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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Η ΣΕΚ στο παγκόσμιο
συνδικαλιστικό συνέδριο

Μ

ε σύνθημα «Οικοδομώντας την ισχύ των εργαζομένων» θα πραγματοποιηθεί στις 18-23 Μαΐου
2014 στο Βερολίνο της Γερμανίας, το 3ο Παγκόσμιο
Συνέδριο της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC).
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν πέραν των 1500 συνδικαλιστών από 161 οργανωτές. Τη ΣΕΚ, η οποία
είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς θα εκπροσωπήσουν,
ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Μωϋσέως και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Μάτσας οι οποίοι αναχωρούν για το Βερολίνο το προσεχές Σάββατο.
Το τελετουργικό μέρος του συνεδρίου θα ανοίξουν με
χαιρετισμούς τους, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας Frank – Walter Steinmeier, η Helen Tank αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών και ο πρόεδρος της
Διεθνούς (ITUC) Michael Sommer.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2813
TIMH 0.68€(£ 0.40)

Υπόμνημα ΣΕΚ προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αντιπροσωπεία των Δανειστών

Να αφουγκρασθούν τις κραυγές αγωνίας
των κατακρεουργημένων νοικοκυριών
• Το ΓΕΣΥ να λειτουργήσει ως μη κερδοσκοπικός
οργανισμός, όπως έχει σχεδιαστεί, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων του
• Να εισακουσθούν οι συντεχνιακές θέσεις για τα
κουρεμένα Ταμεία Προνοίας
• Αδήριτη αναγκαιότητα η προστασία της πρώτης
κατοικίας
• Ύψιστη κοινωνική ανάγκη η εξοικονόμηση θέσεων εργασίας για Κύπριους
• Nομική υπόσταση των συλλογικών συμβάσεων
για να αποφευγχθούν στρεβλώσεις στην αγορά
εργασίας και τους μισθούς

• Εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά δίκαιο τρόπο έτσι που να επωφεληθούν
πρωτίστως οι έχοντες πραγματική ανάγκη
• Να επιτευχθεί δίκαιη συμφωνία στο θέμα της
καταβολής της ΑΤΑ
• Να λειτουργήσει σωστά ο Κοινωνικός Διάλογος
για να αποτραπεί η διασάλευση της εργατικής
ειρήνης μεσούσης της κρίσης
• Να αναθεωρηθεί η ισοπεδωτική πολιτική της
Τρόικας για της Ιδιωτικοποιήσεις
• Εκ των ών ουκ άνευ, η τιμωρία των ενόχων της
οικονομικής τραγωδίας

Τη Δευτέρα 19 Μαΐου θα προσφωνήσει το συνέδριο ο
Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Εργασίας (ILO) Guy Ryder.
To συνέδριο θα υιοθετήσει το Σχέδιο Δράσης της Διεθνούς για την επόμενη τετραετία.
Η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC)
είναι η μεγαλύτερη δημοκρατική οργάνωση στον
κόσμο, αντιπροσωπεύοντας 325 εθνικά συνδικάτα
από 161 χώρες, που εκπροσωπούν 176 εκατομμύρια
μέλη.
Προτεραιότητα των συνδικάτων είναι η συνεχής
αύξηση της οργανωτικής τους δύναμης.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμα και τα συνδικάτα δεσμεύονται να κτίσουν
ένα δίκαιο κόσμο.

Ε

ντείνονται οι πολυμέτωπες
προσπάθειες της ΣΕΚ προς την
κατεύθυνση επούλωσης των πληγών της οικονομικής χρεοκοπίας
και της στήριξης των μη προνομιούχων στρωμάτων του πληθυσμού.
Την περασμένη εβδομάδα η ηγεσία
της ΣΕΚ συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία της Τρόικας, στο
πλαίσιο ενημέρωσης των Δανειστών για τις θέσεις των συνδικάτων σε μείζονα ζητήματα που
άπτονται του Μνημονίου. Η ΣΕΚ
αξίωσε από την Τρόικα να αντι-

κρύσει θετικά τις εισηγήσεις του
συνδικαλιστικού κινήματος για
αποτροπή σοβαρών κοινωνικών
κλυδωνισμών που θα πλήξουν
ανεπανόρθωτα τους εργαζόμε-

• Επείγουσα αναγκαιότητα
η λήψη ενεργητικών μέτρων
κατά της ανεργίας
νους και τα ευάλωτα στρώματα
του λαού.
Χθές Τρίτη, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ, είχε συνάντηση στο

προεδρικό με τον πρόεδρο Νίκο
Αναστασιάδη στον οποίο ανέπτυξε τις θέσεις του κινήματος σε
μείζονα εργατικά θέματα με
στόχο την λήψη των αναγκαίων
μέτρων για γρήγορη οικονομική
ανάπτυξη και ανόρθωση του
τόπου.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως κάλεσε τον πρόεδρο να ενεργοποιήσει όλες τις
προβλεπόμενες διαδικασίες για
τιμωρία των ενόχων του συντελεσθέντος τραπεζικού εγκλήματος.

Σελ. 3, 8

Η αναβλητικότητα σκοτώνει το ΓΕΣΥ

Η

ΣΕΚ πάνω σε μόνιμη και συνεχή βάση είναι υπέρμαχος της εισαγωγής του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓΕΣΥ). Για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, υποστηρίζουμε πως η παροχή πλήρους και ποιοτικής
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε κοινωνίας
και βασική προϋπόθεση για οικονομική και κοινωνική πρόοδο.
Σήμερα αυτή η αναγκαιότητα είναι ακόμα πιο εμφανής. Το υφιστάμενο σύστημα υγείας αποτελεί κίνδυνο για την οικονομία και δεν καλύπτει επαρκώς τις
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του λαού.
Πρόκειται για ένα σύστημα δυσκίνητο με ψηλό
κόστος λειτουργίας που κύριο χαρακτηριστικό του
έχει τις ουρές αναμονής και τη γραφειοκρατία.

Μετά από πολύχρονη και αδικαιολόγητη κωλυσιεργία από τους εκάστοτε κυβερνώντες, η λειτουργία
του ΓΕΣΥ αποτελεί πλέον πρόνοια του Μνημονίου που
συνομολόγησε η Κυπριακή κυβέρνηση με την Τρόικα.

Υγείας (Ο.Α.Υ) και να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για γρήγορη εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

• Το υφιστάμενο σύστημα υγείας
κατέρρευσε προ πολλού

Πέραν τούτου θα πρέπει να υποδείξουμε πως, τυχόν
νέες μελέτες με την εμπλοκή νέων παραγόντων και
παραμέτρων στη διαδικασία, όπως είναι για παράδειγμα, η εμπλοκή ασφαλιστικών εταιρειών, μόνο
αχρείαστη καθυστέρηση θα προκαλέσουν, επιβαρύνοντας και άλλο το ήδη αρνητικό περιβάλλον.

Παρά ταύτα, η ΣΕΚ διακρίνει και αυτή τη φορά μια
τάση αναβλητικότητας, γι’ αυτό καλεί εκ νέου την
κυβέρνηση να αξιοποιήσει πλήρως όλη την προεργασία που έκαμε ως τώρα ο Οργανισμός Ασφάλισης

Η ΣΕΚ έθεσε ξανά το θέμα αυτό στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας και ευελπιστεί πως, θα υπάρξει καθοριστική η συμβολή του για άρση όλων των εμποδίων
που αναβάλλουν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, πάντα
προς όφελος του λαού και του τόπου, και όχι προς
όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και πολιτικών
τακτικισμών και σκοπιμοτήτων.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 5/13/14 11:55 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΟ

2

@

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν

&

ΠΙΠΕΡΑΤΑ

Αναζητώντας το νέο Καποδίστρια μέσα από το σημερινό πολιτικό «αλαλούμ»

«Δ

εν δηλώνω ούτε εγώ, ούτε η παράταξη μου
αναμάρτητοι» ομολόγησε δημοσίως από το
βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου στην ομιλία του για τις ευθύνες και τους
εγκληματικούς χειρισμούς που οδήγησαν την Κύπρο
στην οικονομική καταστροφή.
Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα, ο κ. Νεοφύτου
κάλεσε τις πολιτικές παρατάξεις «να ενώσουν δυνάμεις για να ξανακτισθεί μια σταθερή οικονομία με
γερά θεμέλια.»
Καταρχήν θα θέλαμε να δώσουμε τα εύσημα στον κ.
Α.Νεοφύτου για την τολμηρή αυτοκριτική και την
ανάληψη ευθυνών για το μεγαλύτερο έγκλημα που
έγινε ποτέ στην Κύπρο, μετά την εθνική τραγωδία του
1974. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για να
ξανακτισθεί η οικονομία πάνω σε γερά
• Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
θεμέλια
δεν είναι
εύκολη υπόθεση.
να επενεργήσει ως νέος
Ο μεγαλόπνοος αυτός
στόχος δεν μπορεί να
επιτευχθεί με ευχολόγια, ούτε με φιλολογίες
εντός ή εκτός βουλής,
ούτε με προεκλογικές υποσχέσεις. Απαιτείται πολιτική βούληση και θέληση για ολοκληρωτική απαλλαγή
από νοσηρά φαινόμενα, αρρωστημένες νοοτροπίες
και αμαρτήματα του παρελθόντος εκ μέρους των
πολιτικών ηγετών, των πολιτειακών ταγών και των
δημοσίων αρχόντων.

Καποδίστριας για
επανίδρυση του κράτους

Συμφωνούμε με τον κ. Α. Νεοφύτου ότι «πρέπει τώρα
όλοι μαζί να γυρίσουμε σελίδα» για την χάραξη μιάς
νέας εποχής για την μαρτυρική μας πατρίδα. Όμως,
αυτές τις κουβέντες της ακούμε τζάπα και βερεσιέ
εδώ και πολλές δεκαετίας από τους κομματοκράτορες
και όχι μόνον. Την κομματική αυτοκριτική την ακούσαμε κατά κόρον και το 2000, απόλες τις πολιτικές
δυνάμεις, κατά την σκοτεινή περίοδο του εγκλήματος
του χρηματιστηρίου.
Έχοντας αυτά κατά νούν, θέλουμε να στείλουμε ισχυρό το μήνυμα στον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου αλλά και στο
σύνολο του πολιτικού κόσμου, ότι θεμελιώδη προαπαιτούμενα για να ανορθωθεί η οικονομία, να ανασυγκροτηθεί η κοινωνία και να οδεύσει η Κύπρος στο
δρόμο της προόδου και τη προκοπής είναι:

1 Ο εξαγνισμός του δημόσιου βίου και η λειτουργία
των κομμάτων με κανόνες πλήρους διαφάνειας.
2 Η επανίδρυση του κράτους με αποκόλληση του από
το πελατειακό σύστημα και η εδράιωση συνθηκών
ισοπολιτείας, αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης

Η

χεί σαν ανέκδοτο στα αυτιά των πολιτών ο
λόγος των κομματαρχών οι οποίοι επιχειρούν εντέχνως να φορτώσουν όλες τις ευθύνες για
το τραπεζικό φαγοπότι και την κατάρρευση της
οικονομίας στους τραπεζίτες. Η αλήθεια είναι μία
και κανείς δεν μπορεί να την αλλοιώσει. Αιτία του
οικονομικού ναυαγίου είναι η διαπλοκή του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου. Οποιαδήποτε
άλλη εκδοχή είναι παραπλανητική. Τουλάχιστον ο
Αβέρωφ Νεοφύτου ως αρχηγός του μεγαλύτερου
κόμματος έκανε αυστηρή αυτοκριτική αναγνωρίζοντας τις τεράστιες ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας
για την οικονομική χρεοκοπία του τόπου.
Εδώ γεννιέται ένα καίριο ερώτημα που πρέπει να
προβληματίσει βαθύτατα την κοινή γνώμη. Πότε οι
κομματικοί ηγέτες που στήριζαν με νύχια και με
δόντια την αχάπαρη και ολέθρια διακυβέρνηση Χριστόφια ακόμη και μετά την τραγωδία στο Μαρί, θα
πουν δημοσίως mea culpa.
Αν πράγματι θέλουμε ως κοινωνία να χτίσουμε όλοι
μαζί μια νέα Κύπρο που να στηρίζεται σε ιδανικά,
αρχές και αξίες και όχι στις ορέξεις των φορέων της
οικονομικής αλητείας και της πολιτικής αγυρτείας
θα πρέπει να να ανακαλύψουμε το νέο Καποδίστρια.
Κι αν ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εννοεί αυτά που λέει ότι
«δεν δηλώνω ούτε εγώ, ούτε η παράταξη μου αναμάρτητοι» και πώς πρέπει τα κόμματα «να ενώσουν
δυνάμεις για να ξανακτισθεί μια σταθερή οικονομία
με γερά θεμέλια», ας βάλει πρώτος έντονη τη σφραγίδα του προς υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου στόχου με πρωταρχικό προαπαιτούμενο την τιμωρία
των ενόχων.
Η ιστορία κτυπά την πόρτα του Αβέρωφ Νεοφύτου.
Η ιστορία, σου κτυπά την πόρτα κ. Αβέρωφ και

Ο

λαός μας τον τελευταίο καιρό
περνά πολύ δύσκολες ώρες. Η
ανεργία , η οικονομική εξαθλίωση
και η κοινωνική περιθωροποίηση
που κυριαρχούν στον τόπο μας
τον έχουν γονατίσει. Πρώτα θύματα αυτής της τραγωδίας είναι η
νέα γενιά, η οποία χωρίς δουλειά
μαραζώνει , λαθροβιεί σε βάρος

σε καλεί ως ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος να
συμπεριφερθείς ως νέος Καποδίστριας, ενσαρκώνοντας τον πολιτικό πολιτισμό σε όλες τις μορφές
του ώστε η νέα πολιτεία που οραματίζεσαι, να αποτελέσει «εκπαιδευτήριο που να εμπνέει την αρετή,
να μη διδάσκει το έχειν και το κατέχειν αλλά να
προάγει το δημόσιον συμφέρον και να αντιστέκεται σθεναρώς σε επερχόμενα δεινά».
Διαφορετικά οι εξαθλιωμένοι πολίτες θα κυνηγούν
όλους εσάς τους πολιτικούς , που είστε συνυπεύθυνοι για την οικονομική τραγωδία, μέχρι την κόλαση ,
που λέει και ο Γιώργος Περδίκης.
«…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις
την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις
τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις
δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις
των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει
η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»
«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν
διά να ζήσω, αρνούμαι
να εγγίσω μέχρι και
του οβολού τα δημόσια
χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων
βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν. Ιωάννης
Καποδίστριας πρώτος
Κυβερνήτης της Ελλάδος, προς την Δ´ Εθνοσυνέλευση.»
ΦΥΣΙΚΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ

Η δύναμη της ψήφου
των γονιών, των παππούδων και
των γιαγιάδων περιφερόμενη στις
καφετέριες που φυτρώνουν σαν
μανιτάρια για να την… υποδεχτεί
και να τις απαλύνει τον τον πόνο,
προτού ξενιτευτεί. Στην πάλαι
ποτέ ευημερούσα Κύπρο, εν έτη
2014, λίγοι είναι εκείνοι οι προνο-

3 Η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και συνενόχων της τραπεζικής κατάρρευσης, της κρατικής χρεοκοπίας και εν γένει της οικονομικής τραγωδίας, με
παράλληλη επούλωση των πληγών των εξαθλιωμένων πολιτών.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Χωρίς τις πιο πάνω τρείς παραμέτρους, το mea
culpa του κ. Νεοφύτου και των άλλων κομματικών
ηγετών, θα ηχεί στα αυτιά των πολιτών σαν ανέκδοτο και ο πολιτικός λόγος από δω και μπρός θα
εκλαμβάνεται ως φτύσιμο στα φτωχοποιούμενα
νοικοκυριά. Ένα, δύο, τρία λοιπόν, και φύγαμε, κ.
Α.Νεοφύτου για να χτίσουμε όλοι μαζί μια νέα Κύπρο
που να στηρίζεται σε ιδανικά, αρχές και αξίες. Ιδού
πεδίον δόξης λαμπρόν..

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2014

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

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,

μιούχοι που κρατούνται ακόμη
όρθιοι. Οι πολλοί, οι κατακρεουργημένοι, καλούνται να μην παραδοθούν στην μοίρα τους. Ας βρούν
τις ψυχικές δυνάμεις κάνοντας τη
δική τους επανάσταση αξιοποιώντας το μεγάλο όπλο που έχουν
στα χέρια τους. Αυτό της ψήφου
που τόσο απλόχερα η κυρά Δημοκρατία. Αν το πιστέψουν, μπορούν
να κάνουν με τη δύναμη της
ψήφου τους την ολική ανατροπή.
Οι ευρωεκλογές πλησιάζουν ενώ
οι βουλευτικές εκλογές δεν είναι
μακριά.
Ας
προετοιμασθούν
κατάλληλα, κυρίως ψυχικά, στέλλοντας στο πύρ το εξώτερο
αυτούς που τους έσυραν στην
οικονομική άβυσσο και στην κοινωνικό περιθώριο.Ας τυπώσουν
στο μυαλό τους τη πιο κάτω σοφή
ρήση του George Orwell κι ας μην
γίνουν συνένοχοι στην καταστροφή.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Υπόμνημα ΣΕΚ στον πρόεδρο
Νίκο Αναστασιάδη
Σ

ε καιρούς δύσκολους και δίσεκτους, όπως είναι αυτοί που διέρχεται σήμερα
η πατρίδα μας, οι κοινωνικοί εταίροι στη βάση των δυνατοτήτων τους, οφείλουν να συνεισφέρουν στην καθολική πορεία για ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και ανόρθωσης του τόπου.
Η ΣΕΚ τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια, πολιτεύθηκε με ύψιστη υπευθυνότητα
και μακριά από ακρότητες και δογματισμούς, έπεισε την εργατική τάξη να
καταβάλει τη δική της συνεισφορά.

Τούτων εισαγωγικώς λεχθέντων, οφείλουμε να σημειώσουμε πως αυτή τη
στιγμή, μας απασχολούν τα πιο κάτω
ζητήματα:-

οικονομική δυσπραγία της Κύπρου.
Αποκρατικοποιήσεις: Εκφράζουμε το

Ημικρατικού Οργανισμού.
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:- Οι
θέσεις σας για τη λειτουργία του Ε.Ε.Ε.
μας χαροποιούν ιδιαίτερα. Θεωρούμε
ότι είναι σωστή κοινωνική πολιτική.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενώπιον μας
συγκεκριμένη πρόταση και αναμένουμε
από την υπουργό Εργασίας να μας
καταθέσει τις προτάσεις της για να
συζητήσουμε.
Θεωρούμε ότι η λειτουργία του Ε.Ε.Ε.

3

Υποχρέωση του κράτους
να διασφαλίσει τους
όρους Εργασίας στη
Λιμενική βιομηχανία

Μ

ε σαφή τρόπο ξεκαθαρίζουν οι
συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και
ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ στον Υπουργό
Συγκοινωνιών Μάριο Δημητριάδη, τη
θέση τους ότι οι όροι εργασίας στη
Λιμενική Βιομηχανία θα πρέπει να
τύχουν πλήρους σεβασμού και εφαρμογής από τον όποιον ενδιαφερόμενο
επενδυτή.

Σε επιστολή που απέστειλαν οι ηγέτες των δυο συντεχνιών στις 12
Μαΐου 2014 Παντελής Σταύρου και

Ανεργία: Εκφράζουμε την ανησυχία μας
γιατί παρά την εφαρμογή διαφόρων
κυβερνητικών σχεδίων, η ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται και να προσλαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Καλούμε
την κυβέρνηση να στοχεύσει – μέσα από
διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους –
στη ρύθμιση της απασχόλησης των
Κοινοτικών εργαζομένων στη βάση των
νέων δεδομένων που υπάρχουν στην
αγορά εργασίας.

• Με επιστολή τους
η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και
η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ προς
τον Υπουργό Συγκοινωνιών,
ζητούν διασφάλιση των
θεσμικών διαδικασιών

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά ο εναρμονιστικός νόμος περί ίσης μεταχείρισης στην
απασχόληση να θεωρείται η ελληνική
γλώσσα ως προαπαιτούμενο για την
εργοδότηση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα υπηρεσιών και να δοθεί νομική
υπόσταση στις συλλογικές συμβάσεις.
Ζητούμε επίσης επέκταση της περιόδου
παροχής του ανεργιακού επιδόματος
από έξι σε εννέα μήνες καθώς και ταχύτερη καταβολή των ωφελημάτων του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ανεργιακό, πλεονασμός κ.λ.π.)

Άθως Ελευθερίου αντίστοιχα, σε
σχέση με δημόσιες ανακοινώσεις
του Υπουργείου ότι το Κράτος αναζητεί ειδικούς για να τους αναθέσει
την εφαρμογή της Νομοθεσίας σχετικά με το μελλοντικό τρόπο λειτουργίας της Λιμενικής βιομηχανίας, τονίζουν μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

ΓΕΣΥ: Δυστυχώς παρατηρείται πολυετής καθυστέρηση στην εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ). Η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει τις θέσεις
της και τις προθέσεις της γύρω από το
συγκεκριμένο θέμα, το δε υπουργείο
Υγείας οφείλει να επισπεύσει όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για γρήγορη
εφαρμογή του ΓΕΣΥ αξιοποιώντας πλήρως την προεργασία που έγινε τα
τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια.
Τυχόν νέες μελέτες με την εμπλοκή νέων
παραγόντων και παραμέτρων στη διαδικασία π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες
κ.λ.π. μόνο αχρείαστη καθυστέρηση θα
προκαλέσουν.

Παρά την αντίθεση μας στην
πορεία των πραγμάτων, σεβόμενοι
τους Νόμους, θεωρούμε ότι το κράτος έχει ευθύνη να διασφαλίσει
μαζί με τις δικές του υποχρεώσεις
και συμφέροντα, τους νόμους και
τις θεσμικές διαδικασίες πάνω στις
οποίες βασίστηκε και κτίστηκε ολόκληρο το νομικό και θεσμικό πλαίσιο πού κατέστησε τα λιμάνια μας
σημαντικά τόσο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όσο και στην οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου
γενικότερα.

Προστασία Ταμείων Προνοίας: Ζητούμε να σταματήσει η καθυστέρηση που
παρατηρείται στην υλοποίηση των
κυβερνητικών εξαγγελιών και υποσχέσεων για την προστασία των Ταμείων
Προνοίας και των καταθέσεων τους που
έχουν αρνητικά επηρεαστεί από το κούρεμα. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει τα πιο πάνω ταμεία καθορίζοντας
συγκεκριμένη, διάφανη και υλοποιήσιμη
πολιτική που θα εξασφαλίζει τους
κόπους μιας ολόκληρης ζωής και ταυτόχρονα το ρόλο και τη χρησιμότητα
του θεσμού.
Προστασία πρώτης κατοικίας: Η
κυπριακή πολιτεία οφείλει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και το ύψιστο αγαθό της ιδιοκατοίκησης. Η ΣΕΚ σε
καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
δεχθεί εκποιήσεις ακινήτων που ανήκουν σε ανθρώπους που σήμερα δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, οι
οποίες βέβαια φέρουν τεράστιες και
ασήκωτες ευθύνες για τη σημερινή

σοβαρό προβληματισμό μας για το
περιεχόμενο του νόμου για τις αποκρατικοποιήσεις. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία θα μπορούσε να ήταν
πληρέστερη σε σχέση με τη διαφύλαξη
των συνταξιοδοτικών και εργασιακών
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Αυτή την ώρα η κυβέρνηση θα πρέπει να
εμπλακεί σε ένα συνεχή και ουσιαστικό
διάλογο ώστε οι όποιες διεργασίες ακολουθήσουν να μην θυματοποιούν καθ΄
οιονδήποτε τρόπο τους εργαζόμενους
και να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα
δεδομένα του τομέα λειτουργίας κάθε

πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και να ληφθούν όλα εκείνα τα
μέτρα για να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και στους
μισθούς.
Προσπάθεια μας πρέπει να είναι η λειτουργία του με δίκαιο τρόπο στα πλαίσια των δυνατοτήτων της χώρας μας
και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές για τη
λειτουργία του ως ενδιάμεσο εργαλείο
κοινωνικής παρέμβασης για επανένταξη των ανέργων και των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού στην αγορά
εργασίας.

ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που αφορούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι πάρα πολλά και δεν μπορούν εξαντλητικά να περιοριστούν στα πλαίσια ενός υπομνήματος, γι’ αυτό επιδιώκουμε τόσο με εσάς όσο
και με τους υπουργούς σας να έχουμε μια διαρκή ανοικτή γραμμή επικοινωνίας.
Πέραν των πιο πάνω σημαντικών ζητημάτων για τα οποία αναμένουμε τη δική
σας καθοριστική συμβολή στην προώθηση τους, η ΣΕΚ, ως εκφραστής της αγωνίας χιλιάδων συμπατριωτών μας αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ερευνών για τα όσα κακώς συνέβησαν σε βάρος της κυπριακής οικονομίας και καλεί την κυβέρνηση στο σύνολο της, τη Γενική Εισαγγελία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, την αστυνομία και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου ανήκουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το περί δικαίου αίσθημα του λαού.

Το Νομοθετικό πλαίσιο του τόπου
μας, προστίθεται στην επιστολή,
που ρυθμίζει και διέπει τους όρους
εργασίας και λειτουργίας της Λιμενικής βιομηχανίας όπως π.χ. ο
Νόμος περί Λιμενεργατών και όλες
οι άλλες Νομοθεσίες, να τύχουν από
τον όποιον επενδυτή του πλήρους
σεβασμού και εφαρμογής. Και
καταλήγει:
Ο όποιος επενδυτής αναλάβει θα
πρέπει να γνωρίζει ότι οι εργασίες
στους Λιμενικούς χώρους θα διεξάγονται από το υφιστάμενο προσωπικό με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις.
Οι δυο συντεχνίες ζητούν το
συντομότερο τον καθορισμό συνάντησης με τον Υπουργό για ενημέρωση και συζήτηση για τα πιο
πάνω ζητήματα.
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Δεν υπάρχουν μαγικές
συνταγές
διαπαιδαγώγησης

Π

ροτού ξεκινήσω να αρθρογραφώ για το συγκεκριμένο θέμα επιθυμώ να τονίσω ότι δεν έχω
πρόθεση ούτε να καταδικάσω αθώους ούτε να αθωώσω ενόχους. Υπάρχουν αρμόδιοι θεσμοί να το πράξουν, πάντοτε σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία που
κατέχουν.
Πρόκειται για το ζήτημα των δύο
ανήλικων κοριτσιών τα οποία ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα άνομων
πράξεων από δύο ενήλικες.
Σύμφωνα με όλα όσα βγήκαν στο
φως της δημοσιότητας είναι λυπηρό
να αιωρείται πως οι δύο ανήλικες με
τη θέληση τους έπραξαν
• Επαγρύπνηση ώστε ότι έπραξαν.

Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά

η κοινωνία να δρα
προληπτικά και όχι
εκ των υστέρων να
κρίνουμε και
να επικρίνουμε

Είναι ένα εξαιρετικά
ευαίσθητο θέμα το
οποίο χρήζει προσεκτικής διαχείρισης. Ωστόσο είναι θεμιτό και αναγκαίο να τονιστεί ότι
είναι καταδικαστέο από
μόνο του το γεγονός πως δύο ανήλικες έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης δυο ενηλίκων που για διάφορους
οικογενειακούς λόγους αντιμετώπιζαν συγκεκριμένα
σοβαρά προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά για οποιανδήποτε υπόθεση που εμπλέκονται μέσα ανήλικα
πρόσωπα.
Ούτε κατά διάνοια ο συλλογισμός ενός λογικά σκεπτόμενου ανθρώπου δεν νοείται να προσφέρει άλλοθι σε τέτοιες απαράδεκτες και άνομες πράξεις.
Ουδείς παράλληλα δε μπορεί να κατακρίνει ή να επικρίνει τους γονείς των δύο ανήλικών κοριτσιών
χωρίς να γνωρίζουμε τις οικογενειακές ή και τις προσωπικές συνθήκες ή συγκυρίες.
Κανένας τουλάχιστον γονιός δεν έχει πολυτέλεια να
υπερηφανεύεται ότι διαθέτει μαγικές ικανότητες διαπαιδαγώγησης για να είναι απόλυτα σίγουρος και
πεπεισμένος ότι στην πορεία τα παιδιά του ή ένα από
τα παιδιά του δεν θα παρεκκλίνει της πορείας που ο
ίδιος τροχοδρόμησε.
Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης διαλεύκανση και εξιχνίαση της σοβαρής αυτής υπόθεσης που δεν αφορά αποκλειστικά μόνο τις δύο ανήλικες και τους υπόπτους αλλά και ολόκληρη την κοινωνία και πολιτεία.
Αυτό όμως που χρειάζεται είναι επαγρύπνηση από
όλους, γονείς εκπαιδευτικούς και αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να δρούμε όλοι προληπτικά και όχι εκ
των υστέρων να κρίνουμε για λάθη είτε για παραλείψεις.
Ας λάμψει το συντομότερο η αλήθεια και ο καθένας
από εμάς που ζούμε σε αυτή την κοινωνία ας αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί.
Όλοι έχουν παιδιά και έφηβους και οι κίνδυνοι που
τους περιτριγυρίζουν είναι καθημερινοί ειδικότερα
αν ληφθεί υπόψη ότι τα παιδιά αυτά, για πολλές
ώρες διαμένουν στο σπίτι μόνα τους μέχρι ότου οι
γονείς επιστρέψουν από την εργασία τους.
Ας έχουμε λοιπόν τα μάτια ανοικτά και τα ώτα έτοιμα να αφουγκραστούν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των παιδιών μας τα οποία ουσιαστικά
φέρουν ως ανήλικοι και τη λιγότερη ευθύνη για πράξεις ή και παραλείψεις τους.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση
με κοινωνικό πρόσωπο

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορθά
την χαρακτήρισε ο κ. Ντελόρ,
είναι σαν το ποδήλατο. Αν δεν προχωρά πέφτει. Οι ευρωσκεπτικιστές
και ευρωαμφισβητούντες, κόμματα
και άτομα, ξεχνούν ή και αγνοούν
αυτή την αλήθεια. Ο κόσμος όμως
δεν χρειάζεται να κοιτάξει μακριά
για να δει γιατί η Ευρώπη είναι απαραίτητη για μια μικρή χώρα σαν την
Κύπρο.
Στον προηγούμενο αιώνα η Ευρώπη

Του Δημήτρη Κιττένη
Πρώην γ.γ. ΣΕΚ μέλος
της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

πέρασε δύο παγκόσμιους πολέμους,
αρκετές δεκάδες τοπικές διενέξεις
και ένα Βαλκανικό πόλεμο, με εκατομμύρια νεκρούς, ακρωτηριασμένους και αγνοούμενους.
Με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι λαοί της Ευρώπης συμφιλιώθηκαν και από την στείρα αντιπαράθεση, πέρασαν στην ανοχή της διαφορετικότητας και στη συνεργασία
για οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Λαοί που αλληλομισούνταν-Γάλλοι με τους Γερμανούς, σήμερα
συνεργάζονται για ένα καλύτερο
μέλλον για όλους.
Μπορεί κανείς να σκεφτεί πως θα
ήταν η Κύπρος σήμερα αν δεν ήταν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Θα πτώχευε ατάκτως και ίσως να μη μπορούσαμε να μιλήσουμε για Κυπριακή
ΑΟΖ. Μπορεί οι όροι της Τρόικας να
ήταν σκληροί-και ήταν- μπορεί
κανείς να διαφωνεί με την πολιτική
της λιτότητας-και εγώ μαζί του-,
όμως χειρότερη θα ήταν η μοίρα τόσο
της Κύπρου όσο και της Ελλάδας, αν
δεν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
Αλλά υπάρχει και η μικρή-πικρήαλήθεια. Η Ένωση χρειάζεται θεσμι-
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κές αλλαγές για να γίνει αποτελεσματικότερη, πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική και με μεγαλύτερη αλληλεγγύη.
Τα δισεκατομμύρια που τα κοινωνικά ταμεία ξόδεψαν, δεν βελτίωσαν
αισθητά τη θέση των εργαζομένων,
κυρίως του Μεσογειακού Νότου. Οι
καθυστερημένες αποφάσεις για αντιμετώπιση της κρίσης (όπως δυστυχώς
έπραξε και η τότε Κυβέρνηση του
ΑΚΕΛ-Χριστόφια), συνέτειναν στην
γιγάντωση της ανεργίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης-το Συμβούλιο και η Επιτροπή, άργησαν να προωθήσουν μέτρα και άφησαν την
κρίση να θεριέψει. Επέβαλαν σκληρούς όρους στις χώρες που αντιμετώπιζαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, πράγμα που το βιώνουμε και εμείς
εδώ στην Κύπρο. Όμως πολύ χειρότερα θα ήταν τα πράγματα, αν δεν είχαμε την βοήθεια της Τρόικας. Θα επαναλάβω αυτό που τόνισα σε χαιρετισμό μου στη Συνεδρία του Προεδρείου της ΕΟΚΕ, που έγινε στην Κύπρο
τον Οκτώβριο του 2012, αλλά και σε
άρθρο μου αργότερα, ότι το χειρότερο μνημόνιο θα ήταν η μη υπογραφή
μνημονίου.
Σήμερα μας δίδεται η δυνατότητα με
τις Ευρωεκλογές, να διαλέξουμε
εμείς οι ψηφοφόροι αυτούς που θα
στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Με
το φωνασκούμε στους συλλόγους και
στα καφενεία, δεν συμβάλλουμε στη
βελτίωση του τρόπου διακυβέρνησης
μας. Για να αλλάξουμε τα κακώς έχοντα, για να συμβάλουμε ούτως ώστε
η Ευρώπη να προχωρεί, θα πρέπει να
προσέλθουμε στις Ευρωεκλογές και
να ψηφίσουμε πολιτικό κόμμα που
πιστεύει στο Ευρωπαϊκό όραμα, να
στείλουμε άτομα που πιστεύουν στο
στόχο μιας Ευρώπης με κοινωνικό
πρόσωπο, να στείλουμε αυτούς που
έχουν και τη γνώση και την όρεξη να
εργαστούν μέσα στους Ευρωπαϊκούς
θεσμούς για την βελτίωση της.

Προς Διαπιστώνοντας

Ο

ΑΠΛΟΣ άνθρωπος, κατά την προσφιλή ρήση του Τέως, ύστερα και από
την προχτεσινή -πολύωρη- συζήτηση στη
Βουλή, μένει με την ίδια απορία:
— Όντως, δεν συνειδητοποιούν οι Πρώην
πως δεν πρέπει να έχουν μούτρα να μιλούν
για τις ασήκωτες ευθύνες της χρεοκοπημένης πενταετίας τους, και οι Νυν για το
καταστροφικό κατακούρεμα που μάς επέβαλαν;
Δεν κουράστηκαν να αυτοεμπαίζονται και
να μάς εμπαίζουν, με το ίδιο… αναμάσημα;
— Φταίει ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής, Αθανάσιος Ορφανίδης,
λεν οι Πρώην.
— Φταίει ο τέως Διοικητής της Κεντρικής,
Πανίκος Δημητριάδης,
λεν οι Νυν.
Αλλά δεν απαντούν στον -έρμο- απλό
άνθρωπο:
— Γιατί οι Πρώην επέτρεψαν τη… διαφυγή
του Αθανάσιου Ορφανίδη, με τόσα -ποινικά, θεσμικά, ηθικά, προσωπικά- εγκλήματα
που τού αποδίδουν, αντί με διάταγμα και
αστυνομική κλούβα να τον εμφανίσουν
ενώπιον της Δικαιοσύνης;
Και:
— Γιατί οι Νυν απέπεμψαν -τετιμημένο και
χρυσοπληρωμένο- τον Πανίκο Δημητριάδη, αντί να τον προφυλακίσουν -τουλάχιστον- για τις δικές του παραδοχές για τα
δισ. του ELA να δεις που μάς (επι)φόρτωσε;
Ανάγκη επανάληψης, ωσότου συνειδητοποιήσουν οι Πρώην, οι Νυν και οι… Επόμενοι πως:
Ο απλός άνθρωπος Πρόεδρο και βουλευτές εκλέγει. Και από αυτούς απαιτεί λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης.
Ο απλός άνθρωπος ούτε κεντρο-τραπεζίτες
ούτε υπουργούς Οικονομικών διόρισε. Για
όσα αυτοί πράττουν ή παραλείπουν, την
ευθύνη φέρουν εκείνοι που τους διόρισαν.
Και επειδή ο απλός άνθρωπος στις δύσκολες ώρες της χρεοκοπίας που περνά δεν
αντέχει -άλλη- μετακύληση ευθυνών, ήδη…
αυτομουτζώνεται αναφωνώντας:
— Σε αυτούς ακούμπησα το μέλλον μου;
αντικαθιστώντας στην επανάληψη το ερωτηματικό με θαυμαστικό:
— Σε αυτούς -δυστυχώς- ακούμπησα το
μέλλον μου!
Γ. Σέρτης, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Γιατί χαίρεται ο αρχιεπίσκοπος και χαμογελά πατέρα;

Π

ήγε χθες ο αρχιεπίσκοπος στο προεδρικό και φεύγοντας δήλωσε όχι
απλά ευχαριστημένος, αλλά ενθουσιασμένος. Δεν μας αποκάλυψε όμως τι
ακριβώς είναι αυτό που του προκάλεσε
τόση ευφορία. «Δεν πρόκειται να μπω
σε καμιά λεπτομέρεια», είπε με πλατύ
Της Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
χαμόγελο αφήνοντας
μας με ένα σωρό απορίες κι αναγκάζοντας μας να κάνουμε εικασίες.
Μήπως είναι γιατί στέρεψε το μαύρο
δάκρυ κλείσανε πολλές πληγές, αψηλώσανε τα στάχια κι ένα γύρω όλα τα βράχια εγινήκαν ανθοβούνια και χρυσοπηγές;
Ή μήπως είναι γιατί δανειστήκαμε 100
εκατομμύρια από κάποιον άγνωστο Χ

που μας περίμενε πως και πως να βγούμε στις αγορές δίνοντας επιτόκιο 6,5%
σαν απελπισμένοι τζογαδόροι που δεν
βάλαμε μυαλό; Μήπως είναι γιατί η
κυβέρνηση θα μεταφέρει τις καταθέσεις
που έχει για τις δύσκολες ώρες (ναι,
υπάρχουν ακόμα πιο δύσκολες ώρες)
από την Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές τράπεζες θέλοντας να μας στείλει το
μήνυμα πως δεν υπάρχει ρίσκο και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο μεταφέροντας τα λεφτά που έχουμε κάτω από το
μαξιλάρι ή μέσα στο φούρνο; Ή μήπως
ο ενθουσιασμός του αρχιεπισκόπου
οφείλεται στο ότι άρχισαν να συρρέουν
οι επενδυτές από το Κατάρ μέχρι την
Κίνα; Μήπως πάλι είναι γιατί μήνα με
το μήνα αυξάνεται η ανεργία και
παράλληλα αυξάνονται οι πελάτες των
κοινωνικών παντοπωλείων; Μήπως
είναι γιατί μας έδωσαν 3,5 εκ. ευρώ οι
Ευρωπαίοι για τους άπορους και μόνο
που δεν τους φιλήσαμε τα πόδια για την

φιλανθρωπία τους; Μήπως είναι γιατί οι
εκροές από τις τράπεζες συνεχίζονται
ένα χρόνο μετά το κούρεμα; Μήπως
έδωσε σημεία ζωής ο Ούγγρος επενδυτής των εφτά δις (όσες κι οι πληγές του
Φαραώ και τα θαύματα του κόσμου);
Μήπως πάνε καλά οι πωλήσεις των
εκκλησιαστικών οικοπέδων; Μήπως
άνθισε η καμένη γη αλλά μόνο όσοι επικοινωνούν με τα θεία μπορούν να δουν
το θαύμα; Μήπως αυξήθηκαν τα έσοδα
στα παγκάρια των εκκλησιών; Ή μήπως
πείστηκε ο αρχιεπίσκοπος πως η λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορινό μας έφερε ένα βήμα πιο κοντά στη
λύση και δεν ήταν τελικά ένα παιχνίδι
προπαγάνδας όπως πίστευε την περασμένη βδομάδα;
Ότι και να είναι μακαριώτατε, δεν είναι
αμαρτία να το κρατάτε για τον εαυτό
σας και να μην το μοιράζεστε με το ποίμνιο σας προσφέροντας του ελπίδα;
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το βιοτικό επίπεδο στην Κύπρο μειώθηκε κατά
13 % στη πρώτη ευρωπαική δεκαετία 2004-14

Η

Κύπρος είναι η περισσότερο χαμένη από την ομάδα
των 10 χωρών που εντάχθηκαν από κοινού στην ΕΕ το
2004, σύμφωνα με Πρωτομαγιάτικο
δημοσίευμα
του
περιοδικού Economist.
«Οι Κύπριοι έχουν γίνει στην
πραγματικότητα
λιγότερο
εύποροι, καθώς το βιοτικό
τους επίπεδο μειώθηκε κατά
13% από το 2004», αναφέρει
το δημοσίευμα με τίτλο «Πως
τα πήγε η νέα Ευρώπη» στα
δέκατα της γενέθλια”.
Αντίθετα, σύμφωνα με το
Economist, υπάρχουν τέσσερις
ξεκάθαρα κερδισμένες σε επίπεδο ευημερίας χώρες, που
είναι οι δύο χώρες της Βαλτικής, Λιθουανία και Λετονία,
μαζί με τις Πολωνία και Σλοβακία, που έχουν βγει κερδισμένες καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους αυξήθηκε πέρα
του 40%.
Προσθέτει ότι η πρόοδος στις
οικονομίες
της
Βαλτικής
(συμπεριλαμβανομένης της
Εσθονίας που είδε το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της να ενισχύεται πέρα του 30% ) είναι ιδιαί-

τερα σημαντική δεδομένου ότι
αυτές οι τρεις χώρες βίωσαν
μια ισχυρή ύφεση το 2009,
μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης.Επιπλέον, αναφέρει ότι η Σλοβενία, η οποία
επίσης βίωσε μια μεγάλη τραπεζική κρίση (αν και όχι στο

√ Κερδισμένες Λιθουανία,
Λετονία, Πολωνία και
Σλοβακία με αύξηση
του ΑΕΠ κατά 40%

Δ

ιαβάζοντας μια Σαββατιάτικη ιστορία- αποτύπωση ζωής, γραμμένη
από μια δημοσιογράφο που εκτιμώ
μέσα από τη σκέψη της όπως αυτή
καταγράφεται στον καθημερινό τύπο
κι΄ ας μην την έχω γνωρίσει ποτέ, προσπάθησα να αντιληφθώ τα γραφόμενα
πίσω από τις γραμμές, όπως επίσης
και τις έννοιες και τα μηνύματα πέρα
από τις λέξεις.
Η εμπειρία μέσα από τις ανατροπές
στη ζωή, της έδωσαν μια ανάσα πραγ-

Του Αντρέα Φ.
Μάτσα
ΙστορικόςΔιεθνολόγος

ματισμού στη σκέψη και στην προσέγγιση των εξελίξεων, μακριά από ονειροπόλους στοχασμούς και εφιαλτικά
ξυπνήματα. Αναντίλεκτα, ο πόνος ως
βασικό συστατικό στη δημιουργία
εμπειριών και παραστάσεων στη ζωή,
μπορεί να θέσει τις βασικές προϋποθέσεις για να δει κάποιος την πορεία και
την προοπτική της, πιο αισιόδοξα και
ουσιαστικά. Κάπως έτσι δημιουργούνται οι αντιστάσεις και τα αντίδοτα
στις δυσκολίες, στους παρορμητισμούς
και στις ατεκμηρίωτες και μονομερείς
προθέσεις.
Η διαπίστωση πως, «στις μέρες μας
ίσως κάποιοι βρεθούμε χωρίς στέγη ή
χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα», σκιαγραφεί μια συνειδητή αντίληψη ως
προς τους κινδύνους και τις παγίδες
που κρύβει η αγορά εργασίας και η
προσπάθεια που καταβάλλεται από
μερίδα εργοδοτών για ποδηγέτηση της
φιλελεύθερης (αγάπη προς την ελευθε-

Απρίλιος 2014

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 5.3 %
Η ΑΝΕΡΓΙΑ

Στο δημοσίευμα του το περιοδικό αναφέρει επίσης ότι
μεταξύ των δέκα χωρών που
εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004,
έξι έχουν υιοθετήσει το ευρώ,
μεταξύ των οποίων η Λετονία
που εντάχθηκε στην Ευρωζώνη στις αρχές του 2014.

ημαντική μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο του 2014), παρουσίασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων τον Απρίλιο του 2014, τόσο με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις όσο και με βάση πραγματικά στοιχεία.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι εκείνες οι χώρες που υιοθέτησαν
το κοινό νόμισμα πριν από την
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία κορυφώθηκε στα τέλη του 2008, όπως
η Σλοβενία το 2007 και η
Κύπρος το 2008, δεν τα πήγαν
τόσο καλά όσο οι χώρες που
υιοθέτησαν το ευρώ μετά την
έναρξη της κρίσης, όπως η
Εσθονία το 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία,
ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο του 2014 μειώθηκε στα 48.384 πρόσωπα σε σύγκριση με 50.372 τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2013, καταγράφεται
αύξηση 2.456 προσώπων ή 5,3%.

Στο σημείο, αυτό το περιοδικό
σημειώνει ότι η ριψοκίνδυνη
τραπεζική επέκταση της
Κύπρου χρονολογείται από
την ένταξη της στην ΕΕ και όχι
από την υιοθέτηση του ευρώ.
μέγεθος αυτής της Κύπρου),
δεν τα έχει πάει επίσης τόσο
καλά καθώς το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά μόνο
7%.

5

Τέλος, το Economist αναφέρει
ότι και η Ουγγαρία, που βρίσκεται εκτός το ευρώ, ακολούθησε την ίδια άσχημη πορεία
όπως η Σλοβενία, που βρίσκεται στην Ευρωζώνη.

Σ

Ειδικότερα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2013 υποχώρησε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο του
2014, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις,
που δείχνουν την τάση της ανεργίας.

Εξάλλου, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (πραγματικά στοιχεία), ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο του 2014 υποχώρησε στα 46.758 πρόσωπα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Οκτώβριο,
από 52.772 πρόσωπα τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2013 (πραγματικά στοιχεία),
σημειώθηκε αύξηση 1.557 προσώπων ή 3,4%, που αποδίδεται
κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων (αύξηση 1.183 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης
(αύξηση 841), των μεταφορών (αύξηση 200), της εκπαίδευσης
(αύξηση 186), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 129), καθώς επίσης και
στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, όπου σημειώθηκε
αύξηση 881 ανέργων.

Δεν είναι διαπραγματεύσιμη
η αξιοπρέπεια στην εργασία
√ Παραινέσεις προς εργοδότες μεσούσης της κρίσης
ρία) και δημιουργικής σκέψης και εργασίας των εργαζομένων ιδιαίτερα στο
χώρο των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας γενικότερα.
Παρά το γεγονός πως, «εργοδότες και
εργαζόμενοι πρέπει να τραβούμε μαζί
το κουπί, αφού είμαστε όλοι στο ίδιο
καράβι. Πρέπει να τραβάμε μαζί το
κουπί αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος» (δήλωση του τέως Προέδρου
της ΟΕΒ), στην πράξη σήμερα, τα πράγματα λειτουργούν σε μία εντελώς διαφορετική βάση και παρουσιάζουν μια
εντελώς αλλοιωμένη προσέγγιση.
Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής
ύφεσης, η διαπίστωση και διατύπωση
αυτή γίνεται ακόμα πιο επιβεβλημένη,
στη βάση της ομαλής λειτουργίας των
επιχειρήσεων, της κατοχύρωσης των
βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και της εργατικής ειρήνης, καθώς
επίσης και τη δημιουργία προοπτικών
οικονομικής ανάπτυξης μέσα από την
αύξηση της παραγωγικότητας.
Αντί αυτού, προωθείται ένας έντονος
εκφοβισμός προς τους εργαζόμενους,
παραπέμποντας σε εργασιακό «μπούλινκ» - εκφοβισμός στην εργασία, με
έντονα διλήμματα στη βάση της αποδοχής της μείωσης μισθού ή και ωρών
εργασίας (στην πραγματικότητα μονομερής εφαρμογή και εξαναγκασμός) ή
στυγνή απόλυση.
Επιπρόσθετα, παρατηρείται μια έντονη
προσπάθεια για προώθηση της λογι-

κής του διαίρει και βασίλευε ανάμεσα
στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στο
χώρο τω ΜΜΕ- έντυπων και τηλεοπτικών, ενώ οι πλείστες αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς καμία ή με υποτυπώδη
διαβούλευση και ενημέρωση προς τους
εργαζόμενους, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν
υπάρχει συνδικαλιστική ή ενδυναμωμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
Αυτό που ενδεχομένως να υποτιμά η
εργοδοτική πλευρά σήμερα, είναι πως,
υπάρχουν βασικές αξίες και αρχές που
δεν μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης, όπως είναι για παράδειγμα η
αξιοπρέπεια στην εργασία και η αφαίρεση ουσιαστικών κινήτρων από τους
εργαζόμενους. Το αμφίδρομο και αμοιβαίο όφελος ανάμεσα σε εργοδότη και
εργαζόμενο θα πρέπει να αποτελεί
κεντρικό άξονα της εργασιακής σχέσης
και οδηγό στον καθορισμό των όποιων
(συλλογικών) αποφάσεων.

Συνειδητοποιημένοι και ευσυνείδητοι
εργαζόμενοι, που η ζωή τους έχει οδηγήσει στην όσφρηση της μπόχας και
στην άμεση επαφή με την υγρασία ενός
αντίσκηνου στην προσφυγιά, δεν μπορούν να ανέχονται την αφαίρεση του
δικαιώματος να «εστιάζουν στο [παραμικρό έστω] φως που μπορεί να διαφαίνεται στον ορίζοντα». Μέσα από
μια τέτοια δυνατότητα και δυναμική,
μπορεί να υπάρξει επιτυχής αναζήτηση
της αναλαμπής η οποία θα επιφέρει
την ανατροπή, στη βάση της δημιουργίας των ικανών και δυνατών συνθηκών για να ονειρευτούμε χωρίς να
ξυπνήσουμε με εφιάλτες. Ίσως, κάτω
από αυτές τις προϋποθέσεις να υπάρξει η δυνατότητα για το σύμπαν να
συνωμοτήσει έτσι ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος, «ξεπερνώντας τους φόβους
μας και επιδιώκοντας την αναλαμπή».
Έτσι κι’ αλλιώς, όταν αφήνουμε τη ζωή
μας να αναδιπλώνεται ακόμα και με το
πέταγμα πάνω σ’ ένα φτερό, δημιουργώντας τις αντιστάσεις και τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην ακροβατούμε σε μια μονότονα ευθεία γραμμή,
ωσάν αροιβίζοντες σχοινοβάτες, τότε
μπορούμε να αποστραφούμε το φόβο
και τον πανικό
και να μεταδώσουμε
θετικά
διδάγματα προς
μίμηση.
Εν κατακλείδι, ο
εφιάλτης
δεν
ξυπνά
ποτέ
μέσα μας, αν
εμείς οι ίδιοι δεν
τον προκαλέσουμε και δεν
τον ενστερνιστούμε.
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ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Κίβδηλο όραμα η ανοιχτή - δημοκρατική Τουρκία

Ό

λο
και
περισσότεροι
θέτουν το ερώτημα: Ο
ισλαμιστής
«σουλτάνος»
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει
επαφή με την πραγματικότητα;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει
χάσει την επαφή με τη δημοκρατία.
Η ανοιχτή, δημοκρατική, «δυτική» Τουρκία που θα αγκάλιαζε
τις μειονότητες και θα είχε
μηδενικά προβλήματα με τους
γείτονες - την οποία υποσχόταν ο Ερντογάν - δεν υπάρχει
πια. Η ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας έχει σχεδόν εκτροχιαστεί. Ο πρωθυπουργός φέρεται
αυταρχικά και παρεμβαίνει
στην ιδιωτική ζωή των πολιτών: περνάει νόμους που
περιορίζουν τις πωλήσεις
αλκοόλ και κάνει υποδείξεις για
έργα τέχνης. Η εξωτερική πολιτική την οποία ακολουθεί έχει
αποξενώσει παλιούς συμμάχους, όπως την Αίγυπτο, τη
Συρία, ακόμη και τις ΗΠΑ. Ο
Ερντογάν αφιερώνει πολλή
ενέργεια στο κυνήγι όσων τον
επικρίνουν: γονατίζει επιχειρηματίες που δεν τον υποστηρίζουν με εξοντωτικούς ελέγχους
και πρόστιμα, μηνύει όσους τον
επικρίνουν με το επιχείρημα ότι
τον συκοφαντούν.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε στα
μέσα Δεκεμβρίου, όταν εισαγγελείς διατύπωσαν κατηγορίες
για διαφθορά εναντίον των
επιχειρηματιών γιων τριών

√ Αυτή η ενέργεια ίσως
να αποβεί ως το κερασάκι
στη βρώμικη τούρτα
που θα πλήξει στα μούτρα
τον Ερτογάν
υπουργών, καθώς και του γιου
του ίδιου του Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε το
«παράλληλο κράτος» που έχουν
στήσει οι οπαδοί του κινήματος
του Φετχουλάχ Γκιουλέν, του
αυτοεξόριστου (στις ΗΠΑ) κληρικού που αρχικά υποστήριζε
το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ερντογάν
αλλά τελευταίως φαίνεται ότι
τα έσπασε μαζί του. Ως απάντηση ο πρωθυπουργός μετέθεσε δυσμενώς 5.000 αστυνομικούς και εισαγγελείς, τους
οποίους κατηγορεί ότι συνωμοτούν εναντίον του.
Τις τελευταίες ημέρες το παιχνίδι χόντρυνε, καθώς κυκλοφόρησαν στο YouTube ηχητικά
ντοκουμέντα με τον Ερντογάν να
ζητεί από καναλάρχη να
«κόψει» ηγέτη της αντιπολίτευσης από τον αέρα, να συνεννο-

είται με επιχειρηματία για το αν
θα είναι τουρκικές ή δυτικές και
αν θα έχουν μπιντέ οι τουαλέτες
σε δύο βίλες που του χτίζει (ως
μίζα για αντάλλαγμα που η
περιοχή έπαψε να προστατεύεται περιβαλλοντικά προκειμένου να χτιστούν βίλες). Σε άλλες
συνομιλίες που αναρτήθηκαν
στο YouTube, ο Ερντογάν συζητεί το μαγείρεμα δημοσκοπήσεων εις βάρος της αντιπολίτευ-

√ Η Τουρκική πορεία
προς την Ευρώπη έχει
εκτροχιαστεί βάζοντας
ταφόπετρα στο ευρωπαικό
όραμα των νεοτούρκων

λόγω της περίπτωσης να
παρακολουθείται το τηλέφωνό
του.

Πρωθυπουργός
και σύμβουλοι
«Σήμερα κυβερνούν τη χώρα έξι
άνθρωποι» «Ο Ερντογάν μοιάζει πολύ νευρικός τελευταία» υπάρχουν φήμες ότι έφθασε
στο σημείο να χαστουκίσει έναν
υπουργό του. «Οποιοι δεν του
αρέσουν - αστυνομικοί, δικαστές, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες - τους βάζει στο περιθώριο» λέει στο «Βήμα» ο
«Αλτάν» (σ.σ.: δεν είναι αυτό το
πραγματικό του όνομα γιατί,
όπως μας εξηγεί θορυβημένος,
φοβάται αντίποινα από την
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Απομονωμένη πολιτικά - γεωστρατηγικά
ακόμη και ενεργειακά η Άγκυρα

Τ

ο καθεστώς Ερντογάν εμπνεόμενο από τις ημέρες δόξας της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιχειρεί να κυριαρχήσει όχι
μόνον στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και
στην Ευρώπη. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Αχμέτ Νταβούτογλου, επιστρατεύθηκε για να επενδύσει με επιστημονικοφανή
μανδύα τις εξωπραγματικές φιλοδοξίες του ισλαμιστή πρωθυπουργού. Η Νταβούτογλου ανέπτυξε ένα βαθιά αντιφατικό
πρόγραμμα εξωτερικής πολιτικής, σε δύο άξονες: την πολιτική
των «μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες και την «αποκατάσταση» της επιρροής της σημερινής Τουρκίας στην πάλαι
ποτέ
διαλάμψασα
οθωμανική επικράτεια.

√ Οι εκδηλούμενες ακροβατικές
- σπασμωδικές κινήσεις
Ερντογάν, προδηλούν την
δύσκολη θέση στην οποία
βρίσκεται η σημερινή Τουρκία

Η Τουρκία εμφανίστηκε
αλαζονικά, στις χώρες
της Εγγύς Ανατολής και
της βόρειας Αφρικής,
μετά τα γεγονότα της
«Αραβικής Άνοιξης»,
ως πρώην αλλά και ως
επίδοξος επικυρίαρχος, με αποτέλεσμα να συναντήσει τείχος
γεωπολιτικής ψυχρότητας ή και εχθρότητας.
Στα Βαλκάνια, η εξωπραγματική αυτή πολιτική δημιούργησε ισχυρές αντιδράσεις. Οι μεν
Αλβανοί και Σκοπιανοί βλέπουν στην Τουρκία
έναν χρήσιμο σύμμαχο για τις δικές τους
γεωπολιτικές επιδιώξεις, χωρίς όμως να
έχουν καμία διάθεση να ενταχθούν ξανά σε
κάποιον οθωμανικό βιλαέτι. Οι Βούλγαροι
έχουν το «αγκάθι» ενός μειονοτικού μουσουλμανικού κόμματος, οι Σέρβοι δεν θέλουν ούτε
να ακούσουν τις «σκέψεις» του Νταβούτογλου, η δε Βοσνία (που οικοδομήθηκε ως πρότυπο συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων) είναι ουσιαστικά διχασμένη και τυπικά στα πρόθυρα της διάσπασης.

σης, την απόλυση τριών δημοσιογράφων και ενός γραφίστα
επειδή δημοσίευσαν ρεπορτάζ
που επικρίνει την πολιτική
Υγείας της κυβέρνησης και
άλλα φαιδρά.
Ποιος τα έβγαλε όλα αυτά στη
δημοσιότητα; «Οι εισαγγελείς
παρακολουθούσαν επί μήνες
επιχειρηματίες και άλλους. Τις
συνομιλίες αυτές τις υπέκλεψαν
διότι ο Ερντογάν τηλεφώνησε
σε ανθρώπους που βρίσκονταν
υπό παρακολούθηση. Ως φαίνεται, μετά και τις δυσμενείς
μεταθέσεις εισαγγελέων και
αστυνομικών, ελήφθη η απόφαση από μέσα να βγάλουν στη
δημοσιότητα τις συνομιλίες
αυτές για να μάθει ο κόσμος
πώς λειτουργεί το σύστημα
στην Τουρκία».

Φιμωμένος τύπος
Η Τουρκία σήμερα είναι από τις
χειρότερες χώρες παγκοσμίως
όσον αφορά την ελευθερία του
Τύπου. Οι τούρκοι δημοσιογράφοι δεν επιθυμούν να δημοσιευθεί το όνομά τους από τον φόβο
αντιποίνων. Μάλιστα δημοσιογράφος που μίλησε (ανωνύμως)
στο «Βήμα» των Αθηνών, γι'
αυτό το ρεπορτάζ, παρακάλεσε
την επομένη να μη δημοσιευθούν καθόλου τα λόγια του

κυβέρνηση αν μιλήσει ανοιχτά).
Δημοσιογράφος και ο ίδιος,
τονίζει το πρόσφατο παράδειγμα συναδέλφου του που
«μίλησε εναντίον του Ερντογάν
και βρέθηκε στο Αζερμπαϊτζάν».
«Από άποψη δημοκρατίας, η
Τουρκία έχει πάει πίσω το
τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, η οικονομία πλήττεται, η
λίρα έχασε 20%. Ήμουν ανάμεσα
σε εκείνους που πιστεύαμε ότι ο
Ερντογάν προσπαθούσε πραγματικά να αλλάξει τη χώρα. Στο
δημοψήφισμα του 2010 είχαμε
ψηφίσει "ναι" γιατί θεωρήσαμε
ότι έπρεπε να τροποποιηθεί το
Σύνταγμα που είχαν φτιάξει οι
πραξικοπηματίες και ότι αυτή
ήταν μια ευκαιρία για να πάει η
Τουρκία προς το καλύτερο».

Αυταρχισμός χωρίς όρια
Η Τουρκία έρχεται δεύτερη, μετά
την Κίνα, στις προσπάθειες
περιορισμού του διαδικτύου.
Νέος νόμος δίνει την εξουσία σε
μια κυβερνητική υπηρεσία να
μπλοκάρει την πρόσβαση σε
ιστοσελίδες χωρίς δικαστική
παραγγελία αν το περιεχόμενό
τους κριθεί «προσβλητικό».
Αυτό το εκμεταλλεύθηκε ο
Ερντογάν απαγορεύοντας πρόσφατα τις υπηρεσίες «τουιτερ».

Στα ανατολικά της, η Τουρκία, αντιμετωπίζει
την ανάδυση μίας νέας περιφερειακής δύναμης, του (ιρακινού προσώρας αλλά ουσιαστικά αυτόνομου) Κουρδιστάν. Με δυτική
στήριξη, η χώρα αυτή αναπτύσσεται
ραγδαία. Το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι το ιρακινό
Κουρδιστάν αποτελεί γεωγραφικό συνεχές με τις ανατολικές
επαρχίες της, όπου διεξάγεται λυσσαλέος πόλεμος μεταξύ των
κουρδικών πληθυσμών και των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η μεθοριακή γραμμή μεταξύ
Τουρκίας και του ιρακινού Κουρδιστάν αποτελεί την μέγιστη
γεωπολιτική αδυναμία της τουρκικής πολιτικής. Αλλά εκεί που
η εξωτερική πολιτική των Ερντογάν – Νταβούτογλου έχει ναυαγήσει με τον χειρότερο τρόπο είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Με
την μεν Ελλάδα η διαρκής αμφισβήτηση της ελληνικής εθνικής
κυριαρχίας στο Αιγαίο, οι παρεμβάσεις στη Θράκη, οι ωμές
παραβάσεις – παραβιάσεις έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό
έντασης, στα όρια διαρκώς επαπειλούμενου θερμού επεισοδίου.
Την Κύπρο η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο κράτος, κάνει δε ότι μπορεί για να τορπιλίσει οποιαδήποτε συνεννόηση για το Κυπριακό. Αλλά το χειρότερο γι’ αυτήν είναι ότι,
επιδιώκοντας να εμφανισθεί ως ηγέτιδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου ήρθε σε βίαιη ρήξη με το Ισραήλ. Η μακρά και
εξαιρετικά επίπονη προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ναυάγησε επίσης, διότι η Τουρκία αξίωσε να
γίνει αποδεκτή στην ευρωπαϊκή οικογένεια (στην οποία ποτέ
δεν ανήκε) ως μέλος του σκληρού πυρήνα της, συνδιαμορφωτής
της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, προστάτις των μουσουλμανικών μειονοτήτων της Ευρώπης. Δηλαδή, ουσιαστικά να επιτύχει ό,τι δεν επέτυχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τις δύο
πολιορκίες της Βιέννης. Υποτίμησε όμως τις αντιστάσεις των
άχρωμων και άοσμων Ευρωπαίων ηγετών, που όμως δεν είχαν
καμία διάθεση να εξαφανιστούν από τον πολιτικό χάρτη των
χωρών τους, με δεδηλωμένη και σαφή την γενική άρνηση των
ευρωπαϊκών κοινωνιών στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας
ως πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χειρότερο,
όμως, για την Τουρκία, είναι ότι ήρθε σε πλήρη ρήξη με την
αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή. Η προσέγγιση όμως
του Ομπάμα με τον Ιρανό Πρόεδρο, αποφορτίζει την περιοχή
και η Τουρκία μένει γεωπολιτικά μετέωρη, η δε γεωστρατηγική
της αξία για τη Δύση μειούται δραματικά.
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Συγχωρούμε αλλά δεν ξεχνούμε

H

19η Μαίου είναι ημέρα
ιερής μνήμης μα κυρίως
επέτειος
υπενθύμισης της
ευθύνης για την αποκατάσταση της αλήθειας και της αναγνώρισης της Ποντιακής Γενοκτονίας διεθνώς. Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι θέμα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
αφορά όχι μόνον τους Έλληνες
αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

• Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αφορά όχι μόνον
τους Έλληνες αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα
χος δεν επετεύχθη, και οι προσπάθειες συνεχίζονται.
Μια πραγματική υπέρβαση
έκανε η βουλή της νότιας
κυβέρνησης της Αυστραλίας, η
οποία, με πρωτοβουλία του
υπουργού Δικαιοσύνης Μ.
Άτκινσον, ενέκρινε ομόφωνα το
ψήφισμα της Ποντιακής Αδελφότητας Νότιας Αυστραλίας,
με το οποίο αναγνωρίζει την
ποντιακή γενοκτονία.

Η ιστορική αυτή υπενθύμιση
δεν αποσκοπεί στην καλλιέργεια μίσους και εκδίκησης,
αλλά στην ολοκληρωμένη
γνώση και συνείδηση των
λαών ώστε να αποτραπούν
στο μέλλον εγκλήματα εναντίον
της ανθρωπότητας. Οι όπου
γής Ποντιακές οργανώσεις
θεωρούν η γνώση είναι δύναμη
και η λήθη προπομπός λαθών,
ενίοτε μοιραίων για τη μοίρα
ανθρώπων και λαών.
Οι προσπάθειες του Ελληνισμού πρέπει να συγκλίνουν
στο να διδάξουμε στις νεότερες
γενεές τα εθνικά ιστορικά
γεγονότα και να αξιώσουμε
από τη διεθνή κοινότητα και
κυρίως από το επίσημο Τουρκικό κράτος την αναγνώριση
των δεινών που υπέστη ο
Ποντιακός λαός, τονίζει το
συμβούλιο απόδημου Ελληνισμού. Η οικοδόμηση μίας
πραγματικής φιλίας και καλής
γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας μπορεί να στηριχθεί
μόνον στην αλήθεια. Όταν η
Τουρκία παραδεχθεί την ευθύνη της για τη γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου θα αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή
της για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗ
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των
νεότερων γενεών και της Αμερικανικής κοινωνίας τα γραφεία του Σ.Α.Ε. Περιφέρειας
Η.Π.Α. διαθέτουν το βιβλίο
«The Blight of Asia» του Αμερικανού Γενικού Προξένου στη
Σμύρνη George Horton το οποίο
επανέκδωσε το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο αφιερώνοντας το «στη παντοτεινή
μνήμη των Ποντίων, Αρμενίων
και της Πόλης της Σμύρνης» με
την υποσημείωση ότι «Μπορεί
να συγχωρήσουμε, αλλά ποτέ
δεν θα ξεχάσουμε».

Μάλιστα, ο αυστραλός υπουργός ντυμένος με την ποντιακή
στολή παραβρέθηκε σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια της
Ποντιακής Αδελφότητας Ν.
Αυστραλίας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
αυτής έγιναν και τα αποκαλυπτήρια ειδικής πλάκας με θέμα
την Ποντιακή Γενοκτονία στο

σης, των γραμμάτων και του
χριστιανισμού έχουμε χρέος να
κρατάμε ζωντανό στη μνήμη
μας. Όπως ζωντανά πρέπει να
έχουμε στη μνήμη μας τα
θύματα της τουρκικής θηριωδίας, που ζητούν, δικαίωση
και δεν θα ησυχάσουν ώσπου
να δικαιωθούν.
Η αναγνώριση αυτή, δικαίωσε
ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό
και συνέδεσε το σύγχρονο
ελληνισμό με την ιστορική του
μνήμη.
Ο

διεθνής

αγώνας

των

Το Φεβρουάριο του 1994 η
Βουλή των Ελλήνων ψήφισε,
έστω και καθυστερημένα, ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης
Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη
Γενοκτονία των Ποντίων την
περίοδο 1916 - 1923.
Ο Πόντος, προτού καταστραφεί τόσο βάρβαρα από τους
Τούρκους, υπήρξε αστείρευτη
πηγή πνεύματος και πολιτισμού. Ήταν ο τόπος όπου οι
Έλληνες διέπρεψαν, δημιούργησαν. Η γη του ήταν μάνα
σπουδαίων ανδρών. Αυτόν τον
τόπο της δόξας, της παράδο-

7

Μεταναστευτικό Μουσείο της
Νότιας Αυστραλίας, όπου ο κ.
Άτκινσον μίλησε για τη “γενοκτονία των Ποντίων και των
Αρμενίων από τους εθνικιστές
Τούρκους του Κεμάλ Ατατούρκ”.
Άμεση ήταν η αντίδραση της
τουρκικής κυβέρνησης και διά
του πρεσβευτή της στην
Καμπέρα Μουράτ Ερσάβι διαμαρτυρήθηκε στον αυστραλό
υπουργό Εξωτερικών Στίφεν
Σμιθ για “δυσφήμηση” της
χώρας του.

ΕΚΑΝΑΝ ΠΩΣ ΔΕΝ
ΕΒΛΕΠΑΝ!
Συνεργοί του Κεμάλ στις διώξεις κατά του ελληνικού στοιχείου ήταν, σε στρατηγικό επίπεδο, οι γερμανοί σύμμαχοί
του και, ως εκτελεστές, οι τσέτες, ληστρικές ομάδες κυρίως
κουρδικής καταγωγής, που
συντάχθηκαν με τους Νεότουρκους.

Ποντίων για διεθνή αναγνώριση απέδωσε τελικά τους πρώτους καρπούς το Σεπτέμβριο
του 2006, όταν το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα υπέρ
της αναγνώρισης της γενοκτονίας, ωστόσο το τελικός στό-

Στις 19 Μαΐου 1919, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ
στη Σαμψούντα, αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση
Με τη βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, ο Κεμάλ συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη
Mutafai Milliye, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό που δεν πέτυχε το σουλτανικό καθεστώς στους πέντε
αιώνες της τυραννικής διοίκησής του, το πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια ο Κεμάλ. Εξόντωσε τον ελληνισμό του Πόντου και της Ιωνίας. Η τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, οι κρεμάλες, οι πυρπολήσεις των χωριών, οι βιασμοί, οι δολοφονίες ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να ανέβουν στα βουνά, οργανώνοντας αντάρτικο για την προστασία του αμάχου πληθυσμού. Τα θύματα της γενοκτονίας θα
ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το επικό και ακατάβλητο ποντιακό
αντάρτικο.
Με την επικράτηση του Κεμάλ, οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση.
Στήνονται στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού. Το
τέλος του Πόντου πλησιάζει. Οι φωνές λιγοστεύουν.
Η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο υπήρξε το αποτέλεσμα της απόφασης
των τούρκων εθνικιστών για επίλυση του εθνικού προβλήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη φυσική εξαφάνιση των γηγενών εθνοτήτων.

19 Μαίου 1919
Η Τουρκική θηριωδία κατά
των Ελλήνων του Πόντου
αναζωπυρώθηκε κατακρεουργώντας 373 000 ψυχές

Ο στόχος αυτός επετεύχθη με οδυνηρό τρόπο: με τις γενοκτονίες των χριστιανικών λαών, Ελλήνων και Αρμενίων, με την υποχρεωτική έξοδο όσων επιβίωσαν
και με τη βίαιη τουρκοποίηση των μουσουλμανικών εθνοτήτων, όπως οι Κούρδοι, που συνέχισαν
να παραμένουν στην τουρκική, πλέον, επικράτεια.
Οι Έλληνες στον Πόντο ανέρχονταν σε 700.000 άτομα την παραμονή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
Έως το τέλος του 1923 είχαν εξοντωθεί 353.000 άτομα…
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• Υπόμνημα ΣΕΚ προς την αντιπροσωπεία της Τρόικα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Όπως γνωρίζετε η δημιουργία
ενός ΓΕΣΥ στην Κύπρο έχει
καθυστερήσει πάρα πολύ εάν
λάβει κανείς υπόψη ότι ο νόμος
έχει ψηφιστεί το 2001.
Κατά τη δική μας άποψη ο
λόγος της καθυστέρησης οφείλεται στην ατολμία των κυβερνήσεων να δώσουν λύση σε ένα
μεγάλο θέμα όπως είναι η
δημιουργία του ΓΕΣΥ.
Με βάση τις δικές μας εκτιμήσεις όλες οι ενέργειες που
έπρεπε να γίνουν για τη λειτουργία του ΓΕΣΥ έχουν γίνει
από τον Ο.Α.Υ. Σημαντικά
θέματα που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης και προώθησης είναι η αυτονόμηση των
νοσοκομείων και η δημιουργία
του λογισμικού.

Με βάση τον οδικό χάρτη που
κατέθεσε το υπουργείο Υγείας
αναφέρεται ότι το ΓΕΣΥ θα
εφαρμοστεί σε πρώτη φάση
1/7/2015 και σε δεύτερη φάση
1/7/2016.
Έχουμε την άποψη ότι η πρώτη
φάση θα πρέπει να παρέχει
ουσιαστική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για να μπορέσει
το ΓΕΣΥ να υποστηριχτεί από
τους ασφαλισμένους του.
Αναφορικά με θέσεις οι οποίες
έχουν εκφραστεί από διάφορους παράγοντες της πολιτικής ζωής για τη λειτουργία
ενός μικτού σχεδίου υγείας
πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε
αλλαγή πλεύσης από την
Mckinsey και την αναλογιστική
μελέτη MERCER και η οποία έχει
γίνει αποδεκτή από το σύνολο
των κοινωνικών εταίρων θα
οπισθοδρομήσει την προώθηση του ΓΕΣΥ και η λειτουργία
του θεωρούμε ότι θα είναι αδύνατη στο χρονικό πλαίσιο που
έχει κατατεθεί από το υπουργείο Υγείας.
Για λόγους αρχής θεωρούμε ότι
το ΓΕΣΥ θα πρέπει να λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί με
τη συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων στη διαχείριση του και
τη λειτουργία του σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Ταμεία Προνοίας:
Όπως γνωρίζετε μετά το κούρεμα των καταθέσεων στις
κυπριακές τράπεζες τα ταμεία
προνοίας των εργαζομένων
έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό.
Με βάση τις πληροφορίες μας
τόσο το Euro Group όσο και η
Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας έχουν επιδείξει
ευαισθησία για τα ταμεία προ-

Να υιοθετηθεί δέσμη συγκεκριμένων μέτρων
για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
Υ

πόμνημα προς την Τρόικα
υπέβαλε η ΣΕΚ κατά την
συνάντηση των ηγεσιών του
συνδικαλιστικού κινήματος με
την αντιπροσωπεία των Δανειστών
που επισκέφθηκε την
Κύπρο την περασμένη εβδομάδα.
Στο υπόμνημα που επέδωσε ο
γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως στον
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Maarten Verwey, τονίζεται η ανάγκη να περιληφθούν
και να συζητηθούν τα πιο κάτω
θέματα στο διάλογο που διεξάγει
η Τρόικα με την Κυπριακή Δημοκρατία.

νοίας με αποτέλεσμα η
Κυπριακή Κυβέρνηση να ανακοινώσει συγκεκριμένο σχέδιο
στήριξης των ταμείων προνοίας και κατ’ επέκταση των
μελών τους.
Με βάση το σχέδιο αυτό κάθε
εργαζόμενος, μέλος του ταμείου προνοίας που είχε συγκεκριμένες απώλειες λόγω του
κουρέματος των καταθέσεων
θα αποζημιωθεί από το κράτος με συγκεκριμένο σχέδιο σε
βάθος χρόνου μέχρι την ημέρα
της αφυπηρέτησης του.
Έχουμε πληροφορηθεί από τον
υπουργό Οικονομικών ότι η
Τρόϊκα διαφωνεί με το μέτρο
αυτό εξού και δεν έχει εφαρμοστεί.
Παρακαλούμε όπως έχουμε τις
απόψεις και τις προθέσεις σας
για το θέμα αυτό.
Προστασία πρώτης
κατοικίας:-

Η προστασία της πρώτης
κατοικίας στις περιπτώσεις
των εργαζομένων οι οποίοι δεν
μπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους στις
τράπεζες θεωρούμε ότι πρέπει
νε είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας και γι’ αυτό θα πρέπει έγκαιρα μέσα στα πλαίσια
ενός κοινωνικού διαλόγου να
συμφωνηθούν από όλους
συγκεκριμένοι τρόποι προστασίας της πρώτης κατοικίας για
τους ανθρώπους οι οποίοι δεν
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Η ιδιοκατοίκηση στην Κύπρο
είναι μεγάλης σημασίας και
τυχών εξαναγκασμός των
κυπρίων πολιτών να πουλή-

σουν τα σπίτια τους θα δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά
προβλήματα και κοινωνική
αναταραχή.
Ανεργία:Η ανεργία στην Κύπρο βρίσκεται σε πολύ ψηλά ποσοστά. Οι
προοπτικές μείωσης της είναι
πολύ περιορισμένες λόγω της
συνεχιζόμενης ύφεσης της
οικονομίας και της έλλειψης
επενδύσεων.
Πέραν των διαφόρων μέτρων
που έχουν ληφθεί για αντιμετώπιση της ανεργίας με τη
συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θεωρούμε
σαν δραστικό μέτρο τον έλεγχο
της αγοράς εργασίας και της
αντιμετώπισης της απασχόλησης μεγάλου αριθμού κοινοτικών
εργαζομένων
στην
κυπριακή οικονομία, σαν φθηνού εργατικού δυναμικού.
Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση
της Κύπρου πρέπει να εφαρμόσει το νόμο για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και
θα πρέπει να δώσει νομική
υπόσταση στις συλλογικές
συμβάσεις για να υπάρξει
δίκαιη μεταχείριση όλων των
εργαζομένων, κοινωνική δικαιοσύνη και σίγουρα καλύτερες
ευκαιρίες απασχόλησης στους
κύπριους πολίτες.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να
δοθεί στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας και παράλληλα
να γίνει προσπάθεια εξοικονόμησης θέσεων εργασίας για
Κύπριους από θέσεις που
κατέχουν σήμερα εργαζόμενοι
τρίτων χωρών.
Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα:-

Οι θέσεις σας για τη λειτουργία
του Ε.Ε.Ε. μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θεωρούμε ότι είναι
σωστή κοινωνική πολιτική.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενώπιον μας συγκεκριμένη πρόταση και αναμένουμε από την
υπουργό Εργασίας να μας
καταθέσει τις προτάσεις της
για να συζητήσουμε.
Θεωρούμε ότι η λειτουργία του
Ε.Ε.Ε. πρέπει να γίνει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο και να
ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα
για να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και
στους μισθούς.
Προσπάθεια μας πρέπει να
είναι η λειτουργία του με
δίκαιο τρόπο στα πλαίσια των
δυνατοτήτων της χώρας μας
και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα

συνεργαστούμε με τις αρμόδιες
αρχές για τη λειτουργία του
ως ενδιάμεσο εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης για επανένταξη των ανέργων και των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.
Α.Τ.Α.:Πιστεύουμε ότι η συμφωνία
την οποία έχετε κάνει με την
Κυπριακή Δημοκρατία που
αφορά τους εργαζομένους στο
δημόσιο και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, όσον αφορά
την Α.Τ.Α. είναι άδικη και ετεροβαρής.
Η συζήτηση που γίνεται στα
πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου που αφορά την εφαρμογή της Α.Τ.Α. στον ιδιωτικό
τομέα δεν μπορεί να προχωρήσει εξ υπαιτιότητας των εργοδοτών οι οποίοι αισθάνονται

ότι η δική σας θέση ενισχύει τη
θέση τους και την πρόθεση
τους για πλήρη κατάργηση του
θεσμού.
Θεωρούμε ότι η συμφωνία
μεταξύ της υπουργού Εργασίας
και των συνδικάτων, της
προηγούμενης Κυβέρνησης, με
βάση την οποία είχαμε δεχθεί
την παροχή της Α.Τ.Α. μια
φορά τον χρόνο, νοουμένου ότι
θα υπάρχει ανάπτυξη στην
οικονομία τα προηγούμενα δύο
τρίμηνα, θα έπρεπε να εκτιμηθεί και να γίνει αποδεκτή από
την Τρόϊκα, έτσι θα επιτυγχάνετο συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων και εξασφάλιση της εργατικής ειρήνης.
Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό
δεν αφορά άμεσα τη δανειακή
σύμβαση και θα μπορούσατε
να το επαναξιολογήσετε και να
συμβάλετε σε συνεργασία με
την Κυπριακή Δημοκρατία και
τους κοινωνικούς εταίρους
στην επίτευξη μιας πιο δίκαιης
συμφωνίας.
Σεβασμός στον Κοινωνικό
Διάλογο – Σεβασμός στις
Συλλογικές Συμβάσεις:Ο τρόπος διαχείρισης του κοινωνικού διαλόγου από την
Τρόϊκα έχει οδηγήσει τους
εργοδότες σε ακραίες θέσεις
στα εργασιακά θέματα. Υπάρχει έλλειψη σεβασμού στη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων. Γίνεται προσπάθεια
αποδόμησης των εργασιακών
δικαιωμάτων και γενικά υπάρχει ο κίνδυνος η Κύπρος που
ήταν παράδειγμα τριμερούς
συνεργασίας να είναι παράδειγμα προς αποφυγή και αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο
γεγονός ότι η Τρόϊκα δεν έχει
μεριμνήσει να λειτουργήσει ο
κοινωνικός διάλογος στο επίπεδο και στο μέγεθος που θα
έπρεπε στα θέματα που διαχειρίστηκε με την Κυπριακή
Δημοκρατία.
Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη
έμφαση στο θέμα αυτό συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση
της εργατικής ειρήνης, πράγμα
το οποίο θα είναι προς όφελος
και των δανειστών και της
κυπριακής οικονομίας.
Αποκρατικοποιήσεις:Η ισοπεδωτική πολιτική της
Τρόϊκα για τις ιδιωτικοποιήσεις δεν μας βρίσκει σύμφωνους γιατί αφενός αφαιρεί
σημαντικά εισοδήματα από το
κράτος και αφετέρου το κράτος
παύει να έχει ρόλο στην παραγωγή και λειτουργία σημαντικών αγαθών προς τον πολίτη
όπως είναι ο ηλεκτρισμός, οι
τηλεπικοινωνίες και το νερό,
που θεωρούμε ότι θα πρέπει να
υπάρχει προστασία από την
ιδιωτική εκμετάλλευση που
στην Κύπρο, που είναι απομονωμένο νησί, μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο εύκολα.
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Θέλουμε μια καλύτερη, δικαιότερη
και ευημερούσα Ευρώπη
Σ

τις 25 Μαϊου 2014, οι
πολίτες της Ε.Ε θα κληθούν
να εκλέξουν τα άτομα που θα
τους εκπροσωπήσουν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές για όλους τους Ευρωπαίους. Το Κοινοβούλιο έχει
εξουσία να θεσπίζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό
της Ε.Ε και να ορίζει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Ευρωεκλογές θα γίνουν
με φόντο την παρατεταμένη
χρηματοοικονομική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη.
Η συνομοσπονδία Ευρωπαικών
Συνδικάτων SES – ETUC καλεί
τους πολίτες να ψηφίσουν
υποψήφιους που θα συμβάλουν στην αλλαγή πορείας της
Ε.Ε. Η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει το 2014. Η ΣΕΣ προτείνει
ένα εναλλακτικό όραμα για μια
ευημερούσα Ευρώπη που θα
στηρίζεται στην κοινωνική
ένταξη. Πρέπει να στηρίξουμε
υποψήφιους που συμμερίζονται αυτό το όραμα. Η ΣΕΣ, η
φωνή των Ευρωπαίων εργαζόμενων, καλεί όλους τους πολίτες να συστρατευθούν με
αυτούς που οραματίζονται μια
προοδευτική Ευρώπη, μια
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς,
μια Ευρώπη που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών της. Μαζί μπορούμε να
πετύχουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Μαζί μπορούμε να σφυρηλατήσουμε μια νέα πορεία για
την Ευρώπη.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Κορυφαίες
προτεραιότητες
των Ευρωπαικών Συνδικάτων
όπως διατυπώνονται στην
Διακήρυξη ενόψει των επικείμενων ευροεκλογών είναι.
Μια κοινωνική Ευρώπη, μια
Ευρώπη που θα παρέχει στους
πολίτες της ποιοτική απασχόληση και ασφάλεια για το μέλλον,

• Τον άμεσο τερματισμό της
λιτότητας. Η Ε.Ε πρέπει να
θέσει εκ νέου στο επίκεντρο
των πολιτικών της την αλληλεγγύη. Η κοινωνική Ευρώπη
δεν πρέπει να καταρρεύσει.
• Μια νέα βιομηχανική πολιτική στη βάση της καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης,
εκπαίδευσης,
κατάρτισης,
υγείας και της δίκαιης μετάβασης.
• Ένα φιλόδοξο επενδυτικό
σχέδιο που θα αναζωογονήσει
την Ευρωπαϊκή οικονομία.
• Κοινωνική δικαιοσύνη για
τους πολίτες της. Το χάσμα
μεταξύ πλουσίων και φτωχών
πρέπει να κλείσει.
• Ισότητα. Εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για τη δια-

• Νέα πορεία για την
Ευρωπαική Ένωση
απαιτούν τα ευρωπαικά
συνδικάτα από τους
ευρωβουλευτές

σφάλιση ισότητας αμοιβών
και δικαιωμάτων για
όλους. Το μισθολογικό χάσμα
μεταξύ ανδρών και γυναικών
πρέπει να κλείσει.
• Προοδευτική φορολογία.
Αναδιανεμητική και προοδευτική φορολογία στα εισοδήματα και τον πλούτο, εξάλειψη
των φορολογικών παραδείσων, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης,
της διαφθοράς και της αδήλωτης εργασίας.
• Δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο.
• κάθε προσπάθεια ακύρωσης
των κατακτήσεων του συνδικαλιστικού κινήματος και του
αγώνα του για βελτίωση των
εργασιακών και κοινωνικών
συνθηκών των πολιτών.
• την υπονόμευση του Ευρωπαϊκού σχεδίου μέσα από

πολιτικές
που παραβιάζουν την
ίδια τη βάση
του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, η οποία περιλαμβάνει
καλές εργασιακές σχέσεις,
δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας
και κοινωνική προστασία
χωρίς αποκλεισμούς.
• κάθε σύστημα που δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των
ανθρώπων στη βάση της μείωσης αποδοχών, κακών εργασιακών συνθηκών, ανεπαρκούς
κοινωνικής ασφάλισης και
άδικης φορολογίας. Η Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης
δεν πρέπει να βασίζεται σε
επισφαλείς συνθήκες εργασίας
και στην ανισότητα.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΩΝ
Στα τέλη Μαϊου 2014, οι πολίτες της Ε.Ε θα κληθούν να εκλέξουν τα άτομα που θα τους
εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές για όλους τους Ευρωπαίους. Το Κοινοβούλιο έχει
εξουσία να θεσπίζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό
της Ε.Ε και να ορίζει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Ευρωεκλογές θα γίνουν
με φόντο την παρατεταμένη
χρηματοοικονομική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη.
Καλούμε τους πολίτες να
ψηφίσουν υποψήφιους που θα
συμβάλουν
στην
αλλαγή
πορείας της Ε.Ε.
Η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει
το 2014. Η ΣΕΣ προτείνει ένα
εναλλακτικό όραμα για μια
ευημερούσα Ευρώπη που θα
στηρίζεται στην κοινωνική
ένταξη. Πρέπει να στηρίξουμε
υποψήφιους που συμμερίζονται αυτό το όραμα.
Η ΣΕΣ, η φωνή των
Ευρωπαίων εργαζόμενων, καλεί όλους
τους πολίτες να
συστρατευθούν με
αυτούς που οραματίζονται μια προοδευτική Ευρώπη, μια
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς,
μια
Ευρώπη που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών
της. Μαζί μπορούμε
να πετύχουμε μια
καλύτερη Ευρώπη.
Μαζί μπορούμε να
σφυρηλατήσουμε μια
νέα πορεία για την
Ευρώπη.
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Προτάσεις από τον Γερμανό Επίτροπο Γκίντερ Έτινγκερ

Συζήτηση για σύνταξη στα 70
«Έχουμε έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
και γι΄ αυτό, στα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να
συζητήσουμε για τη σύνταξη στα 70»

Ο

Γερμανός Επίτροπος Γκίντερ
Έτινγκερ επικρίνει
τη «σύνταξη στα
63» στη Γερμανία
και αντιπροτείνει
άνοδο των ορίων
συνταξιοδότησης.
Επικαλείται μάλιστα την περίπτωση της Ελλάδας. Σε
συνέντευξή
του
στην εφημερίδα Die Welt του Βερολίνου, ο Γερμανός Επίτροπος,
όπως αναφέρεται στην ελληνική ιστοσελίδα της DW, επικαλείται
τις δημογραφικές εξελίξεις, αλλά και τις στρεβλώσεις στην
αγορά εργασίας: «Έχουμε έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού
δυναμικού και γι΄ αυτό,
στα επόμενα χρόνια, θα
√ Τα συνδικάτα εκφράζουν την
πρέπει να συζητήσουμε
για τη σύνταξη στα 70.
αντίθεσή τους στην αύξηση
Πρέπει να βοηθήσουμε
των ορίων συνταξιοδότησης
τους ανθρώπους να
καθώς, πολλοί εργαζόμενοι
μετεκπαιδεύονται, ώστε
δεν είναι σε θέση να
να μπορούν να εργάζοαποδώσουν τα αναμενόμενα
νται για μεγαλύτερο
σε τόσο προχωρημένη ηλικία
χρονικό
διάστημα»,
δηλώνει ο Έτινγκερ.
Παραθέτει μάλιστα ως επιχείρημα το παράδειγμα της Ελλάδας
και συμπληρώνει ότι θα έστελνε «λάθος μήνυμα» η θεσμοθέτηση
της σύνταξης στα 63: «Ζητούμε από τους Έλληνες να εργάζονται
περισσότερο και για λιγότερα χρήματα και τώρα (οι Έλληνες)
εκπλήσσονται όταν βλέπουν τους Γερμανούς να κινούνται στην
αντίθετη κατεύθυνση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έτινγκερ.

Επικρίσεις και προειδοποιήσεις
Ο «μεγάλος συνασπισμός» χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών έχει ήδη συμφωνήσει στη «σύνταξη στα 63» για όσους
έχουν συμπληρώσει 45 έτη εργασίας. Εργοδοτικές οργανώσεις,
αλλά και μεμονωμένες φωνές στο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα
επικρίνουν τη σχετική απόφαση και προειδοποιούν για επικείμενο «κύμα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων» ή ακόμα και για «εικονικές απολύσεις» εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει τα 61
τους χρόνια, με προοπτική οι ενδιαφερόμενοι να εισπράττουν
επί δύο χρόνια επίδομα ανεργίας και να βγαίνουν αμέσως μετά
στη σύνταξη. Η υπουργός Εργασίας Αντρέα Νάλες έχει δεσμευθεί
ότι θα προχωρήσει σε ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να
αποφύγει αυτό το «παραθυράκι».

Αναπόφευκτα τα 70 χρόνια
Τις απόψεις Έτινγκερ επικροτεί ο πρόεδρος του Γερμανικού
Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Μαρσέλ Φράτσερ. Όπως
δηλώνει στην εφημερίδα Die Welt, «το αυξανόμενο προσδόκιμο
ζωής και οι δημογραφικές αλλαγές καθιστούν αναπόφευκτη τη
σύνταξη στα 70. Με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού δεν
υπάρχουν παρά τρεις εναλλακτικές λύσεις: Είτε η νέα γενιά θα
συνταξιοδοτείται μετά τα 67 είτε θα πληρώνει υψηλότερες
εισφορές είτε θα λαμβάνει
Αντίθετα τα συνδικάτα μικρότερες συντάξεις». Ο
ειδικός σε εργασιακά θέμαΤα συνδικάτα εκφράζουν την τα Κλάους Τσίμερμαν
αντίθεσή τους στην αύξηση δηλώνει από την πλευρά
των ορίων συνταξιοδότησης. του ότι «μπορεί η σύνταξη
Επιπλέον, τονίζουν πως το στα 70 να μην υλοποιηθεί
συνταξιοδοτικό σύστημα δεν τώρα, αλλά σε μερικές
είναι απαραίτητο να εξοικο- δεκαετίες», αλλά σε κάθε
νομήσει πρόσθετους πόρους περίπτωση «αποτελεί ένα
από την άνοδο των ορίων σημαντικό ευρωπαϊκό στοίσυνταξιοδότησης, αλλά θα χημα, με το οποίο θα πρέπει
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί να ασχοληθεί και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
εξίσου αποτελεσματικά και
που θα προκύψει από τις
από την αύξηση της παραευρωεκλογές του Μαΐου.

γωγικότητας.
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ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τ

ο καλοκαιράκι είναι εδώ.
Οι χρυσαφένεις παραλίες
μας περιμένουν για να χαλαρώσουμε και να αποβάλουμε
το άγχος της καθημερινότητας. Το ερώτημα που πρέπει
να απαντήσουμε είναι.Είμαστε ψυχολογογικά έτοιμοι ή
μήπως τα περιττά κιλά μας
προκαλούν πρόσθετο άγχος
ενόψει της πρώτης μας βουτιάς.

ΠΕΘΑΙΝΩ … ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ – ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ
ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η … ΒΟΥΤΙΑ
• Ισορροπημένη Μεσογειακή δίαιτα και συντονισμένη γυμναστική, τα δύο χρυσά κλειδιά για
σωματική ευεξία με απόορριψη των ανεπιθύμητων κιλών, και ψυχική αναζωογόνηση
σε μέτρια επίπεδα ταχύτητας
για παρατεταμένες χρονικές
περιόδους. Το «σπριντ» -γρήγορο τρέξιμο μικρής διάρκειας- δεν θεωρείται, όμως,
αερόβια άσκηση. Με την αερόβια άσκηση χαμηλής έντασης
και μεγαλύτερης χρονικής
διάρκειας πετυχαίνουμε την
καύση λίπους. Όσο χαμηλότε-

Αν αυτό είναι το πρόβλημα μην
ανησυχείτε. Αρκεί να αγκαλιάσετε με στοργή την Μεσογειακή
διατροφη ακολουθώντας ταυτόχρονα μερικούς χρυσούς
κανόνες γυμναστικής και …
κινησιοθεραπείας.
Ιδού η Ρόδος λοιπόν, ιδού και η
πρώτη σας βουτιά, χωρίς
άγχος.

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η Μεσογειακή Διατροφή είναι
πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και αποτελεί παγκόσμιο διατροφικό πρότυπο.
Εμείς ως λαός της Μεσογείου
θα πρέπει να την ακολουθούμε
όχι μόνο γιατί συμβάλλει στην
μακροζωία, αλλά επειδή δεν
τροφοδοτεί στο σώμα μας
περιττές θερμίδες.
Η Μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει δημητριακά, φρούτα,
όσπρια και λαχανικά. Η δίαιτα
βασίζεται στη θεωρία "λίγο
κρέας και μεγάλες ποσότητες
ελαιόλαδου".

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Αλλάξε τις συνήθειες σας και
υιοθετήστε τα παρακάτω:
• Καταναλώστε χωρίς φόβο
ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι πλιγούρι
και πατάτες.
• Καταναλώστε σε μεγάλες
ποσότητες φρούτα (3 – 4 τεμάχια ημερησίως), όσπρια και
λαχανικά ( 5 διαφορετικές ποικιλίες)
• Καταναλώστε ψημένα ή βρασμένα ψάρια στον ατμό
(μέτριες ποσότητες).

φρέσκα λαχανικά και σαλάτες
(μέτριες ποσότητες).
• Προτιμήστε το άπαχο κόκκινο
κρέας χωρίς λίπος και άπαχο
χοιρινό (μικρές ποσότητες).
• Κάντε συχνή κατανάλωση
αντιοξιδωτικών.

Γιατί να την προτιμήσετε;

Τα φρούτα, τα δημητριακά και
το αποβουτυρωμένο γάλα
προσθέτονται στη λίστα που
μπορείτε να καταναλώνετε. Το
ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες κρασιού είναι μέρος των
γευμάτων. Οι χορτοφάγοι μπορούν να αντικαταστήσουν με
τοφού το ψάρι, το κοτόπουλο
και το κρέας.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ
Πόσο βάρος θα χάσετε;
Η συγκεκριμένη δίαιτα θα
λέγαμε ότι αποτελεί ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο παρά
μια αυστηρή δίαιτα για γρήγορη απώλεια βάρους. Ουσια-

• Προσθέστε ελαιολάδου σε

Υποδειγματικά Γεύματα
Πρωϊνό
•
•
•
•

στικά η Μεσογειακή δίαιτα θα
σας βοηθήσει να φτάσετε στα
κιλά που θέλετε και να τα διατηρήσετε σε αυτό το επίπεδο.
Τα κιλά που θα χάσετε εξαρτώνται από τα αρχικά σας
κιλά. Οι υπέρβαροι άντρες με
τη συγκεκριμένη διατροφή
χάνουν κατά μέσο όρο περίπου
4 κιλά μέσα σε 2 εβδομάδες.
Αντίθετα οι γυναίκες χάνουν
κατά μέσο όρο στο ίδιο διάστημα περίπου 3 κιλά. Στις
επόμενες εβδομάδες κάθε εβδομάδα χάνουν κατά μέσο όρο
ένα κιλό.

ΞΕΚΙΝΩ ΤΩΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ.
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
Οργανωθείτε,
ξεκινήστε
γυμναστική, υιοθετήστε την
κατάλληλη δίαιτα και πείτε
αντίο στα περιττά κιλά. Μερικές αποτελεσματικές μορφές
άσκησης, που θα μπορούσαν
να μας βοηθούσαν να πετύχετε
τον φιλόδοξο στόχο σας
παρατίθενται στη συνέχεια.

Αερόβια άσκηση
Η αερόβια άσκηση ή καρδιαγ-

1/3 Πεπόνι
1 φέτα πολύσπορο ψωμί
2 κουτ. του γλυκού φιστικοβούτυρο
1 μήλο

Μεσημεριανό

Βραδινό

Σνακ: (Για δεκατιανό ή για λίγο πριν το βραδινό) – 1 μικρή χούφτα από ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα, φιστίκια, καρύδια.

ρα είναι τα επίπεδα έντασης
της άσκησης άνω των 20
λεπτών τόσο μεγαλύτερο είναι
το ποσοστό λίπους που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό
και είναι δυνατόν να φτάσει
μέχρι το 90% της συνολικής
δαπανώμενης ενέργειας. Παρ΄
όλα αυτά οι συνολικές θερμίδες
που ξοδεύονται από τον οργανισμό είναι λιγότερες από ό,τι
σε άσκηση μεγαλύτερης έντα-

Όταν γίνονται σωστά, οι
ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να προσφέρουν σημαντικά λειτουργικά οφέλη, όπως
αυξημένη δύναμη, σκληρότητα
και αντοχή οστών, μυών, τενόντων και συνδέσμων, μειωμένες πιθανότητες για τραυματισμούς που οφείλονται σε αδυναμία των μυών, βελτιωμένη
καρδιακή λειτουργία, αλλά και
διατήρηση τής δίχως λίπος
μάζας. Καλό θα ήταν η αναερόβια και η αερόβια άσκηση να
συνδυάζονταν κατόπιν προγράμματος
ειδικευμένου
γυμναστή, ώστε να αποφεύγονται τυχόν τραυματισμοί και
κραδασμοί, αλλά και για να
επιτυγχάνονται πιο γρήγορα
τα επιθυμητά αποτελέσματα.

γειακή άσκηση, όπως αλλιώς
ονομάζεται, αναφέρεται στην
εκγύμναση που περιλαμβάνει ή
βελτιώνει την κατανάλωση
οξυγόνου από το σώμα. Παράδειγμα τέτοιας άσκησης είναι
το τρέξιμο μεγάλης απόστασης

Ομαδικά προγράμματα ή
αλλιώς «τάξεις» επιμελείται το
ίδιο το γυμναστήριο και μπορεί
να περιλαμβάνουν από γιόγκα
και πιλάτες μέχρι χορό και
αεροβική, αλλά και προγράμματα ενδυνάμωσης. Πολλά
άτομα μαζί με τον κατάλληλο
εξοπλισμό στην ίδια αίθουσα
και με δυνατή μουσική εκτελούν
τις ασκήσεις ακριβώς όπως
τις υποδεικνύει ο γυμναστής.
Υπάρχουν ποίκιλα δυναμικά
προγράμματα με χρήση αλτήρων, με μπάρες, λάστιχα ή και
άλλα μέσα, όπως ιατρικές

Με σωστή και ισορροπημένη διατροφή ή δίαιτα, συνδυασμένη με την κατάλληλη γυμναστική και με βάση τις ανάγκες και
τον στόχο σας, θα δείτε τα περιττά κιλά να εξαφανίζονται
σιγά-σιγά και θα είστε έτοιμοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση
για το πρώτο σας μπάνιο. Η άσκηση βοηθάει σημαντικά στην
απώλεια των κιλών. Συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και
ταχύτερη απώλεια βάρους. Κάντε την, λοιπόν, σύμμαχό σας
στο αδυνάτισμα!
σης και πιο μικρής χρονικής
διάρκειας, κατά τη διάρκεια
της οποίας καίγονται περισσότερες θερμίδες.
Μεταξύ άλλων, είδη αερόβιας
άσκησης είναι τα ακόλουθα:
Περπάτημα, ποδήλατο, διάδρομος, κολύμπι, low/non
impact aerobics, aqua aerobics,
χορός και παρόμοιες ασκήσεις
κατόπιν συνεννοήσεως με τον
γυμναστή.

Αναερόβια άσκηση

2 φλιτζάνια φρέσκια σαλάτα σπανάκι
1 κιλό ψητό κοτόπουλο στήθος
1 κουτ. του γλυκού ελαιόλαδο
1κουτ. του γλυκού λαδόξιδο
1 μικρή σταρένια πίτα
1 μήλο
2 κιλά ψάρι π.χ. μπακαλιάρο
1 μικρή γλυκοπατάτα
2 – 3 φλιτζάνια μπρόκολο, καρότα, πιπέρι, κρεμμύδια σοταρισμένα σε σκόρδο και ελαιόλαδο.
1 φλιτζάνι φρέσκο φρούτο της προτίμησης σας

ενδυνάμωσης, μηχανήματα στο
γυμναστήριο (βάρη), αλλά και
πολύ μικρής διάρκειας δραστηριότητες σε έντονη ταχύτητα.

Ομαδικά προγράμματα

• Μην ξεχνάτε τη συστηματική
σωματική άσκηση.
Πρώτα απ' όλα σε καμία περίπτωση δεν θα σας κοστίσει.
Επιπλέον δεν θα νιώσετε ποτέ
έντονο αίσθημα πείνα καθώς
ακόμα και στην πιο αυστηρή
της έκδοση, η δίαιτα περιλαμβάνει, κόκκινο κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, άπαχο τυρί,
αυγά και μεγάλη ποικιλία
λαχανικών.
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Η αναερόβια άσκηση είναι η
μορφή εκγύμνασης που βελτιώνει τη δύναμη και κτίζει
μυϊκή μάζα. Οι μύες που
ασκούνται κάτω από αναερόβιες συνθήκες αναπτύσσονται
διαφορετικά, οδηγώντας σε
καλύτερες επιδόσεις σε δραστηριότητες μικρής διάρκειας
και υψηλής έντασης, που διαρκούν έως και 2, περίπου,
λεπτά. Σε αυτήν τη μορφή
άσκησης χρησιμοποιούνται
αντιστάσεις και ασκήσεις

μπάλες ή medicine ball, των
οποίων ο στόχος μπορεί να
είναι η μυϊκή ενδυνάμωση και
διαμόρφωση ή εάν μιλάμε για
κάποια μορφή κυκλικής προπόνησης, μπορούμε να στοχεύουμε και σε καρδιοαναπνευστικές προσαρμογές.
Σε μια τάξη ομαδικής εκγύμνασης μπορεί κανείς να συνδυάσει τα οφέλη της άσκησης με
την κοινωνικοποίηση και την
αίσθηση ότι «περνάμε καλά κι
ευχάριστα». Το άτομο βρίσκεσαι συνεχώς σε εγρήγορση,
επιτυγχάνει βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας,
μείωση του σωματικού λίπους,
μυϊκή τόνωση και διαμόρφωση
σώματος. Προτού αποφασίσετε πώς θα προχωρήσετε στην
προσπάθεια
απώλειας
βάρους, μιλήστε με τον γυμναστή σας, ο οποίος θα σας συμβουλεύσει πώς θα πετύχετε τον
στόχο σας, που πρέπει να είναι
ρεαλιστικός.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

Οι 10 νόμοι της ζωής
• Ο Νόμος στο κρεβάτι
Κοιμάται πρώτος αυτός
που ροχαλίζει…
• Ο Νόμος του Τσέιτ

πάει. Αν κάποια πράγματα μπορούσαν να πάνε στραβά και δεν
πήγαν, θα αποδειχτεί ότι θα ήταν
καλύτερα να είχαν πάει.
• Ο Νόμος του Ντούρκμαν

Αν βοηθήσεις ένα φίλο που
βρίσκεται σε ανάγκη, είναι
σίγουρο ότι θα σε θυμηθεί
την επόμενη φορά που θα
βρεθεί σε ανάγκη.

Αν κανείς κοιτάξει το πρόβλημά
του από κοντά, θα διαπιστώσει ότι
και ο ίδιος αποτελεί μέρος του
προβλήματος.

• Ο Νόμος του Πάρντο

• Ο Νόμος του Μουρ

Τα ωραιότερα πράγματα
στη ζωή είναι ή ανήθικα ή
παράνομα ή παχαίνουν.

Όταν προσπαθούμε να απομονώσουμε κάτι, ανακαλύπτουμε ότι
είναι ενωμένο με το σύμπαν.

• Οι Νόμοι του Μέρφυ

• Ο Νόμος του Τζέιφ

Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα

Υπάρχουν μερικά πράγματα που
είναι αδύνατον να τα ξέρεις, αλλά

είναι δυνατόν να ξέρεις ποια είναι
αυτά τα πράγματα.

δέες στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές. Όρεξη επίσης, από νέους
ανθρώπους με όραμα και στόχο να
δημιουργήσουν το κάτι διαφορετικό. Αυτό δηλαδή που κατασκεύασαν οι Κρητικοί και αφορά το
πρώτο ηλιακό όχημα με την ονομασία Sunnyclist.
Το συγκεκριμένο είναι ένα υβριδικό
ηλιακό τριθέσιο μοτοποδήλατο και
αποτελεί μία νέα ξεχωριστή κατηγορία οχήματος. Προσφέρει μία
διαφορετική οδηγική εμπειρία που
στόχο έχει να μην επιβαρύνει το
περιβάλλον καθώς η ενέργεια
παρέχεται κυρίως από τον ήλιο

Η διαδικασία
επαναφόρτισης
επενεργεί και ως
αντιηλιακή
ομπρέλλα

Πληρωμές με το «σκανάρισμα
της παλάμης»

• Ο Νόμος του Μπόκλετζ
Αυτός που γελάει τελευταίος μάλλον δεν κατάλαβε το αστείο.
• Ο Νόμος του Έντελστεν
Μην ανησυχείς για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα. Είναι απασχολημένοι με το να ανησυχούν τι
σκέφτεσαι εσύ γι αυτούς.
• Ο Νόμος του Τζέικομπς
Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο, το να τα φορτώσεις όμως σε
κάποιο τρίτο είναι ακόμη πιο
ανθρώπινο.

Sunnyclist: To ηλιακό ελληνικό αυτοκίνητο
που κατασκεύασαν στην Κρήτη

Ι

αλλά και την σωματική άσκηση.
Εφοδιάζεται από μία φωτοβολταϊκή γεννήτρια 665Wp και έναν κινητήρα 4kW που δίνουν τη δυνατότητα στο όχημα να αναπτύσσει
ταχύτητα λίγο πάνω από τα 50
χ.α.ω. μεταφέροντας τρία άτομα
και τις αποσκευές τους. Μπορεί να
διανύσει 240 χιλιόμετρα με χωρητικότητα μπαταρίας μόλις 3 kWh.
Πίσω από την τρελή αυτή ελληνική
ιδέα - δημιουργία, βρίσκεται ο
Κρητικός, Μανώλης Τσικανδιλάκης
με αγάπη στο ποδήλατο και τις
οικολογικές μετακινήσεις.

Σ

ε δοκιμαστικό στάδιο βρίσκονται οι συναλλαγές
με το σκανάρισμα της παλάμης του πελάτη.
Στη Σουηδία ξεκίνησε, σε 15 καταστήματα στο
Λουντ, μία νέα μέθοδος πληρωμών η οποία δεν
απαιτεί χρήματα και κάρτες, αλλά μόνο το χέρι του
πελάτη.
Στη νέα δοκιμαστική υπηρεσία συμμετέχουν 1.600
εθελοντές, οι οποίοι έχουν συνδέσει τον τραπεζικό
τους λογαριασμό με ένα ψηφιακό αντίγραφο του
σχήματος που δημιουργούν οι φλέβες στην παλάμη
τους μετατρέποντάς την αυτόματα σε ηλεκτρονικό
πορτοφόλι.
Το μόνο που έχουν να κάνουν στη συνέχεια είναι
αφού βάλουν το χέρι τους στο ειδικό μηχάνημα στο
κατάστημα, να πληκτρολογήσουν το PIN τους, και η
αγορά, ολοκληρώνεται.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία ονομάζεται Quixter, και
έχει αναπτυχθεί από ερευνητές του πανεπιστημίου
του Λουντ οι οποίοι υποστηρίζουν πως με αυτό τον
τρόπο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται
να κουβαλάει κάποιος μαζί του το πορτοφόλι του…

Στα Τρίκαλα το πρώτο
λεωφορείο χωρίς οδηγό

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ

Δείτε τι έκανε για να κόψει το κάπνισμα!

Ο

ι δύσκολες καταστάσεις απαιτούν και δραστικά μέτρα, έτσι ένας Τούρκος αποφάσισε να φοράει
καθημερινά ένα κλουβί στο κεφάλι του προκειμένου να κόψει το κάπνισμα!

Σε μια ασυνήθιστη προσπάθεια να σταματήσει το κάπνισμα, ο 42χρονος άνδρας από τη δυτική επαρχία της Κιουτάχειας έχει αρχίσει να φοράει ένα κράνος, που θυμίζει συρμάτινο κλουβί στο κεφάλι του,
το οποίο κλειδώνει σε δύο πλευρές.
Ο İbrahim Yücel που προσπαθεί να αποβάλλει την βλαβερή συνήθεια που έχει εδώ και 26 χρόνια να
καπνίζει 2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, δίνει καθημερινά τα κλειδιά του κλουβιού για το κεφάλι του
στη γυναίκα και την κόρη του, όταν φεύγει από το σπίτι (σωστά καταλάβατε, κυκλοφορεί έτσι στους
δρόμους).
Με αυτό τον τρόπο, δεν μπορεί να
ανοίξει το κλουβί για να καπνίσει μέσα
στη μέρα, ακόμα κι αν έχει τεράστια
επιθυμία για ένα τσιγάρο.Ο ίδιος λέει
πως εμπνεύστηκε την κατασκευή του
κλουβιού παρατηρώντας τα κράνη των
μοτοσικλετιστών, αφού πρώτα προσπάθησε πολλές φορές στο παρελθόν
χωρίς επιτυχία να κόψει το κάπνισμα.

Το γέλιο του ... σήμερα

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας
του πέθανε από καρκίνο των πνευμόνων που
προκλήθηκε από το κάπνισμα, πριν μερικά
χρόνια.

Η σύζυγος ρωτάει το σύζυγό:

Ένα φτωχό παιδάκι στέλνει γράμμα στον Αγ. Βασίλη. Στο ταχυδρομείο
όμως ανοίγουν το γράμμα και διαβάζουν:

- Μήπως είδες ένα
βιβλίο που είχα στη
βιβλιοθήκη με τίτλο " πώς θα
ζήσετε εκατό χρόνια"

- Είμαστε πολύ φτωχοί. Δεν έχουμε να φάμε και τα ρούχα μας είναι
παλιά. Σε παρακαλώ στείλε μας 1.000.000 δρχ. να περάσουμε καλά
Χριστούγεννα.

-Tο έκρυψα εγώ..!!! Απαντά
εκείνος.
-Eσύ γιατί..;
- Eπειδή είχε αρχίσει να το
διαβάζει η μάνα σου..........!!

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2014

Συγκινημένοι οι υπάλληλοι κάνουν έρανο, μαζεύουν 500.000δρχ. και τις
στέλνουν στη διεύθυνση του φτωχού παιδιού.
Την επόμενη χρονιά ξανά το παιδί γράφει γράμμα, το ανοίγουν ξανά
και διαβάζουν:
- Αγ. Βασίλη για τα χρήματα που έστειλες πέρυσι. Αν μου στείλεις και
φέτος, σε παρακαλώ να μου τα στείλεις σε τραπεζική επιταγή γιατί οι
κλέφτες στο ταχυδρομείο μου έφαγαν 500.000 δρχ.

• Θα είναι η πρώτη φορά σε παγκόσμιο
επίπεδο που ένα τέτοιο σύστημα θα τεθεί
σε κυκλοφορία σε καθαρά αστικό περιβάλλον
σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας.

Τ

ην αλλαγή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορήσουν στους
ελληνικούς δρόμους οχήματα χωρίς οδηγό προανήγγειλε o υφυπουργός Υποδομών Μ. Παπαδόπουλος στο
πλαίσιο ημερίδας που διοργανώθηκε στα Τρίκαλα υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.
Η πανευρωπαϊκή συνάντηση στελεχών των Ευρωπαϊκών Υπουργείων Μεταφορών με στόχο την διερεύνηση
των νομοθετικών δυνατοτήτων κυκλοφορίας αυτοματοποιημένων οχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς –
ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ – σε αστικό περιβάλλον έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CityMobil2
Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των
απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την μελλοντική κυκλοφορία
τέτοιων οχημάτων στους Ευρωπαϊκούς δρόμους.
Θα είναι η πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο που ένα
τέτοιο σύστημα θα τεθεί σε κυκλοφορία σε καθαρά
αστικό περιβάλλον σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη των συστημάτων και των εφαρμογών ευφυών μεταφορών μπορεί να συμβάλλει
καθοριστικά στην προώθηση της Οδικής Ασφάλειας
που είναι και το θέμα του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. σε
λίγες μέρες στο Ζάππειο και αποτελεί
καίριο μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας
θέσεων εργασίας και
εξοικονόμησης χρόνου, καυσίμων και
οικονομικών πόρων.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διατροφή

Σωτήριες για τη ζωή οι φυτικές ίνες

Η

κατανάλωση άφθονων φυτικών ινών μετά το έμφραγμα
μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις
μακροπρόθεσμες πιθανότητες
επιβίωσης, σύμφωνα με μία νέα
μελέτη.

Ένα πορτοκάλι, λ.χ., έχει 3 γρ.
φυτικών ινών, ένα αχλάδι με τη
φλούδα 5,1 γρ., ένα μπολ πίτουρο
10 γρ., ένα μπολ μούσλι 3,5 γρ. και
δύο φέτες (60 γρ.) ψωμί ολικής
αλέσεως 4,2 γρ. φυτικών ινών.

Όπως έδειξε, όσοι είχαν περάσει
έμφραγμα και έτρωγαν άφθονες
φυτικές ίνες, είχαν σημαντικά
περισσότερες πιθανότητες να είναι
ζωντανοί εννέα χρόνια αργότερα.

Αντίστοιχα, 200 γραμμάρια μαγειρεμένες φακές παρέχουν 15,6 γρ.

τη Σχολή Δημοσίας Υγείας του
Χάρβαρντ ανέλυσαν στοιχεία από
δύο μεγάλες αμερικανικές μελέτες,
στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 άνδρες και γυναίκες που είχαν επιζήσει από ένα
πρώτο έμφραγμα.
Οι ερευνητές παρακολούθησαν επί

Στην πραγματικότητα, κάθε αύξηση στην ημερήσια πρόσληψη φυτικών ινών κατά 10 γραμμάρια,
συσχετίσθηκε με μείωση κατά 15%
στον κίνδυνο θανάτου στη διάρκεια
της 9ετίας, γράφουν επιστήμονες
από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ
στην «Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση» (BMJ).
Οι φυτικές ίνες συνιστώνται σε
μικρούς και μεγάλους για διαφύλαξη της υγείας - και όσο περισσότερες τρώει κάποιος καθημερινά, τόσο περισσότερο ωφελεί την
υγεία του.
Τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα και τα δημητριακά ολικής αλέσεως αποτελούν θαυμάσιες πηγές
φυτικών ινών.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μελιτζάνες γεμιστές με πιπεριά Φλωρίνης
και φέτα
Υλικά:
2 μελιτζάνες φλάσκες
2 πιπεριές Φλωρίνης ψιλοκομμένες, κομμένες σε μικρά
κομμάτια
80 γρ. ρόκα
10 τοματίνια τσέρι κομμένα στη μέση
200 γρ. τριμμένη φέτα
150 ml Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο
Λίγη ρίγανη ή θυμάρι
Πιπέρι και αλάτι
Λίγο balsamico

Εκτέλεση:

φυτικών ινών,200 γρ. μαγειρεμένη
φάβα 16,3 γρ. και μία μέτρια
μαγειρεμένη αγκινάρα 10,3 γρ.,
σύμφωνα με την Κλινική Μάγιο.
Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες από

Η φυτική ίνα κόβει την όρεξη
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των φυτικών ινών είναι και η ικανότητά τους να δημιουργούν και να παρατείνουν το αίσθημα του κορεσμού. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που η πλειοψηφία των διαιτολόγων προτείνουν στο πρόγραμά τους συχνή και τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτική ίνα. Το γιατί όμως συνέβαινε αυτό δεν είχε πλήρως αποσαφηνιστεί. Σίγουρα η ανακάλυψη αυτή
επιβεβαιώνει την ισχύουσα αντίληψη για την σπουδαιότητα των φυτικών ινών στη διατροφή μας και το πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν στην μάχη κατά της παχυσαρκίας. Η στόχευση των επιστημόνων
πλέον είναι διπλή. Είτε να παραχθεί κάποιο σκεύασμα, το οποίο να έχει
παρόμοια δράση με το οξικό άλας και να είναι εύκολο και ασφαλές στη
χρησιμοποίησή του είτε να υπάρξει χειρισμός της φυτικής ίνας με
τέτοιο τρόπο ώστε μικρότερη ποσότητα φυτικής ίνας να παράγει σε
μικρότερο χρόνο μεγαλύτερη ποσότητα οξικό άλας ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της φυτικής ίνας στον περιορισμό της όρεξης.

9 χρόνια κατά μέσον όρο την
πορεία της υγείας τους, ζητώντας
τους σε τακτά χρονικά διαστήματα
να συμπληρώνουν αναλυτικά ερωτηματολόγια διατροφής.
Στη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης 682 γυναίκες και 451
άνδρες έχασαν τη ζωή τους.
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές,
όσοι εθελοντές έτρωγαν τις περισσότερες φυτικές ίνες είχαν κατά
25% λιγότερες πιθανότητες να
πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία
στη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης.
Είχαν επίσης κατά 13% λιγότερες
πιθανότητες να πεθάνουν από
επόμενο, μοιραίο έμφραγμα.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι φυτικές ίνες προστατεύουν τους
εμφραγματίες επειδή μειώνουν τη
χοληστερόλη και παρέχουν πολλά
άλλα οφέλη στην υγεία.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Θα σε διακατέχει
ένας ανεξέλεγκτος παρορμητισμός. Έτσι, μπορεί να ενεργήσεις
απερίσκεπτα και ίσως αργότερα το
μετανιώσεις. Οι συναισθηματικές
εκρήξεις σου είναι πολύ πιθανές, ιδιαίτερα αν νιώθεις άγχος και πίεση
από τις καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σου.
Ταύρος: Αφιέρωσε περισσότερο
χρόνο και προσπάθειά στα επερχόμενα σχέδιά σου. Οφείλεις να κάνεις
μερικές καίριες αλλαγές και να εξετάσεις την κάθε σου κίνηση, ώστε να
βαδίσεις με μεγαλύτερη σιγουριά
προς την υλοποίηση των στόχων σου.
Δίδυμοι: Θα έχεις τέτοια δυναμικότητα και τόση ζωντάνια, που διαθέτεις
όλα τα φόντα για να ξεπεράσεις τις
προβληματικές καταστάσεις, που σε
αγχώνουν εδώ και αρκετό καιρό.
Πάρα πολλά σχέδια που έχεις προγραμματίσει, θα αρχίσουν να παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης.
Καρκίνος: Μη σταματάς τις προσπάθειές σου και μην κάνεις πίσω σε
αυτά που θέλεις να υλοποιήσεις. Βάλε
τις ιδέες σου σε εφαρμογή και προχώρησε με χαρτί, μολύβι και μεγάλη
μεθοδικότητα, χωρίς να επηρεαστείς
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από τίποτε και κανένα. Μόνο έτσι θα
δώσεις πνοή στα όνειρα σου.
Λέων: Τα προβλήματα που θα εμφανιστούν στη ζωή σου ίσως αρχικά
σου φανούν βουνό, αλλά δεν πρέπει
να τρομάζεις. Με λογική σκέψη και
καθαρό μυαλό, θα καταφέρεις να
δρομολογήσεις τις καταστάσεις και
να τις φέρεις εκεί που θέλεις εσύ.
Παρθένος: Μην απαισιοδοξείς με την
πρώτη δυσκολία που θα σου παρουσιαστεί, γιατί είναι άδικο τόσο για
εσένα όσο και για τους άλλους.
Κάποιες φορές τα πράγματα μπορεί
να μην πηγαίνουν όπως θέλεις, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρεις.
Ζυγός: Μην κάνεις υπερβολικές κινήσεις, για να μην έχεις πρόβλημα στα
θέματα που θέλεις να τελειώνεις.
Προσπάθησε επίσης να μην κινείσαι
βιαστικά και να μην λες πράγματα
που δεν τα πιστεύεις, γιατί θα στεναχωρήσεις κάποια δικά σου άτομα.
Σκορπιός: Φρόντισε να προγραμματιστείς περισσότερο και μην κινείσαι
με παρορμητικότητα, γιατί θα πάρεις
λάθος αποφάσεις. Πρέπει να προσέξεις τις κινήσεις σου και να λύσεις
όλες εκείνες τις υποθέσεις, που ακόμη

σε δυσκολεύουν.
Τοξότης: Πρέπει να διαφυλάξεις τα
δικαιώματά σου και να κάνεις σωστό
χειρισμό, για να μπορέσεις να φέρεις
κάποιες προβληματικές καταστάσεις
σε όφελός σου. Πολύ καλοί φίλοι βρίσκονται κοντά σου και θα σε υποστηρίξουν ψυχολογικά.
Αιγόκερως: Συνειδητοποιείς ότι πρέπει να αποκτήσεις μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πειθώ. Θα αλλάξεις πολλά δεδομένα της ύπαρξής
σου αμφισβητώντας τα τωρινά, και
με νέες βάσεις και αντιλήψεις, θα
πάρεις την ζωή στα χέρια σου.
Υδροχόος: Φέρε στην επιφάνεια
ζητήματα που θέλουν ξεκαθάρισμα
και λύσε τα, όμορφα και καλά. Φρόντισε μόνο να μην εκνευρίζεσαι και να
μην τα βάζεις με τους άλλους, για να
μην έχεις πρόβλημα. Μπορείς πάντοτε να συμβουλευτείς τους δικούς σου
για ό,τι σε απασχολεί.
Ιχθύες: Απόκτησε περισσότερη διαλλακτικότητα, γιατί μόνο έτσι θα βγεις
τελικά από το αδιέξοδο, στο οποίο
βρίσκεσαι. Ένα φλερτ ή όμορφα
λόγια, θα σου φτιάξουν προς το
βράδυ τη διάθεση σου.

Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις τρυπάμε σε πολλά σημεία
με πιρούνι. Τις ψήνουμε στο γκριλ μέχρι να μαλακώσουν
εσωτερικά καλά. Στη συνέχεια, τις κόβουμε στη μέση και
τις τοποθετούμε σε πιατέλα. Με ένα κουτάλι ή πιρούνι
πατάμε την ψίχα τους δημιουργώντας ένα βαθούλωμα. Σε
ένα μπολ ρίχνουμε τις πιπεριές, τη ρόκα, τα τοματίνια,
την τριμμένη φέτα, το ελαιόλαδο, το θυμάρι και τη ρίγανη,
το πιπέρι και το ανάλογο αλάτι και τα ανακατεύουμε ελαφρά. Γεμίζουμε τις ψημένες μελιτζάνες με το μίγμα. Γαρνίρουμε με λίγο μπαλσάμικο στο πιάτο και πάνω από τις
μελιτζάνες.

Σαρδέλες με φέτα στον φούρνο
Υλικά:
10 σαρδέλες, καθαρισμένες σε φιλέτο
100 γρ. φέτα τριμμένη
½ κόκκινη πιπεριά
1 κλωναράκι μάραθος
1/2 σκελίδα σκόρδο
ρίγανη
αλάτι - πιπέρι
ελαιόλαδο
χυμός από 1 λεμόνι
Εκτέλεση:
Φιλετάρουμε τις σαρδέλες.
Ετοιμάζουμε τη γέμιση, βάζοντας σε ένα μπολ τη φέτα,
την ψιλοκομμένη πιπεριά, το σκόρδο, τον μάραθο, τη
ρίγανη, λίγο πιπέρι και το ελαιόλαδο. Γεμίζουμε την κάθε
σαρδέλα με μισό κουταλάκι από τη γέμιση και την κλείνουμε με μία οδοντογλυφίδα. Τοποθετούμε τις σαρδέλες
κολλητά σε ένα πυρέξ, με τη γέμιση προς τα πάνω.
Ρίχνουμε λίγο αλάτι και ελαιόλαδο από πάνω, και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά στους 180-200° C. Σερβίρουμε με
λαδολέμονο και ρίγανη.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 759 - 22 ΜΑΪΟΥ 1964

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού
Πολιτισμού διοργανώνει
θερινές εκδρομές στην
Ελλάδα σε προσιτές τιμές.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες λόγω της θερινής
τουριστικής αιχμής και
γιαυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν
συμμετοχή το συντομότερο
δυνατό στο τηλέφωνο 99
373000 ή στη διεύθυνση
in.el.politismou@gmail.com
. Αναλυτικά οι εκδρομές
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.
Α. Χαλκιδική – Παναγία
Εικοσιφίνισσα –
Θεσσαλονίκη 24-29
Ιουνίου.
Β. Μαγεία Ναυπακτίας –
Στερεάς Ελλάδας 9-13
Ιουλίου.
Γ. Ιωάννινα- Ζαγόρια Ιόνιο 5-11 Αυγούστου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2014

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 11/2014, 7/5/2014
100.000 ............ 28066

100 .................. 53636

1.000................ 37739

100 .................. 14926

400................... 15898

100 .................. 33308

400 .................. 47033

100 .................. 39993

400 .................. 28125

100 .................. 14983

200 .................. 59212

100 .................. 23054

200 .................. 38206

100 .................. 43081

200 .................. 35439

100 .................. 29651

200 .................. 59680

100 .................. 53729

200 .................. 42951

Άλλα ποσά

200 .................. 57473

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................. 12929

4103, 3527

200 .................. 56623

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................. 22367

221

200 .................. 19940

Από €10 οι λήγοντες σε

200 .................. 24641

856, 599

100 .................. 29421

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................. 19822

83, 24

ΛΥΣΗ SUDOCU

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

Ταμείο
Προνοίας
Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας
Ετήσια Γενική
Συνέλευση
Η
Ετήσια
Γενική
Συνέλευση για το έτος
2013 θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαϊου
ημέρα Δευτέρα, στο
Cypria
Bay
Hotel,
Πάφος, η ώρα 10.30.
Προτρέπουμε τα μέλη
όπως σύμφωνα με το
άρθρο 8 του καταστατικού, δηλώσουν στις
συντεχνίες τους ως
αντιπρόσωποι
του
ξενοδοχείου τους και
παρευρεθούν
στη
Γενική Συνέλευση.

Παύλος - Στέλλα
Οι γονείς:

Αντρέας & Μαρίνα Ιωάννου
Λεμεσός (Τζιαλλή) Λευκόνοικο
και τώρα Συν. Δερύνειας

Μιχάλης & Παναγιώτα (Γιόλα) Καλαφάτη
(Αντώνη Κίλλη)
από Αμμόχωστο και τώρα Φρέναρος
Συγχαρητήρια και Δεξίωση στην αίθουσα
δεξιώσεων «Ζάππειον Παλλάς» (πίσω από τη CYTA)
Παράνυμφοι Ευπρόσδεκτοι

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Βήμα αναγνωστών

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

ΓΝΩΜΙΚΟ
Στη ζωή του ανθρώπου προκύπτουν
κάποια προβλήματα,
που μπορεί να τα
λύσεις μόνο αν δεν
τους δώσεις καμία
σημασία

Η

Επέτειος γενοκτονίας Ελλήνων
του Πόντου

19η Μαϊου είναι ημέρα μνήμης των θυμάτων της
γενοκτονίας (1919-1922) των Ελλήνων του
Πόντου.
Των Ελλήνων που ζούσαν στα παράλια της Μαύρης
θάλασσας. Η Γενοκτονία αυτή είχε ως αποτέλεσμα το
θάνατο περισσότερο από 353000 ανθρώπων.
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ
ΤΗ ΣΦΑΓΗ!!! Όλοι οι Ελληνοπόντιοι της Κύπρου!!!
Στις 19 Μαϊου ας ανάψουμε κεριά και ας σηκώσουμε
τα ποτήρια για να τιμήσουμε τη μνήμη των συμπατριωτών μας, που έχασαν τόσο φρικτά τη ζωή τους.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ
ΒΙΤΑΛΗ ΚΑΡΑΤΣΑΟΥΣΙΑΔΗΣ, Λεμεσός

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ώρα της αλήθειας
για ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ

Βραβείο για την καλύτερη εκστρατεία
της χρονιάς με θέμα το νερό
• Συμμετείχε η ΟΕΚΔΥ και η ΟΗΟ - ΣΕΚ

Τ

ο Βραβείο για την καλύτερη εκστρατεία χρονιάς
στην Ευρώπη για το 2013 με θέμα το νερό απονεμήθηκε στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσίων Υπηρεσιών, EPSU, Anne-Marie Perret στις 5
Μαίου 2014. Η εκστρατεία της EPSU είχε ως στόχο να
προστατευτεί νερό ως ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
Είναι για πρώτη φορά στην Ευρώπη που ένα θέμα
συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές, και με βάση την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή συνθήκη υποχρεώνει την ΕΕ (Επιτροπή) να προχωρήσει
σε Ευρωπαϊκό διάλογο για το νερό και την ανάγκη να
θεσπιστούν νομοθεσίες για την προστασία του νερού
ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
Η εκστρατεία right2water
ήταν αποτέλεσμα του
• 1500.000 εκατομ- ευρωπαϊκού φόρουμ των
μύρια υπογραφές
πολιτών ένα διεθνές
για να προστατευτεί ευρωπαϊκό δίκτυο που
αποτελείται πάνω από
το νερό ως βασικό
100 οργανώσεις της κοιανθρώπινο δικαίωμα νωνίας των πολιτών
από τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με
πρωτοστάτη τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα Δημοσίου
τομέα.

• Μάχη των μαχών που θα καθορίσει
την πρωταθλήτρια 2013 - 14

• Σαν τελικός ο αγώνας ΕΡΜΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ
που θα κρίνει την 4η προνομιούχα θέση

• Σώθηκαν, ΔΟΞΑ και ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας,
υποβιβάσθηκε ο ΑΡΗΣ Λεμεσού

• Κρυφές ελπίδες ΑΠΟΛΛΩΝΑ για τη 2η
Ευρωπαϊκή θέση

Τ

ο Σάββατο 17 Μαϊου στις 6μ.μ.
θα αρχίσει στο «Τσίρειο» η
μεγάλη αναμέτρηση ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ η
οποία θα αναδείξει την πρωταθλήτρια Κύπρου 2013 - 14.
Η ΑΕΛ που προηγείται στη βαθμολογία με +3 ευνοείται και με ισοπαλία ενώ για τον ΑΠΟΕΛ το τρίποντο είναι μονόδρομος.
Η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει
και την ομάδα που θα κερδίσει την
4η προνομιούχα θέση. Ερμής και
Ομόνοια διασταυρώνουν τα ξίφη
τους σ’ ένα αγώνα που και οι δύο
ομάδες θέλουν διακαώς τη νίκη.
«Στην
πρίζα»
βρίσκεται
ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που θέλει πάση θυσία

νίκη εναντίον της Ανόρθωσης για
να πάρε τη 2η θέση που οδηγεί στο
«ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΗΓΚ» σε περίπτωση
που ο ΑΠΟΕΛ χάσει από την ΑΕΛ.

αιχμές δηλώνοντας μετά τον
αγώνα ότι «μπορεί να κερδίζεις
τον αντίπαλο, αλλά όχι και το
σύστημα».

Χαράς ευαγγέλια στα στρατόπεδα
των προσφυγικών σωματείων,
ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς κι ΕΘΝΙΚΟΥ
Άχνας τα οποία με τη νίκες τους
γλύτωσαν τον υποβιβασμό παραμένοντας στα σαλόνια της Α’
κατηγορίας. Τουναντίον, απογοήτευση επικρατεί στον ΑΡΗ Λεμεσού
ο οποίος με την ήττα του στο
«Μακάριο» από τη ΔΟΞΑ αποχαίρέτησε τη μεγάλη κατηγορία.
Σαφώς ενοχλημένος για τον υποβιβασμό ο Ολλανδός προπονητής
του ΑΡΗ Τον Κάανεν άφησε σαφείς

Η αυλαία της ποδοσφαιρικής
περιόδου 2-13 - 14 πέφτει με τον
τελικό κυπέλλου ΕΡΜΗΣ - ΑΠΟΕΛ
την Τετάρτη 21 Μαϊου στις 7μ.μ.

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

Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρουν οι, Σανγκόϊ
(ΑΠΟΛΛΩΝ) Τακμπατζούμι (ΕΡΜΗΣ)
και Μοντέϊρο (ΑΕΛ) με 18 τέρματα.
τους απειλεί ο Σκέμπρι (ΟΜΟΝΟΙΑ)
με 17 τέρματα.

Η συνέχεια

Η βαθμολογία

Η ΑΕΛ κρατάει τη τύχη της στα χέρια της.
Με ένα βαθμό στέφεται βασίλισσα. Πιστεύεται ότι
η απόδοση παικτών που θεωρούνται - κλειδιά
θα αποτελέσει βαρόμετρο για έκβαση της κρισιμότατης αναμέτρησης με τον ΑΠΟΕΛ

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

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στον ΑΠΟΕΛ
επικρατεί
η αισιοδοξία ότι
τα χαμόγελα θα
γίνουν πιο πλατειά το Σάββατο
το βράδυ
στην μάχη των
μαχών με την ΑΕΛ
στο «Τσίρειο»

Η πρόεδρος της EPSU κατά την παραλαβή του βραβείου από τον αναπληρωτή δήμαρχο του Στρασβούργου επέστησε την προσοχή στις απαιτήσεις
της πρωτοβουλίας των πολιτών όπως υποβληθούν
νομοθετικές προτάσεις για θέσπιση του νερού ως
ανθρωπίνου δικαιώματος.
Ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ δήλωσε στην
Εργατική Φωνή ότι στην επιτυχία της εκστρατείας
και στη συλλογή υπογραφών συνέβαλαν και οι Ομοσπονδίες ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΟΗΟ ΣΕΚ, και τόνισε ότι η
εκστρατεία θα έχει πολύ θετική επίδραση στην προσπάθεια μας για διατήρηση και ενίσχυση της διαχείρισης του νερού ως βασική κρατική υποχρέωση
πράγμα που προστατεύει τα συμφέροντα των εργαζομένων.

15

Αποτελέσματα

ΓΝΩΣΗ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: • Λογιστική όλα τα επίπεδα
• Ειδίκευση ECDL - COMPUTER
• Νέα Ελληνικά
• Διάβασμα για μαθητές
Δημοτικού, γυμνασίου,
Λυκείου
• Προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις

Τηλ. 97655366 (περιοχή Λακατάμειας
κοντά στο Jumbo)
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• Εργατική αναταραχή πυροδοτεί η αθέτηση κυβερνητικών δεσμεύσεων

Συνέντευξη

Να προχωρήσει άμεσα η πρόσληψη
των Ωρομισθίων Εποχικών Εργατών

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με τον Ανδρέα Μάτσα
Αναπληρωτή γενικό γραμματέα της ΣΕΚ)

1 Δέκα

χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιολογήστε. Καλούμαστε να
αξιολογήσουμε τα δεδομένα σε συνάρτηση των θετικών και αρνητικών συνεπειών και επιπτώσεων προς
τους εργαζόμενους, σε μια περίοδο όπου η οικονομική ύφεση έχει ανατρέψει και απορρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό την αγορά εργασίας. Σε μια εποχή όπου ο
Ευρωσκεπτικισμός αποτελεί μια βασική απειλή προς
την Ε.Ε, θα πρέπει να γίνει καλύτερη στόχευση για τη
δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης, η οποία
θα βρίσκεται πιο κοντά στα οράματα των πατέρων
της για δημιουργία μιας Ευρώπης των ανθρώπων με
ενίσχυση της κοινωνικής δομής και πολιτικής της.

2 Η ένταξη σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει στην
επίλυση εργατικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η
ΣΕΚ ως πρωτεργάτης της πλήρους ένταξης της
Κύπρου στην Ε.Ε, και μέλος των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων θεωρεί πως αυτή, έχει λειτουργήσει υποβοηθητικά στην ενίσχυση των θεσμικών σωμάτων καθορισμού πολιτικής, όπως είναι η Εθνική Επιτροπή
Απασχόλησης, καθώς επίσης και της εργατικής
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων βασικών αρχών
που διέπουν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία
και στην ισότητα των φύλων. Στο ίδιο πλαίσιο, η
συνομολόγηση και εφαρμογή συμφωνιών πλαισίου
(πχ βία και παρενόχληση στην εργασία) ανάμεσα
στους κοινωνικούς εταίρους, ενισχύουν την συναίνεση και την συμμετοχική δημοκρατία.
3

Οι επικείμενες Ευρωεκλογές πιστεύεται ότι θα
αποτελέσουν σημείο αναφοράς για ισχυρότερη
Ευρώπη. Οι επερχόμενες Ευρωεκλογές μπορούν να
αποτελέσουν ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για
την Ευρώπη που θέλουμε, μπορούμε και μας αξίζει,
με έμφαση στο κοινωνικό μοντέλο και στη συμμετοχική δημοκρατία, η οποία θα δημιουργεί συνθήκες
για ενδυνάμωση της βάσης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

4 Η σημαία της ΕΕ συμβολίζει την ενότητα και
την αλληλεγγύη. Ο συμβολισμός αυτός έχει πάρει
σάρκα και οστά; Η Ε.Ε ως ιδέα και όραμα δημιουργεί μια προοπτική αλληλέγγυας ανάπτυξης στη
βάση της ενότητας και της αρμονίας δυνάμεων και
τάσεων στη λογική της σύνθεσης απόψεων και
πολιτικών. Ο συμβολισμός αυτός δεν έχει καταφέρει
ακόμα να μετουσιωθεί σε απόλυτα ικανοποιητική
πράξη, αν και δεν πρέπει να ξεχνούμε πως, η δημιουργία της Ένωσης κατάφερε να επαναφέρει συνθήκες ειρήνης και ανάπτυξης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.Η πρόκληση είναι μπροστά μας και ως
ΣΕΚ μέσα από τη δράση μας στις Ευρωπαϊκές δομές
κοινωνικού διαλόγου συμβάλλουμε έτσι ώστε αυτά
τα κενά να μπορούν να περιοριστούν ακόμα περισσότερο.

Η

Ομοσπονδία
Κυβερνητικών
ΣΕΚ, ΟΕΚΔΥ, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην
πρόσληψη των Ωρομισθίων εποχικών Εργατών στη βάση των
δεσμεύσεων του υπουργού Οικονομικών τον περασμένο Ιανουάριο
προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το Κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα γενικότερα.
Σε ανακοίνωση της η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
προειδοποιεί με εργατικές αντιδράσεις αν δεν υλοποιηθούν οι
κυβερνητικές δεσμεύσεις. Περαιτέρω τονίζει:
Η απαράδεκτη καθυστέρηση στην

έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης των εποχικών εργατών δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην
λειτουργία των Δημοσίων υπηρεσιών λαμβανομένου υπόψη ότι η
μεγάλη πλειοψηφεία των εποχικών
εργατών απασχολούνται σε σημαντικές υπηρεσίες ασφάλειας
(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασοπυρόσβεση, Ναυαγοσώστες κλπ.)
Η ΣΕΚ δεν θα αποδεχθεί να συνεχιστεί η κωλυσιεργία κυβερνητικών
τμημάτων, τα οποία επικαλούνται
ότι δεν έχουν τις απαιτούμενες
πιστώσεις, και να υπάρξει απόκλιση από την κυβερνητική απόφαση. Η ΣΕΚ υπενθυμίζει επίσης

Αναμένουμε όπως η κυβέρνηση
χωρίς άλλη καθυστέρηση υλοποιήσει την απόφαση της, η οποία
ενσωματώθηκε και στους ψηφισθέντες προϋπολογισμούς του
2014, έτσι που να αποφευχθούν
δικαιολογημένες εργατικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

• Παιδικές Κατασκηνώσεις της ΣΕΚ στα Καννάβια

Προσφέρουν μοναδικές καλοκαιρινές
στιγμές σε ένα ειδυλλιακό τοπίο

Ό

αση για εκατοντάδες παιδιά
αποτελεί μέσα στην κάψα
του καλοκαιριού οι παιδικές
κατασκηνώσεις της ΣΕΚ στα
Καννάβια.
Ο Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας ζωής μελών ΣΕΚ, που ενεργεί
πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας
των συμμετεχόντων προτρέπει και
φέτος τους γονείς να εμπιστευθούν
τις σύγχρονες ανακαινισμένες
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε
υψόμετρο 900 μέτρων σε ένα πανέμορφο και ειδυλλιακό τοπίο. Οι
παιδικές κατασκηνώσεις του Κινήματος χαρίζουν ξεχωριστές στιγμές στα παιδιά μακριά από το
άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Μέσα από ένα πλούσιο καταρτισμένο πρόγραμμα,που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Εκπαιδευτική

• Αρχίζουν τη λειτουργία
τους στις 30 Ιουνίου και
καλούνται οι γονείς να
συμπληρώσουν το συντομότερο αίτηση συμμετοχής
εκδρομή, κολύμπι θεατρικές παραστάσεις περιπατητικές διαδρομές
στα μονοπάτια της φύσης, μαθήματα χορού και πρώτων βοηθειών,
αναπτύσσουν το αστείρευτο ταλέντο τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους.

Κατασκηνωτικές περίοδοι
Από 30 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου θα
φιλοξενηθούν αγόρια που φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ Δημοτικού, Α
και Β γυμνασίου την σχολική χρονιά 2013-2014.
Από 7 Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου θα
φιλοξενηθούν αγόρια και κορίτσια
που φοιτούσαν την σχολική χρονιά
2013-2014 στις τάξεις Γ,Δ και Ε
Δημοτικού.
Την τελευταία κατασκηνωτική
περίοδο από 14 Ιουλίου εως 21
Ιουλίου θα φιλοξενηθούν κορίτσια
που φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ
Δημοτικού,Α και Β γυμνασίου.
Κόστος
Για τα παιδιά μελών της ΣΕΚ που
έχουν Ταμείο Ευημερίας το δικαίωμα συμμετοχής είναι 60 ευρώ. Για
παιδιά που οι γονείς τους δεν είναι
μέλος σε κανένα Ταμείο Ευημερίας
θα πληρώνουν το ποσό των 90
ευρώ. Για παιδιά μη μελών ΣΕΚ το
δικαίωμα συμμετοχής είναι 120
ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Λευκωσία 22849849,
Λεμεσός 25861000,
Λάρνακα, 24633633,
Πάφος 26811639

5 Ποια κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στο
κυπριακό περιβάλλον εργασίας. Στη βάση του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς και διμερούς
συνεργασίας, έχει ενισχυθεί η διαδικασία διαβούλευσης και ενημέρωσης, ενώ ο Χάρτης Θεμελιωδών
δικαιωμάτων δημιουργεί τη βάση κατοχύρωσης
συνδικαλιστικών και ευρύτερων εργατικών δικαιωμάτων. Όμως η μαζική άφιξη κοινοτικών εργαζομένων στην απουσία δικλίδων ασφαλείας που αφορούν την προστασία των συλλογικών συμβάσεων,
δημιούργησε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Η ψήφιση νομοθεσιών που αφορούν την
ισότητα στην εργασία ανεξάρτητα
από φυλετική ή άλλη προέλευση,
όπως και η νομοθετική υπόσταση
βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων, μπορούν
να αίρουν αυτής της μορφής τις διακρίσεις.

ότι η απασχόληση των εποχικών
εργατών ρυθμίστηκε και στο οικονομικό της επίπεδο αφού το σύνολο της δαπάνης απασχόλησης
τους καλύπτεται από εισφορές
των υπόλοιπων υπαλλήλων του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα (0.8%-2%).

Παραλίμνι 23821432

Εισφορά της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ σε άνεργα μέλη της

Σ

ε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν ειδικότερα οι
άνεργοι συμπολίτες μας η Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ, σε συνεδρία του γενικού της συμβουλίου
που πραγματοποιήθηκε στις 10
Απριλίου 2014, απεφάσισε να
παραχωρήσει από 1η έως 31
Αυγούστου σε 600 άνεργα μέλη της
κουπόνια αξίας 50 ευρώ για αγορά
τροφίμων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Ο γγ της Ομοσπονδίας Γιαννάκης
Ιωάννου δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» ότι στις δύσκολες εποχές

√ Θα δοθούν κουπόνια
για αγορά τροφίμων
σε 600 άνεργους
που βιώνει η χώρα μας και η πιο
μικρή εισφορά είναι σημαντική για
στήριξη των μελών μας για να

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις
καθημερινές οικονομικές
τους
ανάγκες.
Η συγκεκριμένη εισφορά θα δοθεί
σε όσους δεν λαμβάνουν ανεργιακό
επίδομα ή οποιονδήποτε άλλο
εισόδημα. Η χορήγηση του ποσού
θα επιτευχθεί με τη μείωση του
προϋπολογισμού σε σχέση με τις
επιχορηγημένες διακοπές των
μελών.

www.oho-sek.org.cy

