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ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Σ

την ετήσια καθιερωμένη λιτή
τελετή που έγινε στις 27 Απριλίου στο μέγαρο της ΣΕΚ, οι Κοινωνικοί Εταίροι άναψαν λαμπάδα
στη μνήμη των θυμάτων των
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Στόχος
όλων είναι να ελαχιστοποιηθούν
στο μέγιστο δυνατό βαθμο οι
εργασιακοί κίνδυνοι και να επιτυγχάνεται η συνεχής αναβάθμιση
της ασφάλειας και υγείας στους
χώρους δουλειάς.
(Σελ. 8)

ΚΑΘΕ 15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Π

αρά τη συνεχή προσπάθεια
της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας και των Κοινωνικών
Εταίρων για ασφαλέστερους
χώρους εργασίας, κάθε δευτερόλεπτο πεθαίνει ένας εργαζόμενος,
διεθνώς. Οι ανησυχίες εξακολουθούν να είναι μεγάλες καθώς η
εργασία σκοτώνει πιο πολλούς
ανθρώπους απ’ ότι οι πόλεμοι.
(Σελ. 9)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
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• Συνάντηση του προέδρου της ΕΟΚΕ με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΗ ΕΥΡΩΠΗ
• Η ΣΕΚ εντείνει την προσπάθεια προκειμένου η Ευρώπη
να ευθυγραμμισθεί με τις ιδρυτικές της αρχές για εξασφάλιση
της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας των λαών

• Επί τάπητος το Μεταναστευτικό και τα καίρια ζητήματα
της κοινωνική συνοχής, της αδήλωτης εργασίας και του ΕΕΕ

Η

ΣΕΚ και η Ευρωπαική Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή [ΕΟΚΕ] βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καταβαλλόμενης τιτάνειας προσπάθειας για
να επανεύρει η Ευρωπαική Ένωση τις
ιδρυτικές αρχές της, με στόχο να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις πελώριες προκλήσεις που τίθενται ενώπιον της σε
τούτη την αδυσώπητη χρονική συγκυρία.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσαν, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως και ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσσης σε συνάντηση τους την
περασμένη Παρασκευή στο μέγαρο της
ΣΕΚ στο Στρόβολο. Στη συνάντηση ανασκοπήθηκε η πορεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με φόντο το Μεταναστευτικό
και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του σε όλη την επικράτεια, κυρίως
στην Ελλάδα και τις χώρες του Νότου.

καιρό παρουσιάζεται τραυματισμένη.
Ο κύριος Ντάσσης εξήγησε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στο Ευρωπαικό γίγνεσθαι η ΕΟΚΕ προς όφελος
της κοινωνικής συνοχής και της βελτίωσης της ζωής του συνόλου των
πολιτών.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωυσέως δήλωσε ότι η ΣΕΚ θα συνεχίσει την ενεργό παρουσία της στην
ΕΟΚΕ, στη Συνομοσπονδία Ευρωπαικών

Συζητήθηκαν τα καίρια εργασιακά και
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που
καταδυναστεύουν τους Ευρωπαικούς
λαούς μεσούσης της κρίσης και της
οικονομικής ύφεσης, τονίζοντας την
υπέρτατη ανάγκη προώθησης μέτρων
για πάταξη της αδήλωτης εργασίας,
ενίσχυση των φτωχότερων στρωμάτων
του πληθυσμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής η οποία τον τελευταίο

Συνδικάτων και γενικότερα στον Ευρωπαικό Κοινωνικό Διάλογο, για τη δημιουργία της Ευρώπης της πραγματικής
αλληλεγγύης και του ισχυρού κράτους
πρόνοιας. Οι αγωνίες των εργαζομένων για το αύριο της
Ευρώπης και οι τοποθετήσεις ευρωπαίων αξιωματούχων ότι το Ευρωπαικό οικοδόμημα κινδυνεύει, μας ανησυχούν
βαθύτατα αυξάνοντας
τις ευθύνες τόσο των
εθνικών κρατών όσο και
των κοινωνικών εταίρων
για το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου, σημείωσε.

Σελ.16
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως απονέμει
αναμνηστικό δώρο
στον πρόεδρο της
ΕΟΚΕ Γιώργο Ντάσση

Χρήζει μεγαλύτερης ευρωστίας το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στα ευχάριστα νέα των ημερών κατατάσσεται η είδηση που αφορά τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Σύμφωνα με
αναλογιστική μελέτη που εκπονεί ανά τριετία το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το ΤΚΑ παρουσιάζει – στη
βάση συγκεκριμένων παραμέτρων – ευοίωνες προοπτικές και είναι βιώσιμο ως το 2080. Με απλά λόγια
αυτό σημαίνει πως, όλες οι συντάξεις και οι άλλες
κοινωνικές παροχές που προσφέρονται από το ΤΚΑ
είναι επαρκώς ασφαλισμένες χωρίς να τίθεται θέμα
οποιασδήποτε αύξησης των εισφορών, όπως εξήγησε και η αρμόδια υπουργός.

και για εφτά συνεχείς φορές, όπως επίσης και άλλα
μέτρα.

Τα εύσημα για αυτή την ευχάριστη εξέλιξη ανήκουν
στους κοινωνικούς εταίρους, (κυβέρνηση, εργοδότες,
συντεχνίες), που σε ανύποπτο χρόνο, σε συνθήκες
ηρεμίας και εργασιακής ομαλότητας, στα πλαίσια
πολύμηνου κοινωνικού διαλόγου, έλαβαν σειρά διορθωτικών μέτρων που στόχευαν στη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα του ΤΚΑ, όπως ήταν π.χ. η αύξηση των
εισφορών κατά 1.3%, (0.5% οι εργοδότες, 0.5% οι
εργαζόμενοι και 0.3% η κυβέρνηση), ανά πενταετία

Σαν τέτοια αναφέρονται:

Πέραν τούτου και με αφορμή την αναλογιστική έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, η ΣΕΚ υπενθυμίζει πως, χρειάζονται ακόμα και άλλα μέτρα που θα
συμβάλουν ακόμα περισσότερο στην ευρωστία των
Κοινωνικών μας Ασφαλίσεων.

• Εισήγηση ΣΕΚ για ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των Κοινωνικών Ταμείων

(α) Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας που οργιάζει
σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι π.χ. η κατασκευαστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η ύπαρξη
της αδήλωτης εργασίας που ανέρχεται στο 25% περίπου ισοδυναμεί με απώλεια πόρων εκατομμυρίων
ευρώ για το ταμείο.
(β) Η εκπόνηση οδικού χάρτη για την είσπραξη των

καθυστερημένων οφειλών προς το ΤΚΑ που στο
τέλος του 2014 ανέρχονταν στα €146.7εκ. σε σύγκριση με €134.9εκ. το 2013.
(γ) Την υλοποίηση της πάγιας θέσης της ΣΕΚ για την
ανεξάρτητη διαχείριση του Ταμείου και την εκπόνηση
καλύτερης επενδυτικής πολιτικής και της διευθέτησης του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ που κυμαίνεται γύρω στα 8 δισ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2014, το κράτος διαχρονικά δανείζεται
τα πλεονάσματα του ταμείου με ευνοϊκούς όρους,
πολιτική όμως που δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα
του ΤΚΑ, όπως επίσης και των άλλων κοινωνικών
ταμείων, γι’ αυτό πρέπει να επαναξιολογηθεί και να
αναθεωρηθεί, ώστε οι επενδύσεις να γίνονται με τον
συμφερότερο τρόπο για τα ταμεία.
Όλα αυτά τα ζητήματα η ΣΕΚ τα θέτει στην πρώτη
γραμμή των προτεραιοτήτων της, σε μια προσπάθεια να πετύχει ακόμα καλύτερη βιωσιμότητα και
ευρωστία των Κοινωνικών Ταμείων.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Προς
Επιστρέφοντας
Δυο-τρεις πασχαλινές αργίες, χρήσιμες για ό,τι έμεινε ασχολίαστο,
ειδικά την ημέρα που οι επανερχόμενοι στις σχολικές αίθουσες θα
περιοριστούν στις επαναλήψεις.
Ειδική αναφορά -η ημέρα το απαιτεί- των πρώτων απαγχονισθέντων
μας, Α. Δημητρίου και Μ. Καραολή.
(Ο συγκλονισμός του Ελληνισμού
από το έγκλημα «των συμμάχων του
άλλου πολέμου» εμφαίνεται στις
οδούς που έχουν αφιερωθεί στους
δύο ήρωες).
Η Βασίλισσα της Αυτοκρατορίας
που έκοψε το νήμα της ζωής των
δύο νέων γιόρτασε -πανηγυρικά
και… κοινοπολιτειακά- την 90ή
επέτειο των γενεθλίων της!
Ανάγκη να επιστρέψουμε 60 χρόνια
πίσω, καθώς ένας τέτοιος αποικιακός βαρβαρισμός -παντελώς ατιμώρητος- επικαλύφθηκε.
Ο εθνικο-απελευθερωτικός Αγώνας
των Κυπρίων απείχε μόλις δέκα
χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο Κύπριοι,
ντυμένοι στην αγγλική στρατιωτική
στολή, θυσιάστηκαν -κατά εκατοντάδες- στα τέσσερα σημεία του
Ορίζοντα, αναμένοντας -με τη Νίκη
των Συμμάχων- την εκπλήρωση του
εθνικού τους πόθου, σύμφωνα με
την υπόσχεση των αποικιοκρατών
όταν τους επιστράτευσαν.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2016

Ο γολγοθάς της Ελλάδας και η ανάσταση της Ευρώπης

Γ

ια άλλη μια φορά μέσα την τελευταία
εξαετία, η Ελλάδα βρίσκεται με την
πλάτη στον τοίχο. Τα κρατικά ταμεία
έχουν στερέψει, η πολύμηνη διαπραγμάτευση με τους δανειστές έχει οδηγηθεί σε
αδιέξοδο και το αύριο προδιαγράφεται
σκοτεινό. Η οικονομική κατάσταση στη
χώρα καταγράφεται ως δραματική με
την κυβέρνηση να αναζητά πόρους στα
αποθεματικά των δημόσιων φορέων για
να καλυφθούν βασικές υποχρεώσεις του
Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Δημοσίου, όπως η καταβολή μισθών και
συντάξεων. Όλοι γνωρίζουν ότι αν δεν
επιλυθεί ορθά το Ελληνικό ζήτημα θα
τεθεί ολόκληρο το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε περιπέτειες. Άλλωστε οι ίδιοι οι
Θεσμοί το αναγνωρίζουν ότι στην Ελληνική ασθένεια δόθηκε λάθος φαρμακευτική συνταγή από το 2011 και εντεύθεν.
Συνεπώς η παροχή ασπιρίνης σε τακτά
χρονικά διαστήματα ανακουφίζει τον
πόνο αλλά σε καμμία περίπτωση δεν
λύνει το πρόβλημα.
Αναμφισβήτητα, για την κατάντια της
χώρας, τεράστια ευθύνη φέρουν οι
πολιτικές ηγεσίες που κυβέρνησαν τις
τελευταίες δεκαετίες με πρώτες τις

άθλιες διακυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Πέραν
τούτου όμως, οι Ευρωπαίοι με πρώτους
του Γερμανούς έπαιξαν τρισάθλια παιγνίδια εναντίον της χώρας την οποία
χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωο
σπρώχνοντας την στον κρημνό. Παρόμοιο πείραμα με άλλλες μεθοδεύσεις και
στόχους, έκαναν και με την περίπτωση
της Κύπρου την οποίαν κούρεψαν εν
ψυχρώ εν μια νυχτί σύροντας το νησί σε
πρωτοφανή περιπέτειες και χιλιάδες
νοικοκυριά στην απόγνωση.

κά επίπεδα με σκοπό την ανασυγκρότη-

Αυτή την ώρα που η Ελλάδα ξύνει τις
αιμάσσουσες πληγές της, η Ευρώπη
καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της, όχι
μόνον έναντι του Ελληνικού λαού αλλά
και έναντι του μέλλοντος του συνόλου
των Ευρωπαίων πολιτών το οποίο προδιαγράφεται δυσοίωνο. Η ίδια η Ευρωπαική Ένωση βρίσκεται πρό σοβαρών
κινδύνων, λόγω του Μεταναστευτικού,
του Τρομοκρατικού αλλά και της αδιέξοδης πολιτικής που ακολουθείται.

τώρα που ο εφιάλτης του Τζιχάντ βρί-

Του λόγου το αληθές προκρίνει και η
πρόσφατη δήλωση του προέδρου του
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου κ. Σούλτς και
άλλων αξιωματούχων και της πολιτικής
και επιστημονικής κοινότητας, ότι το
ευρωπαικό οικοδόμημα κινδυνεύει με
κατάρρευση.

απογοητεύει ολοένα και περισσότερο

Μέσα σαυτό το σκηνικό και με δεδομένες
τις κραυγαλέες αδυναμίες των Ευρωπαικών δομών, ήρθε ή ώρα, η Ευρώπη να
χαράξει μια νέα πορεία σε όλα τα θεσμι-

ση της ώστε να παύσει να είναι έρμαιο
των πολυεθνικών και των γερακιών της
κερδοσκοπίας. Με αφορμή την κορυφούμενη Ελληνική κρίση η οποία τείνει να
τινάξει στον αέρα την ετοιμόρροπη
Ευρώπη, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μιας νέας Ευρώπης,
της κοινωνίας των πολιτών και των
λαών με πρωταρχικό ιδανικό την αλληλεγγύη και την ευημερία όλων. Ιδιαίτερα
σκεται εντός των πυλών, σήμανε η ώρα
της οικοδόμησης μιας Ευρωπαικής Ομοσπονδίας με κοινή εξωτερική πολιτική
και κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας που να διασφαλίζει τη διαφάνεια στα
οικονομικά , την αλληλεγγύη μεταξύ των
Ευρωπαικών λαών, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισχυροποίηση του κράτους πρόνοιας. Η σημερινή Ευρώπη
τους πολίτες της και αν αφθεί στη μοίρα
της, η κατάρρευση δεν θα αργήσει. Η
θωράκιση των Ευρωπαικών θεμελίων
μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει τώρα με
την επίλυση του Ελληνικού οικονομικού
ζητήματος το οποίο πρωτίστως είναι
Ευρωπαικό. Με άλλα λόγια, η ανάσταση
της Ευρώπης μπορεί να αναδυθεί μέσα
από τον γολγοθά της Ελλάδας.

Πλην, ξανάκουσαν το:
— Για την Κύπρο, Ελευθερία ουδέποτε!
Επιστροφή, λοιπόν, στο 1956 και
αναγκαία η υπόμνηση: Διαπιστώνοντας οι Βρετανοί ότι δεν μπορούσαν να εξαρθρώσουν την ΕΟΚΑ και
να κάμψουν το ηθικό των Κυπρίων,
ανέθεσαν στον Λέσλι Γκας, στέλεχος
της προπαγανδιστικής μηχανής του
Φόρεϊν Όφις στην περιοχή, να οργανώσει συστηματικό ψυχολογικό
πόλεμο κατά των Κυπρίων. Όμως,
οι… τοπικοί πράκτορες του Φόρεϊν
Όφις -έχοντας ιδίαν πείραν- εκτίμησαν ότι: Όπως απέτυχαν οι προσπάθειες προπαγάνδας, έτσι θα
ήταν αναποτελεσματικός και ο
ψυχολογικός πόλεμος, διότι «όταν ο
Ελληνοκύπριος έχει πάρει θέση
πάνω σε ένα ζήτημα, θα κρατηθεί
επίμονα σε αυτή τη θέση».
Όμως, οι δεκαετίες παρήλθαν, οι
μέθοδοι εκσυγχρονίστηκαν και…
μετεξελίχθηκαν, και…
Ανάγκη -πότε-πότε- οι Νεοκύπριοι
να θυμούνται ποιους γονιούς και
παππούδες είχαν, και ποια βαριά
κληροδοτήματα δαπάνησαν για να
κατρακυλήσουν στη -σύνολη- χρεοκοπία και στην αιχμαλωσία της
καραδοκούσας προπαγάνδας!...

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Γ. Σέρτης «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Το ψυχικό μεγαλείο της μάνας και η ευθύνη της πολιτείας
H υπέρτατη φυσιογνωμία της ΜΑΝΑΣ
αποτελεί διαχρονικά τον θεματοφύλακα
των αρχών και αξιών της μαρτυρικής
μας πατρίδας.
Αποτελεί την ιστορική μορφή της νεότερης κυπριακής ιστορίας καθώς αποδεικνύοντας το ψυχικό της μεγαλείο πλήρωσε με υποδειγματική συνέπεια γεν-

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέα Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ναιότητα και αυταπάρνηση το βαρύ
τίμημα των ιστορικών γεγονότων.
Παρά τα αλλεπάλληλα κτυπήματα που
δέχθηκε η Κύπρος η Κύπρια μάνα ήταν
πάντοτε στην πρώτη γραμμή αλύγιστη
στους αγώνες για Ελευθερία, Ισότητα
και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Στη σύγχρονη εποχή η Μάνα και κυρίως η εργαζόμενη μητέρα καλείται επιτακτικά να
συνεχίσει μέσα από συμπληγάδες τον
πολυσήμαντο και πολύπλευρο ρόλο
της. Και αυτή της η προσπάθεια έχει
τεράστια σημασία. Σήμερα που οι
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βαριές συνέπειες της οικονομικής ύφεσης πλήττουν όχι μόνο την κοινωνική
αλλά και την οικογενειακή συνοχή.
Μέσα σε αυτή τη θολούρα η μητέρα εξακολουθεί απεγνωσμένα να κρατήσει
αλώβητο το μόνο ασφαλές καταφύγιο
που λέγεται οικογένεια. Δυστυχώς όμως
επί μακρόν το κράτος και η πολιτεία δεν
της αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του
ρόλου και λόγου που πρέπει να έχει
στην κοινωνία.
Της στερούμε ως κοινωνία ακόμη και το
δικαίωμα να κληροδοτεί τα παιδιά της
και το σύζυγο της τους κόπους της
εργασίας της ως δικαίωμα σύνταξης.
Της στερούμε τη χαρά της εργασίας
αφού νοοτροπίες που έχουν παγιωθεί
την εμποδίζουν να ανέλθει στα ψηλά
δώματα της ιεραρχίας.
Ενισχύσαμε νομοθεσίες που προάγουν
την ισότητα και την ίδια στιγμή ένας
μεγάλος αριθμός εγκύων απολύονται
χωρίς ενδοιασμούς και αναστολές. Φορτώσαμε στις ωμοπλάτες της εργασία
και οικογένεια χωρίς καμιά βοήθεια
χωρίς καμιά προσπάθεια συμφιλίωσης.
Της φορτώσαμε με πολλαπλές ευθύνες
που την αναγκάζουν να απουσιάζει
συχνότερα από την εργασία στιγματί-
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ζοντας την ως κακή επαγγελματία.
Την αμείβουμε λιγότερα και ας υπερτερεί
σε προσόντα. Της προσάπτουμε ανήθικους χαρακτηρισμούς που κατακρεουργούν το ήθος της στο βωμό της προσπάθειας που καταβάλλει να ανελιχθεί
στα ψηλά δώματα της εργασίας της.
Αυτή η μάνα, αυτή η εργαζόμενη που
της φερόμαστε με τόση αδιαφορία είναι
η μάνα και η αδελφή μας. Η πολιτεία
και το κράτος, ας αφουγκραστεί την
αναγκαιότητα στήριξης των μανάδων
στις οποίες στηρίζεται ολόκληρη η
δημογραφική μας φυσιογνωμία.
Ας συναισθανθούμε το βάρος της ευθύνης όχι για να xαρίσουμε περισσότερα
από αυτά που αξίζει αλλά να της προσφέρουμε απλόχερα όσα αξίζει. Μάνες
του Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα
Δημητρίου που κρυφωλιόνατε σαν κερί
όταν αντικρίσατε τους λεβέντες σας
λίγο πριν τον απαγχονισμό.
Μάνα της προσφυγιάς που έφερες
βασιλικό από τον κήπο σου και ζεις με
το όνειρο του γυρισμού. Σε όλες τις μαρτυρικές μανάδες όλου του κόσμου που
σηκώνουν αγόγγυστα το δικό τους
σταυρό σκύβω και φιλώ με σεβασμό το
χέρι.
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Δεν εφησυχάζει η Κυβέρνηση
από τη μείωση της ανεργίας

Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ παρέστη
σε συνεδρία του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος

Φ

λέγοντα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα
συζητήθηκαν την περασμένη Πέμπτη κατά την
ειδική συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού
Σώματος, στην οποία προήδρευσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα
Αιμιλιανίδου, με τη συμμετοχή του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(ΕΟΚΕ), Γιώργου Ντάση, ο οποίος πραγματοποίησε
την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, μετά
την εκλογή του.
Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ.
Ντάσης είπε πως οι προσωπικοί του δεσμοί με την
Κύπρο είναι από πολύ παλιά, αλλά ο στόχος του
είναι να ενισχύσει τους δεσμούς της Κύπρου με τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου, τόνισε χαρακτηριστικά πως «προσβλέπει στην ενίσχυση του διαλόγου
μεταξύ του ανώτατου οργάνου κοινωνικού διαλόγου
της Κύπρου και του ομόλογου οργάνου της ΕΕ».
Η επίσκεψη του κ. Ντάση αποτέλεσε την ευκαιρία
για την παρουσίαση της έκθεσης σχετικά με τη μετανάστευση και την προσφυγική κρίση, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή ως επιστέγασμα ενός σημαντικού έργου διερεύνησης και ανάλυσης που υλοποιήθηκε με τη βοήθεια των κυριότερων επιτόπιων
φορέων, καθώς και για την εξαγγελία του φιλόδοξου
προγράμματος εργασίας σχετικά με τον κοινωνικό
πυλώνα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης που θα επωμιστεί η ΕΟΚΕ κατά τους επόμενους μήνες, μετά από
αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ι

κανοποίηση εκφράζει η Κυβέρνηση για την πτωτική τάση της
ανεργίας τονίζοντας πως τα μέτρα
που έλαβε σε σχέση με την πολιτική απασχόλησης και συνεχίζει να
λαμβάνει είναι προς την ορθή
κατεύθυνση.

«Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα στοιχεία
που ανακοίνωσε και η Στατιστική
Υπηρεσία και τα οποία βασίζονται
στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού,
βάσει των οποίων κατά το 4ο τρίμηνο του 2015 η ανεργία μειώθηκε
σε 12,8%, εν σχέση με 16% που ήταν
κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του
2014, παρουσιάζοντας μια μείωση
της τάξης του 20% κατά τους
τελευταίους 12 μήνες», αναφέρεται.

Τ

α νέα προγράμματα κατάρτισης
ανέργων για τον τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, παρουσίασε η
ΑνΑΔ σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Μαϊου.

σχέση με το 2015, είναι στον τομέα
των κατασκευών όπου υπάρχει
μείωση κατά 1.243 πρόσωπα στον
αριθμό των ανέργων. Το γεγονός
αυτό, αναφέρεται, είναι σημαντικό
καθώς ο κατασκευαστικός τομέας,
ο οποίος είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα
αρνητικά από την οικονομική
κρίση των προηγούμενων ετών,
παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης.
«Τα πιο πάνω στοιχεία δείχνουν
ότι η χώρα βρίσκεται στο δρόμο
της οικονομικής ανάκαμψης και
ότι οι πρωτοβουλίες και τα ενεργά
μέτρα πολιτικής απασχόλησης
που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει η Κυβέρνηση για την άμβλυνση
του προβλήματος της ανεργίας,
είναι προς την ορθή κατεύθυνση»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μια μείωση της τάξης του 25,3%, ή
σε απόλυτους αριθμούς, μια μείωση 4,1 ποσοστιαίων μονάδων.

Κατάρτιση ανέργων στον τομέα
της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με
Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στοχεύει, στην αναβάθμιση της διεύθυνσης, βελτίωση της λειτουργίας και
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, μέσω της απασχόλησης και
κατάρτισης προσοντούχων ατόμων.
Επιπρόσθετα, προσφέρει ευκαιρίες σε
απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για

Η πιο πάνω εικόνα, προστίθεται,
επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης αναφορικά με τον
αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι ανέρχονταν τον
Απρίλιο 2016 σε 36.986 πρόσωπα,

Το Υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι με βάση τα
τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής
Υπηρεσίας,
Eurostat, τα οποία αποτελούν πρόβλεψη προσαρμοσμένη σε εποχικές
διακυμάνσεις, κατά το μήνα Μάρτιο 2016 η ανεργία στην Κύπρο
μειώθηκε στο 12,1%, σε σχέση με
16,2% που ήταν κατά τον ίδιο μήνα
πέρσι.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής,
Δημήτρης Κιττένης, ανέφερε ότι η
μελέτη της ΑνΑΔ για αξιολόγηση των
επιδράσεων του Σχεδίου εκπονήθηκε
στο πλαίσιο της στρατηγικής επιδίωξης της ΑνΑΔ για απολογισμό, λογοδοσία και διαφάνεια αναφορικά με τη
δραστηριοποίηση και τις παρεμβάσεις
της, ειδικότερα στις μέρες μας με τη
μεγάλη ανεργία που πλήττει την
κυπριακή κοινωνία.

3

εν σχέση με 42.551 πρόσωπα κατά
τον Απρίλιο 2015. Υπήρξε δηλαδή
μια μείωση στους εγγεγραμμένους
άνεργους της τάξης του 13,1%, ή
σε απόλυτους αριθμούς, μειώθηκαν κατά 5.565 πρόσωπα.
Σημειώνεται ότι βάσει των στοιχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης, η μεγαλύτερη μείωση εγγεγραμμένων ανέργων σε

Σημειώνεται ωστόσο ότι παρά την
ενθαρρυντική σταθερή πορεία μείωσης της, η ανεργία εξακολουθεί
να είναι σε υψηλά επίπεδα και γι’
αυτό το Υπουργείο δεν εφησυχάζει.
«Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας και ως
τέτοιο είναι που το αντιμετωπίζουμε ως Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για την
αντιμετώπιση της», καταλήγει η
ανακοίνωση.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά
την αγορά προϊόντων
δικαιούσαι με βάση τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση

Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ
τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και
δεξιότητες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το Σχέδιο έχει καταλυτική επίδραση στην απασχολησιμότητα αφού η συντριπτική πλειοψηφία
των συμμετεχόντων (88%) είναι εργαζόμενοι 15 μήνες μετά την ολοκλήρωση
της συμμετοχής τους στο Σχέδιο.
Όπως ανέφερε ο κ. Κιττένης, στην ίδια
λογική της προώθησης της απασχόλησης των ανέργων, κινείται και η νέα
σειρά προγραμμάτων της ΑνΑΔ, των
οποίων η διαδικασία εφαρμογής άρχισε
αυτό τον μήνα, και απευθύνεται σε
άνεργους που επιθυμούν να καταρτιστούν σε ειδικότητες του τομέα των
ξενοδοχείων και εστιατορίων. Η ΑνΑΔ,
συμπλήρωσε, έρχεται να ανταποκριθεί
έγκαιρα στις ανάγκες του τομέα προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει το
προσωπικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε μια περίοδο που ο τουρισμός
αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη της
οικονομίας.

την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση
ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου

Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική
γραμμή 1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη
της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση
χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)
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12η Μαϊου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Ν ΟΣΗ ΛΕΥΤΕΣ :
Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σ

το πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών το
Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας αποδίδει στους νοσηλευτές την προσήκουσα τιμή για το θεάρεστο έργο που προσφέρουν στην
κοινωνία μας. Οι νοσηλευτές αποτελούν την σπονδυλική στήλη του οικοδομήματος της υγείας και ως εκ
τούτου είναι ακόμη ένας σοβαρός λόγος να προασπίσουμε τα δικαιώματα τους, υπογράμμισε ο Μιχάλης
Καζαμίας, Γραμματέας του Σωματείου.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Από τις 2 Μαΐου ενιαίο ωράριο στον Συνεργατισμό
• Ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα των εργαζομένων

Μ

ε ενιαίο ωράριο λειτουργούν
από τις 2 Μαΐου 2016 όλα τα
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα,
μετά από συμφωνία που επετεύχθη
μεταξύ της διεύθυνσης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και
των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΠΑΣΥΔΥ, η οποίες εκπροσωπούν
τους εργαζομένους στο Συνεργατισμό.

πάνω ωράριο των εργαζόμενων
θα ισχύσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Με τη ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ενιαίο

Το θερινό ωράριο που θα εργάζονται οι εργαζόμενοι των ΣΠΙ,
είναι Δευτέρα με Παρασκευή από
τις 7:30 μέχρι τις 14:45. Το πιο

ωράριο για όλους τους εργαζόμενους στα 18 Πιστωτικά Ιδρύματα, ικανοποιώντας ένα πάγιο
αίτημα των εργαζομένων.
Αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει
νέος κύκλος διαβουλεύσεων /
διαπραγματεύσεων των συντεχνιών με τη διεύθυνση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, για
το ενιαίο ωράριο που θα ισχύσει
μετά από τις 2 Οκτωβρίου 2016,
καθώς και άλλων θεμάτων που
εκκρεμούν με βάση το σχέδιο
αναδιάρθρωσης.

9η Μαϊου - Ανάγκη για μια πιο κοινωνικά
στοχευμένη Ε.Ε

Ο

ι πρόσφατες δηλώσεις του
Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούγκερ στο
Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων περιγράφουν και αποτυπώνουν την επιβεβλημένη ανάγκη για
τη δημιουργία μιας πιο κοινωνικά
στοχευμένης Ε.Ε.

Του Αντρέας Φ.
Μάτσας
Αναπληρωτή
Γενικού
Γραμματέα ΣΕΚ

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Γιούγκερ,
«πρέπει να προχωρήσουμε και να
κάνουμε κάτι καλύτερο, γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Είμαστε η τελευταία ευκαιρία της
Επιτροπής για να γεφυρωθεί το
χάσμα με τους πολίτες και η Ευρώπη να έρθει πιο κοντά σε αυτούς».

Ετήσια Γενική Συνέλευση Ταμείου Προνοίας
Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

Η

Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2015 θα
πραγματοποιηθεί στις 19 Μαίου 2016 ημέρα
Πέμπτη, στο Sandy Beach Hotel, Λάρνακα η ώρα
11:00.
Προτρέπουμε τα μέλη όπως σύμφωνα με το άρθρο
8 του καταστατικού, δηλώσουν στις Συντεχνίες
τους ως αντιπρόσωποι του ξενοδοχείου τους και
παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση.
Μαρίνος Γιαλελή, Γενικός Διευθυντής

Πολιτικός Πολιτισμός – Εκδήλωση στη ΣΕΚ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και το Κέντρο
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο
«ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Τα ελλείμματα και οι
τραγικές προεκτάσεις» την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016
στις 19:00. στο μέγαρο της ΣΕΚ, Λεωφ. Στροβόλου 11,
Λευκωσία.
Θα μιλήσουν, η Μαρία Δεληβάνη πρώην πρύτανις
του Πανεπιστημίου Μακεδονία Θεσσαλονίκης και ο
Ανδρέας Θεοφάνους καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Είσοδος ελεύθερη

Πάνω σε αυτή τη βάση, θα πρέπει
να δημιουργείται και η προοπτική
για περαιτέρω «ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης,
μέσα από την ενίσχυση και ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου και
των συλλογικών συμβάσεων».
Δυστυχώς όμως, οι εξελίξεις σε
σχέση με την οικονομική ύφεση,
ανέδειξαν σε πιο έντονο βαθμό, τα
ελλείμματα που υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής και
ευαισθητοποίησης
στην
Ε.Ε.,
καθώς η υιοθέτηση μέτρων λιτότητας δημιούργησαν περισσότερη
ύφεση, ανεργία και απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας και του κοινωνικού ιστού.
Σε μια εποχή όπου ο Ευρωσκεπτικισμός αποτελεί 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
προώθηση μιας «ένωσης» των
ανθρώπων με ενίσχυση της κοινωνικής δομής και πολιτικής της. Στη
βάση αυτή, η προσπάθεια για άρση
της λιτότητας, θα πρέπει να έχει
ως βασικούς άξονες τη διαβούλευση, το σεβασμό στα δικαιώματα
των εργαζομένων και του συνόλου

της κοινωνίας, όπως επίσης και τη
δημοκρατία, την ισότητα και την
αξιοπρέπεια στην εργασία, με
σαφή και έμπρακτα μέτρα.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω προσεγγίσεων, θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στην:
• εντατικοποίηση της συζήτησης
θεμάτων που αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση, την αναβάθμιση και αξιοποίηση του κοινωνικού
διαλόγου στις εργασιακές σχέσεις
και την ευρύτερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, όπως επίσης και
στην απασχόληση στο πλαίσιο της
υλοποίησης της Στρατηγικής ΕΕ
2020.
• ενίσχυση και κατοχύρωση της
κινητικότητας των εργαζομένων,
της ενιαίας αγοράς, των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που
αφορά τις εργασιακές σχέσεις,
ενδυνάμωση της ισότητας των
φύλων και των εργαζομένων, της
κοινωνικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης.
• ενίσχυση, εμβάθυνση και εδραίωση του κοινωνικού διαλόγου
• δημιουργία δυνατής οικονομίας
που να εξυπηρετεί τους ανθρώπους στη βάση της κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην επενδυτική πολιτική η οποία θα δημιουργεί συνθήκες πλήρους απασχόλησης σε
συνάρτηση με ποιοτική εργασία για
όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να τερματιστούν οι πολιτικές
λιτότητας και να βελτιωθούν οι
μισθοί έτσι ώστε να αρθούν οι ανισότητες, να δοθεί νέα δυναμική
στην κατανάλωση κα να αναχαιτιστεί ο κίνδυνος της φτώχειας. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η προώθηση πολιτικών για πράσινη και
γαλάζια ανάπτυξη και εργασία
που να δημιουργούν προοπτική για
ένα αειφόρο μέλλον, δυνατές δημόσιες υπηρεσίες, δίκαιη φορολογία,
τερματισμό των οικονομικών ατασθαλιών και ευκαιριακών προσεγγίσεων, όπως επίσης και επαναδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
• ενδυνάμωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για ενίσχυση των

δημοκρατικών διαδικασιών στην
πράξη, μέσα και από την προαγωγή του σεβασμού και του ρόλου
του κοινωνικού διαλόγου και της
συλλογικής διαπραγμάτευσης σε
όλο το φάσμα της Ευρωπαϊκής
επικράτειας. Στο πλαίσιο αυτό,
απαιτείται μεγαλύτερη βιομηχανική και εργασιακή δημοκρατία,
βασισμένη στην ελευθερία στην
οργάνωση και στο δικαίωμα στην
απεργία.
• εφαρμογή ενός πλαισίου εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με στόχο την επίτευξη κοινωνικής προόδου και τερματισμό του
κοινωνικού «ντάμπινκ», του αποκλεισμού και της απορρύθμισης,
μέσα και από τη δίκαιη και ισότιμη
μεταχείριση όλων των εργαζομένων, χωρίς καμία μορφή διάκρισης.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί
πως, η Ε.Ε δεν αποτελεί απλώς μια
ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει
και την κοινωνική διάσταση μέσα
από την οποία έχει ως εξίσου
πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα.
Σε μια εποχή όπου η υφήλιος δοκιμάζεται από τα ελλείμματα δημοκρατίας και την έξαρση του θρησκευτικού και όχι μόνο φονταμενταλισμού, η Ε.Ε μπορεί και πρέπει
να αποτελεί το θετικό παράδειγμα
έμπνευσης σε ότι αφορά την εφαρμογή των αρχών της δημοκρατίας,
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της κοινωνικής
συνοχής.
Σε τελική ανάλυση, η ευημερία και
ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε, μέχρι
και την εμφάνιση της οικονομικής
ύφεσης, στηρίχθηκε στο κοινωνικό
της μοντέλο, το οποίο χρήζει άμεσου επανασχεδιασμού μέσα από
τις απαραίτητες αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις, «χωρίς να σημαίνει πως η μεταρρύθμιση και η ανανέωση αποτελούν επιστροφή στο
νεοφιλελευθερισμό», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Πρόεδρος
Γιούγκερ.
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Oίκος Aξιολόγησης Fitch

ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Είδος προς εξαφάνιση οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι
με ταλέντο και εκπαίδευση

Ο

οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου στο `B+` με
θετική προοπτική. Σύμφωνα με τον Fitch, η Κύπρος
διανύει μια σημαντική χρηματοπιστωτική, δημοσιονομική και οικονομική προσαρμογή μετά την κρίση
στον τραπεζικό τομέα το 2013 και το πρόγραμμα
διάσωσης από την ΕΕ και το ΔΝΤ.Προσθέτει ότι η
πρόωρη έξοδος της χώρας από το πρόγραμμα
μακροοικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016
αντανακλά τη δημοσιονομική εξυγίανση, την πρόοδο
στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και την
οικονομική ανάκαμψη.
Ωστόσο σημειώνει πως ένας αριθμός παραγόντων
επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της Κύπρου. Σε
αυτούς συγκαταλέγει το χρέος της γενικής κυβέρνησης που βρισκόταν το 2015 κοντά στο 109%, μειώνοντας τη δυνατότητα απορρόφησης εγχώριων ή εξωτερικών σοκ, και την «εξαιρετικά αδύναμη ποιότητα
του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα», με περιουσιακά
στοιχεία
τετραπλάσια
του
• Επιβεβαίωση της
ΑΕΠ που, «υπονομακροπρόθεσμης
αξιολόγησης της Κύπρου μεύει την οικονομική
σταθερότητα
και
με θετική προοπτική
ανάπτυξη».
«Η αδύναμη εξωτερική θέση της χώρας συνεπάγεται ότι μεσοπρόθεσμα
ενδεχομένως να χρειαστεί περαιτέρω οικονομική εξισορρόπηση», σύμφωνα με τον Fitch.
Η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, προσθέτοντας πως το
ΑΕΠ αυξήθηκε 1,6% το 2015, μετά από τρία χρόνια
ύφεσης που είχε ως αποτέλεσμα τη σωρευτική απώλεια 11% της παραγωγής μέχρι το τέλος του 2014.
Ο Fitch προβλέπει ανάπτυξη του ΑΕΠ της τάξης του
2% ετησίως για τα έτη 2016-17, με τη στήριξη της
κατανάλωσης που επωφελούνται από τη μείωση της
ανεργίας, καθώς και της βελτίωσης στους τομείς του
τουρισμού και των επενδύσεων.
Ο οίκος σημειώνει πως οι τράπεζες παραμένουν
αδύναμες και αποτελούν συνεχή κίνδυνο για την
οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.
«Έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα για την
αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα», ωστόσο,
αναφέρει ο Fitch, περίπου το 30% των δανείων που
αναδιαρθρώθηκαν από τον Ιανουάριο του 2014
παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι το τέλος του 2015.
Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, ο Fitch προβλέπει πλεονάσματα 0,2% και 1% του ΑΕΠ για το 2016
και το 2017, αντίστοιχα, «αντικατοπτρίζοντας μια
ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική που υποστηρίζεται από την οικονομική ανάκαμψη».
Προβλέπει ακόμα ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα υποχωρήσει κάτω από το 100% μέχρι το
2017.
Ο Fitch αναφέρει επίσης ότι έχει σημειωθεί πρόοδος
με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κάνοντας αναφορά στην πώληση του λιμανιού της Λεμεσού και
στο καζίνο. Ωστόσο, προσθέτει, μια σειρά από νομοσχέδια αναμένεται να συζητηθούν στο κοινοβούλιο
μετά τις εκλογές του Μαΐου. Η βελτιωμένη οικονομία
και η έξοδος από το πρόγραμμα προσαρμογής θα
μπορούσε να μειώσει τον επείγοντα χαρακτήρα των
μεταρρυθμίσεων, συμπληρώνει.

Τ

εράστια έλλειψη εξειδικευμένων
εργαζομένων με ανώτατη
εκπαίδευση και ταλέντων σε όλους
ανεξαιρέτως τους επαγγελματικούς τομείς παρατηρείται στα
κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, με το πλήγμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ για την
οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου,
καθώς πολλοί Ευρωπαίοι μεταναστεύουν διαρκώς σε τρίτες χώρες,
με στόχο την αναζήτηση προσοδοφόρας εργασίας και κατ' επέκταση
μιας καλύτερης ζωής.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του
διεθνούς οργανισμού περίπου τέσσερις στους δέκα εργοδότες στην
Ευρώπη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων με
τις απαιτούμενες δεξιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης.
Ταλέντα-εργαζόμενους
δυσκολεύεται να βρει το 42% των
εργοδοτών στην Ελλάδα και ακολουθούν οι εργοδότες στη Γερμανία
με 40%, στην Ιταλία με 34% και στη
Γαλλία με 21%.

Ισπανία, τις χώρες δηλαδή που
επλήγησαν περισσότερο. Η έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού είναι
ακόμη μεγαλύτερη στην Ασία, ειδικά στην Ιαπωνία και την Ινδία, με
τα ποσοστά να διαμορφώνονται
αντίστοιχα σε 81% και 64%.
Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ σε όλη την
υφήλιο οι απαιτήσεις δεξιοτήτων
στην αγορά εργασίας έχουν μεταβληθεί λόγω της ταχείας παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής
αλλαγής. Η κλίμακα του προβλήματος ποικίλλει, ωστόσο, σημαντικά μεταξύ των χωρών. Στις
περισσότερες χώρες, μεγάλος
αριθμός εργοδοτών παραπονιέται
ότι δεν μπορεί να βρει εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες.
Ταυτόχρονα, σε πολλές χώρες, οι
απόφοιτοι κολεγίων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση
ευκαιριών εργασίας που να ανταποκρίνονται στα προσόντα τους.
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ανθρώπινου δυναμικού παρά την
αύξηση της ανεργίας.
Το πρόβλημα θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ειδικά για την
Ευρώπη «καταστροφικό» αφού
κάθε ειδικευμένος εργαζόμενος,
που αποχωρεί από την ευρωπαϊκή
ήπειρο, αντιπροσωπεύει μια
σημαντική... χαμένη επένδυση.
Όπως πρόσφατα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Manpower,
Τζόνας Πράισινγκ, «η έλλειψη
ταλέντων είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που πλήττει την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών. Από
τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί
και τις διαρθρωτικές αλλαγές που
μπορούμε να δούμε ότι έρχονται
στην αγορά εργασίας, γνωρίζουμε
ότι το πρόβλημα απλά θα γίνει χειρότερο». Ειδικά για την Ελλάδα η
τελευταία έρευνα της Manpower
αναφέρει ως κύριους λόγους κάλυψης θέσεων εργασίας την έλλειψη

ΟΟΣΑ
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του
διεθνούς οργανισμού περίπου τέσσερις στους δέκα εργοδότες στην
Ευρώπη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων με
τις απαιτούμενες δεξιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης.
Ταλέντα-εργαζόμενους
δυσκολεύεται να βρει το 42% των
εργοδοτών στην Ελλάδα και ακολουθούν οι εργοδότες στη Γερμανία
με 40%, στην Ιταλία με 34% και στη
Γαλλία με 21%.
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτιμά ότι η
Ευρώπη -σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που υποδέχονται
περισσότερους κορυφαίους επιστήμονες απ' όσους στέλνουν στο
εξωτερικό- συνεισφέρει τα μέγιστα
στην παγκόσμια αγορά των κορυφαίων επιστημόνων. Αξίζει επίσης
να σημειωθεί ότι μελέτες σχετικά
με τους καλύτερους φυσικούς στον
κόσμο καταδεικνύουν ότι οι Ευρωπαίοι που εργάζονται στη Βόρεια
Αμερική και κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά
και στη Νότια Αμερική ή την Αφρική είναι μερικοί από τους πιο
φημισμένους στους τομείς τους.
Ειδικοί υπολογίζουν παράλληλα
ότι μέχρι το 2020, μόνο ο ψηφιακός τομέας της Ευρώπης θα έχει
έλλειψη 900.000 εξειδικευμένων
εργαζομένων. Την ίδια στιγμή η
γερμανική οικονομία θα βιώσει την
έλλειψη ενός εκατομμυρίου εργαζομένων, που είναι ειδικευμένοι
στους τομείς της επιστήμης, της
μηχανικής, των μαθηματικών και
της τεχνολογίας. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους και τα
σκληρά μέτρα λιτότητας που υιοθέτησαν κυρίως οι χώρες της
Ευρωπεριφέρειας, στην Ευρώπη
σημειώθηκε μια «διαρροή» επαγγελματιών με υψηλά προσόντα,
από την Ιρλανδία, την Ιταλία, την
Ελλάδα, την Πορτογαλία και την

Πολλοί εργαζόμενοι πιστεύουν
ακόμη ότι έχουν τις ικανότητες να
αντιμετωπίσουν τις πιο απαιτητικές εργασίες, ενώ κάποιοι νομίζουν ότι χρειάζονται περισσότερη
εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν
με επάρκεια τα καθήκοντά τους. Οι
ελλιπείς δεξιότητες περιορίζουν
την ικανότητα των επιχειρήσεων
να καινοτομούν και να υιοθετούν
νέες τεχνολογίες. Υπό το πρίσμα
των προκλήσεων αυτών ο ΟΟΣΑ
έχει αναλάβει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αγορά εργασίας
και ειδικά ως προς το πώς θα επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Αξιοποιώντας στοιχεία σχετικής
έρευνας της εταιρείας ανθρωπίνου
δυναμικού Manpower ο οργανισμός
αναφέρει ακόμη ότι πάνω από το
50% εταιρειών με περισσότερους
από δέκα εργαζόμενους σε Ινδία,
Βραζιλία και Τουρκία επίσης
δυσκολεύονται να καλύψουν τις
κενές τους θέσεις. Είναι δε εντυπωσιακό ότι από το ξέσπασμα της
χρηματοπιστωτικής κρίσης το
2008 που είχε ως αποτέλεσμα την
απώλεια αναρίθμητων θέσεων
εργασίας και την «εκτίναξη» των
ποσοστών ανεργίας το πρόβλημα
παραμένει δυσεπίλυτο. Με άλλο
λόγια παρατηρείται το... παράδοξο της έλλειψης «ταλαντούχου»

απαιτούμενης εμπειρίας (40%),
τεχνικών δεξιοτήτων (31%), παραγόντων που σχετίζονται με το
ευρύτερο περιβάλλον (21%), επαγγελματικών δεξιοτήτων (18%) και
διαθέσιμων υποψηφίων (16%).

Κάλυψη θέσεων
Οι Έλληνες εργοδότες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην
κάλυψη θέσεων «Επαγγελματιών
Πωλητών», με δεύτερη σε δυσκολία
κάλυψης ειδικότητα, αυτή των
«Υψηλόβαθμων Στελεχών», η οποία
παραμένει στην ίδια θέση της
κατάταξης τα τελευταία τρία έτη.
Την 3η θέση καταλαμβάνουν οι
«Εξειδικευμένοι Τεχνίτες», θέση
που βρίσκεται σταθερά στην
πρώτη πεντάδα από το 2011.
Επαναφορά στη λίστα, της ειδικότητας «Προσωπικό ΙΤ» στην 6η
θέση της κατάταξης, ενώ εκτός
«τοπ 10» είναι οι «Χειριστές Μηχανημάτων», οι οποίοι πέρυσι κατείχαν τη θέση Νο 9.
Οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις
είναι, στο μεταξύ, αδιαμφισβήτητα
αξιοσημείωτες: Μειωμένη ανταγωνιστικότητα/παραγωγικότητα
(65%), μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών (60%), μειωμένη δημιουργικότητα και καινοτομία (59%), καθώς
και χαμηλό engagement και ηθικό
(42%).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2016

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
Το μεταναστευτικό σε συνάρτηση με το τρομοκρατικό τείνει
να σαρώσει το ευρωπαικό
οικοδόμημα. Η Ελλάδα ως ο
κατεξοχήν αδύνατος κρίκος,
ως πρωταρχικός χώρος υποδοχής μεταναστών λόγω της
γεωγραφικής της θέσης, σε
συνάρτηση με το οξύ οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, βρίσκεται στην κόψη του
ξυραφιού των εξελίξεων. Η
διακεκριμένη
καθηγήτρια,
Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη,
πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονία, ειδική σε
θέματα ευρώπης, γεωστρατηγικής και οικονομικών,επιρρίπτει σαφεις ευθύνες στην
Ελληνική κυβέρνηση για τους
χειρισμούς της στο Μεταναστευτικό.Παράλληλα, αναδεικνύει με παρέμβαση της τις
τρανταχτές αδυανμίες της
Ευρωαπαικής Ένωσης η οποία
επιδεικνύει
παραπαίουσα
πολιτική στο πελώριο αυτό
θέμα που τεινει να εκθεμελιώσει το Ευρωπαικό οικοδόμημα.
Τι λέει η Μαρία Δεληβάνη
Το πρόβλημα της μετανάστευσης έχει άπειρες παραμέτρους,
που δυστυχώς εμπλουτίζονται
σε καθημερινή βάση, και σχεδόν όλες στρέφονται εναντίον
της χώρας μας. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η Ευρώπη θα
έπρεπε να κρύβει το πρόσωπό
της από ντροπή, καθώς
σαφώς αναβιώνει τις πιο φρικτές μεσαιωνικές ημέρες στον
21 αιώνα. Οι μετανάστες/πρόσφυγες είναι τα μοιραία
ανθρώπινα κατακάθια μιας
ανεύθυνης ευρωπαϊκής, όσο
και αμερικανικής πολιτικής.
Οφείλουμε βέβαια να διερωτηθούμε, αν αυτή η ανευθυνότητα
είναι απλώς η βιτρίνα, πίσω
από την οποία κρύβονται ανομολόγητοι στόχοι, όπως η
Πανευρώπη του Καλλέργη, η
παγκόσμια διακυβέρνηση, η
αντιμετώπιση, με αυτούς τους
κατάπτυστους τρόπους, του
παγκόσμιου
δημογραφικού
προβλήματος, Μαλθουσιανής
προέλευσης και ερμηνείας, η
τυχόν
ικανοποίηση
των
πάγιων στόχων του Νταβός,
του Μπίλντεμπεργκ κ.ο.κ.
Στα ευρωπαϊκά αυτά πλαίσια
της κραυγαλέας έλλειψης
αλληλεγγύης, μεταξύ των κρατών-μελών, αλλά και της
παντελούς έλλειψης στοιχειώδους ανθρωπιάς, αναγκάζομαι
να συμφωνήσω με την απόφαση των γειτονικών μας
χωρών, να κλείσουν τα σύνορα, να "θαυμάζω" τους Τούρκους που τολμούν να εκμεταλλεύονται τους Ευρωπαίους "δι'
ίδιον όφελος", αλλά βέβαια
και να συμπορεύομαι νοητικά
με εκείνους τους συμπατριώτες
μας που ανοίγουν τα σπίτια
τους και ταϊζουν από το υστέρημά τους τους εξαθλιωμένους
συνανθρώπους μας.
Έστω και αν αυτή η ελληνική

μεγαλοψυχία (που, ασφαλέστατα θα εκλαμβάνεται ως
ανοησία από τους "προηγμένους εταίρους μας") καταλήξει
ενδεχομένως στη σωτηρία
μερικών μωρών και παιδιών,
από άλλως βέβαιο θάνατο, το
τίμημα θα είναι απαγορευτικά
υψηλό για εμάς. Συγκεκριμένα,
θα πρόκειται για την επιτάχυνση της οικονομικής μας
καταστροφής, και για την εξαφάνιση της φυλής μας σε
βάθος χρόνου.

καταστρεπτικές επιθυμίες της
κυρίας Μέρκελ (η οποία φυσικά
προσδιορίζει τις εκάστοτε επιθυμίες της ανάλογα με τα
εκλογικά της συμφέροντα); Οι
βαλκανικές χώρες, εκτός της
Ελλάδας, έχουν αντιληφθεί το
αυτονόητο: ότι, δηλαδή, δεν
έχουν τίποτε να περιμένουν
από την ΕΕ, και ότι το εθνικό
τους συμφέρον οφείλει να
περνά πριν από το οποιοδήποτε (και οπωσδήποτε ακαθό-

• Τα παιδαριώδη λάθη της Ελληνικής κυβέρνησης,
η ατολμία και η παραπαίουσα πολιτική της Ευρώπης,
διαιωνίζουν επικίνδυνα το πρόβλημα
• Ολοκληρωμένη πρόταση θέτει επί τάπητος
η Μαρία Νεγρεπόντη- Δεληβάνη, πρώην πρύτανις
του πανεπιστημίου «Μακεδονία»
Η ακατανόητη, πράγματι,
συμπεριφορά της ελληνικής
Κυβέρνησης, και στο μεταναστευτικό (όπως άλλωστε, σε
μακρόχρονη βάση, και στο
οικονομικό πεδίο), δημιουργεί
σωρεία αναπάντητων ερωτηματικών, τα οποία συνοψίζονται σε ένα και μοναδικό: "Τι
ακριβώς επιδιώκει αυτή η
Κυβέρνηση,
συμφωνώντας
συνεχώς με τις αλλοπρόσαλλες
απαιτήσεις
των
εταίρων
μας/του κουαρτέτου, που
αναμφίβολα μας
σέρνουν
προς ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ από πολλές
και διαφορετικές παραμέτρους; Τι, ακριβώς, ελπίζει η
Κυβέρνησή μας, τόσο μα τόσο
αβάσιμα, όπως ανάμεσα και σε
άλλα, στη μαγική και από το
πουθενά έλευση της ανάπτυξης, στο συνωστισμό των
ξένων επενδυτών και και στο
ξημέρωμα καλύτερων ημερών,
όταν την ίδια στιγμή κονιορτοποιούνται τα πάντα στην
πατρίδα μας, υπό το ανέκφραστο βλέμμα των αρμοδίων
για την οικονομία μας; Πως
είναι δυνατόν να μην έχει
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ συνειδητοποιηθεί
από αυτούς που κυβερνούν
αυτή τη χώρα, ότι στο συνονθύλευμα, που ακόμη φέρει το
όνομα της ΕΕ "ο σώζων εαυτόν
σωθήτω"; Γιατί, λοιπόν,η
Κυβέρνησή μας κατηγορεί με
τόση ελαφρότητα τις γειτονικές μας χώρες. επειδή έκλεισαν τα σύνορά τους και αρνήθηκαν να ισοπεδωθούν με τις

ριστο) κοινοτικό. Ειδικά, τώρα,
που η ΕΕ εμφανώς παραπαίει,
η κατάσταση είναι περισσότερο από κρίσιμη, και επιπλέον
διαγράφονται απειλές ενός Γ'
Παγκόσμιου Πολέμου στον ορίζοντα. Τι θα ήθελε, δηλαδή, η
ελληνική Κυβέρνηση να πράξουν οι γείτονές της; Να
δεχθούν να περιέλθουν σε
αδιέξοδο, για να ικανοποιήσουν την κυρία Μέρκελ; Κάτω
από αυτές τις συνθήκες,οι
κατηγορίες της Κυβέρνησής
μας "περί μονομερών ενεργειών
των γειτόνων μας" φέρουν
εμφανώς τη σφραγίδα της
αδυναμίας κατανόησης της
πραγματικότητας.

Δυστυχώς, η Ελλάδα ακολουθεί, σε όλα τα επίπεδα, πολιτική αυτοκαταστροφής, κραδαίνοντας με υπερηφάνεια το
λάβαρο της "πιστότητας στην
Ευρώπη", που, ωστόσο, με τις
παρούσες συνθήκες μετατρέπεται αυτόματα σε "εθνική
απιστία". Σε κατάσταση πανικού παρακολουθώ πολυάριθμους κυβερνητικούς, που
εμφανώς στερούνται γνώσεων
στο αντικείμενό τους, να
εκφράζονται με εκπληκτική
σιγουριά για την έκβαση προβλημάτων που όμως είναι
βέβαιο ότι εξελίσσονται προς
διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Συνεπώς, τολμώ να προχωρήσω στην πρόταση που
ακολουθεί, αν και με πολλές
αμφιβολίες, αλλά με κύριο
στόχο την προτροπή να αρχίσουν να εξετάζονται και άλλες
λύσεις, εκτός αυτής που πάγια
υιοθετούν οι κυβερνήσεις μας
των τελευταίων έξη ετών,
δηλαδή αυτήν του "καλού
μαθητή της ΕΕ/Ευρωζώνης".
Γιατί, απλώς, η λύση αυτή, όχι
μόνον δεν μας ωφέλησε, αλλά
αντιθέτως μας εξαθλιώνει σε
καθημερινή βάση. Χρειάζεται
ΑΦΥΠΝΙΣΗ με ό,τι αυτή μπορεί
να συνεπάγεται.
Οι σχετικές υποθέσεις μου
είναι οι ακόλουθες:
• Η ΕΕ δεν διαθέτει συλλογικό
σχέδιο αντιμετώπισης του
προσφυγικού προβλήματος και
η θυσία της Ελλάδας της δίνει,
απλώς, μια καλοδεχούμενη
βραχυχρόνια ανάσα.
• Με της Τουρκία, θα πρέπει να
είναι σαφές ότι δεν πρόκειται
να βρούμε λύση, παρά μόνο και
αποκλειστικά να ισοπεδωθούμε σε ό,τι συμφέρει στην ίδια.
Και αυτά που της συμφέρουν,
κατά γενικό κανόνα, στρέφονται εναντίον μας. Ήδη, η
Τουρκία δήλωσε επισήμως
και.... ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να δεχθεί επιστροφή

Μαρία Νεγρεπόντη
- Δεληβάνη
μεταναστών από τα ελληνικά
νησιά. Είναι, λοιπόν, παιδαριώδες να διαμαρτυρόμαστε
προς μια ΕΕ, που έχει σφραγίσει τα αυτιά της και μας
συμπεριφέρεται ως αναλώσιμη ύλη σε όλους τους τομείς
(βλ. τελευταίες φονικές απαιτήσεις του κουαρτέτου για
συντάξεις, μισθούς κλπ).
• Αλλά, έστω και αν παραβλέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του εγκλωβισμού των
προσφύγων/μεταναστών στην
Ελλάδα, και έστω και αν επιλέξουμε να υπερισχύσει ο
ανθρωπισμός απέναντί τους,
και πάλι η λύση σε καμιά περίπτωση δεν είναι η παραμονή
τους στη χώρα μας. Γιατί τι
είδους ανθρωπισμός είναι
αυτός, τη στιγμή που η Ελλάδα
δεν είναι σε θέση να προσφέρει
οτιδήποτε στους δυστυχείς
αυτούς συνανθρώπους μας,
αλλά αντιθέτως είναι από τα
πράγματα αναγκασμένη να
τους αφήνει να σαπίζουν στα
λασπόνερα, να πεθαίνουν της
πείνας και να μαστίζονται
από αρρώστιες, εκτεθειμένοι
επιπλέον στο μένος των ακροδεξιών; Η παραμονή τους,
συνεπώς, ως εγκλωβισμένων
στην Ελλάδα, δεν μπορεί να
είναι ανθρωπιστική λύση για
τους ανθρώπους αυτούς.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτείνω, λοιπόν, ως (πρωτόλεια) ΛΥΣΗ:
1. Η Ελλάδα να επανεξετάσει, κατά το δυνατόν, την προέλευση και ιδιότητα των εγκλωβισμένων στο
έδαφός της, και με βάση αυτά τα στοιχεία να επιδιώξει συγκεκριμένη απάντηση από την ΕΕ, σχετικά με τον αριθμό που δεσμεύεται να δεχθεί, καθώς και τα χρονικά όρια μέσα στα οποία θα ολοκληρωθεί η υποδοχή τους .
2. Η Ελλάδα, να χρησιμοποιήσει πλοία και αεροπλάνα, κατά περίπτωση, για να απελάσει τους
υπόλοιπους, στις χώρες προέλευσής τους, χωρίς φυσικά να φοβηθεί από δικές της "μονομερείς
ενέργειες"! Το κόστος της απέλασης θα είναι απείρως χαμηλότερο από το αντίστοιχο, βραχυχρόνιο-μεσοπρόθεσμο-μακροχρόνιο της εδώ παραμονής τους.
3. Η Ελλάδα, μετά την απέλαση, να δηλώσει προς ΕΕ και ΝΑΤΟ ότι είναι αυτονόητο ότι δεν θα χρειάζεται πια τη "βοήθεια" των Τούρκων στο Αιγαίο, γιατί πρώτον η απέλαση είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε πιθανούς μελλοντικούς μετανάστες, αλλά και δεύτερον, εφόσον κάποιοι
από αυτούς συνεχίσουν παρά ταύτα να έρχονται, θα απελαθούν και αυτοί με τη σειρά τους.
4. Ένα τέτοιο σχέδιο, θα μπορούσε η Ελλάδα να το υποστηρίξει ενώπιον της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ώστε
να τύχει ενδεχομένως βοήθειας για τη διεκπεραίωσή του.
Και φυσικά, προς την παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει η Ελλάδα να καταστήσει ξεκάθαρο, ότι η
λύση της απέλασης δεν ήταν ελληνική επιλογή, αλλά η αναπότρεπτη συνέπεια της καθ' όλα απάνθρωπης συμπεριφοράς της ΕΕ.
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9η Μαΐου: Ημέρα της Ευρώπης

Η αξία των αρχαίων
Ελληνικών στα σχολεία
στη Βρετανία
ANCIENT GREEK AT SCHOOLS
IN BRITAIN
“Είμαι κατενθουσιασμένη με την εξέλιξη εισαγωγής των κλασσικών
σπουδών στα σχολεία. ΄Οσο περισσότερο εισάγουμε στα παιδιά τον
ενθουσιασμό της Ελληνικής γλώσσας τόσο το καλύτερο”, δήλωσε η
Mary Beard, ιστορικός και Professor
κλασσικών σπουδών στο πανεπιστήμιου του Cambridge , έγραψαν οι
Τάιμς του Λονδίνο σε ειδησιογραφικό τους στις 25 Απριλίου 2016.
Η ανταποκρίτρια της εφημερίδας

για εκπαιδευτικά θέματα Nicola
Woodcock, έγραψε ότι εκατοντάδες
παιδιά δημοτικών σχολείων σε στερημένες περιοχής μαθαίνουν λατινικά χάρη σε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα και τα αρχαία ελληνικά θα
είναι τα επόμενα που θα προστεθούν
στο αναλυτικό πρόγραμμα καθώς το
πάθος για κλασσικές σπουδές αποκτά διαστάσεις.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από μια
φιλανθρωπική οργάνωση και έχει
βοηθήσει μέχρι τώρα 300 κρατικά
δημοτικά σχολεία να προσφέρουν τη
μάθηση των λατινικών στα παιδιά
από την νεαρά ηλικία των επτά χρόνων, αντί γαλλικά, ιταλικά ή ισπανικά.
Ο Peter Jones, συν-ιδρυτής της οργάνωσης τώρα ελπίζει, έγραψαν οι
TIMES, να ενθουσιάσει τα σχολεία για
την εισαγωγή των αρχαίων ελληνικών και να τους ενθαρρύνει να τα
αγκαλιάσουν ως ένα από τα θέματα.
΄Ηδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο
ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα σε
δέκα σχολεία, τα περισσότερα
κυβερνητικά δημοτικά που διδάσκουν αρχαία ελληνικά.
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ΥΠΕΡΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Η
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΥΜΑΝ
Χ

ωρίς αμφιβολία, η Ευρώπη των
τελευταίων χρόνων απογοητεύει
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες
της.Σε καμμιά περίπτωση, οι προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών δεν μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξη μέσα
από την υφιστάμενη δομή και λειτουργία
της Ευρωπαικής Ένωσης. Η έλλειψη
κανόνων διαφάνειας, κυρίως στα χρηματοπιστωτικά και την ενέργεια και η
ασύστολη ερωτοτροπία των αξιωματούχων των Βρυξελλών με τα πανίσχυρα
επιχειρηματικά λόμπυ, ευνοούν ασύστολα τις πολυεθνικές, τις πανίσχυρες τράπεζες επενδύσεων και γενικά τις λεγόμενες αγορές, σε βάρος των Ευρωπαικών
κοινωνιών και των πολιτών ευρύτερα. Η
ωμή πραγµατικότητα συνηγορεί πως οι
κρίσιμες δοµικές και θεσµικές αποφάσεις λαµβάνονται κάτω από την ισχυρή
πίεση των συµφερόντων που εκπροσωπούν τους κύριους παίκτες των αγορών.

Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, οι
Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ήταν ο πρώτος από μια σειρά
υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών που
τελικά μετεξελίχθηκαν στη σημερινή
"Ευρωπαϊκή Ένωση".

Αυτές οι πρακτικές αποδυνάμωσαν
αισθητά την προσπάθεια αποτροπής
της οικονομικής κατάρρευσης ενώ συνέβαλαν καταλυτικά στην παραχώρηση
λανθασμένης συνταγής στην Ελληνική
κρίση, επιδεινώνοντας τα κοινωνικοοικονομικά αδέξοδα της χώρας, που αποτελεί στρατηγικό εξωτερικό σύνορο της
Ε.Ε.Στην ίδια λογική «διατάχθηκε» και το
αισχρό τραπεζικό κούρεμα στην Κύπρο η
οποία αποτελεί γεωπολιτική γέφυρα
της ταραγμένης Μέσης Ανατολής και της
Ευρώπης.

• Η παρατηρούμενη αποκόλληση
από την Ιδρυτική Διακήρυξη της
Ευρώπης του 1950, σύρει την Ευρωπαική Ένωση σε δύσβατα μονοπάτια
με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης

Είναι κοινή η πεποίθηση, πως το Ευρωπαικό όραμα σιγά- σιγά ξεθωριάσει.
Αυτό επιβεβαιώνεται κατά <<πανηγυρικό>> τρόπο τον τελευταίο καιρό με την
παιδαριώδη αντιμετώπιση του Προσφυγικού – Μεταναστευτικού που τείνει να
μετατρέψει την Ευρώπη σε όμηρο των
πολιτικών και των κοινωνικοοικονομικών της επιλογών. Η πολύπλευρη Ευρωπαική κρίση <<εμπλουτίσθηκε>> πρόσφατα με τα τρομοκρατικά χτυπήματα
στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες προκαλώντας τεράστια αδιέξοδα στη λειτουργία της Ένωσης. Αντιλαμβανόμαστε ότι
τα πράγματα στην Ευρώπη προσλαμβάνουν στις μέρες μας εκρηκτικές διαστάσεις που εν πολλοίς οφείλονται στις
κακές πολιτικές των Ευρωπαίων ηγετών
και δη της κυριαρχούσας Γερμανία αλλά
και στην ατολμία της Γαλλίας να παίξει
πρωτεύοντα ρόλο στον καθορισμό των
εξελίξεων. Βρισκόμαστε, λοιπόν, στην
ώρα μηδέν που τείνει να τινάξει στον
αέρα το Ευρωπαικό οικοδόμημα.

Το πρόγραμμα μάθησης των αρχαίων ελληνικών ετοίμασε η επικεφαλής
των Κλασσικών Σπουδών στο Manor
School Newcastle upon Tyne, ClaireMarie Roxby, και το ονόμασε ” η
μέθοδος Boris Αρχαίων Ελληνικών”.

Βέβαια αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να
αποτραπεί αρκεί να προωθηθεί ένα νέο
εμπνευσμένο πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό πρότυπο με ανθρωποκεντρικό
χαραχτήρα που να στηρίζεται στην
Ιδρυτική Διακήρυξη της Ευρώπης την 9η
Μαίου 1950, γνωστή ως Διακήρυξη Σουμάν.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι
υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τα
παιδιά και ότι σχεδόν 20 σχολεία σε
περιοχή των West Midlands τώρα
διδάσκουν κλασσικές σπουδές σε
συνεργασία με το πανεπιστήμιου του
Birmingham.

Η Διακήρυξη Σουμάν, που παρουσιάστηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν στις 9 Μαΐου 1950,
πρότεινε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τα
μέλη της οποίας θα διαχειρίζονταν από
κοινού την παραγωγή άνθρακα και
χάλυβα.
Η ΕΚΑΧ, της οποίας ιδρυτικά μέλη ήταν η

Ιστορικό
Το 1950, τα κράτη της Ευρώπης προσπαθούσαν ακόμη να επουλώσουν τις
πληγές τους από τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο ο οποίος είχε λήξει πέντε χρόνια
πριν.
Αποφασισμένες να αποτρέψουν την
επανάληψη ενός τέτοιου φρικτού πολέμου, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατέληξαν στο ότι η από κοινού διαχείριση της
παραγωγής άνθρακα και χάλυβα θα
καθιστούσε στο μέλλον έναν πόλεμο
μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας - όπως
επί λέξει αναφέρεται στη διακήρυξη -

"όχι μόνον αδιανόητο αλλά και υλικά
αδύνατο".
Επικράτησε ο συλλογισμός, και ορθά, ότι
η συγχώνευση οικονομικών συμφερόντων θα βοηθούσε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και θα αποτελούσε το
πρώτο βήμα για την ενοποίηση της
Ευρώπης. Η προσχώρηση στην ΕΚΑΧ
ήταν ανοικτή και σε άλλες χώρες.
Σημαντικότερα αποσπάσματα
• "Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να
διατηρηθεί αν δεν αναληφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν."
• "Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια
μιας, ούτε σε ένα συνολικό οικοδόμημα:
θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα
επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν
πρώτα μια πραγματική αλληλεγγύη."
• από κοινού διαχείριση της παραγωγής
άνθρακα και χάλυβα ... θα αλλάξει το
πεπρωμένο αυτών των περιοχών που
επί μακρόν ασχολούνταν με την κατασκευή όπλων για πολέμους των οποίων
υπήρξαν σχεδόν μονίμως τα θύματα."

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
Το πλήρες κείμενο της πρότασης που
παρουσίασε ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Robert Schuman και η οποία οδήγησε στη δημιουργία της σημερινής
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διαφυλαχθεί αν δεν αναληφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν.
Η συμβολή που μπορεί να έχει μια οργανωμένη και ζωντανή Ευρώπη στον πολιτισμό είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων. Διαδραματίζοντας για περισσότερα από είκοσι χρόνια το ρόλο πρωτεργάτη για μια ενωμένη Ευρώπη, η Γαλλία είχε πάντα ως
ουσιαστικό στόχο να υπηρετεί την ειρήνη. Επειδή δεν επιτεύχθηκε η Ευρώπη,

είχαμε πόλεμο.
Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας,
ούτε σε ένα συνολικό σχέδιο : θα οικοδομηθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που κατ΄αρχάς θα δημιουργήσουν
μια πραγματική αλληλεγγύη. Η συνένωση των ευρωπαϊκών εθνών απαιτεί να
εξαλειφθεί η μακραίωνη διαμάχη μεταξύ
Γαλλίας και Γερμανίας. Η δράση που θα
αναλάβουμε πρέπει να αφορά κατά
πρώτο λόγο τη Γαλλία και τη Γερμανία.
Για το σκοπό αυτό, η γαλλική κυβέρνηση
προτείνει να αναληφθεί αμέσως δράση
σε ένα περιορισμένης εμβέλειας αλλά
καίριο σημείο.
» Η γαλλική κυβέρνηση προτείνει να τεθεί
το σύνολο της γαλλογερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα υπό μια
κοινή Ανώτατη Αρχή της οποίας η οργάνωση θα δίνει δυνατότητα συμμετοχής
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Η από κοινού διαχείριση της παραγωγής
άνθρακα και χάλυβα θα εξασφαλίσει
αμέσως την εγκαθίδρυση κοινών βάσεων
οικονομικής ανάπτυξης, πρώτο στάδιο
μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, και θα
αλλάξει το πεπρωμένο αυτών των
περιοχών που επί πολλά χρόνια αφιερώθηκαν στην κατασκευή όπλων για
πολέμους των οποίων υπήρξαν πάντα
τα πρώτα θύματα.
Η αλληλεγγύη κατά την παραγωγή, που
θα διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο, θα
αποδείξει ότι κάθε πόλεμος μεταξύ της
Γαλλίας και της Γερμανίας είναι όχι
μόνον αδιανόητος αλλά και υλικά αδύνατος. Η εγκαθίδρυση αυτής της ισχυρής
ενότητας παραγωγής, που θα είναι
ανοιχτή σε όσες χώρες επιθυμούν να
συμμετάσχουν και θα παράσχει τελικά
σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες τα
θεμελιώδη στοιχεία της βιομηχανικής
παραγωγής με τις ίδιες προϋποθέσεις,
θα θέσει τα πραγματικά θεμέλια της
οικονομικής ενοποίησής τους.
Αυτή η παραγωγή θα προσφερθεί σε
όλον τον κόσμο χωρίς διακρίσεις ούτε
εξαιρέσεις, ώστε να συμβάλουμε στην
άνοδο του βιοτικού επιπέδου και στην
ανάπτυξη ειρηνικών έργων. Με αυξημένους πόρους, η Ευρώπη θα μπορέσει να
επιδιώξει την εκπλήρωση ενός από τα
κύρια καθήκοντά της: την ανάπτυξη της
αφρικανικής ηπείρου.
Έτσι θα πραγματοποιηθεί απλά και
γρήγορα η συγχώνευση των συμφερόντων που είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση μιας οικονομικής κοινότητας, και
θα δημιουργηθεί η "μαγιά" μιας ευρύτερης και βαθύτερης κοινότητας μεταξύ
των χωρών που για μεγάλο διάστημα τις
χώριζαν αιματηρές διενέξεις.
Με την κοινή διαχείριση της βασικής
παραγωγής και τη θέσπιση μιας νέας
Ανώτατης Αρχής της οποίας οι αποφάσεις θα δεσμεύουν τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις άλλες χώρες που θα προσχωρήσουν σε αυτή την κοινότητα, η πρόταση αυτή θα οδηγήσει στη δημιουργία
των πρώτων συγκεκριμένων θεμελίων
μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της
ειρήνης.
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«ΑΝΑΜΜΑ ΛΑΜΠΑΔΑΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Θεμελειώδες ανθρώπινο δικαίωμα
η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων
Γ

κάλεσε όλους σε συνεχή
συστράτευση για μείωση και
εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων που ντύνει στα μαύρα
δεκάδες οικογένειες.

ια ένα καρβέλι ψωμί χίλιοι
εργαζόμενοι καθημερινά,
χάνουν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα, ενώ οι άσχημες συνθήκες εργασίας προκαλούν θανατηφόρες επαγγελματικές ασθένειες, σε 6300 εργαζόμενους, Αυτά λέχθηκαν από
τον γ.γ. της ΣΕΚ Νικο Μωϋσέως
στην καθιερωμένη εκδήλωση
«Άναμμα Λαμπάδας» που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΣΕΚ αποτίοντας φόρο τιμής για τα
θύματα των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση
απήυθυνε η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου η
οποία αναφέρθηκε ειδικότερα
στην νομική υποχρέωση των
εργοδοτών να διασφαλίζουν
τον αποτελεσματικό έλεγχο
των κινδύνων στο χώρο εργασιας.
Συλλογικά οι Κοινωνικοί Εταίροι άναψαν συμβολικά λαμπάδα για όλους όσους θυσίασαν
τη ζωή τους στο μεροκάματο.

Στην παρουσία των κοινωνικών εταίρων ο γ.γ. της ΣΕΚ

Νίκος Μωϋσέως, γ.γ. ΣΕΚ

Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας

Ανανεώνουμε τη δέσμευση μας για αντιμετώπιση
και πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων

Νομική υποχρέωση των εργοδοτών να
αξιολογούν τους κινδύνους στην εργασία

906,000 εργαζόμενοι υποφέρουν
καθημερινά εξαιτίας ατυχημάτων
στην εργασία. Σε αυτό το κοκτέιλ
θανάτου προσθέτουμε τις ασθένειες της εποχής, που οφείλονται στο
στρες και τους ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους, οι οποίοι έπαψαν πλέον
να είναι αναδυόμενοι, αλλά πραγματικότητα και πολύ πιθανόν να
μην καταμετρούνται.
Τα στοιχεία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων
και του Διεθνές Γραφείου Εργασίας
συγκλονίζουν.
Έχουμε ηθική υποχρέωση να μην
λησμονούμε τα θύματα αυτά και
πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η απουσία δράσης μεταφράζεται σε συνυπευθυνότητα.
Τα θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία καλύπτουν ίσως το
πιο ευρύ φάσμα που σχετίζεται με
την απασχόληση. Είναι γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο που η ΣΕΚ έχει
θέσει τα ζητήματα αυτά πολύ
ψηλά στην ατζέντα της και ακολουθώντας την αρχή της ITUC για
ενεργές συντεχνίες και ενδυνάμωση
της νομοθεσίας, συμμετέχει ενεργά
στον κοινωνικό διάλογο και υπο-

στηρίζει σθεναρά όλους τους
εργαζόμενους.
Θεμελιώδης αρχή της ΣΕΚ είναι ότι
η προστασία και η πρόληψη, ισοδυναμεί με την καλύτερη επένδυση
και δεν θα πρέπει οι εργοδότες να
επικαλούνται το κόστος όταν προκύπτουν νέες εισηγήσεις για προστασία των εργαζομένων. Δεν
υπάρχει λοιπόν τίποτα πιο ουσιώδες από την υγεία και ασφάλεια

• Το 2015 υπήρξε σχετικά
μικρή μείωση του δείκτη
συχνότητας των εργατικών
ατυχημάτων
στην εργασία και μέσα από αυτό
το πρίσμα θα πρέπει όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να προσεγγίζουν
τα θέματα αυτά.
Επιβεβαιώνοντας το πόσο πολυδιάστατη είναι η επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
προωθεί εκστρατεία για την καρκινογένεση που ενδεχομένως προκαλείται από το περιβάλλον εργασίας. Η ΣΕΣ καλεί την Ε.Ε. να εκσυγχρονίσει την σχετική οδηγία και να

υιοθετήσει δεσμευτικά όρια, για 50
από τις πιο επικίνδυνες χημικές
ουσίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο. Η οδηγία αυτή
αναμένεται ότι θα διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο για όλους τους
εργαζόμενους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα βελτιώσει την ποιότητα
ζωής και κυρίως αναμένεται ότι θα
σώσει ζωές.
Αξιολογώντας τις εξελίξεις που
αφορούν την ασφάλεια και υγεία
των εργαζομένων σε Εθνικό επίπεδο, μπορούμε τεκμηριωμένα να
ισχυριστούμε ότι για αρκετούς
εργοδότες η ασφάλεια και υγεία
των εργαζομένων δεν αποτελεί
προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται στη βάση του κόστους.
Σημειώνουμε επίσης την υποστελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Τ.Ε.Ε.) γεγονός που
αντικατοπτρίζεται στον αριθμό
επιθεωρήσεων που διεξάγονται
στους χώρους εργασίας. Η επιθεώρηση είναι σημαντική προϋπόθεση για την πρόληψη και η βασική
δουλειά του Τ.Ε.Ε. και θα πρέπει η
κυβέρνηση να συμπληρώνει τις
θέσεις των επιθεωρητών που
κενώνονται.

Ο

ι εργοδότες έχουν
νομική υποχρέωση να διασφαλίζουν
την αποτελεσματική
αξιολόγηση και τον
έλεγχο των κινδύνων
στον χώρο εργασίας,
όμως και η συμμετοχή
των
εργαζομένων
είναι εξίσου αναγκαία. Οι εργαζόμενοι
και οι εκπρόσωποί
τους έχουν την καλύτερη αντίληψη των προβλημάτων
που μπορούν να προκύψουν στον χώρο εργασίας
τους και η συμμετοχή τους διασφαλίζει ότι τα μέτρα
που τίθενται σε εφαρμογή είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά.
Ως κοινωνία έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι την εξάλειψη ή τη δραστική μείωση των
επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων. Οι προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας θα πρέπει να ενταθούν,
ώστε η εργασία να καταστεί ασφαλής και αξιοπρεπής για όλους, όπως επιβάλλεται από τα πρότυπα
μιας σύγχρονης και υγιούς κοινωνίας και για τον
σκοπό αυτό σημαντικό ρόλο έχει η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, όπως άλλωστε
γίνεται όλα αυτά τα χρόνια για τα θέματα ασφάλειας και υγείας.

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Η

ΣΕΚ απέτισε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης
στους ηρωομάρτυρες του Σικάγο της 1ης

Μαϊου 1886 και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της
Ελευθερίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Ο γ.γ.
της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως στο πλαίσιο των ευρύτερων εορτασμών για την Εργατική Πρωτομαγιά
στην παρουσία αξιωματούχων της ΣΕΚ κατέθεσε
στεφάνι στον ανδριάντα του ήρωα της ΕΟΚΑ 55 59 Μάρκου Δράκου, ο οποίος διετέλεσε μέλος του
γενικού συμβουλίου του Κινήματος.
Παράλληλα γενικοί γραμματείς των Ομοσπονδιών
της ΣΕΚ επισκέφθηκαν χώρους εργασίας και ανάπτυξαν το νόημα της ημέρας.

• Η ΣΕΚ υλοποιώντας
απόφαση της Διεθνούς
Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) διοργανώνει κάθε χρόνο στις 28
Απριλίου τη καθιερωμένη
εκδήλωση Μέρα Μνήμης
και Τιμής για τα θύματα
των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
Είναι ευθύνη όλων η
λήψη μέτρων για να
δαμασθεί ο Μινώταυρος
των εργατικών
ατυχημάτων
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Άγχος στον εργασιακό χώρο: Μια συλλογική πρόκληση

Η

28η Απριλίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα για
την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία το 2003, από τη
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), έχοντας ως βασικό
γνώμονα την προώθηση της πρόληψης των εργατικών
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, σε διεθνές
επίπεδο. Η μέρα αυτή είναι παράλληλα και Ημέρα μνήμης
των Θυμάτων Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών
Ασθενειών, στο πλαίσιο της οποίας οργανώνονται σε όλο
τον κόσμο εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία έχει

ως θέμα: Άγχος στον εργασιακό χώρο: Μια συλλογική πρόκληση. Στη σημερινή σύγχρονη εποχή που ζούμε, ολοένα
και περισσότεροι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με
διάφορες πιέσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της εργασιακής τους ζωής. Οι ψυχοκοινωνικοί
κίνδυνοι, όπως η αύξηση του ανταγωνισμού, οι υψηλότερες προσδοκίες σε σχέση με την επίδοση και οι αυξημένες
ώρες εργασίας συμβάλλουν σημαντικά ώστε το εργασιακό
περιβάλλον να καθίσταται ολοένα και πιο αγχωτικό.
ανθρώπους απ' ότι οι Πόλεμοι.

Οι ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής συνεπάγονται οφέλη για
τους εργαζομένους, για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία γενικότερα.
Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της
εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς

• Είναι ευθύνη των Κοινωνικών
Εταίρων να προωθούν
τα αναγκαία μέτρα για συνεχή
βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας και υγείας
στην εργασία
Χώροι εργασίας» για την περίοδο
2016-2017.
Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι εργασίας» για την περίοδο
2016–2017 επιδιώκει τέσσερις κύριους
στόχους:
1. την προώθηση της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης από την
αρχή της εργασιακής ζωής
2. την πρόληψη των προβλημάτων υγείας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής
3. την παροχή δυνατοτήτων σε
εργοδότες και εργαζομένους να
διαχειρίζονται την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπό το
πρίσμα ενός γηράσκοντος
εργατικού δυναμικού
4. και την ενδυνάμωση της
ανταλλαγής πληροφοριών και
καλών πρακτικών.
Σκεπτικό
Για ποιον λόγο η
εκστρατεία αυτή είναι
τόσο σημαντική;
Το εργατικό
δυναμικό
της Ευρώπ η ς
γερνάει.
Οι ηλικ ί ε ς
συνταξιοδότησης

αυξάνουν και η διάρκεια του εργασιακού βίου παρατείνεται.
Η εργασία είναι καλή για τη σωματική
και την ψυχική υγεία και η καλή διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Οι
δημογραφικές αλλαγές μπορούν να
προκαλέσουν προβλήματα αλλά η
διασφάλιση της βιωσιμότητας της
εργασιακής ζωής βοηθά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και
την Ασφάλεια στην Εργασία, έλκει την
καταγωγή της από τη Διεθνή Ημέρα
Μνήμης Εργατών, που εορτάζεται την
ίδια ημερομηνία από το 1984. Η πρωτοβουλία ανήκε στο συνδικαλιστικό
σωματείο των δημοσίων υπαλλήλων
του Καναδά, οι οποίοι καθιέρωσαν την
28η Απριλίου ως Μέρα Μνήμης Εργατών (Worker's Memorial Day), για να
τιμήσουν τους νεκρούς των εργατικών
ατυχημάτων. Η 28η Απριλίου επελέγη
συμβολικά, επειδή την ημερομηνία
αυτή του 1914 ψηφίσθηκε από την
Καναδική Βουλή ο νόμος για την αποζημίωση των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα.
Σύντομα ο εορτασμός υιοθετήθηκε από
τα συνδικάτα των ΗΠΑ και στη συνέχεια από τη Διεθνή Ένωση Ελεύθερων
Συνδικάτων, με το σύνθημα «Να θυμάσαι τους πεθαμένους, να μάχεσαι για
τους ζωντανούς». Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Οργανισμός του ΟΗΕ)
υιοθέτησε με τη σειρά της την Ημέρα
αυτή και από το 2001 την καθιέρωσε

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
Ένας εργαζόμενος πεθαίνει
κάθε 15 δευτερόλεπτα
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)
έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως
«Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και
την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο
την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΕ:
• 2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή
από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο
τον κόσμο.

ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία
και την Ασφάλεια στην Εργασία»,
προκειμένου να διευρύνει το περιεχόμενό της με την ιδέα της αειφόρου
εργασίας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΣ ΑΤΝΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ

•
Σε
270.000.000
υπολογίζονται
τα εργατικά ατυχήματα και
160.000.000 τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών.

Έχει αναγνωριστεί σήμερα ότι οι
ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό άγχος αποτελούν παγκόσμια
προβλήματα που επηρεάζουν όλες τις
χώρες, όλα τα επαγγέλματα και όλους
τους εργαζομένους.

• 440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη
ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες
(100.000 από άσβεστο).

Το εργασιακό άγχος χρήζει αντιμετώπισης για λόγους προστασίας της
υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων, καθώς και της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

• Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε
15 δευτερόλεπτα, 6.000
κάθε ημέρα.
• Το συνολικό κόστος των
ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο
4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
Συμπέρασμα:
Η
Εργασία
σκοτώνει
πιο
πολλ ο ύ ς

• Την πρωταρχική ευθύνη
για εδραίωση ασφαλών και
υγειών χώρων εργασίας
φέρουν οι εργοδότες.
Οι εργαζόμενοι από
την πλευρά τους υποχρεούνται
να γνωρίζουν τα δικαιώματα
τους τα οποία πρέπει
να διεκδικούν
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Για την υγιή γήρανσή μας
στον χώρο εργασίας
Του Γιώργου Μαρκοπουλιώτη*

Ο

χώρος εργασίας
α π ο τ ε λ ε ί
α ν α π ό σ π α σ τ ο
κομμάτι της ζωής μας
καθώς εκεί περνάμε
σημαντικό μέρος του
χρόνου μας, από την
αρχή της καριέρας
μας μέχρι τη σύνταξή
μας. Στο πλαίσιο
αυτό η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
ξεκίνησαν μια διετή, πανευρωπαϊκή εκστρατεία με στόχο την προώθηση της βιώσιμης
εργασίας, της ασφάλειας και της υγιεινής
στο χώρο εργασίας – δηλαδή την επίτευξη
των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν τη
μακροημέρευση στο χώρο εργασίας. Η
εκστρατεία με το όνομα «Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας για «Όλες τις Ηλικίες» στόχο
έχει να υπενθυμίσει πως οι νεότεροι
εργαζόμενοι του σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία εργαζόμενοι του αύριο.

Η καμπάνια επικεντρώνεται
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
(δημόσιες και ιδιωτικές) και στη στήριξη της
βιώσιμης απασχόλησης και της υγιούς γήρανσης, ήδη από την έναρξη του επαγγελματικού βίου. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις θα προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων τους έως και μετά την ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και την παραγωγικότητα των ιδίων των επιχειρήσεων.
Η δράση αυτή έχει τέσσερεις στόχους: να
προωθήσει τη βιώσιμη απασχόληση και την
υγιή γήρανση από την έναρξη
του εργασιακού βίου, να υπογραμμίσει τη
σημασία της πρόληψης κινδύνων στον εργασιακό χώρο, να συνδράμει εργοδότες και
εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) με την
παροχή πληροφοριών και εργαλείων για την
ασφάλεια στο χώρο εργασίας και, τέλος, να
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και
ορθών πρακτικών.
Η εκστρατεία αποκτά μεγαλύτερη σημασία
λόγω των δημογραφικών αλλαγών στην
Ευρώπη. Ο πληθυσμός γερνάει και αυτό αποτυπώνεται στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού. Συγκεκριμένα, το προσδόκιμο ζωής
στην ΕΕ28 αυξήθηκε μεταξύ 2002 και 2013
κατά 2,9 χρόνια, από τα 77,7 στα 80,6
χρόνια. Το 2080 οι άνω των 65 θα αποτελούν
το ένα τρίτο του πληθυσμού ενώ τα άτομα
μεταξύ 55-64 θα είναι το 21% του επαγγελματικά ενεργούς πληθυσμού ήδη από το
2020.
Οι
δημογραφικές
αλλαγές
υπογραμμίζουν την ανάγκη να στηριχθεί η
δια βίου μάθηση, η κατάρτιση καθώς και η
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, σε ποσοστό 40%, δήλωσαν, ότι οι
εργοδότες τους κάλυψαν τα έξοδα
κατάρτισής τους. Η Κύπρος δυστυχώς,
βρίσκεται στην προτελευταία θέση του σχετικού πίνακα. Πρέπει να δουλέψουμε τώρα για
να καλύψουμε τις μελλοντικές ανάγκες των
χώρων εργασίας και των εργαζομένων στην
Ευρώπη. Οι χώροι εργασίας που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με
την υγεία ενός εργατικού δυναμικού που
γερνάει γίνονται πιο παραγωγικοί. Αυτό είναι
καλό για τους εργαζομένους αλλά και για τις
επιχειρήσεις.

(*) Ο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης είναι επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

«ΚΟΚΚΙΝΟ» ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ …ΕΙΣΒΟΛΕΑ

Θωρακίσετε το σπίτι
σας από τις αλλεργίες

Ο

ι αιτίες που προκαλούν έξαρση στις
αλλεργίες σας μπορεί να κρύβονται σε
πολλά απροσδόκητα σημεία μέσα στο σπίτι
σας.
Είναι, επομένως, σώφρον για όποιον έχει
αλλεργίες να γνωρίζει ποια σημεία είναι αυτά
και τι μπορεί να κάνει για να προστατευθεί
μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
Ακαταστασία = σκόνη
Ένα ακατάστατο περιβάλλον, όπου συσσωρεύονται παλιά περιοδικά, χαρτιά, εφημερίδες, ακόμα και άπλυτα ρούχα, αποτελεί έναν
μικρό “παράδεισο” για τα ακάρεα της σκόνης,
την μούχλα και τα τρωκτικά. Ανακυκλώστε
κάθε τι παλιό εβδομαδιαία και κρατήστε τους
κάδους των απορριμάτων όσο πιο μακριά
από το σπίτι μπορείτε.
Χαλιά και μοκέτες φιλοξενούν ακάρεα σκόνης
Τα ακάρεα της σκόνης και άλλοι μικροοργανισμοί από το τρίχωμα των κατοικιδίων σας
συσσωρεύονται σε χαλιά και μοκέτες. Έτσι,
πρέπει να καθαρίζετε πολύ τακτικά με σκούπα, η οποία μάλιστα να είναι εφοδιασμένη και
με ένα υψηλής αποδοτικότητας φίλτρο σωματιδίων αέρα για να παγιδεύει τα μικροσκοπικά σωματίδια.
Κλινοσκεπάσματα
Εξαφανίστε τα ακάρεα που ζουν στα σεντόνια
και τις μαξιλαροθήκες σας με το να τα αλλάζετε και να τα πλένετε τουλάχιστον μία φορά
την εβδομάδα στους 60+ βαθμούς Κελσίου
στο πλυντήριο. Ορισμένα πλυντήρια, δε, διαθέτουν και ειδικό πρόγραμμα για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων ουσιών.
Μπάνιο
Η υγρασία στο μπάνιο ή στους τοίχους των
υπόγειων συμβάλλει στην δημιουργία μούχλας. Καθαρίστε καλά πατώματα και τοίχους
σε δωμάτια με αυξημένη υγρασία με ένα διάλυμα χλωρίνης (1 καπάκι σε 1 λίτρο H2O) για
να εμποδίσετε την ανάπτυξη μυκητών.
Ψίχουλα στην κουζίνα
Ψίχουλα και τα διάφορα άλλα μικρά και “αμελητέα” πολλές φορές σκουπιδάκια αποτελούν
δέλεαρ για τρωκτικά και κατσαρίδες, και τα
περιττώματά αυτών των οργανισμών επιδεινώνουν τις αλλεργίες σας. Κρατήστε το χώρο
σας καθαρό.
Όταν ανοίγετε τα παράθυρα, επιτρέπετε στα
εξωτερικά αλλεργιογόνα να εισέλθουν στο
σπίτι
Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά, τουλάχιστον
κατά τις ώρες που η γύρη στην εξωτερική
ατμόσφαιρα είναι στο μέγιστο επίπεδο συγκέντρωσης, δηλαδή μεταξύ τις 10 το πρωί και
τις 3 το απόγευμα. Επίσης, φροντίστε να
αλλάζετε τακτικά τα φίλτρα των μονάδων
κλιματισμού (air condition) επειδή εκεί συσσωρεύονται πολλά αλλεργιογόνα.
Τα φυτά εσωτερικού χώρου μπορεί να κρατήσουν μούχλα
Οι γλάστρες με φυτά σας μπορεί να κρατήσουν αλλεργιογόνες ουσίες και μούχλα στα
φύλλα τους. Αφαιρέστε τα τυχόν μουχλιασμένα φύλλα αμέσως και μην αφήνετε το νερό να
λιμνάζει στο δίσκο κάτω από τις γλάστρες,
όταν τις ποτίζετε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2016

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΚΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
• Ποιοι σας κλέβουν ενέργεια και σας κάνουν να αισθάνεστε συνεχώς κουρασμένοι

Ε

άν αισθάνεστε συνεχώς κουρασμένοι και αναζητάτε τις αιτίες πίσω
από αυτήν την κατάσταση τότε το
παρακάτω άρθρο θα σας δώσει τις
λύσεις. Βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε τους οκτώ βασικούς λόγους
που σας κλέβουν την ενέργεια και σας
κάνουν να νιώθετε συνεχώς κουρασμένοι. Δείτε τους πιο κάτω.
Δεν πίνετε την απαραίτητη ποσότητα
νερού. Το νερό είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία της ζωής. Μελέτες έδειξαν πως εάν ένας άνθρωπος είναι
αφυδατωμένος, τότε θα αισθάνεται
και κουρασμένος. Όταν το σώμα είναι
αφυδατωμένο, δεν παράγεται η απαραίτητη ποσότητα αίματος και έτσι
επιβραδύνεται η ταχύτητα με την
οποία το οξυγόνο αλλά και άλλα
απαραίτητα συστατικά εμπλουτίζουν το σώμα.
Δεν γίνεται κατανάλωση σιδήρου. Η
έλλειψη σιδήρου σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι αλλά και οξύθυμοι. Ο λόγος; Όσο λιγότερο σίδηρο
υπάρχει στον οργανισμό άλλο τόσο
λιγότερο οξυγόνο «ταξιδεύει» στους
μυς και στα κύτταρά σας. Βάλτε στη
διατροφή σας φασόλια, αβγά, πράσινα λαχανικά και ξηρούς καρπούς.

Παραλείπετε το πρωινό. Το πρωινό
είναι το σημαντικότερο γεύμα της
μέρας. Εάν παραλείψετε το πρωινό
ενδέχεται να αισθάνεστε κουρασμένοι
όλη τη μέρα. Ένα τέλειο πρωινό συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και
καλό λίπος.
Όταν αισθάνεστε κουρασμένοι δεν
ασκείστε. Η άσκηση απελευθερώνει
τις ενδορφίνες, τις ορμόνες της ευτυχίας, και σας κάνει περισσότερο

ενεργητικούς και χαρούμενους. Για
αυτό θα ήταν καλό να υπάρχει στην
καθημερινότητά σας ακόμα και όταν
είστε κουρασμένοι.
Εργάζεστε πάρα πολύ σκληρά. Κοινώς, έχετε βάλει ψηλούς στόχους και
προσπαθείτε συνεχώς να τους πετύχετε χωρίς να ακούτε τον οργανισμό

σας. Οι πολλές ώρες εργασίες (πέραν
από το κανονικό) θα σας κάνουν να
αισθάνεστε κουρασμένοι ενώ το
άγχος θα σας επηρεάσει αρνητικά.
Πίνετε ένα ποτηράκι κρασί πριν να
κοιμηθείτε! Ένα ποτήρι κρασί ή ένα
ποτήρι από το αγαπημένο σας ουίσκι
είναι ναι μεν μια επιλογή για να
χαλαρώσετε αλλά ενδέχεται να σας
κάνει να μην θέλετε να κοιμηθείτε.
Ειδικοί αναφέρουν πως το αλκοόλ
δημιουργεί ένα ξαφνικό κύμα αδρεναλίνης που πιθανόν να σας ξυπνήσει
τη νύχτα.
Είστε εθισμένοι στο τηλέφωνό σας!
Ελέγχετε συνεχώς τις ηλεκτρονικές
σας συσκευές και κυρίως το κινητό
σας μήπως έχετε email ή κάποιο
μήνυμα. Αυτό διαταράσσει τον ύπνο
σας και δεν σας αφήνει να ξεκουραστείτε.
Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς
καφεΐνη. Όλοι γνωρίζετε πως ο
καφές σας κρατά ξύπνιους αλλά δεν
χρειάζεται να καταναλώνετε πάρα
πολλές ποσότητες καφεΐνης κατά τη
διάρκεια της μέρας. Αυτό θα διαταράξει τον ύπνο σας.

Η καθιστική εργασία κρύβει κινδύνους

Ο

ι συνθήκες εργασίας τις τελευτές
δεκαετίες έχουν αλλάξει ριζικά.
Οι νέες τεχνολογίες πλέον, είναι η
κινητήρια δύναμη της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι σήμερα καλούνται να εργάζονται καθιστοί για πολλές ώρες την
ημέρα, επιλέγοντας τις περισσότερες
φορές να μη διακόπτουν ούτε για το
μεσημεριανό τους γεύμα.
Επικοινωνούμε κατά κύριο λόγο μεηλεκτρονικά μηνύματα μέσω τηλεφώνων, ακόμα και τηλεδιασκέψεων και
όλα αυτά για μείωση της ‘σπατάλης’
του χρόνου και βεβαίως του κόστους.
Όλοι μας, με αυτή την ταχύτατη ανάπτυξη των μέσων αυτών, δεν προλαβαίνουμε να εκπαιδευτούμε στη
σωστή και ασφαλή χρήση τους. Έτσι,
η κακή χρήση όλων των εξαρτημάτων
της εργασίας μας είναι βεβαιωμένο
ότι επιφέρει σοβαρότατες αλλαγές
στον τρόπο και την ποιότητα της
ζωής μας.
Δεν είναι τυχαίος ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των ατόμων, που έχουν
προβλήματα με τη μέση τους και
γενικά με τη σπονδυλική τους στήλη.
Πολλαπλά είναι, τα τελευταία χρόνια,
τα φαινόμενα των φλεβικών θρομβώσεων που πολλές φορές καταλήγουν
σε πνευμονική εμβολή.

Οι έρευνες

στάση του σώματος, για πολλές ώρες
την ημέρα και για πολλά χρόνια δημιουργεί διάφορες προσαρμογές στους
μύες και τον σκελετό, καθώς και στα
άλλα οργανικά συστήματα του οργανισμού μας. Αυτές οι προσαρμογές
είναι αιτία για σοβαρά προβλήματα
υγείας και μείωση της ποιότητας
ζωής. Ανησυχητικό είναι το γεγονός
ότι τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα
δεν τα βλέπουμε άμεσα αλλά πολύ
αργότερα, με όλες τις συνέπειες.

πτη διακοπή.

• Εντονότερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε τηλεφωνητές, σε οδηγούς
ταξί, σε εργαζομένους στην πληροφορική και σε διευθυντικά στελέχη.

Τι να κάνετε

• Όσοι δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι
ζωτικής σημασίας η εκπαίδευση στη
σωστή χρήση των εξαρτημάτων των
νέων τεχνολογιών που μας προσφέρονται.
• Όσοι θεωρούν ότι η άσκηση είναι
μόνο για τις νεότερες ηλικίες.
Η σημερινή ζωή μας χαρακτηρίζεται
για την υποκινητικότητα και το
άγχος. Το επάγγελμά μας, προσδιορίζει τον τρόπο ζωής μας, τις δραστηριότητές μας, τη στάση του
σώματός μας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Aυξήστε την καθημερινή σας δραστηριότητα.
• Κάθε μια ώρα εργασίας σηκωθείτε
για πέντε-δέκα λεπτά και περπατήστε.
• Εάν νιώθετε πόνο, ταχυκαρδία και
ταχύπνοια, αναζητήστε άμεσα ιατρική γνωμάτευση, όπως επίσης εάν
υπάρχει μόνο υποψία κάποιου προβλήματος.
Δηλαδή σε όσους κινούνται λιγότερο.
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Αναρίθμητες μελέτες, που σχεδόν
καθημερινά ανακοινώνονται σε όλον
τον κόσμο αναφέρουν ότι:

• Είναι βέβαιο ότι όσοι βρίσκονται σε
μεγάλη ηλικία έχουν αυξημένο κίνδυνο.

• Η πολύωρη παραμονή στην ίδια
στάση στο γραφείο έχει τα ίδια αποτελέσματα με το γνωστό ‘σύνδρομο
της οικονομικής θέσης’ στα ταξίδια
με το αεροπλάνο. Επίσης, για κάθε
επιπλέον ώρα ακινησίας αυξάνεται
κατά 20% ο κίνδυνος εμφάνισης
θρομβώσεων.

• Όσοι κάνουν πολύωρα ταξίδια
χωρίς διακοπή και παραμένουν ακίνητοι.

• Η επαναλαμβανόμενη καθημερινά

• Όσοι δεν ακούν τα μηνύματα του
σώματός τους (πιασίματα, πόνοι,
τσούξιμο των ματιών κλπ).

• Όσοι είναι παχύσαρκοι ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (πχ υπέρταση).

• Οι καπνιστές.
• Όσοι εργάζονται περισσότερο από
μία ώρα χωρίς τουλάχιστον ολιγόλε-

• Εάν παρατηρήσετε στα κάτω άκρα,
πρήξιμο, έντονο ερυθρό χρώμα στην
περιοχή, πόνο και ιδιαίτερη διάταση
των φλεβών ο γιατρός σας πρέπει να
επέμβει το συντομότερο.
• Εάν είστε γυναίκα και λαμβάνετε
αντισυλληπτικά δώστε ιδιαίτερη
προσοχή στα σημάδια του οργανισμού σας.
• Εάν ταξιδεύετε σε μεγάλα ταξίδια
κατά κύριο λόγο με αεροπλάνο οι
ειδικοί συνιστούν να κάνετε κάποιες
συγκεκριμένες ασκήσεις που βοηθούν
στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
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Nεα έρευνα

Πρωινός Πονοκέφαλος

Κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου
και στεφανιαίας νόσου λόγω μοναξιάς

Γιατί πονάτε το κεφάλι σας μόλις ξυπνήσετε

Η

μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση αυξάνουν
κατά 30% περίπου τον κίνδυνο εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου ή στεφανιαίας νόσου, σύμφωνα
με βρετανική μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο BMJ Heart. Συγκεκριμένα, επιστημονική
ομάδα του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Υόρκης, με επικεφαλής την Δρ Νικόλ
Βαλτόρτα, αξιολόγησε στοιχεία από 23 δημοσιευμένες μελέτες, οι οποίες αφορούσαν συνολικά πάνω
από 181.000 ανθρώπους. Η ανάλυση έδειξε ότι η
μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση σχετίζονται με
κατά 29% αυξημένο κίνδυνο στηθάγχης και καρδιοπάθειας, καθώς επίσης με 32% αυξημένο κίνδυνο
εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η
αύξηση του κινδύνου λόγω μοναξιάς είναι ανάλογη
με άλλους ήδη αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου, όπως το άγχος και το εργασιακό στρες. Επίσης,
προηγούμενες μελέτες έχουν συσχετίσει την μοναξιά
με εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος,
υπέρταση και πρόωρο θάνατο. Συνεπώς, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι επειδή τα επίπεδα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης εμφανίζουν αυξητική τάση διαχρονικά στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ,
αυτό συνεπάγεται και αυξημένο πρόβλημα δημόσιας
υγείας.

Σώστε τη δουλειά σας
ή τουλάχιστον την ψυχική
σας ισορροπία
• 5 κινήσεις που μπορεί να σας σώσουν σε περίπτωση
που κινδυνεύει η επαγγελματική σας θέση

Ε

ίναι γεγονός πώς περισσότερος κόσμος τρομάζει
στην ιδέα και μόνο της απόλυσης του, όμως
δυστυχώς πρόκειται για ένα γεγονός που συμβαίνει
συχνά και σε όλους τους ανθρώπους.
Όμως, σε περίπτωση που είστε σε επαγρύπνηση θα
μπορέσετε να προσέξετε αν το αφεντικό σας σας δείχνει οποιαδήποτε σημάδια που μαρτυρούν το τέλος
της εργασιακής σας πορείας και θα έτσι θα έχετε μια
ευκαιρία, για να αλλάξετε αυτήν την κατάσταση.
Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε 5 πράγματα που
θα ήταν καλό να κάνετε σε περίπτωση που βρεθείτε
στην παραπάνω θέση και θέλετε να αποφύγετε τα
δυσάρεστα.
1. Μην πανικοβάλλεστε. Αποφύγετε να θίξετε το
θέμα σε συναδέλφους σας και μιλήστε απευθείας
στο αφεντικό σας, ώστε να σας ενημερώσει για
την απόδοση σας.
2. Ζητήστε από τον εργοδότη σας να κάνετε μια
κουβέντα σε ουδέτερο πλαίσιο. Φαίνεται πως
αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να
μάθετε τι κάνετε λάθος και τι πρέπει να αλλάξετε
στη δουλειά σας. Επιπλέον να θυμάστε πως πρέπει να έχετε ανοιχτή σκέψη, αλλά και να δείξετε το
πόσο ενδιαφέρεστε για την εταιρεία.
3. Ζητήστε από τον εργοδότη σας την ειλικρινή του
άποψη για την δουλειά σας. Η αλήθεια είναι ο
καλύτερος σύμβουλος, οπότε ακόμα και αν δεν σας
αρέσουν όσα ακούσετε, κρατήστε αυτά που πρέπει
να αλλάξετε για να βελτιωθείτε στη δουλειά σας.
4. Μην εμπιστευτείτε απόλυτα όλα όσα θα ακούσετε από τον εργοδότη σας. Φυσικά και μια
συζήτηση με το αφεντικό σας σε περίπτωση απόλυσης σας είναι απαραίτητη, όμως να έχετε κατά
νου ότι ίσως κάποια από αυτά που θα σας πει δεν
είναι αλήθεια, για αυτό αποφύγετε τις μεγάλες
προσδοκίες και την απόλυτη εμπιστοσύνη.
5. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε τη δουλειά σας.
Κοιτάξτε να κάνετε αυτό που πρέπει σωστά και να
μην αποσπάστε από το άγχος και τον φόβο της
αποτυχίας. Δώστε τον καλύτερο σας εαυτό.

Π

ολλοί άνθρωποι παραπονιούνται συχνά ότι μόλις ξυπνούν
από τον ύπνο τους συνειδητοποιούν ότι έχουν πονοκέφαλο. Αν ανήκετε και εσείς σε αυτούς τους
ανθρώπους, υπάρχουν ορισμένα
πράγματα που πρέπει να ξέρετε
και τα οποία εξηγούν τους λόγους
που σας συμβαίνει αυτό.
Ο πονοκέφαλος το πρωί είναι κάτι
αρκετά σύνηθες για αρκετούς
ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα, αν
για μια σειρά ημερών δεν κοιμάστε
επαρκώς, τότε είναι πολύ πιθανό
κάποια μέρα να ξυπνήσετε με
πονοκέφαλο ο οποίος θα διαρκεί
για αρκετές ώρες στην ημέρα.
Μία δεύτερη πιθανή εξήγηση είναι
η υπνική άπνοια, δηλαδή εκείνη η
κατάσταση κατά την οποία ένα
άτομο έχει πολλές στιγμιαίες διακοπές στην αναπνοή του, καθώς
κοιμάται. Έχει αποδειχτεί ότι
πολλά άτομα με υπνική άπνοια,
έχουν πονοκέφαλο όταν ξυπνούν
το πρωί.
Μία τρίτη εξήγηση μπορεί να είναι
το τρίξιμο των δοντιών σας κατά
τη διάρκεια της νύχτας. Πολλοί

άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν,
αλλά καθώς κοιμούνται έχουν την
συνήθεια να πιέζουν και να τρίζουν την κάτω γνάθο επάνω στην
άνω γνάθο. Αυτός ο πόνος που δεν
γίνεται αντιληπτός όσο ο οργανισμός είναι σε κατάσταση ύπνου,
προκαλεί πρόβλημα στους μυς της
γνάθου ή της κροταφογναθικής
άρθρωσης, το οποίο εκδηλώνεται

και με πονοκέφαλο.
Τέλος, είναι πιθανό να υποφέρετε
από εποχικές ή άλλες αλλεργίες. Η
έκθεση στα ακάρεα της σκόνης,
ενώ κοιμάστε (τους αρέσει να ζουν
στα σεντόνια, το στρώμα και τις
μαξιλαροθήκες σας) μπορεί επίσης
να σας αφήσει με έναν πόνο στο
κεφάλι, λόγω της συμφόρησης των
ρινικών κόλπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επικίνδυνα χημικά στο αίμα όσων τρώνε πρόχειρο φαγητό

Τ

α άτομα που τρώνε μεγάλες
ποσότητες πρόχειρου φαγητού
έχουν εκτεθεί σε μεγάλες ποσότητες δύο συγκεκριμένων χημικών
ουσιών που εμπεριέχονται στα
πλαστικά υλικά και οι οποίες
έχουν ενοχοποιηθεί για ορμονικές
διαταραχές και ίσως και καρκίνο,
σύμφωνα με αμερικανική μελέτη
που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Environmental Health
Perspectives.
Ερευνητές του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας «Milken» στο
Πανεπιστήμιο
«George
Washington», με επικεφαλής την Δρ Αμι Ροτα, διαπίστωσαν ότι τα άτομα
που έτρωγαν μεγάλες
ποσότητες
πρόχειρου
φαγητού είχαν 39% περισσότερες ποσότητες δύο
φθαλικών εστέρων στο
αίμα τους, συγκριτικά με
όσους έτρωγαν λιγότερο
fast food ή καθόλου.
Οι φλαθικοί εστέρες ή
φθαλικές ενώσεις είναι μία κατηγορία χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλαστικοποιητές και πρωτίστως για την
μετατροπή του πολυχλωριούχου
βινυλίου (PVC) από σκληρό σε
ευλύγιστο πλαστικό.
Η έκθεση του ανθρώπου στους
φθαλικούς εστέρες μπορεί να γίνει
μέσω της κατανάλωσης τροφίμων
και υγρών που έχουν έρθει σε
επαφή με πλαστικά δοχεία.
Αν και δεν έχει μελετηθεί πλήρως η
επίδραση των συγκεκριμένων
χημικών ουσιών στην υγεία του
ανθρώπου, πειράματα έχουν δείξει

ότι επηρεάζει το αναπαραγωγικό
σύστημα, καθώς μιμούνται τις
ορμόνες του σώματος, ενώ θεωρούνται ύποπτοι και για καρκινογένεση.
Μάλιστα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ισχύουν όρια ασφαλείας στην
χρήση των φθαλικών εστερών
στην τροφική αλυσίδα.
Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές
αξιολόγησαν στοιχεία που αφορούσαν περισσότερους από 8.000
συμμετέχοντες στη μελέτη National

λάβει πάνω από το ένα τρίτο του
συνόλου των θερμίδων τους από
πρόχειρο φαγητό την προηγούμενη
ημέρα, είχαν 24% περισσότερο
DEHP και 39% περισσότερο DINP
στα ούρα τους, από τα άτομα που
δεν έτρωγαν καθόλου fast food.
Οι συγκεκριμένες δύο χημικές
ουσίες φάνηκαν να σχετίζονται με
την ποσότητα των πρόχειρων
φαγητών με βάση τα σιτηρά ή το
κρέας είχαν καταναλώσει οι συμμετέχοντες στη μελέτη.
Αξίζει να σημειωθεί
ότι, οι ερευνητές συνεκτίμησαν την ηλικία,
το φύλο, το σωματικό
βάρος, το οικογενειακό εισόδημα και άλλες
διατροφικές
πηγές
φθαλικών εστέρων,
όπως τα αυτόματα
μηχανήματα πώλησης
σνακ, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Health and Nutrition Examination
Surveys την περίοδο 2003-2010. Οι
εθελοντές είχαν δώσει στοιχεία για
την κατανάλωση fast food, το είδος
του και την περιεκτικότητα της
διατροφής τους σε λιπαρά το
προηγούμενο 24ωρο. Επίσης, στη
δημοσκόπηση περιλαμβάνονται
και μετρήσεις των φθαλικών εστέρων σε δείγματα ούρων.
Όσο αυξανόταν η καταναλισκόμενη ποσότητα πρόχειρου φαγητού,
τόσο αυξανόταν και η παρουσία
των φθαλικών εστέρων στα ούρα
των συμμετεχόντων.
Συγκεκριμένα, τα άτομα που είχαν

«Αν και η μελέτη δε
μπορεί να στοιχειοθετήσει υπαιτιότητα, τα αποτελέσματα είναι
σημαντικά από στατιστική άποψη.
Πιθανές πηγές επαφής της τροφικής αλυσίδας με τις φθαλικές ενώσεις θεωρούνται οι διάφορες
συσκευασίες σε όλα τα στάδια
παραγωγής και διανομής του τελικού προϊόντος ή και τα γάντια που
φορούν οι εργαζόμενοι κατά την
παρασκευή των γευμάτων. Σε κάθε
περίπτωση η μελέτη δείχνει ότι αν
θες να περιορίσεις την έκθεσή σου
στα χημικά αυτά, είναι περιορίζοντας την κατανάλωση πρόχειρου
φαγητού και κατεργασμένων τροφίμων γενικώς» εξηγεί η Δρ Ροτα.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Oι 100 άνθρωποι με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο
σύμφωνα με το περιοδικό Time

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Ο

νόματα όπως αυτό της Κριστίν Λαγκάρντ
αλλά και εκείνο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο
φιγουράρουν στην ετήσια λίστα του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που έχουν
την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Μεταξύ
αυτών και οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Βλαντιμίρ Πούτιν, Μπαράκ Ομπάμα, Άνγκελα Μέρκελ
και Φρανσουά Ολάντ.
Η ετήσια λίστα του περιοδικού περιλαμβάνει
ανθρώπους που εξερευνούν τα σύνορα της
τέχνης, της επιστήμης, της κοινωνίας και της
τεχνολογίας καθώς και πολλών άλλων τομέων.
Δείτε όλη την λίστα:
Οι πρωτοπόροι
Αζίζ Ανσάρι - Ηθοποιός
Κέιτλιν Τζένερ - Πατριός Κίμ Καρντασιαν που προχώρησε σε αλλαγή φύλλου
Λάουρα Εσερμαν - Χειρουργός / ερευνήτρια και Σίλει
Ουάνγκ- Καθηγήτρια Ιατρικής
Πάλμερ Λάκει -επιχειρηματίας
Σανίτα Ναρεϊν - Περιβαλλοντολόγος,ακτιβίστρια
Ρόι Κόι - Κορεάτης Σεφ
Φελίξ Κίλμπεργκ - Παραγωγός
Χόουπ Τζαχρέν - Γεωχημικός
Νταν Κάρτερ - Παίκτης του ράγκμπι
Νάντια Μουράντ - Ακτιβίστρια
Λι Μπέργκερ - Ανθρωπολόγος, αρχαιολόγος
Μιούσι Ζεράι- Ρωμαιοκαθολικός ιερέας
Μαρκ Έντουαρντς- Καθηγητής,πολιτικός μηχανικός και
Μόνα Χανά Ατίσα- Ιρακινή γιατρός
Κριστίνα Φιγκερις - Διπλωμάτης
Άλαν Στερν- Μηχανικός, πλανητικός επιστήμονας
Ράι Πάντζαμπι-Ινδός μουσικός
Ίμπντιχα Μουχαμάντ- Αθλήτρια ξιφομαχίας
Τζίνα Ροντρίγκεζ - Ηθοποιός
Κάθυ Νιακάν - Βιολόγος
Κιπ Θορν - Φυσικός
Λιν Μανουέλ Μιράντα- Συνθέτης, ηθοποιός
Οι τιτάνες
Τιμ Κουκ -Διευθύνων Σύμβουλος της Apple
Μπίνι Μπανσάλ -Μηχανικός λογισμικού και Σαχίν
Μπανσάλ -Μηχανικός λογισμικού, επιχειρηματίας
Γιούρι Μίλνερ - Φυσικός
Μωχάμετ Μπιν Ναγιάφ -Σαουδάραβας πρίγκιπας
Κέιτι Λεντέκι - Κολυμβήτρια
Ντάουνι Τζόνσον - Ηθοποιός
Πάπας Φραγκίσκος - Πάπας της Ρώμης
Σαντάρ Πιχάι- Ινδός επιχειρηματίας
Ουάνγκ Τζασλίν- Κινέζος επιχειρηματίας
Κάθλιν Κένεντυ - Αμερικανός Παραγωγός ταινιών
Έλι Μπροάντ - Επιχειρηματίας
Στέφεν Κιούρι - Μπασκετμπολίστας
Πρισίλα Τσαν -Παιδίατρος, σύζυγος Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ- Επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης
Facebook
Οι καλλιτέχνες
Κέντρικ Λαμάρ - Ράπερ
Γκαλ Γκαρσία Μπερνάλ - Ηθοποιός, σκηνοθέτης
Τάρα Χένσον - Ηθοποιός, τραγουδίστρια
Μελίσα Μακαρθι- Ηθοποιός, σχεδιάστρια μόδας
Έλενα Φεράντε- Συγγραφέας

Ρικάρντο Τίσκι-Σχεδιάστρια μόδας
Ράιαν Κούγκλερ- Σεναριογράφος, σκηνοθέτης
Αριάνα Γκράντε -Τραγουδίστρια
Ίντρις Ίλμπα- Ηθοποιός, μουσικός
Μπερκ Ιντζελς- Αρχιτέκτονας
Όσκαρ Ισαάκ - Ηθοποιός, μουσικός
Τανεϊσι Κοεϊτις- Δημοσιογράφος, συγγραφέας
Γκουο Πεϊ - Κινέζα σχεδιάστρια μόδας
Τζούλια Λούις Ντρέιφους- Ηθοποιός
Μαρκ Ραϊλανς- Άγγλος ηθοποιός
Σαρλίζ Θερόν - Ηθοποιός
Γιάουϊ Κουσάμα - Γιαπωνέζα συγγραφέας
Πριάνκα Τσόπρα- Ηθοποιός τραγουδίστρια
Οι ηγέτες
Κιμ Γιονγκ Ουν - Ηγέτης Βόρειας Κορέας
Ρετζεπ Ταγιπ Ερντογαν - Πρόεδρος της Τουρκίας
Βλαντιμίρ Πούτιν - Πρόεδρος της Ρωσίας
Πωλ Ραϊαν - Μέλος Βουλής Αντιπροσώπων ΗΠΑ
Νταϊανα Ναταλίσιο - Ακαδημαϊκός
Λόρι Ρόμπινσον- Διοικήτρια Πολεμικής Αεροπορίας ΗΠΑ
Λέστερ Χολτ - Αμερικανός δημοσιογράφος
Βασίλισσα Μαξίμα - Ολλανδία
Τεντ Κρουζ - Αμερικανός πολιτικός
Φρανσουά Ολάντ - Πρόεδρος Γαλλίας
Νταρεν Γουόκερ - Πρόεδρος Βιομηχανιάς Ford
Τζεϊμς Κομεϊ - Αμερικανός δικηγόρος
Ραγκουράμ Ρατζαν - Διοικητής της Τράπεζας της Ινδιάς
Χίλαρι Κλίντον- Πολιτικός
Αουνγκ Σαν Σου Κι - Διπλωμάτης, πολιτικός
Σέρτζιο Μόρο - Βραζιλιάνος δικαστής
Τζάστιν Τρουντε- Καναδός πολιτικός
Ξι Τζίνπινγκ - Γενικός Γραμματέας Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας
Μπάρακ Ομπάμα - Αμερικανός Πρόεδρος
Μαουρίτσιο Μάκρι - Αργεντίνος Πρόεδρος
Χάνα Ντουκούρει - Ακτιβίστρια
Ρεϊνς Πρίμπους- Αμερικανός πολιτικός
Τσαϊ Ινγκ Βεν - Πολιτικός Ταϊβάν
Σην Μακφάρλαντ - Αμερικανός Στρατιωτικός
Μπέρνι Σάντερς - Αμερικανός πολιτικός
Νίκι Χάλεϊ- Αμερικανίδα πολιτικός
Τζι Λικουν- Κινέζος πολιτικός
Ντόναλντ Τραμπ - επιχειρηματίας
Άνγκελα Μέρκελ - Γερμανίδα καγκελάριος
Τζων Κέρυ - Αμερικανός πολιτικός
Κριστίν Λαγκάρντ - Γενική Διευθύντρια Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Τα πρότυπα
Νίκι ΜΙναζ - Τραγουδίστρια
Λιουαϊς Χάμιλτον -Οδηγός Φόρμουλα
Γιουσεϊν Μπόλτον - Αθλητής
Μέρλιν Ρόμπινσον-Συγγραφέας
Κάρλι Κλος -Μοντέλο
Τζόρνταν Σπιθ - Παίκτης Γκολφ
Αλεχάντρο Γκονζάλεζ- Σεναριογράφος, σκηνοθέτης
Αντέλ - Τραγουδίστρια
Του Γιου - Κινέζα χημικός
Ντενίς Μακβεντζ- Γυναικολόγος
Σάνια Μίρζα Sania Mirza - Τενίστρια
Ρόντα Ρουσέι - Αθλήτρια Τζούντο, ηθοποιός
Λεονάρντο Ντι Κάπριο - Ηθοποιός

Απίστευτο αλλά αληθινό

Ελληνικής Καταγωγής η πιο όμορφη γυναίκα για το 2016

Τ

ον τίτλο της ομορφότερης γυναίκας για το
2016 απένειμε το περιοδικό
People στην ελληνικής
καταγωγής ηθοποιό, Η
ηθοποιός δήλωσε ότι είναι
«πολύ, πολύ κολακευμένη
και ενθουσιασμένη».

Ο λόγος φυσικά για την
Τζένιφερ Άνιστον στην
οποία το περιοδικό είχε
απονείμει τον τίτλο της
ομορφότερης γυναίκας της
χρονιάς και το 2004. Τα
τελευταία χρόνια έχουν τιμηθεί
αναλόγως η Σάντρα Μπούλοκ, η
Τζένιφερ Λόπεζ και η Λουπίτα
Νιόνγκο.

Η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία
πέρυσι παντρεύτηκε τον δεύτερο
σύζυγό της, Τζάστιν Θερού, αποκάλυψε ότι άρχισε να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εξωτερική της

εμφάνιση και να γυμνάζεται όταν,
στα πρώτα βήματα της καριέρας
της, ένας ατζέντης της είπε ότι
δεν κατάφερε να πάρει ένα ρόλο
γιατί ήταν «πολύ γεματούλα».
«Εγώ απάντησα: "Τι;". Η διατροφή
μου ωστόσο ήταν φρικτή. Μιλκ
σέικ και τηγανητές πατάτες με
σάλτσες. Ήταν κάτι καλό αυτό
που μου συνέβη, προκειμένου να
αρχίσω να προσέχω» είπε η ηθοποιός.Η Τζένιφερ Άνιστον γυμνάζεται τουλάχιστον έξι ημέρες την
εβδομάδα, υποστήριξε ωστόσο
ότι δεν είναι τόσο αυστηρή με τον
εαυτό της και ενδίδει σε κάποιες
από τις αγαπημένες της λιχουδιές.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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2 + 1 τροφές για να δώσετε
ενέργεια στον οργανισμό σας

Δ

ώστε στον οργανισμό σας την απαραίτητη ενέργεια βάζοντας στην καθημερινότητά σας τις πιο κάτω τροφές. Πρόκειται για
τους φυσικούς σύμμαχους σας οι οποίοι θα
σας βοηθήσουν να αισθανθείτε αναζωογόνηση και ενέργεια. Ειδικότερα εάν το καθημερινό σας πρόγραμμα είναι βαρυφορτωμένο, οι
τροφές αυτές είναι απαραίτητες. Δείτε τις
πιο κάτω.

Μπανάνες. Οι περισσότεροι λάτρεις της
γυμναστικής έχουν εντάξει στη διατροφή
τους την μπανάνα μιας και παρέχει ενέργεια.
Με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, η μπανάνα
γίνεται το καλύτερο σνακ για να αντιμετωπίσετε
την κακή διάθεση αλλά και να αισθανθείτε αναζωογόνηση.
Μ ε ί γ μ α
ξηρών καρπών
και
σπόρων. Το
καλύτερο
σνακ το οποίο
θα σας χαρίσει την πολυπόθητη ενέργεια είναι το
μείγμα από
ξηρούς καρπούς αλλά και σπόρους. Τα λίπη που περιέχουν οι
ξηροί καρποί όπως τα καρύδια αλλά και οι σπόροι
διώχνουν τα σημάδια κόπωσης ενώ η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες κρατά τον οργανισμό
χορτάτο και σε ενέργεια.
Νερό και πάλι νερό. Είναι γνωστό πως η αφυδάτωση είναι η πιο σημαντική αιτία της κούρασης και
της κόπωσης. Μόλις αισθανθείτε τα πρώτα σημάδια της κόπωσης, πιείτε ένα – δυο ποτήρια νερό και
ανακαλύψτε τις θετικές συνέπειές του στον οργανισμό αλλά και στη διάθεσή σας.

ΛΩΡΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
Το αεροδρόμιο Wuhan Tianhe σε πόλη της κεντρικής
Κίνας προχώρησε στη δημιουργία λωρίδων στον
έλεγχο ασφαλείας μόνο για γυναίκες με το σκεπτικό ότι εκείνες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για
τον έλεγχο, αλλά και διακριτικότητα. Αντίστοιχο
μέτρο, όπως αναφέρει το BBC, έχει υιοθετηθεί και σε
άλλα αεροδρόμια, όπως του Πεκίνου ή της Σέντζεν.
Οι «ροζ λωρίδες» στον έλεγχο ασφαλείας στελεχώνονται αποκλειστικά από γυναίκες υπαλλήλους. Οι
υπεύθυνοι των αεροδρομίων σημειώνουν ότι η ροή
είναι πλέον γρηγορότερη κατά 25%.

ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
Μια φορά σε ένα μπαρ καθόταν ένας αδύνατος
κύριος και κοιτούσε με μανία το ποτό του. Σε μια
στιγμή έρχεται ένας μεγαλόσωμος κύριος, του παίρνει το ποτό του και το πίνει μονορούφι τότε ο
άλλος βάζει τα κλάματα. Ο μεγαλόσωμος κύριος
του λέει:

Σοβαρά … αστειάκια

12

- "Καλά ρε φίλε μην κάνεις έτσι, θα σου πάρω
άλλο."
- "Όχι, δεν φταις εσύ", λέει ο αδύνατος κύριος.

- "Σήμερα είναι η πιο άσχημή μου μέρα. Το πρωί
άργησα να σηκωθώ, έχασα ένα σημαντικό
ραντεβού στη δουλειά και ο διευθυντής μου με
απέλυσε. Βγαίνω έξω, μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο. Παίρνω ένα ταξί και ξεχνάω μέσα το πορτοφόλι
μου. Γυρνάω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου αγκαλιά με τον υδραυλικό. Και ενώ δεν έφταναν όλα αυτά,
ενώ σκόπευα να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου έρχεσαι κι εσύ και μου πίνεις το δηλητήριο!"
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Πρωϊνό: 5 τρόποι να πούμε καλημέρα
Θέλετε να χάσετε βάρος; Χρειάζεστε επιπρόσθετη ενέργεια; Επιλέξτε το πρωινό που ταιριάζει στο
δικό σας τύπο!

όλες τις ευεργετικές δράσεις που
αναφέραμε πιο πάνω, αλλά
παράλληλα απευθύνεται και στους
λάτρεις των γλυκών.

Μπορεί ένα πλούσιο πρωινό να
γίνει σύμμαχος στη δίαιτά μας;
Είναι εφικτό ένα γεύμα στην αρχή
της μέρας να είναι γλυκό, αλλά και
υγιεινό; Το πρωινό αποτελεί το
σημαντικότερο ίσως γεύμα της
ημέρας, γιατί μας γεμίζει με την
απαραίτητη ενέργεια, ώστε να
μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε
στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Ψωμί με ταχίνι για μείωση της
χοληστερίνης
Η συνταγή: Απλώνουμε μια λεπτή

Smoothie με βρώμη για έλεγχο
του βάρους
Η συνταγή: Για 1 smoothie, αναμειγνύουμε στο μπλέντερ 1 ποτήρι
γάλα ή 1 γιαούρτι χαμηλών λιπαρών (2%), 1 μικρή μπανάνα, 1-2
κουταλιές αποξηραμένα φρούτα
(π.χ. cranberries ή blueberries), 1-2
κουταλιές βρώμη, 1 κουταλάκι μέλι
και λίγη κανέλα.
Το κέρδος: Το πρωινό αυτό μας
προσφέρει πολύτιμες βιταμίνες
από τα φρούτα, καθώς και φυτικές
ίνες από τη βρώμη.
Smoothie με μπισκότα και μαύρη
σοκολάτα για γλυκατζήδες
Η συνταγή: Για 1 smoothie, αναμειγνύουμε στο μπλέντερ 1 ποτήρι
γάλα ή 1 γιαούρτι χαμηλών λιπαρών (2%), 1 μικρή μπανάνα, 1-2
κουταλιές αποξηραμένα φρούτα
(π.χ. cranberries, blueberries), 2-3
μπισκότα ολικής άλεσης και 1
σοκολατάκι υγείας.
Το κέρδος: Η παραλλαγή αυτή, σε
σχέση με την πρώτη συνταγή, έχει

στρώση ταχίνι ή ταχίνι με κακάο σε
2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης και τις
συνδυάζουμε με έναν φυσικό χυμό
από 3 φρούτα εποχής (π.χ. πεπόνι,
καρπούζι, ροδάκινο, σταφύλι),
αλεσμένα στο μούλτι.
Το κέρδος: Το ταχίνι είναι γνωστό
για τις ευεργετικές του ιδιότητες.
Συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης στο αίμα και
παράλληλα έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Ο φυσικός χυμός
από ολόκληρα φρούτα εποχής
είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες, οι
οποίες βοηθούν επίσης στον έλεγχο των επιπέδων της χοληστερίνης, με αποτέλεσμα το πρωινό
αυτό να αποτελεί συνολικά μια
εξαιρετική επιλογή για όσους
θέλουν να βελτιώσουν τα επίπεδα
των λιπιδίων τους στο αίμα.
Κάνουμε εναλλαγές στα φρούτα,
συνδυάζοντας χρώματα και γεύσεις.

ακριβώς είναι που σταματούν την
πορεία σου και καθυστερούν τα σχέδιά
σου. Ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις τα
πιστεύω σου, για να δώσεις τις καλύτερες λύσεις.
Παρθένος: Μια αρκετά τυχερή ημέρα θα
είναι η μέρα για εσένα. Ξαφνικά θα σου
έρθουν από το πουθενά μερικές απαντήσεις σε κάποια ζητήματα που σε
απασχολούν από το παρελθόν. Γι’ αυτό
λοιπόν, φρόντισε να μην αφήσεις τις
ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν
να πάνε χαμένες. Ξεκαθάρισε το τοπίο
προς όφελός σου.
Ζυγός: Φρόντισε να συγκρατήσεις τη
φαντασία σου, που καλπάζει σε δύσβατα μονοπάτια, και να αφήσεις τη λογική σου να κάνει το καθήκον της. Άλλωστε ανήκεις στα άτομα που ξέρουν
πάντα πιο είναι το σωστό για τον εαυτό
τους, αλλά και για τους άλλους. Άριστες
προοπτικές ανοίγονται μπροστά σου!
Φρόντισε να αρπάξεις τις ευκαιρίες που
θα σου παρουσιαστούν, την κατάλληλη
στιγμή. Συγκράτησε την ανυπομονησία
σου υπό έλεγχο και θα δεις ότι όλα θα
πάνε πολύ καλά.
Σκορπιός: Πρέπει να ζυγίσεις τα υπέρ
και τα κατά σε κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις που σε απασχολούν και φυσικά
θα πρέπει να αναμένεις ότι θα καταβάλεις και το ανάλογο τίμημα. Φρόντισε οι
κινήσεις σου να είναι πολύ μετρημένες
και μην ανακατεύεσαι σε παρασκηνιακές καταστάσεις, που δεν σε αφορούν.
Σχεδίασε μεθοδικά το πρόγραμμά σου
και μείνε πιστός σε αυτό.
Τοξότης: Μην αντιδράσεις σπασμωδικά
σε κάποιες καταστάσεις, που μπορεί να
σε δυσκολέψουν. Μερικές φορές μπορεί

SUDOKU

Ομελέτα λαχανικών με μαύρο
σουσάμι για όσους αθλούνται
Η συνταγή: Ρίχνουμε 2-3 αυγά
(προτιμάμε 1 κρόκο και 2-3
ασπράδια) και ελάχιστο λάδι σε
αντικολλητικό τηγάνι, προσθέτουμε λαχανικά, όπως πολύχρωμες
πιπεριές, κολυκυθάκι και μανιτάρια φρέσκα, 1 φέτα κίτρινο τυρί
χαμηλό σε λιπαρά και 1 φέτα
γαλοπούλα και πασπαλίζουμε με
λίγο φρέσκο πιπέρι και μαύρο σουσάμι. Συνοδεύουμε την ομελέτα με 1
φέτα ψωμί ολικής άλεσης και 1
ποτήρι φυσικό χυμό.
Το κέρδος: Το σούπερ αυτό πρωινό απευθύνεται σε όσους αθλούνται συστηματικά και έχει ως
στόχο να τους γεμίσει με την απαραίτητη ενέργεια και πρωτεΐνη,
ώστε να μπορέσουν να βγάλουν εις
πέρας την προπόνηση της μέρας
τους.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Pancakes από κουάκερ για όσους
προσέχουν τη διατροφή τους
Η συνταγή: Χτυπάμε στο μίξερ 100
γρ. βρώμης με 4 ασπράδια αυγού
και 1 κρόκο. Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές αποξηραμένα φρούτα (π.χ.
cranberries, blueberries ή σταφίδες)
και λίγη κανέλα. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνουμε 1 κουταλιά
ελαιόλαδο και αφού ζεσταθεί
ψήνουμε καλά το μείγμα και από
τις 2 μεριές. Σερβίρουμε με φρέσκα
φρούτα εποχής, κομμένα σε κομμάτια.
Το κέρδος: Το πρωινό αυτό είναι
πλούσιο σε φυτικές ίνες χάρη στη
βρώμη και στα φρέσκα φρούτα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Πρέπει να κινηθείς προς κάθε
κατεύθυνση και να μην υποχωρήσεις σε
κάποιες μικροδυσκολίες, που μπορεί να
σου προκύψουν. Ο δυναμισμός σου θα
εντυπωσιάσει το περιβάλλον σου και με
την αποφασιστικότητά σου, θα ξεκαθαρίσεις τις υποθέσεις που σε προβληματίζουν ακόμη.
Ταύρος: Η αστάθεια και η ασάφεια θα
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για
εσένα και φρόντισε να είσαι απόλυτα
ρεαλιστής σε αυτά που σκοπεύεις να
κάνεις ή να πεις. Πρέπει να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν και ταυτόχρονα να φυλαχτείς,
γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες
κρυμμένες παγίδες, που δεν τις έχεις
αντιληφθεί.
Δίδυμοι: Η επιτυχία είναι με το μέρος
σου και θα έρθεις αντιμέτωπος με ευχάριστες εκπλήξεις, τόσο στον αισθηματικό όσο και στον επαγγελματικό σου
τομέα. Μην δώσεις σημασία σε προβληματάκια που θα εμφανιστούν, γιατί
είναι παροδικά και αν τα ξεπεράσεις,
δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.
Καρκίνος: Με την εντιμότητα και την
εξυπνάδα που σε διακρίνει, θα καταφέρεις να βγεις από το αδιέξοδο που βρίσκεσαι και να ηρεμήσεις. Τόλμησε να
κάνεις στη ζωή σου όσες αλλαγές
απαιτούνται, για να καλυτερέψουν τις
συνθήκες της. Μην κλείνεσαι στον εαυτό
σου και φρόντισε να μιλήσεις για όλα
αυτά που σε απασχολούν στα δικά σου
άτομα.
Λέων: Για να φτάσεις πιο γρήγορα στην
επιτυχία, θα πρέπει να αναθεωρήσεις
πολλές ιδέες που είχες και να τις προσαρμόσεις στα τωρινά δεδομένα. Αυτές
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η τύχη να ανατρέπει προσωρινά τα
σχέδιά σου χωρίς να το περιμένεις,
αλλά δεν πρέπει να εκνευρίζεσαι με
τίποτα, γιατί θα γίνουν λάθος κινήσεις.
Έχεις πολύ γερές βάσεις και κάποια
προσωρινά μικροπροβλήματα δεν μπορούν να ανακόψουν την πορεία σου
προς την επιτυχία.
Αιγόκερως: Θα πρέπει να προσέχεις την
συμπεριφορά σου, γιατί πολύ πιθανό
να απομακρύνει σημαντικά άτομα από
την ζωή σου. Ακολουθώντας την διαίσθησή σου, το τοπίο θα αρχίσει σιγάσιγά να ξεκαθαρίζει και θα μπορέσεις
να προγραμματίζεις τα επόμενα σχέδιά
σου, τουλάχιστον όσον αφορά στις σχέσεις σου.
Υδροχόος: Μία ευχάριστη ημέρα σε
περιμένει, κατά την οποία η επικοινωνία με τους φίλους σου αλλά και οι καινούργιες γνωριμίες, θα σου προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.
Η δημιουργικότητά σου και οι ιδέες σου
θα σε προωθήσουν σε μία ανώτερη
επαγγελματική θέση, αρκεί να μείνεις
πιστός στα σχέδιά σου και να μην
παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό και
την υπέρμετρη αισιοδοξία σου.
Ιχθείς: Πρέπει να περιορίσεις άμεσα τον
εκνευρισμό που έχεις για κάποιες υποθέσεις σου και να κινηθείς με υπομονή,
προγραμματισμό και ψυχραιμία, για να
αποφύγεις κάποιες απερίσκεπτες κινήσεις. Αν ενεργήσεις μεθοδικά και έξυπνα, θα δεις τα σχέδιά σου να υλοποιούνται. Φρόντισε να περάσεις το βράδυ
μαζί με αγαπημένα σου άτομα και να
αποφορτιστείς από το άγχος της καθημερινότητας.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μπούτι ζυγούρι στη λαδόκολλα
με κεφαλογραβιέρα και πατάτες
Υλικά:

2-1/2 κιλά μπούτι από ζυγούρι χωρίς κόκαλο
2-3 σκ. σκόρδο κομμένες σε δοντάκια
1 κ.σ. βούτυρο αιγοπρόβειο ή λίγο ελαιόλαδο
1 κ.σ. μουστάρδα πικάντικη
1 κ.σ. ανθό αλατιού μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι
200 γρ. κεφαλογραβιέρα πικάντικη
2-3 κλαδάκια θυμάρι και ρίγανη
4 πατάτες κομμένες σε φέτες χοντρές
4 λαδόκολλες
Εκτέλεση:

Βάζουμε τις πατάτες σε μπολ, τις περιχύνουμε με λίγο
ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε λίγη αποξηραμένη ρίγανη. Ανακατεύουμε. Ζητάμε από τον κρεοπώλη να μας ξεκοκαλίσει το μπούτι. Χρειαζόμαστε
μπούτι με πολύ ψαχνό, όχι από μικρό ζώο. Τοποθετούμε την λαδόκολλα στον πάγκο. Κάνουμε στρώση με τις
πατάτες. Απλώνουμε το ανοιγμένο μπούτι επάνω στις
πατάτες. Αλείφουμε την επιφάνεια της πλευράς που
αφαιρέσαμε το κόκαλο με μουστάρδα. Αλατοπιπερώνουμε καλά. Βάζουμε τα δοντάκια σκόρδο σε όλη την
επιφάνεια. Απλώνουμε το τυρί σε κυβάκια σε όλη την
επιφάνεια. Σκορπάμε τα κλαδάκια των φρέσκων μυρωδικών. Τυλίγουμε το μπούτι σε ρολό σφιχτό. Αλείφουμε
εξωτερικά με το μαλακό βούτυρο και πασπαλίζουμε
μπόλικο αλατοπίπερο. Τυλίγουμε τις λαδόκολλες ώστε
να φυλακίσουμε τις πατάτες με το μπούτι σφιχτά σε
πακέτο. Βάζουμε το πακέτο πάνω στις άλλες δύο
λαδόκολλες και φυλακίζουμε καλά τα υλικά. Δένουμε με
σπάγκο. Ακουμπάμε σε ταψί, φροντίζοντας οι πατάτες
να εφάπτονται στο ταψί. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ºC για 1 ώρα. Χαμηλώνουμε το
φούρνο στους 150ºC και συνεχίζουμε το σιγανό ψήσιμο για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια του πολύωρου ψησίματος αναποδογυρίζουμε αρκετές φορές το πακέτο,
ώστε να ανεβοκατεβαίνουν τα υγρά και να μελώσουν οι
πατάτες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας

το

χρόνο

πίσω

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σ’ αυτή τη ξεχωριστή και τόσο
όμορφη στιγμή μας, θα θέλαμε να
βρίσκονται κοντά μας αγαπημένα

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 758 - 15 ΜΑΪΟΥ 1964

πρόσωπα. Σας περιμένουμε στο
γάμο μας που θα γίνει το Σάββατο
4 Ιουνίου 2016 και ώρα 4.30μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ακλόνητον πίστιν εις τον εθνικόν αγώνα της Κύπρου και εις τα δίκαια των εργαζομένων ΣΕΚ εώρτασε λαμπρώς την εργατικήν Πρωτομαγιάν
Οι ελεύθεροι συνδικαλισταί της Κύπρου απέτισαν φόρον τιμής προς τους πρωτομάρτυρας του Σικάγου, και διεδήλωσαν άπαξ έτι πίστιν εις τον εθνικόν αγώνα και αποφασιστικότητα να αγωνισθούν μέχρι τέλους υπέρ της
Κυπριακής ελευθερίας - Προεβλήθησαν επίσης αι κοινωνικαί επιδιώξεις της ΣΕΚ εις την επιτυχίαν των οποίων
η εργατική τάξις της Κύπρου στηρίζει τας ελπίδας της δι’ ένα καλύτερον αύριον

του Λαμπαδιστή στο Πελένδρι

Κυριάκος - Βιολέτα
Οι Γονείς:
Τάκης Χριστοφόρου (Πιρικκής)
(Επαρχιακός Ταμίας ΣΕΚ Λεμεσού)
και +Ελένη Χριστοφόρου (Ζαντή)
από Πελένδρι
Σπας Γκότσεβ και Τσέτσα Γκοτσέβα
από Σόφια
Συγχαρητήρια και δεξίωση
στο Πολιτιστικό Κέντρο Πελενδρίου
η ώρα 7.30μ.μ.

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΕΚ ΣΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΑ

Μ

έσα στο καταπράσινο και πανέμορφο περιβάλλον στο χωριό
Καννάβια, σε μια τέλεια αρμονία των εγκαταστάσεων και του πευκόφυτου δάσους, τα παιδιά των μελών της Συνομοσπονδίας
Εργαζομένων Κύπρου - ΣΕΚ, απολαμβάνουν τις πιο ξεκούραστες και
δημιουργικές διακοπές τους.
Η κατασκήνωση θα ανοίξει φέτος τις πύλες της της 4ης Ιουλίου και
θα φιλοξενήσει παιδιά από 9 μέχρι 13 χρονών και των δύο φύλων σε
τρεις κατασκηνωτικές περιόδους.
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας (αρχηγού και ομαδαρχών) σε
κατασκηνωτικά θέματα, μα πάνω απ’ όλα η πραγματική αγάπη προς
τα παιδιά αποτελούν εγγύηση για ένα άρτιο σχεδιασμό πολλαπλών και
δομημένων προγραμμάτων ψυχαγωγίας, αθλοπαιδιών και δημιουργικής απασχόλησης των κατασκηνωτών. Συγκεκριμένα
1. Από 04/07-11/07/2016 θα φιλοξενηθούν αγόρια που κατά την
Σχολική χρονιά 2015-2016 φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού,
Α’ και Β’ Γυμνασίου.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η ΣΕΚ εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του α.
Ανδρέα Μονογιού που απεβίωσε σε
ηλικία 59 ετών.
Η κηδεία του εκλιπόντος έγινε την
περασμένη Τετάρτη 4 Μαϊου από τον
ιερό ναό Αγίας Παρασκευής στη
Λακατάμεια.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Επικήδειο λόγο εκ μέρους της ΣΕΚ
εκφώνησε ο Επαρχιακός Γραμματέας
της ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
Πάμπος Ιωαννίδης.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

2. Από 11/07-18/07/2016 θα φιλοξενηθούν αγόρια και κορίτσια που
κατά την Σχολική χρονιά 2015-2016 φοιτούσαν στις τάξεις Γ,’ Δ ’και
Ε’ Δημοτικού.
3. Από 18/07-25/07/2016 θα φιλοξενηθούν κορίτσια που κατά την
Σχολική χρονιά 2015-2016 φοιτούσαν στις τάξεις, ΣΤ΄ Δημοτικού
Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.
Tο δικαίωμα συμμετοχής για παιδιά μελών και μη μελών είναι € 60,00.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥΣ ΑΧΝΑ ΚΑΙ ΠΑΦΟΣ
• Οι προβολείς στραμμένοι στο «Παφιακό» για τον τελικό της παραμονής
• Εθνικός και Πάφος δίδουν τον υπέρ σωτηρίας αγώνα
• Ηττήθηκε αλλά σώθηκε ο ΑΡΗΣ - Στην ΑΕΛ το φιλοδώρημα των €50000
• ΕΡΜΗΣ και ΔΟΞΑ αναμετρούνται για το φιλοδώρημα των €30000

Ο

ι προβολείς της τελευταίας αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος είναι στραμμένοι στο Παφιακό
στον τελικό της παραμονής. Εθνικός
Άχνας και Πάφος ακονίζουν τα μαχαίρια τους προσδοκώντας ότι θα πάρουν
το τρίποντο που θα τους κρατήσει στα
μεγάλα σαλόνια.
Ο Εθνικός νίκησε τον ΑΡΗ συνεχίζοντας
την επιτυχή πορεία των τελευταίων
αγωνιστικών σε αντίθεση με την ΠΑΦΟ
που έζησε παρατεταμένη περίοδο
παθών. ΑΡΗΣ και ΕΘΝΙΚΟΣ ισοβάθμησαν
με 38 βαθμούς, ενώ η ΠΑΦΟΣ έμεινε στην
τελευταία θέση με 35. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ την
Κυριακή παραμένει στην κατηγορία και
με ισοπαλία, ενώ η ΠΑΦΟΣ θέλει μόνο
νίκη.
Σε περίπτωση που η ΠΑΦΟΣ νικήσει τον
ΕΘΝΙΚΟ και ο ΑΡΗΣ ηττηθεί από τη
ΔΟΞΑ, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με
38 βαθμούς, οπόταν θα μετρήσουν τα
μεταξύ των τριών αυτών ομάδων παιχνίδια με τον ΕΘΝΙΚΟ να πέφτει, έχοντας πιο χαμηλή συγκομιδή. Σε μια

τέτοια περίπτωση, η βαθμολογία στα
μεταξύ των τριών ομάδων παιχνίδια,
θα είναι:
Πάφος ...........................................14
Άρης ..............................................11
Εθνικός ......................................... 8
Το φιλοδώρημα των 50 χιλιάδων ευρώ

• Ανώδυνη ήττα για τον πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ - Νίκη γοήτρου για
ΑΠΟΛΛΩΝΑ
• Σε πορεία ανασυγκρότησης η ΑΝΟΡΘΩΣΗ η οποία ξεκίνησε καλά αλλά
στη συνέχεια απέτυχε σ’ όλα τα επίπεδα
• Με Ευρωπαϊκό διαβατήριο ΑΠΟΛΛΩΝ και ΟΜΟΝΟΙΑ κοιτάζουν ψηλά
της ΚΟΠ απονέμεται στην ομάδα της
ΑΕΛ, η οποία παρά την αφαίρεση των 2
βαθμών για τα κριτήρια, έχει εξασφαλίσει την 1η θέση με 46 βαθμούς. Ερμής
και Δόξα που έχουν από 41 θα παλέψουν στην τελευταία αγωνιστική για τη
2η θέση και τις 30 χιλιάδες. Ο Ερμής
φιλοξενεί την ΑΕΛ, ενώ η ΔΟΞΑ παίζει

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΞΙΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
Ο ΑΠΟΕΛ με τη νίκη του επί της ΑΕΚ στον αγώνα της χρονιάς, στέφθηκε πανάξια
πρωταθλητής Κύπρου 2015 - 16. Οι γαλαζοκίτρινοι γιόρτασαν το λαμπρό γεγονός με μεγαλοπρεπή συγκέντρωση στο οίκημα του σωματείου, παρά την ήττα
από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Η γιορτή κορυφώθηκε όταν η ομάδα έφθασε στην πρωτεύουσα από τη Λεμεσό. Έγινε χαμός όταν στον εξώστη εμφανίσθηκαν οι πρωταθλητές. Κανείς δεν γνοιάσθηκε για την ήττα στο «Τσίρειο». Η αποθέωση θα έλθει
την Κυριακή στον τελευταίο αγώνα στο ΓΣΠ όπου θα γίνει η τελετή απονομής του
τροπαίου. Παρά τα αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα και τις εσωτερικές τριβές σε
κάποια χρονικά διαστήματα, απέδειξε ότι είχε την καλύτερη ομάδα η οποία
δικαίως κατέκτησε το τρόπαιο. Κύριος αντίπαλος του η ΑΕΚ η οποία έδειξε στοιχεία μεγάλης ομάδας, γεγονός που εντείνει θετικά τον ανταγωνισμό στο Κυπριακό πρωτάθλημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ
19.00

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΚ

19.00

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ

17.00

ΑΡΗΣ - ΔΟΞΑ

17.00

ΠΑΦΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ

17.00

ΕΡΜΗΣ - ΑΕΛ

18.00

ΑΠΟΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

στο Τσίρειο με τον Άρη.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ μετά τη νίκη του επί του
ΑΠΟΕΛ εξασφάλισε και μαθηματικά τη
συμμετοχή στο «Γιουρόπα Ληγκ» υλοποιώντας ένα από τους στόχους που
έθεσε στο ξεκίνημα της περιόδου. Το
βλέμμα όλων τώρα είναι στραμμένο
στον τελικό κυπέλλου της 18ης Μαϊου.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 - 16 (ΠΛΕΪ ΟΦ) ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η νίκη επί της ΑΕΚ διατήρησε την
ΟΜΟΝΟΙΑ στην 3η θέση στην οποία επιδιώκει να τερματίσει. Στην ομάδα επικρατεί καλό ψυχολογικό κλίμα ενόψει
του τελικού.
Στην Ανόρθωση η κατάσταση είναι
απογοητευτική. Κανένας στόχος δεν έχει
επιτευχθεί. Έγιναν απανωτά λάθη,
ιδίως στον τομέα της αλλαγής προπονητών. Η διοίκηση πάντως φαίνεται
αποφασισμένη να κάνει τις μεγάλες
τομές που απαιτούνται για να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη περίοδο η
ομάδα η οποία στον Α’ γύρο είχε δείξει
αρκετές αρετές.
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Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Απασχόληση και μεταναστευτικό
με τον πρόεδρο της ΕΟΚΕ Γιώργο Ντάση

1

Δεδομένων των οικονομικών, κοινωνικών και
διεθνών συνθηκών που ζούμε, ποια μπορεί να
είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για τη
απασχόληση; Η αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι
εύκολη υπόθεση και τα προβλήματα που συνδέονται
με την απασχόληση δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί να νοηθεί
καταπολέμηση της ανεργίας σε συνθήκες νοσούσης
οικονομίας χωρίς να αλλάξει το μακροοικονομικό
πλαίσιο. Όπως έχει ιστορικά καταδειχτεί, η λιτότητα και οι αντιπληθωριστικές νομισματικές πολιτικές
δεν συμβάλλουν στη δημιουργία προϋποθέσεων διατηρήσιμης ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο
είναι η διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν υψηλούς ρυθμούς απασχόλησης και η ενδεχόμενη επαναφορά του στόχου πλήρους απασχόλησης. Η απασχόληση αυξάνεται, όταν αυξάνεται η παραγωγή
και η επενδυτική δραστηριότητα κυρίως σε τομείς
εντάσεως εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
υπάρξει ανακατανομή πόρων από παρασιτικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες προς παραγωγικές
δραστηριότητες. Συνεπώς, ως Ευρώπη θα πρέπει
συνδυαστικά να επικεντρώσουμε στο πως θα τονωθεί η βιομηχανική ανάπτυξη με έμφαση σε νέους
κλάδους δραστηριότητας, στην καινοτομία και στην
έρευνα, με το μάτι μας στραμμένο πάντα στη δημιουργία προϋποθέσεων διατηρήσιμης ανάπτυξης:
λ.χ. οι επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας
προσφέρουν αύξηση της απασχόλησης ταυτόχρονα
με αειφορία του περιβάλλοντος.
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ΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τ

α σοβαρά κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα που απασχολούν την
Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτησε με
τους Κοινωνικούς Εταίρους ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσσης
ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο
την περασμένη εβδομάδα.
Το Μεταναστευτικό ήταν το ζήτημα αιχμής που τέθηκε στη συνάντηση του κ. Ντάσση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Το θέμα της κοινωνικής
συνοχής, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και της Αδήλωτης Εργασίας κυριάρχησε στις

Συνάντηση του προέδρου της ΕΟΚΕ Γιώργο Ντάσση με την Εκτελεστική
Επιτροπή της ΣΕΚ, στη παρουσία του εκπροσώπου του Κινήματος
στην ΕΟΚΕ Νίκου Επιστηθίου
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Πως βλέπει η ΕΟΚΕ το ζήτημα των μεγάλων
προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών. Η ΕΟΚΕ
έγκαιρα είχε εστιάσει την προσοχή της στη σωστή
διαχείριση των μεγάλων προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των θεμάτων ασύλου. Πρόσφατα
έδωσε τη δέουσα βαρύτητα στη προσφυγική και
μεταναστευτική κρίση που εξελίσσεται σε φαινόμενο
ανεξέλεγκτων διαστάσεων. Εκτός από το σχετικό
γνωμοδοτικό της έργο, η ΕΟΚΕ εγκαινίασε σειρά επισκέψεων σε 12 χώρες οι οποίες άμεσα εμπλέκονται
στην τρέχουσα προσφυγική κρίση με στόχο τη
συγκέντρωση πληροφοριών προκειμένου να προσδιοριστούν πιθανές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της εισροής μεταναστών και τη διαμόρφωση
μιας δέσμης βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών,
ικανών να συμβάλουν στην απρόσκοπτη διαδικασία
υποδοχής, μετεγκατάστασης και ένταξης των προσφύγων. Είναι ωστόσο εξαιρετικά θλιβερή η άρνηση
των κυβερνήσεων διαφόρων χωρών μελών της ΕΕ να
προσφέρουν την ελάχιστη αλληλεγγύη σε συνανθρώπους μας.
Ποια είναι η θέση της ΕΟΚΕ για τη σύναψη της
Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων. Μια επιτυχής συμφωνία για τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων θα πρέπει να
παρέχει οικονομικές ευκαιρίες για τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τόσο και στις ΗΠΑ όσο
και στην Ευρώπη. Θα πρέπει να διασφαλίσει θέσεις
εργασίας, να συμβάλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να εγγυάται
τα δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική
προστασία και τον κοινωνικό διάλογο. Καθώς υποστηρίζεται από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες, η
Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων
(ΤΤΙP) θα πρέπει να διαμορφώσει παγκόσμια περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Ως εκ τούτου, ο
πήχης τοποθετείται ψηλά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, όχι μόνο
στις διαπραγματεύσεις, αλλά και στην εφαρμογή
της όποιας μελλοντικής συμφωνίας. Θεωρώ ότι η
συμφωνία θα πρέπει να στηρίζεται σε μια στερεή
και βιώσιμη κοινωνική ατζέντα και με
βρίσκει αντίθετο κάθε ενδεχόμενο
έκπτωσης των ευρωπαϊκών μας προτύπων. Ελπίζω, όπως και πολλοί
συνάδελφοι μου, ότι η
ΤΤΙΡ μπορεί και πρέπει
να
αξιοποιηθεί
ως
ευκαιρία για να ενσωματώσουμε τις αξίες της ΕΕ
στην παγκοσμιοποίηση.
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ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

χωριστές συναντήσεις που είχε με
την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις, τους εργοδότες και
τους παραγωγικούς φορείς που
συμμετέχουν στην ΕΟΚΕ.
Ο Γ. Ντάσσης είναι στέλεχος των
Βελγικών συνδικάτων. Διετέλεσε
επί μακρόν εκπρόσωπος της Γενι-

κής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).
Η Κύπρος συμμετέχει στην ΕΟΚΕ με
πέντε μέλη που εκπροσωπούν τη
ΣΕΚ τη ΠΕΟ, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και
τις Αγροτικές Οργανώσεις.
Η ΕΟΚΕ είναι συμβουλευτικό όργα-

Η ΣΕΚ ΤΙΜΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΠΡΙΑ ΜΑΝΑ

Η

ΣΕΚ και ο ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου διοργανώνουν την
Κυριακή 15 Μαϊου 2016 στις 10π.μ. γιορτή προς
τιμή της Κύπριας Μάνας. Ομιλία θα εκφωνήσει ο
υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης. Θα προηγηθεί το εθνικό
μνημόσυνο των
ηρώων της ΕΟΚΑ
’55 - ’59 Μιχαλάκη Καραολή
και
Αντρέα
Δημητρίου στην
εκκλησία
της
Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας.
Ομιλία θα εκφωνήσει ο συγγραφέας - ερευνητής
Δρ.
Κλείτος
Ιωαννίδης.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

νο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, αναφορικά με την
προτεινόμενη Κοινοτική νομοθεσία.
Τα μέλη της ΕΟΚΕ είναι 350. Προέρχονται από 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διορισμένα για
πενταετή ανανεώσιμη θητεία.

28ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ
25 - 27 ΜΑΪΟΥ 2016

www.oho-sek.org.cy

