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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Παρέμβαση προς την Τρόϊκα
για τα Ταμεία Προνοίας

Ύ

στερα από επίμονο αίτημα των συντεχνιών, η
κυβέρνηση θα ζητήσει από την Τρόϊκα να αναθεωρήσει την άτεγκτη πολιτική της στο φλέγον θέμα
των Ταμείων Προνοίας των εργαζομένων το οποιο
προέκυψε μετά το τραπεζικό κούρεμα.
Το θέμα ήγειραν οι γ.γ. των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ
Νίκος Μωϋσέως και Πάμπης Κυρίτσης στον υπουργό
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη σε πρόσφατη συνάντηση τους. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν από κοινού
το θέμα με συντονι4 Ο Χ. Γεωργίαδης
σμένες ενέργειες. Ο κ.
ανταποκρίθηκε θετικά
Γεωργιάδης δεσμεύσε συντεχνιακό αίτημα θηκε να ζητήσει από
την Τρόϊκα αναθεώ4 Παράλληλη παρέμ- ρηση της αρχικής της
θέσης, αποδεχόμενη
βαση ΣΕΚ προς τα
το συντεχνιακό αίτημα για αποπληρωμή
Ευρωπαϊκά Συνδικάτα
του 75% του Ταμείου
Προνοίας (που ήταν
κατατεθειμένα στη «Λαϊκή» και την «Τράπεζα
Κύπρου) σε κάθε δικαιούχο, με τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας του.
Από τη πλευρά της, η ΣΕΚ μέσω του γενικού της
γραμματέα Νίκου Μωϋσέως ανέλαβε να κάνει τα
αναγκαία διαβήματα προς τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) για άσκηση πίεσης στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΔΗΛΩΣΗ γ.γ. ΣΕΚ
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο υπουργός Οικονομικών συμφώνησε μαζί μας για προώθηση προς την
Τρόϊκα του σχεδίου για κατοχύρωση των Ταμείων
Προνοίας τα οποία είχαν σημαντικές απώλειες μετά
το τραπεζικό κούρεμα. Θα κάνουμε μαζί με τη κυβέρνηση όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ασκώντας
προς κάθε κατεύθυνση την επιρροή μας, ώστε να
στηριχθούν τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων
όλων των κλάδων τα οποία είχαν απώλειες.
Υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία κυβέρνησης συντεχνιών που αφορά στο 75% των υπό αναφορά
Ταμείου Προνοίας προβλέπει υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου σε συνεργασία με το ΤΚΑ στο πλαίσιο
του Κοινωνικού Διαλόγου.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2821
TIMH 0.68€(£ 0.40)

• ΕΝΤΟΝΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ευνοούνται οι μεγαλοϊδιοκτήτες
αδικούνται οι μικρομεσαίοι
4 Το βάρος της φορολόγησης ακινήτων πέφτει στους ώμους των μικρομεσαίων

Η

ΣΕΚ εκφράζει έντονες επιφυλάξεις και προβληματισμό για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που
κατέθεσε πρόσφατα η Κυβέρνηση στη Βουλή σε σχέση
με τη φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας.
Με βάση τα όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και
με βάση τα όσα ελέχθησαν σε προχθεσινές συνεδρίες
των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής, προκύπτει το
συμπέρασμα πως ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας
μέχρι €200.000 θα εξαιρείται της φορολογίας, ενώ
στην περίπτωση που η συνολική αξία είναι πέραν
των €200.000 θα επιβάλλεται φόρος με συντελεΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
στή ύψους 1 τοις χιλίοις
σε τιμές 1/1/2013 για
κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο από το πρώτο
ευρώ.
Φαίνεται πως το βάρος
της φορολόγησης ακινήτων πέφτει στους ώμους
των μικρομεσαίων πολιτών και ευνοεί τους μεγαΣΥΝΟΛΟ
λοϊδιοκτήτες, κάτι που
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Με βάση το κυβερνητικό νομοσχέδιο το βάρος της φορολόγησης ακινήτων
θα επηρεάσει 163.003 μικρομεσαίους ιδιοκτήτες ή το
42.1% που καλούνται να πληρώσουν τα €78.69 εκατομμύρια από τα €137.5 εκατομμύρια που προκύπτουν ως φόρος. Η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο επιθυμεί να εισπράξει €101 εκατομμύρια,
όσα δηλαδή ήταν και τα έσοδα που είσπραξε το 2013.
Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει στη λογική της κλιμακωτής
φορολογίας και του αφορολόγητου ποσού για όλους
τους φορολογούμενους δημιουργώντας ένα νομοσχέδιο κατά τρόπο που θα απονέμεται πραγματική

ΦΟΡΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
€

386.695

100,00% 137.489.891,70

• Η ΣΕΚ αξιώνει διάλογο και διαβούλευση
στη βάση της κλιμακωτής φορολογίας
πριν από τη λήψη τελικής απόφασης
φορολογική δικαιοσύνη.
Επίσης, ζητεί από τα κοινοβουλευτικά κόμματα να
αποφύγουν βεβιασμένη ψήφιση του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου το οποίο παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και στρεβλώσεις, καλώντας το Συνδικαλιστικό
Κίνημα σε διάλογο και διαβούλευση πριν από τη λήψη
τελικής απόφασης.

Προϋποθέσεις εργατικής ειρήνης στην τουριστική βιομηχανία

Β

ρισκόμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου και όλοι οι φορείς της βιομηχανίας ευελπιστούμε πως, θα υπάρξει μια εξαιρετικά
καλή χρονιά, η οποία – σε μερικό έστω βαθμό – μπορεί να κινητοποιήσει προς τα εμπρός την πολυπαθούσα κυπριακή οικονομία.
Ήδη υπάρχουν θετικές ενδείξεις, όπως είναι αφίξεις
τουριστών τον Μάιο και τα έσοδα από τον τουρισμό
τον Απρίλιο του 2014. Συγκεκριμένα οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 6.1% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθησαν τον περασμένο Απρίλιο κατά 20.4%
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Οι ώρες για τον τουρισμό, για την ξενοδοχειακή βιομηχανία και για την οικονομία στο σύνολο της είναι
κρίσιμες.
Το συνδικαλιστικό κίνημα το 2013 επιδεικνύοντας
ύψιστο αίσθημα υπευθυνότητας αποδέχθηκε μειώσεις μισθών και άλλων ωφελημάτων των εργαζομένων με την προϋπόθεση αφενός να υπάρξει σεβα-

σμός στις συλλογικές συμβάσεις και αφετέρου να
εργοδοτηθούν Κύπριοι στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Τώρα είναι η ώρα της εργοδοτικής πλευράς να σεβαστεί τα συμφωνηθέντα, ενώ η κυβέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας οφείλει να λειτουργήσει
ως πραγματικός θεματοφύλακας της σωστής εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και όλων των

• Οι εργοδότες να σεβαστούν
τις θυσίες των εργαζομένων
σχετικών νομοθεσιών.
Η ΣΕΚ διεκδικεί αύξηση της απασχόλησης των
Κυπρίων τόσο στη ξενοδοχειακή όσο και στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανία, γιατί είναι περισσότερο
από βέβαιη πως, μόνο οι καλά καταρτισμένοι Κύπριοι μπορούν να προωθήσουν σωστά και ποιοτικά το
κυπριακό τουριστικό προϊόν και να βελτιώσουν την

παραγωγικότητα του τομέα.
Παράλληλα, αναμένουμε από το υπουργείο Εργασίας
να επισπεύσει τα νομοσχέδια που προνοούν την καλή
γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας ως προαπαιτούμενο για εργοδότηση στην τουριστική βιομηχανία, καθώς και αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας περί Ίσης Μεταχείρισης στην απασχόληση, ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση κοινοτικών
και άλλων εργαζομένων που χρησιμοποιούνται ως
φθηνό εργατικό δυναμικό.
Η φετινή τουριστική χρονιά ας αποτελέσει πρότυπο
σ’ όλα τα επίπεδα.
Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος αυτός, η συνολική
ευθύνη ανήκει στους εργοδότες, αρκετοί από τους
οποίους κατά καιρούς εκδηλώνουν φαινόμενα ετσιθελισμού και αυταρχισμού, καταπατώντας το περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων και των υπολοίπων συμφωνηθέντων. Σεβασμός λοιπόν στα θέσμια
για να υπάρξει εργατική ειρήνη και εργασιακή ομαλότητα.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Μια σπίθα αρκεί

ο όμορφο ταξίδι της Εθνικής Ποδοσφαίρου στα
γήπεδα της Βραζιλίας τερματίστηκε άδοξα. Η
εκπληκτική απόκρουση του τερματοφύλακα της
Κόστα-Ρίκα στο πέναλτυ του Φάνη Γκέκα φρέναρε την
εκπληκτική διαδρομή του Φερνάντο Σάντος και των
παιχτών του.
Την ίδια ώρα έσβησε ο διακαής πόθος των Ελλήνων
να ξεχυθούν στους δρόμους για ξέφρενους πανηγυρισμούς που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη σε τούτη την
σκληρή δοκιμασία της οικονομικής κρίσης και της
ανέχειας.
Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, οι Έλληνες της
Κύπρου βγήκαν αυθόρμητα, μαζικά κι εντόνως εκδηλωτικά στους δρόμους δύο φορές. Το 1986 με την
κατάκτηση του «Μουντομπάσκετ» από την «Επίσημη
Αγαπημένη» και το
• Η Εθνική Ποδοσφαίρου 2004 με την ανάδειξη της Εθνικής
δείχνει το δρόμο της
Ποδοσφαίρου
σε
κοινωνικής κι εθνικής
πρωταθλήτρια
αναγέννησης
Ευρώπης, αφήνοντας άφωνη την
υφήλιο. Σε κάθε πόλη και χωριό, στους δρόμους και
στις πλατείες της Κύπρου, της Ελλάδας, της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Ν. Αφρικής και όπου αλλού
ζουν Έλληνες, γιορτάσαμε με τη ψυχή μας τους δύο
θριάμβους του Ελληνικού αθλητισμού. Τώρα είμασταν και πάλι έτοιμοι να το πράξουμε, αλλά το όνειρο μας ξεθώριασε χάρις στην ικανότητητα του τερματοφύλακα Νάβα και στην ατυχία.
Ναί, σε τούτη τη αδυσώπητη περίοδο που οι Έλληνες
σε Κύπρο και Ελλάδα ταπεινώνοται από τα αισχρά
ανδραγαθήματα των πολιτικών καιροσκόπων και
των οικονομικών κερδοσκόπων, τόχαμε απόλυτη
ανάγκη και μεγάλο καημό να ξεφαντώσουμε μαζί με
τον Φ. Σάντος, τον Καραγκούνη το Σαμαρά και τα
άλλα παιδιά της Εθνικής παρέας. Δεν πειράζει όμως.
Αντέχουμε, ή καλύτερα δεν λυγίζουμε μπροστά στα
τεράστια οικονομικά βάρη που μας φόρτωσαν οι
ντόπιοι και ξένοι έμποροι των εθνών και των λαών.
Με πίστη στις ακατάλυτες αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού, του μέτρου,του ευ αγωνίζεσθαι,της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, της ενότητας και της
συλλογικής προσπάθειας, θα βαδίσουμε στο δρόμο
που χάραξε ο Ότο Ρεχάγκελ και συνέχισε επάξια ο
Φερνάντο Σάντος. Σε μια 12ετία, η τύχη της Εθνικής
Ελλάδος άλλαξε άρδην και από ψωροκώσταινα μετετράπη σε αυτοκρατόρισσα χάρις στους δύο άξιους
τιμονιέρηδες που έκλειναν τα αυτιά τους στις σειρήνες της ευνοιοκρατίας, του ωχαδελφισμού, της τσαπατσουλιάς και της ήσσονος προσπάθειας.

• Αποκλειστικά αφιερωμένο στους «νεοκυπριωτιστές»

Κ

άποιοι θιασώτες του «νεοκυπριωτισμού» (Κυπριακή εθνική
συνείδηση) χάρηκαν που αποκλείσθηκε η Εθνική ποδοσφαίρου από τη
φάση των «8» του «Μουντιάλ» της
Βραζιλίας. Μπορεί να μην πανηγύρισαν δημοσίως για τον αποκλεισμό
(άλλωστε δεν είναι εύκολη υπόθεση
καθώς θέλει μεγάλα ψυχικά αποθέματα) αλλά μεταξύ τους δεν έκρυψαν
την ευφορία τους. Το ύπουλο παιχνίδι των «νεοκυπριωτιστών» που παίζεται εδώ και χρόνια, με πρώτιστο
στόχο την αφελληνοποίηση της Παιδείας στην Κύπρο, ουδέποτε σταμάτησε. Ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις προσαρμόζεται και η δράση
τους. Επί διακυβέρνησης Χριστόφια
αποθρασύνθηκαν γιατί είχαν στο
πηδάλιο του υπουργείου Παιδείας
τον εκλεκτό τους Ανδρέα Δημητρίου.
Τώρα με τον ελληνοπρεπή Κώστα

όπαμε πολλές φορές και θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς: Αν οι 30
χρεώστες που οφείλουν €6δις στην
«Τράπεζα Κύπρου», (συμπεριλαμβανομένης της αποθανούσας «Λαϊκής») δεν
επιστρέψουν τα χρήματα, το τραπεζικό
σύστημα θα χωλαίνει βαρύτατα. Και το
πολιτικοοικονομικό κατεστημένο που
ευθύνεται για τη χρεοκοπία του τόπου θα ζει και θα βασιλεύει. Ενόσω, οι
συνδαιτυμόνες στο μεγάλο φαγοπότι θα περιφέρονται ατσαλάκωτοι στα
σαλόνια της δημόσιας ζωής, το κοινωνικό μαρτύριο θα συνεχίζεται. Ελπίζουμε η πρόσφατη σύσκεψη στο προεδρικό για επιτάχυνση των ερευνών για
τιμωρία των ενόχων του τραπεζοοικονομικού εγκλήματος να είναι αυθεντική και όχι για το θεαθήναι. Ας συνειδητοποιήσει το άτυπο συμβουλευτικό
σώμα του προεδρικού ότι από επικοινωνιακά κόλπα χορτάσαμε. Το βέβαιον είναι ότι ο κατακρεουργημένος λαός και οι «πελάτες» των κοινωνικών
παντοπωλείων δεν αντέχουν άλλο σερβίρισμα επικοινωνιακής τροφής. Το
αντιλαμβάνεται κανείς εκεί στο λόφο;

ιο κοντά στο ΑΚΕΛ βρίσκεται τελευταίως ο
Νικόλας Παπαδόπουλος
που επιχειρεί συγκρότηση
αντιπολιτευτικού μετώπου
με σημείο αιχμής το
Κυπριακό και την οικονομία. Την ίδια πεπατημένη
ακολούθησε και ο προκάτοχος του ο οποίος δια πυρός
και σιδήρου προσπάθησε
να ανεβάσει το Δημήτρη
Χριστόφια στον προεδρικό
θώκο και τα κατάφερε.
Το αποτέλεσμα γνωστό και
συνάμα πολύ οδυνηρό: Η
Κύπρος χρεοκόπησε. Ο λαός
εξαθλιώθηκε, το Κυπριακό
ζήτημα παρέμεινε βαλτωμένο. Και το ΔΗΚΟ που για
τριάμισυ χρόνια στήριζε με
νύχια και με δόντια αυτή
την ολέθρια διακυβέρνηση,
ακόμη και μετά την τραγωδία στο Μαρί, βγήκε λαβωμένο από τις εκλογές.

Ασφαλέστατα, τον πρώτο
λόγο αυτή την ώρα έχει ο
κόσμος του ΔΗΚΟ που οι
περιστάσεις των καλούν να
αντιδράσει. Τελικός κριτής
φυσικά, των πολιτικών
επιλογών του ΔΗΚΟ θα
είναι ο ίδιος ο κυρίαρχος
λαός ο οποίος στις πρόσφατες ευρωεκλογές καταβαράθρωσε την εκλογική
δύναμη του ΔΗΚΟ στο
χαμηλότερο ποσοστό της
ιστορικής του διαδρομής.

Το φαγοπότι και το κράτος μη κράτος

Τ

Το ταξίδι προς την Ιθάκη συνεχίζεται, διαμηνύοντας
ότι μια σπίθα αρκεί για να ξεχυθεί ο λαός στους δρόμους με σκοπό και με όπλο τη ξεχειλίζουσα οργή με
σκοπό να κατεδαφίσει τα φέουδα του κατεστημένου.

Χαμός γίνεται. Και ο λαουτσίκος
που πληρώνει τα σπασμένα της
κρατικής χρεοκοπίας και του τραπεζικού εγκλήματος, παρακολου-

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Π

Καλά θα κάνει ο νυν πρόεδρος του ΔΗΚΟ να προβεί σε
δεύτερες σκέψεις προτού
πάρει τελεσίδικες αποφάσεις για τυχόν αρραβώνα
του με το ΑΚΕΛ.

Τ

Τώρα που Κύπρος και Ελλάδα βρίσκονται βυθισμένες
στο κοινωνικοοικονομικό βούρκο και στη δυσπραγία,
έχουμε υποχρέωση να κάνουμε την υπέρβαση μας
όλοι μαζί, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά,
επιλέγοντας στα καίρια αξιώματα της δημόσιας
ζωής τους άριστους και όχι τους αρεστούς, απομακρύνοντας τους λεχρίτες που ευθύνονται για τον
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό στραγγαλισμό μας.

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)

Καδή μπήκαν στο καβούκι τους παίζοντας... με αντεπιθέσεις. Όμως,
καλό είναι να ξέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, παρά την
υπάρχουσα δυσπραγία, έχει τεράστια
ψυχικά αποθέματα να αντισταθεί
σθεναρώς σε κάθε κτύπημα που υπονομεύει την Ελληνική μας ταυτότητα.
Ας συνειδητοποιήσουν ότι μια στιγμή
μέσα στο χρόνο, όπως ο αυθόρμητος
ξεσηκωμός αγαλλίασης και εθνικής
υπερηφάνειας με την θρυμβευτική
κατάκτηση του Euro 2004, είναι ικανή
να αποκαλύψει τη (σκόπιμη) αδυναμία τους να μυηθούν στις ακατάλυτες
αξίες του Ελληνικού πολιτισμού. Μια
στιγμή, είναι αρκετή να απογυμνώσει
τις ιδεοληψίες τους και τότε «η
Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά
του Τάσου και με τα μάτια κλειστά
τραγουδούν αγκαλιά, Εθνική Ελλάδος γειά σου».

Το φαγοπότι συνεχίζεται, το επικοινωνιακό παιχνίδι εντείνεται

ο φαγοπότι συνεχίζεται στην
«Τράπεζα Κύπρου», διαπιστώνει ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου. Η
σκληρή αντιπαράθεση για τον
έλεγχο της Τράπεζας εντείνεται.
Το προεδρικό ανησυχεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο
υπουργός Οικονομικών παρεμβαίνουν δυναμικά για να βάλουν
τάξη.

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

Η στροφή ΔΗΚΟ
προς ΑΚΕΛ

Εθνική Ελλάδος γειά σου!!!

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

θεί αμήχανος τα τεκταινόμενα. Οι
ανησυχίες του προέδρου κορυφώνονται. Συγκαλεί σύσκεψη στην
παρουσία του Εισαγγελέα του
Βοηθού Εισαγγελέα, της Αστυνομίας και των μελών της Επιτροπής
Θεσμών της Βουλής για να διαπιστώσει που βρίσκονται οι έρευνες
- ανακρίσεις για τιμωρία των ενόχων.
Ο Δημήτρης Συλλούρης, πρότινος
πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών,
μιλά δημοσίως για κράτος, μηκράτος. Κάποιοι άλλοι επώνυμοι
και μη, διαπιστώνουν ότι είμαστε

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,

ψευδοκράτος. Καθολική παραδοχή: Ανύπαρκτοι οι θεσμοί στην
Ευρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία.
Ένα έχουμε να πούμε και το λέμε με
όλη τη δύναμη της ψυχής μας:
Μοναδική συνταγή για να τεθεί
φραγμός στο φαγοπότι και να
μπει ο τόπος σε πορεία ανάδυσης
από το βούρκο είναι να κληθούν
να πληρώσουν το λογαριασμό
όσοι πήραν μέρος στο μεγάλο
«πάρτυ». Ενόσω οι ένοχοι συναγελάζονται με τους πολιτικούς
ταγούς στις ημιφωτισμένες γαλαρίες της χλιδής, ο δρόμος προς το
αύριο θα παραμένει σκοτεινός.

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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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η αδύναμη ανάκαμψη ενισχύει
τον κίνδυνο φτώχειας
• O Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέσεων κάλεσε τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν
το συντομότερο το πρόγραμμα «Εγγύησης για τη Νεολαία»

O

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η αδύναμη ανάκαμψη περιορίζει τις ευκαιρίες απασχόλησης
και ενισχύει τον κίνδυνο φτώχειας κυρίως για τα άτομα
με χαμηλή εκπαίδευση σύμφωνα με τον επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνική Ενσωμάτωσης, Λάσλο Άντορ ο οποίος κάλεσε τα κράτη μέλη
να υλοποιήσουν τις κοινοτικές πρωτοβουλίες για το
πρόγραμμα «Εγγύησης για τη Νεολαία». Τα διαρθρωτικά ταμεία με 80 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2020 είναι
Σύμφωνα με την έκθεση, όλο και πιο
δύσκολα βρίσκουν δουλειά οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες εργασίας παρουσιάζουν
ορισμένα επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης, κυρίως στους τομείς της υγείας,
της πληροφορικής και ειδικότητες του
τομέα των υπηρεσιών.
Το 2012 οι προσλήψεις εργαζόμενων με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου αυξήθηκαν
σημαντικά, φτάνοντας κατά μέσο όρο
στην ΕΕ στο 70% στα άτομα με χαμηλές
δεξιότητες. Την πρώτη θέση σε αυτού
του τύπου τις συμβάσεις εργασίας που
δεν παρέχουν καμία ασφάλεια καταλαμβάνει στην Ευρωζώνη η Ισπανία με 90%,

έτοιμα να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν
τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Η εύθραυστη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν
δημιουργεί σταθερές θέσεις απασχόλησης, ενώ σε πολλές χώρες οι νέοι αναγκάζονται να καταλαμβάνουν
θέσεις εργασίας υποδεέστερες των προσόντων τους.
Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση του 2014 για τις
διαθέσιμες θέσεις εργασίας, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες
απασχόλησης είτε όχι– θα λαμβάνουν
μια συγκεκριμένη, ποιοτική προσφορά
εντός 4 μηνών αφότου εξέρχονται από
την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται
άνεργοι.
Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να
αφορά εργασία, μαθητεία, πρακτική
άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής
τους, και να είναι προσαρμοσμένη στις
ανάγκες και την κατάσταση κάθε νέου.

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα
Η Φινλανδία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Στο πλαίσιο αξιολόγησης από το
ίδρυμα Eurofound, διαπιστώθηκε ότι το
2011 το 83,5% των νέων που αναζητούσαν εργασία έλαβαν αξιόλογη προσφορά εντός 3 μηνών από την εγγραφή τους
στο μητρώο ανεργίας. Χάρη στο φινλανδικό σύστημα, επιταχύνθηκε η κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων για τους

3

Τοποθετήσεις άνεργων
νέων σε επιχειρήσεις

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ανακοινώνουν την έναρξη των τοποθετήσεων άνεργων νέων αποφοίτων
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι
και διετούς διάρκειας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς στο πλαίσιο του
Σχεδίου που είχε ανακοινωθεί στις 21
Φεβρουαρίου 2014.
Το Σχέδιο στοχεύει να δώσει σε άνεργους νέους, την ευκαιρία να καταρτιστούν και να αποκτήσουν εργασιακή
πείρα με την τοποθέτησή τους σε
επιχειρήσεις/οργανισμούς.
Μέχρι τις 28 Μαρτίου 2014 που έληξε
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η

• Το σχέδιο δίδει την ευκαιρία
σε ανέργους νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία

√ Οι νέοι που δεν εργάζονται

ούτε παρακολουθούν κάποιο
πρόγραμμα εκπαίδευσης
κοστίζουν στην ΕΕ
153 δισ. ευρώ ετησίως
ενώ ακολουθούν η Σλοβενία (89%) και η
Γαλλία (88%). Στην Κύπρο κυμάνθηκε στο
64% και στην Ελλάδα στο 70%.
νέους, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της ανεργίας.

Αναφορικά με τους νέους 15-29 ετών, οι
μεγαλύτερες μειώσεις στις προσλήψεις
το 2012 σε σχέση με το 2008 καταγράφηκαν σε Ελλάδα, Ισπανία και Σλοβενία,
φτάνοντας το 45%, ενώ ακολούθησαν: 35% η Σλοβακία και η Ιρλανδία, -25% η
Ιταλία και η Λετονία, -20% η Πορτογαλία, -15% η Κύπρος και -10% το Βέλγιο,
η Φινλανδία και η Γαλλία.
Το 2012 ο αριθμός των εργαζομένων
(218 εκατομμύρια) ήταν 2,6% χαμηλότερος σε σχέση με το 2008. Μόνο πέντε
χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία,
Μάλτα, Σουηδία) πέτυχαν να επαναφέρουν το ΑΕΠ και την απασχόληση σε προ
κρίσης επίπεδα.
Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας
μειώθηκε κατά 19% και οι προσλήψεις
κατά 14% κατά μέσο όρο μεταξύ 2008
και 2012, με σημαντικές διακυμάνσεις
μεταξύ των χωρών-μελών. Ειδικότερα,
σημειώθηκε απότομη πτώση των προσλήψεων στα νοτιοανατολικά κράτημέλη της ΕΕ, με μειώσεις άνω του 25% σε
σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα στην
Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Σλοβενία και
τη Σλοβακία.

Τα οφέλη

Πως θα συγκροτηθούν
τα συστήματα παροχής;
Η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία προϋποθέτει τη στενή συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων
φορέων:
δημόσιων
αρχών, υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων συμβουλευτικής υποστήριξης για
θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδρυμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσιών
στήριξης των νέων, επιχειρήσεων, εργοδοτών, συνδικαλιστικών ενώσεων κ.λπ.

Οι "Εγγυήσεις για τη Νεολαία"
περί τίνος πρόκειται;

Μεγάλη σημασία έχουν η έγκαιρη
παρέμβαση και δραστηριοποίηση, ενώ
σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν μεταρρυθμίσεις, π.χ. να
βελτιωθούν τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι "Εγγυήσεις για τη Νεολαία" είναι μια
νέα δράση για την αντιμετώπιση της
ανεργίας των νέων, η οποία εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 –είτε

Τα κράτη μέλη της ΕΕ καταρτίζουν επί
του παρόντος τα εθνικά τους Σχέδια
Υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Αν και δεν είναι δυνατόν να γίνουν ακριβείς μετρήσεις έως ότου όλα τα κράτη
μέλη της Ένωσης ορίσουν επακριβώς
τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα
οφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το
κόστος.
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της
καθιέρωσης προγραμμάτων με στόχο
την παροχή Εγγυήσεων για τη Νεολαία
στην Ευρωζώνη είναι 21 δισ. ευρώ ετησίως, ή 0,22% του ΑΕΠ. (Πηγή: έκθεση
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – η
κρίση απασχόλησης στην Ευρωζώνη)
Ωστόσο, η αδράνεια θα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος. Οι νέοι που δεν εργάζονται ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης εκτιμάται ότι κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισ.
ευρώ (1,21% του ΑΕΠ) ετησίως – εξαιτίας
των επιδομάτων που τους χορηγούνται
και της απώλειας φόρων.

Χρηματοδότηση
Για να γίνουν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία πραγματικότητα, οι κρατικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα μέτρα καταπολέμησης
της ανεργίας των νέων, ώστε να αποφύγουν μεγαλύτερες δαπάνες στο μέλλον.

ΑνΑΔ παρέλαβε 2.255 αιτήσεις από
άνεργους νέους. Ταυτόχρονα δέχτηκε
και 1.198 αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς για 5.500 θέσεις
πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης
όλων των αιτήσεων, τόσο των ανέργων
όσο
και
των
επιχειρήσεων/οργανισμών, και αφού
εφαρμόστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που
είχαν τεθεί, άρχισαν οι τοποθετήσεις
ανέργων στις επιχειρήσεις.
Στην παρούσα φάση, θα τοποθετηθούν άμεσα 1.930 άνεργοι, για πρακτική κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής πείρας στο επάγγελμα που
έχουν επιλέξει. Η έναρξη των προγραμμάτων πρακτικής κατάρτισης
και απόκτησης εργασιακής πείρας
θα αρχίσει τον Ιούλιο του 2014.
Στους ανέργους που θα συμμετέχουν
στο Σχέδιο θα καταβάλλεται επίδομα
ύψους €125 την εβδομάδα. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαία
βάση. Επίσης σε όσους συμπληρώνουν με επιτυχία την τοποθέτησή
τους, θα δοθεί από την ΑνΑΔ Πιστοποιητικό Πρακτικής Κατάρτισης και
Εργασιακής Πείρας.
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Στοσπίτιτουκρεμασμένου
μιλάνεγιασχοινί;

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

@

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Σύγχρονηδουλεία

• Στο σπίτι του άνεργου μιλάνε για δόσεις;

Κ

άθε τρεις μήνες σχεδόν οι τράπεζες και οι συνεργατικές αποστέλλουν επιστολές στους πολίτες σε περίπτωση καθυστέρησης στις οφειλές των δανείων τους.
Διατυπωμένες με εύσχημο τρόπο επιχειρούν να πιέσουν
ώστε το συντομότερο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να
εξυπηρετηθούν για να αποφευχθεί η λήψη νομικών
μέτρων και άλλων συναφών δυσάρεστων καταστάσεων πχ η εκποίηση περιουσίας την οποία προφανώς υπερεκτίμησαν και ενδεχομένως να μην καλύπτει και τα ποσά των δανείων.
Στο σπίτι όμως του κρεμασμένου δεν
μιλάνε για σχοινί. Όταν ο λήπτης της
επιστολής είναι άνεργος και το οικογενειακό εισόδημα δεν φτάνει για τα προς
το ζην τι αναμένει η τράπεζα πως θα
πράξει. Να βγάλει τη ψυχή του προς πώληση ή να εκλιπαρεί μια τράπεζα να του δώσει πίστωση χρόνου με τους
τόκους να τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς;

Ε

νώ το Μουντιάλ στη Βραζιλία
οδεύει προς το τέλος του, κι ενώ
οι διαμαρτυρίες των ντόπιων πριν από
την έναρξή του έπεσαν στο κενό, στο
Κατάρ επικρατεί οργασμός για το
Μουντιάλ που θα διεξαχθεί εκεί το
2022. Από το 2010 που ξεκίνησαν τα
κατασκευαστικά έργα για τα γήπεδα
και τις υπόλοιπες υποδομές, 974
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα
Της Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου

Της Δέσποινας
ΗσαΐαΚοσμά

Αυτό που επιβάλλεται να ξεκαθαρίσουν οι τράπεζες δεν
είναι τα εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια
αλλά πόσοι από αυτούς δεν αποπληρώνουν τις δόσεις
τους γιατί έχουν πραγματικό πρόβλημα και ποιοι κωλυσιεργούν εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο την υφισταμένη
κατάσταση.
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«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

εργοτάξια, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν και με τον ρυθμό αυτό υπολογίζεται, σύμφωνα με την Guardian, πως
οι νεκροί θα φτάσουν τις 4.000. Στο
Κατάρ εργάζονται αυτή τη στιγμή
πέραν των 1.200.000 εργατών από το
Κατάρ, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το
Ιράν, τις Φιλιππίνες, την Αίγυπτο και
τη Σρι Λάνκα. To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του

Κατάρ παραδέχτηκε πως υπάρχουν
κάποια θλιβερά περιστατικά αλλά
κάνει, δήλωσε, ό,τι είναι ανθρωπίνως
δυνατό για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος της FIFA αποποιήθηκε
κάθε ηθικής ή άλλης ευθύνης λέγοντας με νόημα: «Ας μην ξεχνάμε ότι
μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν
επενδύσει στο Κατάρ και είναι αυτοί
υπεύθυνοι για αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας». Για το θέμα ρωτήθηκε σχετικά και η αρχιτέκτονας Ζάχα Χαντίτ,
η οποία σχεδίασε ένα από τα πιο
εμβληματικά γήπεδα της διοργάνωσης. «Εγώ δεν έχω να κάνω με τους
εργάτες», είπε η Χαντίντ. «Είναι θέμα
που η κυβέρνηση -αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα- πρέπει να επιλύσει».
Όταν δε ρωτήθηκε αν την απασχολεί
το ζήτημα, απάντησε: «Ναι, αλλά ανησυχώ περισσότερο για τους θανάτους
στο Ιράκ. Δεν το παίρνω στα ελαφρά
αλλά είναι δουλειά της κυβέρνησης να
το φροντίσει. Δεν είναι στα καθήκοντά μου ως αρχιτέκτονας να το κοιτά-

ξω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί δεν
έχω την εξουσία. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αντιφάσεις
υπάρχουν σε όλο τον κόσμο».
Μια από αυτές τις αντιφάσεις εντοπίστηκε και σε ρούχα βρετανικής αλυσίδας ειδών ένδυσης. Πρόσφατα, πελάτες βρήκαν σε ρούχα που αγόρασαν
σημειώματα στα κινέζικα, σαν αυτά
που ένας ναυαγός τοποθετεί σε ένα
μπουκάλι και το αφήνει στη θάλασσα
με την ελπίδα πως κάποιος θα το βρει
και θα τον σώσει. Το ένα σημείωμα
έλεγε: «Εργαζόμαστε 15 ώρες τη μέρα
και τρώμε φαγητό ακατάλληλο,
ακόμη και για γουρούνια. Είμαστε
αναγκασμένοι να εργαζόμαστε σαν
βόδια».
Ενώ νομίζουμε πως καταργήθηκε η
δουλεία και δακρύζουμε με τα δεινά
που πέρασε η σκλάβα Ιζάουρα, ζούμε
μια νέα περίοδο δουλείας. Αλλά δεν
φταίμε εμείς. Εμείς απλώς απολαμβάνουμε το θέαμα. Όπως είπε κι η Ζάχα
Χαντίτ, ο κόσμος δεν είναι αγγελικά
πλασμένος. Έχει αντιφάσεις.

ΣυλλάβανετονΣαρκοζί;Φέρτετουςεπειγόντωςγιασεμινάριο…

Π

άει, τέλος. Έχουν ζουρλαθεί οι
Ευρωπαίοι. Δεν ξέρουν τι τους
γίνεται. Μέχρι τώρα είχαμε κάποια
παραδείγματα στην Αγγλία. Και λέγαμε, καλά, Εγγλέζοι είναι αυτοί, δικαιολογούνται. Διότι ένα προβληματάκι το
είχαν πάντοτε. Διαφορετικοί, παράξενοι ήσαν ενίοτε στη συμπεριφορά
τους. Είχαμε και μερικά παραδείγματα κάπου αλλού. Για παράδειγμα στη
μακρινή Νέα Νότια Ουαλία στην

Του Γιώργου
Καλλινίκου
Ας ξεκινήσουν πρώτιστα να ψάχνουν και να οδηγούν
στα δικαστήρια τους μεγαλοκαρχαρίες που έχουν τη
δυνατότητα να αποπληρώσουν και ας σταματήσουν να
αλιεύουν τις μαρίδες δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο
άγχος και πίεση σε οικογένειες οι οποίες δυστυχώς έπεσαν θύματα της αδηφάγου ανεργίας και της δυστοκίας
που παρατηρείται τα τελευταία τρία χρόνια στην εξεύρεση εργασίας. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ανεργίας.
Οι μισθοί και τα ωφελήματα έχουν φθάσει σε τραγικά
επίπεδα και η εκμετάλλευση των εργαζομένων έχει ξεπεράσει κάθε λογικό όριο.
Είναι αδύνατον με μισθούς 500 και 600 ευρώ να σταθεί
στα πόδια της μια οικογένεια και είναι κρίμα δυστυχώς
που τελικά σε αυτόν τον τόπο τον λογαριασμό τον πληρώνουν πάντοτε οι αδύναμοι κρίκοι.
Ο περισσότερος κόσμος απώλεσε το χαμόγελο και την
αισιοδοξία του γιατί κανένας δεν νοιάζεται για το προβλήματα που αντιμετωπίζει και πως τα βγάζει πέρα.
Ας μην κοροϊδευόμαστε άλλο. Εδώ που φθάσαμε οφείλει η πολιτεία να θωρακίσει τον κόσμο που πραγματικά
υποφέρει και οι τράπεζες οφείλουν με ουσιαστικό τρόπο
και όχι με λόγια να στηρίξουν αυτούς που τεκμηριωμένα
δεν μπορούν να αποπληρώσουν και ας δώσουν έμφαση
στους επιτήδειους που θέλουν απεγνωσμένα να αυξάνουν τις αποταμιεύσεις του σε βάρος του δύσμοιρου
λαού.
Ας σταματήσει επιτέλους η προσποίηση. Ας φράξουν
τους δρόμους και τα μονοπάτια στα λαμόγια και ας
δώσουν ανάσα ζωής στους πολίτες που υποφέρουν
πραγματικά από τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

ΤρελάθηκανοιΓάλλοι,ούτε
κανξέρουντιείναισκάνδαλο
Αυστραλία. Θυμάστε εκείνο τον κύριο
που παραιτήθηκε γιατί είχε δεχτεί
δώρο ένα μπουκάλι κρασί από κάποιον; Μην μου πείτε ότι δεν κρυφογελάσαμε όλοι στην Κύπρο. Τι χαζομάρα
Θεέ μου, να εγκαταλείπεις ολόκληρο
αξίωμα κυβερνήτη για ένα μπουκάλι
κρασί… Και καλά, αυτοί είναι από
άλλο παραμύθι, να το καταλάβουμε.
Όταν όμως, βλέπουμε στα ίδια «ανώμαλα» μονοπάτια να βαδίζουν και οι
Γάλλοι, τότε σηκώνεις τα χέρια ψηλά
και μονολογείς «πού πάμε»;
Ο λόγος για το «θλιβερό» μαντάτο της
σύλληψης του πρώην προέδρου της
Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. Δεν είναι
μόνο ότι συνέλαβαν τον κ. Σαρκοζί.
Είναι και ο λόγος για τον οποίο το
έκαναν. Για να καταθέσει, λέει, για
την υπόθεση του σκανδάλου (αν αυτό
είναι σκάνδαλο τότε η έννοια έχει
χάσει τη σημασία της) αθέμιτης άσκησης επιρροής. Ο συνήγορος του Σαρ-

κοζί, Τιερί Ερζόγκ, τέθηκε χθες υπό
κράτηση, όπως και δύο ανώτατοι
δικαστικοί της γενικής εισαγγελίας
του Εφετείου.
Οι δικαστικές Αρχές επιδιώκουν να
εξακριβώσουν εάν ο πρώην πρόεδρος
της Γαλλίας, με την υποστήριξη του
Τιερί Ερζόγκ, επεδίωξε να λάβει πληροφορίες από ανώτατο δικαστικό για
έρευνα που αφορούσε το πρόσωπό
του με αντάλλαγμα την εξασφάλιση
υψηλού αξιώματος. Όχι, πέστε μου,
έχει λογική το θέμα; Τι έκανε δηλαδή
ο άνθρωπος; Προσπάθησε να μάθει αν
ερευνούν μιαν υπόθεση εναντίον του.
Κοτζάμ πρόεδρος ήταν. Δεν το υπολόγισαν; Δεν σκέφτηκαν ότι πλήττουν το
κύρος του; Και μαζί το κύρος της
χώρας; Δεν σκέφτηκαν ότι σκοτώνουν
κάθε πιθανότητα να επανέλθει στο
πολιτικό σκηνικό; Ότι βάζουν τελεία
στην πολιτική του καριέρα; Έλεος
δηλαδή. Δεν σκέφτηκαν ότι είναι κι
αυτός μέρος του δικού τους συναφιού;
Ούτε ότι όλο και κάποια δικά τους
βρεγμένα θα ξέρει και αν ανοίξει το
στόμα του και αρχίσει να κελαηδά, θα
πάρει κι άλλους το ποτάμι; Στο τέλοςτέλος, δεν σκέφτηκαν καν την ακαταμάχητη Κάρλα Μπρούνι;
Ε, λοιπόν, κύριοι Παριζιάνοι, με όλο
το σέβας δηλαδή, είστε αχρείοι. Το
μόνο που μπορώ να κάνω για να σας
βοηθήσω είναι να μεσολαβήσω προς
την κυβέρνησή μας, να σας φέρει στο
νησάκι μας για ένα ταχύρρυθμο σεμινάριο αντιμετώπισης παρόμοιων
καταστάσεων. Αρχίζοντας βεβαίως,
από το τι χαρακτηρίζεται σκάνδαλο.
Διότι για παράδειγμα, εμείς είχαμε
έναν Πρόεδρο που πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων ολόκληρο πόρισμα
ερευνητικής επιτροπής για μια τραγω-

δία και δεν το χαρακτηρίσαμε σκάνδαλο. Είχαμε έναν Πρόεδρο που
έκλεισε τα μάτια σε σκάνδαλα φίλων
του και δεν το είπαμε σκάνδαλο.
Έχουμε Πρόεδρο που έκλεισε τα
μάτια στην «εξαφάνιση» ολόκληρου
φακέλου ενός διαφαινόμενου σκανδάλου και επιβράβευσε τον υπουργό που
αποχώρησε οικειοθελώς από την
κυβέρνηση, διορίζοντας τον πρέσβη
στο Κολωνάκι (σόρρυ, στην Αθήνα).
Περάσαμε γιγαντοσκάνδαλα, όπως
αυτό του Χρηματιστηρίου και δεν
συλλάβαμε κανένα. Εδώ, η οικονομία
του τόπου βρίσκεται σε επίπεδο ερειπίων και όχι μόνο δεν συλλάβαμε
οποιονδήποτε, αλλά ούτε κατηγορήσαμε κάποιον. Είχαμε διοικητή
Κεντρικής Τράπεζας που ομολόγησε
ότι άφηνε το ELA της Λαϊκής να εκτοξεύεται διότι είχαμε εκλογές και δεν
ήθελε να επηρεαστεί κάποιο κόμμα
και όχι μόνο δεν τον συλλάβαμε αλλά
τον αποζημιώσαμε πλουσιοπάροχα
για να μας αδειάσει τη γωνιά. Κι εσείς
συλλαμβάνετε κι εξευτελίζετε κοτζάμ
πρόεδρο γιατί δήθεν προσπάθησε να
μάθει αν διεξάγεται έρευνα εναντίον
του; Πανάσχετοι είστε κύριοι. Θα
αρχίσετε τα μαθήματα (αν δεχθεί η
κυβέρνηση μας, διότι είναι και θέμα
πρεστίζ να παραδίδει μαθήματα σε
τόσο αμαθείς) από την προδημοτική.
Μπας και κολλήσει τίποτα σε σας. Όχι
τίποτα άλλο, αλλά χαλάτε και την πιάτσα. Ακούνε μερικοί (διότι η συντριπτική πλειοψηφία απολαμβάνει τον
καναπέ) τέτοιες «ανωμαλίες» όπως
αυτή με τον κ. Σαρκοζί, και τους μπαίνουν ιδέες…
Ελάτε στην μπανανία να μάθετε επιτέλους…
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Ο

ι διαχρονικές αξίες του
συνδικαλιστικού
μας
κινήματος για Ελευθερία, Ισότητα, Δικαιοσύνη, στη δύσκολη εποχή που βιώνουμε ως
χώρα, αποτελούν φάρο καθοδήγησης για προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο
γραμματέας του Σωματείου
Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ
Λεμεσού Γιώργος Οδυσσέως
στο πλαίσιο της 20ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του
Σωματείου Ιδιωτικών ΣΕΚ
Λεμεσού, που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού. Ο κ. Οδυσσέως αναφέρθηκε στη δεινή οικονομική
περίοδο και κάλεσε όλους σε
συστράτευση και ενότητα ώστε
να αντιμετωπιστεί με επιτυχία
το συντομότερο ο εργοδοτικός
ετσιθελισμός.
Ο γ.γ. της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ (φωτό) στο χαιρετισμό του επεσήμανε μεταξύ
άλλων ότι ήλθε η ώρα οι εργαζόμενοι να δώσουν δύναμη στο
Κίνημα να εναντιωθεί στις
σκληρές πολιτικές λιτότητας
και στην οργανωμένη προσπά-

Δεν θα επιτρέψουμε την υπόσκαψη
των εργατικών δικαιωμάτων
Ελισσαίος Μιχαήλ

θεια λεηλάτησης των κεκτημένων ωφελημάτων.
Ο κ. Μιχαήλ απευθυνόμενος
στα στελέχη του σωματείου
τόνισε: «Χωρίς εσάς τους
άοκνους εργάτες του ελεύθερου
συνδικαλισμού δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε την επίθεση
σήμερα που δέχονται οι εργαζόμενοι. Συνεχίστε τις προ-

σπάθειες σας για ενίσχυση της
ΣΕΚ γιατί μόνο μια δυνατή ΣΕΚ
μπορεί να δώσει φωνή και
δύναμη στους εργαζόμενους
για να αντιμετωπίσουμε τις
δυσκολίες».
Την οικονομική έκθεση του
Σωματείου κατέθεσε ο ταμίας
του Νίκος Καλαθάς (φωτό) ο
οποίος επεσήμανε ότι το

Σωματείο έχει κάνει την τελευταία διετία πολλές προσπάθειες ούτως ώστε να έχει όσο
το δυνατόν λιγότερες απώλειες
στα οικονομικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν το πόσο καλή
δουλειά γίνεται σε αυτό το
τομέα σε μια περίοδο μάλιστα
πολύ υψηλών απαιτήσεων. Και
πρόσθεσε: Ο συνδικαλισμός

ΜΕΛΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Γιώργος Οδυσσέως, γραμματέας σωματείου
Ιδιωτικών ΣΕΚ Λεμεσού
Η συνδιάσκεψη μας διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο που σηματοδοτείτε από ολοένα και αυξανόμενες ανισότητες, μια όξυνση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μια εργατική ανασφάλεια
που πλήττει κυρίως τους νέους, με εντεινόμενη την απογοήτευση όσον
αφορά το μέλλον και το ευρωπαϊκό όραμα.
Οι όροι εργοδότησης αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα μας, βρίσκονται σε μια διαρκή αμφισβήτηση. Για το λόγω αυτό κρίνεται αναγκαίο
και απαραίτητο να συσπειρωθούμε όλοι , ο ένας δίπλα στον άλλο, και
όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε όλους όσους θέλουν, και επιζητούν την αποδυνάμωση και υπόσκαψη της εργατικής τάξης και των συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τα δικαιώματα των
εργαζομένων.
Η πορεία του σωματείου παρά τις όποιες δυσκολίες και αδυναμίες, συνέβαλε και θα συνεχίσει να
συμβάλλει στην βελτίωση της εργατικής και κοινωνικής θέσης των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο και εντονότερη αγωνιστική δράση, βάζοντας πάντα
στο επίκεντρο της προσοχής μας τα προβλήματα των εργαζομένων.

Σ

το 15,3% του ενεργού πληθυσμού και
σε απόλυτους αριθμούς στα 64.000
άτομα, υποχώρησε η ανεργία στην
Κύπρο το Μάιο από 15,5% τον Απρίλιο,
σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα η
Ευρωπαική Στατιστικη Υπηρεσία,
Eurostat. Μικρή υποχώρηση καταγράφηκε στην Ελλάδα και στην ΕΕ, ενώ
στην Ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε
αμετάβλητη.
Όπως προκύπτει από τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat, η
μέση ανεργία στην Ευρωζώνη το Μάιο
κυμάνθηκε στο 11,6% του ενεργού πληθυσμού και στο σύνολο της ΕΕ στο
10,3% (10,4% τον Απρίλιο).
Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις
της Κύπρου, όπου καταγράφεται υποχώρηση της ανεργίας για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, το ποσοστό ανεργίας
στους άνδρες ήταν 15,5%, στις γυναίκες
15,1% και στους νέους κάτω των 25
ετών 37,3% ή 15.000 άτομα. Ο μέσος
όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΜΠΑΚΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Χ’’ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΜΕΛΟΣ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

»

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

»

ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

»

ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

»

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

»

ΕΛΕΝΑ ΣΑΒΒΑ

»

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

»

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

»

Ελαφριά κάμψη της ανεργίας
τον Ιούνιο στην Κύπρο
άνδρες ήταν 11,5%, στις γυναίκες 11,7%
και στους νέους κάτω των 25 ετών
23,3%.
Για την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat
αφορούν το Μάρτιο, όπου η συνολική

• . Έπεσε στο 15.5% με το μέσο
όρο της Ευρωζώνης στο 11.6 %
• Τα αρνητικά σκήπτρα εξακολουθει να κρατά η Ελλάδα με 26.8 %

ανεργία κυμάνθηκε στο 26,8% (1,275
εκατ. άτομα), ποσοστό που ήταν το
ψηλότερο στην ΕΕ. Στις επιμέρους
κατηγορίες, το ποσοστό ανεργίας
στους άνδρες ήταν 23,8%, στις γυναίκες
30,6% και στους νέους κάτω των 25

Νίκος Καλαθάς
είναι ευλογία για τους εργαζόμενους και ομπρέλα προστασίας, ειδικά σε εποχές ασύστολης εκμετάλλευσης και αβεβαιότητας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν
όλοι τη σκληρή δουλειά για το
καλό της ΣΕΚ, το καλό του
Σωματείου, το καλό όλων εμάς
των εργαζομένων.

ετών 57,7% (173.000 άτομα). Η Ελλάδα
τόσο στο σύνολο όσο και στις γυναίκες
και τους νέους είχε την ψηλότερη ανεργία στην ΕΕ.

ΕΕ-ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Οι χώρες της Ευρωζώνης στις οποίες
καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της
ανεργίας σε ένα έτος ήταν το Λουξεμβούργο (από 5,8% σε 6,3%), η Ιταλία
(από 12,1% σε 12,6%) και η Φινλανδία
(από 8,1% σε 8,5%), ενώ οι χώρες με τη
μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας
ήταν η Πορτογαλία (από 16,9% σε
14,3%) και η Ιρλανδία (από 13,9% σε
12,0%).
Το Μάιο η ΕΕ είχε 25,184 εκατ. άνεργους, εκ των οποίων 18,552 αφορούσαν την Ευρωζώνη. Σε ένα έτος η ανεργία μειώθηκε κατά 28.000 άτομα στην
Ευρωζώνη.

Τον ίδιο μήνα, ο αριθμός των ανέργων
ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο
σύνολο της ΕΕ τα 5,187 εκατ. άτομα, εκ
των οποίων 3,356 εκατομμύρια αφορούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης.
Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής της
κατηγορίας μειώθηκαν κατά 205.000
στην Ευρωζώνη. Τα ψηλότερα ποσοστά
ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η
Ελλάδα (57,7%) και η Ισπανία (54,0%)
και τα χαμηλότερα η Γερμανία (7,8%)
και η Αυστρία (8,9%).
Το συνολικό ποσοστό ανεργίας επί του
ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε
στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης το
Μάιο ήταν το εξής: Ελλάδα 26,8% (στοιχεία Μαρτίου), Ισπανία 25,1%, Κύπρος
15,3%, Πορτογαλία 14,3%, Σλοβακία
13,9%, Ιταλία 12,6%, Ιρλανδία 12,0%,
Λετονία 11,0%, Σλοβενία 10,3%, Γαλλία
10,1%, Φινλανδία 8,5%, Βέλγιο 8,5%,
Εσθονία 7,9% (Απρίλιος), Ολλανδία
7,0%, Λουξεμβούργο 6,3%, Μάλτα 5,7%,
Γερμανία 5,1%, Αυστρία 4,7%.
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Μέτρα για πάταξη του αθέμιτου
πλουτισμού δημοσίων λειτουργών

Η

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών ζήτησε διερεύνηση όλων των υποθέσεων αθέμιτου πλουτισμού λειτουργών του δημοσίου. Όπως αποκαλύφθηκε σε πρόσφατη συνεδρία της, δεν έχει εφαρμοστεί
εδώ και 25 χρόνια η νομοθεσία που αφορά τις διαδικασίες ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων ενώ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε αθέμιτος
πλουτισμός ουδέποτε έγινε οποιαδήποτε πειθαρχική
ή ποινική έρευνα. Η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής
που ενημερώθηκε από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) για περιπτώσεις λειτουργών του Δημοσίου οι οποίοι φαίνεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις
αθέμιτου πλουτισμού ζήτησε τη σύσταση μηχανισμών για πάταξη του φαινομένου που δεν τιμά την
κοινωνία μας.
«Παρόλο που όλοι αναγνωρίζουμε και γνωρίζουμε
ότι σε πολλές περιπτώσεις κρατικοί αξιωματούχοι ή
δημόσιοι λειτουργοί έχουν πλουτίσει κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους σε δημόσια αξιώματα,
δυστυχώς από πλευράς του κράτους διαπιστώνουμε
ότι υπήρξε απροθυμία, έλλειψη πολιτικής βούλησης
-μπορώ να πω- για να τύχει εφαρμογής, όχι μια
νομοθεσία, δεκάδες νομοθεσίες οι οποίες έχουν
σχέση μ` αυτά τα θέματα», ανέφερε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Θεσμών, Φειδίας Σαρίκας, σε δηλώσεις
του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2013
√ Το 12,7% εργάζεται με τη μορφή της
μερικής απασχόλησης. Οι μισοί από
αυτούς δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να
βρουν εργασία με πλήρη απασχόληση
√ Το 17,1% των εργαζομένων θεωρούν την
υπερβολική πίεση χρόνου ή τον υπερβολικό φόρτο εργασίας ως τον παράγοντα

Η

Στατιστική Υπηρεσία έχει
εκδώσει την έκθεση «Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού» για το έτος
2013. Η έκθεση περιέχει στοιχεία
για τους εργαζομένους και τους
ανέργους που αναλύονται κατά
φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο,
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματική κατηγορία.
Παρέχονται επίσης στοιχεία για
όσους εργάζονται με μερική απασχόληση καθώς και για αυτούς
που έχουν δεύτερη εργασία και για
τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας.
Επίσης η έκθεση περιέχει στοιχεία
για τα αποτελέσματα της ειδικής
ενότητας σχετικά με τα “Εργατικά

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μη εφαρμογή νομοθεσίας για 25 χρόνια που προβλέπει την υποβολή
πόθεν έσχες από δημόσιους υπαλλήλους, ανέφερε
ότι ο λόγος που δόθηκε είναι ότι μέχρι στιγμής η
Ειδική Επιτροπή στην οποία θα υποβάλλονται οι
καταστάσεις πόθεν έσχες δεν έχει συσταθεί.

Εκστρατεία επιθεωρήσεων
εργασίας σε συνθήκες καύσωνα

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) θα διεξάγει
τον Ιούλιο και Αύγουστο εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο θερμικός φόρτος των εργαζομένων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον
έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές πρόνοιες της
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και
προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων που αφορούν την θερμική καταπόνηση των
εργαζομένων. Νοείται βέβαια ότι, θα ελέγχεται
παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της
εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων
κινδύνων που πιθανώς να εντοπιστούν κατά τη
διάρκεια των επιθεωρήσεων.
Σύμφωνα με τον Κώδικα, τόσο οι εργοδότες όσο και
οι αυτοεργοδοτούμενοι θα πρέπει να μετρούν τις
παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο,
όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή
και να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αναλόγως να ρυθμίζουν τις εργασίες τους.
Πληροφορίες, στα τηλ. 22405619 και 22405676

στην εργασία που μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την ψυχική τους υγεία.
√ Το 6,3% θεωρεί τη ψυχολογική πίεση ή
τον εκφοβισμό ως τον παράγοντα στην
εργασία που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ψυχική τους υγεία και κατεπέκταση τη συμπεριφορά τους.

άλλους λόγους.
(ε) Ποσοστό 2,8% των εργαζομένων
ή 10.435 πρόσωπα είχαν και δεύτερη εργασία από τους οποίους το
μεγαλύτερο ποσοστό 25,2% διάλεξαν τον τομέα της γεωργίας σαν
δεύτερη απασχόληση.
(στ) Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 15,9% του εργατικού δυνα-

μικού, με χαμηλότερο ποσοστό για
τις γυναίκες 15,2% και ψηλότερο
ποσοστό για τους άντρες 16,5%. Το
ψηλότερο ποσοστό ανεργίας αφορούσε τους νέους κάτω των 25
ετών όπου ανερχόταν στο 38,9%
του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα αποτελέσματα της ειδικής ενότητας είναι τα πιο κάτω:
(α) Το 1,4% των ατόμων τα οποία εργάστηκαν τους τελευταίους 12 μήνες
είχαν ένα ή περισσότερα εργατικά ατυχήματα ενώ το 98,6% δεν είχαν
κανένα εργατικό ατύχημα.
(β) Από τα άτομα που είχαν εργατικό ατύχημα, το
14,4% είχαν τροχαίο ατύχημα ενώ το 85,6% είχαν
ατύχημα εκτός τροχαίου.
(γ) Το 15,0% των ατόμων που είχαν εργατικό ατύχημα επέστρεψαν στην εργασία τους την ίδια
μέρα του ατυχήματος ή δεν πήραν άδεια, το
16,4% απουσίασαν από την εργασία τουλάχιστο
1 μέρα αλλά λιγότερο από 4 μέρες λόγω του ατυχήματος, το 16,3% απουσίασαν τουλάχιστο 4
μέρες αλλά λιγότερο από 2 βδομάδες, το 23,5%
απουσίασαν τουλάχιστο 2 βδομάδες αλλά λιγότερο από 1 μήνα, το 18,8% απουσίασαν τουλάχιστο 1 μήνα αλλά λιγότερο από 3 μήνες, το 8,6%
απουσίασαν τουλάχιστο 3 μήνες αλλά λιγότερο
από 6 μήνες ενώ 1,4% παραμένει εκτός εργασίας
και πιστεύει ότι δεν θα ξαναεργαστεί λόγω του
ατυχήματος.

«Είναι γι` αυτόν το λόγο που θα πρέπει επιτέλους να
υπάρξει η αποφασιστικότητα από πλευράς του κράτους να ασχοληθούμε με το θέμα, να συντονιστούμε,
ούτως ώστε επιτέλους κάποιοι να αναλάβουν την
ευθύνη και να ζητούν να υποβάλλονται περιουσιακά
στοιχεία από αυτούς οι οποίοι κατέχουν δημόσια
αξιώματα, αλλά και να λαμβάνονται μέτρα πάταξης
της διαφθορά», σημείωσε.
Το ΤΕΠ σε άλλη συνεδρία θα καταθέσει
στην Επιτροπή στοιχεία που διαχωρίζουν
τους δημόσιους λειτουργούς από άλλους
πολίτες.
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ατυχήματα και τα προβλήματα
υγείας που συνδέονται με την
εργασία’’.
Τα κυριότερα πορίσματα της έρευνας είναι τα πιο κάτω:
(α) Το εργατικό δυναμικό (δηλαδή
οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι)
ανερχόταν σε 445.938 πρόσωπα
το 2013 από τους οποίους το
52,5% ήταν άντρες και το 47,5%
γυναίκες.
(β) Ο αριθμός των απασχολουμένων ανερχόταν σε 375.107 πρόσωπα ενώ το ποσοστό απασχόλησης
για τα πρόσωπα 20-64 ετών ήταν
67,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό για
τους άντρες ήταν 72,6% ενώ για τις
γυναίκες ήταν αρκετά χαμηλότερο
62,2%. Τα πιο πάνω ποσοστά
όμως είναι από τα ψηλότερα που
παρατηρούνται στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) Οι απασχολούμενοι της Κύπρου
διαθέτουν ψηλό επίπεδο μόρφωσης αφού περισσότερο από το ένα
τρίτο (43,2%) είχαν συμπληρώσει
τριτοβάθμια εκπαίδευση και 39,2%
ήταν απόφοιτοι λυκείου.
(δ) 47.524 πρόσωπα ή 12,7% των
εργαζομένων είχαν μερική απασχόληση και το 52,7% από αυτούς
δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να
βρουν εργασία με πλήρη απασχόληση ενώ 14,6% δήλωσαν ότι εργάζονται με μερική απασχόληση για

(δ) Το 7,1% των εργαζομένων καθώς και των ατόμων που εργάστηκαν
στο παρελθόν είχαν ένα ή περισσότερα προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν λόγω της εργασίας τους τελευταίους 12
μήνες ενώ το 92,9% δεν είχαν κανένα πρόβλημα υγείας.
(ε) Από τα άτομα που είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας που προκλήθηκε ή
επιδεινώθηκε λόγω της εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες, το 35,0%
είχαν πρόβλημα των οστών, αρθρώσεων ή μυών που εντοπίζεται
κυρίως στην πλάτη ή στη μέση, το 19,5% είχαν πρόβλημα των οστών,
αρθρώσεων ή μυών που εντοπίζεται κυρίως στους γοφούς ή στα κάτω
άκρα, το 16,8% είχαν πρόβλημα των οστών, αρθρώσεων ή μυών που
εντοπίζεται κυρίως στον αυχένα, στους ώμους ή στα άνω άκρα, το 8,5%
είχαν καρδιοπάθεια ή άλλο πρόβλημα του κυκλοφορικού συστήματος
ενώ το 5,4% είχαν αναπνευστικό ή πνευμονικό πρόβλημα.
(στ) Το 56,6% των ατόμων που είχαν πρόβλημα υγείας που προκλήθηκε
ή επιδεινώθηκε λόγω της εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες απουσίασαν λιγότερο από 1 μέρα ή καθόλου από την εργασία τους, το 18,2%
απουσίασαν 1 μέρα αλλά λιγότερο από 2 βδομάδες, το 7,6% απουσίασαν 2 βδομάδες αλλά λιγότερο από 1 μήνα, το 6,4% απουσίασαν 1 μήνα
αλλά λιγότερο από 9 μήνες, το 10,1% πιστεύουν ότι δεν θα ξαναεργαστούν λόγω του προβλήματος υγείας ενώ το 1,1% παραμένει εκτός εργασίας επειδή δεν ανάρρωσε ακόμα.
(ζ) Το 16,3% των εργαζομένων δήλωσαν τις δύσκολες στάσεις ή κινήσεις
ως τον παράγοντα στην εργασία που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
σωματική τους ακεραιότητα, το 13,0% δήλωσαν τους κινδύνους ατυχημάτων, το 12,7% τη δυνατή οπτική συγκέντρωση, το 6,4% το χειρισμό
βαριών φορτίων, το 5,3% τις χημικές ουσίες, σκόνη, καπνό ή αέρια, το
1,2% τους θορύβους ή δυνατούς κραδασμούς ενώ το 45,1% των εργαζομένων δεν δήλωσαν κανένα παράγοντα στην εργασία που να μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά την σωματική τους ακεραιότητα.
(η) Το 17,1% των εργαζομένων δήλωσαν την υπερβολική πίεση χρόνου ή
τον υπερβολικό φόρτο εργασίας ως τον παράγοντα στην εργασία που
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία, το 6,3% την ψυχολογική πίεση ή εκφοβισμό, το 0,9% την άσκηση βίας ή απειλή άσκησης
βίας ενώ το 75,7% δεν δήλωσαν κανένα παράγοντα στην εργασία ο
οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΦΑΡΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ

Ο

αγώνας της επαναστατημένης
Ελλάδας για αποτίναξη του
τουρκικου ζυγού δεν ήταν δυνατόν
να μη διεγείρει το εθνικό φρόνημα
του υπόδουλου Κυπριακού Ελληνισμού.
Ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και
δεκάδες άλλοι Κύπριοι πατριώτες είχε
ήδη μυηθεί στα μυστικά της Φιλικής
Εταιρείας από το 1818. Τα υπόγεια
της Ελληνικής Σχολής στη λευκωσία
φιλοξενούσαν τους Φιλικούς που επισκέπτονταν το νησί.
Παράλληλα, πολλοί Κύπριοι μεταβαίνουν εθελοντικά στην Ελλάδα και
συμμετέχουν με ηρωισμό στην ελληνική εθνεγερσία.
Παρά τη συνετή στάση του Κυπριανού, όπως ακριβώς και του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ στην Κωνσταντινούπολη, η τουρκική θηριωδία και
βαναυσότητα δεν άργησε να ξεσπάσει. Με αφορμή την ανακάλυψη μερικών επαναστατικών διακηρύξεων, ο
διοικητής Κουτσιούκ Μεχμέτ παίρνει
την άδεια από το Σουλτάνο να προχωρήσει στην εξόντωση 486 κληρικών
και λαϊκών προκρίτων της Κύπρου.
Τα γεγονότα που ακολούθησαν, με
αρχή την 9η Ιουλίου 1821, αποτελούν
την τραγικότερη πτυχή των μεγάλων
δοκιμασιών του Ελληνισμού της
Kύπρου, κατά τη διάρκεια των χρόνων
της Τουρκοκρατίας. Οι εκκλησιαστικοί

ηγέτες, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Kυπριανό και τους τρεις
Μητροπολίτες Kιτίου Mελέτιο, Πάφου
Xρύσανθο και Kυρηνείας Λαυρέντιο,
καθώς και μεγάλος αριθμός προκρίτων, εκτελέστηκαν και οι περιουσίες
τους δημεύθηκαν. Ξένες πηγές, από
διπλωμάτες και επισκέπτες της εποχής εκείνης, μαρτυρούν ότι ο Κυπριανός αντιλαμβανόταν ότι πλησίαζε το
τέλος του, είχε ευκαιρίες να φύγει
κρυφά, αρνήθηκε επανειλημμένα να
σώσει τη ζωή του ασπαζόμενος το
Ισλάμ, Τουναντίον, αντιμετώπισε το
θάνατο με απαράμιλλο θάρρος, καρτερία και πίστη. Ως εθελόθυτος αμνός
υπέρ πίστεως και πατρίδος, ο
Κυπριανός ενσυνείδητα επιλέγει τη
θυσία για χάρη του ποιμνίου του.
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Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΙ ΜΕ
ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
• Τρία χρόνια μετά το «Μαρί» ο λαός αξιώνει απονομή δικαιοσύνης

Σ

υμπληρώνονται μεθαύριο Παρασκευή
τρία χρόνια από την έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί
από την οποία έχασαν τη ζωή τους εν
ώρα καθήκοντος 13 άντρες της Εθνικής
Φρουράς και της πυροσβεστικής ενώ
προκάλεσε μεγάλη καταστροφή στις
ενεργειακές υποδομές της χώρας.

του Υπουργικού Συμβουλίου».

Πέρυσι τέτοια μέρα, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κοίταξε τους συγγενείς των θυμάτων
στα μάτια εκφράζοντας τη δημόσια συγγνώμη της Πολιτείας μέσα από την αναγνώριση των ευθυνών για πολιτικές
αποφάσεις και παραλείψεις που οδήγησαν στο θάνατο των 13 ηρώων στο Μαρί.
Διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα επιτρέψει
ξανά να συμβούν παρόμοιες τραγωδίες
και σφάλματα.

Αναντίλεγκτα, η σαφέστατη τοποθέτηση
Αναστασιάδη είναι εθνοπρεπής και μαρτυρεί την βούληση του να θεραπεύσει τα
κακώς κείμενα αυτής της πολιτείας η
οποία είναι στραγγαλισμένη, οικονομικά,
κοινωνικά κι εθνικά. Προσδοκούμεν ότι ο
πρόεδρος δεν θα ξεχάσει τα λόγια του
προχωρώντας σε ριζικές τομές για αναστήλωση της Κυπριακής πολιτείας το
κύρος της οποίας τρώθηκε ανεπανόρθωτα εξαιτίας της διαχρονικής ανευθυνότητας και της αναξιοπιστίας των πολιτικών και πολιτειακών ταγών η οποία
κορυφώθηκε και μεγαλούργησε κατά την
θλιβερή διακυβέρνηση ΑΚΕΛ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
με αιχμή την τραγωδία στο Μαρί, το τραπεζικό έγκλημα και την κρατική χρεοκοπία.

Απευθυνόμενος στους συγγενείς, είπε:

Τρία χρόνια μετά το Μαρί και 17 μήνες

αμμά ξέρε πως
ίλαντρον όντας
κοπή καβάτζιν

«Θέλω να νιώθετε περήφανοι για την
κληρονομιά που οι ήρωες μας άφησαν,
όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στην κοινωνία
και ιδιαίτερα σε εμάς τους πολιτειακούς
άρχοντες. Μια κληρονομιάς που σε εσάς
αποδίδει την ύψιστη τιμή και σε εμάς τη
μέγιστη ευθύνη. Ο θάνατος των παλικαριών μας, πρέπει να μας ενώνει και να
μας καθιστά υπεύθυνους να προχωρήσουμε σε εκείνες τις τομές που θα κάνουν
την τραγωδία της 11ης Ιουλίου, 2011,
την αφετηρία για μια νέα, σύγχρονη
ευνομούμενη Πολιτεία».

τριγύρου του
πετάσσουνται
τρακόσια παραπούλια.

Την ίδια ώρα, διαβεβαίωσε πως «η Πολιτεία, ως ελάχιστη οφειλόμενη τιμή θα
είναι έμπρακτα στο πλευρό σας, όπως
μαρτυρούν και οι σχετικές αποφάσεις

μετά την κηδεία της ΑΚΕΛικής κυβέρνησης, αιωρείται σαν εφιάλτης το μέγα
ερώτημα. Μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι; Έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για
αποφυγή νέων τραγωδιών. Αυτό δεν το
γνωρίζουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι
ότι ο λαός αξιώνει παραδειγματική
τιμωρία των ενόχων και συνενόχων των
εγκλημάτων που μαυροφόρεσαν δεκάδες
οικογένειες συμπατριωτών μας αλλά και
που έσυραν χιλιάδες νοικοκυριά στην
δυσπραγία και την κοινωνική περιθωρποίηση. Τότε μόνο ο λαός θα δώσει
άφεση αμαρτιών στους φέροντες την
πολιτική ευθύνη για τα συντελεσθέντα
εγκλήματα.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

Το καλύτερο μνημόσυνο
Είναι φανερό ότι στα γεγονότα της
9ης Ιουλίου του 1821, που σήμερα
μνημονεύουμε, αποτυπώνονται οι
διαχρονικές αξίες, αρχές και ιδεώδη
του Γένους μας. Η εθελούσια θυσία
τόσων αρχιερέων, άλλων κληρικών
και λαϊκών για την πατρίδα και την
πίστη μας, αποτελεί σημείο αναφοράς και φάρο φωτοδότη για κάθε
Έλληνα.
Η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του
εδάφους της πατρίδας μας από τον
Αττίλα, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή οικονομική κρίση, μας καλούν σε
πλήρη ετοιμότητα και σε ανασύνταξη
δυνάμεων για τη δικαίωση της θυσίας
των ηρώων μας, την κοινωνικοοικονομική ανόρθωση και τη διασφάλιση
της ευημερίας του λαού μας.
Η εθνική μας επιβίωση απαιτεί ενότητα, αποφασιστικότητα, συλλογική
δράση και σκληρή δουλειά. Δεν είναι
ώρα για μεγάλα λόγια αλλά ρητή
δέσμευση ότι θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στα ιδανικά και στις αξίες
της φυλής. Αυτο είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για τον Αρχιεπίσκοπο
Κυπριανό και τους άλλους ήρωες μας.

«Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου»):
Μέσα από τους στίχους του εθνικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη που είναι
γραμμένοι στην Κυπριακή διάλεκτο, αποτυπώνεται η πίστη και η θέληση του
Κυπριακου Ελληνισμού να παραμείνει όρθιος διατηρώντας ατόφια την εθνική
του ταυτότητα και την Ελληνική του φυσιογνωμία.

- Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου,
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την-ι-ξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει την που τάψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!
Σφάξε μας ούλους τζι’ ας γενή το γαίμαν μας αυλάτζιν,
κάμε τον κόσμον
ματζιελλειόν
τζιαι τους Ρωμιούς τραούλλια,
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Μοναδικά και αξέχαστα καλοκαίρια!
• Η κατασκήνωση της ΣΕΚ, σε ένα ονειρεμένο περιβάλλοντα χώρο στα Καννάβια προσφέρει στα παιδιά
υψηλής ποιότητας κατασκηνωτική ζωή, μακριά από τα προβλήματα και τις σκοτούρες της πόλης

Τ

ην πρώτη φουρνιά κατασκηνωτών υποδέχτηκε την
περασμένη εβδομάδα η κατασκήνωση της ΣΕΚ στο χωριό
Καννάβια που ξεφυτρώνει μέσα από ένα ειδυλλιακό τοπίο,
ανάμεσα στα πεύκα και στην άγρια βλάστηση.
Η «Εργατική Φωνή» ήταν παρούσα και αποτύπωσε έστω και
για λίγη ώρα πως τα παιδιά βιώνουν την ζωή της κατασκήνωσης μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
Οι εμπειρίες είναι συναρπαστικές και μοναδικές όχι μόνο
επειδή δραστηριοποιούνται καθημερινά σε διάφορα αθλήματα αλλά επειδή γνωρίζουν νέους φίλους διευρύνοντας
κατά αυτόν τον τρόπο τις γνωριμίες τους, αναπτύσσοντας
το κοινωνικό τους υπόβαθρο.

√ Η δύναμη της ομάδας, της συλλογικής δημιουργίας και το άθροισμα
των εμπειριών μιας κατασκηνωτικής περιόδου, διαπλάθουν χαρακτήρες
διανοίγοντας δημιουργικές προοπτικές για το αύριο

Μετά από έναν χειμώνα «εγκλεισμού» στις σχολικές τάξεις,
το καλοκαίρι είναι η εποχή που τα παιδιά έχουν την ανάγκη
να εκτονώσουν όλη την συσσωρευμένη τους ενέργεια. Η
φύση και το καθαρό περιβάλλον αποτελεί ιδανικό σκηνικό για αυτή την εκτόνωση το οποίο συνοδεύεται από μαθήματα ομαδικότητας, ανεξαρτητοποίησης και υπευθυνότητας. Αυτήν ακριβώς την ευκαιρία προσφέρει στα παιδιά η
κατασκήνωση της ΣΕΚ. Να αγαπήσουν τη φύση, να προβληματιστούν σχετικά με το περιβάλλον, να πάρουν πρωτοβουλίες και να συναναστραφούν με δεκάδες παιδιά της ηλικίας
τους.
Η αρχηγός της κατασκήνωσης Μερώπη Ιωάννου επισημαίνει στην Εργατική Φωνή ότι τα παιδιά μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων διδάσκονται τα οφέλη
της συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων που θέτουν.
Παράλληλα το κάθε παιδί και όλα μαζί αναδεικνύουν το
ταλέντο τους στο
• Η ασφάλεια, η καθαριότητα, κολύμπι στο θέατρο, στην καλαθόη άθληση, η ψυχαγωγία,
σφαιρα στα επιη υγιεινή διατροφή και
τραπέζια παιγνίδια
η προστασία του περιβάλλο- ενώ ενισχύεται σε
ντος είναι από τα πιο βασικά σημαντικό βαθμό η
αυτοπεποίθηση
μελήματα της ΣΕΚ
τους.
Τα οφέλη και τα
πλεονεκτήματα της κατασκήνωσης διαφαίνονται με την
επιστροφή του παιδιού στο σπίτι αφού μαθαίνει να συμμορφώνεται σε καθημερινούς κανόνες ενώ συνειδητοποιεί
ότι η ενσωμάτωση σε μια ομάδα προϋποθέτει αμοιβαίες
υποχωρήσεις.
Όλο το προσωπικό της κατασκήνωσης είναι άρτια εκπαιδευμένο ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιλαμβάνεται
άμεσα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση προκύπτει ενώ η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της ΣΕΚ.
Κατασκηνωτές που φιλοξενήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη κατασκήνωση της ΣΕΚ εξέφρασαν τη χαρά τους για
τη δυνατότητα που τους παρείχε το Κίνημα της ΣΕΚ να απολαύσουν την δροσιά και τη ξεγνοιασιά της κατασκήνωσης.
Είναι απόλαυση, δήλωσε κατασκηνωτής, να κάνεις τις βουτιές σου στην πισίνα μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.
Έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο εύγευστο φαγητό του μάγειρα στα γλυκά και στις νόστιμες και δροσερές φρουτοσαλάτες. Απολαμβάνουν επίσης τα ομαδικά αθλήματα της καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας και της υδατοσφαίρισης,
πάντοτε με την επίβλεψη των ομαδάρχισσων και της αργηγού. Υπάρχουν όμως και τα παιδιά που απολαμβάνουν
περισσότερο να ζωγραφίζουν ή να δημιουργούν διάφορες
κατασκευές από πηλό.
Παρών σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης πανέτοιμος να επιληφθεί
οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

• Η κατασκήνωση σε διδάσκει
να αισθάνεσαι χαρούμενος
μακρυά από οθόνες και πλήκτρα

Ο κ. Αργυρίδης δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ότι η ΣΕΚ δεν
κάνει εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας ειδικότερα στις περιόδους που φιλοξενούνται παιδιά. Στόχος και
επιδίωξη μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των προγραμμάτων της κατασκήνωσης ώστε να προσφέρεται παράλληλα
με την ξεκούραση και σημαντικό όφελος στην ανάπτυξη της
αυτοεκτίμησης του παιδιών.
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Η κατασκήνωση της ΣΕΚ διανοίγει ανοικτούς ορίζοντες για τα παιδιά

Η κατασκήνωση είναι μια κλειστού τύπου κοινωνία που για να λειτουργήσει
χρειάζεται να ακολουθούν όλα τα μέλη της, συγκεκριμένους κανόνες.
Το πρόγραμμα στην κατασκήνωση είναι οργανωμένο και το παιδί,
το οποίο αντιμετωπίζεται από τους ομαδάρχες ως υπεύθυνο άτομο,
μαθαίνει όρια και κανόνες κυρίως σε θέματα καθαριότητας,
προσωπικής υγιεινής, σωστής διατροφής κ.ά.

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης συμπεριλαμβάνει παιχνίδια δράσης, κολύμπι και άλλα αθλήματα. Εξασφαλίζει δηλαδή στη νέα γενιά την τόσο πολύτιμη, για την υγεία και τη φυσική ευεξία, άσκηση.

• Συναρπαστικές και μοναδικές είναι οι εμπειρίες που
αποκομίζουν τα παιδιά που επιλέγουν τη κατασκήνωση
της ΣΕΚ στα Καννάβια. Διευρύνουν τις γνωριμίες τους
και αναπτύσσουν το κοινωνικό τους υπόβαθρο

Η κατασκήνωση είναι
το μοναδικό μέρος του
κόσμου όπου το παιδί
αφήνει πίσω το «εγώ»
του και μαθαίνει ότι
είναι πραγματικά ισότιμο με τους άλλους.
Και ενώ στο σπίτι
είναι πάντα ο μικρός
πρίγκιπας ή η μικρή
πριγκίπισσα, στην
κατασκήνωση ανακαλύπτει ένα σπουδαίο
κοινωνικό μάθημα: ότι
είμαστε όλοι ίσοι,
έχουμε ίσα δικαιώματα
και ίσες υποχρεώσεις.
Η υπερσύγχρονη πισίνα στο χώρο της κατασκήνωσης προσφέρει στα παιδιά
μοναδικές στιγμές δροσιάς και άθλησης

• Το πρόγραμμα
της κατασκήνωσης
έχει δομηθεί κατά
Το ταλέντο των κατασκηνωτών στη ζωγραφική αποτύπωνεται
στα τζάμια της κατασκήνωσης

τρόπο ώστε
οι κατασκηνωτές
να αφομοιώνουν
τα οφέλη της
συνεργασίας και
να εκφράζουν άφοβα
και με αλληλοσεβασμό τις απόψεις τους

• Οι κατασκηνωτές εκφράστηκαν με
τα καλύτερα λόγια για τα πεντανόστημα φαγητά και εδέσματα
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Αυξάνονται παγκοσμίως
οι εκατομμυριούχοι
Τ

ην ώρα που οι φτωχοί πολλαπλασιάζονται με ραγδαίους
ρυθμούς σε πολλές περιοχές του
πλανήτη, οι εκατομμυριούχοι ανά
τον κόσμο αυξάνονται σημαντικά.
Παράλληλα αυξάνεται και
ο
πλούτος τους. Έρευνα μιας από
τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές
εταιρείες στον κόσμο, της
Capgemini, φέρει τους εκατομμυριούχους, όσους διαθέτουν δηλαδή
ένα εκατ. δολάρια, να ανέρχονται
παγκοσμίως σε 13,7 εκατ. άτομα,
καθώς από το περασμένο έτος η
παγκόσμια κοινότητα των πλουσίων αριθμεί 1,76 εκατομμύρια νέα
μέλη. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα,
οι εκατομμυριούχοι εμπιστεύονται
τους διαχειριστές κεφαλαίων
περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν, αλλά δεν βρίσκουν ικανοποιητική την απόδοσή τους σε ό,τι

έτος δεν υπερέβαινε το 61%, ενώ
ανάλογη αύξηση κατεγράφη και
στην εμπιστοσύνη που έχουν οι
εκατομμυριούχοι στις χρηματαγορές και τις ρυθμιστικές αρχές. Η
εμπιστοσύνη αυτή δεν μεταφράζεται, όμως, σε ικανοποίηση από τις
επιδόσεις των διαχειριστών κεφαλαίων που πήραν χαμηλότερες
βαθμολογίες από την πελατεία
τους σε σύγκριση με ένα έτος
νωρίτερα και ιδιαίτερα στην Αμερική. Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη τους στην παγκόσμια αγορά,
οι εκατομμυριούχοι ανέθεσαν σε
διαχειριστές κεφαλαίων εκτός της
χώρας διαμονής τους περισσότερο
από το 1/3 των κεφαλαίων τους
και συγκεκριμένα το 37%, ποσοστό
σαφώς μεγαλύτερο από το 25%
που είχαν αναθέσει ένα έτος νωρίτερα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 IOYΛIOΥ 2014

Η Αυστραλία διαθέτει διεθνώς
το καλύτερο βιοτικό επίπεδο

Σ

την πρώτη θέση της κατάταξης των
χωρών με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο
βρίσκεται η Αυστραλία με συνολική βαθμολογία 67,85, στη δεύτερη η Νορβηγία (65,41),
στην τρίτη η Σουηδία (63,57). Ο διεθνής
οργανισμός αξιολογεί το βιοτικό επίπεδο
των κρατών-μελών του, λαμβάνοντας
υπόψη τις εξής οκτώ παραμέτρους: εκπαίδευση, θέσεις εργασίας, εισοδήματα, ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον, κοινωνική συνοχή
και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Στην έρευνα
αυτή του ΟΟΣΑ αξιολογούνται, επί της
ουσίας, οι συνθήκες διαβίωσης σε 364
περιοχές που ανήκουν στα κράτη-μέλη του
ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων 275 μεγάλων
αστικών κέντρων, δηλαδή πόλεων με πληθυ-

31,53. Παρατηρούνται, ωστόσο, βασικές
διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες. Το Μεξικό βαθμολογείται με μηδέν στην ασφάλεια
και η Τουρκία με 9,2.

√ Την ακολουθούν κατά σειρά
Νορβηγία και Σουηδία
√ Προτελευταία η Τουρκία
√ Το Μεξικό βαθμολογείται με
μηδέν στον τομέα της ασφάλειας

Ο χάρτης του πλούτου

√ Παράλληλα αυξάνεται και
ο συνολικός πλούτος τους

αφορά τη διαχείριση των χρημάτων τους.
Από τη σχετική έρευνα που διεξήγαγε η Capgemini μεταξύ τουλάχιστον 4.500 πλουσίων σε 23 χώρες,
προέκυψε ότι η πλειονότητα των
βαθύπλουτων εξακολουθεί να
προτιμά τις ΗΠΑ καθώς στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου διαμένουν 4,33 εκατ. εξ αυτών. Ο
αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος
μόλις κατά 10.000 άτομα από τον
αριθμό των πλουσίων που έχει
προτιμήσει τις χώρες Ασίας Ειρηνικού, καθώς στην περιοχή
αυτή διαμένουν 4,32 εκατ. εκατομμυριούχοι. Σε ό,τι αφορά την
Ευρώπη, αριθμεί 3,83 εκατ. εκατομμυριούχους, κατά 12% περισσότερους σε σύγκριση με ένα χρόνο
πριν, και με κεφάλαια 14% περισσότερα σε σύγκριση με το περασμένο έτος.
Οι βαθύπλουτοι εμπιστεύονται,
άλλωστε, πολύ περισσότερο τους
διαχειριστές
κεφαλαίων
και
συγκεκριμένα ποσοστό πάνω από
τα 3/4 των ερωτηθέντων, το αντίστοιχο ποσοστό το περασμένο

Από την έκθεση της Capgemini
προκύπτει πως οι πλούσιοι τείνουν να συγκεντρώνονται όλο και
περισσότερο σε χώρες όπου προϋπάρχει σημαντικός αριθμός εκατομμυριούχων. Στις ΗΠΑ και στην
Ιαπωνία, τις δύο χώρες με τον
μεγαλύτερο αριθμό πλουσίων, έχει
συγκεντρωθεί το 46,1% του παγκόσμιου πληθυσμού εκατομμυριούχων. Οι δύο αυτές χώρες είχαν και
τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων
στη διάρκεια του περασμένου
έτους, καθώς αντιπροσωπεύουν
το 55% της συνολικής αύξησης για
το 2013. Αν στους εκατομμυριούχους της Αμερικής και της Ιαπωνίας προστεθούν και εκείνοι της
Γερμανίας και της Κίνας φθάνουν
στο 70% του παγκόσμιου πληθυσμού εκατομμυριούχων. Σημαντική
μερίδα των πλουσίων συγκεντρώνεται, επίσης, σε χώρες πλούσιες
σε αποθέματα πετρελαίου όπως η
Νορβηγία και το Κουβέιτ, αλλά και
στα παγκόσμιας ακτινοβολίας
οικονομικά κέντρα του Χονγκ Κονγκ
και της Σιγκαπούρης. Σημειωτέον
ότι η Capgemini προεξοφλεί
περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων
παγκοσμίως για το 2016 κατά
ακόμη 12 τρισ. δολάρια, που αντιπροσωπεύει άνοδο 22% σε σύγκριση με τα επίπεδα

• Δημοφιλής χώρα για μετανάστες , κυρίως από την Ελλάδα και άλλες χὠρες
του Ευρωπαικού Νότου, κατέστη η Αυστραλία
• Οι «8» βασικές παράμετροι που καθορίζουν το βιοτικό επίπεδο μιάς χώρας
Εκπαίδευση
Θέσεις εργασίας
Εισοδήματα
Ασφάλεια
Υγεία
Περιβάλλον
Κοινωνική συνοχή
Πρόσβαση σε υπηρεσίες

σμό άνω του μισού εκατομμυρίου ατόμων.
Η τελική βαθμολογία προκύπτει από την
πρόσθεση των επιμέρους βαθμολογιών σε
αυτούς τους οκτώ τομείς. Κάθε προαναφερόμενος τομέας στη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών αξιολογείται από το
μηδέν μέχρι το δέκα (0-10). Κάποιες χώρες
φαίνεται να διαπρέπουν σε συγκεκριμένους
τομείς, ακόμη και εάν δεν ανήκουν στην
πρώτη δεκάδα. Την υψηλότερη βαθμολογία
στην εργασία κατέχει η Ελβετία με βαθμολογία 9,8. Θεωρείται, παράλληλα, η πιο
ασφαλής χώρα μαζί με τη Νορβηγία και την
Ισλανδία.
Στον τομέα του εισοδήματος, οι ΗΠΑ κατέχουν την κορυφαία θέση. Η Ιαπωνία στη 16η
θέση, αν και δεν περιλαμβάνεται στην
πρώτη δεκάδα κατέχει την υψηλότερη βαθμολογία στην υγεία. Παρομοίως, η Τσεχία
έχει υψηλή βαθμολογία στην εκπαίδευση,
αλλά εντοπίζεται στην 26η θέση. Στην
κατώτερη θέση, δηλαδή την 34η, βρίσκεται
το Μεξικό με βαθμολογία 15,26 και στην 33η
θέση εντοπίζεται η Τουρκία με βαθμολογία

Η Ελλάδα σε δεινή θέση
Mε συνολική βαθμολογία 39,35 μονάδες, δηλαδή χαμηλότερα από τη βάση
του 50, καταλήγει η Ελλάδα στην 29η
θέση με βάση στοιχεία του ΟΟΣΑ για το
βιοτικό επίπεδο μεταξύ 34 κρατώνμελών του. Η Ελλάδα τοποθετείται ανάμεσα στην Πορτογαλία και τη Σλοβακία,
με επιμέρους βαθμολογία 0,7 στην
εργασία και 3,8 στα εισοδήματα αντί
του δέκα που είναι η υψηλότερη βαθμολογία. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει πως το
μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα
είναι η υψηλή ανεργία. Ο Ραλφ Αλτερ,
επικεφαλής του ΟΟΣΑ σε θέματα δημόσιας διοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, τόνισε ότι «αυτό που καταδεικνύουν τα στοιχεία αυτά δεν είναι μόνον
πως η Ελλάδα παρουσιάζει τη δεύτερη
υψηλότερη ανεργία ανάμεσα στα
κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά ότι σχεδόν
το ήμισυ των ανέργων βρίσκεται στην
περιοχή της Αθήνας».
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• Επαρχιακή Συνδιάσκεψη σωματείου Βιομηχανικών ΣΕΚ Αμμοχώστου

Τ

ο Κίνημα της ΣΕΚ δεν εφυσηχάζει.
Παρά τις πολλαπλές δυσκολίες θα
συνεχίσουμε απτόητοι τον αγώνα για
να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκ
νέου συνθήκες εργασιακής ασφάλειας
προς όφελος των εργαζομένων.

Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα
για προστασία των εργαζομένων

Διοικητικό συμβούλιο του σωματείου
Ανδρέας Κωνσταντίνου
ας

Γραμματέ-

Χρίστος Τορνάρης

Ταμίας

Ηλίας Χριστοφή

Μέλος

Το πιο πάνω μήνυμα στάληκε από την
Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Σωματείου
Βιομηχανικών ΣΕΚ Αμμοχώστου που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2014 στο οίκημα της ΣΕΚ στο
Παραλίμνι.

Παντελής Κωμοδίκης

"

Πανίκος Πάρπας

"

Δημήτρης Θωμά

"

Ανδρέας Σταύρου

"

Πέτρος Αχπαρτζακόγλου

"

Ο Οργανωτικός γραμματέας Αντρέας
Κωμωδίκης στο χαιρετισμό του, τόνισε
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εργάστηκε σκληρά ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων που αναφύονται στον κλάδο
εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης.

Ανδρέας Fandarac

"

Έκανε ενδελεχή αναφορά στην οργανωτική και οικονομική κατάσταση του
σωματείου, το οποίο επηρεάστηκε από
τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών
και ωφελημάτων.

της είναι η σήψη, η διαπλοκή και η αναξιοκρατία που καθιστά την οποιαδήποτε προσπάθεια πάρα πολύ δύσκολη.

Στην συνδιάσκεψη τιμήθηκε ο αποβιώσαντας Ανδρέας Κκιμήτρης που διετέλεσε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου (φωτό).

Ο κ. Κωμωδίκης κάλεσε όλους σε
συστράτευση, δράση και ενότητα με
στόχο να υπερπηθούν οι δυσκολίες οι
οποίες δυστυχώς δημιουργούν καθημερινή εργασιακή ανασφάλεια στους
εργαζόμενους.
Ο Επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Αμμοχώστου Δημήτρης Μαούρης επεσήμανε ότι το Κίνημα της ΣΕΚ παρακολουθεί και επαγρυπνεί για την αποτροπή αντιεργατικών και επικινδύνων

αποφάσεων.
Δυστυχώς, τόνισε, τα τελευταία χρόνια

η Κύπρος βιώνει το κόστος μιας κακής
νοοτροπίας που κύρια χαρακτηριστικά

Ο γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου εξέφρασε την ικανοποίηση
του για τις προσπάθειες που καταβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να υπερπηδήσει τα εμπόδια που
προβάλλονται σε συνεχή βάση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η ΣΕΚ, παρά τις
δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες που βιώνει η χώρα με υπευθυνότητα και σύνεση προσπαθεί να
συγκρατήσει τις συνέπειες που βαραίνουν καθημερινά τους εργαζόμενους,
θωρακίζοντας τα δικαιώματα τους.

• 16η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ Πάφου

Σ

ε καθημερινή βάση οι εργαζόμενοι στην οικοδομική
βιομηχανία βρίσκονται στο
στόχαστρο της εργοδοτικής
αυθαιρεσίας ενώ οι όροι και οι
μισθοί εργοδότησης οδηγούν
στην πείνα την ανέχεια και τον
εξευτελισμό.

Θα αγωνιστούμε σκληρά για αποτροπή
περαιτέρω θυματοποίησης των εργαζομένων
είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οι
οποίοι θα πρέπει με ενότητα
και συσπείρωση να δώσουν
μάχες για να μπορέσουν να
ανακτήσουν το χαμένο έδαφος.

Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να ανεχθεί
άλλο αυτή την άκρως απαράδεκτη κατάσταση και θα αγωνιστεί σκληρά για να μπορέσει
να εξοστρακίσει τα σύγχρονα
σκλαβοπάζαρα.

Η γραμματέας του σωματείου

Η σαφέστατη αυτή τοποθέτηση διατυπώθηκε από το βήμα
της Επαρχιακής Συνδιάσκεψης
του σωματείου οικοδόμων ΣΕΚ
Πάφου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου στο οίκημα
της ΣΕΚ Πάφου.
θα συνεχίσει ακατάπαυστα τον
αγώνα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων
που καθημερινά πλήττονται
από τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.

Διοικητικό συμβούλιο
Μάγια Ποζίδου Γραμματέας
Μάριος ΓεωργίουΤαμίας
Κωστάκης Μιχαήλ
Μιχάλης Ηλιάδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Χαράλαμπος Ανδρέου

κάλεσε τους οικοδόμους και
τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να εντείνουν
τη συντεχνιακή τους συσπείρωση για αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των εκφοβισμών και των πρωτόγνωρων
προκλήσεων.

Κυριάκος Γεωργίου

Τόνισε παράλληλα πως η ΣΕΚ

Παύλος Κουρτίδης
Μάριος Μαρίνου
Ιωάννης Κυριάκου
Κούλλα Αυγουστή
Γεώργιος Χριστοδούλου

Δυστυχώς, πρόσθεσε, είναι
λυπηρό εν έτη 2014 να επιβιώνουν στην Κύπρο σύγχρονα
σκλαβοπάζαρα με τους εργαζόμενους να είναι θύματα
εκμετάλλευσης.
Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης
τιμήθηκαν για την πολύχρονη
προσφορά τους στο σωματείου οι Νίκος Ψαθάς και Χριστάκης Παύλου (φωτό).

Ο γγ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου

Ανδρέας Περικλή

οικοδόμων ΣΕΚ Πάφου Μάγια
Ποζίδου κάλεσε τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν γύρω
από την ΣΕΚ ώστε η «συνδικαλιστική μας οργάνωση να μπορέσει δυνατότερη να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των εργοδοτών που έχουν στο στόχαστρο τους τα εργατικά δικαιώματα.»

Μάγια Ποζίδου, γραμματέας σωματείου

Ο εργοδοτικός ετσιθελισμός δεν θα περάσει

Δυστυχώς επεσήμανε μπροστά
στο φόβο της ανεργίας ο
Κύπριος εργαζόμενος αναγκάζεται να αποδεχθεί μισθούς
πείνας γιατί δυστυχώς κάποιοι έχουν εισάξει φθηνά εργατικά χέρια.

Οι Συντεχνίες κατανοώντας τα οικονομικά προβλήματα που
έχει επιφέρει στον τόπο η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και ύστερα από μεγάλο προβληματισμό έχουν αποδεχθεί
την πρόταση του Συνδέσμου
• Με ενότητα και σύνεση, Εργοδοτών για την μείωση
των μισθών και των ωφεληθα μπορέσουμε να αντιμεμάτων των εργαζομένων στο
τωπίσουμε με επιτυχία τις κλάδο της Οικοδομικής Βιοπρωτόγνωρες προκλήσεις μηχανίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο χαιρετισμός του
Επαρχιακού Γραμματέα της ΣΕΚ
Πάφου Νεόφυτου Ξενοφώντος
ο οποίος επεσήμανε ότι η
δύναμη του συνδικαλισμού

Θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι θα αγωνιστούμε σκληρά σε συνεργασία με τις άλλες Συντεχνίες να αποτρέψουμε την περαιτέρω μείωση των μισθών και
ωφελημάτων των εργαζομένων και είναι η στιγμή που θα χρειασθεί να ενωθούμε όλοι μαζί για να μην επιτρέψουμε τον ετσιθελισμό των εργοδοτών.

ERG_12-12_inn_8 & 9 7/8/14 12:02 PM Page 1
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Το ντέρμπι των κεφαλαιοκρατών
και το φαγοπότι των πολυεθνικών
– Το πρωτάθλημα της φτώχειας,
της βίας και της πορνείας
Νότια Αφρική, Βραζιλία, Κατάρ…
Όλες οι διοργανώσεις
του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μυρίζουν φορμόλη από τα
πτώματα των δολοφονημένων εργατών στο
βωμό της κερδοφορίας
του κεφαλαίου.

βαρβαρότητα.
Η κυβέρνηση με στρατό και αστυνομία, εκτοπίζει οικογένειες από

Οι χασάπηδες της πορνοβιομηχανίας επιβάλλουν το «σπορ» της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της βίας.

τις φαβέλες, αποψιλώνει ολόκληρες ζώνες πέριξ των Μουντιάλ
πληττουμένων περιοχών, εξοντώνει εν ψυχρώ φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Η καθημερινότητα είναι άθλια:
μιζέρια, εξαθλίωση, πόνος και

Σε κάθε αθλητική διοργάνωση, μείζονος σημασίας, παρατηρείται
θεαματική ζήτηση των σεξουαλι-

Απίστευτο αλλά αληθινό

Στα
γήπεδα
ο
της Βραζιλίας αναστενάζει!

Γνωρίζατε ότι το Ταγκό
θεραπεύει;

Έ

ρευνες στην Αυστραλία, έδειξαν, ότι μόλις
δύο εβδομάδες μαθημάτων αργεντίνικου
τάνγκο, αρκούν για να σας κάνουν και πάλι ευτυχισμένους.
Το επιστημονικό περιοδικό «Music and Medicine»
δημοσίευσε έρευνα, που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο
New England της Νέας Νότιας Ουαλίας και το Εθνικό
Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας στην Καμπέρα, η οποία
αναγνωρίζει τον παθιασμένο χορό, ως μία από τις
προτεινόμενες «θεραπείες» για όσους πάσχουν από
διαταραχές στη διάθεσή τους.
Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν άτομα ηλικίας
18 έως 73 ετών (με το 80% να είναι γυναίκες) αποκαλύφθηκε, ότι όσοι χόρευαν τάνγκο, μείωσαν σημαντικά το αίσθημα κατάθλιψης, το άγχος και τις διαταραχές στον ύπνο ενώ αναπτύχθηκε αίσθημα ευφορίας.

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

λαός

Από τις 12 του Ιούνη έως τις 12 του
Ιούλη, ημέρες διεξαγωγής του
Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος
Ποδοσφαίρου, η βιτρίνα της Βραζιλίας λάμπει! Η αλήθεια θα θαφτεί
κάτω από τον τσίγκο των φαβέλων
και τα σώματα εκπορνευμένων
παιδιών θα βρεθούν πεταμένα
δεξιά και αριστερά του δρόμου,
μετά από τη χρήση «ευυπόληπτων»
τουριστών πελατών της πορνοβιομηχανίας.

Κέρδος, τάξη και ασφάλεια
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Γυμνάσου καλά αλλά
τρώγε και σωστά

Ό

ταν θέλεις λιγότερα κιλά, λιγότερη κυτταρίτιδα και καλύτερο
«σχήμα» η γυμναστική δεν αρκεί. Η
γυμναστική θα βελτιώσει το σώμα σου
μόνο κατά 30%. Η συνολική σου εικόνα
θα αλλάξει αν συνδυάσεις το γυμναστήριο με σωστή διατροφή. Δηλαδή,
δεν έχει νόημα να λιώνεις στο γυμναστήριο και μετά να τρως πίτσες και
σοκολάτες!

Στα σκλαβοπάζαρα και
στα κάτεργα της πορνείας οδηγούνται γυναίκες
και παιδιά από κυκλώματα
υπάνθρωπων
σωματεμπόρων, με την
ανοχή και συνενοχή των
κυβερνόντων και της διεθνούς
καθεστωτικής
τάξης.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις -και όχι μόνο- θεμελιώθηκαν με το αίμα
εκατοντάδων
νεκρών
εργατών.
Άθλιες οι συνθήκες εργασίας στα εργοτάξια ενώ
η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,FIFA, σφυρίζει αδιάφορα
μαζί με τους χορηγούς των αγώνων, την Coca cola και την adidas,
που απαιτούν από τις διοργανώτριες χώρες τη διασφάλιση των
οικονομικών τους συμφερόντων με
οποιοδήποτε κόστος.Τό δημοφιλέστερο άθλημα μετατρέπεται σε
σύγχρονο σκλαβοπάζαρο εξαθλιωμένων ανθρώπων, που, αντί πινακίου φακής, σε απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς, παράγουν τον
πλούτο τον οποίο καρπούνται μια
χούφτα άνθρωποι.

κών υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, αύξηση της βίας κατά των
παιδιών και των γυναικών.

Η συμβουλή της ημέρας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η εμπορία γυναικών και παιδιών
συνιστά κατάφωρη παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Οικουμενική Διακήρυξη του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1012-1948) ορίζει:
“ Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό
καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο,
υπό οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύονται.
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια, ούτε σε
ποινή ή μεταχείριση σκληρή,
απάνθρωπη ή ταπεινωτική.”
Δυστυχώς η Διακήρυξη του ΟΗΕ
πετάχθηκε για άλλη μια φορά στον
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας

Το γέλιο του ... σήμερα
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Σοβαρά …
αστειάκια
ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΣ...
Σε μια μικρή κωμόπολη στο Τέξας ρωτάει ο
δάσκαλος: "Ποιά παιδάκια είναι οπαδοί
του Μπούς;"
Σηκώνουν το χέρι όλα τα παιδάκια, εκτός
από τον Μπόμπ. "Εσύ Μπόμπ δεν είσαι
οπαδός του Μπούς;", ρωτάει ο δάσκαλος
με έκπληξη.
"Όχι κύριε, είμαι οπαδός του Κέρι, γιατί η
μαμά είναι οπαδός του Κέρι, και ο μπαμπάς είναι οπαδός του Κέρι", απαντάει ο
Μπόμπ.

"Και αν η μαμά σου ήταν ηλίθια, και ο
μπαμπάς σου βλάκας, εσύ τι θα ήσουν;" ρωτάει
περιπαικτικά ο εκνευρισμένος ο δάσκαλος.
"Οπαδός του Μπούς!", απαντάει θριαμβευτικά.

600.000 Κινέζοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από υπερκόπωση

Π

ληθαίνουν οι θάνατοι στην Κίνα λόγω της
υπερεργασίας, σύμφωνα με τα κινεζικά
μέσα ενημέρωσης. Τα ποσοστά που παραθέτουν είναι τρομακτικά. Περίπου 600.000
Κινέζοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από την υπερβολικά σκληρή εργασία, σύμφωνα με την
κινεζική εφημερίδα Youth Daily, ενώ το κινεζικό Radio International, τον Απρίλιο, ανέφερε
ότι 1.600 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα.
Η ιστοσελίδα Weibo είναι γεμάτη με καταγγελίες και παράπονα από νέους αλλά και μεγαλύτερους Κινέζους, για τις δύσκολες συνθήκες εργασίας που φτάνουν τους εργαζομένους μέχρι και στο θάνατο.

Σύμφωνα με το Bloomerg, ένα εικοσιτετράχρονος υπάλληλος στο
Ogilvy Public Relations Worldwide, μια εικοσιπεντάχρονη
ελεγκτής
στο
PricewaterhouseCoopers και ένας από τους
κύριους σχεδιαστές της επόμενης γενιάς
μαχητικών αεροσκαφών της Κίνας, ήταν
μερικά από τα θύματα της υπερεργασίας.
“Ποιό είναι το νόημα στο να εργάζεται
κανείς υπερωρίες; Το να φτάνει στον
θάνατο;” σχολίασε κάποιος Κινέζος στο
Weibo, αναφερόμενος στο αφεντικό του,
που ζήτησε από τους υπαλλήλους του να
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην

εργασία.
Η αύξηση του ποσοστού θανάτου του εργατικού
δυναμικού της Κίνας, σχετίζεται με τη συρρίκνωση
του εργατικού δυναμικού. Οι υπάλληλοι απαιτούν
υψηλότερους μισθούς και οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια οργανώνουν απεργίες ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
Ως αντιστάθμισμα των καλών μισθών, οι εργοδότες
υποχρεώνουν τους υπαλλήλους σε υπερωρίες κατά
παράβαση της κινεζικής εργατικής νομοθεσίας,
σύμφωνα με εκπρόσωπο της εργατικής συνομοσπονδίας της Κίνας.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

Αλλάξτε δραστικά τρόπο ζωής
Α

γχώνεστε; Μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας θα
μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.
Το βρίσκετε αδύνατο να γυρίσετε
τον διακόπτη και να χαλαρώσετε;
Έχετε πάντα όλο το βάρος του
κόσμου στους ώμους σας; Η πίεση
της σύγχρονης ζωής σάς οδηγεί σε
αμέτρητα βράδια αϋπνίας;
Εάν η απάντηση σ’ αυτές τις ερωτήσεις είναι «ναι», ή εάν αισθάνεστε απλά λίγο αγχωμένοι, τότε
πρέπει να μάθετε να χαλαρώνετε.
Το μέσο άτομο περνάει 27 ημέρες
τον χρόνο ανησυχώντας και νιώθοντας αγχωμένο, αλλά μπορείτε να το αποφύγετε αυτό με το
να υιοθετήσετε μίαν από τις
ακόλουθες αλλαγές στον τρόπο
ζωής σας, που είναι σχεδιασμένες να σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε.

ρήσει η σειρά σας για κανένα
δίωρο, αλλά επειδή έρευνες έχουν
δείξει πως ένα καλό διάβασμα
κάνει πραγματικά καλό στην υγεία
σας.

• Το μέσο άτομο περνάει
27 ημέρες τον χρόνο ανησυχώντας και νιώθοντας αγχωμένο,
αλλά μπορείτε να αποφύγετε
την κατάσταση αυτή
όσο ακόμη είναι νωρίς

• Απενεργοποιήστε το κινητό
σας
Όταν φεύγετε από το γραφείο το
απόγευμα ή το σαββατοκύριακο,
αυτό το διάστημα που ακολουθεί
-όσο απογοητευτικά σύντομο κι αν
είναι- είναι απόλυτα δικό σας. Τα
κινητά είναι σχεδιασμένα για ένα
πράγμα και μόνο - να ενοχλούν
τους ανθρώπους. Γι’ αυτό κλείστε
το κινητό σας, καθίστε και χαλαρώστε.
• Διαβάστε ένα καλό βιβλίο
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί το
δωμάτιο αναμονής του γιατρού
σας είναι γεμάτο από περιοδικά;
Όχι, δεν είναι επειδή θα καθυστε-

• Ξεκινήστε να τρώτε σωστά
Ποτέ μην υποτιμάτε τη σημασία
που έχει η διατροφή στην υγεία
σας και στην ευημερία σας. Εάν
αισθάνεστε μόνιμα ευέξαπτοι,
εκτός φόρμας και «τσιτωμένοι», το
πιο πιθανό είναι πως προμηθεύετε
το σώμα σας με τα λάθος τρόφιμα.
Μειώστε την καφεΐνη, το αλκοόλ
και τα φαγητά που περιέχουν λίπη
και θερμίδες, και θα αισθανθείτε
πολύ καλύτερα σύντομα.

• Αρχίστε να γυμνάζεστε
Το να τρώτε σωστά είναι σίγουρα
καλό, αλλά το να προσθέσετε
συχνή γυμναστική εξάσκηση θα
χαμηλώσει τα επίπεδα του άγχους
σας ακόμα περισσότερο. Αμέτρητες
έρευνες έχουν δείξει πως ιδρώνοντας κάνοντας γυμναστική, αυτό
κάνει θαύματα στην πνευματική
σας κατάσταση, για να μην αναφέρουμε τη σεξουαλική σας ζωή, τον
ύπνο και τα προφανή οφέλη για το
σώμα σας.
• Πάρτε μίαν ανάσα
Εάν συχνά αισθάνεστε πιεσμένοι,
με λίγες ανάσες ή σα να «τρέχουν» χίλιες και μία σκέψεις από
το μυαλό σας, τότε εξασφαλίστε
πως κάθε μέρα θα βρίσκετε χρόνο
για να οδηγήσετε το σώμα σας
στην άλλη πλευρά της κλίμακας.
Αφιερώστε 20 λεπτά κάθε μέρα
για να σταματάτε ό,τι κάνετε, να
κάθεστε κάτω και να διαλογίζεστε. Κλείστε τα μάτια σας και
συγκεντρωθείτε στην αναπνοή
σας μέχρι να πέσουν οι ρυθμοί
σας, αφήνοντάς σας να αισθάνεστε χαλαρωμένοι και πως έχετε τον
έλεγχο.
• Ανακαλύψτε τη φύση
Το να αποδράστε από την πόλη,
έστω και για μία ημέρα, και να
έρθετε κοντά στη φύση θα σας
βοηθήσει να καθαρίσετε το μυαλό
σας από τις σκοτούρες και θα σας
επιτρέψει να περάσετε ποιοτικό
χρόνο με τον εαυτό σας ή με τους
αγαπημένους σας.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Αν αφήσεις τον
εκνευρισμό να σε κατευθύνει,
θα βρεθείς μπλεγμένος σε διαμάχες και
εντάσεις, που δεν θα σε οδηγήσουν
πουθενά. Μην παρασυρθείς, λοιπόν
και απόφυγε με κάθε τρόπο τις υπερβολικές κινήσεις και τα βαριά λόγια.
Ταύρος: Ίσως πρέπει να αναλογιστείς
τα λάθη σου και να δεις ποιες καταστάσεις χειρίζεσαι με λάθος τρόπο και
τι πρέπει να κάνεις, για να αλλάξεις
τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα
γεγονότα. Προσοχή στον αυθορμητισμό και τη βιασύνη, σκέψου με την
λογική και όχι το συναίσθημα.
Δίδυμοι: Είναι καιρός να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να τον προστατευτείς από τις κακοτοπιές. Έτσι,
θα προχωρήσεις προς τους στόχους
σου χωρίς να έχεις ανάγκη κανέναν.
Ωστόσο, να θυμάσαι πως κάποια
άτομα θέλουν το καλό σου και μπορείς
να στηριχθείς πάνω τους. Μην χάσεις
το μέτρο, γιατί δεν θα κρίνεις σωστά.
Καρκίνος: Πρόσεξε πολύ σήμερα τις
κινήσεις που θα κάνεις, καθώς κάποιες αποφάσεις θα είναι καθοριστικές
για το μέλλον σου. Μην κρίνεις επιπόλαια τα ζητήματα που σε απασχολούν.
Πάντως, ο Δίας επιμένει να στέκεται
στο πλευρό σου και σε βοηθάει σημαντικά να κάνεις τις σωστές αλλαγές
στους τομείς που σε προβληματίζουν.
Λέων: Πολλά ζητήματα που αφορούν
στην οικογένειά σου θα αρχίσουν να
εξελίσσονται θετικά, αλλά αυτό δεν

πρέπει να σε κάνει να επαναπαυτείς,
γιατί θα χάσεις πολύτιμο χρόνο. Όπως
και να έχει, καλύτερα να μην ακολουθήσεις τον αυθορμητισμό σου και να
μην κάνεις ό,τι σου έρχεται στο μυαλό.
Χρειάζεται λίγη παραπάνω σκέψη.
Παρθένος: Από τη μια η λογική και
από την άλλη το συναίσθημα, σε οδηγούν σε δρόμους που σε διχάζουν.
Καλύτερα να πάρεις παραδείγματα
από το παρελθόν και να σκεφτείς πού
σε έχει οδηγήσει μέχρι τώρα το ένστικτό σου. Με βάση την προηγούμενη
εμπειρία σου, θα ξέρεις αν πρέπει να
το ακούσεις ή όχι.
Ζυγός: Πρόσεξε, λόγω της υπέρμετρης
αισιοδοξίας σου, να μην οδηγηθείς σε
λάθος κινήσεις και κυρίως να μην
πάρεις βιαστικές αποφάσεις, χωρίς να
έχεις σκεφτεί τις επιπτώσεις. Υπάρχει
πιθανότητα να πεις κουβέντες, που θα
πληγώσουν τους δικούς σου ανθρώπους.
Σκορπιός: Προσπάθησε να ηρεμήσεις
και να συγκεντρωθείς. Υπάρχουν
πολλά ζητήματα που πρέπει να σκεφτείς και κυρίως εκείνα που αφορούν
στο παρελθόν σου και τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζονται μπροστά
σου.
Τοξότης: Έχεις γίνει λίγο περισσότερο
απαιτητικός τον τελευταίο καιρό και
αυτό φαίνεται πολύ έντονα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Δεν ανέχεσαι
εύκολα κάποιες καταστάσεις, κυρίως
άτομα που προσπαθούν να σε ξεγελά-

σουν. Μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό και μην χάνεις τη ροή της σκέψης
σου, γιατί εσύ θα είσαι αυτός που θα
ζημιωθείς.
Αιγόκερως: Ο συναισθηματισμός
παίρνει το πάνω χέρι και σε κάνει
αρκετά ευαίσθητο. Αυτή η διάθεση
μπορεί να σε κάνει να κλειστείς στον
εαυτό σου και να μείνεις μακριά από
τις πολλές συναναστροφές. Η αλήθεια
είναι όμως ότι δεν σου φταίνε οι γύρω
σου και ότι η απομόνωση και η μελαγχολία δεν θα σε βοηθήσουν ιδιαίτερα.
Υδροχόος: Είναι καιρός να στηριχθείς
στις δυνάμεις σου και να δείξεις εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου, που
είναι πάρα πολλές. Μην κάνεις πίσω
σε κάποιες αποφάσεις, τις οποίες σκέφτεσαι εδώ και καιρό, αλλά δεν τολμάς
να υλοποιήσεις. Γενικότερα είναι μια
μέρα με δυσκολίες, αλλά με συνέπεια
και προσοχή, θα τα καταφέρεις μια
χαρά. Προσοχή, να μην παρασυρθείς
και πεις μεγάλα λόγια.
Ιχθύες: Πολλά από τα σχέδιά σου
καθυστερούν, γιατί μάλλον πρέπει
πρώτα να πείσεις τους άλλους για όσα
έχεις στο κεφάλι σου και μετά να αρχίσεις να τα υλοποιείς. Μην αφήσεις τις
καταστάσεις χωρίς να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου. Ακόμη κι αν χρειαστεί να καταβάλεις έντονες προσπάθειες, στο τέλος θα δεις ότι άξιζε τον
κόπο.
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Trifle με brownie και βατόμουρα
Υλικά:
Για την κρέμα
330 ml γάλα πλήρες, 300 ml κρέμα γάλακτος,
6 κρόκοι από μεγάλα αυγά, 1 κ.σ. κοφτή κόρν φλάουερ
4 κ.σ. ζάχαρη caster ή άχνη
Για τα brownies
2 κούπες ή 560γρ. Nutella, 4 αυγά,
20 κ.σ. αλεύρι ΓΟΧ
Για τη σαντιγί
1 κουτί σαντιγύ σε σκόνη (οικογενειακή συσκευασία - 2φακελάκια), 1 λίτρο γαλα
Πρόσθετα
βατόμουρα κατεψυγμένα
φράουλες κατεψυγμένες ή φρέσκιες (ανάλογα την εποχή)
σιρόπι σοκολάτας για παγωτό
αμύγδαλα "φλουδίτσες"
1 βαθύ μπώλ
Εκτέλεση:
Ξεκινάμε φτιάχνωντας την κρεμα: Βράζουμε το γάλα και
την κρέμα γάλακτος σε ένα αντικολλητικό σκεύος. Χτυπάμε τους κρόκους με το κόρν φλάουερ και τη ζάχαρη σε ένα
μπώλ και ρίχνουμε το μείγμα μας στην κατσαρόλα με το
μείγμα γάλακτος-κρέμας γάλακτος. Ανακατεύουμε γρήγορα εκτός φωτιάς και αφου ομογενοποιηθούν οι κρόκοι με
το υπόλοιπο μείγμα, το ξαναβάζουμε στην φωτιά και
ανακατεύουμε μέχρι να είναι η κρέμα αρκετά παχιά για να
στέκεται στην ράχη του κουταλιού. Μην αφήσετε να βράσει παραπάνω γιατί θα "κόψει". Μεταφέρεται την κρέμα
σ'ένα μπώλ και αφήστε την να κρυώσει. Για τα nutella
brownies, ρίξτε όλα τα υλικά σε ένα μπώλ, τα χτυπάμε στο
μίξερ και αφου γίνει ένα ομοιογενές μείγμα το ρίχνουμε σε
ένα μικρό ταψάκι παραλληλόγραμμο, και κάπως παχύ
πάτο. Το ψήνουμε στους 180 βαθμούς, γύρω στα 30
λεπτά.
Για τη σαντιγύ ακολουθούμε τις οδηγίες του κουτιού.
Αφού έχει κρυώσει η κρέμα και το μπράουνι, ξεκινάμε
βάζωντας τις στρώσεις στο μπωλ. Κόβουμε το μπράουνι
σε τετράγωνα κομμάτια, θα πρέπει να βγάλουνε δύο
στρώσεις στο μπώλ μας γιαυτό αν δούμε πως μετά την
πρώτη στρώση δεν μας περισσεύει πολύ κέηκ, κόβουμε τα
τετράγωνα κυβάκια μας οριζόντια για να μας φτάσουν!
Οπότε ξεκινάμε καλύπτοντας τον πάτο του μπώλ με
κύβους μπράουνι. Μετά με την μισή δόση κρέμας, για να
καλυφθούν όλα τα κομματια στον πατο, μετά την κρέμα
βάζουμε τα βατόμουρα μας, μετά από πάνω τους την
υπόλοιπη κρέμα. Στην συνεχεια το υπολοιπο μπραουνι,
ξανά βατόμουρα και μετά παίρνουμε το σιρόπι σοκολάτας
και περιχύνουμε πάνω απ'τα βατόμουρα όση ποσότητα
θέλουμε. Στην τελευταια στρωση, ετοιμαζουμε την σαντιγυ, την απλώνουμε όπως θέλουμε από πάνω και στο τελος
κόβουμε και βάζουμε τις φράουλες και πασπαλίζουμε με
τα αμύγδαλα. Το βάζουμε ψυγείο να κρυώσει καλα και
είναι έτοιμο!

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Σούβλα Μπουφέ στην
εξοχή μόνο με €6
το άτομο

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 718 - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1963

Μία Ομοσπονδία μέ φλέγοντα αιτήματα και ισχυρούς εργοδότας

ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕΝ

Το εστιατόριο του
εξοχικού συγκροτήματος της ΣΕΚ
στον Κάτω
Αμίαντο προσφέρει κάθε Κυριακή
μπουφέ - σούβλα
από τις 1-3μ.μ.
προς €6 το άτομο.
Το συγκρότημα
βρίσκεται μέσα σε
μαγευτική δασώδη
περιοχή πάνω
από το χωριό.
Κρατήσεις μέχρι
το Σάββατο
Τηλ. 99628777
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 20/2014, 2/7/2014
200.000 ............ 35915

100 .................. 27460

TZAKPOT

100 .................. 52925

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

29530
25777
26519
34631
20646
58177
42169
19105
35048
57467
44796
35967
39543
42468
22779
31725
29796

100 .................. 40340
100 .................. 27408
100 .................. 33417
100 .................. 50604
100 .................. 51066
100 .................. 54931
100 .................. 40275
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
5958, 3874
Από €20 οι λήγοντες σε
116
Από €10 οι λήγοντες σε
084, 654
Από €4 οι λήγοντες σε
98, 29

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑΚΙ
Πωλείται ημιφορτηγάκι FORD TRANSIT
κλειστό, ηλικίας 14
ετών σε καλή κατάσταση και ανανεωμένο πιστοποιητικό
τεχνικού ελέγχου
(ΜΟΤ)
Τιμή €2000
Τηλ. 99373000

ΓΝΩΜΙΚΟ
Ο πιο αξιολύπητος
από όλους τους
ανθρώπους είναι
αυτός που μετατρέπει
τα όνειρά του σε
ασήμι και χρυσάφι.
Χαλίλ Γκιμπράν, 18831931, Λιβανοαμερικανός
ποιητής & φιλόσοφος

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

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

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Για πληροφορίες:
99647700
www.eliofoscenter.com

ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»
Στον εξοχικό Πολύστυπο
Σ’ ένα επιβλητικό ύψωμα μέσα στο πράσινο, πάνω
από την πανέμορφη κοιλάδα
των φυντουκιών και φόντο τη Λευκωσία
και τον Πενταδάκτυλο.
Παραδοσιακά φαγητά, χωριάτικοι μεζέδες
Αναλαμβάνονται βαπτίσεις, πάρτυ γενεθλίων
και άλλες εκδηλώσεις

Τηλ. 99473179 - 22652502

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
Οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 59, το Ίδρυμα
Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 - 59, η ΣΕΚ, ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Εθελοντών Αγωνιστών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων
Καταδρομέων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Τεθωρακισμένων, η
ΠΑΔΕΔ - Πρωτοπορία Δασκάλων, η ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητών, ο Γυναικείος
Όμιλος Πρωτοπορία, η ΓΟΔΗΣΥ, ο Παναγροτικός, η ΕΠΟΠΛ, η
ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ., η Γ.Ο.Ε.Κ., η ΝΕΚ και η οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών,
σας προσκαλούν να παρευρεθείτε στο Τρισάγιο που οργανώνουν την
Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 και ώρα 7.30μ.μ.στον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας, στη μνήμη των Ελλαδιτών και Κυπρίων
Αξιωματικών και Οπλιτών και όλων των άλλων που έπεσαν κατά την
βάρβαρη τουρκική εισβολή.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ω

ς την χειρότερη στιγμή
στην καριέρα του χαρακτήρισε το χαμένο πέναλτι
κόντρα στην Κόστα Ρίκα ο
Φάνης Γκέκας. Ο Έλληνας
επιθετικός, μίλησε για την
τραγική εκείνη στιγμή αλλά
και όσα ακολούθησαν. Μεταξύ άλλων είπε πως δεν μπορεί να κοιμηθεί από εκείνη
την μέρα και μετά, καθώς
όποτε κλείνει τα μάτια του
βλέπει μπροστά του την
φάση του χαμένου πέναλτι...

Γκέκας: «Δεν μπορώ να κοιμηθώ...»
Ο Φάνης Γκέκας μίλησε για την στιγμή του μοιραίου «πέναλτι»

Για την ψυχολογία του τις
τελευταίες μέρες: «Δεν κοιμήθηκα το βράδυ ούτε χθες, ούτε
τα βράδια που μεσολάβησαν
από την ημέρα του αγώνα με
την Κόστα Ρίκα. Δεν μπορούσα
να κοιμηθώ. Όταν κλείνω τα
ματιά μου βλέπω συνέχεια την
φάση του πέναλτι, είναι συνέχεια μέσα στο μυαλό μου».
Για το τι αισθάνθηκε όταν
έχασε το πέναλτι: «Με το που
χάνω το πέναλτι έσβησαν όλα
μπροστά μου. Έβλεπα μόνο
σκοτάδι. Σαν να γύρισε η γη
ανάποδα. Ήρθαν οι συμπαίκτες και μου είπαν κάποια
πράγματα και τους ευχαριστώ
πάρα πολύ γιατί τους χρειαζόμουν, αλλά εκείνη την στιγμή
έχασα τον κόσμο από μπροστά
μου. Αισθανόμουν πάρα πολύ

σίγουρος πως θα το βάλω. Αν
δεν ήμουν σίγουρος δεν θα
πήγαινα να το εκτελέσω.
Αισθανόμουν πάρα πολύ καλά
πριν από την εκτέλεση του
πέναλτι. Μετά γύρισαν όλα
ανάποδα στο μυαλό μου».
Για το τι του είπαν οι
συμπαίκτες του μετά το
χαμένο πέναλτι: «Ήρθαν τα
παιδιά και μου είπαν πως δεν
πειράζει και πως χάσαμε όλοι
μαζί. Εκείνη η στιγμή, όμως,
ήταν η χειρότερη στιγμή της
καριέρας μου».
Για την πικρία που έμεινε:
«Έχουμε μείνει μ’ αυτή την
πικρία, όλοι οι ποδοσφαιριστές και ήταν άδικο που αποκλειστήκαμε. Μείναμε με την
πικρία γιατί αξίζαμε την πρόκριση ακόμα και όταν χάναμε
με 1-0. Μετά δεν κοιμήθηκα
σχεδόν καθόλου, εκτός από 4-5
ώρες μέσα στο αεροπλάνο».
Για το αν τον συγκίνησε η
υποδοχή στην Ελλάδα: «Με
συγκίνησε η υποδοχή πάρα
πολύ. Μου έδωσε μεγάλη χαρά
το ότι ήταν και μικρά παιδιά
εκεί. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, με συγκίνησε και μου έδωσε

Η Β’ φάση
Η Β’ φάση του πρωταθλήματος Α’
Κατηγορίας 2014-15 θα διεξαχθεί
σε δύο ομίλους, οι οποίοι θα καθο-

Για τις συζητήσεις που έγιναν στην ομάδα μετά την
ήττα στο πρώτο παιχνίδι:
«Κάναμε μια συζήτηση με τον
προπονητή αλλά και μεταξύ
μας και αλλάξαμε την κατάσταση. Η συζήτηση με τον
προπονητή αλλά και αυτή που
είχαμε όλοι μαζί μας βοήθησε
πολύ».
Για την δυσκολία στο τέρμα
που είχε η Εθνική: «Κάποιοι
που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο
καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα
πολύ δύσκολο να μπει ένα
γκολ. Δεν χρειάζεται μόνο ο
επιθετικός να είναι καλά, αλλά
όλη η ομάδα. Βέβαια δεν θα πω
πως δεν φταίμε οι επιθετικοί.
Δημιουργήθηκαν
κάποιες
ευκαιρίες. Και με την Κολομβία
το δοκάρι που είχα. Από εκεί
και πέρα υπήρξε μεγάλη ατυχία. Με την Ακτή μπορεί να μην
σκόραραν οι επιθετικοί, αλλά
τα γκολ μπήκαν».

Αναλυτικά στη συνέντευξή του
τόνισε:
Για το αν θα προκρινόταν η
Εθνική εφόσον ευστοχούσε στο
πέναλτι: «Δεν φτάσαμε μέχρι
το επόμενο πέναλτι για να το
ξέρω αυτό. Θα είχαμε ένα
παραπάνω πέναλτι για να
διεκδικήσουμε την πρόκριση.
Από εκεί και πέρα ήταν μια
ρώσικη ρουλέτα, δεν ήταν κακό
το πέναλτι που εκτέλεσα. Ο
τερματοφύλακας, όμως, ήταν
από τους καλύτερους του Μουντιάλ. Όταν πήρα την μπάλα
για να το εκτελέσω ξεκαθάρισα
στον διαιτητή πως βγαίνει από
την γραμμή. Το έκανε και στα
προηγούμενα πέναλτι, απλά
επειδή μπήκαν μέσα, δεν έδωσε
κανείς σημασία».
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«Ήταν η χειρότερη
στιγμή της
καριέρας μου»
ελπίδες για την συνέχεια».
Για το κλίμα που υπήρχε στην
ομάδα: «Από την πρώτη μέρα
που μαζευτήκαμε δημιουργήθηκε από τους δημοσιογράφους η εντύπωση πως η Εθνική δεν είναι στα καλά της. Αυτό
γινόταν και πριν από το
πρώτο παιχνίδι αλλά και μετά,
όπου μετρούσε πια μόνο το
σκορ με την Κολομβία. Από εκεί
και πέρα χρειάστηκαν τεράστια αποθέματα για να προκριθούμε και δείξαμε ότι η
ομάδα έχει προσωπικότητες
και χαρακτήρες. Είναι ένα κομμάτι που κρατάει την Εθνική.
Το πρώτο παιχνίδι ήταν εις

ριστούν ανάλογα με την κατάταξη
των ομάδων στην Α’ φάση. Στον Α’
όμιλο θα συμπεριληφθούν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις
1 - 6 και στο Β’ εκείνες που θα

βάρος μας σε όλα τα επίπεδα
και ανατρέψαμε την κατάσταση 1000%. Σε κάθε διοργάνωση
υπάρχουν κάποια θέματα που
όμως δεν επηρεάζουν την
ομάδα. Αυτά φεύγουν αμέσως
και είναι περαστικά. Είναι
πάρα πολλές οι μέρες που
είμαστε μαζί στο ξενοδοχείο
και τα αποδυτήρια. Μόνο και
μόνο που ζεις το Μουντιάλ τα
ξεχνάς όλα. Ξέρεις πως πάς
για έναν συγκεκριμένο σκοπό
και όλα σβήνονται. Αυτό
φάνηκε με την Ακτή αλλά και
την Ιαπωνία που ήμασταν 10
παίκτες και καταφέραμε να
κρατήσουμε το μηδέν».

καταλάβουν τις θέσεις 7-12. Από
την Α’ όμιλο θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής, ενώ οι δύο τελευταίες
ομάδες του Β’ ομίλου θα υποβιβαστούν στην δεύτερη κατηγορία.

Για τις σκέψεις των παικτών
όταν έμεινε με 10 παίκτες η
Κόστα Ρίκα: «Πρέπει να έχεις
υπομονή σε αυτά τα παιχνίδια.
Η αντίπαλη ομάδα κλείνεται
και δεν έχεις χώρους. Πρέπει
να εκμεταλλευτείς τις λίγες
ευκαιρίες. Προσπαθήσαμε να
κυριαρχήσουμε για να μην
φάμε γκολ και να σκοράρουμε.
Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε».

ΠΙΣΤΗ ΣΤΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Για το αν πίστευαν οι διεθνείς
στην νίκη όταν το παιχνίδι
πήγε στα πέναλτι: «Είχαμε την
αυτοπεποίθηση ότι μπορούσαμε να περάσουμε ακόμα και
στα πέναλτι. Το πρώτο πέναλτι των αντιπάλων βρήκε και
λίγο στο δοκάρι και θα μπορούσε να πάει έξω».

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Για το αν μπορεί να συνεχίσει
η Εθνική: «Αυτή η Εθνική έχει
την ποιότητα και τους ποδοσφαιριστές να συνεχίσει. Μόνο
που πέρασε ως τέταρτηπέμπτη ευρωπαϊκή ομάδα στο
Μουντιάλ μετράει πολύ. Είναι
μια παγκόσμια δύναμη, πλέον,
η Εθνική».

Οι ομάδες θα μεταφέρουν τους
βαθμούς που κέρδισαν στην Α
φάση στην Β φάση η οποία αρχίζει
στις 28 Φεβρουαρίου και τελειώνει
στις 17 Μαίου 2015.
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Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ

Συνέντευξη

Επείγει συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης
των εργαζομένων για τα δικαιώματα τους

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με την Ξένια Κωνσταντίνου,
Πολιτικό Επιστήμονα

1 Η ανεργία έχει ηλικία; Η ανεργία έχει πλήξει όλα
τα ηλικιακά στρώματα του πληθυσμού. Η ιδιαιτερότητα της νεανικής ανεργίας έγκειται στο ότι οι νέοι
άνεργοι είναι οι τελευταίοι που θα προσληφθούν και
οι πρώτοι που θα απολυθούν.

2 Τι μπορεί να γίνει; Στο παρόν στάδιο οφείλουμε
να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες να είναι οικονομικά βιώσιμες αλλά και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των νέων και της σημερινής αγοράς. Για να
καταλήξουμε όμως σε εποικοδομητικές προτάσεις
χρειάζεται πρώτα να αξιολογήσουμε τα δυνατά και
αδύνατα μας σημεία.
3 Οι νέοι μας δεν είναι – σε ποσοστά - από τους
πιο μορφωμένους της Ευρώπης; Είναι! Αλλά ας μην
παραβλέπουμε επίσης την περιορισμένη έως και
μηδενική εργασιακή εμπειρία των αποφοίτων μας.
Τη νησιώτικη κουλτούρα της κλειστής οικονομίας
γεγονός που έχει αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό την
ανάπτυξη της κινητικότητας κατά τις σπουδές και
κατά την επαγγελματική καριέρα. Εντοπίζουμε
δηλαδή σημαντικό βαθμό ανάπτυξης «πανεπιστημιακών δεξιοτήτων» (βλ. βιογραφικά με εξαίρετους
βαθμούς) αλλά και περιορισμένη καλλιέργεια
«δεξιοτήτων ζωής» (περιορισμένες δυνατότητες
επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, εργασία
εντός χρονοδιαγραμμάτων, επίλυση διαφορών, διαπολιτισμικές δεξιότητες κλπ.)

Η

Υπουργός Εργασίας συμφωνεί με τη θέση της ΣΕΚ ότι επιβάλλεται η ανάληψη εκστρατείας ενημέρωσης των εργαζομένων για τα
δικαιώματα τους που πηγάζουν μέσα από τις νομοθεσίες που προάγουν την Ισότητα. Σε προχθεσινή συνάντηση της ΣΕΚ με την υπουργό
τονίσθηκε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι που δεν είναι ενταγμένοι στις
συντεχνίες, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους που πηγάζουν μέσα
από τις νομοθεσίες με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται σημαντικά η
δυνατότητα διεκδίκησης τους.

Το Τμήμα Εργαζομένων γυναικών
ΣΕΚ επέδωσε στην υπουργό υπόμνημα με εισηγήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση και υιοθέτηση
πολιτικών που να προάγουν την
ισότητα στο χώρο εργασίας και να
διευκολύνουν τους εργαζόμενους
γονείς στην καθημερινή τους πάλη
να συνδυάσουν οικογένεια και
εργασία.
Η γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα
Ησαία, τόνισε ότι στις περιπτώσεις παράνομων απολύσεων για
λόγους εγκυμοσύνης η άγνοια των

√ Αγνοούν τα δικαιώματα
τους για τις νομοθεσίες που
προάγουν την ισότητα

√ Το πρόβλημα εντοπίζεται
κυρίως σε ανοργάνωτους
χώρους εργασίας
δικαιωμάτων δεν υποβοηθά στην
άρση της αδικίας και της παρανομίας αλλά αντίθετα δημιουργεί
τετελεσμένα.
Από την πλευρά της η υπουργός
Ζέτα Αιμιλιανίδου υπογράμμισε

ότι τα ισχυρά στερεότυπα και οι
νοοτροπίες δύσκολα ανατρέπονται
ανεξάρτητα από την
ύπαρξη
ισχυρού νομοθετικού πλαισίου.
Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στα λανθασμένα πρότυπα που
προβάλλονται καθημερινά μέσα
από τηλεοπτικές ταινίες με τη
γυναίκα πάντοτε να κατέχει υποδιαίστερους ρόλους.
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωυσέως, ο γενικός οργανωτικός
Πανίκος Αργυρίδης, ο γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Ασσιώτης ο διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Θεοφάνης Τρύφωνος, ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων Ανδρέας Μυλωνάς και ο
διευθυντής Τμήματος Εργασίας
Δημήτρης Μιχαηλίδης.

4

Έχουμε μια καταδικασμένη γενιά; Έχουμε μία
γενιά υψηλού ρίσκου! Όμως θα ήταν εγκληματικό οι
νέοι μας να «χάσουν» ακόμη μια πενταετία έως ότου
ανακάμψει πλήρως η οικονομία. Πρέπει να συγκρατήσουμε την εκροή των νέων επιστημόνων από το
ενδεχόμενο μόνιμης φυγής στο εξωτερικό. Για να το
πετύχουμε τα πιο πάνω θεωρώ ότι άμεσα θα πρέπει
να κινηθούμε πάνω σε τρεις άξονες.
• Διάδοση και εφαρμογή από κυπριακούς φορείς του
θεσμού της πρακτικής εξάσκησης (internships).
• Προώθηση και ενίσχυση της κινητικότητας
• Προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης

5

Οπότε μισογεμάτο το ποτήρι; H κρίση έφερε
ανεργία, μιζέρια και ματαιότητα. Αν
παραμείνουμε αδρανείς αναντίλεκτα η κρίση θα διαρκέσει ακόμη
περισσότερο. Αν όμως από την
άλλη ως άτομα και ως οργανωμένοι φορείς προτείνουμε λύσεις
και δράσουμε εποικοδομητικά η
ανάκαμψη θα έρθει μία ώρα
γρηγορότερα.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕΚ
1

Στην αυριανή ολομέλεια
το νομοσχέδιο για το ΕΕΕ

Ε

κτός συγκλονιστικού απροόπτου, η ολομέλεια της
Βουλής θα ψηφίσει αύριο Πέμπτη το νομοσχέδιο
για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Σε προχθεσινή
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας
συζητήθηκε το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου και οι
σχετικοί κανονισμοί. Τα κόμματα έχουν επιφυλαχθεί
να τοποθετηθούν κατά την αυριανή συζήτηση στην
ολομέλεια.
Οι τροποποιητικές προτάσεις των κομμάτων αποσκοπούσαν βασικά στη διασφάλιση ότι δεν θα επηρεασθούν αρνητικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
όπως οι ανάπηροι και οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος σε σχέση με την παραχώρηση του επιδόματος
τέκνου.
Το ΕΕΕ αποσκοπεί στη διασφάλικση αξιοπρεπούς
διαβίωσης σε όλους τους πολίτες που έχουν ως
μόνιμη διαμονή τους την Κύπρο την τελευταία
πενταετία.

Μερική επιδότηση της γονικής
άδειας ενισχύοντας κατά αυτόν
τον τρόπο την χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος από περισσότερους γονείς. Το γεγονός ότι η
γονική άδεια είναι άνευ απολαβών
ουσιαστικά αποδυναμώνει σημαντικά το συγκεκριμένο δικαίωμα
ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης της άδειας
ασθενείας.
Nα εξεταστεί η δυνατότητα λήψης
μερικής άδειας σε ώρες ή μέρες Με
αυτή τη διευθέτηση πολλοί εργαζόμενοι γονείς θα καλύπτουν τις
ανάγκες φροντίδας των παιδιών
τους σε συγκεκριμένες ώρες χωρίς
να χρειάζεται να απουσιάζουν
από την εργασία τους μερικές βδομάδες. Αφενός αυτή η διευθέτηση
θα εξυπηρετεί τους ιδίους τους
εργαζόμενους και αφετέρου θα

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

εξυπηρετεί καλύτερα και τους
εργοδότες οι οποίοι ευκολότερα θα
χορηγούν τη συγκεκριμένη άδεια.
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Επανεξέταση και καθορισμός
νέου ωραρίου των κρατικών δομών
φροντίδας των παιδιών ώστε να
εξυπηρετεί καλύτερα τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Το
υφιστάμενο ωράριο ουσιαστικά
αποτρέπει εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να παίρνουν τα παιδιά
τους σε κρατικούς σταθμούς επωμιζόμενοι ένα υψηλό κόστος φροντίδας.
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Φορολογική ελάφρυνση των
οικογενειών που έχουν παιδιά
στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω των 4 χρόνων και 8
μηνών, που αιτούνται θέσης στους
κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται , λαμβανομένου υπόψη

www.sek.org.cy,
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της ανεπαρκούς κάλυψης παιδιών
στους
κρατικούς
σταθμούς.
Δυστυχώς το φορολογικό σύστημα
δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις
ανάγκες της οικογένειας.

4 Συντονισμένη εκστρατεία για
ενημέρωση της νομοθεσίας για τη
μητρότητα και ειδικότερα για τις
τελευταίες τροποποιήσεις σε
σχέση με τη δυνατότητα ανάκλησης απόλυσης. Η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης για τις πρόνοιες
της νομοθεσίας δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στην έγκυο εργαζόμενη.
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Να τεθούν χρονοδιαγράμματα
στην εξέταση παραπόνων από
τους Επιθεωρητές Ισότητας ειδικότερα σε σχέση με καταγγελίες που
αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη μητρότητα.
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