγείων και των
βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς
και των χώρων δημιουργικής ενασχόλησης των παιδιών.
4. Η νέα γενιά πιστεύετε ότι αντιστέκεται στα στερεότυπα;
- Οι ως τώρα έρευνες που έγιναν
στην Κύπρο αλλά και τα αποτελέσματα αντίστοιχων ευρωπαϊκών
στις οποίες συμμετείχαμε δεν έδειξαν μεγαλύτερη ευαισθησία μεταξύ των νέων. Τα αγόρια πάντα
έχουν περισσότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις εις βάρος της
γυναίκας, αλλά και τα κορίτσια ,
ως γενική βέβαια τάση όπως
καταγράφεται στις σχετικές έρευνες, θεωρούν ότι ο άντρας είναι
πιο ικανός για να ηγείται, έχει
περισσότερες ικανότητες για
εργασία και μπορείς να του εμπιστευτείς με περισσότερη σιγουριά
υπεύθυνες θέσεις και θέσεις στην
πολιτική ζωή και τον εργασιακό
και δημόσιο βίο.
- Τέτοιου είδους στερεοτυπικές
αναπαραστάσεις βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις μας και
στον τρόπο που η ίδια η οικογένεια συμπεριφέρεται στα παιδιά,
ανάλογα με το φύλο τους. Με
αυτό δεν θέλω βέβαια να θεωρηθεί ότι και η επίσημη εκπαίδευση
και σχολική ζωή δεν ευθύνονται,
όμως, εκπαίδευση σήμερα δεν
παρέχει μόνο το σχολείο αλλά η
ίδια η κοινωνία και η πολιτεία, η
οποία σε αυτό το θέμα της ισότητας, κάθε άλλο παρά παιδαγωγούσα πολιτεία είναι.
5. Tο εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνει υπόψη την προαγωγή της
ισότητας;
- Το πρόβλημα είναι πάντα η απόσταση μεταξύ ρητορικής και πρά-

Έχουν επικρατήσει κάποιοι μύθοι , που δυστυχώς
επαναλαμβάνονται και από γυναίκες, σχετικά με
της διακρίσεις και τους ακούμε συχνά να επαναλαμβάνονται και στην Κύπρο:
Μύθος 1: « Η ισότητα έχει κατακτηθεί, οι νόμοι
έχουν αναπροσαρμοστεί κατά των διακρίσεων».
Το πρόβλημα δεν είναι νομικό μόνο αλλά και θεσμικό και θέμα έλλειψης ευαισθησίας.
Μύθος 2: «Οι γυναίκες που αξίζουν επιτυγχάνουν,
υπάρχουν τόσες επιτυχημένες επιχειρηματίες, επιστήμονες, ερευνήτριες, υπουργοί…». Δηλαδή από
τις γυναίκες αξίζει μόνο το 10-15% (τόσες είναι οι
δήθεν επιτυχημένες), ενώ από το άλλο μισό του πληθυσμού αξίζει το 85-90%; Αυτή η τοποθέτηση, η
οποία επαναλαμβάνεται και από γυναίκες είναι ιδιαίτερα προβληματική.
Μύθος 3: «Οι ποσοστώσεις είναι αντίθετες προς την
πραγματική δημοκρατία». Το επιχείρημα όσων δεν

ξης, διακηρύξεων και εφαρμογής.
Ιδιαίτερη έμφαση δεν δίνεται.
Φέτος το Υπουργείο Εργασίας
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών σε θέματα
Ισότητας. Όπως ήταν αναμενόμενο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
με ανακοινώσεις διερωτήθηκαν
αν αυτό είναι το πρόβλημα!
- Όπως, όμως, ανέφερα και πιο
πάνω, το παράδειγμα συμπεριφοράς και η έλλειψη ευαισθησίας σε
θέματα ισότητας είναι το πρόβλημα. Και την εκπαίδευση δεν την
παίρνουν τα παιδιά μόνο από το
σχολείο. Πιο ισχυρό είναι το
παράδειγμα της πολιτείας και της
οικογένειας.
6. Γιατί τα πράγματα δεν αλλάζουν παρά τις διακηρύξεις;
- Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης
έχει επισημανθεί ότι οι αλλαγές
είναι πολύ αργές λόγω του ότι οι
ομάδες λήψης απόφασης για
μέτρα περιορισμού των διακρίσεων αποτελείται από άντρες ή από
ανυποψίαστες γυναίκες για την
ανισότητα: στο κοινοβούλιο, στα
υπουργεία, στις επιτροπές διαβούλευσης
7. Ένα μήνυμα για την επίτευξη
πραγματικής ισότητας;
- Είναι καιρός να περάσουμε από
τις Διαμαρτυρίες στην Απαίτηση:
Διεκδίκηση ποσοστώσεων και
λογοδότηση για αποφάσεις προσλήψεων, διορισμών και προαγωγών και διαφυλικό φιλτράρισμα
όλων των μέτρων και διαδικασιών.
- Σε αυτό τον αγώνα οι άντρες δεν
είναι αντίπαλοί μας, είναι συνεργάτες για αξιοποίηση και του
άλλου μισού του πληθυσμού για
ανάπτυξη.

βλέπουν ότι το πρόβλημα δεν εστιάζεται στην έλλειψη ικανότητας (αλλοίμονο αν δεχθούμε ότι το 85%
των γυναικών είναι ανίκανες), αλλά σε θεσμική
δυσλειτουργία και προκαταλήψεις.
Οι παραδοχές αυτές έχουν δραστηριοποιήσει διαδικασίες περιορισμού της παρουσίας της γυναίκας:
Μια πολυπληθής ομάδα με μια μόνο γυναίκα- δείγμα ικανοποιεί ως προς τη σύνθεση. Συμβαίνει το
ίδιο με μια ομάδα ή ένα υπουργικό χωρίς άντρα;
Μόνο 3% σε ολόκληρη την Ευρώπη των εισηγμένων
εταιρειών έχουν πρόεδρο γυναίκα και μόλις το 10%
των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γυναίκες. Η Γαλλία, η
Ιταλία ψήφισαν νόμους για να φτάσουν το 40%
μέχρι το 2015, με επιβολή ποσοστώσεων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων.
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οφερό είναι το τοπίο στην
Κυπριακή αγορά εργασίας. Οι θέσεις εργασίας
δημιουργούνται με το σταγονόμετρο. Την ίδια ώρα η
παράνομη ή αδήλωτη εργασία κάνουν θραύση.

Στασιμότητα στην αγορά εργασίας
με άνθηση της αδήλωτης απασχόλησης

Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014 οι
αναρτημένες κενές θέσεις
αριθμούσαν μόλις 849, ενώ ο
αριθμός των υποψηφίων οι
οποίοι είχαν αναρτήσει τα βιογραφικά τους έφτανε τις 6.177
άτομα. Ως επί το πλείστον, οι
ενδιαφερόμενοι είναι άτομα
διαφόρων ηλικιών, κυρίως
όμως νέοι πτυχιούχοι. Το
ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για δημιουργία
θέσεων εργασίας είναι πενιχρό, μόλις 694 εργοδότες προσέφεραν θέσεις.

• Προωθείται το νομοσχέδιο ενάντια στη μαύρη εργασία

Ζ

μητρώο του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, σε σύνολο 819 επιθεωρήσεων στις κατασκευές οι 70
εργοδότες / αυτοεργοδοτούμενοι δεν ήταν δηλωμένοι (8,55%),
στα κέντρα αναψυχής σε σύνολο 43 εργοδοτών οι 6 δεν ήταν
δηλωμένοι. Αντίθετα, εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν και οι
26 ξενοδοχόχοι, οι οποίοι έτυ-

√ Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, το
μεγαλύτερο μερίδιο της αδήλωτης εργασίας εντοπίζεται
στις κατασκευές 27%, και ακολουθούν τα κέντρα
αναψυχής, 25%, και τα ξενοδοχεία, 14%.

√ Προωθείται νομοσχέδιο για πάταξη
της μαύρης εργασίας
Την ώρα που οι επιχειρηματίες
παρουσιάζονται κουμπωμένοι
και δεν αναζητούν προσωπικό,
επιλέγουν να καλύψουν τις
ανάγκες τους μέσω των σχεδίων επιδοτούμενης πρόσληψης ανέργων, που εφαρμόζει
το υπουργείο Εργασίας και η
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού. Τα οποία Σχέδια
κινούνται με πολύ καλά αποτελέσματα και εργοδότες προσλαμβάνουν και δύο ακόμη και
τρεις ανέργους.
Αν και η κυπριακή οικονομία
δημιουργεί
περιορισμένες
θέσεις εργασίας, εντούτοις η
ανασφάλιστη εργασίας εξακολουθεί να ανθεί. Κατά το
υπουργείο Εργασίας, το ποσοστό της ανασφάλιστης εργασίας κυμαίνεται στο 24%-25%.
Ένδειξη της έκτασης της αδήλωτης, δίνουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία, από τις επιθεωρήσεις των μικτών κλιμακίων
του υπουργείου Εργασίας, που
αφορούν στο πρώτο πεντάμηνο του 2014. Συγκεκριμένα,
κατά την πε΄ριοδο αυτή διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις σε
1.093 εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους, εκ των οποίων οι
113 ήταν αδήλωτοι στο

χαν επιθεώρησης. Όσον αφορά
στους αδήλωτους εργοδοτούμενους, οι άλλοι Ευρωπαίοι
υπήκοοι αποτελούσαν το
μεγαλύτεριο μερίδιο. Σε σύνολο
1.011 εργοδοτουμένων οι 289
στερούνταν κοινωνικής ασφάλισης. Από κοντά ακολουθούσαν οι Ε/κ οι οποίοι σε σύνολο
1.176 ατόμων οι 193 ήταν
ανασφάλιστοι. Περιορισμένα
είναι τα περιστατικά της αδήλωτης εργασίας ανάμεσα
στους αλλοδαπούς, σε σύνολο
197 εργαζομένων οι 76 ήταν
ανασφάλιστοι. Η εργοδότηση
αλλοδαπών στην κυπριακή
οικονομία έχει συρρικνωθεί
δραστικά τα τελευταία χρόνια,
ως αποτέλεσμα της αυστηρότερης πολιτικής του υπουργείου Εργασίας.
Μέσα σ’ αυτό το μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος στο Εργατικό
Συμβουλευτικό Σώμα για προώθηση του νομοσχεδίου που
προβλέπει δραστική αύξηση
των ποινών για την παράνομη
εργασία.
Βασική φιλοσοφία του προσχεδίου είναι η απόδοση αυξημένων εξουσιών σε επιθεωρη-

τές του Υπουργείου Εργασίας,
οι οποίοι όταν διαπιστώνουν
περιπτώσεις αδήλωτων εργαζομένων θα δύνανται να υποδεικνύουν στον εργοδότη την
υποχρέωσή του να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων σε προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τριμελής επιτροπή,
που θα απαρτίζεται από λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα
δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, που δεν θα υπερβαίνει τις €10.000. Επιπρόσθετα, αν επιβληθεί σε έναν εργοδότη ή αυτοτελώς εργαζόμενο,
εντός δύο ετών, για δεύτερη
φορά διοικητικό πρόστιμο,
τότε ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
θα δύναται να αναστείλει τη

λειτουργία της επιχείρησης,
για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες. Η μη καταβολή του διοικητικού προστίμου από τον εργοδότη ή τον
αυτοτελώς εργαζόμενο αποτελεί ποινικό αδίκημα και σε

περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι
ένα χρόνο ή σε πρόστιμο μέχρι
€50.000 ή και στις δύο ποινές.
Η προτεινόμενη νομοθεσία θα
κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση μέσα στο Φθινόπωρο 2014.

Η ύφεση του τρέχοντος έτους θα συνεχισθεί και το 2015
• Τι επισημαίνει μελέτη από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σ

το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους η πραγματική οικονομική δραστηριότητα υπολογίζεται να μειωθεί κατά 2,3% και
1,6%, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με μελέτη το Κέντρο Οικονομικών
Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου η ύφεση
προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2015, ωστόσο η συρρίκνωση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα
επιβραδυνθεί περαιτέρω, με την πρόβλεψη για
το έτος να διαμορφώνεται στο -0,7%. Το ΑΕΠ
προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,1% το πρώτο
τρίμηνο του 2015 (συγκριτικά με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2014) και κατά 0,8% το δεύτερο και
τρίτο τρίμηνο, ενώ το τελευταίο τρίμηνο το
ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.
Όπως αναφέρεται, η πρόβλεψη για ηπιότερη
ύφεση το 2014 οφείλεται στην επιβράδυνση
της συρρίκνωσης του ΑΕΠ και την περαιτέρω
βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην ΕΕ
το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Λιγότερο αρνητικοί παρουσιάζονται εγχώριοι
προπορευόμενοι δείκτες που σχετίζονται με
την πραγματική δραστηριότητα και την αγορά
εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2014 συγκριτικά με το εξάμηνο του 2013.
Επιπρόσθετα, η ενδυνάμωση της οικονομικής
εμπιστοσύνης στην Κύπρο και την Ευρωζώνη,
οι ευνοϊκές επιδράσεις των χρηματιστηριακών
αγορών και η επιβράδυνση του ρυθμού συρρίκνωσης των καταθέσεων επέδρασαν θετικά
στην εκτίμηση λιγότερο αρνητικών προβλέψεων.
Η έρευνα αναφέρεται στις θετικές εξελίξεις
σχετικά με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τους δείκτες οικονομικού κλίματος
και χρηματιστηριακών αγορών. Ωστόσο,
σημειώνεται, οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν
επαρκούν για να δώσουν προβλέψεις θετικών
ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ για το 2015, με
δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες στην εγχώ-

ρια πραγματική οικονομία.

«Θηλιά» τα τσουχτερά επιτόκια
Την ίδια ώρα οι δυσμενείς πιστωτικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από μείωση των
δανείων και σχετικά ψηλά δανειστικά επιτόκια
φαίνεται να επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα, ειδικότερα προς το
τέλος του 2014 και καθ' όλη τη διάρκεια του
2015. Η υποχώρηση στα επιτόκια των κρατικών ομολόγων ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Κύπρου, έχουν
έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ. Οι προβλέψεις συνοδεύονται από κινδύνους για
βαθύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση. Οι
κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται κυρίως με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και το διεθνές περιβάλλον.

• Καθυστέρηση μεταρρυθμίσεων και ψηλά
επιτόκια εκτρέφουν την οικονομική ύφεση

Μια παρατεταμένη περίοδος δυσμενών εγχώριων χρηματοπιστωτικών συνθηκών πιθανόν
να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε επενδύσεις, απασχόληση και ανάπτυξη. Τα αυξανόμενα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων
σε συνδυασμό με καθυστερήσεις στη μεταρρύθμιση του σχετικού νομικού πλαισίου και,
γενικότερα, στις πολιτικές διαχείρισής τους
απειλούν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, επιδεινώνουν τις δυσμενείς πιστωτικές
συνθήκες και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη.
Επίσης, καθυστέρηση στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να έχει
αρνητικές συνέπειες στο οικονομικό κλίμα και
δυνατόν να δημιουργήσει κινδύνους για τους
δημοσιονομικούς στόχους και την οικονομική
δραστηριότητα.
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Η αυτοματοποίηση απειλεί σοβαρά ΟΗΕ: Πάνω από 2,2 δισ. άνθρωποι
τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
ζουν στη φτώχεια

Μ

ία στις δύο θέσεις εργασίας στην
Ε.Ε. κινδυνεύει να χαθεί λόγω της
αυτοματοποίησης, υποστηρίζει το
Bruegel. Στην Ελλάδα η πρόοδος της
τεχνολογίας θα επηρεάσει το 56,47%.
Περισσότερες από τις μισές από τις
σημερινές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση κινδυνεύουν στις επόμενες
δεκαετίες εξαιτίας της μηχανοργάνωσης και της προόδου της τεχνολογίας,
υποστηρίζει η δεξαμενή σκέψης [think
tank ] Bruegel, στηρίζοντας την εκτίμησή της στις διαπιστώσεις της περσινής
μελέτης των ακαδημαϊκών Carl Benedikt
Frey και Michael A. Osborne. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης
προέβλεψαν ότι τα σημαντικά επιτεύγ-

√ Στον αέρα οι μισές θέσεις
εργασίας στις αμέσως επόμενες
δεκαετίες
ματα της τεχνολογίας –ειδικά στη μηχανική μάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη
και την κινητή ρομποτική- θα επηρεάσουν δραματικά τη μορφή της εργασίας
σε 702 επαγγέλματα τα επόμενα δέκα με
είκοσι χρονιά.
Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, μέρος ή
και το σύνολο της εργασίας που προσφέρουν σήμερα εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο
θα αντικατασταθεί σταδιακά από τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η αλλαγή
αυτή θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο
τους χαμηλών δεξιοτήτων και χαμηλά
αμειβόμενους κλάδους, οι οποίοι παραδοσιακά παρέμεναν αλώβητοι από την
αυτοματοποίηση.
Προσαρμόζοντας τα ευρήματα αυτά
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, το
Bruegel διαπίστωσε ότι η πρόοδος της
τεχνολογίας θα επηρεάσει κατά μέσο
όρο το 54% των θέσεων εργασίας στην
Ε.Ε. Από τις 28 χώρες της Ε.Ε., τις
μικρότερες επιπτώσεις θα υποστούν οι
δουλειές στις βόρειες χώρες – Σουηδία
(46,69%), Βρετανία (47,17%) και Ολλαν-

Χάθηκαν ένα εκ. θέσεις
λόγω κρίσης

Η

Ελλάδα έχασε ένα εκατομμύριο
θέσεις εργασίας την τελευταία
πενταετία λόγω της οικονομικής κρίσης και για να δημιουργήσει νέες θα
χρειαστούν τουλάχιστον 25 χρόνια
σύμφωνα με νέα μελέτη του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού
στήριξης της επιχειρηματικότητας,
Endeavor Greece.
Οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν προέρχονται από τρεις κλάδους -τις
κατασκευές, το λιανεμπόριο-χονδρεμπόριο και τη μεταποίηση. Τρεις μόνο
κλάδοι κατάφεραν να διατηρήσουν ή
και να αυξήσουν το συνολικό εργατικό
δυναμικό: ο αγροτικός τομέας, η μεταποίηση τροφίμων και ο κλάδος της
τεχνολογίας.

Π

ερισσότεροι από 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη είναι
φτωχοί ή βρίσκονται στα όρια της
φτώχειας, αριθμός που αναμένεται να
αυξηθεί λόγω της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και των φυσικών καταστροφών, προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

λιγότερο.

Στην έκθεσή του για το 2014 που
δημοσιοποιήθηκε στο Τόκιο, το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη
(UNDP) επικαλείται τις τιμές των τροφίμων και τις σφοδρές συγκρούσεις
ως άλλες αιτίες επιδείνωσης της
φτώχειας.

Η έκθεση επιμένει επίσης στο γεγονός
ότι η ανεργία συχνά συνοδεύεται από
την αύξηση της εγκληματικότητας, της
βίας, της χρήσης ναρκωτικών και των
αυτοκτονιών.

Παρότι παγκοσμίως η φτώχεια υποχωρεί, το UNDP προειδοποιεί για
αυξανόμενες ανισότητες και “διαρθρωτικές αδυναμίες”, οι οποίες συνιστούν σοβαρές απειλές στην καταπο-

Σύμφωνα με την έκθεση, σχεδόν 1,5
δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε
συνθήκες φτώχειας σε 91 χώρες του
αναπτυσσόμενου κόσμου και 800 εκατομμύρια βρίσκονται στα όρια της
φτώχειας.

“Με την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των τρωτών σημείων, όλοι
θα μπορούν να μοιραστούν την πρόοδο και η ανάπτυξη θα γίνει πιο ισομερής και βιώσιμη”, γράφει στον πρόλογο της έκθεσης η επικεφαλής του
UNDP, Ελεν Κλαρκ.

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι οι νέοι
στην Ελλάδα επηρεάστηκαν δυσανάλογα από την αύξηση της ανεργίας με
περισσότερες από μισό εκατομμύριο
χαμένες θέσεις εργασίας. Παρόλα
αυτά, μόνο το μισό ποσοστό της ανεργίας οφείλεται στην οικονομική επιβράδυνση και την ύφεση. Το υπόλοιπο
προέρχεται από το παραδοσιακό μειονέκτημα των νέων που βρίσκονται
«εκτός αγοράς» το οποίο εντάθηκε
κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Ολόκληροι κλάδοι κατήργησαν θέσεις
εργασίας για νέους, όπως γιατροί,
δικηγόροι, τραπεζικοί και λογιστές.
Έτσι, περισσότεροι από 200.000 νέοι
με προσόντα, έφυγαν από τη χώρα και
ήδη εργάζονται στο εξωτερικό, κυρίως
στη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία.
δία (49,50%).

Τι θα γίνει στην Ελλάδα
Αντίθετα, περισσότερο απ’ όλες τις
χώρες θα επηρεαστεί η Ρουμανία
(61,93%), ενώ θα ακολουθήσουν η Πορτογαλία (58,94%) και η Κροατία (57,9%).
Στην Ελλάδα, η αυτοματοποίηση αναμένεται να επηρεάσει το 56,47% των
θέσεων εργασίας. Πάντως, το γεγονός ότι ιστορικά οι περιφερειακές
χώρες υιοθετούν τη νέα τεχνολογία
πιο αργά ενδεχομένως να λειτουργήσει αντισταθμιστικά.
Το Bruegel συμπεραίνει ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις συνεπάγονται ότι
χρέος των κυβερνήσεων είναι η επόμενη γενιά εργαζόμενων να οπλιστεί
με δεξιότητες που επωφελούνται
από την τεχνολογία και όχι αντίθετα
να απειλούνται από αυτή. «Τέτοιου
είδους δεξιότητες είναι πιθανόν να
δίνουν έμφαση στην κοινωνική και
δημιουργική ευφυΐα, γεγονός που
υποδηλώνει ότι κατάλληλες αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική
αποτελούν προϋπόθεση για να
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της
αυτοματοποίησης», υπογραμμίζει.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι,
σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το
23% των Ευρωπαίων πιστεύει σήμερα ότι η εκπαίδευση δεν τους έδωσε
τις αναγκαίες δεξιότητες προκειμένου να βρουν μια δουλειά, η οποία
να ταιριάζει στα προσόντα τους.

λέμηση της μάστιγας αυτής.
“Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας δεν
σημαίνει μόνο να φτάσουμε σε μηδενικό επίπεδο αλλά και να παραμείνουμε
σε αυτό”, επισημαίνει η υπηρεσία του
ΟΗΕ στην έκθεσή της υπό τον τίτλο
“Αειφόρος Ανθρώπινη Πρόοδος: μείωση των αδυναμιών και οικοδόμηση της
αντοχής”.
“Πρέπει να προστατευτούν κυρίως
όσοι απειλούνται από φυσικές καταστροφές, κλιματικές αλλαγές ή χρηματοπιστωτικούς κλυδωνισμούς. Όταν η
μείωση των τρωτών αυτών σημείων
τεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας μας
για την ανάπτυξη, τότε μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί αειφόρος πρόοδος”.
“Η διασφάλιση της βασικής κοινωνικής προστασίας για τους φτωχούς
όλου του κόσμου ενδεχομένως να
στοιχίσει λιγότερο από το 2% του
παγκόσμιου ΑΕΠ”.
“Μια βασική κοινωνική προστασία
είναι αντιμετωπίσιμη από οικονομικής
άποψης, όσο οι χώρες χαμηλού εισοδήματος ανακατανέμουν πόρους και
αυξάνουν τους εσωτερικούς τους
πόρους, και με την υποστήριξη της
κοινότητας των διεθνών δωρητών”,
προσθέτει η έκθεση σύμφωνα με την
οποία σχεδόν 1,2 δισεκατομμύριο
άνθρωποι ζουν ημερησίως με ποσό
που ισοδυναμεί με 1,25 δολάριο ή και

Η φτώχεια ανθεί στα προάστια
των ΗΠΑ

Ο

αριθμός των ανθρώπων που
ζουν μέσα στη φτώχεια στα
αμερικανικά προάστια ξεπέρασε
την τελευταία δεκαετία τον αριθμό
των φτωχών που ζουν στις πόλεις,
σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε στη
δημοσιότητα χθες Δευτέρα.
Η αλλαγή αυτή αποτελεί πρόκληση
για ορισμένες από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών στην καταπολέμηση της
φτώχειας, οι οποίες είχαν συνήθως
στόχο την φτώχεια στο πλαίσιο
της αστικής χωροταξίας , επισημαίνεται το Ινστιτούτο Brookings.
Ο αριθμός των φτωχών ανθρώπωνπου ζουν στα προάστια αυξήθηκε κατά 64% από το 2000 ως το
2011, φτάνοντας τα 16,4 εκατομμύρια. Ο αριθμός των φτωχών που
ζουν σε αστικά κέντρα αυξήθηκε
κατά 29% στα 13,4 εκατομμύρια.
"Παρά το γεγονός ότι η φτώχεια
στις ΗΠΑ φέρνει ακόμα στο μυαλό
εικόνες υποβαθμισμένων περιοχών
μέσα σε μεγαλουπόλεις, η προαστιοποίηση της φτώχειας ξανασχεδίασε το σύγχρονο αμερικανικό
τοπίο", επισημαίνουν οι ερευνητές
Ελίζαμπεθ Νιμπόουν και Αλαν Μπίρουμπ.

ERG_7-7_inn_4 9/2/14 11:58 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τ

ο βράδυ της 6ης Σεπτεμβίου 1955 τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο εξαφάνισης του
Ελληνικού στοιχείου της Πόλης
που αριθμούσε 100.000 και
βρισκόταν σε θαυμαστή ακμάζουσα πορεία.
Αφορμή για τo «πογκρόμ» του
Σεπτέμβρη του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, στάθηκε ο
επαναστατικός αγώνας των
Κυπρίων τον Απρίλιο του ιδίου
έτους εναντίον της Μεγάλης
Βρετανίας η οποία επέμενε για
δεκαετίες να μην αναγνωρίζει
το δικαίωμα του κυπριακού
ελληνισμού για αυτοδιάθεση. Η
Ελλάδα προσφεύγει στον ΟΗΕ
για το Κυπριακό ενώ η Βρετανία συγκαλεί στο Λονδίνο Τριμερή Διάσκεψη εμπλέκοντας
έντεχνα στο Κυπριακό και την
Τουρκία η οποία είχε παραιτηθεί υπέρ της Αγγλίας από κάθε
δικαίωμα της στην Κύπρο από
το 1878 όταν είχε πουλήσει το

6 Σεπτεμβρίου 1955: Η σύγχρονη άλωση
της Πόλης από τους βάρβαρους νεότουρκους
βλέμματα της αστυνομίας και
του στρατού.

Αυτόπτης μάρτυρας
Ο δημοσιογράφος Γ. Καράγιωργας υπήρξε αυτόπτης
μάρτυρας της αγριότητας των
τούρκων, σε ομιλία του για τα
40 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά περιέγραψε κάποια περιστατικά, μεταφέρω εδώ μόνο
δύο.

προσωπικό του τουρκικού
προξενείου της Θεσσαλονίκης.
Τον εκρηκτικό μηχανισμό τον
είχε προμηθευτεί από τις τουρ-

√ Με αφορμή την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ,
οι νεοοθωμανοί της Άγκυρας κατέκαψαν τις περιουσίες
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης μέσω
καλομελετημένου σχεδίου εξόντωσης
της ευημερούσας Ελληνικής κοινότητας

νησί στους Βρετανούς.
Έτσι η Βρετανία κατορθώνει να
καταστήσει το Κυπριακό ελληνοτουρκικό πρόβλημα, ενώ η
ίδια αναλαμβάνει ρόλο μεσολαβητή ακυρώνοντας τον
κυπριακό αγώνα για Ένωση με
την Ελλάδα. Παράλληλα υποδεικνύει τις επόμενες πολιτικές
κινήσεις καθώς και τις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας
και σε συνεργασία καλλιεργούν
το κατάλληλο εχθρικό κλίμα
κατά των Ελλήνων. Ο τουρκικός τύπος με ψευδή δημοσιεύματα εξάπτει τον τουρκικό
φανατισμό, το σύμπλεγμα
κατωτερότητας που πάντα
αισθάνονταν οι Τούρκοι έναντι
των Ελλήνων μετατρέπεται σε
ανθελληνική υστερία.
Αιτία για να ξεκινήσουν οι
αθλιότητες του τουρκικού
όχλου σε βάρος των Ελλήνων
της Κωνσταντινούπολης ήταν
η είδηση ότι ανατινάχθηκε το
σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη από Έλληνες. Στην πραγματικότητα η «βόμβα» είχε
τοποθετηθεί από τον Τούρκο
φοιτητή στο πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης Οκτάι Εγκίν, ο
οποίος ήταν γιος μουσουλμάνου βουλευτή στην Ελληνική
Βουλή, σε συνεργασία με το

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
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κικές μυστικές υπηρεσίας και
εξερράγη στην αυλή του κτηρίου χωρίς να προκαλέσει
ζημιές. Πριν ακόμα μεταδοθεί η
είδηση από τον τουρκικό τύπο
συγκεντρώθηκαν μπροστά στο
μνημείο του Κεμάλ στο Ταξίμ
της Πόλης πλήθος φανατισμένων και οργανωμένων τούρ-

κων, ενώ φορτηγά αυτοκίνητα
μετέφεραν συνέχεια ομάδες
κρούσης από άξεστους Τούρκους επαρχιώτες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το
BBC του Λονδίνου μετέδωσε την
είδηση της έκρηξης μισή ώρα
προτού γίνει αυτή! Το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου ένα
μαινόμενο πλήθος από 50.000
Τούρκους εξοπλισμένοι με τσεκούρια, ρόπαλα, αξίνες, σιδερένιους λοστούς, σφυριά και
μπιτόνια βενζίνης στράφηκε
κατά των Ελλήνων της Πόλης
και των περιουσιών τους. Οι
επιδρομείς φονιάδες υπό την
καθοδήγηση της παρακρατικής
οργάνωσης «η Κύπρος είναι
τουρκική» και με συνθήματα
«θάνατος στους γκιαούρηδες»,
«σφάξτε τους Έλληνες προδότες» και άλλα πολλά επιδόθηκαν σε κάθε είδους βαρβαρότητα. Βιασμοί γυναικών, μικρών
κοριτσιών, αλλά και αγοριών,
πυρπολήσεις
εκκλησιών,
οικιών, καταστημάτων, καταστροφή τάφων και κοιμητηρίων, λεηλασίες και κάθε
είδους καταστροφή σε ελληνικά ιδρύματα είναι μόνο μερικές
από τις βιαιοπραγίες που κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες
της 7ης Σεπτεμβρίου υπό τα

Στο Γενή Σεχίρ, ώρα 7 το απόγευμα μέσα στη μέση του δρόμου, ο όχλος περικύκλωσε ένα
κοριτσάκι 6 ετών, το παρέδωσε σ΄ έναν ημιπαράφρονα
χαμάλη γνωστό ως «γορίλα»
και εκείνος παρουσία δύο
χιλιάδων ατόμων το εβίασε
επανειλημμένως, ενώ το πλήθος ούρλιαζε, «αυτά παθαίνουν οι Έλληνες. Σκότωσέ την,
σκότωσέ την την σκύλα την
Ελληνίδα».

7

Μόλις δόθηκε το σύνθημα της
επιθέσεως, κύματα όχλου μπήκαν στην εκκλησία, για να την
καταστρέψουν. Μέσα όμως
βρισκόταν εκείνη την στιγμή ο
αρχιδιάκονος, ο οποίος επιχείρησε να τους εμποδίσει. Οι
Τούρκοι άρχισαν να τον ξυλοκοπούν και να προσπαθούν να
του βγάλουν τα ράσα. Ο αρχιδιάκονος αντέστη, αλλά υπέκυψε. Από τις φωνές, τα ουρλιαχτά και την φασαρία ανησύχησε η μητέρα του ιερωμένου κι έντρομη έτρεξε στην
εκκλησία. Το πλήθος την εκύκλωσε και άρχισε να την
κτυπά, ενώ πιο πέρα ο γιος της
δεμένος πισθάγκωνα σε μια
καρέκλα μετεφέρετο από το
πλήθος στην έξοδο. Εκεί αφού
τον άφησαν, ανέθεσαν σε έναν
αλήτη να τον ξυρίσει χωρίς
σαπουνάδα. Όταν τον εξύρισαν, τον μετέφεραν στο
καμπαναριό από κάτω και του
“καναν περιτομή. Ύστερα τον
άφησαν εξαντλημένο και
αιμορραγούντα.

Θλιβερός απολογισμός
Ο απολογισμός των βάρβαρων επεισοδίων ήταν, ο θάνατος 20
Ελλήνων και ο τραυματισμός άλλων 300 περίπου, ο βιασμός
200 Ελληνίδων -βιάστηκε επίσης ακόμη και έγκυος Ελληνίδα 6
μηνών, μπροστά στα μάτια του άντρα της-και αδιευκρίνιστος
αριθμός ανδρών και αγοριών. Η καταστροφή 4348 εμπορικών
καταστημάτων, 27 φαρμακείων, 26 σχολείων, 110 ξενοδοχείων,
73 εκκλησιών, 21 εργοστασίων, 3 εφημερίδων και περίπου 2600
οικιών. Όλα τα παραπάνω ήταν ελληνικές ιδιοκτησίες τις οποίες κατέστρεψε ο πολιτισμός του «εξπρές του μεσονυχτίου».
Μετά τα επεισόδια η συρρίκνωση του Ελληνισμού στην Τουρκία
είναι ραγδαία: από τις 100.000 περίπου Ελλήνων πριν τα επεισόδια δεν θα απομείνουν παρά μόνο λίγες χιλιάδες που δεν θα
θυμίζουν σε τίποτα την ευημερούσα ελληνική μειονότητα.
Η βαρβαρότητα της Άγκυρας δεν ήταν η μόνη υπεύθυνη για τα
απάνθρωπα αυτά γεγονότα. Η κυβέρνηση του Μεντερές είχε
σχεδιάσει τα επεισόδια σε κεντρικό επίπεδο και ασφαλώς με
αγγλική προτροπή. Στα βρετανικά αρχεία υπάρχουν έγγραφα τα
οποία τονίζουν ότι θα ήταν ωφέλιμο για την Αγγλία ένας ξεσηκωμός στην Πόλη εναντίον των Ελλήνων. Είναι επίσης σημαντικό ότι Άγγλος διπλωμάτης σε τηλεγράφημα που έστειλε στο
Λονδίνο από την Αθήνα αναφέρει «αρκεί ένα κτύπημα στο σπίτι
όπου γεννήθηκε ο Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για να προκληθεί
μείζονα κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες είναι άριστες αυτή την περίοδο».
Ο πρωθυπουργός Α. Μεντερές προσπάθησε να επιρρίψει τις
ευθύνες στους κομμουνιστές αιφνιδιασμένος και αυτός από το
μέγεθος της καταστροφής, αλλά και υπό το βάρος του διεθνούς
τύπου που πρόβαλε τις τουρκικές θηριωδίες. Την πολιτική της
συστηματικής εξόντωσης των μειονοτήτων στην Τουρκία φανερώνει και η κυνική δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ισμέτ Ινονού μετά τα γεγονότα, «είναι καλό που δεν
αναμείχθηκε το κόμμα μας στα γεγονότα, όμως οι εκδηλώσεις
αυτές ήταν πολύ καλά οργανωμένη εθνική ενέργεια και ωφέλιμη για να καθαρίσει η χώρα μας από το ελληνικό στοιχείο, που
είναι ένας βραχνάς».

Καταδίκη Μεντερέ
Ο Μεντερές πέντε χρόνια μετά θα ανατραπεί από στρατιωτικό
πραξικόπημα, θα δικαστεί μαζί με τον υπουργό εξωτερικών
Φ.Ζουρλού, θα κριθούν ένοχοι μεταξύ άλλων και για τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 και θα καταδικαστούν εις θάνατον δια απαγχονισμού.
Δυστυχώς για την πατρίδα μας, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις
μέχρι σήμερα αρνούνται να δουν την πραγματικότητα σε ότι
αφορά την Τουρκία και να αναπροσαρμόσουν την πολιτική τους
έναντι αυτής. Αρνούνται ακόμα και να διατηρήσουμε την εθνική
μας μνήμη ζωντανή παραποιώντας την ιστορία. Το Τουρκικό
κράτος στηρίζεται σε συνεχείς γενοκτονίες και αποτελεί σταθερά απειλητική δύναμη για τον Ελληνισμό.
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• 22η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η

ΣΕΚ θα συνεχίσει ακατάπαυστα τον
αγώνα για θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
και της εργασιακής εκμετάλλευσης.
Ο γραμματέας του Σωματείου Βιομηχανικών ΣΕΚ Λεμεσού Σοφοκλής Σοφοκλέους από το βήμα της 22ης Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 24
Ιουλίου 2014 κάλεσε τις πολιτικές
δυνάμεις να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο με τους Κοινωνικούς εταίρους, έτσι

ώστε όλοι μαζί να δράσουν από κοινού
για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης. Επιβάλλεται, όπως είπε, να παταχθεί η εργασιακή εκμετάλλευση και η
αδήλωτη εργασία. Και αυτό πρόσθεσε,
θα επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή
της νομοθεσίας της Ίσης Μεταχείρισης
στην εργασία.
Ο κ. Σοφοκλέους, τόνισε παράλληλα, ότι
οι θυσίες των εργαζομένων θα αποδώσουν καρπούς και θα ανατείλουν καλύ-

τερες μέρες στο εργασιακό τοπίο.

δωνισμούς στο εργασιακό τοπίο.

Ο γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου και ο Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού Σάββας Γεωργίου κάλεσαν τους εργαζόμενους να συστρατευθούν και μαζί με τη ΣΕΚ να αγωνιστούν
μέχρις ότου επικρατήσει και πάλι εργασιακή ασφάλεια στην αγορά εργασίας.

Ο οργανωτικός γραμματέας του σωματείου Παναγιώτης Φρυδάς επεσήμανε
πως το κίνημα της ΣΕΚ θα συνεχίσει να
ενεργεί υπεύθυνα και ουσιαστικά, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων τη δύσκολη αυτή οικονομική
συγκυρία.

Η ΣΕΚ πρόσθεσαν, με υπευθυνότητα θα
συνεχίσει να διεκδικεί από την πολιτεία
να φράξει το δρόμο στην εργασιακή
εκμετάλλευση η οποία δημιουργεί κλυ-

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης τιμήθηκαν ο Χριστάκης Βάσου και Σωτήρης
Καραντώνης που υπηρέτησαν με ζήλο
το σωματείο για πολλά χρόνια.

Η ΣΕΚ αντιστέκεται σθεναρά
στην εργασιακή εκμετάλλευση
Σοφοκλής Σοφοκλέους, γραμματέας σωματείου

Θα αντισταθούμε στα σύγχρονα
σκλαβοπάζαρα

Τ

α δύο τελευταία χρόνια η εργατική τάξη ταλανίζεται από πάρα πολλά δεινά, αύξηση της ανεργίας,
αύξηση της αδήλωτης
εργασίας ενώ έχουμε
παραβιάσεις
βασικών
όρων της Συλλογικής Σύμβασης, αφαίρεση των
κεκτημένων, μείωση των
μισθών, αποδυνάμωση
των Συλλογικών Συμβάσεων.

Το Σωματείο μας δεν εφησυχάζετε παρά τις πολλαπλές δυσκολίες, θα
συνεχίσουμε απτόητοι τον αγώνα μας, έτσι μόνο θα
δημιουργήσουμε συνθήκες εργασιακής ασφάλειας.
Οι εργαζόμενοι σε καθημερινή βάση βρίσκονται στο
στόχαστρο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, ενώ οι όροι
και μισθοί εργοδότησης οδηγούν στην πείνα και στον
εξευτελισμό.
Το Σωματείο δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο αυτήν την
άκρος απαράδεκτη κατάσταση και θα αγωνιστεί
σκληρά για να διαλύσει τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα.
Μπροστά στον φόβο της ανεργίας ο Κύπριος εργαζόμενος αναγκάζεται να αποδεχτεί μισθούς πείνας,
συμβόλαια με χαμηλούς μισθούς και ωφελήματα,
φτάσαμε στο σημείο να καλούνται εργαζόμενοι ως
ωρομίσθιοι να εργάζονται και Σαββατοκύριακα και
αργίες με τρία ευρώ την ώρα.
Το σωματείο Βιομηχανικών υπόσχετε ότι παρόλα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, με ήθος και
συνέπεια θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα αγωνιστούμε με την αγαστή συνεργασία της Ομοσπονδίας του Εργατικού Κέντρου και
της ΣΕΚ για τη πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία των μελών μας.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΥΔΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΑΖΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΒΒΑ
ΝΙΚΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ

ΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΟΥΚΑ
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

• Στο στόχαστρο της εργοδοτικής
αυθαιρεσίας τίθενται καθημερινά
οι εργαζόμενοι
• Βιώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις
της οικονομικής ύφεσης με την
κατακρεούργηση των ωφελημάτων τους
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ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕΚ
Οι εξοχικές κατοικίες της ΣΕΚ σε βουνό και
θάλασσα εξακολουθούν να σφίζουν από ζωή.
Οικογένειες μελών της ΣΕΚ απολαμβάνουν ποιοτικές και φθηνές διακοπές μακρυά από το άγχος
της καθημερινότητας.

Για τους λάτρεις του βουνού και της φύσης οι
εξοχικές κατοικίες στον Κάτω Αμίαντο είναι μια
εξαιρετική επιλογή ενώ για όσους προτιμούν το
υγρό στοιχείο (θάλασσα και πισίνα) οι εξοχικές
κατοικίες σε Πρωταρά και Πάφο συνδυάζουν και

τα δύο.
Όλες οι εξοχικές κατοικίες διαθέτουν υπερσύγχρονες πισίνες και όλες τις απαιτούμενες ανέσεις
για μια ευχάριστη διαμονή.

Απόδραση σε βουνό και θάλασσα
Η ανεπανάληπτη μαγεία του χώρου
που βρίσκονται οι εξοχικές κατοικίες
της ΣΕΚ στον Κάτω Αμίαντο σε συνεπαίρνει και παράλληλα φορτίζει τις
φυσικές μπαταρίες του ανθρώπινου
οργανισμού για τον Χειμώνα που
έρχεται.
Με αυτή την χαρακτηριστική έκφραση
αποτύπωσαν στην Εργατική Φωνή τις
όμορφες στιγμές που περνούν όσοι
επέλεξαν για τις φετινές καλοκαιρινές
τους διακοπές τις εξοχικές κατοικίες
της ΣΕΚ στο βουνό.

• Όσοι επιλέγουν τις εξοχικές κατοικίες της ΣΕΚ
στον Κάτω Αμίαντο βιώνουν συναρπαστικές
εξορμήσεις στα βουνά της περιοχής. Ανακαλύπτουν πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία, και
απολαμβάνουν τις φυσικές ομορφιές του Κάτω
Αμιάντου και των γύρω χωριών.

Σφύζουν από ζωή οι εξοχικές κατοικίες

Για τους ρομαντικούς αλλά και για
όσους λατρεύουν τη φύση και το περιβάλλον το χάραμα και το δειλινό μπορούν να απολαύσουν την ανατολή και
τη δύση του ηλίου που παίζει κρυφτό
ανάμεσα στα πανύψηλα δέντρα

της ΣΕΚ στο Πρωταρά. Ξεκούραση,
καλό φαγητό και δροσιστικές βουτιές
στην πισίνα, συνθέτουν το σκηνικό
των διακοπών

Το εξοχικό συγκρότημα διαθέτει όλες
τις σύγχρονες και απαιτούμενες ανέσεις για μια αξέχαστη διαμονή ενώ η
υπερσύγχρονη πισίνα αποτελεί όαση
που συνδυάζεται αρμονικά με τον
χώρο και δίδει την ευκαιρία σε μεγάλους και παιδιά να απολαμβάνουν την
κάθε στιγμή της διαμονής τους.

Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια
τόσο για τον μαέστρο του εξοχικού
συγκροτήματος όσο και για τον μάγειρα και τις απολαυστικές του συνταγές
αλλά και για τις εξαιρετικές τιμές.
Η ΣΕΚ δίδει τεράστια έμφαση, μας
τόνισαν και στο κόστος διαμονής
στα εξοχικά της συγκροτήματα λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις
της οικονομικής ύφεσης και της ανάγκης των εργαζομένων να απολαμβάνουν ποιοτικές και φθηνές διακοπές.
Τα εξοχικά συγκροτήματα του Κινήματος παγκύπρια που είναι εφάμιλλα
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων αποτελούν πραγματικό στολίδι και παρέχουν την δυνατότητα σε όλους τους
εργαζόμενους μέλη της να περνούν
ευχάριστα τις καλοκαιρινές τους διακοπές που δεν είναι πολυτέλεια αλλά
αναγκαιότητα που συμβάλει στη ψυχική και σωματική μας ισορροπία.

ΠΡΩΤΑΡΑΣ

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Ένας παραδεισένιος χώρος που μπροστά του απλώνεται μια καταπράσινη
θέα από πεύκα και άγρια βλάστηση
ενώ αποτελεί για τους λάτρεις της
φύσης και της εξερεύνησης μια τεράστια πρόκληση ο πρωινός περίπατος
στα μονοπάτια της φύσης.

Όλοι όσοι φιλοξενήθηκαν στις εξοχικές κατοικίες στον Κάτω Αμίαντο φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και
αναμνήσεις επισημαίνοντας ότι η ΣΕΚ
δίδει τεράστια έμφαση στην ποιότητα.
Ο συντηρητής του συγκροτήματος ο
κύριος Σωτήρης πάντοτε πανέτοιμος
να εξυπηρετήσει τους ενοίκους και να
δώσει άμεσα λύσεις σε καθημερινά
προβλήματα που προκύπτουν.

• Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με όλες τις ανέσεις προσφέρουν την ευκαιρία στους εργαζόμενους να απολαύσουν ποιοτικές και προπαντός
φθηνές διακοπές

Ο συντηρητής
κ. Σωτήρης
ποζάρει στο φακό
της «Ε.Φ.»
με τον υπεύθυνο
του εστιατορίου
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Αδυνατίστε χωρίς δίαιτα

Ειδικά οι νυχτερινές βάρδιες, αυξάνουν
τα ποσοστά εκδήλωσης της νόσου

Κινδυνεύουν με διαβήτη
όσοι δουλεύουν βάρδιες
• Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους άνδρες,
συγκριτικά με τις γυναίκες, καθώς και για όσους έχουν
συχνότερες εναλλαγές στο ωράριο εργασίας τους

Η

εργασία σε εναλλασσόμενες βάρδιες, αλλά ιδίως
η νυχτερινή, αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης διαβήτη τύπου ΙΙ, σύμφωνα με κινεζική μελέτη που
δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Occupational
and Environmental Medicine.
Μάλιστα, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους
άνδρες, συγκριτικά με τις γυναίκες, καθώς και για
όσους έχουν συχνότερες εναλλαγές στο ωράριο
εργασίας τους.
Η μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενες εργαστηριακές
έρευνες που είχαν δείξει ότι αν κανείς κοιμάται
«λάθος» ώρες, αρχίζει να εμφανίζει διαβήτη μέσα σε
διάστημα μόνο λίγων
• Η μελέτη επιβεβαιώνει εβδομάδων.
Επίσης,
εκτός
από
τον
διαβήτη,
προηγούμενες εργαστηπαλαιότερες
έρευνες
ριακές έρευνες, που
έχουν συσχετίσει την
είχαν δείξει ότι
εργασία σε βάρδιες με
αν κανείς κοιμάται
αυξημένη πιθανότητα
«λάθος» ώρες, αρχίζει εκδήλωσης και άλλων
προβλημάτων,
όπως
να εμφανίζει διαβήτη
πεπτικές
διαταραχές,
μέσα σε διάστημα λίγων
ορισμένες μορφές καρκίεβδομάδων
νου και καρδιαγγειακά
προβλήματα.
Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Χουατσόνγκ, αποδίδουν τον συσχετισμό στο γεγονός ότι
όσο περισσότερο διαταράσσεται το βιολογικό ρολόι
ενός ανθρώπου, τόσο αυτό αυξάνει την πιθανότητα
παχυσαρκίας, ορμονικών-μεταβολικών διαταραχών
και προβλημάτων ύπνου, όλοι παράγοντες κινδύνου
για ανάπτυξη διαβήτη.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν ιατρικά αρχεία που αφορούσαν 226.652 άτομα, εκ των οποίων οι 14.600
έπασχαν από διαβήτη τύπου ΙΙ. Όπως διαπίστωσαν,
οι εργαζόμενοι σε βάρδιες (αστυνομικοί, πυροσβέστες, γιατροί και νοσηλευτές, εργάτες κ.ά.) έχουν
κατά μέσο όρο 9% μεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλώσουν διαβήτη, σε σχέση με όσους δουλεύουν πρωινές ώρες, ενώ ειδικά για τους άνδρες ο κίνδυνος
είναι αυξημένος κατά 37%. Όταν κάποιος εργάζεται
συχνά σε ακανόνιστες βάρδιες (και όχι σε συγκεκριμένες εναλλασσόμενες ώρες), τότε ο κίνδυνος αυξάνει κατά 42%.
Όπως εξηγούν οι ειδικοί, όταν κάποιος τρώει αργά
το βράδυ, αυξάνεται η πιθανότητα παχυσαρκίας και
διαβήτη. Οι εργαζόμενοι σε βάρδιες πρέπει λοιπόν
να κάνουν υγιεινή διατροφή, να ασκούνται σωματικά και να μην τρώνε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής
βάρδιας τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως απώλεια της όρασης, έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, νευρικές βλάβες. Περίπου 380 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται
να πάσχουν από διαβήτη έως το 2025 παγκοσμίως,
γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για ένα μείζον
πρόβλημα δημόσιας υγείας.
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• «Χρυσός 15λογος» Βρεττανών επιστημόνων για να χάσετε βάρος ή να δείχνετε αδύνατη

Σ

ας είναι δύσκολο να κάνετε
πολύ καιρό δίαιτα ή να πηγαίνετε συστηματικά στο γυμναστήριο; Βρετανοί ειδικοί έχουν μερικές
συμβουλές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος (ή έστω
να δείχνετε πιο αδύνατοι) δίχως
καν να προσπαθήσετε.
1. Σκεφθείτε πως είστε αδύνατοι
Έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες να χάσετε βάρος, εάν ονειρεύεστε συνεχώς τον νέο, αδύνατο
εαυτό σας. Και όσο πιο αληθινή
είναι η εικόνα που δημιουργείτε
στο μυαλό σας, τόσο πιο έντονη θα
είναι η επιθυμία σας να την πραγματοποιήσετε.
2. Να πίνετε νερό
Είναι εύκολο να μπερδέψετε τη
δίψα με την πείνα και να απλώσετε το χέρι σε ένα μπισκότο, ενώ
στην πραγματικότητα θέλετε ένα
ποτήρι νερό. Φροντίστε, συνεπώς,
να είναι καλά ενυδατωμένος ο
οργανισμός σας. Για να μπορέσετε
να επιτύχετε τον στόχο των οκτώ
ποτηριών νερού που συνιστούν
πολλοί ειδικοί, φροντίστε να έχετε
ένα μεγάλο μπουκάλι νερό στο
γραφείο σας ή στο ψυγείο, από το
οποίο θα πίνετε συνεχώς στη
διάρκεια της ημέρας.

3. Να τρώτε περισσότερα φασόλια και φακές
«Όλα τα όσπρια έχουν χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή αυξάνουν αργά και σταθερά τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα να αργεί να αναπτυχθεί το
αίσθημα της πείνας», λέει η διατροφολόγος δρ Ουέντι Ντόιλ. Προσπαθήστε να προσθέτετε διάφορα
είδη οσπρίων στις σάλτσες για
ζυμαρικά, στις σούπες και στα
βραστά φαγητά με κρέας, για να
τα κάνετε πιο χορταστικά, δίχως
να αυξάνετε την περιεκτικότητά
τους σε λίπη ή θερμίδες.

λοιπόν, ένα προϊόν αυτομαυρίσματος, για να μοιάζετε σαν να
ολοκληρώσατε μόλις την ηλιοθεραπεία σας.
6. Περιορίστε το λάδι
«Αν χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα
μόλις μια κουταλιά της σούπας
λάδι λιγότερο την ημέρα, μέσα σε
έναν χρόνο θα έχετε χάσει αρκετές
θερμίδες, ώστε η ζυγαριά σας να
σας δείχνει τουλάχιστον 4 κιλά
λιγότερο», υπογραμμίζει η διαιτολόγος Τζούλιετ Κέλοου.
7. Να καθαρίζετε το σπίτι
Δύο ώρες δουλειές του σπιτιού την
εβδομάδα «καίνε» αρκετές θερμίδες, ώστε να χάνονται περισσότερα από 3 κιλά τον χρόνο! Και όσο
περισσότερες βαριές δουλειές
κάνει κανείς, τόσο περισσότερες
θερμίδες καίει - χώρια που το
σπίτι θα λάμπει από καθαριότητα.
8. Φάτε πρωτεΐνες
Μην αμελείτε τις λίγων λιπαρών
πρωτεΐνες, όπως τα ψάρια, το
ψητό κοτόπουλο και το άπαχο
κρέας. Μελέτες που διεξήχθησαν
στο Ερευνητικό Ίδρυμα Ρόουετ,
στην πόλη Αμπερντίν της Σκοτίας,
έδειξαν ότι οι πρωτεΐνες είναι πιο
αποτελεσματικές στον κορεσμό της
πείνας απ’ όσο οι υδατάνθρακες ή
τα λίπη. Αν,
συνεπώς, τρώτε
λίγες πρωτεΐνες
με το μεσημεριανό σας, θα ελαττώσετε τις πιθανότητες να τσιμπολογήσετε
κάτι ανθυγιεινό
το απόγευμα.
9. Να κάνετε μικρές αλλαγές
Να κάνετε καθημερινά μίαν από τις
αλλαγές που προτείνονται στη
συνέχεια, και θα «γλιτώνετε» 120
θερμίδες χωρίς να νιώθετε πείνα αυτό είναι αρκετό για να χάσετε 5
κιλά σε έναν χρόνο!
10. Να στέκεστε ευθυτενείς

ένα γραφείο στο άλλο, να κάνετε
μια μικρή βόλτα όταν έχετε διάλειμμα ή να ανεβοκατεβαίνετε με τα
πόδια στους ορόφους. Το καλύτερο, δε, με τη βάδιση είναι ότι δεν
χρειάζεστε κάποιον ειδικό εξοπλισμό - απλώς ένα άνετο ζευγάρι
παπούτσια, που να στηρίζει καλά
τα πόδια.
12. Μην εγκαταλείψετε τις γλυκές
γεύσεις
Η δρ Ανν ΝτεΛόι, καθηγήτρια Διαιτητικής στο Queen Margaret
University College, στο Εδιμβούργο,
πιστεύει πως λίγες γλυκές τροφές
μπορούν να κάνουν τη δίαιτα πιο
εύγευστη και πιο εύκολη. Προτιμήστε, όμως, όσες αποτελούν καλές
πηγές και άλλων θρεπτικών
συστατικών, όπως τα γιαούρτια
φρούτων (είναι πλούσια σε ασβέστιο) και τα ξηρά φρούτα (είναι
πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες).
13. Προσοχή στις αγορές σας
Ο φυσικός ιατρός Μάικλ Φαν Στράτεν συνιστά τον οδηγό που παρατίθεται στη συνέχεια σε όσους
κάνουν τα ψώνια της εβδομάδας
στο σούπερ μάρκετ: Χωρίστε το
καρότσι σε τρία ισομεγέθη τμήματα. Γεμίστε το ένα με φρούτα,
λαχανικά και σαλάτες, το δεύτερο
με ψωμί, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι
και δημητριακά. Στη συνέχεια,
χωρίστε το τρίτο σε τρία τμήματα,
το ένα εκ των οποίων θα είναι
πολύ πιο μικρό. Γεμίστε ένα από τα
μεγαλύτερα με κρέας, ψάρια, πουλερικά ή χορτοφαγικές εναλλακτικές λύσεις, το δεύτερο με λίγων
λιπαρών γάλα, τυρί και γιαούρτι,
και το τρίτο (το μικρότερο) με βούτυρο και λιχουδιές. «Με αυτό τον
τρόπο, οι πειρασμοί στο ψυγείο
σας θα είναι ελάχιστοι και ουσιαστικά δεν θα χρειασθείτε ποτέ
δίαιτα, ενώ θα περιορίσετε στο
ελάχιστο τον κίνδυνο νοσήσεως»,
επισημαίνει ο κ. Φαν Στράτεν.

«Η διατήρηση σταθερών επιπέδων
σακχάρου στο αίμα είναι ζωτικής
σημασίας, αν θέλετε να αποφύγετε
τις… κρίσεις πείνας που σας οδηγούν στο τσιμπολόγημα και την
πολυφαγία», επισημαίνει η δρ
Ντόιλ.

Σταθείτε με το πλάι μπροστά στον
καθρέπτη και κάνετε τα εξής:
σηκώστε τους ώμους και «ρίξτε»
τους προς τα πίσω, πριν τους
αφήσετε να έρθουν σε μιαν άνετη
θέση. Ταυτοχρόνως, «σφίξτε» τους
μύες της κοιλιάς και των γλουτών
σας, και ωθήστε προς τα έξω το
στήθος σας. Θα διαπιστώσετε
αμέσως πως η κοιλιά σας γίνεται
πιο επίπεδη και μοιάζετε πιο
«μαζεμένοι». Δώστε, συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή στη στάση του
σώματός σας, ό,τι κι αν κάνετε και φροντίστε να στέκεστε με ίσια
την πλάτη.

5. Πάρτε χρώμα

11. Να περπατάτε

15. Να τρώτε καθισμένοι

Μπορεί να μοιάζει απίστευτο,
αλλά αν περπατάτε 10 λεπτά την
ημέρα περισσότερο, θα χάσετε 3
κιλά μέσα σε έναν χρόνο! Και είναι
εύκολο να εντάξετε αυτό το δεκάλεπτο στο καθημερινό σας πρόγραμμα - δεν έχετε παρά να μεταφέρετε μόνοι σας τα χαρτιά από το

Είναι ένας από τους καλύτερους
τρόπους για να αποφύγετε το τσιμπολόγημα, σύμφωνα με τους
ειδικούς. Εάν το βάλετε σκοπό να
μην τρώτε ποτέ στο πόδι, θα απολαμβάνετε περισσότερο το φαγητό
και θα αποκτήσετε επίγνωση τού
τι και πόσο τρώτε.

4. Μην ξεχνάτε κανένα γεύμα

Το καφέ δέρμα πάντοτε μας κάνει
να δείχνουμε πιο αδύνατοι απ’ όσο
το λευκό - και η καλή εμφάνιση
πάντοτε τονώνει το ηθικό, οπότε
αυξάνονται οι πιθανότητες να
προσέξετε με νέο κουράγιο τη
σιλουέτα σας. Χρησιμοποιήστε,

14. Κάνετε επιτόπιο τζόγκινγκ
Εντάξει, η λοιπή οικογένειά σας
μπορεί να νομίζει ότι τρελαθήκατε,
αλλά εάν κάνετε επιτόπιο τζόγκινγκ επί δύο λεπτά, τρεις φορές κάθε
απόγευμα, μπορείτε να χάσετε
ακόμα και 3 κιλά σε έναν χρόνο!
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ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άθληση και σωστή διατροφή
πάνε πακέτο

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Πότε και σε ποιες παθήσεις συνιστάται η υδροθεραπεία

Βάλτε το νερό στη ζωή σας
για καλή υγεία
Υποφέρετε από χρόνιους πόνους στην πλάτη; Έχετε κάνει κάποια επέμβαση,
δυσκολεύεστε να γυρίσετε στην καθημερινότητά σας και η αποκατάσταση
αργεί; Η υδροθεραπεία μπορεί να αποδειχθεί η ιδανική για εσάς λύση,
εάν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό και εξίσου αποτελεσματικό
με το γυμναστήριο

Η

Ελένη Φωτοπούλου, Πτυχιούχος
ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, με ειδικότητα
στην αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών και μυοσκελετικών παθήσεων, μας δίδει τις πιο κάτω περιεκτικές
συμβουλές.
Η ευεργετική επίδραση του υγρού στοιχείου στην αποκατάσταση είναι γνωστή
από τον πατέρα της ιατρικής, Ιπποκράτη, ο οποίος χρησιμοποιούσε ζεστό ή
κρύο νερό για τη θεραπεία διάφορων
παθήσεων.
Η θεραπευτική δράση του νερού βασίζεται στις ιδιότητές του, οι οποίες είναι η
άνωση, η πυκνότητα, η υδροστατική
πίεση, η θερμοκρασία και η αντίσταση.
Πώς, όμως, οι ιδιότητες αυτές βοηθούν
τους ασκουμένους;

• Η θεραπευτική δράση του νερού
βασίζεται στις ιδιότητές του,
οι οποίες είναι η άνωση, η πυκνότητα, η υδροστατική πίεση,
η θερμοκρασία και η αντίσταση
Πώς το νερό «θεραπεύει»
Λόγω της άνωσης του νερού μειώνεται η
πίεση που ασκείται στις αρθρώσεις,
στους μυς και στους τένοντες, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται το εύρος των
κινήσεων. Επίσης εξουδετερώνεται η
δράση της βαρύτητας και έτσι επιπλέουμε στο νερό.
Ο ρόλος της πυκνότητας είναι ότι συμβάλλει στην αύξηση της αντίστασης,
επομένως ο ασκούμενος καταβάλλει
μεγαλύτερη δύναμη για την εκτέλεση της
άσκησης. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει
και η υδροστατική πίεση, η οποία αυξάνεται ανάλογα με το βάθος της πισίνας,
δρα ομοιόμορφα σε όλο το σώμα και
συντελεί στην αύξηση της κυκλοφορίας
του αίματος, συμβάλλοντας παράλληλα
στην μείωση των καρδιακών παλμών.
Βοηθά επίσης στην σταθεροποίηση των
αρθρώσεων.
Η θερμοκρασία τώρα εξασφαλίζει την
άνεση μέσα στο νερό και βοηθά στην
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος προς
του μυς, προετοιμάζοντάς τους για διατάσεις. Επίσης χαλαρώνει τον ασθενή
και βοηθά στον έλεγχο του πόνου. Ταυτόχρονα, ο ρόλος της αντίστασης του
νερού είναι να συμβάλλει στη διαδικασία της ενδυνάμωσης. Έχοντας μόνο το
βάρος του σώματός μας και κάποια
βοηθητικά αντικείμενα υδρογυμναστικής για την εκτέλεση των ασκήσεων,
δυναμώνουμε τους μυς μας χωρίς κόπο
και δυσκολία. Λόγω της αντίστασης
προκαλείται συνεχής εργασία ανταγωνιστών μυών με αποτέλεσμα την αποφυγή της μυικής ανισορροπίας.

Τα οφέλη της υδροθεραπείας
Τα οφέλη της υδροθεραπείας θα μπορούσαν περιληπτικά και να αναφερθούν
ως ακολούθως:

• Προάγει τη μυική χαλάρωση
• Μειώνει την ευαισθησία στον πόνο
• Ελαττώνει το μυικό σπασμό
• Ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις μπορούν να ξεκινήσουν πιο γρήγορα, επισπεύδοντας τον χρόνο της αποκατάστασης και προλαβαίνοντας επιπλοκές
• Βελτιώνει την περιφερική και λεμφική
κυκλοφορία, συμβάλλοντας έτσι στην
απορρόφηση οιδημάτων και αιματωμάτων
• Καλυτερεύει την κιναισθησία του
σώματος και τη σταθερότητα του κορμού
• Ανυψώνει το ηθικό και την αυτοπεποίθηση του ασθενούς, συμβάλλοντας σε
καλύτερη ψυχολογία
• Βοηθά στην απόκτηση ισορροπίας και
βελτιώνει τη νευρομυική συναρμογή,
διευκολύνοντας τη λειτουργική αποκατάσταση και ανεξαρτητοποίηση του
ασθενούς.

Πότε κρίνεται ωφέλιμη
Η υδροθεραπεία είναι κατάλληλη για τις
πιο κάτω παθήσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παραπληγία - τετραπληγία
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Αθλητικές κακώσεις
Εγκεφαλικά επεισόδια
Εγκεφαλική παράλυση
Ορθοπεδικές και ρευματικές παθήσεις
Μετεγχειρητική αποκατάσταση
Καρδιοαναπνευστικές παθήσεις
Γυναικολογικές παθήσεις

Εκτός από τις πιο πάνω παθήσεις,
όμως, μπορούν να παρακολουθήσουν
προγράμματα υδροθεραπείας άτομα τα
οποία πάσχουν από μυοσκελετικά ή
αρθριτικά προβλήματα. Τέτοια είναι,
για παράδειγμα, οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, η οσφυαλγία ή η
αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα και άλλα.
Ιδανική λύση είναι, επίσης και για
άτομα με καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά
επεισόδια, διαβήτη και παχυσαρκία.

Μπορεί να φανεί χρήσιμη…
Υπάρχουν κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις - πλην των συνήθων παθήσεων - στις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε προγράμματα υδροθεραπείας με
πολύ καλά αποτελέσματα. Τέτοιες είναι:
• Βρέφη και νήπια
• Παιδιά και έφηβοι
• Αδρανείς ενήλικες, υγιείς ασκούμενοι,
γυναικείος πληθυσμός
• Άτομα με αναπηρίες
• Μεσήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας
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Παράλληλα με τη φυσική δραστηριότητα που θα μας εξασφαλίσει το κολύμπι
και οι υπόλοιπες αθλοπαιδιές πρέπει να έχουμε οργανώσει και τη διατροφή μας

Η

άθληση για να φέρει καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να συνδιασθεί με
την σωστή διατροφή. Είναι πολύ ωραία
ιδέα λοιπόν παράλληλα με τη φυσική
δραστηριότητα που θα μας εξασφαλίσει το κολύμπι και οι υπόλοιπες αθλοπαιδιές να έχουμε οργανώσει και τη
διατροφή μας, εξασφαλίζοντας «έξυπνα» σνακ που θα μας γεμίσουν με ενέργεια, που θα μας βοηθήσουν να αισθανθούμε κορεσμό χωρίς να μας δίνουν
πολλές θερμίδες και παράλληλα που θα
μας ενυδατώνουν, διότι μην ξεχνάτε
πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή
ενυδάτωση όσο βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο!
Ξεκινώντας λοιπόν το μυαλό όλων μας
πάει στα φρούτα. Τα φρούτα αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για την
παραλία. Προτιμήστε τα σε σχέση με
τους φρέσκους χυμούς που μπορείτε να

μην σας αφυδατώσουν. Στην ίδια κατηγορία των σνακ μπορείτε για ποικιλία
να εντάξετε και αποξηραμένα φρούτα
χωρίς ζάχαρη, όπως τα cranberries,
blueberries, τα μύρτιλα και οι σταφίδες.
Εναλλακτικά, μια μπάρα δημητριακών,
μερικά κριτσίνια, ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, ένα σταφιδόψωμο ή ένα
μικρό τσουρεκάκι θα αποτελέσει μια
καλή λύση, δίνοντας σας τους απαραίτητους υδατάνθρακες και την ενέργεια
που χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να
έχετε προμηθευτεί ένα κομμάτι σπιτική
πίττα όπως σπανακόπιτα, αν είστε
λάτρης, αποφεύγοντας τις έτοιμες σφολιάτες και το λίπος που αυτές περιέχουν. Αν ειδικά κολυμπήσετε αρκετά και
δεν είστε απλά ξαπλωμένοι σε μια
ξαπλώστρα μπορείτε να την καταναλώσετε χωρίς τύψεις, αφού ένα μέτριο
κομμάτι σπιτικής πίτας έχει τόσες θερμίδες όσες περίπου θα καταναλώσετε σε
περίπου 1 ώρα κολύμπι.

• Ξηροί καρποί χωρίς αλάτι
αποτελούν καλή πηγή πρωτεϊνης
και λίπους που θα σας γεμίσουν
ενέργεια

βρείτε εκεί σε κάποιο μπαρ στην παραλία. Έχουν λιγότερες θερμίδες και μεγαλύτερη ικανότητα πρόκλησης κορεσμού.
Προτιμήστε φρούτα που μεταφέρονται
εύκολα και δεν θα σας ταλαιπωρήσουν
όπως τα νεκταρίνια, οι γιαρμάδες, τα
βερίκοκα και τα κεράσια.
Ωστόσο, για εκείνους που έχουν ψυγείο
παραλίας, το οποίο αποτελεί καλή
επένδυση αν σκεφτεί κανείς ότι θα το
κρατήσει για πάντα, μπορούν να επιλέξουν και φρέσκα φρούτα όπως καρπούζι ή πεπόνι και να τα διατηρήσουν σε
ένα μικρό τάπερ μέσα στο ψυγείο. Τα
φρούτα αυτά έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και θα σας βοηθήσουν να
ενυδατωθείτε. Το ίδιο ακριβώς μπορείτε
να το πετύχετε και με στικς καρότου /
αγγουριού, που είναι πολύ υγιεινά
και φέρνουν επίσης κορεσμό χωρίς
να σας φορτώνουν με περιττές
θερμίδες.
Για όσους πρόκειται να μείνουν
λίγο παραπάνω στην παραλία
και τα φρούτα δεν πρόκειται να τους «κρατήσουν», η επόμενη
επιλογή
είναι οι ανάλατοι ξηροί
καρποί, οι
οποίοι αποτελούν καλή
πηγή πρωτεΐνης
και
λίπους που θα
σας γεμίσουν
ενέργεια.
Προσοχή
όμως
να
είναι ανάλατοι ώστε να

Τέλος καλή επιλογή για την παραλία
αποτελούν και τα διάφορα σάντουιτς.
Μια μπαγκέτα ολικής αλέσεως ή μια
αραβική πίττα μπορεί να αποτελέσει
εξαιρετική επιλογή για την παραλία,
αρκεί να περιέχει τα κατάλληλα υλικά!
Γαλοπούλα ή κοτόπουλο ή τόνο ή λουκάνικο γαλοπούλας, μαζί με κάποιο
τυρί με χαμηλά λιπαρά ακόμα και
μοτσαρέλα με χαμηλά λιπαρά, με αυγό
και διάφορα λαχανικά για να δώσουμε
χρώμα, γεύση και άρωμα στην επιλογή
μας, μπορούν να μετατρέψουν ένα απλό
και συνηθισμένο τοστ σε μια λαχταριστή επιλογή σνακ για την παραλία.
Προσθέστε μια κουταλιά σάλτσα πέστο
βασιλικού αν επιλέξετε μοτσαρέλα και
ντομάτα ή μια σος με βάση το γιαούρτι
και τη μουστάρδα για εκείνους που θα
επιλέξουν το κοτόπουλο ή τη γαλοπούλα, θα δώσει άλλη γεύση στην επιλογή
σας. Φροντίστε μόνο να έχετε το συγκεκριμένο σνακ σε ένα
σχετικά
δροσερό
μέρος,
αν
δεν
υπάρχει ψυγειάκι
παραλίας, ώστε
να διατηρηθεί με
ασφάλεια!
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ο πιο αγαπημένος πολιτικός του κόσμου;

Ο

Χοσέ Μουχίκα αρνείται
τον τίτλο του φτωχότερου
προέδρου
του
κόσμου που του δόθηκε
πέρυσι σε ένα ρεπορτάζ
του BBC και φαίνεται να
τον ακολουθεί παντού.
«Εγώ δεν νιώθω φτωχός.
Φτωχός είναι όποιος αγωνίζεται να διατηρήσει ένα
πολυτελές επίπεδο ζωής,
επιθυμώντας όλο και περισσότερα υλικά αγαθά».

Αν και μάλλον το κάνει από
ταπεινοφροσύνη, όλη του η
ζωή μοιάζει να ορίζεται
από αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Ο
77χρονος πρόεδρος της Ουρουγουάης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει
τόσο για τον τρόπο ζωής του όσο
και για μερικές ακόμη ριζοσπαστικές κινήσεις που φέρνουν την χώρα
του συνεχώς στο διεθνές προσκήνιο. Γνωστός και ως El Pepe, γεννήθηκε στην Ουρουγουάη και έγινε
πρόεδρος της χώρας του, κερδίζοντας τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, το 2009. Πρώην
αντάρτης του κινήματος των Τουπαμάρος, παρέμεινε φυλακισμένος
για 14 έτη όταν συμμετείχε στον
αγώνα για την ανατροπή της
κυβέρνησης.
Το 1985 αποφυλακίστηκε και ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα η οποία τον έφερε στη θέση
που βρίσκεται τώρα. Το βιογραφικό του συγκεντρώνει εξαιρετικό

πολιτικό ενδιαφέρον αλλά αυτό
που τον κάνει ακόμη πιο δημοφιλή
είναι ο τρόπος που ο Μουχίκα επέλεξε να ζει σαν πρόεδρος. Μποέμ,
ασυμβίβαστος και απαλλαγμένος
από τις τυπικές φιοριτούρες και τα
πρωτόκολλα ανατρέπει σχεδόν
κάθε πολιτικό στερεότυπο.
Είναι παντρεμένος με την Λουτσία

ποτέ με γραβάτα και το προεδρικό
αυτοκίνητο το οποίο απαρνήθηκε
από την πρώτη στιγμή, μιας και
επιμένει να κυκλοφορεί με ένα
Volkswagen Beetle του 1987, το
οποίο είναι και το μοναδικό του
περιουσιακό στοιχείο.
Αν και ο μισθός του θα ήταν αρκετός για να έχει όλες τις ανέσεις που

Η συμβουλή της ημέρας

Από το περιβόλι του διαδιχτύου
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Χαλαρώσετε μέσα
σε 5 λεπτά

Α

ν νιώθετε το άγχος ή ένταση να σας
καταβάλλουν Αφιερώστε πέντε λεπτά
και κάντε κάτι από τα παρακάτω απλά
πράγματα:
Πιείτε μια κούπα πράσινο τσάι: βοηθάει στην αποδέσμευση της έντασης.
Φάτε ένα κομμάτι μαύρης σοκολάτας:
ρυθμίζει τα επίπεδα της ορμόνης του
στρες και ισορροπεί το μεταβολισμό.
Μασήστε τσίχλα: βοηθάει να χαλαρώ-

σετε.
Μετρήστε ανάποδα ως ένα είδος αυτοσυγκέντρωσης ώστε το μυαλό σας να μπορέσει να
ξεφύγει από τις έννοιες που έχετε.
Κλείστε τα μάτια σας για να ξαναποκτήσετε
ηρεμία και συγκέντρωση.
Σφίξτε ένα μπαλάκι του άγχους.
Ρίξτε λίγο κρύο νερό στους καρπούς σας. Όταν
νιώθετε να κοκκινίζετε από τα νεύρα και την
υπερένταση ρίξτε λίγο νερό στους καρπούς και
πίσω από τα αυτιά σας. Εκεί βρίσκονται οι
μεγαλύτερες αρτηρίες του σώματος και με αυτό
τον τρόπο βοηθάτε να ρίξετε την θερμοκρασία
και άρα να ηρεμήσετε.
Χτενίστε τα μαλλιά σας: θυμηθείτε πόσο σας
Τοπολάνσκι και ζει στη φάρμα που
της ανήκει. Εκεί καλλιεργούν χρυσάνθεμα με τα οποία προμηθεύουν
τα καταστήματα της ντόπιας αγοράς. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει φωτογραφηθεί να χειρίζεται το τρακτέρ
και να κάνει όλες τις σκληρές δουλειές μόνος του έχοντας παρέα την
Μανουέλα, την ακρωτηριασμένη
σκυλίτσα του. Ακόμη και εκτός
αγροκτήματος, δεν θα τον δεις

ένας οποιοσδήποτε πρόεδρος θα
προσδοκούσε, εκείνος κάθε μήνα
δωρίζει σε φιλανθρωπίες το μεγαλύτερο μέρος του και διατηρεί ένα
ποσό μόνο για τα απαραίτητα.
Φροντίζει δε παράλληλα να κοστίζει όσο το δυνατόν λιγότερα στη
χώρα του μιας και αρνείται να
ταξιδεύει στην πρώτη θέση και δεν
επωφελείται καν των υπολοίπων
δωρεάν παροχών του αξιώματος.

Απίστευτο αλλά αληθινό

Σύγχρονο σκλαβοπάζαρο με οικιακές
βοηθούς σε βιτρίνες

Μ

πορεί να ζούμε στο 2014 και η σκλαβιά να απαγορεύεται δια
νόμου στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν όμως και κάποια
μέρη που δεν σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πουλάνε
ανθρώπους...
Ρεπορτάζ του δικτύου Al Jazzera αποκάλυψε μία εικόνα ντροπής
που επικρατεί σε εμπορικά κέντρα της Σιγκαπούρης. Εκεί εκτίθενται στις βιτρίνες γυναίκες ενώ υπάρχουν και ταμπέλες που γράφουν «Καμαριέρα», «Προσφορές σε Οικιακές Βοηθούς». Κάποιες
άλλες επιγραφές είναι πιο «επιθετικές» για να φύγει το «εμπόρευμα» αφού αναφέρουν «Οικιακές βοηθοί από τις Φιλιππίνες και την
Ινδονησία: Χωρίς ρεπό, ο χαμηλότερος μισθός».
Οι γυναίκες στέκονται στη σειρά μέσα στο εμπορικό κέντρο Μπουκίτ Τιμάχ ή στην βιτρίνα και παριστάνουν ότι εργάζονται αλλάζοντας πλαστικά μωρά μωρά και σιδερώνοντας, ώστε να πάρουν
μια γεύση της αποδοτικότητας τους οι υποψήφιοι εργοδότες.

Η πρώτη αντίδραση για αυτό
το
σύγχρονο
σκλαβοπάζαρο
ήρθε από τις
Φιλιππίνες που
μετά το ρεπορτάζ
έκλεισαν
δύο πρακτορεία
με
έδρα
τη
Σιγκαπούρη ενώ
ξεκίνησαν και
έρευνα για τις
καταγγελίες.
Μία από τις γυναίκες δήλωσε στο Al Jazeera: «Καθόμουν πολλές ώρες
στα καταστήματα. Ήταν ταπεινωτικά και πολύ βαρετά. Δεν μου φερόταν
καλά και μου έδιναν να τρώω νούντλς για πολλές ημέρες που μερικές
φορές δεν ήταν καν βρασμένα, απλώς τα είχαν περιχύσει με καυτό νερό».

Το γέλιο του ... σήμερα

χαλαρώνει όταν το κάνουν στο κομμωτήριο.

Σοβαρά …
αστειάκια
Ο υπόλοιπος κόσμος

Μ

ια πολυεθνική εταιρεία
στατιστικής,
έκανε
κάποτε μια παγκόσμια έρευνα, θέτοντας το παρακάτω
ερώτημα:

"Ποια είναι η άποψή σας για
την έλλειψη τροφής στον
υπόλοιπο κόσμο;"
Τελικά η έρευνα απέτυχε παταγωδώς.
Η αιτία;
1. Στην Αφρική, ο κόσμος δεν ήξερε
τι σημαίνει "τροφή".
2. Στην Ανατολική Ευρώπη, ο κόσμος
δεν ήξερε τι σημαίνει "άποψη".
3. Στην Δυτική Ευρώπη, ο κόσμος δεν
ήξερε τι σημαίνει "έλλειψη".
4. Τέλος, στην Αμερική (USA) δεν ήξεραν τι σημαίνει "υπόλοιπος
κόσμος"!!!

Βήχας
Η σύζυγος ενός βαθύπλουτου αρχίζει να βήχει:
- Θα ήθελες να σου δώσω κάτι για
το λαιμό; ρωτάει ο σύζυγος.
- Ναι αγάπη μου, απαντά εκείνη.
Θέλω αυτό το κολιέ με τις διαμαντόπετρες που είδαμε χθες το βράδυ
στην βιτρίνα του μαγαζιού.

Πάρτε χρόνο για σας. Βρεθείτε σε ένα δωμάτιο
μόνοι χωρίς κανέναν άλλο.
Πηγαίνετε για μια σύντομη βόλτα.
Μυρίστε κάτι που σας είναι ευχάριστο, τo
άρωμά σας, ένα μπουκέτο με λουλούδια, εσπεριδοειδή φρούτα, ένα κερί.

Γνωρίζατε ότι η μεγαλύτερη πισίνα
του κόσμου είναι στη Χιλή;

Η

μεγαλύτερη πισίνα στον κόσμο βρίσκεται
στο θέρετρο San Alfonso del Mar, στην πόλη
Algarrobo της Χιλής.
Η πισίνα ξεκίνησε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο
του 2006 και βρίσκεται, φυσικά, στην πρώτη
θέση του βιβλίου Guiness.
H πισίνα καλύπτει συνολική έκταση 20 στρεμμάτων, η κατασκευή της κόστισε περίπου 2
δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ για να γεμίσει
χρειάστηκαν
66 εκατομμύρια γαλόνια φιλτραρισμένο,
θαλασσινό
νερό
από
τον Ειρηνικό
Ωκεανό.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι θερινές διακοπές τέλειωσαν
ώρα προσαρμογής στην εργασία
Η

επιστροφή στη δουλειά μετά
από τις διακοπές, τις οποίες
περιμέναμε από καιρό και πιθανά
είχαμε επενδύσει πολλά αυτές,
είναι πλέον γεγονός, όχι βέβαια και
τόσο δυσάρεστο πλέον, με βάση τα
σημερινά ποσοστά ανεργίας αναγνωρίζοντας ότι πολλοί συμπολίτες διεκδικούν εδώ και πολύ καιρό
μια θέση εργασίας.
Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι βιώνουν έντονη δυσκολία προσαρμογής στην επάνοδο των καθημερινών δραστηριοτήτων. Μπορεί να
νιώθουν ιδιαίτερα κουρασμένοι
από την πρώτη μέρα, να έχουν νευρικότητα, να μην μπορούν να
εστιάσουν σε αυτό πού κάνουν.
Παράλληλα, μπορεί να νιώθουν
θλίψη ή νοσταλγία ή να νιώθουν
περιορισμένοι στην ρουτίνα της
καθημερινότητας. Πώς μπορούμε
να ανταπεξέλθουμε αυτά τα
συναισθήματα και να προσαρμοστούμε ευκολότερα;
Βάλτε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα το αυξάνετε σταδιακά. Μην βάλετε όλες τις υποχρεώσεις από την πρώτη εβδομάδα. H
ψυχολόγος Θεοτοκία Ιλια συμβουλεύει.
• Βάλτε προτεραιότητες.
• Σκεφτείτε ποιες καινούργιες επαφές θα θέλατε να κάνετε την νέα
αυτή χρονιά (επαγγελματικές, κοινωνικές).

συνήθως τρώμε πιο ανεξέλεγκτα,
πίνουμε περισσότερο οινόπνευμα
κλπ), αλλά και με ένα πρόγραμμα
σωματικής άσκησης ή, συνεχίστε
μία σωματική δραστηριότητα, που
κάνατε στις διακοπές (κολύμπι,
περπάτημα).

Πολλές φορές οι διακοπές είναι και
ευκαιρία να ενσωματώσετε νέες
συνήθειες στη ζωή σας ή να αλλάξετε πράγματα με τα οποία δεν
ήσασταν ευχαριστημένοι. Και αυτό
πού δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι
ότι δεν πρέπει να υπέρ - επενδύου-

• Όσοι αισθάνεστε θλίψη και νοσταλγία για
τις διακοπές που έρχονται και παρέρχονται σκεφτείτε
πως οφείλετε να επενδύετε περισσότερο στους υπόλοιπους
έντεκα μήνες του χρόνου
• Οι διακοπές δεν τελειώνουν απαραίτητα εδώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εμπειρίες των διακοπών σας στην καθημερινή σας ζωή
(φωτογραφίες, ένα νέο άθλημα
που πιθανά γνωρίσατε, νέες γνωριμίες, κλπ).

με στις διακοπές, αλλά στους υπόλοιπους 11 μήνες του χρόνου, που
είναι και το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής μας και να φροντίσουμε αυτό
το χρονικό διάστημα να είναι δημιουργικό και ικανοποιητικό για μας
και τους αγαπημένους μας ανθρώπους!

√ Μην μελαγχολείτε
που επιστρέψετε στην
εργασία. Σκεφτείτε
πόσοι συμπολίτες σας
ψάχνουν απεγνωσμένα
δουλειά και
δεν βρίσκουν

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κοτόπουλο στο φούρνο με γιαούρτι
Υλικά:
4 στήθη κοτόπουλο
2 κεσεδάκια γιαούρτι 0%
2 αυγά
1 ματσάκι άνηθο
ρίγανη
δεντρολίβανο
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
Ανακατεύουμε το γιαούρτι με τα αυγά, τον άνηθο και το
δεντρολίβανο ψιλοκομμένα, το αλάτι και το πιπέρι. Βάζουμε το κοτόπουλο σε ταψί όπου έχουμε στρώσει λαδόκολλα,
σε προθερμασμένο φούρνο στους 200C για περίπου 45
λεπτά. Βγάζουμε το κοτόπουλο και στραγγίζουμε το ζουμί
που έχει βγάλει. Σκεπάζουμε το κοτόπουλο με τη σάλτσα
του γιαουρτιού και το ξαναβάζουμε στο φούρνο για 20
περίπου λεπτά.

Κοτόπουλο με καραμελωμένα κρεμμύδια
Υλικά:
2 φιλέτα κοτόπουλου σε κομμάτια
3 μέτρια κρεμμύδια σε ροδέλες
6 κ.γ. ζάχαρη
Λίγο αλάτι, πιπέρι
4 κ.σ. mαργαρίνη με ελαιόλαδο
Γραβιέρα γλυκιά σε κύβους (προαιρετικά)

Εκτέλεση:
Βάζουμε 1 κ.σ. μαργαρίνη με ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι.
Μόλις λιώσει προσθέτουμε τα κρεμμύδια και όταν μαραθούν ρίχνουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε κατά διαστήματα μέχρι να καραμελώσουν. Σε ένα άλλο τηγάνι λιώνουμε
την υπόλοιπη μαργαρίνη με ελαιόλαδο και προσθέτουμε τα
κομμάτια κοτόπουλου. Ψήνουμε κάθε πλευρά από 2-4
λεπτά (ανάλογα το πάχος κάθε κομματιού). Προσθέτουμε
λίγο αλάτι, πιπέρι και τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Ανακατεύουμε και σβήνουμε τη φωτιά. Μπορούμε, προαιρετικά,
να προσθέσουμε στο πιάτο μας γραβιέρα γλυκιά κομμένη σε
κύβους.

• Συνδέστε την έναρξη της καθημερινότητας μετά τις διακοπές με
καλύτερη διατροφή (στις διακοπές

Σαλάτα με κοτόπουλο και γραβιέρα
Υλικά:

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Μπορείς να ξεπεράσεις κάποιες ενδεχόμενες
δυσκολίες που θα σου παρουσιαστούν,
αν έχεις υπολογίσει καλά τις ενέργειές
σου, αλλά και τις επιπτώσεις τους.
Κάθισε να σκεφτείς και άλλαξε τη
συμπεριφορά σου, γιατί μπορεί σε
μερικά πράγματα να φταις και εσύ.
Ταύρος: Μερικά θέματα που μπορεί να
συμβούν, θα σε αποσυντονίσουν και
θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου.
Καλό θα είναι να κρατήσεις την
ψυχραιμία σου. Στο οικογενειακό περιβάλλον θα γίνουν συζητήσεις, που
μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση.
Δίδυμοι: Μπορείς να λύσεις τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν την
τελευταία περίοδο στη ζωή σου με
ψυχραιμία και ισορροπία, χωρίς να
φτάνεις τις καταστάσεις στα άκρα. Οι
διάφορες υποθέσεις που σε απασχολούν θα γίνουν παρελθόν, αν κινηθείς
με προγραμματισμό και χωρίς σπασμωδικές κινήσεις.
Καρκίνος: Ο εκνευρισμός σου ενδέχεται
να είναι πολύ μεγάλος. Καλό θα είναι
να δεις μερικά πράγματα από διαφορετική σκοπιά, για να μπορέσεις να
χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Μερικές
φορές αισθάνεσαι ότι δίνεις πολλά και
παίρνεις λίγα. Αυτό το συναίσθημα θα
σε διακατέχει έντονα και τη σημερινή
ημέρα. Απόφυγε να παραπονεθείς και
συνέχισε κανονικά την ημέρα σου.
Λέων: Οι ευθύνες που θα έχεις θα σου
δημιουργήσουν άγχος και ένταση.
Φρόντισε να μην τα βάλεις με άτομα
που δεν φταίνε σε τίποτα. Μπορείς να

13

κάνεις καινούργια ξεκινήματα, αρκεί
να ξέρεις από πριν τι είναι αυτό που
σε ευχαριστεί πραγματικά. Πολλές
προβληματικές υποθέσεις φτάνουν
στο τέλος τους.
Παρθένος: Οι θετικές εξελίξεις, οι
ελπίδες και ο δυναμισμός σου, έρχονται να τονώσουν το ηθικό σου και την
ψυχολογική κατάσταση. Με μεγάλη σου
ανακούφιση, θα διαπιστώσεις ότι οι
σκληροί κόποι και οι αγώνες που έκανες μέχρι τώρα, δεν πάνε χαμένοι.
Συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και
πολύ σύντομα θα έχεις την επιτυχία
που αναζητάς.
Ζυγός: Κάποιες καθυστερήσεις και
αναβολές σε έχουν φέρει πίσω στα
σχέδιά σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι
έχεις όλες τις δυνατότητες και πολύ
γερές βάσεις, για να δώσεις πια πνοή
σε αυτά. Αν βάλουμε μαζί και τη δυνατή θέληση, την επιμονή και το πείσμα
που έχεις, είναι σίγουρο ότι θα πετύχεις τους στόχους σου.
Σκορπιός: Ευνοείσαι να κάνεις δραστηριότητες που έχουν σχέση με θέματα οικογένειας, τα οποία σε προβληματίζουν από το παρελθόν. Θα βγουν
στην επιφάνεια μυστικά, που θα
κάνουν αίσθηση. Μην πεις τη γνώμη
σου για τίποτε. Μπορείς, με πολύ
μεγάλη διπλωματικότητα, να σταματήσεις τις συζητήσεις και να αλλάξεις
θέμα.
Τοξότης: Εκεί που πίστευες ότι είχες
βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, εξωγενείς παράγοντες και άσχετα άτομα
έρχονται να ταράξουν την ηρεμία σου.

Προσπέρασέ τα και άφησε την ημέρα
να περάσει όσο πιο ήσυχα γίνεται,
γιατί οι δυσκολίες και οι ανατροπές
που θα παρουσιαστούν, θα είναι εφήμερες.
Αιγόκερως: Η ημέρα θα είναι δύσκολη
και θα νιώσεις απογοήτευση για
πολλά θέματα που θέλεις να τελειώνουν, αλλά αυτά παραμένουν σε στασιμότητα. Κάνε υπομονή, γιατί είσαι σε
πολύ καλό δρόμο και θα πετύχεις
πάρα πολλά, μόνο αν ακολουθήσεις το
δρόμο που έχεις χαράξει και δεν
παρεκκλίνεις. Φρόντισε να σκεφτείς
θετικά και μην ρίχνουν την ψυχολογία
σου οι εφήμερες δυσκολίες..
Υδροχόος: Μέρα που μπορείς να δημιουργήσεις και να κάνεις πάρα πολλά,
γιατί η ενεργητικότητα που θα έχεις θα
είναι μεγάλη. Λύσε προβλήματα που
αφορούν στον οικογενειακό σου τομέα.
Άλλωστε, θα έχεις έντονη την ανάγκη
της επικοινωνίας. Θα θελήσεις να
μιλήσεις με δικά σου άτομα και να τους
πεις πράγματα, που σε κουράζουν και
σε προβληματίζουν.
Ιχθύες: Μπορείς να κινηθείς επικεντρωμένα, για να λύσεις συγκεκριμένα
θέματα που σε αγχώνουν. Ο δυναμισμός που θα έχεις θα είναι μεγάλος και
με ό,τι καταπιαστείς, θα το φέρεις εις
πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Μην
χαλαρώνεις και μην επαναπαύεσαι.
Εκμεταλλεύσου τα αποθέματα ενέργειας που έχεις, για να πετύχεις τους
στόχους σου

400 γρ. ψαχνό από κοτόπουλο
200 γρ. γραβιέρα ώριμη ή γλυκιά
2 μήλα μέτρια (κατά προτίμηση ξινόμηλα)
1 μαρούλι ψιλοκομμένο
1 κλωναράκι σέλερι
2 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα
2 κουταλιές της σούπας ξίδι

Εκτέλεση:
Κόβουμε το κοτόπουλο σε κύβους, προσθέτουμε αλάτι,
πιπέρι και σοτάρουμε για 5 λεπτά από κάθε πλευρά σε
μέτρια φωτιά. Καθαρίζουμε τα μήλα, τα κόβουμε σε λεπτές
λωρίδες και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε στο
μπολ το κοτόπουλο, το σέλερι και το μαρούλι ψιλοκομμένο
και τη γραβιέρα κομμένη σε κύβους. Στο τέλος περιχύνουμε
με μαγιονέζα και ξίδι και ανακατεύουμε ελαφρά.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΕΚ 2014

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Σ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

την κλήρωση του Ετήσιου Λαχείου
ΣΕΚ που έγινε την Τετάρτη 23
Ιουλίου 2014 στην αίθουσα κληρώσεων του Κρατικού Λαχείου κέρδισαν οι
ακόλουθοι αριθμοί:-

46359

Πλυντήριο πιάτων
(Ηλεκτραγορές ΘΗΤΑ)

20267

Σιδερόπρεσα
MORPHY
RICHARDS
(Ηλεκτραγορές
ΘΗΤΑ)

78588

Αυτοκίνητο ΝΕΟ FORD FOCUS
1.6 TREND ΑΥΤΟΜΑΤΟ

87557

Τοστιέρα MORPHY RICHARDS
(Δωρεά Ηλεκτραγορών ΘΗΤΑ)

83854

Αεροπορικό
εισιτήριο
Λάρνακα – Θεσσαλονίκη

46506

Φριτέζα RUSSEL HOBBS (Δωρεά
Ηλεκτραγορών ΘΗΤΑ)

(Δωρεά D Travel N Outlet Ltd)

50786

Καφετιέρα VIVY TASSIMO BOSH
(Δωρεά
SOFRONIOU
ELECTRONICS)

86956

Tablet VIRGO 7

48254

Κουπόνι αξίας €50 για αγορά
αεροπορικού
εισιτηρίου
(Δωρεά ΛΟΥΗΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 724 - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963
27197

Τηλεόραση 32΄ TCL
(Ηλεκτραγορές ΘΗΤΑ)

86122

Τηλεόραση 23΄ LG LED
(SOFRONIOU ELECTRONICS)

74298

Πωλείται διαμέρισμα
τεσσάρων ετών σε
άριστη κατάσταση στη
Λακατάμια σε μοντέρνα και λειτουργική
πολυκατοικία σε ήσυχη
γειτονιά, πίσω από το
φούρνο «Ζορπά». Δύο
υπνοδωμάτια, κουζίνα,
κλιματιστικά
στα δωμάτια, μεγάλη
βεράντα, δύο μπάνια
Τιμή συζητήσιμη
99 444000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑΚΙ
Πωλείται ημιφορτηγάκι FORD TRANSIT

Εκδρομή στην Πελοπόννησο

κλειστό, ηλικίας 14 ετών σε καλή κατά-

Η ΠΕΣΥΣ –ΣΕΚ διοργανώνει εκδρομή στην Πελοπόννησο και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στα
κατά τόπους γραφεία της ΣΕΚ.

τεχνικού ελέγχου (ΜΟΤ)

σταση και ανανεωμένο πιστοποιητικό
Τιμή €2000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
03-09/10/2014,
10-16/10/2014,
1723/10/2014
ΠΤΗΣΕΙΣ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ CY 312 08.00 – 09.45
ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ CY 337 20.35 – 22.10
1η ημέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΑΤΡΑ.
2η ημέρα: ΠΑΤΡΑ – ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΠΑΤΡΑ.
3η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΙΤΕΑ –ΠΑΤΡΑ.
4η ημέρα: ΠΑΤΡΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ.
5η ημέρα: ΠΑΤΡΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ
6η ημέρα: ΠΑΤΡΑ
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Πάτρας για περιδιάβαση, προσκύνημα στην εκκλησία του Απ. Ανδρέα.
7η ημέρα: ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ - ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: Δίκλινο €625
Τρίκλινο €615 Μονόκλινο €730
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα
- Φόροι αεροδρομίων.
- 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Πάτρα.
- Πλήρης διατροφή.
- Μεταφορές και περιηγήσεις, βάση του προγράμματος με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία.
- Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους στην Ολυμπία.
- Ομαδική ασφάλεια ταξιδίου (μέχρι την ηλικία των 75 χρόνων).
- Επαγγελματίας συνοδός σ’ όλες τις διαδρομές.
- Τοπικός ξεναγός στην αρχαία Ολυμπία.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Φ.Π.Α

Τηλ. 99373000

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ»

BALAY

Οι τυχεροί μπορούν να ζητήσουν τα
δώρα τους από τη Γεωργία Λοϊζιά στο
τηλέφωνο 22849849, με την παρουσίαση του λαχνού μέχρι και έξι μήνες μετά
την κλήρωση.

Πλυντήριο ρούχων BEKO 5KG
(SOFRONIOU ELECTRONICS)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

7ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - 7 ΗΜΕΡΕΣ, 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

LED

Φορητό
Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή
TOSHIBA
SATELLITE C50 (Δωρεά της
εταιρείας CP COMPUCENTER
LTD)

82545

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕΚ
(ΠΕΣΥΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΓΝΩΜΙΚΟ
Δεν είμαστε υπεύθυνοι
μόνο γι' αυτό που
κάνουμε αλλά και
γι' αυτό που δεν
κάνουμε.

Μολιέρος, 1622-1673,
Γάλλος συγγραφέας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

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

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από 1 – 30 Σεπτεμβρίου
2014, στις 5 – 6 μ.μ.
Τα μαθήματα αρχίζουν το πρώτο
δεκαήμερο του Οκτώβρη και θα γίνονται
κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
Γίνονται δεχτά παιδιά από 4 – 16 χρόνων.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για ένα παιδί:

€12 το μήνα

Για δύο παιδιά: €20 το μήνα
Για τρία παιδιά:

€25 το μήνα

Πληροφορίες και εγγραφές:
Δήμητρα Φωκά,
τηλ.: 99463977

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μεγαθήρια στον Ευρωπαϊκό δρόμο
ΑΠΟΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η αγωνιστική

ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΟΜΑΤΑ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
• Ψαλίδισε εκτός έδρας τον Ερμή
• Απελύθη ο Δ. Ιωάννου από τη Δόξα

Μ

ε λίγους έως ελάχιστους Κύπριους στις συνθέσεις των ομάδων, ξεκίνησε και φέτος το Παγκύπριο πρωτάθλημα Α κατηγορίας.
Στη 2η αγωνιστική, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκυρίακο και τη Δευτέρα, ο ΑΠΟΕΛ και η
ΟΜΟΝΟΙΑ πέτυχαν σπουδαίες νίκες επί της ΑΕΚ και
της Ανόρθωσης αντίστοιχα ενώ σημαντική θεωρείται
και η άνετη νίκη του Απόλλωνα εκτός έδρας με τον
Ερμή. Υπενθυμίζεται ότι ο Απόλλωνας στην πρεμιέρα υπέστη βαρειά ήττα στο «Τσίρειο» με τα μουρμουρητά κατά του προπονητή Χ. Χριστοφόρου να
δίνουν και να παίρνουν. Όμως το νικηφόρο Ευρωπαϊκό πέρασμα από τη Μόσχα και η μεγαλειώδης
είσοδος στους ομίλους του «ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ» έκλεισε
τα στόματα των αντιδρούντων και όχι μόνον.
Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ πήρε τρίποντο από τον ΟΘΕΛΛΟ
στην Αθηένου σκορπώντας ανακούφιση στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο μετά την ήττα στην πρεμιέρα.
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας πήρε χρυσή ισοπαλία στη Λεμεσό
από την ΑΕΛ με την οποία μοιράζονται την Α’ θέση
στη βαθμολογία.
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• Θετική η Ευρωπαϊκή πορεία των Κυπριακών ομάδων

Θ

ετική κρίνεται η πορεία των
Κυπριακών ομάδων στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ο ΑΠΟΕΛ και ο ΑΠΟΛΛΩΝ που
δικαίως προκρίθηκαν στους ομίλους του «Τσάμπιονς Λήγκ» και
του «Εuropa Λήγκ» αντιστοίχως,
απέδειξαν ότι διαθέτουν συγκροτημένα σύνολα που ξεπερνούν τα
Κυπριακά όρια. Με τον επαγγελματισμό που διακατέχει τους δύο
Ευρωπαίους μας, είναι βέβαιον ότι
η παραπέρα πορεία τους θα είναι
αξιοπρεπής, αναβαθμίζοντας την
καταξίωση του Κυπριακού ποδοσφαίρου στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Από την πλευρά τους, η ΑΕΛ και η
ΟΜΟΝΟΙΑ που αποκλείστηκαν,
έδειξαν αρκετές αρετές οι οποίες
θα επενεργήσουν θετικά στην μελλοντική τους πορεία. Ιδιαίτερα η

Σοάρες, Ιμπραϊμοβιτς.

Ισχυροί αντίπαλοι
για ΑΠΟΛΛΩΝ
Με πανίσχυρους αντιπάλους θα
αναμετρηθεί και ο Απόλλων Λεμεσού για το «Γιουρόπα Λίγκ». Ο
Απόλλωνας κληρώθηκε στον 1ο
όμιλο. Συνολικά οι όμιλοι είναι 12.
Οι πρώτες δύο ομάδες κάθε ομίλου
προκρίνονται στη φάση των «32»
και μαζί με τις οκτώ τρίτες των
ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ μετέχουν στην κλήρωση αυτής αλλά
και της φάσης των «16» που θα
γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2014. Τα
παιχνίδια της φάσης των «32» θα
γίνουν στις 19 και 26 Φεβρουαρίου
2015, αυτά της φάσης των «16»
στις 12 και 19 Μαρτίου 2015. Η
κλήρωση
της
προημιτελικής

Ο ΑΠΟΕΛ με ένα αγώνα λιγώτερο, λόγω των Ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων βρίσκεται στη β’ θέση του
πίνακα μαζί με άλλες πέντε οάδες. Χωρίς βαθμό
παραμένουν η Ανόρθωση και ο νεοφώτιστος Οθέλλος, που μαζί με την Ομόνοια έχουν μια αγωνιστική
λιγότερη.
Μετά την ισοπαλία της Δόξας με την Αγία Νάπα,
απελύθη ο προπονητής της ομάδας της Κατωκοπιάς
Δημήτρης Ιωάννου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ που αποκλείσθηκε
άδικα, μπορεί να φτιάξει αξιόμαχο
σύνολο που θα πρωταγωνιστήσει
στο εγχώριο πρωτάθλημα, αρκεί
να παραμείνει προσγειωμένη στηρίζοντας εμπράκτως τα νέα παιδιά που την στελεχώνουν.
Όσο για την περίπτωση του Χριστάκη Χριστοφόρου που κάποιοι
ζήτησαν επιτακτικά την κεφαλή
του επί πίνακι μετά την πανωλεθρία της πρώτης αγωνιστικής στο
Κυπριακό πρωτάθλημα, ένα έχουμε
να πούμε: οι ομάδες δεν κτίζονται
με συνεχείς αλλαγές προπονητών.
Για να κτισθεί μια ομάδα πρωτίστως απαιτείται στήριξη του προπονητή και υπομονή. Ελπίζουμε να
το συνειδητηοποιήσουν όλοι, τόσο
στον Απόλλωνα όσο στις άλλες
ομάδες αν πράγματι θέλουμε να
μπούμε μονίμως σε Ευρωπαϊκή
τροχιά.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

• Προτού αλέκτωρ
λαλήσει τρεις, νάσου
και η πρώτη απόλυση προπονητή. Ο
λόγος για το Δημήτρη Ιωάννου που
έλυσε το συμβόλαιο
συνεργασίας με τη
ΔΟΞΑ μετά τη 2η
αγωνιστική. Οι
παθογένειες του
ποδοσφαίρου μας
«μεγαλουργούν»
και φέτος

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεγαθήρια στο δρόμο
του ΑΠΟΕΛ
Μεγαθήρια θα συναντήσει ο ΑΠΟΕΛ
στο φετινό Ευρωπαϊκό του οδοιπορικό. Από το ΓΣΠ θα παρελάσουν παίκτες διθενούς ακτινοβολίας όπως οι, Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ,

Α

φάσης θα γίνει στις 20 Μαρτίου
2015 και τα παιχνίδια αυτής στις
16 και 23 Απριλίου 2015. Στις 24
Απριλίου θα γίνει η κλήρωση των

ημιτελικών και τα παιχνίδια αυτών
στις 7 και 14 Μαϊου 2015. Ο τελικός θα γίνει στις 27 Μαϊου 2015
στη Βαρσοβία.

«ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ»: Στους 16 η Ελλάδα

ήττητη η Εθνική Ελλάδας στους τρεις πρώτους

Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας θα

αγώνες,

διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου.

προκρίθηκε

στους

16

του

«ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ» που πραγματοποιείται στην

Η επίσημη αγαπημένη των απανταχού Ελλήνων, δια-

Ισπανία.

θέτει όλα τα φόντα να μας κάνει ξανά εθνικά υπερή-

Τελευταίο θύμα της το Πουέρτο Ρίκο. Ο τελικός του

φανους κατακτώντας το Ευρωπαϊκό τρόπαιο.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Πυροδοτεί αντιδράσεις τοποθέτηση του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η ενδοοικογενειακή βία με την πρόεδρο του
Συνδέσμου για την Πρόληψη και αντιμετώπιση
της βίας στην οικογένεια Κική Πογιαντζή

1 Σε καιρούς δύσκολους για την κυπριακή οικονομία
πιστεύετε πως τα περιστατικά βίας έχουν αυξηθεί.
Τα περιστατικά βίας έχουν αυξηθεί, όπως αυξάνονται
κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τραγικά
περιστατικά με τους ενδοοικογενειακούς φόνους καταδεικνύουν τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει πάρει
το θέμα. Πρέπει να αναμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου που θα γίνει η τελική κατηγοριοποίηση των στατιστικών στοιχείων για να πούμε αν η αύξηση οφείλεται
στην οικονομική κρίση ή απλώς στην ενημέρωση που
τυγχάνει ο κόσμος από το Σύνδεσμο τόσο στις αστικές
όσο και στις αγροτικές περιοχές. Μέχρι στιγμής δε φαίνεται ότι η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τα κρούσματα οικογενειακής βίας.
2 Ποια οδό θα πρέπει να ακολουθήσει το θύμα για
να μπορέσει να δώσει τέλος στον εφιάλτη. Το θύμα
θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια είτε από τις υπηρεσίες
που εργάζονται για το θέμα αυτό είτε από το άμεσο
περιβάλλον του. Ο Σύνδεσμος είναι στη διάθεση όλων
όσων μας χρειάζονται να τους βοηθήσουμε είτε μέσω
της γραμμής 1440 ή να έλθουν σε προσωπικά ραντεβού
για μια πιο ουσιαστική βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση δεν
πρέπει να δέχονται τη βία, σε οποιαδήποτε μορφή της,
παθητικά χωρίς να ζητούν βοήθεια. Αυτό είναι κακό και
για τα ίδια τα θύματα αλλά και για τα παιδιά τους που
πιθανόν να είναι μάρτυρες των βίαιων περιστατικών.

3 Ο νόμος για τη βία στην οικογένεια προστατεύει
σε ικανοποιητικό βαθμό το θύμα; Ο Περί Βίας στην
Οικογένεια Νόμος της Κύπρου είναι μια πολύ καλή
νομοθεσία από πολλές απόψεις και αυτό έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1. Εισάγει το βιασμό από σύζυγο, κάτι που δεν υπάρχει
σε άλλες νομοθεσίες.
2. Οι ποινές είναι μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας σε κάποια αδικήματα και σε
άλλα είναι οι ίδιες.
3. Ενσωματώνει στο νόμο την ποινική διαδικασία που
θα ακολουθηθεί στο Δικαστήριο για περιοριστικά μέτρα
και έτσι όλα κινούνται πιο γρήγορα (αποκλεισμός υπόπτου ή απομάκρυνση θύματος, απομάκρυνση ανηλίκου,
γενικό διάταγμα αποκλεισμού).
4. Δεν αποκαλύπτεται το όνομα του θύματος
5. Προωθείται η ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης
6. Εισάγει καινοτομίες στην εξέταση μαρτύρων, στον
τρόπο εξέταση ανηλίκων. Προστατεύει τα θύματα να
μην έλθουν σε επαφή με το θύτη κατά τη διάρκεια της
ακροαματικής διαδικασίας.
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Οι ποινές που προνοούνται στο Ποινικό Κώδικα
αυξάνονται συνεχώς για την προστασία θυμάτων
βίας. Ποιος ο ρόλος του Συνδέσμου στο φλέγον αυτό
ζήτημα. Ο Σύνδεσμος στοχεύει στην επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Πέρα από τη γραμμή στήριξης 1440, παρέχεται στήριξη μέσω προσωπικών
ραντεβού. Λειτουργούμε δύο καταφύγια για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους και προσφέρουμε το
πρόγραμμα «Αγάπη Χωρίς Πόνο» που απευθύνεται σε
άτομα που ασκούν ή δέχονται βία με στόχο την ενδυνάμωση τους και παράλληλα την αποδυνάμωση των
αρνητικών συναισθημάτων μεταξύ των ζευγαριών.
Λειτουργούμε τις Ευρωπαϊκές Γραμμές 116111για παιδιά και εφήβους και 116000 για τις εξαφανίσεις παιδιών. Διεξάγουμε δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις πόλεις και
στην ύπαιθρο ενώ
κάθε χρόνο διεξάγουμε σεμινάρια και
εργαστήρια
προς
εκπαιδευτικούς, γονείς
και παιδιά.

Οι ξενοδόχοι να σεβασθούν τις συλλογικές συμβάσεις
Οι

συντεχνίες
γνωρίζουν
πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί στη ξενοδοχειακή βιομηχανία της Πάφου
και καλούν τους ξενοδόχους να
σέβονται τις συλλογικές συμβάσεις.
Αυτά τονίζουν σε κοινή δήλωση
τους οι Επαρχιακοί γραμματείς ΣΕΚ
και ΠΕΟ Νεόφυτος Ξενοφώντος
(φωτό) και Ανδρέας Φακοντής,
αντιστοίχως, απαντώντας σε
δηλώσεις του προέδρου του
ΠΑΣΥΞΕ Πάφου Θέμη Φιλιππίδη,
τονίζοντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στον τουρισμό είναι μη Κύπριοι.
Η κοινή δήλωση έχει ως εξής: «Αλίμονο στο Συνδικαλιστικό Κίνημα αν

χρειαζόταν να ενημερωθεί από το
Υπουργείο Εργασίας για την πραγματικότητα που επικρατεί στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία της
Επαρχίας μας. Γνωρίζουμε ποιοι
εργάζονται και πόσοι εργάζονται
σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα και
με ποιους όρους.
Γνωρίζουμε επίσης αν είναι Κύπριοι ή Ευρωπαίοι. Έχουμε επίσης
γνώση πόσοι Κύπριοι εργαζόμενοι
έχουν απολυθεί το τέλος του 2013
αρχές του 2014 γιατί στην πραγ-

2015

ματικότητα δεν αποδέχθηκαν συμβόλαια εργασίας πολύ υποδιαίστερα των όρων της Συλλογικής
Σύμβασης ( Εξαήμερο χωρίς Ταμείο
Προνοίας χωρίς 13ον Μισθό).
Αν οι λειτουργοί του Υπουργείου

√ Κοινή δήλωση Επαρχιακών
γραμματέων ΣΕΚ, ΠΕΟ

√ Μισθοί πείνας σε αρκετές

προσελήφθη με βάση την συλλογική Σύμβαση. Καλούμε επίσης το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να δημοσιεύσει
το ύψος των μηνιαίων μισθών
κατά επάγγελμα στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία με βάση το οποίο
καταβάλλονται εισφορές για να
διαφανεί η πραγματική αλήθεια

ξενοδοχειακές μονάδες
Εργασίας γνωρίζουν τον αριθμό
των Κοινοτικών και Κύπριων που
εργάζονται στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία θα πρέπει να γνωρίζουν
και τον αριθμό των εργαζομένων
που έχουν απολυθεί.
Τους καλούμε να δημοσιοποιήσουν τον αριθμό.

Καλούμε τους Ξενοδόχους της
Επαρχίας μας να σεβαστούν τις
Συλλογικές Συμβάσεις και να τις
εφαρμόζουν. Στην τελευταία Σύμβαση το Συνδικαλιστικό Κίνημα
παρεχώρησε ωφελήματα προς
όφελος των Ξενοδόχων σε μια
προσπάθεια να βοηθήσουμε τον
τόπο και την οικονομία λόγω της
οικονομικής κρίσης και αυτό θα
έπρεπε να εκτιμηθεί.

Το ότι έχει προσληφθεί
την τρέχουσα τουριστική περίοδο ένας αριθμός Κυπρίων μεγαλύτερος από άλλες χρονιές
είναι γεγονός. Όμως
αυτές οι προσλήψεις δεν διαφοροποιούν τον συσχετισμό Κύπριων
και Κοινοτικών.

Η πραγματικότητα που επικρατεί
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και
οι δηλώσεις των συντεχνιών φαίνεται ότι ενοχλούν.

Το ανησυχητικό με αυτές τις προσλήψεις είναι ότι εργοδοτούνται
για συγκεκριμένη περίοδο (4-6
μήνες), με συμβόλαια εργασίας
πολύ κατώτερα των συμβάσεων
και με μισθούς πείνας των €500
και €600. Αν τα δεδομένα είναι
διαφορετικά καλούμε τον ΠΑΣΥΞΕ
να δημοσιεύσει πόσο από το νεοπροσλαμβανόμενο
προσωπικό

Στόχος μας δεν είναι η αντιπαράθεση. Στόχος μας είναι να υπάρχουν ομαλές εργασιακές σχέσεις να
τηρούνται οι Συλλογικές Συμβάσεις
και προσπάθεια όλων μας θα
πρέπει να είναι η μείωση της ανεργίας.»

Σημάδια βελτίωσης του κλίματος στην αγορά εργασίας

Μ

ε κινητήριο μοχλό τον τουρισμό, η Κυπριακή αγορά
εργασίας παρουσιάζεται ελαφρώς βελτιωμένη. Μελέτη του
υπουργείου Οικονομικών δείχνει
ότι το 2015 θα βελτιωθεί οριακά
το κλίμα με σταδιακή βελτίωση
της απασχόλησης. Ωστόσο,
σημειώνεται ότι το μεγάλο στοίχημα παραμένει η ανεργία των
νέων που αγγίζει το 40% και η
μακρόχρονη ανεργία.
Η μελέτη η οποία εξετάζει τις
τάσεις στην αγορά εργασίας και
τις προοπτικές με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η απασχόληση
μειώνεται μεν αλλά με βραδύτερο
ρυθμό από ό,τι αναμενόταν. Θετικό
στοιχείο αποτελεί η οριακή μείωση
της εγγεγραμμένης ανεργίας τους
τελευταίους μήνες η οποία θα
μπορούσε σε βάθος χρόνου να
αντιστρέψει τη συνολικά αρνητική
κατάσταση. Η μακροχρόνια ανεργία βρέθηκε στο απόγειο της το
2014 και αυτός είναι ο κυριότερος
κίνδυνος στην αγορά εργασίας. Το

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

• Κίνδυνος μιας χαμένης γενιάς

εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά
1,4% το πρώτο τρίμηνο του 2014
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
πέρσι και κατά 0,7% σε σχέση με το
2013 κατά μέσο όρο. Όσον αφορά

√

Καυτό θέμα η ανεργία των
νέων και η μακρόχρονη ανεργία
στο ποσοστό απασχόλησης φέτος
μειώθηκε στο 52,5% από 53,4% το
πρώτο τρίμηνο πέρσι. Η ανεργία
αυξήθηκε στο 16,9% του συνολικού
εργατικού δυναμικού. Σημειώνεται
ωστόσο ότι σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα συνεχίζει να βρίσκεται το ποσοστό της νεανικής ανερ-

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

γίας το οποίο ανήλθε το πρώτο
τρίμηνο φέτος στο 39% από 37%
πέρσι.
Το υπουργείο κάνει λόγο για κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς. Όσον
αφορά τους μακροχρόνια άνεργους, τα ποσοστά φέτος έφτασαν
σε επίπεδα ρεκόρ καθώς αυξήθηκαν με ρυθμό 35% ετησίως. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των μακροχρόνια άνεργων αυξήθηκαν κατά
8,200 άτομα μέσα σε ένα χρόνο.
Ο κατασκευαστικός κλάδος και ο
τομέας του εμπορίου παρουσίασαν
φέτος τις μεγαλύτερες απώλειες
ενώ ο χρηματοοικονομικός τομέας
συνεχίζει να καταγράφει απώλειες.

www.oho-sek.org.cy

