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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΚΥΠΡΙΑΣ ΜΑΝΑΣ
ηρωοτόκο Παλαιχώρι προς τιμή της
Μάνας, την Κυριακή 4 Μαΐου, κάλεσαν την πολιτεία να αναλογισθεί τις
ευθύνες της και να στηρίξει έμπρακτα τις εργαζόμενες μητέρες, συμβάλλοντας παράλληλα και στην
τιθάσευση

του

δημογραφικού

εφιάλτη που απειλεί σοβαρά να
διαρρήξει τον κοινωνικό ιστό.
Ομιλία στην εκδήλωση εκφώνησε η
Επίτροπος

Ισότητας

Ιωσηφίνα

Αντωνίου η οποία επισήμανε πως
το κράτος οφείλει να παρέχει όλες
τις αναγκαίες διευκολύνσεις προς

Η

στήριξη
της
Ελληνίδας
Κύπριας Μάνας, διαχρονικό
σύμβολο ηρωισμού και κοινωνικής
καταξίωσης, εξακολουθεί να απο-

τελεί υπέρτατο χρέος της Πολιτείας.

τις

εργαζόμενες μητέρες να μπο-

Η ΣΕΚ και ο ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου σε
εκδήλωση που διοργάνωσαν στο

στους πολύπλευρους ρόλους τους.

ρούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2812
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Η

ΣΕΚ καλεί τη Γενική Εισαγγελεία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, την Αστυνομία και τις
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να επιταχύνουν τις αναγκαίες διαδικασίες για τιμωρία
όλων όσοι ενέχονται στο αισχρό τραπεζικό
φαγοπότι.
Μιλώντας στη μεγαλειώδη συγκέντρωση της
Εργατικής Πρωτομαγιάς ο γ. γ. της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως απαίτησε κάθαρση και εδραίωση
συνθηκών χρηστής διοίκησης, διαφάνειας,
αξιοκρατίας, συνετή διαχείριση του δημόσιου
χρήματος και περιορισμό του σπάταλου κράτους.
Σε χαιρετισμό της, η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ζέτα Αιμιλιανίδου, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση έχει ως
μόνιμη έγνοια της, την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και διασφάλιση της ίσης
μεταχείρισης στην εργασία.
(Σελ. 8, 9)

(Σελ. 6)

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΚ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Η απορρύθμιση οδηγεί
αναπόφευκτα σε σύγκρουση

• Έντονη ανησυχία για την καλπάζουσα ανεργία
και την εντεινόμενη εργασιακή εκμετάλλευση

• Με αξιοπρέπεια και διεκδικητικότητα
προασπιζόμαστε τα εργατικά δικαιώματα

• Μέτρα αναχαίτισης
της ανεργίας
• Τάχιστη εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου
Υγείας
• Πάταξη της αδήλωτης εργασίας
• Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής
• Διάλογος για το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα
• Προστασία της πρώτης κατοικίας
• Όχι στην εκμετάλλευση κοινοτικών
• Μείωση των θέσεων
εργασίας σε αλλοδαπούς

Η μεγαλειώδης συγκέντρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς έστειλε
ισχυρό το μήνυμα ότι οι μισθωτοί δεν αντέχουν άλλα βάρη

Α

ν δεν ληφθούν σύντομα
διορθωτικές αποφάσεις
για ανακοπή της συνεχιζόμενης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, είναι βέβαιον
ότι ο τόπος θα συρθεί σε
εργατική αναταραχή.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα
έστειλε προς κάθε κατεύθυνση

ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως
καλώντας την κυβέρνηση να
προχωρήσει χωρίς αμφιταλαντεύσεις στη ρύθμιση της απασχόλησης των Κοινοτικών που
τυγχάνουν στυγνής εκμετάλλευσης από επιτήδειους εργοδότες.
Μιλώντας από το βήμα της

πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης ο κ. Μωϋσέως τόνισε την
αδήριτη αναγκαιότητα για
εφαρμογή του εναρμονιστικού
νόμου Περί Ίσης Μεταχείρισης
στην απασχόληση προσδίδοντας παράλληλα νομική υπόσταση στις συλλογικές συμβάσεις και μείωση του αριθμού
εργατών από τρίτες χώρες.

Περαιτέρω, ο γ.γ. της ΣΕΚ εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά των
αρμοδίων φορέων οι οποίοι
ανέχονται τους εργοδότες εκείνους που υπό το πρόσχημα της
οικονομικής κρίσης απολύουν
Κύπριους αντικαθιστώντας
τους με αλλοδαπούς ή κοινοτικούς τους οποίους χρησιμοποιούν ως φθηνό εργατικό

• Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας προϋπόθεση για εργοδότηση σε ζωτικούς
κλάδους, όπως ο τουρισμός
δυναμικό. Ο κ. Μωϋσέως ζήτησε από την υπουργό Εργασίας
να τηρήσει τις δεσμεύσεις της
για εισαγωγή της Ελληνικής
γλώσσας ως θεμελιακού προσόντος για εργοδότηση σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας όπως η τουριστική βιομηχανία.
(Σελ. 3, 10)

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

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

&

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ις τελευταίες ημέρες επιχειρείται απεγνωσμένα
από το κομματικό και οικονομικό κατεστημένο να
καλλιεργήσει στη συνείδηση της κοινής γνώμης την
Παγκάλειο ρήση ότι «Μαζί τα φάγαμε», σε μια ύστατη προσπάθεια του να εμπλέξει τεχνιέντωςτο σύνολο
της κοινωνίας στο συντελεσθέν οικονομικό έγκλημα.
Όσο περισσότερα αποκαλύπτει ο Τύπος για το μέγα
φαγοπότι που έσυρε το λαό στην εξαθλίωση, τόσο
περισσότερο θεριεύει η μανία των πρωταγωνιστών
του οικονομικού εγκλήματος για αποσιώπηση της
αλήθειας. Μάλιστα, ο αρχηγός του κόμματος το
οποίο παρουσιάζεται διαχρονικά ως μοναδικός προστάτης των εργαζομένων και του λαού, εξεμάνη τόσο
πολύ από τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, φθάνοντας στο σημείο να προειδοποιεί σε αυστηρό ύφος
«με αγωγές λιβέλλου κατά των συκοφαντών».
Την ίδια ώρα, οι αχρείοι τραπεζίτες που φτωχοποίησαν τον τόπο, με την ανοχή και την συνενοχή του
άθλιου πολιτικού συστήματος, συναγελάζονται με
τους πολιτειακούς και πολιτικούς άρχοντες για αναζήτηση, δήθεν, συνταγών εξόδου από την κρίση.
Μέσα σαυτό το βρωμερό θέατρο που παίζεται στις
πλάτες της κοινωνίας, ο εξαθλιωμένος λαός παρακολουθεί αμήχανα τα τεκταινόμενα αδύναμος, προς
το παρόν, να αντιδράσει. Δυστυχώς, οι πρωταγωνιστές του οικονομικού ναυαγίου, όχι μόνον δεν μετανοούν, αλλά εκμεταλλευόμενοι στο έπακρον αυτή την
αδυναμία, προσπαθούν με μαυροπαγανδιστικές
μεθοδεύσεις να στρέψουν την προσοχή του λαού σε
άλλα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως οι κυοφορούμενες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο καλλιεργούμενος κομματικός φανατισμός ενόψει ευροεκλογών και
η κορύφωση του ποδοσφαιρικού οίστρου λόγω των
επερχόμενων αμφίρροπων αγώνων που θα κρίνουν
τον φετινό πρωταθλητή.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Παρακολουθώντας από κοντά τις κομματικές συμπεριφορές μέσα στο σημερινό χαώδες πολιτικό τοπίο,
σε συνάρτηση με την μέχρι τώρα αδυναμία ή απροθυμία των αρμόδιων πολιτειακών φορέων να εξιχνιάσουν το οικονομικό έγκλημα, γινόμαστε μάρτυρες
μιάς νέας εξυφαινόμενης σχέσης διαπλοκής που
αποσκοπεί στην ατιμωρησία των ενόχων. Οι κατακρεουργημένοι πολίτες, οι άνεργοι, οι περιθωροποιημένοι νέοι μας και ο κάθε τίμιος πολίτης, δεν τρώνε
πλέον κουτόχορτο. Ούτε συγχωρούν, ούτε ανέχονται
άλλο την κοροιδία. Αξιώνουν, εδώ και τώρα αμείλικτη
τιμωρία των ενόχων. Ο Γενικός Εισαγγελέας αν δεν
θέλει να καταγραφεί με μαύρα χράμματα στο σκοτεινό Ιωβηλαίο της Κυπριακής ιστορίας, ας εξαποστείλει χωρίς εκπτώσεις τους σφαγείς της κυπριακής
κοινωνία εκεί εκεί που τους αξίζει. Τα προνομιακά
δάνεια , οι διαγραφές δανείων, οι υπόγειες διαδρομές
του μαύρους χρήματος, οι έχοντες την ευθύνη για τo
άνοιγμα της τραπεζικής κάνουλας κατά την κλειστή
περίοδο 15-27 Μαρτίου 2013, οι υπεύθυνοι του ELA
να φάμε και να τα φορτώσουμε στις πλάτες του
λαουτζίκου, έχουν πλέον διευθύνσεις και ονόματα. Ο
λαός είναι τώρα απόλυτα πεπεισμένος ότι η
Κύπρος λεηλατήθηκε από την συμπαιγνία της
γνωστής, πλέον, πολιτικής αγυρτείας και της
οικονομικής αλητείας. Οποιαδήποτε απόπειρα για
κάλυψη ή συγκάλυψη των εγκληματιών, ουδέποτε θα
τύχει συγχώρεσης από το λαό ο οποίος βλέποντας
της πάλαι ποτέ ευημερούσα νήσον των Αγίων να
μετατρέπεται σε γή του πυρός, έχει υπέρτατη ευθύνη
να αφυπνισθεί στέλλοντας στο πύρ το εξώτερον τους
σφαγείς του.
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ΠΙΠΕΡΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2004 V 2014

Μαζί τα φάγατε – Ώρα να λογοδοτήσετε

Τ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2014

Τ

ην 1η Μαϊου 2014 συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από
την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Κύπρος μπήκε στην Ευρώπη με υψηλά κοινωνικοοικονομικά οράματα και μεγάλες προσδοκίες για την έκβαση του χρονίζοντος Κυπριακού ζητήματος.

λα όνειρα.

Δυστυχώς, οι προσδοκίες για το Κυπριακό παρέμειναν
φρούδες ελπίδες ενώ τα οράματα στους τομείς της
κοινωνίας και της οικονομίας μετετράπηκαν σε κίβδη-

σύγκριση και καταγραφή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Η «Εργατική Φωνή» παραθέτει πιο κάτω κύρια αποσπάσματα από τις ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΕΚ για την Πρωτομαγιά του 2004 και 2014 για
Οι υπογραμμισμένες φράσεις μπορούν να διευκολύνουν αισθητά τον αναγνώστη.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2004

Η

πρωτομαγιά του 2004 αποτελεί την αφετηρία μιας καινούργιας εποχής.
Η μικρή μας πατρίδα μετά από
πολύχρονους κόπους και αγώνες
κατάφερε να γίνει μέλος της
Ενωμένης Ευρώπης.

από τη νέα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

άζται προσαρμοστικότητα αλλά
και ευελιξία.

Η ένταξη προϋποθέτει αλλαγές σ’
όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται ν’
αλλάξουμε νοοτροπία και να
προσαρμοσθούμε στα νέα δεδο-

Ως χώρα για να μπορέσουμε να
διαδραματίσουμε σωστά τον ισότιμό μας ρόλο θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας μας στα
νέα δεδομένα που δημιουργεί
η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και ανθρώπων.

Μπροστά μας δημιουργούνται
νέα δεδομένα και προοπτικές.
Διανοίγονται νέες ευκαιρίες
αλλά και προκλήσεις.
Γνωρίζουμε βέβαια πως η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο
παράδεισος. Ο δρόμος που
επιλέξαμε είναι δύσκολος και
δύσβατος.
Είμαστε έτοιμοι όμως σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους μας να εργαστούμε σκληρά,
για να ελαχιστοποιήσουνε τα
αρνητικά και να μεγιστοποιήσουμε τα θετικά που προκύπτουν

μένα. Θα ζήσουμε από εδώ και
πέρα μέσα σ’ ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον που κύριο
χαρακτηριστικό του είναι η ελευθεροποίηση των πάντων. Χρει-

Επιτακτική είναι και η ανάγκη
προσαρμογής του εργασιακού
συστήματος, για να αντιμετωπισθεί η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων και να αποφευχθεί ο κοινωνικός κλυδωνισμός.
Η αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού σ’ όλες του τις μορφές
είναι επιβεβλημένο καθήκον των
κοινωνικών εταίρων αλλά και
ευθύνη της πολιτείας.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2014

Γ

ιορτάζουμε τη φετινή Πρωτομαγιά με το μυαλό μας στραμμένο στους χιλιάδες άνεργους και
στα ευάλωτα στρώματα του λαού
που είναι τα μεγαλύτερα θύματα
της εντεινόμενης οικονομικής
ύφεσης και του συντελεσθέντος
τραπεζικού εγκλήματος.

λευσης και της αδήλωτης εργασίας, Περιορισμό της εργοδότησης εργαζομένων από Τρίτες
χώρες, Εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας στα καθορισθέντα
χρονοδιαγράμματα, Προστασία
των Ταμείων Προνοίας, Υιοθέτηση

Ένα και πλέον χρόνο μετά
την τραπεζική κατάρρευση
και την κρατική χρεοκοπία,
το βιοτικό επίπεδο των
μισθωτών και των μη προνομιούχων νοικοκυριών μειώνεται επικίνδυνα.
Τούτη τη δύσκολη ώρα, η ΣΕΚ
απαιτεί από την κυβέρνηση
όπως λάβει τα ενδεικνυόμενα
μέτρα που θα αναχαιτίζουν
την ανεργία, θα ανακουφίζουν
τις δυσπραγούσες ομάδες και θα
ενδυναμώνουν την κοινωνική
συνοχή, υποβοηθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανάκαμψη.

Τα μέτρα
Προστασία της ιδιοκατοίκησης,
Μείωση των επιτοκίων δανεισμού,
Πάταξη της εργασιακής εκμετάλ-

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

του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των
πολιτών και να αποφεύγονται
αδικίες και κοινωνικοοικονομικές
στρεβλώσεις, Η πλήρης διασφάλιση των εργατικών δικαιωμάτων
και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ενόψει της ιδιωτικοποίησης
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,

των Ημικρατικών Οργανισμών,
Ρύθμιση της αγοράς εργασίας με
νομική υπόσταση των συλλογικών συμβάσεων, Εφαρμογή της
νομοθεσίας για Ίση Μεταχείριση
στην Εργασία
Πέραν τούτων, η ΣΕΚ αξιώνει από
την κυβέρνηση όπως προχωρήσει ταχύτατα στον εκσυγχρονισμό της κρατικής μηχανής και
στη θωράκιση των θεσμών με
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την εδραίωση
συνθηκών χρηστής διοίκησης,
ισοπολιτείας,
αξιοκρατίας,
διαφάνειας και γρήγορης απονομής της δικαιοσύνης. Προς
την κατεύθυνση αυτή, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη αμείλικτης τιμωρίας των ενόχων της
τραπεζικής κατάρρευσης, της
κρατικής χρεοκοπίας και εν γένει
της οικονομικής τραγωδίας που
έσυραν βίαια τα μη προνομιούχα
στρώματα του πληθυσμού στην
φτώχεια και τη νέα γενιά στο
κοινωνικό περιθώριο.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μ

ε το μυαλό στραμμένο
στους χιλιάδες συμπολίτες μας που πληρώνουν ακριβά το τίμημα των επιπτώσεων
της οικονομικής ύφεσης,η ΣΕΚ
για άλλη μια χρονιά τίμησε την
Εργατική Πρωτομαγιά και τα
ιδεώδη των πρωτεργατών του
ΣΙΚΑΓΟ που θυσιάστηκαν για
να πετύχουν το αυτονόητο:
Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας.
Σε όλα τα εργατικά κέντρα της
ΣΕΚ παγκύπρια, στήθηκαν
περίπτερα, όπου ο μηχανισμός
του κινήματος διένειμε διαφωτιστικό υλικό για το ρόλο που
καλείται να διαδραματίσει η

3

Η ΣΕΚ ΤIΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
• Ο γγ της ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του ήρωα
της ΕΟΚΑ και κοινωνικού αγωνιστή Μάρκου Δράκου
ζόμενους.
Γενικοί Γραμματείς των Ομοσπονδιών της ΣΕΚ επισκέφθηκαν χώρους εργασίας και αποτύπωσαν το νόημα της Ημέρας. Παράλληλα τους δόθηκε η
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για φλέγοντα κοινωνικά
και
εργασιακά
ζητήματα
αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες των εργαζομένων.

√ Γενικοί Γραμματείς Ομοσπονδιών της ΣΕΚ
επισκέφτηκαν χώρους εργασίας και αφουγκράστηκαν
τις ανησυχίες των εργαζομένων από
τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης
ΣΕΚ στη παρούσα δύσκολη
οικονομική εποχή, όπου ο
εργοδοτικός ετσιθελισμός προκαλεί έντονη απορρύθμιση
στην αγορά εργασίας με σοβαρές επιπτώσεις στους εργα-

Στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων η ηγεσία
του Κινήματος με επικεφαλή
τον γγ της ΣΕΚ Νίκο Μωυσέως
κατέθεσε
στεφάνι
στον
ανδριάντα του ήρωα Μάρκου

Ο γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου συνοδευομένος από το γραμματέα
του Σωματείου Βιομηχανικών Γιώργο Κασιούρη και τον οργανωτικό γραμματέα
Χριστόδουλο Βασιλείου επισκέφθηκε το εργοστάσιο της ALCO στα Λατσιά
και επεξήγησε το νόημα της Εργατικής Πρωτομαγιάς
Δράκου.
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν ο εορτασμος της Πρωτομαγιάς στο Κίνημα της ΣΕΚ
την Τετάρτη 30 Απριλίου.
Ο γγ της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως
σε ομιλία που εκφώνησε εξέ-

φρασε την έντονη ανησυχία
του Κινήματος για τους χιλιάδες συμπολίτες μας που κλήθηκαν να επωμιστούν τις
συνέπειες της σκληρής λιτότητας.
Ο κ. Μωυσέως παράλληλα

αναφέρθηκε στην σοβαρή
απορρύθμιση που παρατηρείται στην αγορά εργασίας προειδοποιώντας για τον κίνδυνο
εργατικής αναταραχής λόγω
ου του εργοδοτικού ετσιθελισμού

Τιμήθηκε ο ήρωας υποστράτηγος Τάσος Μάρκου
Τ

ο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ
Αμμοχώστου σε συνεργασία με τον
ΠΑΣΕΚ και το Σωματείο «Περικλής
Δημητρίου» διοργάνωσε την Πέμπτη
1η Μαϊου τον αγώνα δρόμου «Τάσου
Μάρκου» τιμώντας τον ήρωα υποστράτηγο.
Δρομείς του Σωματείου Περικλής Δημητρίου μετέφεραν από το μνημείο του
Αχυρώνα στο Λιοπέτρι φλόγα και άναψαν βωμό μπροστά από τον ανδριάντα
του ήρωα. Ακολούθως τελέσθηκε Τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας, Αμμοχώστου κ.κ. Βασίλειο. Χαιρετισμό απηύθυνε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Αντρέας
Μάτσας και ακολούθησε ομιλία από
τον υπουργό Άμυνας Χριστόφορο
Φωκαίδη. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με
αγώνα δρόμου από δρομείς του Σωματείου Περικλής Δημητρίου, του ΠΑΣΕΚ
και άλλους. Επιδόθηκαν αναμνηστικά
μετάλλια σε όλους τους αθλητές και
βραβεύτηκαν οι τρεις πρώτοι νικητές
από κάθε κατηγορία. Ακολούθησε
δεξίωση στο οίκημα της ΣΕΚ. Η εκδήλωση αυτή έγινε επί ευκαιρίας των εορτασμών της Πρωτομαγιάς προς τιμή του

ήρωα Υποστράτηγου Τάσου Μάρκου ως
και άλλων αγωνιστών που αγωνίστηκαν σε εργατικούς και εθνικούς αγώνες
και τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Παραλιμνίου. Την εκδήλωση τίμη-

• Η ΣΕΚ Αμμοχώστου,
ο ΠΑΣΕΚ και το σωματείο
«Περικλής Δημητρίου»
διοργάνωσαν τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου προς τιμήν
του υποστράτηγου και
άλλων αγωνιστών
σαν με την παρουσία τους ο Έντιμος
Υπουργός Άμυνας ο κ. Χριστόφορος
Φωκαϊδης, Βουλευτές Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, κ. Θεόδοσης Τσιόλας, ο
Δήμαρχος Σωτήρας, οι συγγενείς του
ήρωα, στελέχη κομμάτων, αξιωματούχοι της ΣΕΚ και πλήθος κόσμου εκτιμητών των αγώνων του Τάσου Μάρκου
και της ΣΕΚ.
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Ισχυρότερη η ανάπτυξη
επενδύοντας
στις συνθήκες εργασίας

Ο

ι νέοι σε Κύπρο και Ελλάδα βιώνουν τον βραχνά της ανεργίας ο οποίος έχει καταστεί ανυπόφορη σφικτοθηλειά στο λαιμό τους.
Η οικονομική ύφεση, μια ορολογία που όπως φαίνεται θα μας συντροφεύει για τα επόμενα πολλά χρόνια
έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη
πραγμάτων στο εργασιακό περιβάλλον προκαλώντας σοβαρά και ανεπανόρθωτα νέα δεδομένα.

Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά

Σε λίγα χρόνια εξ όσον διαφαίνεται
τίποτα δεν θα μοιάζει όπως πρώτα.

Οι χιλιάδες νέοι και νέες που θα
έρχονται στη Κύπρο, διαθέτοντας
υψηλά
ακαδημαϊκά
προσόντα με την πρώτη
• Η πολυπόθητη
ευκαιρία θα παίρνουν
ανάπτυξη δεν θα
το πρώτο αεροπλάνο
χωρίς επιστροφή με
επέλθει μόνο με
προορισμό άλλες ευρωεπενδύσεις στις
παϊκές χώρες αναζητώυλικές υποδομές
ντας μια καλύτερη τύχη.
αλλά με τη βελτίω- Και όσοι θα αποφασίση των συνθηκών ζουν τελικά να διαμείνουν στο νησί θα έχουν
εργασίας
πλέον συνειδητοποιήσει
πως οι επαγγελματικές τους επιλογές δεν θα συνάδουν με τον τομέα που έχουν προαποφασίσει να
σπουδάσουν και ότι θα πρέπει να υπομένουν με την
ελπίδα κάποια στιγμή εντελώς αναπάντεχα η τύχη
τους θα δουλέψει.
Με άλλα λόγια όλο αυτό το προσοντούχο δυναμικό
το οποίο θα συνέβαλε μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας θα
πρέπει να αναμένει μέχρι νεοτέρας.
Και το θέμα δεν σταματάει ως εδώ. Η οικονομική
και χρηματοπιστωτική κρίση δεν είναι αποκλειστικό
προνόμιο της Κύπρου αλλά και πολλών άλλων
ευρωπαϊκών χωρών που προσπαθούν απεγνωσμένα
να συγκρατήσουν την ανεργία η οποία ουσιαστικά
έχει διαρρήξει τον κοινωνικό τους ιστό . Συνεπώς και
στις πιο σύγχρονες παραγωγικές ευρωπαϊκές χώρες
οι θέσεις εργασίας ,εγνωσμένου κύρους, ανάμεσα
στους εκατομμύρια ανέργους είναι σχεδόν ανύπαρκτες και ο νέος που θα ξενιτεύεται δεν σημαίνει ότι
θα βρει εργασία που να αντιπροσωπεύει τα υψηλά
του προσόντα. Απλά θα έχει περισσότερες ευκαιρίες
να εργαστεί σε ταχυφαγεία και παγωταρίες.
Αν και όλοι αναμέναμε πως η εργασία στον 21 αιώνα
θα έπρεπε να είναι συνώνυμη της συμμετοχής, της
ασφάλειας , της δημιουργικότητας και του σεβασμού
απέναντι στους εργαζόμενους εντούτοις κατέληξε να
είναι η εργασία συνώνυμη της ανασφάλειας της
άσκησης πίεσης για μείωση μισθών και του ανταγωνισμού προς τα κάτω.
Οι δυσκολίες τα επόμενα χρόνια θα είναι πολλές και
δυσεπίλυτες. Όλοι μας ελπίζουμε πως οι θυσίες των
εργαζομένων θα αποβούν το γρηγορότερο προς όφελος της οικονομίας μας, αναμένοντας και ευελπιστώντας να έλθει το γρηγορότερο η πολυπόθητη ανάπτυξη.
Και η πολυπόθητη ανάπτυξη δεν σημαίνει αποκλειστικά επενδύσεις στις υλικές υποδομές αλλά και στις
συνθήκες εργασίας.
Ώσπου επιχειρείται καταστρατήγηση των εργατικών
δικαιωμάτων το εργατικό δυναμικό που αποτελεί
την ατμομηχανή της οικονομίας θα γίνεται πιο ευάλωτο και λιγότερο παραγωγικό. Συνεπώς όσες κενές
θέσεις και αν ανοίξουν αν δεν προσεχθούν οι όροι
εργασίας τότε το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο ακόμη
και χειρότερο.
Ως εκ τούτου παράλληλα με την προσπάθεια που
καταβάλλεται για επενδύσεις οφείλει η πολιτεία να
διασφαλίσει ένα υψηλό εργασιακό επίπεδο το οποίο
θα δημιουργήσει όλες τις προοπτικές εξόδου από την
κρίση.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Παντού βρομιά και δυσωδία

Β

ρόμισε ο τόπος! Οι άνθρωποι δεν
αναπνέουν! Δεν περνά ημέρα
χωρίς να αποκαλύπτονται και νέα στοιχεία για την οικονομική καταστροφή. Ο
τόπος πνίγεται στις αναθυμιάσεις της
βρομιάς και της δυσωδίας που αναδίδονται από παντού. Ιλιγγιά ο νους κάθε
εχέφρονος και νομοταγούς πολίτη για
την έκταση της διαφθοράς, της σήψης,
της αρπαγής, της ληστείας και της
εγκληματικής ανεπάρκειας όλων εκείνων, σε πολλά επίπεδα, που χειρίστηκαν, κακή τη μοίρα, τα οικονομικά και
τραπεζικά πράγματα του τόπου. Όποια
πέτρα και να σηκώσεις, από κάτω θα
βρεις πλήθος μέγα λυμεώνων, κλεφτών,
απατεώνων, που με τη μεγαλύτερη
ευκολία ρήμαξαν κυριολεκτικά καταθέσεις και μετοχές πολιτών, και τα ενέβασαν στις τσέπες επιτηδείων. Για χρόνια,
και ειδικά το 2011-12, έγινε η μεγάλη
τραπεζική ληστεία, που συμπληρώθηκε
πέρυσι τον Μάρτιο, μετά το κούρεμα.
Φρίττει και οργίζεται κάθε πολίτης που
μαθαίνει σήμερα πως: Όταν επιβλήθηκε
το κούρεμα στις καταθέσεις, επειδή οι
ξένοι έβαλαν, τάχα, το πιστόλι στον
κρόταφο του ανένδοτου Προέδρου
μας, χιλιάδες, Κύπριοι και ξένοι, κατάφεραν και φυγάδευσαν στο εξωτερικό
δισεκατομμύρια!
Και πότε; Όταν οι πολίτες έκαναν ουρές
έξω από τις τράπεζες για να πάρουν
μόνο 300 ευρώ. Τώρα, η Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας έδωσε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών τον πλήρη
κατάλογο όλων εκείνων των… «έξυπνων», που έβγαλαν δισεκατομμύρια
μεταξύ 15 και 27 Μαρτίου 2013. Απο-

ρούμε και ρωτάμε τον Γενικό Εισαγγελέα: Πώς ήταν δυνατόν τόσοι πολλοί να
κατάφεραν να βγάλουν τόσα πολλά
δισεκατομμύρια και να τα φυγαδεύσουν στο εξωτερικό, αφού οι τράπεζες
ήταν κλειστές; Ήταν κλειστές για τους
δυστυχείς και κουρεμένους πολίτες, όχι
για τους άλλους. Ανακύπτουν μερικά
κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, ποιος επέτρεψε λειτουργία τραπεζών, ενώ έπρεπε
να ήταν κλειστές; Απάντηση: Ο τότε
Διοικητής της ΚΤΚ Π. Δημητριάδης.
Δεύτερον, ποιον ή ποιους ευνόησε,
συγκεκριμένα, ο Π. Δημητριάδης, αφήνοντας ανοικτές πόρτες για φυγάδευση

χείριστο: Η κυβέρνηση Αναστασιάδη
προήλθε σε συμφωνία με τον τέως διοικητή της ΚΤΚ και τον αντάμειψε με
265.000 ευρώ, κατατεθειμένα σε βρετανική και όχι κυπριακή τράπεζα, εμφανώς «για να αγοράσει τον μπελά».
Τώρα, όμως, αρχίζει ο μπελάς του Ν.
Αναστασιάδη, διότι καλείται να δικαιολογήσει γιατί αντάμειψε τον Π. Δημητριάδη, που εμπλέκεται στην περίεργη
και ανεξήγητη μέχρι σήμερα φυγάδευση δισεκατομμυρίων από τις τράπεζες
που ενετάλη από την Τρόικα να τις έχει
κλειστές. Αλλ’ είναι και ο λαλίστατος
και υβριστής Ανδρέας Βγενόπουλος.

δισεκατομμυρίων; Οφείλει να εξηγήσει.
Τρίτον, ο Π. Δημητριάδης γιατί απαλλάχθηκε της παραποίησης εγγράφου
της Alvarez & Marsal; Δεν υπήρχε ποινική υπόθεση εναντίον του; Ούτε και
υπόθεση δόλου;

Για πολλοστή φορά, με γλώσσα επτάπηχη, υβριστικά επικριτική και ασύδοτη,
κατηγόρησε πολιτικά πρόσωπα και
γνωστούς επιχειρηματίες για πράξεις,
δάνεια και άλλες ενέργειες που, κατά
την άποψή του, οδήγησαν στην καταστροφή της Κύπρου. Διερωτώμεθα:
Όλοι αυτοί που εδώ και δύο χρόνια
καταγγέλλονται από τον Βγενόπουλο
για χίλια μύρια, δεν έχουν αξιοπρέπεια,
ευθιξία και ευαισθησία; Αν δεν έχουν
τίποτε να κρύψουν, αν όσα καταγγέλλει
είναι ψεύδη και αν δεν τους έχει στο
χέρι, γιατί δεν καταχωρίζουν εναντίον
του αγωγές; Γιατί τόση βροντώδης
σιωπή; Από την άλλη: Πότε η ανακριτική ομάδα θα καλέσει τον Βγενόπουλο
να δώσει τα στοιχεία που λέγει ότι διαθέτει για πολλούς; Βρομάνε πολλά
πράγματα στο κυπριακό βασίλειο. Οι
πολίτες αναζητούν οξυγόνο και πνίγονται στις δυσώδεις αναθυμιάσεις. Πότε
θα φυσήξει αέρας κάθαρσης; Μάλλον
ποτέ…
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Εξάλλου, με τον κατάλογο χιλιάδων
ονομάτων - πολιτικών και άλλων- που η
Χρ. Γεωρκάτζη παρέδωσε στην Επιτροπή Θεσμών, δεν τίθεται ευθέως θέμα
ποινικής δίωξης του Π. Δημητριάδη;
Ακόμα: Ποιοι είναι αυτοί οι προνομιούχοι, πολιτικοί και άλλοι; Τίθεται θέμα
ποινικής διερεύνησης εναντίον τους; Το

Το βαθύ κράτος της διαπλοκής

Κ

άθε μέρα που περνά, γίνεται όλο
και πιο ισχυρή η πεποίθηση του
λαού ότι το οικονομικό έγκλημα, σε
όλες τις εκφάνσεις και σε όλα τα επίπεδά του, και η λεηλασία των μόχθων των
πολιτών, δεν πρόκειται να εξιχνιασθούν
και ούτε θα δούμε τους ενόχους, ή τους
περισσότερους από αυτούς, στη φυλακή. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν εισέλθει
σε ένα λαβύρινθο και σε ένα δαιδαλώδες βρόμικο σύστημα, από το οποίο δεν
πρόκειται να εξέλθουν.
Οι έρευνες καρκινοβατούν, εμπλεκόμενοι καλύπτονται με διάφορους τρόπους

Του ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΟΥ
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

και με διάφορα εφευρήματα, άρχισαν
να ακούονται φωνές να διαγράψουν οι
πολίτες το “αμαρτωλό παρελθόν” και
να επικεντρωθούν στο (ποιο;) μέλλον, η
μία βρόμικη υπόθεση ακολουθεί την
άλλη, δεν προλαβαίνουν οι αρμόδιοι να
ολοκληρώσουν τη μια έρευνα και άλλη,
ύποπτη, βρίσκεται ενώπιόν τους. Γενικά
είναι τόσο βαθύ το βαθύ κράτος της
βρομιάς, της διαπλοκής, της συγκάλυψης και της αδιαφάνειας, ώστε όλα
μαρτυρούν του λόγου το ασφαλές:
Ούτε τιμωρία, ούτε κάθαρση θα υπάρξει.

Δεν γνωρίζουμε ώς πότε, αυτός ο λαός,
θα ανέχεται τις κοροϊδίες, τα βρόμικα
παιγνίδια που παίζονται μπροστά στα
μάτια του, τις συγκαλύψεις, τις αποκρύψεις, τις νομικίστικες υστεροβουλίες και
πολλά άλλα. Φαίνεται να έχει ιώβεια
υπομονή, ο Κυπραίος, ή έχει ολοκληρωτικά καταληφθεί από το πλέγμα του
ραγιαδισμού και της παράδοσης στη
μοίρα του, ώστε δεν διαθέτει πλέον
δυνάμεις και αντοχές να αντιδράσει.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένα
έγκλημα, το οποίο ξεκίνησε από το

• Κυβέρνηση, Νομική Υπηρεσία,
Αστυνομία θα καταρρεύσουν,
αν δεν οδηγήσουν τους ενόχους
ενώπιον των δικαστηρίων
2006, παρέμεινε στα συρτάρια των
αρμοδίων, αδιερεύνητο και ξεχασμένο,
μέχρι το 2013. Δεν είναι τυχαίο ότι γεγονότα και ύποπτες πράξεις, που ακολούθησαν και συνεχίζουν να έρχονται στην
επιφάνεια, δεν έχουν εξιχνιασθεί.
Δεν μπορεί, χρηματοδοτήσεις κομμάτων οι οποίες έγιναν το 2008, να παραμένουν, ακόμη και σήμερα, ανεξιχνίαστες, παρ’ όλον ότι υπάρχουν παραδοχές. Και να μας δηλώνει ο Γενικός
Εισαγγελέας πως υπάρχει ακόμη πολύς
δρόμος για να εξακριβωθούν τα γεγονότα.

Όσο μακραίνει ο χρόνος εξιχνίασης
ενός εγκλήματος τόσο πιο δύσκολη
γίνεται η απόδοση δικαιοσύνης. Σε όλο
αυτόν τον χρόνο που χάθηκε, σημαντικά στοιχεία θα έχουν εξαφανιστεί, ενώ
με τις παρεμβάσεις του κομματικού
συστήματος, των υψηλών προστατών
και πολλών άλλων, θα χαθούμε μέσα σε
ένα λαβύρινθο και σε μία κατάσταση,
όπου θα είναι αδύνατη η αποκάλυψη
της αλήθειας και η τιμωρία των ενόχων.
Η Κυβέρνηση, η Γενική Εισαγγελία, η
Αστυνομία αναλαμβάνουν τεράστιες
ευθύνες. Όσοι, μέσα ή έξω από την
πολιτική, κάτω από εκβιαστικά επιχειρήματα και γελοίες κινδυνολογίες, προσπαθούν να σταματήσουν αποκαλύψεις
και να θέσουν φρένο στο ανακριτικό
έργο, για να μην κινδυνέψει, δήθεν, το
χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσοι έχουν
ισχυρές πλάτες, και επιχειρούν να προστατεύσουν ημετέρους, καθίστανται
συνυπεύθυνοι.
Αυτό το κράτος δεν θα επιβιώσει, αν
συνεχίσει να καλύπτει - κάτω από διάφορα προσχήματα, αιτιάσεις, αδιαφάνεια, κινδυνολογίες και εκβιασμούς
τους μεγάλους ενόχους της οικονομικής
καταστροφής του. Ούτε Κυβερνήσεις
ούτε Νομικές Υπηρεσίες ούτε Αστυνομίες ούτε πολιτικοί και άλλοι θα μπορέσουν να αποφύγουν την κατάρρευση,
αν συνεχίσουν να συμπεριφέρονται
κατά τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν
ώς σήμερα.
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Τα εργασιακά προβλήματα και η λερναία ύδρα...
Έ

νας από τους δώδεκα άθλους του
Ηρακλή ήταν η εξόντωση της λερναίας ύδρας, του μυθολογικού τέρατος
του οποίου έκοβε μια κεφαλή και στη
θέση της ξεπετάγονταν δύο. Εν έτει
2014, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τις
διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, επιλύεται μια και ευθύς
παρουσιάζονται άλλες δύο.

εργαζόμενου, με εξαίρεση τις ακόλουθες
περιπτώσεις:

Είναι γεγονός ότι ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα που δημιουργεί καθημερινά
τριβή στις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου προκύπτει από τις μονομερείς

4. Αποκοπές για αποζημίωση λόγω
ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση και
που προκλήθηκε σκόπιμα ή ένεκα
βαριάς αμέλειας του εργοδοτούμενου

Του Χρίστου
Χρίστου
Λειτουργός
Εργασιακών
Σχέσεων
αλλαγές των όρων εργοδότησης και
ειδικότερα τις μειώσεις μισθών, ως
αποτέλεσμα της προσπάθειας αρκετών
εργοδοτών να αντιμετωπίσουν τις
αρνητικές συνέπειες της οικονομικής
κρίσης.
Σε σχέση με το θέμα αυτό ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος (Ν.
35(Ι)/2007) αναφέρει ρητά ότι απαγορεύονται οι αποκοπές από το μισθό του

Η

Οικονομική κρίση αποτελεί για τους
καιροσκόπους εργοδότες το τέλειο
άλλοθι για να εκμεταλλεύονται τους
εργαζόμενους και ειδικά τους άνεργους.
Η εύκολη λύση είναι η μείωση του εργατικού κόστους σε επίπεδα που αναγκάζουν τον εργαζόμενο να αποδέχεται
όρους απασχόλησης που μειώνουν την
ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Παράλληλα η αυξημένη ανεργία αναγκάζει τον άνεργο συμπολίτη μας να
αποδεχτεί απαράδεκτους όρους απασχόλησης, που υποβιβάζουν ακόμη
περισσότερο το βιοτικό του επίπεδο.
Αυτές οι δύο παράμετροι μας οδηγούν
ουσιαστικά σε αθέμιτο ανταγωνισμό
στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα η
εκμετάλλευση των εργαζομένων να έχει

Του Μιχάλης Παντελή
Γενικός Οργανωτικός
Ομοσπονδίας
Οικοδόμων ΣΕΚ
φτάσει ζενίθ. Η Συλλογική διαπραγμάτευση την περίοδο που διανύουμε
χαρακτηρίζεται από ένα και μόνο στοιχείο: Τα αντιαιτήματα των εργοδοτών
για μείωση ωφελημάτων.
Η υπευθυνότητα που έχει επιδείξει το
Συνδικαλιστικό κίνημα στο διάλογο για
αποφυγή αδιεξόδων και κατά συνέπεια
της οποιασδήποτε μορφής λήψης
μέτρων, πολλές φορές διαλαμβάνεται
ως αδυναμία από τους εργοδότες, οι
οποίοι ενορχηστρωμένα επικαλούνται
προβλήματα επιβίωσης. Η εκμετάλλευση αυτή σε συγκεκριμένους κλάδους
έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις αφού οι
παραχωρήσεις που έχουν γίνει δεν
έχουν προηγούμενο. Η Οικοδομική Βιομηχανία συγκεκριμένα πέραν από τους
αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης πάσχει
από ασυνείδητους εργοδότες που έχουν

1. Αποκοπές που προνοεί η νομοθεσία
2. Αποκοπές σύμφωνα με κανονισμούς
ταμείων σύνταξης, ταμείων προνοίας
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
3. Αποκοπές δυνάμει δικαστικής απόφασης

5. Άλλες αποκοπές, μετά από συγκατάθεση του εργοδοτούμενου
Κατά συνέπεια, είναι πρόδηλο ότι η
αυθαίρετη μείωση του μισθού του εργαζόμενου, συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας και ο εργοδότης που προβαίνει
σε ενέργειες αυτού του είδους είναι
δυνατό να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστηρίων.

τάσεις.

χωρίς παρεκκλίσεις.

Στις περιπτώσεις που εργοδότες και
εργαζόμενοι δεν μπορούν, μέσα από το
διάλογο, να καταλήξουν σε μια κοινά
αποδεκτή λύση, τότε έχουν τη δυνατότητα να παραπέμψουν την αναφυόμενη
διαφορά για μεσολάβηση στο Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αυτή είναι η διαδικασία που καθορίζει ο
πιο πάνω Νόμος και αυτή πρέπει να
ακολουθείται σ΄ όλες τις περιπτώσεις,

Ένας σημαντικός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τόπου μας βιώνουν δύσκολες στιγμές. Όμως, το γεγονός αυτό δεν δικαιολογεί μονομερείς
αποφάσεις και ενέργειες που διαβρώνουν τα εργασιακά δικαιώματα και
παραβιάζουν τη νομοθεσία. Απαιτείται
όσο ποτέ άλλοτε συνεργασία, διάλογος
και διαβούλευση μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων, καθώς επίσης και πιστή
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

• Συνιστά παρανομία του εργοδότη
η αυθαίρετη μείωση του μισθού
• Η διαβούλευση εργοδότη συντεχνίας κρίνεται απαραίτητη
σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων της επιχείρισης

Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα και πιθανόν να
απειλείται η επιβίωση τους, οφείλουν
σε πρώτο στάδιο να ενημερώνουν τους
εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους
τους για τα μέτρα που μελετούν σε
σχέση με μειώσεις μισθών καθώς και να
διαβουλεύονται μαζί τους τέτοιες προ-

Το τέλειο άλλοθι
στόχο τους την αύξηση του κέρδους
τους, παραβιάζοντας όχι μόνο τους
εργασιακούς θεσμούς και Συλλογικές
Συμβάσεις αλλά και την ίδια την νομοθεσία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το
θέμα της αδήλωτης εργασίας έχει λάβει
τρομακτικές διαστάσεις, χωρίς να μπορούν να το ελέγξουν ούτε οι αρμόδιες
υπηρεσίες. Το Συνδικαλιστικό κίνημα
επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά την
υπευθυνότητα του εισηγήθηκε τη δημιουργία μικτών κλιμακίων επιθεώρησης
των εργοταξίων, αλλά και όλων ανεξαιρέτως των χώρων εργασίας, έτσι
ώστε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο. Η ΣΕΚ αλλά και οι υπόλοιπες
συντεχνίες αποδέχονται και είναι έτοιμες να λάβουν εξουσία που θα τους
παρέχει το δικαίωμα να εισέρχονται σε
οποιοδήποτε χώρο εργασίας για να
μπορούν να καταγγείλουν άμεσα τον
εργοδότη που απασχολεί παράνομα
προσωπικό.
Έχουμε φτάσει στην εποχή όπου όλα τα

πιο πάνω επηρεάζουν ψυχολογικά τον
εργαζόμενο, οδηγώντας τον στην αποδοχή του εξευτελισμού για ένα κομμάτι
ψωμί. Η αναβίωση του σκλαβοπάζαρου δεν έχει πλέον μεταφορική έννοια,
αλλά ουσιαστικό περιεχόμενο, αφού
ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων
αποδέχεται την μη καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων και κανένα ωφέλημα
ως αντάλλαγμα για την παροχή των
υπηρεσιών του. Το σύνθημα της 1ης
Μαΐου για 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ύπνο δεν αντικατοπτρίζει πια τον αγώνα των εργαζομένων, αφού οι ώρες εργασίας έχουν
ξεπεράσει τις 12 και η ξεκούραση δεν
υπάρχει στην ουσία. Κάθε νοικοκυριό
βιώνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις
εφιαλτικές επιπτώσεις της ανεργίας, οι
οποίες μετατρέπονται σε επιπτώσεις
στην ίδια την κοινωνία και εκφράζονται με ακραίους τρόπους. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι αυξάνεται η
εγκληματικότητα, οι βιασμοί και οι

• Η πολιτεία καλείται
να εφαρμόσει τη νομοθεσία
για να παταχθεί
η αδήλωτη εργασία
• Καλούνται ενωμένοι
οι εργαζόμενοι να
εξαρθρώσουν τα σύγχρονα
σκλαβοπάζαρα

διαρρήξεις, αλλά και οι ακραίες συμπεριφορές από φιλάθλους στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δυστυχώς το φαινόμενο της ανεργίας αυξάνεται ολοένα
και δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει μείωση της ανεργίας, ακόμα και όταν
δημιουργηθεί η ανάπτυξη.
Όλα αυτά ανησυχούν το συνδικαλιστικό κίνημα και την ΣΕΚ ιδιαίτερα η οποία
έχει καλέσει επανειλημμένα την κυβέρνηση σε εποικοδομητικό διάλογο με
συγκεκριμένο στόχο, έτσι ώστε να
τεθούν οι προϋποθέσεις και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν οι προοπτικές,
που θα μας οδηγήσουν σε διέξοδο από
τα προβλήματα μας. Οι προτάσεις και
εισηγήσεις της ΣΕΚ είναι συγκεκριμένες
και έχουν τεθεί στην ατζέντα του διαλόγου κατ’ επανάληψη. Αυτό που χρειάζεται είναι η πίστωση καλής θελήσεως από τους αρμοδίους και η ανάλυση
των τεκμηριωμένων θέσεων που θα μας
οδηγήσουν στις λύσεις.
Η αυστηρή επιτήρηση της υφιστάμενης
νομοθεσίας θα περιορίσει την άνιση
μεταχείριση και τις κοινωνικές ανισότητες. Οι νομοθεσίες που αφορούν την
προστασία της μισθοδοσίας και την
ίση μεταχείριση δεν έχουν ψηφιστεί με
κενό περιεχόμενο. Γι’ αυτό θα πρέπει
μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης
να υποστηρίξουμε σθεναρά τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και το
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι εργαζόμενοι μπορούν και το έχουν αποδείξει
πολλές φορές.
Τους καλούμε λοιπόν να είναι οργανωμένοι όσο ποτέ και μαζί με τις συντεχνίες τους να πορευτούν στον δρόμο
που είχαν αναδείξει οι εργαζόμενοι του
Σικάγο το 1886.
Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι :
«Ενωμένοι Διαπραγματευόμαστε, Διασπασμένοι Ζητιανεύουμε».
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• ΣΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΠΡΙΑ ΜΑΝΑ

Ανεξόφλητο το χρέος της πολιτείας
Η

πολιτεία έχει υποχρέωση
να στηρίξει και να ενισχύσει την εργαζόμενη μητέρα για
να μπορέσει να ανταποκρίνεται επαρκώς στις αυξημένες
απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Τη θέση αυτή διατύπωσε η
Επίτροπος Ισότητας των
φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου
(φωτο) στην ομιλία που εκφώνησε στην εκδήλωση προς τιμή
της μάνας που διοργάνωσε την
περασμένη Κυριακή το Τμήμα
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ και

ο ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου.
Η κ. Αντωνίου αναφέρθηκε
στην μεγαλειώδη διαχρονική
προσφορά της μάνας στους
Εθνικούς, εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, επισημαίνοντας, ότι το κράτος, στις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες
που βιώνει ο τόπος, οφείλει να
αναπτύξει δράσεις ώστε να
μην υποβαθμιστεί ο ρόλος που
διαδραματίζει η Κύπρια γυναίκα.
Η γραμματέας του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Δέσποινα Ησαϊα σε χαιρετισμό της επισήμανε μεταξύ
άλλων ότι η ΣΕΚ θα συνεχίσει

√ Η προσφορά της μάνας
ανεκτίμητη. Συνεχίζει
όμως να είναι ανεπαρκής
η στήριξη της
ακατάπαυστα να διεκδικεί από
την πολιτεία να θωρακίσει τη
μητρότητα καταστέλλοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το δημογραφικό εφιάλτη.

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε η
θεατρική παράσταση «Επιτάφιοι θρήνοι μανάδων» αφιερωμένο στους ήρωες του
Παλαιχωρίου και στις μητέρες
τους. Συντελεστές του η
Aναστασία Ξυρίχη και o
Θέμης Αρναούτης.
Της εκδήλωσης της μάνας
προηγήθηκε το Εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της ΕΟΚΑ 55
- 59 Μιχαλάκη Καραολή και
Αντρέα Δημητρίου. Ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος
Κόσιης εξήρε την θυσία των

δύο γενναίων βλαστών της
Κυπριακής γης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί χρέος μας
απέναντι στους ήρωες μας, να
παραδώσουμε στις γενιές που
θα έρθουν μια Κύπρο ελεύθερη
και ευτυχισμένη.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο ηρώων στο
ηρωοτόκο Παλαιχώρι από
οργανωμένα σύνολα κόμματα
και σωματεία. Εκ μέρους του
προέδρου της Δημοκρατίας
στεφάνι κατέθεσε η Επίτροπος
Ισότητας (φωτο).

Εκ μέρους της ΣΕΚ
κατέθεσε στεφάνι
η γραμματέας του
Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών
Δέσποινα Ησαϊα

• Τα ιδεώδη
των ηρώων
Μιχαλάκη Καραολή
και Αντρέα
Δημητρίου δεν
απαγχονίστηκαν
ποτέ

Η θεατρική
παράσταση
«Επιτάφιοι θρήνοι
Φλόγα μεταφέρεται
στο μνημείο ηρώων
από το Άγαλμα της Μάνας

μανάδων»
σκόρπισε ρίγη
συγκίνησης
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• ΒΟΛΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΑΗΚ ΚΑΤΑ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η Ε.Ε. δεν επιβάλλει
τις ιδιωτικοποιήσεις
T

υχόν ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ θα
είναι καταστροφική για τον τόπο
και θα αγωνιστούμε για να την
αποτρέψουμε. Τη θέση αυτή διατυπώνει για πολλοστή φορά το
συνδικαλιστικό κίνημα στην ΑΗΚ
εκφράζοντας την ευαρέσκεια του
για την απάντηση του Ευρωπαίου
Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Όλι Ρεν, στην ερώτηση κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποδέχεται οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, «η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί ουδέτερη στάση έναντι
του διλήμματος δημόσιο ή ιδιωτικό ιδιοκτησιακό
καθεστώς, δεσμευόμενη από το άρθρο 345 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.».
Σε κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών της ΑΗΚ τονίζεται: «Η απάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου
δικαιώνει τις θέσεις μας, τις οποίες κατ’ επανάληψη
έχουμε εκθέσει με ανακοινώσεις μας στον τύπο και
τις γνωστοποιήσαμε στους αρμόδιους Υπουργούς
και σε ένα έκαστο των βουλευτών. Ο δε Υπουργός
Οικονομικών, προς παραπλάνηση της κοινής γνώμης, δήλωνε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν απαίτηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα κινδυνολογούσε ότι χωρίς ιδιωτικοποιήσεις δεν θα υπάρξει
εκταμίευση της επόμενης δόσης του ποσού που προνοείται στη δανειακή σύμβαση.
Θέλουμε να εκφράσουμε την εκτίμηση μας και να
συγχαρούμε τους ευρωβουλευτές Τάκη Χατζηγεωργίου και Αντιγόνη Παπαδοπούλου που με τις ενέργειες και τις δηλώσεις τους αποκαλύπτουν τι ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις.
Με αυτό τον τρόπο δίνουν την ευκαιρία στον Κυπριακό λαό να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα και να
γνωρίζει την πραγματική αλήθεια πάνω σ’ ένα τόσο
σοβαρό θέμα υψίστης σημασίας, τόσο για την οικονομία, όσο και για το μέλλον του τόπου μας.
Δεδομένου μάλιστα ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει και αποφανθεί για τα τεράστια λάθη της
Τρόικα στην Κύπρο, προσδοκούμε τόσο από τους εν
λόγω ευρωβουλευτές, όσο και από τους υπόλοιπους
ότι θα εντείνουν
τις προσπάθειες τους και θα
επιτύχουν επαναδιαπραγμάτευση της πρόνοιας του μνημονίου για τις
ιδιωτικοποιήσεις.»
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Πανευρωπαϊκή δράση για καταπολέμηση
του εργασιακού άγχους
• Κυριεύονται από άγχος τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους

Τ

ο άγχος λόγω εργασιακής
ανασφάλειας αποτελεί το
δεύτερο σημαντικό πρόβλημα
υγείας που συνδέεται με την
εργασία.
Σε συνδυασμό με άλλους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους το εργασιακό άγχος φέρει το 50%-60%
του συνόλου των χαμένων εργατοωρών.
Η πλειοψηφία των εργαζομένων
στην Ευρώπη, πιστεύει ότι αντιμετώπιση του άγχους στο χώρο της
δουλειάς τους, δεν είναι η ενδεδειγμένη, σύμφωνα με την πρόσφατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία (EU-OSHA).
Ωστόσο,προστίθεται, οι εργοδότες
και οι εργαζόμενοι μπορούν να
συνεργαστούν για την επιτυχή διαχείριση και πρόληψη του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Στόχος της διετούς
πανευρωπαϊκής εκστρατείας με
τίτλο «Διαχείριση του άγχους σε
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις προς αυτήν ακριβώς την
κατεύθυνση.
Με την ευκαιρία της έναρξης της
εκστρατείας για καταπολέμηση
του άγχους στην εργασία ο ευρωπαίος επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων
και ένταξης, László Andor, ο Έλληνας υφυπουργό εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας,
Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος
εκπροσωπεί την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και η
διευθύντρια του EU-OSHA, Δρ
Christa Sedlatschek, κάλεσαν από
κοινού τις επιχειρήσεις της Ευρώπης ,ιδιωτικές και δημόσιες, να
αναγνωρίσουν την ανάγκη αποτελεματικότερης αντιμετώπισης του
εργασιακού άγχους προστατεύοντας την υγεία των εργαζομένων
αλλά και την παραγωγικότητα των

επιχειρήσεών τους.
Ο επίτροπος Andor δήλωσε: «Η
διαχείριση του εργασιακού άγχους
αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους για τη διασφάλιση
της υγείας, της ασφάλειας και της
ευεξίας των ευρωπαίων εργαζομένων. Οι χώροι εργασίας δεν έχουν
τη δυνατότητα να αγνοούν το
εργασιακό άγχος που αυξάνει την
απουσία από την εργασία και μειώνει την παραγωγικότητα. Το
επόμενο στρατηγικό πλαίσιο της

ΕΕ για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία για το διάστημα
2014-20 που κατατέθηκε πρόσφατα επισημαίνει ότι η καλύτερη
προστασία της ψυχικής υγείας
των εργαζομένων αποτελεί βασικό
παράγοντα για την πρόληψη
νοσημάτων που σχετίζονται με την
εργασία. Το Πλαίσιο προτείνει μια
σειρά δράσεων, όπως την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την
προώθηση της ψυχικής υγείας
στην εργασία. Ένα θετικό περιβάλλον εργασίας είναι σημαντικό τόσο
γιατί δίνει τη δυνατότητα στους
εργαζόμενους να εργάζονται
περισσότερα χρόνια όσο και γιατί
διασφαλίζει ότι μετά τη συνταξιοδότησή τους οι εργαζόμενοι θα
εξακολουθούν να έχουν καλή υγεία.
Είμαι πεπεισμένος ότι η νέα
εκστρατεία του EU-OSHA για τη
διαχείριση του άγχους και των
ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην
εργασία θα συμβάλλει σημαντικά
στην επίτευξη αυτού του στόχου.»
«Η εκστρατεία με τίτλο "Διαχείριση
του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς

Χώρους Εργασίας" 2014-15 αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την
προώθηση της ανάγκης για αποτελεσματική αντιμετώπιση των
ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του
εργασιακού άγχους στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας», πρόσθεσε ο κ. Κεγκέρογλου. «Η εκστρατεία παρέχει την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση σε εργοδότες,
διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενους
και τους εκπροσώπους αυτών.»

Οι στόχοι
Η Δρ Sedlatschek μίλησε για τους
στόχους της εκστρατείας:«Παρά
την αυξανόμενη εμφάνιση και το
κόστος του άγχους στον χώρο
εργασίας, υπάρχουν ακόμα σημαντικές παρανοήσεις και ευαισθησία γύρω από το θέμα αυτό - από
την έρευνα ESENER του EU-OSHA
προέκυψε ότι πάνω από το 40 %
των εργαζομένων θεωρούν ότι η
διαχείριση των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων είναι δυσκολότερη από
ό,τι η διαχείριση των κινδύνων της
"παραδοσιακής" επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας. Με την
εκστρατεία αυτή θέλουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα και να
παρέχουμε στήριξη για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Το εργασιακό άγχος συνιστά οργανωτικό ζήτημα και θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
τέτοιο από τους εργοδότες και
τους εργαζόμενους που συνεργάζονται.»
Η εκστρατεία για τους Ασφαλείς
και Υγιείς Χώρους Εργασίας επιχειρεί να δείξει πώς οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν εξίσου συστηματικά με
άλλους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Στόχος
της είναι να προωθήσει τη χρήση
απλών εργαλείων που μπορούν να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών των
κινδύνων.

Η ΣΕΚ Τιμά τη Διεθνή ημέρα Νοσηλευτών
Τ

ο Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας με τη ευκαιρία της Διεθνούς
ημέρας νοσηλευτών, η οποία γιορτάζετε
κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου, παρέδωσε
εισφορά €300 στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρού.
Φέτος λόγω της αυξημένης ανάγκης για
οικονομική στήριξη που έχουν φιλανθρωπικά κέντρα παροχής υπηρεσιών
υγείας, έχει αποφασιστεί από το Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας –Κερύνειας πως
αντί του καθιερωμένου λουλουδιού που
προσφέρετο στους νοσηλευτές ως ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού στο λειτούργημα που ασκούν επί εικοσιτετραώρου
βάσεως, να δοθεί εισφορά στον Αντι-

καρκινικό Σύνδεσμο Κύπρού.
Η Διεθνής Ημέρα νοσηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12
Μαΐου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς
Συμβουλίου Νοσηλευτών.
Η Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών υπενθυμίζει σε όλους μας την ανεκτίμητη συνεισφορά των νοσηλευτών σε κάθε κοινωνία. Η νοσηλευτική, γενικώς, θεωρείται
ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα επαγγέλματα.
Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής
Ημέρα Νοσηλευτών για να τιμήσει τη
γέννηση το 1820 της Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ, της αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου
που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης
νοσηλευτικής.
Το Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτι-

κών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας εύχεται με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας νοσηλευτών «Χρόνια
Πολλά» σε όλους τους νοσηλευτές και

νοσηλεύτριες καλώντας τους να συνεχίσουν το θεάρεστο λειτούργημα που επιτελούν.
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Η ΣΕΚ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Τ

ην έντονη ανησυχία της ΣΕΚ
εξέφρασε ο γενικός γραμματέας Νίκος Μωυσέως για το
γεγονός ότι οι εργαζόμενοι
καθημερινά πληρώνουν τη
σκληρή λιτότητα που εφαρμόζει η Τρόικα.
Ο κ. Μωυσέως μιλώντας από
το βήμα της Πρωτομαγιάτικης
εκδήλωσης την περασμένη
Πέμπτη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία που θερίζει
τα όνειρα και τις προοπτικές
κυρίως των νέων, στην ακρίβεια που αδειάζει επικίνδυνα
τις τσέπες των πολιτών στην
πρώτη κατοικία που απειλείται με εκποίηση και για το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται
επικίνδυνα.
Αναφέρθηκε
στη
σοβαρή
απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας η οποία, όπως τόνισε, οφείλεται στον εργοδοτικό
ετσιθελισμό τον οποίο οι

Στην πρώτη γραμμή για επούλωση
των κοινωνικών πληγών της κρίσης
αρμόδιοι φορείς ανέχονται ή
και ενθαρρύνουν. Πρόσθεσε δε
ότι αρκετοί εργοδότες υπό το
πρόσχημα της οικονομικής
κρίσης απολύουν Κύπριους
εργαζόμενους και τους αντικαθιστούν με αλλοδαπούς και
κοινοτικούς τους οποίους χρησιμοποιούν ως φθηνό εργατικό
δυναμικό.
Ο γγ της ΣΕΚ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στο γεγονός ότι το
Κίνημα αναμένει με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και αγωνία τα
αποτελέσματα των ερευνών
για τα όσα κακώς συνέβησαν
σε βάρος της κυπριακής οικονομίας και κάλεσε τη Γενική
Εισαγγελία, το υπουργείο

Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ
Μέσα σε αυτό το ζοφερό και γκρίζο περιβάλλον το συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ καλείται με κάθε νόμιμο τρόπο, με αξιοπρέπεια,
δυναμισμό και διεκδικητικότητα, να προστατεύσει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.
Από το βήμα της σημερινής επετειακής εκδήλωσης, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία
μας, γιατί παρά την εφαρμογή διαφόρων
κυβερνητικών σχεδίων, η ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται και να προσλαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις.
Καλούμε εκ νέου την κυβέρνηση να στοχεύσει – μέσα από διάλογο
με τους κοινωνικούς εταίρους – στη ρύθμιση της απασχόλησης
των κοινοτικών εργαζομένων στη βάση των νέων δεδομένων που
υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Στα
πλαίσια αυτά θα πρέπει επιτέλους
√ Αυστηρότατη
να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο
προειδοποίηση
εναρμονιστικός νόμος περί ίσης
σε κυβέρνηση
μεταχείρισης στην απασχόληση και
και εργοδότες
να δοθεί νομική υπόσταση στις συλλογικές συμβάσεις. Παράλληλα θα
πρέπει να εξοικονομηθούν θέσεις εργασίας από θέσεις που κατέχουν εργάτες από τρίτες χώρες.
Αυτό το θέμα το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές και με συγκεκριμένες εισηγήσεις στα διάφορα Σώματα Κοινωνικού Διαλόγου.
Δυστυχώς δεν μας ακούει κανένας, γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να προειδοποιήσουμε και απευθυνόμαστε προς όλους, Κυβέρνηση και εργοδότες ότι, εάν δεν ληφθούν σύντομα διορθωτικές
αποφάσεις σε σχέση με τη συνεχιζόμενη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας,
τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από τη σύγκρουση και την εργατική αναταραχή.
Δυστυχώς, ενώ το συνδικαλιστικό κίνημα πολιτεύθηκε όλα αυτά
τα δύσκολα χρόνια με σύνεση και υπευθυνότητα, η εργοδοτική
πλευρά, στη μεγάλη της πλειοψηφία δε σεβάστηκε, ούτε τις συλλογικές συμβάσεις, ούτε τον κοινωνικό διάλογο, ούτε τα εργασιακά θέσμια.

ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΤΣΙΘΕΛΙΣΜΟΣ
Η σοβαρή απορρύθμιση της αγοράς εργασίας οφείλεται στον
εργοδοτικό ετσιθελισμό τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς ανέχονται ή
και ενθαρρύνουν.
Αρκετοί εργοδότες υπό το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης
απολύουν Κύπριους εργαζόμενους και τους αντικαθιστούν με
αλλοδαπούς και κοινοτικούς τους οποίους χρησιμοποιούν ως
φθηνό εργατικό δυναμικό. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται
αυτή την εποχή κυρίως στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, η οποία
στο ξεκίνημα της νέας τουριστικής περιόδου βρίσκεται σε αναβρασμό.

Δικαιοσύνης, την αστυνομία
και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να

• Ο γγ της ΣΕΚ επέκρινε
τον εργοδοτικό
ετσιθελισμό που προκαλεί
σοβαρή απορρύθμιση
στην αγορά εργασίας

αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου
ανήκουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το περί δικαίου
αίσθημα του λαού. Απαιτούμε
και αναμένουμε, επεσήμανε,

μακριά από διαδικασίες βραδυδικίας, κάθαρση και τιμωρία
όσων ενέχονται στο μεγάλο,
αισχρό και ελεεινό τραπεζικό
φαγοπότι.
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο
αναπληρωτής υπουργός εργασίας Γιώργος Λακοτρύπης εκ
μέρους της Υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου, τονίστηκε
ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές
και δύσκολες προκλήσεις οι
οποίες επιβαρύνουν σημαντικά
τον τομέα της απασχόλησης
και καθιστούν απαραίτητη τη
λήψη διορθωτικών μέτρων. Η
Κυβέρνηση πρόσθεσε μπροστά
στο δύσκολο αυτό περιβάλλον,

έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά της την οικονομική
εξυγίανση, με την υιοθέτηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και κοινωνικά αποδεκτών
μέτρων που θα επιτρέψουν
στην Κύπρο να επιστρέψει σε
βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και
θα συμβάλουν θετικά στην
αναζωογόνηση της αγοράς
εργασίας και, κατ’ επέκταση,
στη μείωση της ανεργίας.
Στο μνημείο Εθνικών Κοινωνικών και Εργατικών αγώνων
κατέθεσαν στεφάνια πολιτικά
κόμματα,

οργανώσεις,

ο

Υπουργός Ενέργειας Γιώργος
Λακκοτρύπης και ο ΓΓ της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως
Με το πέρας της εκδήλωσης
ακολούθησε λιτή δεξίωση στο
προαύλιο της ΣΕΚ

• Η ΣΕΚ αναμένει
σύντομα την κάθαρση
και την τιμωρία όσων
ενέχονται στην
οικονομική τραγωδία
της Κύπρου
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Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας

Σημαντική η συμβολή της ΣΕΚ στην
οικοδόμηση της κοινωνικής προόδου

Η

Εργατική Πρωτομαγιά
αποτελεί ορόσημο για
τους αγώνες, τις θυσίες
και τις διεκδικήσεις των
εργαζομένων για εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας, προόδου και ευημερίας και των βασικών
δικαιωμάτων τους. Αναγνωρίζουμε ότι η προΤο χαιρετισμό της
σφορά του συνδικαλιστιυπουργού Εργασίας
κού κινήματος και γενικά
εκφώνησε ο υπουργός
των εργαζομένων στην
Ενέργειας - Βιομηχαπροσπάθεια κατοχύρωνίας - Τουρισμού
σης των εργασιακών
Γιώργος Λακκοτρύπης δικαιωμάτων και στην
οικοδόμηση της κοινωνικής προόδου, καθώς και η συμβολή, ιδιαίτερα της
ΣΕΚ, στην ενίσχυση και συνέχιση του έργου αυτού,
είναι αναμφίβολα πολύ σημαντική.
Πρώτιστο μέλημά μας, ως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας και,
επιπλέον, η βελτίωση της απασχόλησης μέσω της
αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού, αλλά και η
συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα. Στο πλαίσιο
αυτό συνεχίζουμε την εφαρμογή της πολιτικής για
επιδότηση της εργασίας, προωθώντας την υλοποίηση σειράς μέτρων που έχουν ως βασικό στόχο την
ενίσχυση της απασχόλησης.
Συνεχίζουμε, παράλληλα, να δίδουμε μεγάλη βαρύτητα στον αυστηρό έλεγχο της αγοράς εργασίας, στοχεύοντας στην προστασία των δικαιωμάτων και των
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων και στη
διασφάλιση της ίσης μεταχείρισής τους, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής και θρησκείας. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται, επίσης, στη διαφύλαξη της νόμιμης
απασχόλησης με ενίσχυση των μηχανισμών που
αποβλέπουν στην πάταξη της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, προωθούνται τόσο νομοθετικές όσο και άλλες ρυθμίσεις
που αναμένεται ότι θα συμβάλουν αποτελεσματικά
στην πάταξη της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης. Σύντομα για αυτά τα νέα νομοθετήματα θα
αρχίσει ο κοινωνικός διάλογος με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την οριστικοποίησή τους.
Οι έντονες πιέσεις που ταλανίζουν το σύστημα εργασιακών σχέσεων καθιστούν απόλυτα επιτακτική την
ανάγκη για συνεργασία και ανάληψη ευθύνης από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Καλούμαστε όλοι,
Κυβέρνηση, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, άλλοι φορείς, ακόμα και απλοί πολίτες, να
εργαστούμε μεθοδικά και αποτελεσματικά στα πλαίσια εποικοδομητικού και συστηματικού διαλόγου και
με το ίδιο υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που
μας διακρίνει. Στόχος μας η εξεύρεση των αναγκαίων
συναινετικών λύσεων ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες αναστροφής του αρνητικού κλίματος, προσδοκώντας σε μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία.

• Η ΣΕΚ θα συνεχίσει υπεύθυνα
τον αγώνα για θωράκιση
των δικαιωμάτων
των εργαζομένων
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Σ

Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

ήμερα η εργατική τάξη της
Κύπρου υποκλίνεται μπροστά στο θυσιαστήριο του Πρωτομαγιάτικου ξεσηκωμού του
1886 στο Σικάγο αντλώντας
δύναμη για να μπορέσει να
συνεχίσει το δικό της αγώνα,
που λόγω της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, γίνεται
ακόμα πιο δύσκολος.
Σήμερα ζούμε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Η Κύπρος και ο λαός
της βιώνουν πραγματικά
δύσκολες ώρες. Η οικονομική
κρίση αναστάτωσε κάθε επιχειρηματική μονάδα και επηρέασε αρνητικά κάθε νοικοκυριό.
Η αχορταγία επώνυμων τραπεζιτών για γρήγορο κέρδος
και εύκολο πλουτισμό κατέστρεψε το χρηματοπιστωτικό
μας σύστημα.
Δυστυχώς η εποχή που βιώνουμε χαρακτηρίζεται από
σοβαρή ανεργία, από συνεχείς
απολύσεις εργαζομένων δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες
και γενικά υπάρχει μια τραγική
απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας και των εργασιακών
σχέσεων.Κατά τα προηγούμενα
χρόνια υπήρξε ολιγωρία και
ανευθυνότητα στη διαχείριση
των δημοσίων οικονομικών, η
οποία σε συνδυασμό με τα
εγκληματικά λάθη των τραπεζών, οδήγησαν την Κύπρο και
το λαό της κάτω από το ζυγό
της τρόϊκα και του σκληρού
Μνημονίου.
Η ΣΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία γιατί καθημερινά διαπιστώνει πως, οι εργαζόμενοι
πληρώνουν τη σκληρή λιτότητα που εφαρμόζει η τρόϊκα.
Η ανεργία θερίζει τα όνειρα και
τις προοπτικές κυρίως των
νέων, η ακρίβεια αδειάζει επικίνδυνα τις τσέπες των πολι-
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Έντονη ανησυχία για τα κοινωνικά
και οικονομικά τεκταινόμενα
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η ΣΕΚ είναι επίσης υποχρεωμένη να εκφράσει τον προβληματισμό της για το περιεχόμενο
του Νόμου για τις αποκρατικοποιήσεις αφού θεωρεί ότι θα
μπορούσε να ήταν πληρέστερος σε σχέση με τη διαφύλαξη
των συνταξιοδοτικών και
εργασιακών δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
τών, η πρώτη κατοικία απειλείται με εκποίηση και το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται
επικίνδυνα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Για ακόμα μια φορά είμαστε
υποχρεωμένοι να εκφράσουμε
την ανησυχία μας για την
πολυετή καθυστέρηση που
παρατηρείται σε σχέση με τη
λειτουργία του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (ΓΕΣΥ). Η κυβέρνηση
οφείλει να ξεκαθαρίσει τις
θέσεις της και τις προθέσεις
της γύρω από το συγκεκριμένο
θέμα, το δε υπουργείο Υγείας
πρέπει να επισπεύσει όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για
γρήγορη εφαρμογή του ΓΕΣΥ
αξιοποιώντας πλήρως την
προεργασία που έγινε τα
τελευταία δέκα τουλάχιστον
χρόνια. Τυχόν νέες μελέτες με
την εμπλοκή νέων παραγόντων
και παραμέτρων στη διαδικασία π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες κ.λ.π. μόνο αχρείαστη καθυστέρηση θα προκαλέσουν.
Ήδη στο θέμα αυτό
ξεπεράσαμε
κατά
πολύ τη δωδεκάτη,
υπό την έννοια ότι, το
υφιστάμενο σύστημα
παροχής της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
κατέρρευσε προ πολλού και αδυνατεί να
εξυπηρετήσει
τις
συνεχώς αυξανόμενες
ανάγκες του λαού.

Καλούμε την κυβέρνηση να
εμπλακεί σε ένα συνεχή και
ουσιαστικό διάλογο, ώστε οι
όποιες διεργασίας ακολουθήσουν να μη θυματοποιούν καθ’
οιονδήποτε τρόπο τους εργαζόμενους και να διασφαλίζουν

• Αξιώνουμε παραδειγματική τιμωρία
των ενόχων και συνενόχων
της οικονομικής τραγωδίας

- Να πατάξει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή,
- Να εισπράξει τους καθυστερημένους φόρους
που συμποσούνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ,
- Να μαζέψει έσοδα από την πολεοδομική
αμνηστία, η οποία κατάντησε μια
χρονοβόρα διαδικασία,
- Να βελτιώσει την εθνική παραγωγικότητα, που είναι χαμηλή
και δε συγκρίνεται ευνοϊκά με τα
όσα συμβαίνουν στην Ε.Ε., και
- Να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της
σχετικά με τα Ταμεία Προνοίας.
- Να προωθήσει μέσα από εντατικό Κοι-

Ευχόμαστε και ελπίζουμε η
κινητικότητα των τελευταίων
μηνών, να βοηθήσει στην άρση
της πολύχρονης τουρκικής
αδιαλλαξίας και να οδηγηθούμε σε θετικές εξελίξεις που θα
δημιουργούν ελπίδα και προοπτική για την Κύπρο και το λαό
της.
Με την ευκαιρία της σημερινής
επετείου η ΣΕΚ στέλνει μήνυμα
ειρήνης και αλληλεγγύης στα
Τουρκοκυπριακά συνδικάτα
και στους Τουρκοκύπριους
εργαζόμενους, καλώντας τους
να συνεχίσουμε συνειδητά την
κοινή δράση για την άρση της
κατοχής και την επανένωση
της πατρίδας.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Ο φετινός Μάης θα σημαδευτεί

ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Η ΣΕΚ αναμένει με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και αγωνία τα
αποτελέσματα των ερευνών
για τα όσα κακώς συνέβησαν
σε βάρος της κυπριακής οικονομίας και καλεί τη Γενική
Εισαγγελία, το υπουργείο
Δικαιοσύνης, την αστυνομία
και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες να επισπεύσουν τις
απαραίτητες
διαδικασίες
ώστε να αποδοθούν ευθύνες
εκεί όπου ανήκουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το περί
δικαίου αίσθημα του λαού.
Απαιτούμε και αναμένουμε,
μακριά από διαδικασίες βραδυδικίας, κάθαρση και τιμωρία όσων ενέχονται στο μεγάλο, αισχρό και ελεεινό τραπεζικό φαγοπότι.
Αναμένουμε χρηστή διοίκηση,
διαφάνεια, αξιοκρατία, αδιάφθορη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και περιορισμό του σπάταλου κράτους.

το δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα
δεδομένα του τομέα λειτουργίας κάθε Ημικρατικού Οργανισμού.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ –
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΥΣΗ
Αποτελεί ύψιστη υποχρέωση
του Κινήματος σε τέτοιες ώρες
να εκφράζει την άποψη του για
το εθνικό μας θέμα.
Η ΣΕΚ όπως δήλωσε κατ’ επανάληψη, τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της λύσης που θα
ανατρέπει τα τετελεσμένα της
εισβολής και της κατοχής και
θα επανενώνει την πατρίδα
μας.
Διεκδικούμε μια λύση που θα
στηρίζεται στις αποφάσεις
των Ηνωμένων Εθνών και το
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Θέλουμε
μια λύση που θα εξασφαλίζει
την ασφάλεια και την ευημερία
όλων των Κυπρίων στη μεγάλη

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Από την κυβέρνηση αναμένουμε επίσης:

Ευρωπαϊκή οικογένεια.
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νωνικό Διάλογο την εφαρμογή του θεσμού του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Πέραν των πιο πάνω καλούμε την κυβέρνηση
να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και το
ύψιστο αγαθό της ιδιοκατοίκησης και προειδοποιούμε πως, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
δεχθούμε εκποιήσεις ακινήτων που ανήκουν σε
ανθρώπους που σήμερα δεν
μπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους
προς τις τράπεζες, οι οποίες βέβαια φέρουν τεράστιες
και ασήκωτες ευθύνες για τη
σημερινή οικονομική δυσπραγία
της Κύπρου.

και από τις Ευρωεκλογές. Η
ΣΕΚ καλεί τις χιλιάδες μέλη της
να λάβουν μέρος σε αυτή τη
γιορτή της Δημοκρατίας. Να
προσέλθουν αθρόα στις κάλπες και με τα δικά τους κριτήρια να κάμουν τις δικές τους
επιλογές και να στείλουν στο
Ευρωκοινοβούλιο τους καλύτερους που θα μπορέσουν με

παρρησία, δυναμισμό, αξιοπρέπεια και διεκδικητικότητα
να προάγουν τα συμφέροντα
της μαρτυρικής μας πατρίδας
και της εργατικής τάξης γενικότερα.
Οι εκλογές αποτελούν γιορτή
και από αυτή τη γιορτή δεν
πρέπει να απουσιάσει κανένας.

70 ΧΡΟΝΑ ΣΕΚ- ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Στις 29 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυση
της ΣΕΚ.
Ανασκοπώντας τα 70 χρόνια που πέρασαν θα βρει κανείς δύσκολα και δυσκολότερα χρόνια. Δεν υπήρξαν ποτέ εύκολα χρόνια
γιατί το Κίνημα μας ήταν συνδεδεμένο με τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε ο κυπριακός ελληνισμός.
Το οδοιπορικό του Κινήματος μας ήταν ένα με το οδοιπορικό του
λαού μας, ήταν ένας συνεχής αγώνας για επιβίωση στη γη των
πατέρων του γεμάτο θυσίες, αίμα, προσφυγιά, δυστυχία.
Όλα αυτά τα χρόνια ο λαός μας, η εργατική τάξη με προστάτιδα
τη ΣΕΚ, δεν λυγήσαμε μπροστά στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες. Αντίθετα αναγεννημένοι μέσα από τη στάχτη μας προχωρούσαμε πάντα μπροστά στην πρόοδο και στην ανάπτυξη.
Σήμερα παρόλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με
ήθος και συνέπεια θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα αγωνιστούμε ενωμένοι, με αγαστή συνεργασία με
τους κοινωνικούς μας εταίρους για την πρόοδο, την ανάπτυξη και
την ευημερία του λαού μας.
Να είστε σίγουροι ότι με μπροστάριδα τη ΣΕΚ οι θυσίες του λαού
μας θα αποδώσουν καρπούς και θα ανατείλουν καλύτερες μέρες
για το λαό μας και τους εργαζόμενους.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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Γιατί ο Ιησούς απεικονίζεται πάντα λιτοδίαιτος;
Τι έτρωγαν οι άνθρωποι τον 1ο αιώνα;

ολλοί σύγχρονοι διατροφολόγοι, τόσο του
εξωτερικού, όσο και Έλληνες έχουν μελετήσει και
αναλύσει, μέσα από τη
Καινή Διαθήκη, τις τροφές
της εποχής του Ιησού και
έχουν προσπαθήσει να
ερμηνεύσουν γιατί οι
άνθρωποι τότε δεν ήταν
παχύσαρκοι, πως τρέφονταν και κατάφερναν να μην έχουν
ίχνος λίπους, και εάν είχαν χοληστερίνη ή τριγλυκερίδια.

λέγεται λοιπόν, ότι έφαγε μόνο
ψωμί και ήπιε κρασί.

Πέντε φραντζόλες ψωμί, δύο
ψάρια και ένα κύπελλο κόκκινο
κρασί, αποτελούσαν το συνηθισμένο μενού της εποχής. Όπως
γράφει και ο Αμερικάνος διατροφολόγος Don Colbert, στο βιβλίο
του “Τι έτρωγε ο Ιησούς” , αν
κάποιος θέλει να ακολουθήσει το
λόγο του Ιησού σε κάθε τομέα της
ζωής του, δεν μπορεί να εξαιρέσει
την διατροφή του.

τα. Έτρωγαν υγιεινά και

Στο κατά Λουκά 24:42, ο ευαγγελιστής αναφέρει: “Και Του έδωσαν
ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα
κομμάτι κερήθρα. Και τα πήρε, και

• Οι άνθρωποι την εποχή
του Ιησού, πρόσεχαν
τη διατροφή τους. Έτρωγαν
λιτά και μόνο τα απαραίτηπρόσεχαν πάντα τον τρόπο
της βρώσης τους. Η διατροφή τους ήταν πλούσια
σε ψάρι, σε λαχανικά
σε φρούτα και σε λάδι

Είναι γεγονός ότι η υγεία μας χειροτερεύει δραματικά τα τελευταία
χρόνια και σε μεγάλο βαθμό αυτό
οφείλεται στις κακές διατροφικές
μας συνήθειες. Ιδιαίτερα στις
χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, η
παχυσαρκία έχει πάρει τη μορφή
επιδημίας. Οι άνθρωποι τρώνε
όταν νιώθουν πιεσμένοι και αγχωμένοι, τρώνε στο πόδι, γεύματα
καταστροφικά για τον οργανισμό,
και αντί κάποια στιγμή να προσπαθήσουν να αλλάξουν το φαγητό τους, υιοθετούν φαρμακευτικές
αγωγές για να ελέγξουν τα
συμπτώματα που προκαλεί η
παχυσαρκία.
Ας προσπαθήσουμε να δούμε όμως
τι έτρωγαν οι άνθρωποι την εποχή
του Ιησού, κρίνοντας από τα όσα
έτρωγε ο Θεάνθρωπος όπως αναγράφονται στα Ιερά βιβλία.
Στον Μυστικό Δείπνο, ο Ιησούς

τα έφαγε μπροστά τους.”
Και στο κατά Λουκά 10.8: “Όποτε
επισκέπτεστε μια πόλη και σας
φιλοξενούν, να φάτε ότι σας προσφέρουν,” πράγμα που δείχνει ότι

ο Χριστός δεν ήταν υπέρ της σχολαστικότητας σχετικά με το φαγητό.
Ο Αμερικάνος διατροφολόγος αναφέρει χαρακτηριστικά: “ο Ιησούς
έτρωγε κυρίως φυσικές τροφές και
συνήθως στην φυσική τους κατάσταση – πολλά λαχανικά και
όσπρια, όπως φασόλια και φακές.
Πιθανότατα, έτρωγε ψωμί ολικής
αλέσεως, πολλά φρούτα και έπινε
πολύ νερό καθώς και κόκκινο
κρασί.” Υπήρχε όμως κρέας στην
διατροφή του; Από τις Γραφές
προκύπτει ότι ο Ιησούς έτρωγε
κρέας σε ειδικές περιπτώσεις,
ίσως μόλις μια φορά το μήνα,
ακριβώς όπως στην παραβολή με
τον άσωτο υιό που έφαγε τον
μόσχο τον σιτευτό.
Ο καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχει
μελετήσει επί μακρόν, μέσα από τα
ιερά κείμενα, το θέμα των διατροφικών συνηθειών του 1ου αιώνα.
Ο ίδιος τονίζει ότι σε ολόκληρη τη
λεκάνη της Μεσογείου η διατροφή
ήταν πάνω κάτω η ίδια και αποτελούσε αυτό που λέμε σήμερα
Μεσογειακή δίαιτα. Για τον λόγο
αυτό οι άνθρωποι ήταν υγιείς, δεν
παρουσίαζαν προβλήματα χοληστερίνης και στην συντριπτική
τους πλειοψηφία δεν είχαν ίχνος
λίπους πάνω τους.
Φυσικά, σημαντικό ρόλο δεν παίζει
μόνο το τι τρώμε αλλά και πως το
τρώμε. Έχει τεράστια σημασία η
βρώση να γίνεται με ηρεμία, να μην
τρώμε σαν να μας κυνηγάνε και να
μασάμε την τροφή μας όπως πρέπει. Ο Μυστικός Δείπνος σαν διαδικασία, είναι χαρακτηριστική. Το
δείπνο κρατούσε ώρες και έτρωγαν
πολύ αργά. Οι απόστολοι κάθονταν γύρω από το τραπέζι και
συζητούσαν ενώ παράλληλα
έτρωγαν αργά.

Σουηδία: Κλείνουν τέσσερις φυλακές
λόγω... έλλειψης κρατουμένων

«Λ

ουκέτο» σε τέσσερις φυλακές
βάζει η σουηδική κυβέρνηση,
εξαιτίας της συνεχούς μείωσης των
συλλήψεων, που οδήγησε σε έλλειψη
κρατουμένων...
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλή
των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της
Σουηδίας, Νιλς Όμπεργκ, στην εφημερίδα Guardian, κατά την περίοδο 20112012 η πτώση στον αριθμό των κρατουμένων έφτασε μέχρι το 6% και προβλέπεται περαιτέρω μείωση το 2013.
Αν και δεν είναι σαφείς οι ακριβείς
λόγοι για τους οποίους μειώνονται οι
κρατούμενοι, ο Όμπεργκ εκτιμά ότι
ίσως η μείωση οφείλεται στην «φιλελεύθερη προσέγγιση των ιδρυμάτων,
που επικεντρώνεται στην επανένταξη
όσων αποφυλακίζονται», με αποτέλεσμα να μην διαπράττουν άλλα αδικήματα και να μην επιστρέφουν στη
φυλακή.
Η μείωση αποδίδεται εν μέρει και στο
γεγονός ότι οι δικαστές τείνουν να επι-

βάλουν ποινές πιο ήπιες για εγκλήματα
που αφορούν στα ναρκωτικά και όπως
υποστηρίζει ο Όμπεργκ, οι άνθρωποι
που φυλακίστηκαν για ναρκωτικά ήταν
200 λιγότεροι σε σχέση με τον περασμένο χρόνο.
Οι φυλακές που πρόκειται να κλείσουν
είναι οι Aby, Haja, Batshagen και
Kristianstad. Από τα κτήρια που τις
φιλοξενούν, τα δύο θα διατεθούν προς
πώληση και τα άλλα δύο θα χρησιμοποιηθούν από κυβερνητικές υπηρεσίες.
Αν αυξηθεί ο αριθμός των έγκλειστων,
υπάρχει η πιθανότητα να επαναλειτουργήσουν δύο από αυτές.
Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Μελέτης
Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων η Σουηδία
κατατάσσεται στην 112η θέση σε αριθμό έγκλειστων με 4.852 ανθρώπους να
βρίσκονται στις φυλακές, ενώ οι ΗΠΑ
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με
2.239.751, στη δεύτερη θέση έρχεται η
Κίνα με 1.640.000 και στην τρίτη η
Ρωσία με 681.600 φυλακισμένους.

Το γέλιο του ... σήμερα
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ

Από το περιβόλι του διαδιχτύου
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Στη λαϊκή αγορά σ ένα πάγκο ο μανάβης διαλαλεί την πραμάτεια του:
«Εδώ τα καλά ραδίκια απ το Κόσοβο, εδώ τα
καλά ραδίκια τίγκα στο ουράνιο, μία τρως δέκα
πεθαίνεις, εδώ το ραδιενεργό ραδίκι»
Ένας περαστικός σταματά έκπληκτος και τον
ρωτά:
«Καλά βρε άνθρωπε μου, τι είναι αυτά που λες ,
υπάρχει περίπτωση να έλθει κανένας να αγοράσει ραδιενεργά χόρτα;»
Και του απαντά ο μανάβης:
«Μωρέ υπάρχει-υπάρχει, κάθε μέρα ξεπουλάω»
Ο περαστικός σαστισμένος απ την απάντηση
ξαναρωτά:
«Μα καλά ποιος τα παίρνει;»
Ο μανάβης με πονηρό χαμόγελο του λέει:
«Αυτά αγαπητέ μου είναι πρώτο πιάτο για
πεθερές, για νύφες, για απατημένες συζύγους…»

Τάδε έφη Χ. Κillinger
1983-Χένρι Κίσσιγκερ. Η Ελλάδα και η
Κύπρος θα μαστίζονται από δρομολογημένη οικονομική κρίση
Διερωτόμαστε αν συμπτωματικά, συρθήκαμε
Ελλάδα και Κύπρος, στη χρεοκοπία την ώρα
που τα θεόσταλτα κοιτάσματα πετρελαίου
πλημμυρίζουν τις θάλασσες των δύο αδελφών χωρών του ενός και αδιαιρέτους έθνους.
Απόρρητη έκθεση της Μοσάντ,της κρατικής
μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ που διέρρευσε το 1983 στον Ισραηλινό τύπο επισημαίνει.

«Στις αρχές του 21ου αιώνα το Ισραήλ πρέπει
να ελέγχει όλα τα κοιτάσματα της Ανατολικής
Μεσογείου. Από τους συνδικαιούχους μόνο με
την Τουρκία πρέπει να διαπραγματευτεί και
στην ανάγκη να παραχωρήσει ένα μέρος. Οι
Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής θα είναι
απασχολημένες σε εμφύλιες συρράξεις. Η
Ελλάδα και η Κύπρος θα μαστίζονται από δρομολογημένη οικονομική κρίση...» (Απόσπασμα από
απόρρητη έκθεση ιδιωτικής συνομιλίας του Χ.
Κίσιγκερ σε εκπροσώπους των εβραϊκών συναγωγών, κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία το
1983).
Περαιτέρω σχόλια περιττέυουν. Αυτό που προέχει
στις δύσκολες τούτες ώρες της κρίσης είναι να
ξυπνήσουν οι πολιτικοί, όσοι παρέμειναν αδιάφθοροι και να αφυπνισθούν οι πολίτες, όσοι δεν
λύγισαν από την οικονομική ύφεση ή την κατάθλιψη.
Ξ.Ξ.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΤΑ "ΛΕΙΒΗΘΡΑ" ΠΙΕΡΙΑΣ ;

Σ

την περιοχή του μυθικού Ολύμπου, του ψηλότερου βουνού της Ελλάδος από την
πλευρά της Πιερίας συμβαίνει το περίεργο φαινόμενο των "ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ", όπως

αποκαλείται.
Προς τον δρόμο που οδηγεί σε μία πανέμορφη τοποθεσία και λίγο πριν φτάσεις
μετά από μια ανηφορική στροφή και για απόσταση 70-80 μέτρων συμβαίνει το
εξής καταπληκτικό. Αν σταματήσεις το αυτοκίνητό σου και το αφήσεις χωρίς ταχύτητα και φρένα τότε το όχημα δεν κυλάει προς τα πίσω όπως είναι φυσικό λόγω της
βαρύτητας αλλά σταματάει και μένει ακίνητο. Αν μάλιστα το σπρώξει κάποιος λίγο
...τότε αρχίζει και ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ...!!!!!!! Θα σταματήσει το
φαινόμενο αυτό μόλις φτάσει στο τελικό σημείο της επιρροής του φαινομένου.
Μάλιστα οι ντόπιοι κάτοικοι έχουν σημειώσει στην άσφαλτο του δρόμου ακριβώς τα
σημεία έναρξης και λήξης του παράξενου αυτού φαινομένου για να μην υπάρξουν
ατυχήματα γιατί εκτός των ορίων αυτών παύει να ισχύει το ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
Αυτός ο τόπος που έχει ιδιαίτερη αρχαιολογική αξία και ταυτοχρόνως αποτελεί ένα
ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ εργαστήριο ισχυρών μαγνητικών πεδίων που επιδρά σε κάθε αντικείμενο και μόνο για λίγα μέτρα στο ανηφορικό τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς τους
πρόποδες του βουνού των Θεών. Δεν είναι λίγοι αυτοί που συνδέουν την γεωμαγνητική επίδραση του σημείου αυτού με την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ δίνοντας
μια άλλη εξήγηση του φαινομένου, ισχυριζόμενοι ότι είναι μία ακόμη ένδειξη της
ΙΣΧΥΟΣ του ΒΟΥΝΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ....
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

H πολύωρη ακινησία βλάπτει σοβαρά την υγεία

Α

πό το γραφείο στο σπίτι
μπροστά στην τηλεόραση και
το πρωί πουρνό-πουρνό πίσω
στο γραφείο, ολοένα περισσότεροι άνθρωποι περνάνε ατέλειωτες ώρες καθημερινά σε καθιστή
θέση. Η τάση αυτή όμως έχει
σοβαρές συνέπειες στην υγεία,
όπως αποκαλύπτουν η μία μελέτη μετά την άλλη.
Το γενικό συμπέρασμά τους είναι
πως όταν κάποιος κάθεται πίσω
απ’ το γραφείο του επί 6 ή 7 ώρες
στη σειρά, βλάπτει σοβαρά την
υγεία του, διατρέχοντας αυξημένο
κίνδυνο καρδιοπάθειας, προβλημάτων στον αυχένα και τη μέση,
διαβήτη, ορισμένων μορφών καρκίνου και άλλων δεινών.

αστραγάλων που παύουν να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο πόδι, ενώ
μακροπρόθεσμα μπορεί να εμφανιστούν καφέ κηλίδες και σκλήρυνση
του δέρματος, και τελικά πληγές
στα πόδια.

Πονοκέφαλος και «καούρες»
Και σαν να μην έφταναν όλ’ αυτά,
η πολύωρη παραμονή μπροστά
στα κομπιούτερ μπορεί να οδηγή-

τις συνέπειες της ακινησίας, πρέπει να φροντίσει να σηκώνεται
κάθε 20 λεπτά έως μισή ώρα από
την καρέκλα και να περνά λίγα
λεπτά όρθιος, Το ιδανικό, δε, είναι
όση ώρα στέκεται όρθιος να φροντίζει να κρατά ολόϊσιο το σώμα
του, ώστε να κινητοποιούνται οι
μεγάλες μυϊκές ομάδες της στάσης
του σώματος, δηλαδή οι κοιλιακοί,
οι τετρακέφαλοι μηριαίοι και οι

Φλεγμονή και ινσουλίνη
Όλοι οι φλεγμονώδεις δείκτες είναι
αυξημένοι σε όσους διάγουν καθιστική ζωή - και η αύξηση αυτή
«μεταφράζεται» σε τάση εκδήλωσης σοβαρών καρδιαγγειακών
νοσημάτων.Επιπλέον, η υπερβολική ακινησία μπορεί να οδηγήσει σε
αυξημένη αντοχή στην ινσουλίνη μία διαταραχή που θεωρείται πρόδρομη κατάσταση στον διαβήτη
τύπου 2,

Προβλήματα στα πόδια
Οι συνέπειες της ακινησίας δεν
τελειώνουν εδώ. Βραχυπρόθεσμα
αυτό οδηγεί σε πρήξιμο των

Κρέπες γεμιστές με κοτόπουλο
Υλικά:
Για τη ζύμη:
1
μεγάλο
ποτήρι
αλεύρι
1 μεγάλο ποτήρι γάλα
1 αυγό
1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα ζάχαρη
Για τη σάλτσα Μορνέ:
30 γρ. βούτυρο
1 γεμάτη κουτ. σούπας αλεύρι
1/4 λίτρου γάλα
50 γρ. τριμμένη γραβιέρα
1 κουτ. σούπας κρέμα γάλακτος
κομματάκια ψαχνό από στήθος κοτόπουλου
αλάτι,πιπέρι

Κρέπες: χτυπάτε μαζί όλα τα υλικά της ζύμης σ' ενα μπολ.
Αφήνετε το χυλό να σταθεί για 30 λεπτά σε δροσερό
σημείο. Ψήνετε τις κρέπες σε δυνατή φωτιά, σε πολύ ζεστό
τηγάνι, που ανά μία κρέπα αλείφετε το τηγάνι με βούτυρο.

σει στον πονοκέφαλο, επειδή προκαλεί προβλήματα στα νεύρα του
αυχένα, κατά τον δρα Άντυ Ντώσον, διευθυντή της Κλινικής Κεφαλαλγίας στο Νοσοκομείο του
King’sCollege του Λονδίνου. Αν
μάλιστα η πολύωρη ακινησία συνδυάζεται και με κακή στάση του
σώματος, οι πονοκέφαλοι μπορεί
να είναι ακόμα πιο συχνοί.

Η μέση
Αυτή, πάντως, που κατ’ εξοχήν
υποφέρει από την καθιστική ζωή
είναι η σπονδυλική στήλη, η οποία
χάνει την ευλυγισία της και γίνεται
επιρρεπής στην εμφάνιση βλάβης
με την παραμικρή κίνηση - ακόμα
και όταν κάποιος σκύψει για να
δέσει τα κορδόνια του.

Τι να κάνετε
Για να προστατευθεί κάποιος από

ραχιαίοι μύες, προσθέτει.
Για την προστασία του κυκλοφοριακού από την ακινησία, όταν
καθόμαστε πρέπει να κινούμε όσο
το δυνατόν συχνότερα τα δάκτυλα
των ποδιών.
Για την προστασία της λειτουργίας
του πεπτικού, ο γαστρεντερολόγος
Άντον Εμάνουελ συνιστά 10 λεπτά
χαμηλής έντασης γυμναστικής την
ημέρα (όπως λ.χ. το να ανεβοκατεβαίνει κάποιος τη σκάλα με τα
πόδια), ενώ καλή ιδέα θα ήταν και
ένας περίπατος μετά το φαγητό.
Όσον αφορά την προστασία της
μέσης, και γι’ αυτήν είναι απαραίτητη η συχνή έγερση από την καρέκλα (κάθε 20-30 λεπτά), καθώς και
να κάνει κανείς όσο το δυνατόν
περισσότερες δουλειές όρθιος,
κατά την ορθοπεδικό Σκάρλετ
ΜακΝάλι.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Θα μπορείς να
ξεπεράσεις
οποιαδήποτε
δυσκολία ενδέχεται να παρουσιαστεί.
Φρόντισε να κάνεις σωστό προγραμματισμό για αυτά που θέλεις να
τακτοποιήσεις και προσπάθησε να
διώξεις το άγχος που έχεις.
Ταύρος: Θα σου παρουσιαστούν
ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτείς, για να μπορέσεις να πετύχεις
τους στόχους που έχεις βάλει. Αρκεί
να μην κάνεις βιαστικές κινήσεις.
Φρόντισε να προγραμματιστείς και να
ζητήσεις τη γνώμη ατόμων που εμπιστεύεσαι.
Δίδυμοι: Μπορεί να ανταμειφθείς
γενναιόδωρα, αν βέβαια βρεις τον
χρόνο να εκφράσεις την φαντασία και
τα όνειρά σου. Δυστυχώς, συνήθως
καταναλώνεσαι στις υποχρεώσεις
που έχεις. Αναζήτησε μια καλλιτεχνική διέξοδο.
Καρκίνος: Θα προσπαθήσεις να
λύσεις πολλές προβληματικές καταστάσεις, που μέχρι τώρα σε καταπιέζουν και σε κουράζουν ψυχικά. Ταυτόχρονα, έχεις πολύ εκνευρισμό για
υποθέσεις που είναι σε στασιμότητα.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

Εκτέλεση:

Ακόμα, δε, κι αν διαθέτει καθημερινά κάποια ώρα για να γυμνάζεται,
δεν φαίνεται να αντισταθμίζει την
βλάβη που υφίσταται από την
πολύωρη ακινησία σε μια καρέκλα.
Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην
«Επιθεώρηση της Αμερικανικής
Ιατρικής Εταιρείας» (JAMA), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ανά 2
πρόσθετες ώρες ακινησίας στο
γραφείο ή μπροστά στην τηλεόραση αυξάνεται κατά το ένα πέμπτο
ο κίνδυνος διαβήτη και κατά 15% ο
κίνδυνος καρδιοπάθειας.
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Λέων: Μη φοβηθείς να ριψοκινδυνέψεις κάποιες φορές και φρόντισε να
παραμείνει αναλλοίωτη η αυτοπεποίθησή σου. Μην κάνεις πίσω, ό,τι κι
αν σου πούνε, και βάλε πλώρη για να
υλοποιήσεις τους στόχους που έχεις
στο μυαλό σου.
Παρθένος: Ετοιμάσου για μια σειρά
από ευχάριστες αλλαγές. Θα δεχτείς
προτάσεις που θα είναι πολύ συμφέρουσες. Σκέψου τις καλά και συζήτησέ τες με άτομα που εμπιστεύεσαι,
πριν πάρεις τις ανάλογες αποφάσεις.
Ζυγός: Φρόντισε να τελειώνεις τις
δραστηριότητες που έχεις να κάνεις
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προσπάθησε να δεις τα θέματα που σε
απασχολούν πιο πρακτικά και μην
κολλάς σε λεπτομέρειες, που σε αποσυντονίζουν.
Σκορπιός: Θα θέλεις να κάνεις σημαντικές αλλαγές σε τομείς και θέματα,
που μέχρι τώρα σε κούραζαν ψυχικά.
Θα σου παρουσιαστούν μια σειρά
από ευκαιρίες, που θα είναι άκρως
συμφέρουσες για τους μελλοντικούς
σου στόχους.
Τοξότης: Η επικοινωνία σου θα είναι

στο μέγιστο βαθμό της. Θα λες τα
πράγματα με το όνομά τους και θα
ξέρεις τι ζητάς. Μπορείς να περάσεις
το βράδυ σου χαλαρά, κάνοντας τα
σχέδιά σου για το μέλλον και αφιερώνοντας χρόνο στους δικούς σου
ανθρώπους.
Αιγόκερως: Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τα πράγματα με μεγάλο ρεαλισμό, αλλιώς θα μπλεχτείς και θα έχεις
προβλήματα, χωρίς να υπάρχει
λόγος. Κάποια σχέδια που έχεις σε
εκκρεμότητα, θα πάρουν τον καλύτερο
δρόμο και θα έχεις την επιτυχία.
Υδροχόος: Εκμεταλλεύσου όλες τις
ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, τόσο σε επαγγελματικό όσο
και σε αισθηματικό επίπεδο. Κι αν
ακόμη δεν είσαι σίγουρος για τα αποτελέσματα που θα σου φέρουν, εξέτασε όλα τα δεδομένα σου και ζήτα την
συμβουλή ατόμων που εμπιστεύεσαι.
Ιχθύες: Η διάθεσή σου θα είναι καλή κι
αυτό θα σε κάνει να βλέπεις μερικά
πράγματα με περισσότερη αισιοδοξία. Φρόντισε να ανταπεξέλθεις στις
διάφορες δραστηριότητες που έχεις
και οι οποίες είναι πάρα πολλές.

Σάλτσα: Ανακατεύετε σε σιγανή φωτιά το βούτυρο και το
αλεύρι. Προσθέτετε το γάλα και χτυπάτε καλά μέχρι να
βράσει η σάλτσα. Αλατοπιπερώνετε, κατεβάζετε από τη
φωτιά και προσθέτετε τα 3 τέταρτα της τριμμένης γραβιέρας, το στήθος κοτόπουλου ψιλοκομμένο και την κρέμα
γάλακτος. Βάζετε μια κουταλιά από αυτό το μείγμα σε
κάθε κρέπα. Τυλίγετε ή διπλώνετε τις κρέπες στα 4. Τις
τοποθετείτε σε ένα βουτυρωμένο πυρέξ και τις πασπαλίζετε με την υπόλοιπη γραβιέρα και μερικούς κύβους βούτυρο. Τις βάζετε σε δυνατό φούρνο για να γκρατιναριστούν.

Αραβική Σαλάτα Φατούς
Υλικά:
Μαρούλι, Ντομάτες,
Κρεμμύδια ξερά
Ψημένη ή τηγανισμένη
αραβική πίτα
Αλάτι, Σουμάκ
Ελαιόλαδο, Λεμόνι
Εκτέλεση:
Ψιλοκόβουμε το μαρούλι. Κόβουμε το κρεμμύδι σε ψιλό
καρέ. Κόβουμε τις ντομάτες σε ψιλό καρέ. Σπάμε τις αραβικές πίτες σε ακανόνιστα κομμάτια. Τα ανακατεύουμε
όλα μαζί και αλατίζουμε. Προσθετουμε λάδι και λεμόνι.
Πασπαλίζουμε με λιγο σουμάκ.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 758 - 15 ΜΑΪΟΥ 1964

’
’
Μέ ακλόνητον
πίστιν εις’ τόν εθνικόν
_
_
’
αγωνα της Κύπρου καί εις’ τά δίκαια
_ ’
των εργαζομένων η ΣΕΚ εώρτασε
λαμπρώς τήν ’Εργατικήν Πρωτομαγιάν

Πρωτομαγιά των λουλουδιών

Γ

νωστός στους διάφορους πολιτισμούς με διαφορετικά ονόματα, ο
Μάιος ονομάστηκε έτσι από τη ρωμαϊκή
θεότητα Maja (Μάγια) της οποίας το
όνομα προήλθε με τη σειρά του από
την ελληνική λέξη Μαία, τροφός και
μητέρα. Η Μάγια ταυτίστηκε και με την
Ατλαντίδα νύμφη Μαία, μητέρα του
Ερμή στον οποίο και αφιερώθηκε ο
μήνας. Ήδη από τους Ρωμαίους, η αρχή
του μήνα σηματοδοτούνταν από τον
εορτασμό της Αγαθής Θεάς ενώ σε όλη
τη διάρκειά του τελούνταν γιορτές συνδεδεμένες με την ευφορία των αγρών.

Η φυσιογνωμία του Μαΐου στη λαϊκή
αντίληψη έχει δυο σημασίες: συνυπάρχει σ' αυτήν το καλό και το κακό,
η αναγέννηση και ο θάνατος. Όλες
αυτές οι ιδιότητες συγκλίνουν και
συγκεντρώνονται στην πρώτη του
μέρα, την Πρωτομαγιά. Ο εθιμικός
εορτασμός της ως της τελικής νίκης
του καλοκαιριού κατά του χειμώνα

’

’

και της επικράτησης της ζωής επί
του θανάτου έχει μακρότατη παράδοση με ρίζες που ανάγονται σε προχριστιανικές αγροτικές λατρευτικές
τελετές που αποσκοπούσαν στη γονιμότητα των αγρών και, κατ’ επέκταση, και των ζώων και των ανθρώπων.
Αργότερα, η αρχική αυτή έννοια
χάθηκε και τα έθιμα επιβίωσαν
απλώς ως λαϊκές γιορτές στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται
περιφορά
δέντρων, πράσινων κλαδιών ή στεφάνων με λουλούδια, ανακήρυξη του
βασιλιά ή της βασίλισσας του Μάη,
χορός γύρω από ένα δέντρο ή ένα
στολισμένο
κοντάρι-γαϊτανάκι.
Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες
γιορτές χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο που έχουν διατηρηθεί ως τις
μέρες μας με εκδηλώσεις που απαντώνται στον λαϊκό πολιτισμό πολλών ευρωπαϊκών λαών. Σε χωριά της
Γερμανίας π.χ. την 1η Μαΐου ένα
κλαδί στολισμένο με ταινίες τοποθετείται στην κεντρική πλατεία και

γύρω του στήνονται ξέφρενοι χοροί.
Ακόμη εκλέγουν το πιο όμορφο κορίτσι του χωριού ως βασίλισσα του
Μαΐου το οποίο ντύνουν με κάτασπρο
φόρεμα.

Στην αρχαία Ελλάδα
Οι αρχαίοι Έλληνες, ως φλογεροί
φυσιολάτρες, γιόρταζαν το άνοιγμα
των λουλουδιών και το φτάσιμο της
άνοιξης. Aπό τα αρχαιότερα χρόνια
του πολιτισμού τους, που έφθασε
στην Eλλάδα από τη Θράκη το ρόδο,
μαζί με τις Oρφικές διδασκαλίες, το
άνθος αυτό έγινε σύμβολο και υμνήθηκε ως η νύμφη των ανθέων. H γιορτή, όμως, της άνοιξης, η αρχαία
Πρωτομαγιά, πήρε σιγά-σιγά κι επίσημη μορφή. Aπό τις παλαιότερες
γιορτές,
δημιουργήθηκαν
τα
Aνθεστήρια, η γιορτή των λουλουδιών. Aυτή ήταν η πρώτη επίσημη
γιορτή ανθέων των Eλλήνων. Iδρύθηκε
πρώτα στην Aθήνα, όπου με μεγαλοπρέπεια βάδιζαν προς τα ιερά
πομπές με κανηφόρες, που έφερναν
άνθη. Έπειτα τα Aνθεστήρια διαδόθηκαν και σ άλλες πόλεις της Eλλάδος
και πήραν πανελλήνια μορφή.

«Τα έθιμα της πρωτομαγιάς»
Κεντρικός πυρήνας του εορτασμού
της Πρωτομαγιάς σε όλους τους
πολιτισμούς ήταν η ανθρώπινη χαρά
για την άνοιξη, η αυθόρμητη λατρεία
της βλάστησης. Τόπος εορτασμού
λοιπόν ήταν η εξοχή, όπου συνηθιζόταν κυλίσματα στη χλόη, πλύσιμο του
προσώπου με μαγιάτικη δροσιά, χτύπημα του σώματος με χλωρά κλαριά
κ.λ.π Απότοκο των δοξασιών αυτών
είναι το μαγιάτικο στεφάνι στην
πόρτα των σπιτιών από διάφορα
άνθη και καρπούς.
Στην Ελλάδα και την Κύπρο πραγματοποιούνται γιορτές και παρελάσεις
με διαγωνισμούς για το καλύτερο
λουλουδένιο άρμα, ενώ έχουν καθιερωθεί σε πολλές πόλεις οι εκδηλώσεις με γενικό τίτλο «ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από
σπονδίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 MAΪΟΥ 2014

Προσκαλείσθε στην παρουσίαση
του βιβλίου
«Τετράδια των Φυλακών»
του συγγραφέα Ρένου Θ. Κυριακίδη
την Τετάρτη 14 Μαϊου 2014
στις 7.30μ.μ.
Η παρουσίαση θα γίνει
στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου
Κύκκου Άγιος Προκόπιος, Λευκωσία
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ανώμαλη προσγείωση για τον ΑΠΟΕΛ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΥΣΗ SUDOCU

Ζητείται οικιακή βοηθός με πολύ καλή
γνώση τη Ελληνικής
Γλώσσας για εργασία
στη Λάρνακα από Δευτέρα - Σάββατο. Πολύ
καλοί όροι απασχόλησης. Τηλ. 99 337782

ΓΝΩΜΙΚΟ
Ο πόλεμος είναι όπως η αγάπη: πάντα
βρίσκει έναν τρόπο. Bertolt Brecht, 1898-1956
Γερμανός συγγραφέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε
στο μυστήριο του γάμου μας, την Κυριακή
18 Μαϊου 2014 και ώρα 5.30μ.μ. στην εκκλησία
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Φρέναρος

Παύλος - Στέλλα

• Εκτροχιάσθηκε από την υπόθεση τίτλος

• Προεόρτια τίτλου για την ΑΕΛ

• Στο κόλπο για τη 2η θέση ο Απόλλων

• Πανικός για τρεις στην κόκκινη ζώνη

Μ

ετά τη δεύτερη
συνεχόμενη ήττα
του, ο ΑΠΟΕΛ έμεινε έξι
βαθμούς πίσω από
την κορυφή και οι
πιθανότητες του για
κατάκτηση του τίτλου
είναι πλέον μηδαμινές.
Οι γαλαζοκίτρινοι του
Γ. Δώνη εστιάζουν
τώρα την προσοχή
τους στη 2η θέση που
παραπέμπει
στους
Στον ΑΠΟΕΛ πλανάται το καίριο ερώτημα, τι φταίει
ομίλους
του
για την κατάρρευση της φορμαρισμένης ομάδας
«ΤΣΙΑΜΠΙΟΝΣ ΛΗΓΚ».
Τη θέση αυτή διεκδικεί
ΑΧΝΑ δίδουν αγώνες ζωή ή θανάτου. Η
και ο Απόλλωνας που μείωσε τη διαφοσημερινή αμφίρροπη αναμέτρηση στο
ρά στους -2 βαθμούς από τον ΑΠΟΕΛ.
Δασάκι μεταξύ του Άρη και του Εθνικού

Λεμεσός (Τζιαλλή) Λευκόνοικο
και τώρα Συν. Δερύνειας

Στην ΑΕΛ, μετά το νικηφόρο πέρασμα
από το «Αμμόχωστος» με αντίπαλο τον
Ερμή, ετοιμάζονται για τα προέρτια,
ενόψει του σημερινού Λεμεσιανού ντέρμπυ.

Μιχάλης & Παναγιώτα (Γιόλα) Καλαφάτη

Στα κάτω διαζώματα, ΑΡΗΣ, ΔΟΞΑ και

Οι γονείς:

Αντρέας & Μαρίνα Ιωάννου

(Αντώνη Κίλλη)
από Αμμόχωστο και τώρα Φρέναρος

15

θεωρείται σημαδιακή. Η ΑΕΚουκλιών
αποχαιρέτησε και μαθηματικά τα μεγάλα σαλόνια.

Η συνέχεια
34η Αγωνιστική

35η Αγωνιστική

36η Αγωνιστική

Η ΟΜΟΝΟΙΑ μετά το τρίποντο στο «Α.
Παπαδόπουλος» διεκδικεί με αξιώσεις
τη 4η θέση.

Η βαθμολογία

Συγχαρητήρια και Δεξίωση στην αίθουσα
δεξιώσεων «Ζάππειον Παλλάς» (πίσω από τη CYTA)
Παράνυμφοι Ευπρόσδεκτοι

Αποτελέσματα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
ΠΑΦΟΣ:

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

25861000
25562444
26933820
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ
Μοναδική προσφορά για καλοκαιρινές
διακοπές σε μικρές οικογενειακές κατοικίες για (2 ενήλικες+3 παιδιά) πλήρως επιπλωμένες με A/C και 100 μέτρα από την θάλασσα.
Για τους μήνες Μαϊο και Ιούνιο €50 μόνο.
Για πληροφορίες: 99647700
www.eliofoscenter.com

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 11/2014, 30/4/2014

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

50.000 .............. 19669

100 .................. 10261

ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................. 50853

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

53403
30238
19563
43121
55379
49873
32853
47434
31217
32646
58805
23197
57657
30627
54298
16991
47517

100 .................. 56948

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει θερινές εκδρομές στην Ελλάδα σε προσιτές
τιμές. Οι θέσεις είναι περιορισμένες
λόγω της θερινής τουριστικής αιχμής και
γιαυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό
στο τηλέφωνο 99 373000 ή στη διεύθυνση
in.el.politismou@gmail.com. Αναλυτικά, το

100 .................. 31804

πρόγραμμα της κάθε εκδρομής δημοσιεύεται

100 .................. 28743

στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.

100 .................. 39849

Οι εκδρομές συνοπτικά:

100 .................. 23165

Α. Χαλκιδική –Παναγία Εικοσιφίνισσα – Θεσσαλονίκη 24-29 Ιουνίου.

100 .................. 42849
100 .................. 31151
Άλλα ποσά

Β. Μαγεία Ναυπακτίας –Στερεάς Ελλάδας
9-13 Ιουλίου.

Από €40 οι λήγοντες σε

Γ. Ιωάννινα- Ζαγόρια - Ιόνιο 5-11 Αυγούστου.

1145, 3465
Από €20 οι λήγοντες σε
262
Από €10 οι λήγοντες σε
437, 268
Από €4 οι λήγοντες σε
58, 44

Δ. Απόκρυφοι Θησαυροί Μακεδονίας
12-18 Αυγούστου.
Ε. Ηπειρωτική Μαγεία Ζαγοροχώρια
16 - 22 Αυγούστου
Ζ. Μαγεία Ν.Α. Πελοποννήσου –Ελαφόνησος
20-25 Αυγούστου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2014

• Καλά νέα για την Κύπρο προμηνύει η Εαρινή Έκθεση της «Κομισιόν»

Συνέντευξη

Σημάδια εξόδου από την βαθιά
οικονομικη ύφεση το 2015

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με το Βαγγέλη Μαππουρίδη
Πρόεδρο ΣΥΝ.Υ.Κ.Α. (ΟΗΟ - ΣΕΚ)

1

Από τι εξαρτάται η επιβίωση των Κυπριακών
Αερογραμμών ως Εθνικού
Αερομεταφορέα. Οι
Κυπριακές Αερογραμμές προσπαθούν να ανταγωνιστούν Εταιρείες χαμηλού κόστους οι οποίες Εταιρείες έχουν ευνοϊκή μεταχείριση από τον διαχειριστή
των αεροδρομίων HERMES και δυστυχώς και επιχορήγηση από τον ΚΟΤ και με τις ευλογίες του Κράτους, (άσχετα εάν μερικοί από αυτούς μεταβαίνουν
για διαμονή και στα κατεχόμενα) ενώ θα έπρεπε να
υπάρχει ακριβώς το αντίθετο για τον Εθνικό μας
Αερομεταφορέα.

2 Ικανοποιεί το σημερινό εργασιακό καθεστώς στις
Κ.Α. Το σημερινό εργασιακό καθεστώς στις Κυπριακές
Αερογραμμές προκαλεί μεγάλο άγχος και αβεβαιότητα
στο προσωπικό, λόγω της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η Εταιρεία μας. Τους τελευταίους 18 μήνες πλεόνασαν από τις Κυπριακές Αερογραμμές 400 άτομα, χωρίς να τύχουν οποιασδήποτε χαριστικής αποζημίωσης, που πήραν οι προηγούμενοι
1000 και πλέον υπάλληλοι που αφυπηρέτησαν από την
Εταιρεία κατά καιρούς με διάφορα σχέδια αφυπηρετήσεων.
3 Ποιος ο ρόλος των συντεχνιών από δω και μπρος
για να ορθοποδήσει η εταιρεία. Από την πλευρά τους
οι συντεχνίες ότι μπορούσαν να κάνουν για την επιβίωση της Εταιρείας το έχουν κάνει με τα πιο πάνω. Σε
αυτή την κρίσιμη κατάσταση οι υπάλληλοι των
Κυπριακών Αερογραμμών που συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτές, δήλωσαν παρών και βοήθησαν την εταιρεία με την παραχώρηση σημαντικών κεκτημένων
δικαιωμάτων τους, όπως για παράδειγμα, διαφοροποίηση του Ταμείου Προνοίας, κλιμακωτές αποκοπές
μισθών, αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας,
μειώσεις χρονιαίων αδειών, μειώσεις επιδομάτων και
επιδομάτων αργιών.

Τ

ο 2015 θα αποτελέσει έτος εξόδου της Κύπρου από την οικονομική κρίση εκτιμά η Ευρωπαική
Επιτροπή ενώ επιβεβαιώνεται η
θετική πορεία της δημοσιονομικής
προσαρμογής της Κύπρου.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη της
Ευρωπαικής Επιτροπής, το ΑΕΠ
υποχώρησε στην Κύπρο το 2013
κατά 5,4%, ενώ για το 2014 προβλέπει επιβράδυνση της ύφεσης με
το ΑΕΠ να υποχωρεί 4,8%. Το 2015
θα σηματοδοτήσει την έξοδο της
οικονομίας από την ύφεση και την
επιστροφή σε ανάπτυξη με το ΑΕΠ
να αυξάνεται 0,9%.
Σχετικά με τις δημοσιονομικές επιδόσεις, το δημόσιο έλλειμμα το
2013 εκτιμάται ότι ήταν της τάξης
του 5,4% του ΑΕΠ, ενώ στην πρόβλεψη του Νοεμβρίου 2013 η Κομισιόν το τοποθετούσε στο 8,3% και
η πρόβλεψη του Φεβρουαρίου στο
5,5%. Για το 2014 προβλέπεται να
κυμανθεί στο -5,8% και το το 2015
θα στο -6,1%..
Η ύφεση της οικονομίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της
ανεργίας η οποία από το 15,9% το
2013 θα ανέλθει στο στο 19,2% το

2014, ενώ το 2015 θα μειωθεί στο
18,4% του ενεργού πληθυσμού.

Αιχμή, Τουρισμός και Υπηρεσίες
Ο τουρισμός και οι επαγγελματικές
υπηρεσίες βοήθησαν το 2013 στον
περιορισμό των επιπτώσεων που
προκάλεσε η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και των εξαγωγών, σύμφωνα με την έκθεση .
Όπως τονίζεται στο κεφάλαιο
που αναφέρεται στην Κύπρο, «η
ανθεκτικότητα των τομέων του
τουρισμού και οι επαγγελματικές

• Στο 19 % η ανεργία φέτος,
ελαφριά υποχώρηση το 2015
Σταδιακή ενίσχυση
της απασχόλησης από
τον επόμενο χρόνο
υπηρεσίες βοήθησαν την άμβλυνση
της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας και των εξαγωγών».
Οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές , που οδηγεί σε μια θετική συμβολή του
καθαρού εμπορίου στην ανάπτυξη,
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Μπορεί να αντιμετωπιστεί η χαώδης κατάσταση
από την εμπλοκή εταιρειών χαμηλού κόστους. Στην

Κύπρο υπάρχουν δύο αεροδρόμια που τα διαχειρίζεται ιδιώτης επενδυτής που έχει κάνει ευνοϊκές συμφωνίες με το Κράτος για τις εταιρείες χαμηλού
κόστους. Οι Κυπριακές Αερογραμμές ως Εθνικός
Αερομεταφορέας θα έπρεπε να είχαν εντελώς διαφορετική μεταχείριση, αφού είναι και οι
κύριοι χρήστες του αεροδρομίου. Η
Κυβέρνηση ως μεγαλομέτοχος των
Κυπριακών Αερογραμμών, θα πρέπει να
πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις για
διατήρηση του Εθνικού μας
Αερομεταφορέα, ο οποίος είναι ο
καλύτερος πρεσβευτής της
Κύπρου στο εξωτερικό.

προσθέτει η
Επιτροπή,
η
οποία σημειώνει ότι η
ανεργία
αυξήθηκε
περαιτέρω.
Για το 2014
η έκθεση αναφέρει ότι η ύφεση θα
συνεχιστεί, αλλά η μείωση της
οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να αμβλυνθεί. Τροχοπέδη
για την ιδιωτική ζήτηση θα παραμείνουν οι συνθήκες πιστωτικής
στενότητας, οι περικοπές μισθών,
και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, τονίζει, προσθέτοντας
ότι τα απαραίτητα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα συνεχίσουν
να επηρεάζουν αρνητικά τη δημόσια κατανάλωση. Η συρρίκνωση
της οικονομίας αναμένεται να
ωθήσει το ποσοστό της ανεργίας
σε 19 % το 2014, σύμφωνα με την
Κομισιόν.

Σταδιακή βελτίωση
της αγοράς εργασίας
Η έκθεση αναμένει την επιστροφή
της ανάπτυξης το 2015, καθώς θα
ενισχυθεί η ιδιωτική εγχώρια
ζήτηση. «Η αποκατάσταση ενός
καλά κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού τομέα και η σταδιακή απομόχλευση των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο για πιο ισορροπημένη ανάπτυξη», σημειώνεται.
«Αντανακλώντας την ανάκαμψη
της ζήτησης , οι εισαγωγές θα
αυξηθούν και η αγορά εργασίας
αναμένεται να βελτιωθεί σιγάσιγά , με την ανεργία να αρχίσει να
περιορίζεται και την απασχόληση
να ενισχύεται», σημειώνει η έκθεση.

Είσοδος στην Τουρκία με αναγνώριση του ψευδοκράτους

Τ

ο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού καταδικάζει με βδελυγμία
την πρόσφατη απόφαση της
Τουρκικής κυβέρνησης που υποχρεώνει τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα ταξιδεύσουν στην Τουρκία να αναγνωρίσουν το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος. Αυτή η ενέργεια, από τη
μιά αποτυπώνει τις ηγεμονικές
διαθέσεις της Άγκυρας στον ευρωπαικό χώρο, προφανώς ενόψει
των επικείμενων ευρωεκλογών και
από την άλλη αποκαλύπτει τις
πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν στην παρούσα
φάση του Κυπριακού.
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού καλεί τις κυβερνήσεις Κύπρου
και Ελλάδας να καταγγείλουν στα
Ευρωπαικά και Διεθνή βήματα την
ακολουθητέα Τουρκική πολιτική
που πυροδοτεί κλίμα έντασης στην
περιοχή, στέλλοντας ισχυρό το

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

μήνυμα ότι αυτή η Τουρκία είναι
ξένο σώμα προς την Ενωμένη
Ευρώπη. Όπως επισημαίνεται
στην ιστοσελίδα της Τουρκικής
Κυβέρνησης, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμπεριλαμβάνεται στον
κατάλογο των χωρών οι πολίτες

• Το Ινστιτούτο Ελληνικού
Πολιτισμού καταδικάζει τη
νέα πρόκληση της Άγκυρας
σε βάρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας
των οποίων θα πρέπει να εξασφαλίσουν θεώρηση εισόδου για την
Τουρκία. Αντ΄ αυτού, για να καταστεί εφικτή η είσοδος τους στην
Τουρκία, οι κάτοχοι διαβατηρίων
της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεούνται από το ηλεκτρονικό
σύστημα να επιλέξουν ως κράτος
ιθαγένειας τους, μια διεθνώς ανύ-

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

παρκτη οντότητα, ήτοι “Greek
Cypriot Administration of Southern
Cyprus”.
To Υπουργείο Εξωτερικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας με ανακοίνωση του, ενθαρρύνει τους
κατόχους διαβατηρίων της
Κυπριακής Δημοκρατίας να
μην υποβάλλουν αίτηση για
θεώρηση εισόδου στην Τουρκία υπό τους πιο πάνω όρους.
Μετά την εξέλιξη αυτή, το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, ακύρωσε την επικείμενη εκδρομή του,
5-10 Ιουνίου, στην Κωνσταντινούπολη.

www.oho-sek.org.cy

