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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Πάταξη αδήλωτης εργασίας
και αποκομματικοποίηση Η.O.

Έ

ντονα ανησυχούν οι συντεχνίες για την
εντεινόμενη έξαρση του φαινομένου της
μαύρης εργασίας στην Κύπρο η οποία ξεπερνά
το 25%. Θλιβερός «πρωταθλητής» αναδεικνύεται ο τομέας των Οικοδομών – Κατασκευών. Με ψήφισμα που ενέκρινε το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, καλείται το αρμόδιο
υπουργείο να πάρει δραστικά μέτρα για
πάταξη του φαινομένου που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και την οικονομία.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2908
TIMH 0.70€

• Εκτονώθηκε η κρίση στη ξενοδοχειακή βιομηχανία

«ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

• Ευαρέσκεια στο συντεχνιακό μέτωπο μετά την ακαριαία
πυροσβεστική παρέμβαση της υπουργού Εργασίας

Εξάλλου, το συνέδριο ενέκρινε, μεταξύ άλλων,
ψήφισμα για εκσυγχρονισμό και αποκομματικοποίηση των κερδοφόρων ημικρατικών
οργανισμών και διατήρηση του υφιστάμενου
νομικού πλαισίου δημοσίου δικαίου.
Στο μεταξύ, σε καλό δρόμο βρίσκεται το νομοσχέδιο για πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
(Σελ. 3, 8, 9)

Διευρύνεται πολύ ανησυχητικά
το εισοδηματικό χάσμα στην Κύπρο

Η

μεσαία τάξη στην Κύπρο πλήγηκε ανεπανόρθωτα την τελευταία πενταετία ενώ η
εισοδηματική ανισότητα κάνει θραύσεις με
επικίνδυνα ρήγματα στην κοινωνική συνοχή.
Ανησυχεί έντονα η συρρίκνωση της Απασχόλησης Κυπρίων. Η χώρα μας βρίσκεται στον
κατάλογο των εννέα κρατών της Ε.Ε. όπου οι
πολίτες της αποτελούν μειοψηφία
στον τομέα της
απασχόλησης.
(Σελ.6)

• Αμείλικτα θ’ αντιδράσει το συνδικαλιστικό κίνημα,
αν διαπιστωθούν κρούσματα παραβίασης
της συλλογικής σύμβασης και των κανονισμών

Α

μείλικτα θ’ αντιδράσει το συνδικαλιστικό κίνημα σε περίπτωση παραβίασης της συλλογικής σύμβασης στη ξενοδοχειακή
βιομηχανία. Το σαφέστατο αυτό
μήνυμα έστειλαν προς κάθε κατεύθυνση οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ ύστερα από τη
συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή με την υπουργό
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.

από τα συμφωνηθέντα, οι εργαζόμενοι θα προασπίσουν αποφασιστικά τα δικαιώματα τους. Η κυρία
Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε τις
συντεχνίες ότι το υπουργείο θα
πράξει το καθήκον του, προκειμένου να γίνει σεβαστή η συλλογική

Στη συνάντηση, οι συντεχνίες έθεσαν επιτακτικά επί τάπητος το
φλέγον θέμα της παραβίασης της
συλλογικής σύμβασης από επιτήδειους εργοδότες. Προειδοποίησαν
ότι, αν αναζωπυρωθούν ή και εξαπλωθούν τα κρούσματα εκτροπής

σύμβαση και οι κανονισμοί όπως
προνοούνται στη συμφωνία που
υπεγράφη πρόσφατα.

συμβάσεις» η εκδηλωθείσα κρίση
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία εκτονώθηκε. Αυτό που απομένει τώρα,
σημείωσε ο γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας Ξενοδοχούπαλλήλων ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους
είναι, οι ξενοδόχοι να επιδείξουν

4 ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ: Η εργασιακή ειρήνη εξαρτάται από
την συνετή στάση και την υπευθυνότητα τωνξενοδόχων

Μετά τη θετική αυτή εξέλιξη, αλλά
και με την παρέμβαση του ΠΑΣΥΞΕ
προς τα μέλη του για «απόλυτη
συμμόρφωση με τις συλλογικές

υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας
την εργατική ειρήνη στον νευραλγικό κλάδο του τουρισμού σε μια
περίοδο που το τουριστικό ρεύμα
προς την Κύπρο απογειώνεται.
(Σελ. 3, 6)

Όχι άλλη κοροϊδία με το θέμα του ΓΕΣΥ

Τ

α όσα συμβαίνουν ξανά τους τελευταίους μήνες
στον χώρο της δημόσιας υγείας είναι άκρως προσβλητικά για την Κύπρο και το λαό της.
Εδώ και πολλά χρόνια ο ανυποψίαστος πολίτης βιώνει τις αδυναμίες ενός συστήματος που κατάρρευσε
προ πολλού. Οι ευθύνες γι’ αυτή την απαράδεκτη
κατάσταση είναι συλλογικές και ασήκωτες και ανήκουν σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν τα τελευταία 20 – τουλάχιστον – χρόνια την εκτελεστική εξουσία.
Το σημερινό σύστημα δημόσιας ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης είναι τριτοκοσμικό. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι οι ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, οι ελλείψεις κλινών, οι ουρές αναμονής για τους ανώνυμους πολίτες, οι μάχες για τις
τιμές των φαρμάκων και άλλα πολλά που συνθέτουν
μια μαύρη εικόνα.
Η ΣΕΚ εδώ και δεκαετίες και αφού έχει ήδη εκπληρώσει όλες τις δικές της υποχρεώσεις που προκύπτουν
από διάφορα ζητήματα π.χ. αυτονόμηση νοσοκομείων, προσπαθεί να πείσει για την ανάγκη εισαγωγής

και λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ).
Από τη ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας το 2001,
μέχρι και σήμερα, πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια,
αλλά 15 απλά πράγματα προς την κατεύθυνση του
ΓΕΣΥ δεν έγιναν.
Στο τελευταίο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ που
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, οι 456

• Τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της δημόσιας
υγείας αποτελούν προσβολή για την Κύπρο
και το λαό της
σύνεδροι με σχετικό ψήφισμα που ενέκριναν, ζητούν
γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας και αναμένουν από την κυβέρνηση να
εξουδετερώσει και να περιθωριοποιήσει όλα εκείνα
τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που τορπιλίζουν την
εισαγωγή του ΓΕΣΥ και κρατούν σε ομηρεία το αγαθό
της υγείας.
Η ΣΕΚ διαμέσου των εργασιών του συνεδρίου χαιρέ-

τησε τις προσπάθειες του υπουργείου Υγείας και του
αρμόδιου υπουργού για την προώθηση ενός μονοασφαλιστικού σχεδίου υγείας, το οποίο ασφαλώς θα
πρέπει να στηριχθεί στα όσα με επιτυχία δημιούργησε τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας (Ο.Α.Υ), γιατί αυτό απαιτεί το δημόσιο συμφέρον.
Τούτων λεχθέντων, σήμερα καταγγέλλουμε εκ νέου
την οποιανδήποτε καθυστέρηση υπάρχει στην προώθηση του ΓΕΣΥ – σκόπιμη ή μη – και δηλώνουμε πως
δεν υπάρχει χρόνος ούτε για άλλους πειραματισμούς,
ούτε για άλλους ερασιτεχνισμούς και αναβλητικότητα.
Η 15χρονη κοροϊδία που υπάρχει και για την οποία
ευθύνονται όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές δυνάμεις,
πρέπει να τερματισθεί εδώ και τώρα.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ανέλαβε
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση
της διόρθωσης των πραγμάτων, πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

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

Ούτε λέξη για την αιμορραγία
εγκεφάλων

Ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε σε
όσα αφορούν τους εκπαιδευτικούς κατά
τα εγκαίνια του νέου οικήματος της ΟΕΛΜΕΚ.
Δυστυχώς, παρέλειψε να αναφερθεί στο πιο
τραγικό, που αφορά πρώτα τους γονείς και
τους νέους μας, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις
και πρώτιστα το ανεπρόκοπο κράτος και την
αδιάφορη Κυβέρνηση.
Αναφερόμαστε, κύριε Πρόεδρε, στην τρομακτική αιμορραγία κυπριακών εγκεφάλων σε ξένες
χώρες. Θέτουμε ξανά επί τάπητος το μέγα
ζήτημα της φυγής χιλιάδων νέων μας στο
εξωτερικό, σε αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης. Ηχούν ωραία στ' αφτιά τα περί επανεκκίνησης της οικονομίας. Βροντερές φλυαρίες. Απλά πράγματα για να καταλαβαινόμαστε:
Οι Κύπριοι γονείς ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους
και τα παραδίδουν ΔΩΡΕΑΝ σε ξένες χώρες,
που τα αξιοποιούν χωρίς αυτές να ξοδέψουν
ούτε ένα σεντ! Προκαλούμε ξανά τον Ν. Αναστασιάδη: Πού είναι τα σχέδια της Κυβέρνησης
για άμεσο επαναπατρισμό αυτών των χιλιάδων νέων μας και εργοδότησή τους σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας;
Πού είναι τα σχέδιά για να αξιοποιηθούν
αυτές οι χιλιάδες των μορφωμένων και άξιων
νέων μας, για την πρόοδο και προκοπή της
Κύπρου; Άκρα του τάφου σιωπή. Και τολμάτε
να μιλάτε για… ανάπτυξη. Οι άνθρωποι
κάνουν την ανάπτυξη, όχι οι αριθμοί. Και τα
παιδιά μας, απελπισμένα, ξενιτεύονται και
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ξένων χωρών.
Ούτε κυβέρνηση ούτε κόμματα συγκλονίζονται.
Απλώς… κτενίζονται.
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» Σ.Ι.

Ε

ίναι πασιφανές πως η Κύπρος για
πολλά ακόμη χρόνια δεν θα μπορεί
να απορροφήσει όλο το προσοντούχο
ανθρώπινο δυναμικό που εκκολάπτεται
κάθε χρόνο αφού η απουσία ξεκάθαρης
στρατηγικής που να συνδέει την αγορά
εργασίας με την επαγγελματική προοπτική, αφήνει γονείς και νέους έλεος
των ονείρων τους.
Ο σκληρός ανταγωνισμός αλλά και οι
εντεινόμενες ραγδαίες εξελίξεις που

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Α

ναμφίβολα, το αποτέλεσμα των
βουλευτικών εκλογών της 22ης
Μαίου 2016 σηματοδοτεί την απαρχή ενός νέου ξεκινήματος για τους
κατακρεουργημένους πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι
την τελευταία πενταετία βιώνουν το
δικό τους οικονομικό γολγοθά. Η εισδοχή των τεσσάρων λεγόμενων
μικρών κομμάτων στη Βουλή, που
Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

υπερπήδησαν πανηγυρικά το εμπόδιο του 3.6 % έστειλε ηχηρά μηνύματα στους μεγάλους παραδοσιακούς
πολιτικούς χώρους, στην κυβέρνηση,
αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας.
Το απόσταγμα αυτού του μηνύματος
εμπεριέχεται στη φράση, «ο τόπος
δεν αντέχει άλλο την αιχμαλωσία της
κομματικής τρόικας, ο λαός δεν ανέχεται άλλο την κοροϊδία των πολιτικών καιροσκόπων και των οικονομικών κερδοσκόπων».
Φρονούμεν ότι με την έναρξη των
εργασιών της νέας Βουλής, ξεκινά
μια νέα πιο αισιόδοξη εποχή για την
Κύπρο που εξακολουθεί να κινείται
στον αστερισμό της ανεργίας και της
φτώχειας, με «διαχρονικό» φόντο
την ημισέλινο στις πλάτες του βουβού Πενταδάκτυλου. Οι πρώτες
δηλώσεις του νέου προέδρου της
Βουλής, «έχουμε λάβει το μήνυμα της
κοινωνίας ότι ζούμε σε εποχή έργων

και όχι λόγων» σε συνδυασμό με την
ολόθερμη στήριξη των κομματικών
αρχηγών στον Δ. Συλλούρη για αναβάθμιση του καταρρακωμένου κύρους του κοινοβουλίου, διανοίγουν
ένα αισιόδοξο κύκλο για τη δεινοπαθούσα πολιτική ζωή.
Μέσα στο διαμορφούμενο σκηνικό,
προβάλλει αμείλικτο το ερώτημα:
Πράγματι πήραν τα μηνύματα του
εξαθλιωμένου και απηυδισμένου
πολίτη οι πολιτικοί ταγοί; Για να μας
πείσουν περί τούτου, οφείλουν να
δώσουν δείγματα γραφής ότι προω-

να μπορέσουν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες οικονομίες με
πολλαπλά οφέλη, χρειάζεται να επενδύσουν, χωρίς φειδωλές προσεγγίσεις,
στην κατάρτιση και εκπαίδευση των
νέων ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και προσόντα , σε
συσχετισμό πάντα με τις απαιτήσεις

• Οι κατακρεουργημένοι πολίτες δεν είναι σε θέση να συγχωρέσουν
άλλες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές αμαρτίες
θούν μέσα σε πνεύμα συναίνεσης και
ειλικρίνειας μέτρα για εξυγίανση του
πολιτικού βίου με αιχμή την πλήρη
διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, την
αξιοκρατία και την ορθόδοξη κομματική πορεία. Με άλλα λόγια, οι πολίτες αναμένουν να γευθούν στην επόμενη πενταετία τους καρπούς ενός
σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους
προικισμένου με τις αρχές της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του
ποιοτικού δημοκρατικού βίου με
σεβασμό στον πολίτη. Παράλληλα,
οι πολίτες προσδοκούν να δούν
πολιτικούς ταγούς που να ενδιαφέρονται στην πράξη για τις επόμενες
γενιές και όχι για τις επόμενες εκλογές. Μόνο έτσι οι πολιτικοί και πολι-

οι προβλέψεις και οι αναλύσεις που
προκύπτουν σε σχέση με τις ανάγκες
της εργασίας πρέπει να είναι πλήρως
συνδεδεμένες με την παρεχόμενη εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Έτσι θα παρέχεται έγκαιρα
δυνατότητα στους νέους να αξιολογούν
ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν

Της Δέσποινας Ησαΐα -

συντελούνται στην ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας, λόγω της οικονομικής ύφεσης, των τεχνολογικών αλλαγών και
της γήρανσης του πληθυσμού, απαιτούν όλο και υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό που
αναζητεί εργασία.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής για

• Μεγάλος αριθμός νέων, με πτυχία και μεταπτυχιακούς
τίτλους, οδηγείται στη μετανάστευση
της αγοράς εργασίας.
Με αυτόν τον τρόπο θα παραχθεί
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ειδίκευσης, έτοιμο να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και
προοπτικές. Για επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κρίνεται επιβεβλημένη η
ιχνηλάτηση της αγοράς εργασίας ενώ

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

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

ώστε η επιλογή τους να έχει αντίκρισμα
στην απασχόληση συμβάλλοντας, στην
οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους.
Αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
έχουν καταδείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας ως το
2020 θα απαιτούν προσόντα και
δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς.

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

τειακοί ταγοί θα επανακτήσουν την
χαμένη αξιοπιστία τους. Μόνον έτσι
οι έχοντες εξουσία, πολιτική, πολιτειακή, κοινωνική και άλλη, θα αποκτήσουν ξανά την εμπιστοσύνη του
πολίτη. Προς την κατεύθυνση αυτή,
κρατάμε τόσο την σαφή τοποθέτηση
του νέου προέδρου της Βουλής ότι
«νοιώθουμε αυξημένο καθήκον να
εργασθούμε όλοι για πιο πολλές
συναινέσεις ώστε να βελτιώσουμε
τις σχέσεις μας και να κάνουμε το
κοινοβούλιο πιο αποτελεσματικό»
όσο και την διαβεβαίωση του προέδρου της Δημοκρατίας πως «επιθυ-

• Ήρθε ή ώρα της κρίσεως για τους πολιτικούς - πολιτειακούς
ταγούς αλλά και για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα

Ας αλλάξουμε νοοτροπία
για τα τεχνικά επαγγέλματα

Κοσμά
Γραμματέα Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
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μεί να έχει αγαστή συνεργασία με τον
νέο πρόεδρο του κοινοβουλίου ώστε
να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι
δύσκολες προκλήσεις στα θέματα
της οικονομίας, της κοινωνικής
πολιτικής και το Κυπριακό.» Ο χρόνος λοιπόν θα δείξει κατά πόσον, ο
τόπος θα πάει μπροστά ή θα οπισθοδρομήσει περαιτέρω. Στην απευκταία δεύτερη περίπτωση, νάναι
βέβαιοι οι πολιτικοί - πολιτειακοί
ταγοί, ιδίως οι ηγέτες των μεγάλων
κομμάτων ότι η νέμεσις*, δεν θα τους
χαρισθεί με τίποτα.

*νέμεσις: Η τιμωρία που επιβάλλεται από μία ανώτερη δύναμη σε
όποιον παραβαίνει τους ηθικούς
νόμους. Θεία δίκη.
Συστήνεται λοιπόν οι νέοι με βάση και
τη νέα στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020»
όπως ενθαρρύνονται να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται αποκτώντας
προσόντα και δεξιότητες που να συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες της
εργασίας.
Η Κύπρος είναι από τις χώρες της
Ευρώπης με πολύ υψηλά ποσοστά
αποφοίτων πανεπιστημίων και μεταπτυχιακών σπουδών. Παρόλα αυτά,
κάθε χρόνο χιλιάδες πτυχιούχοι προστίθενται στον μακροσκελή κατάλογο
της ανεργίας, αναμένοντας στην ουρά
για μια θέση εργασίας.
Η Πολιτεία ας δώσει λοιπόν την απαιτούμενη έμφαση προπαντώς στην
αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας
για τα υποτιμημένα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία, τις πλείστες φορές δεν
γεμίζουν το μάτι σε γονείς το αποτέλεσμα οι νέοι μας, με μεταπτυχιακά
(«μάστερ») και δοκτοράτα, είτε να αράζουν στους καναπέδες ως άνεργοι είτε
να παίρνουν το πρώτο αεροπλάνο με
προορισμό τη μετανάστευση.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Η οικοδομική βιομηχανία πρωταθλήτρια
στη μαύρη εργασία

Υ

πό καθεστώς παρανομίας εργοδοτείται το 24,12% των εργαζόμενων στην οικοδομική βιομηχανία, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Σε χαιρετισμό της που ανέγνωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου κατά τις εργασίες της 21ης Ετήσιας
Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), ενώ εντός του 2009 η παράνομη εργασία στις οικοδομές ανήρχετο στο 28,45%, καθώς ήταν αδήλωτο στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις, το ποσοστό φέτος έχει μειωθεί.
Τα μικτά κλιμάκια επιθεώρησης, τόνισε συνεχίζουν και εντατικοποιούν τους ελέγχους τους και ενδεικτικά αναφέρω ότι από τον Απρίλιο
του 2009 μέχρι το Α’ τρίμηνο του 2016 έχουν πραγματοποιηθεί 17.317
επιθεωρήσεις ειδικά στην οικοδομική βιομηχανία, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 69,91% του συνόλου των επιθεωρήσεων των μικτών
κλιμακίων
Πρόσθεσε παράλληλα ότι “ο καθένας μας μπορεί να αντιληφθεί τις
αρνητικές προεκτάσεις αυτού του φαινομένου που δεν είναι μόνο θέμα
εργασιακό αλλά και κοινωνικό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η
ανάγκη λήψης συνεχόμενων και πρόσθετων μέτρων για αυτό έχουμε
προχωρήσει στην ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου Νομοσχεδίου.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» πως
το νομοσχέδιο βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση και πως αναμένει
σύντομα να κατατεθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για να πάρει
μετά τον δρόμο της ψήφισης στο νομοθετικό σώμα.
Σε συνάντηση της Υπουργού εργασίας προχθές Δευτέρα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις συζητήθηκαν σε βάθος οι βασικές πτυχές του
νομοσχεδίου το οποίο προσεγγίζει την αδήλωτη εργασία σε όλη της
την διάσταση όσον αφορά την απόκρυψη της εργασίας αλλά και όσον
αφορά την αλλοίωση του ύψους των απολαβών.
Το νομοσχέδιο βασίζεται στον καθορισμό αποτρεπτικών ποινών ενώ
το βάρος της ευθύνης αφορά τον εργοδότη που πρέπει να υποβάλει
ηλεκτρονικά και μόνον, αίτηση εγγραφής εργαζομένων πριν την εργοδότηση. Εξάλλου ο εργοδότης θα πρέπει να διατηρεί μητρώο προσλήψεων.
Παράλληλα, καθορίζεται
ένα ενιαίο σώμα επιθεωρητών που θα αναβαθμίζει ποσοτικά και ποιοτικά
το επίπεδο επιθεώρησης
ενώ θα υπάρχει διασύνδεση μηχανογραφική με το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΘΕΙ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υ

πό τη σκιά των συντεχνιακών προειδοποιήσεων για εργασιακή αναστάτωση μεσούσης της τουριστικής περιόδου, η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου
έδρασε ως πυροσβέστης τις
τελευταίες μέρες εξαιτίας
της καταστρατήγησης της
συλλογικής σύμβασης στα
ξενοδοχεία.
Η κ. Αιμιλιανίδου είχε διαδοχικές ξεχωριστές συναντήσεις με τις κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και τους Συνδέσμους Ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ
και ΣΤΕΚ.
Οι ηγεσίες των δύο συντεχνιών, ξεκαθάρισαν πως θα
πληγεί ανεπανόρθωτα η
εργασιακή ειρήνη κατά την
περίοδο τουριστικής αιχμής
αν οι ξενοδόχοι συνεχίσουν
να προωθούν τα ατομικά
συμβόλαια και να παραβλέπουν το γράμμα και το πνεύμα της συλλογικής σύμβασης
αλλά και τους κανονισμούς
και γενικά τη νομοθεσία που
διέπει τη λειτουργία της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
Η υπουργός εξήγησε ότι με
βάση την τελευταία συλλογική σύμβαση επήλθαν νομοθετικές ρυθμίσεις βασικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων οι οποίες θα πρέπει να
γίνονται σεβαστές.
Ο γενικός γραμματέας της
ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μιλτιάδης
Μιλτιάδου εξέφρασε την
ικανοποίηση του από την

ξεκάθαρη τοποθέτηση της
υπουργού, τονίζοντας την
ανάγκη εφαρμογή των συμ-

• Πηγή έντασης τα
ατομικά συμβόλαια
• Επαγρυπνούν
οι συντεχνίες

φωνιών που υπογράφουν οι
Κοινωνικοί εταίροι προκειμένου να αποφεύγονται ρήγματα στην εργατική ειρήνη.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι
οι ξενοδόχοι θα επιδείξουν
την απαιτούμενη συνέπεια
και σύνεση με σεβασμό στα
θέσμια, ώστε να εδραιωθεί η
εργατική ειρήνη και να κυλήσει ομαλά η φετινή τουριστική χρονιά που θεωρείται η
καλύτερη στην ιστορία της

Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Διαμήνυσε ότι θα αντιδράσει
δυναμικά το συνδικαλιστικό
κίνημα σε περίπτωση που
παρατηρηθούν φαινόμενα
εργασιακής εκμετάλλευσης.
Μίλησε και για τα ατομικά
συμβόλαια τα οποία εκεί
όπου υπάρχουν δεν πρέπει
να είναι υποδεέστερα της
συλλογικής σύμβασης.
Σημειώνεται ότι η ισχύουσα
συλλογική σύμβαση προστατεύει νομοθετικά τα Ταμεία
Προνοίας, την πενθήμερη
βδομάδα εργασίας και τις
αργίες.
Τα ατομικά συμβόλαια, αποτελούν καρκίνωμα για τις
ομαλές εργασιακές σχέσεις
και μέχρι να ξεριζωθούν θα
θεωρούνται πηγή έντασης
και σύγκρουσης στον ευρύτερο τομέα της τουριστικής
βιομηχανίας.

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Κ
ινητοποιούνται τα Ευρωπαικά συνδικάτα με στόχο να επηρεάσουν τις
πολιτικές της Ευρωπαικής Ένωσης στο
ζωτικό θέμα των δεξιοτήτων των εργαζομένων το οποίο τον τελευταίο καιρό
βρίσκεται στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Ευρωαπαϊκής Ένωσης.

Στις 7 Ιουνίου η Ευρωπαία Επίτροπος
Marianne Thyssen, ανακοίνωσε τις προτάσεις που αφορούν την νέα Στρατηγική για τις Δεξιότητες στο Ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που ακολούθησε παρέθεσε
λεπτομέρειες για την προώθηση της
στρατηγικής αυτής. Σε τούτη τη δύσκολη συγκυρία για τον τομέα της απασχόλησης στην Ευρώπη, το θέμα των
δεξιοτήτων θεωρείται πολύ σημαντικό
για την εργατική πλευρά. Ήδη, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων,
ΣΕΣ, [ ETUC ] πιστεύει ότι μια φιλόδοξη
πολιτική με συγκεκριμένες δράσεις είναι
απαραίτητη. Oι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και προφανείς:
• Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των
ανέργων προκειμένου να βρουν πιο
εύκολα εργασία.
• Η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας

• Η μετακίνηση σε καλύτερες θέσεις
εργασίας και για να υποβοηθηθεί η
Ευρωπαϊκή οικονομία να αντιμετωπίσει
όλες τις προκλήσεις που βρίσκονται
μπροστά της.

Η ΣΕΣ έθεσε κάποια ερωτήματα που
αφορούσαν την προσεχή Στρατηγική
Δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα η ΣΕΣ εστιάζει το ενδιαφέρον της κατά πόσον η
στρατηγική περιέχει τα εξής:
1. Εγγύηση ή το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η ΣΕΣ προτείνει μια Εγγύηση για

στη επαγγελματική τους καριέρα (η
εκπαιδευτική αυτή άδεια δεν σχετίζεται
κατ' ανάγκη με τις ανάγκες της τρέχουσας εργασίας), όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τις Αμειβόμενες
Εκπαιδευτικές Άδειες της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας του ΟΗΕ – έχει
κυρωθεί μόνο από 13 κράτη μέλη της ΕΕ
3. Ειδικές δράσεις της ΕΕ για να ωθήσει
τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση
και τη δια βίου μάθηση

• Τα Ευρωπαικά συνδικάτα κινητοποιούνται για να εμβολιάσουν
με τις θέσεις τους τις πολιτικές της Ευρωπαικής Επιτροπής
τα Επαγγελματικά Προσόντα για τους
εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα η
τους ανέργους, όπως επίσης και το
δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλους
τους εργαζόμενους. Κατά προτίμηση
και τα δύο αυτά μέτρα πρέπει να
εγγυώνται μέσα από τις συλλογικές
συμβάσεις μεταξύ των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και των εργοδοτών
2. Μια ώθηση στην εκπαιδευτική άδεια
μετ 'αποδοχών για να βοηθήσει τους
εργαζόμενους να δώσουν μια νέα φάση

4. Πρωτοβουλίες για την προώθηση
ποιοτικών συστημάτων μαθητείας
5. Η συμπερίληψη στη Στρατηγική
Δεξιοτήτων των εργαζομένων με μερική
και προσωρινή απασχόληση, των μεταναστών και των προσφύγων
6. Η συμμετοχή των εκπροσώπων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων στην
προώθηση του σχεδιασμού της απασχόλησης και της κατάρτισης, όπως
συνηθίζεται, στα συστήματα συν-απόφασης στη Γερμανία, στη διαπραγμά-

τευση των σχεδίων κατάρτισης των
επιχειρήσεων στη Γαλλία και τη συμμετοχή των «συνδικαλιστικών αντιπροσώπων μάθησης» στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ο Γραμματέας της ΣΕΣ, Thiébaut Weber,
είπε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται απεγνωσμένα μια σημαντική κίνηση για να
στηρίξει τους εργαζόμενους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της
ψηφιοποίησης, της απεξάρτησης από
τον άνθρακα, και της γήρανσης του
πληθυσμού. Η εστίαση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τα προσόντα
αποτελούν σίγουρα μέρος της λύσης,
αλλά μόνο αν η λύση αυτή υποστηρίζεται από επενδύσεις, καθώς και από τις
υποδομές, την Έρευνα & Ανάπτυξη, τη
βιομηχανική πολιτική και τις δημόσιες
υπηρεσίες.»
Στην επόμενη έκδοση της Εργατικής
Φωνής, θα δημοσιευθεί η επίσημη θέση
της ΣΕΣ για τη νέα Στρατηγική για τις
Δεξιότητες στην Ευρώπη, καθώς και οι
πρώτες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον δεκάλογο των ενεργειών που αφορούν στη νέα στρατηγική.
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Τ

ο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε
λειτουργία η Υπηρεσία Αυτόματης Ενημέρωσης SMS, η
Υπηρεσία Μεμονωμένης Ενημέρωσης SMS για διαβατήρια και
ταυτότητες, και Υπηρεσία
Μεμονωμένης Ενημέρωσης SMS
για άδειες διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών, οι οποίες είναι
δωρεάν.
Σύμφωνα με το Τμήμα, η Υπηρεσία Αυτόματης Ενημέρωσης
SMS πρέπει να ενεργοποιηθεί
και μετά την ενεργοποίηση, οι
ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν
αυτόματα, μέσω SMS, ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις σχετικά
με την έκδοση και τη λήξη του
διαβατηρίου και της ταυτότητάς τους.
Συγκεκριμένα, θα λαμβάνουν
υπενθύμιση για τη λήξη του
διαβατηρίου και του δελτίου
ταυτότητάς τους δύο φορές:

Αρχείο Πληθυσμού

Δωρεάν SMS για έκδοση και λήξη
διαβατηρίου και ταυτότητας
Ένα μήνα και δεκαπέντε ημέρες
πριν τη λήξη τους και άμεση
ενημέρωση για παραλαβή του
διαβατηρίου και του δελτίου
ταυτότητάς τους, όταν αυτά
εκδοθούν.

να απαιτείται οποιαδήποτε
εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερώνονται για
την εξέλιξη συγκεκριμένης
αίτησης για διαβατήριο ή ταυ-

τότητα.
Για να λάβουν την ενημέρωση,
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να αποστείλουν δωρεάν μήνυμα στο 8999, αναγράφοντας:

Για την εγγραφή και ενεργοποίηση της υπηρεσίας, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
αποστείλουν δωρεάν μήνυμα
στο 8999, αναγράφοντας:
RGT(κενό)ΑριθμόςΤαυτότητας(κενό)ΗμερομηνίαΈκδοσηςΤαυτότητας (Για παράδειγμα: RGT 123456 01/01/2010).

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

STATUS(κενό)AριθμόςΑίτησης
(Για παράδειγμα: STATUS
1234567) Αναφορικά με την
Υπηρεσία Μεμονωμένης Ενημέρωσης SMS για άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών,
το Τμήμα αναφέρει ότι χωρίς
να απαιτείται οποιαδήποτε
εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερώνονται για
την εξέλιξη συγκεκριμένης
αίτησης για άδεια διαμονής
υπηκόου τρίτης χώρας. Για να
λάβουν την ενημέρωση, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
αποστείλουν δωρεάν μήνυμα
στο 8999, αναγράφοντας:
STATUS(κενό)AριθμόςΑίτησης
(Για παράδειγμα: STATUS
1234/2016).
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα
του Τμήματος:

Σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία
Μεμονωμένης Ενημέρωσης SMS
για διαβατήρια και ταυτότητες
το Τμήμα αναφέρει ότι χωρίς

www.moi.gov.cy/crmd

ATHK

Έρχεται ο εκσυγχρονισμός

Συμμετοχή στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών
Αριστείων Οδικής Ασφάλειας 2016

Τέλος στην κατάχρηση των αδειών ασθενείας
από τους Δημόσιους Υπαλλήλους

Σ

την πρόσφατη τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Αριστείων Οδικής Ασφάλειας 2016 συμμετείχε η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου όπου μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους τις δράσεις της στην Οδική Ασφάλεια, ως ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Οδική Ασφάλεια
(ERSC) από το 2004.
Η τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες,
τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Μεταφορών της
Ευρώπης κας Violeta Bulc.
Τα βραβεία του 2016 απονεμήθηκαν στους εξής οργανισμούς:
• Ακαδημία Lockerbie, Ηνωμένο Βασίλειο
• Σχολείο CP Miguel de Cervantes de Gijon, Ισπανία
• Εκπαιδευτικό Κέντρο BRD, Πολωνία
• Οργανισμός Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων και
CODAN, Δανία
• Λέσχη Αυτοκινήτου, Αλβανία
Στα πλαίσια των εργασιών της συνάντησης, η εκπρόσωπος της ΑΤΗΚ Αλεξία Γιαλλουρίδου, αναφέρθηκε στην
προσφορά της Cyta στην οδική ασφάλεια, ως πρωτεργάτη-μέλους της Χάρτας (ERSC) από το 2004.
Ειδική προβολή έγινε στην πρωτοβουλία της Κύπρου να
δημιουργήσει ένα νέο ρεκόρ Guinness (Largest Gathering of
People Wearing Helmets), συγκεντρώνοντας το 2012, 1.196
παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής της Τροχαίας Αστυνομίας στη Λευκωσία, τα οποία
φόρεσαν κράνη ασφάλειας που πρόσφερε η Cyta.
Η δράση ήταν μια συνεργασία της Cyta με την Αστυνομία
και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπου τα παιδιά,
ως νέοι πρεσβευτές της Οδικής Ασφάλειας, έστειλαν ένα
δυνατό μήνυμα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον
κόσμο.
Η κ. Γιαλλουρίδου τόνισε ότι η ΑΤΗΚ και οι συνεργάτες της
στην Κύπρο έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται περήφανοι, γιατί την καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία, την μιμήθηκαν
στη συνέχεια άλλες πέντε χώρες - πέρα από τα σύνορα της
Ευρώπης-, και πολύ μεγαλύτερες σε μέγεθος. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για την Ινδία, τον Καναδά, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία
πέτυχαν μόλις τον περασμένο Μάρτιο ένα νέο ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 3.929 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΤΗΚ
τιμά τη δέσμευσή της στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική
Ασφάλεια, συνεχίζοντας να προσφέρει σταθερά και
έμπρακτα με κάθε δυνατό τρόπο στον τομέα, δίνοντας
έμφαση στην εκπαίδευση και καλλιέργεια οδικής συνείδησης στους νέους.

Σ

την αποτελεσματικότερη και
πιο αποδοτική διαχείριση του
χρόνου εργασίας και των αδειών
στη δημόσια υπηρεσία στοχεύει
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού το οποίο θα
προκηρύξει σύντομα διαγωνισμό
για την απόκτηση νέου πληροφοριακού συστήματος. Ειδικότερα, το Τμήμα δημοσιοποίησε
προσχέδιο διαγωνισμού για
λήψη σχολίων από τους ενδιαφερόμενους φορείς για ένα νέο
λογισμικό με εκτιμώμενη αξία
€512.000 επιπλέον ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί επίσημα τον ερχόμενο
μήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού, το
νέο σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει και ενδεχόμενη κατάχρηση
του συστήματος αδειών ασθενείας, αφού με το υφιστάμενο
σύστημα και τους περιορισμούς
που παρουσιάζει είναι δύσκολο
να γίνεται παρακολούθηση
αυτών των ζητημάτων.
«Θα υπάρξει μεγάλη οικονομία
χρόνου σε πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως στα αρχεία και στους
ίδιους τους υπαλλήλους σε
σύγκριση με το σημερινό χειρόγραφο σύστημα».

Το Σεπτέμβριο επεκτείνεται
το E-Οasis
Ο κ. Κυπριανού δήλωσε, παράλληλα, πως προχωρεί και η σταδιακή εφαρμογή του συστήματος
αυτοματοποίησης γραφείου EOASIS με στόχο την εξάλειψη της
χρήσης χαρτιού στη δημόσια
υπηρεσία.
Οι εξοικονομήσεις, σημείωσε,
είναι πολύ μεγάλες αν υπολογιστεί ο χρόνος για την εξεύρεση
φακέλλων, την καταχώρηση
φακέλων, την μετακίνηση και την
αποθήκευσή τους, εξήγησε ο κ.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού,
Κύπρος Κυπριανού είπε ότι το
υφιστάμενο σύστημα είναι παλιό
(της δεκαετίας του `90) με απαρχαιωμένο και λογισμικό, με πολύ
περιορισμένες δυνατότητες.
«Με το νέο σύστημα εκτός του ότι
θα είναι στη βάση των windows
και πιο φιλικό στον χρήστη, θα
μας δώσει και άλλες δυνατότητες, όπως το να έχουμε πολύ πιο
γρήγορα και εύκολα στοιχεία για
το κατά πόσον τηρείται το ωράριο εργασίας, αλλά ταυτόχρονα
και τις άδειες ασθενείας, άδειες
ανάπαυσης και για άλλες απουσίες», είπε.
Με το νέο σύστημα οι άδειες θα
καταχωρούνται ηλεκτρονικά και
όχι χειρόγραφα, ενώ τόσο η
Διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι
θα μπορούν να βλέπουν στον
υπολογιστή τους στοιχεία, όπως
το υπόλοιπο των αδειών ασθενείας και ανάπαυσης και τις
υπερωρίες.

Εξάλλου, όπως είπε ο κ. Κυπριανού, η αλλαγή του συστήματος
υλοποιείται διότι το σύστημα
αυτό θα αποτελέσει τμήμα του
ευρύτερου συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP
System), το οποίο ξεκίνησε και
υλοποιείται κατά φάσεις. Το
σύστημα αυτό στο οποίο θα
συνδεθεί και το Γενικό Λογιστήριο, θα αφορά όλα τα τα ζητήματα προσωπικού, όπως μισθολόγιο, επιδόματα, και υπερωρίες.

Κυπριανού.
Ήδη το σύστημα εφαρμόστηκε σε
πολλά Υπουργεία και Τμήματα,
όπως την Προεδρία, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο
Οικονομικών, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και στο Τμήμα
Τελωνείων, ενώ μετά το Σεπτέμβριο η υλοποίησή του θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα Υπουργεία, αφού θα πρέπει πρώτα να
προηγηθεί η εκπαίδευση ομάδων
του προσωπικού.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Έγκλημα και τιμωρία
«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό,
αλλά όχι όλους όλο τον καιρό.»
Abraham Lincoln ( 1809-1865 , Αμερικανός πρόεδρος)

Ε

ίναι αρκετές οι ρήσεις και παροιμίες
του πάνσοφου λαού μας που μου
έρχονται στο μυαλό, μετά τα αποτελέσματα των πρόσφατων βουλευτικών
εκλογών. «Τροχός είναι και γυρίζει»,
«Εγώ σ’ έκτισα φούρνε μου, εγώ θα σε
χαλάσω», «Όλα εδώ πληρώνονται»,
«Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες». Ο λαϊκισμός και η έπαρση, που
ακούμπησε τα όρια της αλαζονείας, δεν
πέρασαν απαρατήρητα από το αλάνθαστο αισθητήριο των πολιτών, οι
οποίοι όταν πήραν το λόγο έδωσαν
χαστούκια, απάντησαν και έστειλαν
μηνύματα.
Ακόμα ηχούν στ’ αυτιά μου οι σκληρές
Του Ιωάννη Τσουρή
Γραμματέας Σωματείου
ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. ΣΕΚ Λεμεσού
Αναπληρωτής Γ.Γ. Τμήματος
Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ

δηλώσεις εναντίον απλών εργαζομένων, οι οποίοι τόλμησαν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.
Είναι ακόμα νωπός στη μνήμη μου ο
λαϊκισμός και η επικοινωνιακή εκμετάλλευση εργατικών αγώνων από
κάποιους που από το πουθενά εμφανίζονταν ως ένθερμοι υπερασπιστές των
δικαιωμάτων του εργαζομένου, μένοντας μόνο σε δηλώσεις και χωρίς να
κάνουν την παραμικρή έμπρακτη κίνηση
που να συμβαδίζει με τις διακηρύξεις
τους. Όλοι εκείνοι οι απεργοί, που
κάποιοι τους έλεγαν με ύφος χιλίων
καρδιναλίων «να πάνε στα σπίτια τους
αν δεν τους αρέσει», την ίδια ώρα που
κάποιοι άλλοι έριχναν ψηφοθηρικά
πυροτεχνήματα υπεράσπισης χωρίς
ουσιαστική στήριξη, όταν γύρισε ο τροχός και έφτασε η ώρα να μιλήσουν με τη
ψήφο ή την αποχή τους, το έπραξαν.
Εκείνοι οι απλοί μεροκαματιάρηδες που
διεκδικούσαν επιστροφή των παραχωρήσεων που εν μια νυκτί έδωσαν, και
κάποιοι ψευδώς τους παρουσίαζαν ότι
διεκδικούν αυξήσεις, ενώ κάποιοι άλλοι
δικαίωναν(;) τους αγώνες τους μόνο
στα δελτία ειδήσεων, εξέφρασαν την
πνιγμένη τους αγανάκτηση εκεί και
όταν έπρεπε. Όλους λοιπόν εκείνους
που τους ταμπέλωναν ως προδότες της
πατρίδος, που δεν σκέφτονται τις
χιλιάδες των ανέργων συμπατριωτών
μας και τις χιλιάδες των φορολογουμένων συμπολιτών μας (λες και οι ίδιοι
ανήκουν στην ελίτ της κοινωνίας και
δεν καταβάλλουν φόρους) και όλους
εκείνους που επικοινωνιακά τους δικαίωναν, αλλά στην πράξη τους άφηναν
μόνους στους δρόμους να διεκδικούν τα
αυτονόητα, τους καλούσαν στο τέλος

να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και
να στηρίξουν τις πολιτικές τους. Και
τους καλούσαν με τόσο θράσος, φορτώνοντας στις πλάτες τους τις τύψεις
της αποχής και της μη συμμετοχής.
Αλλά η μνήμη των πολιτών τελικά (και
ευτυχώς) δεν είναι τόσο ρηχή. Εκεί που
χρειάστηκε να μιλήσουν το έπραξαν και
έριξαν σε βαθύ προβληματισμό σχεδόν
τους πάντες, ασχέτως αν πανηγυρίζουν
ή παρουσιάζονται νικητές παίζοντας
με τους αριθμούς (και τη νοημοσύνη
μας).
Οι αριθμοί όμως, με μια απλή ανάλυση
λένε ότι 180644 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι γέμισαν την Κυριακή τους με
άλλες ευχάριστες δραστηριότητες,
παρά με τη ψηφοφορία. Οι αριθμοί λένε
ότι 100045 ψηφοφόροι που το 2011
έδωσαν ψήφο στα 4 παραδοσιακά κόμματα του τόπου, το 2016 επέλεξαν ή
άλλους πολιτικούς χώρους ή την
αποχή. Οι πραγματικοί αριθμοί, που
όσο κι αν προσπαθούν να μαγειρέψουν
και να μας σερβίρουν ως ένα νόστιμο
φαγητό, είναι εκεί και ξεκάθαρα ερμηνεύονται από τον κάθε υγειώς σκεπτόμενο πολίτη. Τα νερόβραστα μακαρόνια
δεν γίνονται αρνάκι ψητό στο φούρνο.
Οι απλοί εργαζόμενοι, που τόσο πολύ
υποτιμήσατε την νοημοσύνη τους είτε
με προσβολές είτε με κενές διακηρύξεις
υποστήριξης, αποδείχτηκαν τελικά πιο
έξυπνοι και κριτικοί απ’ ότι νομίζατε.
Οι χιλιάδες άνεργοι, που χρησιμοποιήθηκαν ως ένα καλοδουλεμένο και εύηχο
σύνθημα, δεν τρώνε κουτόχορτο. Το
μήνυμα που πρέπει να πάρετε είναι
αυτό: Σεβασμός στους πολίτες αυτού
του τόπου. Σεβασμός στους κόπους των
εργαζομένων και τις στερήσεις τους.
Σεβασμός στη νοημοσύνη και την αξιοπρέπειά τους.
Τα αποτελέσματα των εκλογών, σε μια
προσπάθεια να ερμηνευτούν μέσω μιας
ευρύτερης κοινωνικής προσέγγισης,
ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις
κατευθύνσεις, το οποίο πρέπει να προσεγγιστεί σε ένα γενικότερο και όχι μόνο
στο στενό πλαίσιο της πολιτικής ή κομματικής ζωής του τόπου. Η ασυδοσία, η
επίδειξη δύναμης, η υποτίμηση της
νοημοσύνης και η αλαζονεία, απ’ όπου
κι αν προέρχονται, είναι συμπεριφορές
που σε βάθος χρόνου δεν έχουν θετικά
αποτελέσματα. Είναι δράσεις που προκαλούν αναπόφευκτα έντονες αντιδράσεις, οι οποίες κάποιες φορές αποδεικνύονται ζημιογόνες. Και τα τελευταία
χρόνια ζούμε καθημερινά και έντονα
τέτοια φαινόμενα και στις εργασιακές
μας σχέσεις.

Η ιστορία μάς έδειξε ότι ο τροχός γυρίζει. Η σημερινοί δυνατοί, είναι οι αδύναμοι του αύριο. Όσοι στο παρόν μιλούν και συμπεριφέρονται με αλαζονεία, εκλιπαρούν για συμπάθεια και κατανόηση στο μέλλον. Όσοι σήμερα είναι καταπιεσμένοι και φοβούνται να μιλήσουν, αποκτούν αύριο φωνή και ισχύ. «Τα πάντα
ρεί». Κι επειδή όλα είναι ρευστά και μεταβάλλονται, δε θα πρέπει ποτέ να εκλείπει από δηλώσεις και ενέργειες ο σεβασμός. Ο σεβασμός του πολιτικού προς τον
ψηφοφόρο, ο σεβασμός του εργοδότη προς το μόχθο του εργαζομένου και τις
συντεχνίες, αλλά και ο σεβασμός των Συντεχνιών και των εργαζομένων προς
τους εργοδότες. Γιατί αυτός ο σεβασμός είναι που θα κρατήσει σε διαχρονική
ισορροπία την κοινωνία, μέσα στις απρόβλεπτες μεταβολές της, και θα περιορίσει στο ελάχιστο εκείνες τις αρνητικές επιπτώσεις που αφήνουν πίσω τους όλες
οι αντίθετες συμπεριφορές.

5

Εκδρομή της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ Αμμοχώστου

O

ι συνταξιούχοι της ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ, στο
πλαίσιο των καθιερωμένων εκδρομών ΣΕΚ που διοργανώνει το Τμήμα
Συνταξιούχων, επισκέφθηκαν την
Κυριακή 5 Ιουνίου τα φυλακισμένα
μνήματα. Με συγκίνηση αντίκρισαν τα
κελιά των μελλοθάνατων αγωνιστών
της ΕΟΚΑ, την αγχόνη και τους τάφους
των ηρώων. Ενημερώθηκαν για το θάρρος και το σθένος των παλικαριών της
ΕΟΚΑ πριν οδηγηθούν στο ικρίωμα της
αγχόνης. Ακολούθησε προσκύνημα
στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα
στο Μιτσερό και στην Ιερά Μονή Αγίου
Νικολάου Ορούντας.

Οι συνταξιούχοι εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους για τις εκδρομές που διοργανώνει το Τμήμα Συνταξιούχων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να περάσουν
μια διαφορετική και ξέγνοιαστη μέρα
μακριά από τα καθημερινά προβλήματα.
Στην εκδρομή συμμετείχαν πέραν των
200 συνταξιούχων. Τους συνόδευαν ο
Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας
ΣΕΚ Αμμοχώστου Δημήτρης Μαούρης
και το μέλος της Γραμματείας ΣΕΚ
Αμμοχώστου Σταύρος Χαραλάμπους.
• Η εκδρομή επαναλήφθηκε στις 14 Ιουνίου 2015.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΟΥΣΙΩΝ - ΦΤΩΧΩΝ

• ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ: Οι ξενοδόχοι να εισακούσουν
την προτροπή του προέδρου

Μειοψηφία οι Κύπριοι στον τομέα
της απασχόλησης

ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η

Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Επισιτισμού
και Κέντρων Αναψυχής [ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ] χαιρετίζει τη
δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην χθεσινή
συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ όπου κάλεσε τους ξενοδόχους να
προτιμούν Κύπριους εργαζόμενους και να εφαρμόζουν
τους κανονισμούς και τις συλλογικές συμβάσεις.
Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία επικρίνει την αναληθή τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ Χάρη Λοιζίδη σύμφωνα με την οποίαν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου
κλήθηκαν από το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας 1400
άτομα για εργοδότηση και παρουσιάσθηκαν μόνον τέσσερα.
Η πραγματικότητα είναι ότι έχουν κληθεί 47 άτομα,
λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και οι οποίοι καμμία σχέσην έχουν με το επάγγελμα του ξενοδοχουπάλληλου.

Αν πράγματι οι
ξενοδόχοι θέλουν
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενο- να προσλάβουν
δόχων για αναληθή στοιχεία
στις επιχειρήσεις
τους
Κύπριους
√ Οι χαμηλοί μισθοί αποτρέ- σ υ μ β ά λ λ ο ν τ α ς
πουν τους Κυπρίους να εργα- στη μείωση της
ανεργίας
και
σθούν στα ξενοδοχεία
στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, ας εισακούσουν τις προτροπές του προέδρου της Δημοκρατίας για
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, των θεσμίων
και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Ας μην μας διαφεύγει το γεγονός
ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρέχονται μισθοί πείνας
γεγονός που αποτρέπει το ντόπιο δυναμικό να εργασθεί
στα ξενοδοχεία και στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού
και επισιτισμού.

√ Επικριτικές βολές κατά

Η ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ καλεί το υπουργείο Εργασίας όπως
δημοσιοποιήσει τα πραγματικά στοιχεία για να αποκαλυφθεί η παραπληροφόρηση που επιχειρεί να διοχετεύσει στην κοινή γνώμη ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων. Καταλήγοντας, η Ομοσπονδία καλεί το υπουργείο
Εργασίας όπως εντατικοποιήσει τους ελέγχους και τις
επιθεωρήσεις με σκοπό την πάταξη των κρουσμάτων
καταστρατήγησης της συλλογικής σύμβασης και των
όρων λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων. Η φετινή χρονιά προβλέπεται να είναι η καλύτερη όλων των
εποχών για τον Κυπριακό Τουρισμό τον οποίον όλοι
οφείλουμε να προστατεύσουμε για το καλό της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολο της.

Ο

διευθυντής της Συνδικαλιστικής Σχολής της ΣΕΚ,
Νίκος Νικολάου, συμμετείχε
στο προεδρείο σεμιναρίου που
διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Δημοσιογράφων μαζί
με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης , Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στις 06 Ιουνίου 2016 στις Βρυξέλλες.
Το σεμινάριο με τίτλο «Η Νέα
Πολιτική Προσόντων για την
Ευρώπη» (New Skills Policy for
Europe) απευθυνόταν προς
δημοσιογράφους από τα 28
Κράτη Μέλη ώστε να ενημερωθούν για τη νέα πολιτική που
θα ανακοινωθεί στις 20 Ιουνίου. Στο σεμινάριο συμμετείχε
από την Κύπρο ο δημοσιογράφος Χρήστος Μιχάλαρος από
το Sigmalive.
Ο Νίκος Νικολάου, εκπροσωπώντας τη συνδικαλιστική
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Κύπρος συγκαταλέγεται στα
εννέα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπου οι πολίτες της
είναι μειοψηφία στον τομέα της
απασχόλησης.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Κύπρος
παρουσιάζεται ως ένα από τα
εννέα κράτη μέλη της ΕΕ όπου τα
ποσοστά απασχόλησης για τους
μη υπηκόους του κράτους είναι
υψηλότερα από εκείνα των
Κυπρίων υπηκόων. Συγκεκριμένα
ενώ το ποσοστό απασχόλησης
για το 2015 βρισκόταν στο 79.3%
για τους Κύπριους, η απασχόληση ήταν υψηλότερη, στο 82,2%
για τους μη Κύπριους, ποσοστό
που φτάνει το 82,7% για όσους
ήταν υπήκοοι άλλων χωρών της
ΕΕ και στο 81,5% για τους αλλοδαπούς.
Η τάση αυτή έρχεται σε αντίθεση
με τις γενικές διαπιστώσεις για
το σύνολο της ΕΕ, όπου επί του
ποσοστού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού η απασχόληση
ήταν κάτω του 70% για τους μη
πολίτες της ΕΕ ηλικίας 20 έως 64
ετών 969,8%) και πάνω από 77%
για τους υπηκόους της χώρας
αναφοράς (77,3%).
Η Κύπρος βρίσκεται πριν από την
Τσεχία και την Ουγγαρία με
ποσοστά απασχόλησης για τους
υπηκόους της στο 79,3% και για
τους μη Κύπριους στο 81,5%.
Αντίθετα, στις χώρες όπου τα
ποσοστά απασχόλησης των
υπηκόων τους είανι ψηλότερα
συγκαταλέγονται η Ολλανδία
(59,7% για τους μη πολίτες της ΕΕ
σε σύγκριση με 82,2% για τους
υπηκόους της, ή -22,5 ποσοστιαίες μονάδες), η Φινλανδία (-18,8
ποσοστιαίες μονάδες), η Γερμανία (-18,3), η Γαλλία (-15,7), η

Δανία (-15,6), η Σουηδία (-15,3)
και το Βέλγιο (-14,6).
Εισοδήματα
Σε σχέση με το πρώτο σκέλος που
αφορά το πως διαφοροποιήθηκαν τα εισοδήματα ανάμεσα
στους Κύπριους πολίτες, τα

√ Η μεσαία τάξη πλήγηκε
ανεπανόρθωτα τα τελευταία
τέσσερα χρόνια

• Συναντήθηκε με
την Επίτροπο Απασχόλησης Μαριάν Τίσεν

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Παρών στο σεμινάριο ήταν και
η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα
Απασχόλησης,
Κοινωνικών
Υποθέσεων και Κοινωνικής
Ένταξης, Μαριάν Τίσεν. Η
Ευρωπαία Επίτροπος παρουσίασε τη νέα πολιτική σε θέμα-

των σε ένα άτομο. Όπως η ίδια η
Eurostar επισημαίνει, η Κύπρος
το 2014 κατέγραψε «την πιο
ταχεία αύξηση της ανισότητας σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Εισοδηματική ανισότητα

στοιχεία της eurostat δείχνουν
ξεκάθαρα ότι έχει περάσει στο
παρελθόν η μεσαία τάξη, που
άλλοτε χαρακτήριζε τη χώρα.
Συγκεκριμένα η Κύπρος εμφανίζεται να φιγουράρει στην πρώτη
θέση και μάλιστα με μια διαφορά
που καμιά άλλη χώρα δε έχει
καταγράψει σε ό,τι αφορά το δείκτη κατανομής του εισοδήματος,
ο οποίος από το 2014 και εντεύθεν δείχνει μια κατακόρυφη ανισότητα. Επεξηγείται ότι τα στοιχεία εξήχθησαν στη βάση του δείκτη Gini, ο οποίος θεωρείται ένας
από τους πιο αξιόπιστους τρόπους μέτρησης της εισοδηματι-

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΚ
πλευρά, συμμετείχε στο πάνελ
για να παρουσιάσει το θέμα
πως οι συντεχνίες και γενικότερα οι κοινωνικοί εταίροι
έχουν ρόλο και λόγο τόσο στη
διαμόρφωση όσο και στην
εφαρμογή της πολιτικής σε

κής ανισότητας και η διαφορά
μετριέται ως εξής: το 0 δείχνει
ίση κατανομή εισοδημάτων ανάμεσα στους πολίτες μιας χώρας
και ενόσω ο αριθμός αυξάνεται
σημαίνει τη διαφορά που προκύπτει. Π.χ. ο αριθμός 100 σημαίνει
πλήρη συγκέντρωση εισοδημά-

τα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και προσόντων,
ιδιαίτερα όσο αφορά τους
εργαζόμενους με πολύ χαμηλά
προσόντα καθώς και την πολιτική για αξιολόγηση των προσόντων των προσφύγων για
γρηγορότερη ένταξη τους στην
αγορά εργασίας ώστε να προσφέρουν και όχι μόνο να λαμβάνουν επιδόματα. Στο σεμινάριο συμμετείχαν από πλευράς της Ευρωπαϊκής επιτροπής και άλλα υψηλόβαθμοι
λειτουργοί όπως ο Γενικός
Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Μισέλ Σερβός.
Στο περιθώριο του σεμιναρίου
ο κ. Νικολάου είχε συνάντηση
με την κ. Τίσεν με την οποία

συζήτησαν τα προβλήματα
που υπάρχουν στα θέματα

Όπως φαίνεται στους σχετικούς
πίνακες της Eurostat, στην Κύπρο
η εισοδηματική διαφορά μεταξύ
2008 - 2014 ανήλθε στο 5,8 ενώ
στην Ισπανία, που κατατάσσεται
δεύτερη, η διαφορά βρίσκεται
στο 2,8. Είναι αξιοσημείωτο ότι
στο σύνολο της ΕΕ αλλά και της
ευρωζώνης η διαφορά στην ανισότητα των εισοδημάτων βρίσκεται στο 0.6 και 0.2 αντίστοιχα.
Η διαφορά 5,8 για την Κύπρο
προέκυψε μεταξύ του 29.0 στο
οποίο βρισκόταν το 2008 και στο
34,8 στο οποίο βρισκόταν το
2014, δηλαδή κατέγραψε αύξηση
κατά 6 μονάδες που είναι μακράν
η μεγαλύτερη της Ευρώπης.
απασχόλησης τόσο στην
Κύπρο όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και τις ανέλυσε τις
θέσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος.

Χρήστος Μιχάλαρος, Επίτροπος Τίσεν και Νίκος Νικολάου
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ο Ινστιτούτο Ελληνικού
Πολιτισμού και η Εστία
Ελλάδος Κύπρου χαιρετίζουν
την απόφαση του Υπουργού
Παιδείας Κώστα Καδή για
αύξηση των ωρών διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών
στον γυμνασιακό κύκλο.
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού σε ανακοίνωση του
επισημαίνει πώς στη νέα
εποχή του παγκοσμιοποιούμενου καννιβαλισμού και του
πνευματικού υποσιτισμού, οι
μαθητές μας οφείλουν να στηριχτούν στην πιο πλούσια
γλωσσική παρακαταθήκη του
κόσμου, την Ελληνική γλώσσσα, απολαμβάνοντας το κάλλος της δημιουργίας των πιο
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• Παρέμβαση Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού και Εστίας Ελλάδας Κύπρου

ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
πεφωτισμένων ανθρώπων της
υφηλίου από παλαιοτάτων
χρόνων μέχρι σήμερα.
Είναι υπέρτατη ευθύνη της
πολιτείας μέσω της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών
να διαδραματίσει σημαίνοντα
ρόλο στη δημιουργία πολιτών
με αίσθηση αυτοσυνειδησίας,
κριτικής σκέψης ελεύθερης και
υπεύθυνης προσωπικότητας.
Από την πλευρά της, η Εστία
Ελλάδος Κύπρου, στηρίζει και
ενισχύει κάθε προσπάθεια για
τη διδασκαλία κειμένων της
αρχαίας ελληνικής στα σχολεία μας, ιδιαίτερα αν ληφθεί
υπόψη ότι σε πολλές χώρες
της Ευρώπης και ειδικά στη
Γαλλία και στη Γερμανία η
διδασκαλία των Αρχαίων
Ελληνικών αποτελεί σημαντικό

μέρος του εκπαιδευτικού κορμού της Μέσης Εκπαίδευσης
των χωρών αυτών. Σε ανακοίνωση της, τονίζει πώς «η
Αρχαία Ελληνική, με τα Λατινικά, είναι οι δύο γλώσσες πουμε
τον γλωσσικό πλούτο τους
έχουν αιμοδοτήσει τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας
πολιτιστικής δημιουργίας. Ιδιαίτερα η Αρχαία Ελληνική και,
συνακόλουθα η Νέα Ελληνική,
μαζί με την Κινεζική, είναι οι
δύο μοναδικές γλώσσες στον
κόσμο που ομιλούνται, γράφονται, εξελίσσονται αδιάσπαστα εδώ και πάνω από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Προσθέτει
δε τα εξής.
«Τα σημαντικότερα κείμενα του
πολιτισμού της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα, το

Βυζάντιο, τον μεσαίωνα, την
πρώιμη και την ύστερη ορθόδοξη γραμματεία, μέχρι σήμερα
έχουν τα θεμέλιά τους στην
αειθαλή γλωσσική προσφορά
της Αρχαίας Ελληνικής.»

ΚΑΙΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Γιατί οι μαθητές μας πρέπει να
διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά;
• Διότι όλη η Ευρώπη και ο
πολιτισμένος κόσμος στηρίζονται στα έργα της αρχαίας
ελληνικής γραμματείας. Η
αρχαία Ελληνική και στη συνέχεια η νέα Ελληνική πλούτισαν
τις σημαντικότερες γλώσσες
και αποτελούν την πανίσχυρη
διαμεσολάβηση μεταξύ του
Ελληνικού και του Παγκόσμιου
Πολιτισμού.
• Διότι στην Αρχαία Ελλάδα

• Η Τουρκία οδηγείται στην απομόνωση και την αυτοδιάλυση

Η ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΦΟΡΜΗ
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ό

νειδος προς την πολιτισμένη ανθρωπότητα
και ιταμή πρόκληση προς τους Ορθόδοξους
λαούς αποτελεί η αποτρόπαια βεβἠλωση της
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ με την τηλεοπτική αναμετάδοση
της ανάγνωσης του κορανίου την περασμένη
εβδομάδα την περίοδο του ραμαζανίου.

σουλμάνοι την περίοδο του ραμαζανίου.

Η ενέργεια αυτή που οδηγεί ολοταχώς πίσω
στον Οθωμανικό Μεσαίωνα γεννά σοβαρά ερωτηματικά

Η βέβηλη εκδήλωση περιλαμβάνει προσευχές,
αναγνώσεις του Κορανίου αλλά και συζητήσεις
με θέμα «την αδελφότητα στο Ισλάμ, την δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την φιλανθρωπία». Σε
αυτό θα παρευρίσκονται κάθε μέρα διαφορετικοί
καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών
και ιμάμηδων.

- Που είναι η πολιτισμένη ανθρωπότητα που
κόπτεται για την ανάδειξη και την προστασία
των πολιτισμικὠν πνευματικών μνημείων;
- Που είναι οι αντιδράσεις της Ευρωπαικής Ένωσης

Η απόφαση αυτή φαίνεται να είναι ″εκδικητική″
απέναντι στην χριστιανική δύση, με αφορμή την
τελευταία απόφαση της Γερμανίας να αναγνωρίσει την σφαγή 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων
από τους Μωαμεθανούς το 1915 ως γενοκτονία.

Η μόνη σοβαρή αντίδραση προήλθε από την
Ρωσσία μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκλέι Λαβρόφ
ο οποίος έστειλε ηχηρό μήνυμα στους Τούρκους.
Μιλώντας στο ρωσικό κανάλι Rossiya 1 υποστήριξε ότι η υπερφίαλη εξωτερική πολιτική της
Τουρκίας τα τελευταία χρόνια με τις ατελείωτες
προκλήσεις της οδηγεί αυτή την χώρα σε οριστική διάλυση και επαίνεσε την Γερμανία ότι με την
απόφαση της αυτή αναγνώρισε το ιστορικό
παρελθόν και έδωσε ηχηρό χαστούκι στην Τουρκία ενώ είναι μια καλή αφετηρία για την βελτίωση των σχέσεων της με την Ρωσία.
Αφορμή για τις νέες δηλώσεις του Ρώσου
υπουργού Εξωτερικών έδωσε η ψήφιση από το
γερμανικό κοινοβούλιο της αναγνώρισης της
γενοκτονίας των Αρμενίων και όχι μόνο από τους
Οθωμανούς και τους Κεμαλικούς.
Ο κ. Λαβρόφ, σχολιάζοντας αυτή την ιστορική
όπως χαρακτήρισε απόφαση του γερμανικού
κοινοβουλίου δήλωσε ότι είναι η απαρχή της
πλήρους απομόνωσης της Τουρκίας και της
διάρρηξης των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή
Ένωση ενώ τα έχει χαλάσει και με τις ΗΠΑ και
αυτό είναι η απαρχή του τέλους για την χώρα
αυτή.

85 χρόνια μετά «έσπασαν οι αλυσίδες»
85 πέντε χρόνια μετά την μετατροπή της Αγιάς
Σοφιάς σε μουσείο, η τουρκική κυβέρνηση εντελώς απροκάλυπτα άνοιξε το ιστορικό βυζαντινό
μνημείο ως τζαμί για να προσεύχονται οι μου-

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα αυτή «πρόκληση»
για την ορθοδοξία έρχεται στον απόηχο μίας
μεγάλης συγκέντρωσης φανατικών μουσουλμάνων που έλαβε χώρα έξω από τον ιστορικό ναό,
την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης την περασμένη εβδομάδα. Χιλιάδες φανατικοί μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία έξω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη διαβάζοντας στίχους του Κορανίου και
ζητώντας να μπορούν να προσευχηθούν στο
εσωτερικό του ναού. «Ας σπάσουν οι αλυσίδες,
να ανοίξει η Αγία Σοφία», φώναζε το πλήθος,
σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων
Dogan.

αποκαλύφθηκε και αναδείχθηκε η αξία και η σημασία του
ανθρώπου ως αυτόνομης προσωπικότητας, που δεν αντέχει
τη σκλαβιά και την υποταγή
και είναι έτοιμος να αγωνιστεί
και να θυσιαστεί για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του,
για την πατρίδα και για τις
πανανθρώπινες αρχές και
αξίες.
• Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης και άλλα
πολιτιστικά ιδρύματα της Ιταλίας, κήρυξαν το 2016 ως έτος
Ελληνοφωνίας και πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις.
Επίσης, σε 320 Λύκεια της Ιταλίας διδάσκονται από πρωτότυπο Αρχαία Ελληνικά».

Ρωσσικό «τελεσίγραφο» προς Ερντογάν

H

Ρωσία απαιτεί από την Τουρκία την επιστροφή της Αγίας
Σοφίας στην Ορθοδοξία ως ένδειξη «καλής θέλησης» από την
Άγκυρα και το Ισλάμ και θα χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση
του συμβόλου της Χριστιανοσύνης προσφέροντας και τους καλύτερους επιστήμονες και συντηρητές της.
Μετά από πρόσφατο ψήφισμά της η ρωσική Δούμα ζήτησε την
επιστροφή της Αγίας Σοφίας στο ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
«Η κίνηση αυτή θα βοηθήσει την Τουρκία και το Ισλάμ να αποδείξει ότι υπάρχει καλή θέληση , υπεράνω της πολιτικής, και
είναι αναγκαία η επιστροφή της Αγίας Σοφίας στην χριστιανοσύνη», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας για
την προστασία των χριστιανικών αξιών SergeI Gavrilov.
«Θα συμμετάσχουμε στη χρηματοδότηση, καθώς και στην συμμετοχή της αποκατάστασης του χριστιανικού μνημείου από τους
καλύτερους Ρώσους συντηρητές και επιστήμονες».
«Η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι είναι δυνατό να σκεφτούμε ότι
στην Τουρκία, και συγκεκριμένα
στην Κωνσταντινούπολη (οι
Ρώσοι χαρακτηριστικά την αναφέρουν με το αληθινό της όνομα
υιοθετώντας πλήρως τις ελληνικές θέσεις), ευρίσκεται ο
αρχαιότερος και ιερότερος ναός
του χριστιανικού κόσμου, η Αγία
Σοφία.
Η ιστορία του συνδέεται με την
ιστορία της Ορθοδοξίας. Αναμένουμε ότι η τουρκική πλευρά να
προχωρήσει σε μια φιλική κίνηση με την επιστροφή της Αγίας
Σοφίας στην Χριστιανική Εκκλησία» είπε ο Gavrilov. Ο Ιερός της
Αγίας Σοφίας μετά την Άλωση
της Πόλης από τους Οθωμανούς
το 1453 μετατράπηκε σε τζαμί
ενώ το 1935, με απόφαση του κεμαλικού καθεστώτος μετατράπηκε σε μουσείο. Ο ναός έχει συμπεριληφθεί στην παγκόσμια
κληρονομιά της UNESCO, από το 1985.
Η Μόσχα μετά την κατάρριψη από την Τουρκία του μαχητικού
της, υποστηρίζει και υιοθετεί όλες τις ελληνικές θέσεις ως προς
τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και την επιστροφή της Αγίας Σοφίας στην Ορθοδοξία (κάτι που το απαιτούν
άλλωστε οι απανταχού Ορθόδοξοι σε όλον τον πλανήτη πρωτοστατούντων των Ρώσων πολιτών).
Με την απαίτηση αυτή, πλέον η Ρωσία αναγάγει το ζήτημα της
Αγίας Σοφίας ως ρωσοτουρκικό θέμα, και δεν είναι πλέον η
Ελλάδα μόνη της στην προσπάθεια να αποτραπούν τα ισλαμιστικά σχέδια του Ρ.Τ.Ερντογάν που θέλει να την συλήσει ξανακάνοντάς την τέμενος.
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• Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο ενέκρινε δέσμη ψηφισμάτων
Οικονομία
Οι σύνεδροι του Παγκυπρίου
Συνεδρίου της ΣΕΚ καλούν την
κυβέρνηση να προχωρήσει σε
πολιτικές ανάπτυξης της οικονομίας σε τρόπο που θα δημιουργούνται νέες ποιοτικές
θέσεις εργασίας και θα ενισχύεται η απασχόληση.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια θα
πρέπει να επισπευσθεί η υλοποίηση όλων των αναπτυξιακών έργων που εξήγγειλε πρόσφατα ανά επαρχία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, με την
αυστηρή συνδικαλιστική προϋπόθεση ότι, τα έργα αυτά θα
πρέπει να υλοποιηθούν από
εταιρείες και εργολάβους που
είναι νόμιμοι και εγγεγραμμένοι
στα σχετικά μητρώα του κράτους και σέβονται τις συλλογικές συμβάσεις και τα εργασιακά θέσμια.

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

Τ

ο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ γύρισε νέα σελίδα για το Κίνημα. Οι εργασίες του
συνεδρίου κύλησαν με απόλυτη επιτυχία. Εγκρίθηκε η δράση του Κινήματος για την
παρελθούσα τετραετία και καθορίστηκαν ο στόχοι και οι προτεραιότητες της ΣΕΚ στην
μεταμνημονιακή εποχή. Παράλληλα εγκρίθηκε δέσμη ψηφισμάτων για κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.
Το απόσταγμα των ψηφισμάτων δημοσιεύει σε συνέχειες η «Εργατική Φωνή».
Μια καλά και δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση θα δώσει
ανάσες στους πολίτες και θα
βοηθήσει την πραγματική
οικονομία.
• Κυβέρνηση, Κεντρική Τράπεζα και άλλοι συναρμόδιοι
φορείς πρέπει να συντονιστούν και να επισπεύσουν τις
διαδικασίες για αναδιάρθρωση
των δανείων και περιορισμό

την έξοδο της χώρας από το
Μνημόνιο και υποδεικνύουν
πως, η επιτυχία ολοκλήρωσης
του συνίσταται κυρίως τις
θυσίες του κυπριακού λαού
που αγόγγυστα αποδέχτηκε τη
σκληρότητα των μέτρων που
προηγήθησαν του Μνημονίου
π.χ. μείωση και παγοποίηση
μισθών και ΑΤΑ, αύξηση ΦΠΑ
από το 15% στο 19% και δέχτη-

Δικαστήριο και τους Ευρωβουλευτές, με βάση τις εξουσίες
που έχουν όπως προκύπτουν
από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να προβληματιστούν έντονα
για τις εξελίξεις που αφορά τις
προοπτικές που δημιουργούνται μέσω αυτών των συμφωνιών και να αναλογιστούν τις

κε με πόνο ψυχής το βίαιο κούρεμα των καταθέσεων σε μια
προσπάθεια να σωθεί το
αμαρτωλό τραπεζικό σύστημα.

ευθύνες τους, να κατοχυρώσουν τα εργασιακά δικαιωμάτων μέσα και από την ενσωμάτωση τους στις υπο εξέλιξη
Συμφωνίες, των Συνθηκών της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(ILO), να διασφαλίσουν τη ρητή
εξαίρεση από τις συμφωνίες
το ξεπούλημα των ουσιωδών
δημοσίων υπηρεσιών (πχ νερό,
εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές
υπηρεσίες),να κατοχυρώσουν
υψηλά επίπεδα διαφάνειας και
εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό
προδιαγραφών προστασίας
της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος μέσα σε όποια συμφωνία,
να έχουν ως κύριο γνώμονα
τους το συμφέρον ολόκληρου
του λαού και όχι μόνο των
οικονομικών παραγόντων.

νουν τα δικαιώματα τους, μια
επιλογή με μακροπρόθεσμες
αρνητικές επιπτώσεις για τους
ίδιους.
Στην ίδια βάση, οι σύνεδροι
καυτηριάζουν την πρόθεση και
τις πράξεις διάλυσης ταμείων
προνοίας, όπως επίσης και
την προσπάθεια που καταβάλλεται από μερίδα της εργοδοτικής πλευράς για εκμετάλλευση της οικονομικής ύφεσης με
στόχο τη διάλυση των θεσμού
αυτού που αποτελεί δεύτερο
πυλώνα
συνταξιοδοτικής
παροχής.
Οι σύνεδροι αποφασίζουν
μεταξύ άλλων όπως:
• Ενισχύσουν τις προσπάθειες
που καταβάλλει η ΣΕΚ, σε
τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και το σύνολο του

Πέραν τούτοι οι σύνεδροι
καλούν την κυβέρνηση να λάβει
τα πιο κάτω μέτρα:
• Να βελτιώσει τα δημόσια
οικονομικά μέσα από την
αυστηρή πάταξη της φοροδιαφυγής και μέσα από την
είσπραξη των καθυστερημένων
φόρων που συμποσούνται σε
εκατοντάδες
εκατομμύρια
ευρώ.
• Να λάβει μέτρα για βελτίωση
της εθνικής παραγωγικότητας,
που αφέθηκε στα αζήτητα και
είναι το παραμελημένο παιδί
της εκάστοτε κυβερνητικής
πολιτικής.
• Να απλοποιηθούν – σε
συνεργασία κυβέρνησης και
Κεντρικής Τράπεζας – οι διαδικασίες χρηματοδότησης της
οικονομίας και να βοηθηθούν
οι δανειολήπτες με καλό ιστορικό να εκπονήσουν αναπτυξιακές πολιτικές.
• Να επισπευσθούν οι ανακρίσεις και να οδηγηθούν ενώπιον
της δικαιοσύνης – για παραδειγματική και τεκμηριωμένη
τιμωρία – όσοι ενέχονται στην
καταστροφή της κυπριακής
οικονομίας.
• Να αρχίσει κοινωνικό διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα
για το σχεδιασμό μιας γενικής
φορολογικής μεταρρύθμισης,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, η προηγούμενη φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002.

των μη εξυπηρετούμενων που
αποτελούν σοβαρό βαρίδι που
περιορίζει την παραπέρα αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.
• Να ληφθούν μέτρα για σοβαρή αναδιάρθρωση της οικονομίας η οποία τα τελευταία
χρόνια στήριξε την πρόοδο και
την ανάπτυξη της στο χρηματοοικονομικό τομέα και γενικά
στις Υπηρεσίες.
Πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά μια ποιοτική διαφοροποίηση της διάρθρωσης της
κυπριακής οικονομίας που θα
στοχεύει και στην ανάπτυξη
των υπολοίπων τομέων, όπως
είναι π.χ. ο γεωργικός, ο βιομηχανικός και ο μεταποιητικός
τομέας.
Τέλος οι σύνεδροι χαιρετίζουν

Διμερείς και πολυμερείς
εμπορικές συμφωνίες
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου, αντιλαμβανόμενοι ότι, οι επιχειρούμενες
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, όπως, η TTIP, η CETA
η TiSA διαμορφώνουν ένα νέο
αρνητικό σκηνικό για τη δημοκρατία, την κοινωνία, τα κοινά
αγαθά και το περιβάλλον με
την εξουσία που δίνουν στις
πολυεθνικές εταιρείες και με τα
όσα προσπαθούν να επιβάλλουν στους πολίτες των
εμπλεκόμενων χωρών καλούν
τη Κυβέρνηση, τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, το Ανώτατο

Ταμεία Προνοίας
Διαπιστώνουν ότι, μετά το
κούρεμα των καταθέσεων και
τις επιπτώσεις που επέφερε
στα διάφορα Ταμεία Προνοίας
αλλά και μετά τις σχετικές
αποφάσεις που έλαβαν οι τραπεζικοί υπάλληλοι για διάλυση
των Ταμείων Προνοίας τους,
παρουσιάστηκε το φαινόμενο
πάρα πολλοί εργαζόμενοι που
δεν ανήκουν στα Παγκύπρια
Ταμεία Προνοίας που διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι,
να τα διαλύουν και να παίρ-

συνδικαλιστικού κινήματος,
για λήψη μέτρων για προστασία και αποκατάσταση των
κουρεμένων Ταμείων Προνοίας,
(τουλάχιστο στη βάση της
συνεννόησης που έχει προκύψει μετά από διαβούλευση με
τον Υπουργό Οικονομικών για
αποκατάσταση του 75% της
αρχικής τους αξίας).
• Συμβάλουν στην προσπάθεια
για αποτροπή της επέκτασης
του φαινομένου της διάλυσης
των ταμείων προνοίας, μέσα
και από την περαιτέρω ενίσχυσης της διαχείρισης και εποπτείας του θεσμού.
• Διεκδικήσουν όπως επανασυζητηθεί, με την ενεργό
εμπλοκή και της Επιτροπής
Επαγγελματικών και Συνταξιοδοτικών Παροχών, η πρόσφατη νομοθεσία περί συστήματος
εγγύησης των καταθέσεων και
εξυγίανσης πιστωτικών και
άλλων ιδρυμάτων Ν5.(I)/2016,
που αφορά την προστασία
των καταθέσεων στα ταμεία
προνοίας των «μικρομεσαίων
επιχειρήσεων τα οποία είναι
εγγεγραμμένα στον Έφορο
Ταμείων
Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών»,
καθώς με βάση τον ορισμό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η
πρόνοια αυτή καλύπτει επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι
250 άτομα.
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• Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο ενέκρινε δέσμη ψηφισμάτων
Εθνικό θέμα

νέστερες θέσεις απασχόλησης.

Οι σύνεδροι σημειώνουν πως,
παρά τις εξελίξεις που καταγράφονται στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, τονίζουν
ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία
παραμένει θύμα εισβολής,
κατοχής
και
κατάφωρης
παραβίασης και προσβολής
του διεθνούς δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
πως, η συνεχιζόμενη κατάσταση αποτελεί συνεχή απειλή για
τη σταθερότητα στην περιοχή

Η αγορά υπηρεσιών σε θέσεις
εργασίας που αντικαθιστούν
μόνιμες θέσεις απασχόλησης,
μόνο προβλήματα δημιουργεί
στην αγορά εργασίας και είναι
επιζήμια για όλους τους εργαζομένους, γιατί τους στερεί
βασικά εργασιακά δικαίωμα
όπως, του ανεργιακού επιδόματος, το δικαίωμα της πληρωμής άδειας ανάπαυσης, τις
εισφορές στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις και γενικά όλων
των εργασιακών δικαιωμάτων
και ωφελημάτων που απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις και τις σχετικές νομοθεσίες για τον κάθε εργαζόμενο
μισθωτό στην Κύπρο.

H ΣΕΚ βρίσκεται πάντα παρούσα στις προσπάθειες που
καταβάλλονται για δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη επίλυση
του Κυπριακού προβλήματος,
με πλήρη κατοχύρωση των
ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων όλων των
νόμιμων κατοίκων της Κύπρου,
αξιοποιώντας την ιδιότητά
της ως πλήρες και ενεργό
μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC),
όπως επίσης και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).
Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, οι σύνεδροι διεκδικούν
όπως, η λύση στο Κυπριακό
πρόβλημα θα πρέπει να είναι
δημοκρατική, δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη, συμβατή με
τους νόμους και τις αρχές της
Ε.Ε, τη Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε.
Παράλληλα, οι σύνεδροι αποφασίζουν πως:

Δυστυχώς κάποιοι εργοδότες,
ακόμη και το ίδιο το κράτος,
στην προσπάθεια τους να μειώσουν το εργατικό κόστος και
παράλληλα να μην δημιουργούν τις οποιεσδήποτε συμβατικές δεσμεύσεις, επιλέγουν
την εργοδότηση ατόμων με την
μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών
για την κάλυψη μόνιμων θέσεων απασχόλησης.
Για την αντιμετώπιση αυτού
του φαινομένου, θα πρέπει η
κυβέρνηση να ρυθμίσει το θέμα
της εγγραφής αυτοεργοδοτουμένων, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται
να
εγγράφεται
κάποιος ως αυτοργοδοτούμενος στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για επαγγέλματα που θα
πρέπει να υπάρχει σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου.

• στηρίζουν τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους
ηγέτες των δύο κοινοτήτων και
τους καλούν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους και
να εργαστούν με προσήλωση
για μία γρήγορη και περιεκτική
λύση του κυπριακού προβλήματο.

Επιπρόσθετα, η Βουλή θα πρέπει νομοθετικά να ρυθμίσει
ξεκάθαρα πότε υπάρχει σχέση
εργοδότη-εργοδοτουμένου και
πότε και σε ποιες περιπτώσεις
επιτρέπεται η αγορά υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οποιαδήποτε κενά.

Αγορά υπηρεσιών

καταναλωτών

Τα τελευταία χρόνια, μια νέα
μορφή επισφαλούς απασχόλησης έχει εισαχθεί παράνομα
στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να πλήττονται τα
δικαιώματα των εργαζομένων
και να δημιουργούνται δυσμε-

Οι σύνεδροι υποστηρίζουν
πως αποτελεί ύψιστη υποχρέωση όλων των αρμοδίων
φορέων να διασφαλίσουν τα
συμφέροντα των καταναλωτών και να τους προστατεύ-

σουν στο
βαθμό.

μέγιστο

δυνατό

Ως εκ τούτου, καλούν την
κυβέρνηση να λάβει μεταξύ
άλλων τα πιο κάτω μέτρα:
• Να συνέρχεται πιο τακτικά η
Συμβουλευτική
Επιτροπή
Καταναλωτών, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του
εκάστοτε υπουργού Εμπορίου.
• Να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ώστε να γίνει κτήμα
του λαού η νομοθεσία που
αφορά την Εξώδική Διευθέτηση

των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με παραπομπή τους σε
Διαιτήσια.
• Να αυξηθούν οι ποινές για
όσους παράγουν και διοχετεύουν στην αγορά ακατάλληλα
προϊόντα. Η αύξηση των ποινών ίσως περιορίσει τον διατροφικό εφιάλτη που μας
απειλεί πλέον πάνω σε καθημερινή βάση.
• Να υπάρξει φορο-ελάφρυνση
στα καύσιμα, στα οποία
παρατηρείται το φαινόμενο να

επιβάλλεται ΦΠΑ πάνω στο
φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τα 2/3 της λιανικής
τιμής πώλησης να είναι φόροι.
• Να στελεχωθεί με το απαραίτητο και καλά καταρτισμένο
προσωπικό η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ),
η οποία οφείλει να επισπεύσει
τη μελέτη των καταγγελιών
που βρίσκονται ενώπιον της,
σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καρτέλ σε μια σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης.

Προστασία των

Aποκρατικοποιήσεις
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου, εκφράζουν την
απογοήτευση τους αλλά και την αντίθεση τους, γιατί τροχιοδρομούνται μια σειρά από αποκρατικοποιήσεις οι οποίες δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Διαπιστώνουν ότι τα δεδομένα και οι ιδιαιτερότητες του κάθε
Ημικρατικού Οργανισμού επιβάλλουν τεκμηριωμένο διάλογο με
τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για βελτίωση των Οργανισμών.
Τονίζουν ότι, μονομερείς αποφάσεις και ενέργειες που στοχεύουν
σε διάσπαση Ημικρατικών Οργανισμών αλλά και παραλήψεις
που δυνατόν να οδηγήσουν στην απομείωση ή/και απαξίωση
τους ή/και συγκαλυμμένος ιδιωτικοποίηση τους, δεν μπορεί να
γίνουν αποδεκτές.
Τέλος, οι σύνεδροι, καλούν την Πολιτεία να προχωρήσει σε αποφάσεις εκσυγχρονισμού και αποκομματοποίησης των Ημικρατικών Οργανισμών, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους,
κατά τρόπο που να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τους προς
όφελος της χώρας και του κοινωνικού συνόλου.

Ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου
Οι εργαζόμενοι του τόπου, μετά από μια
πενταετία θυσιών και περικοπών σε μισθούς
και άλλα ωφελήματα, λόγω της κρίσης και των
συνεπαγόμενων προβλημάτων στην οικονομία,
δικαιολογείται να διεκδικούν βελτίωση της
οικονομικής τους θέσης. Προτάσσουν και
απαιτούν από κράτος και εργοδότες όπως
συμφωνήσουν, σε επαναφορά και βελτίωση
δικαιωμάτων και ωφελημάτων, που παραχωρήθηκαν ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.
Οι σύνεδροι αξιολογούν ως αναγκαία τη νομοθετική ρύθμιση βασικών όρων των συλλογικών
συμβάσεων αφού αυτό, αποτελεί βασική προϋπόθεση για καταπολέμηση της εκμετάλλευσης
των εργαζομένων, τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού
σε σχέση με το κόστος εργασίας, που στο τέλος
θα αποβλέπει σε πλήρη απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας. Ως κοινωνία
θα πρέπει να προσβλέπουμε στη δημιουργία
διαρκών και ποιοτικών θέσεων εργασίας προς
όφελος της οικονομίας αλλά και της νέας
γενιάς του τόπου.

Λειτουργεί για δεκαετίες ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων που εδράζεται στην τριμερή
συνεργασία και στον κοινωνικό διάλογο που
διαφύλαξε την εργατική ειρήνη προς όφελος
της οικονομίας και της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μελέτες διεθνών Οργανισμών όπως, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφέρουν ότι,
όπου λειτουργούν διεργασίες διαλόγου και
συλλογικές συμβάσεις, πέραν της εργασιακής
ειρήνης συνυπάρχουν εργασιακή ασφάλεια και
μείωση των εργασιακών και φορολογικών ανισοτήτων.
Είναι πρόδηλο ότι, λόγω των δεσμεύσεων προς
το μνημόνιο, λήφθηκαν μέτρα σκληρά για τους
εργαζόμενους και γενικότερα για τους πολίτες,
χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση και διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Αποτέλεσμα
ήταν η ανησυχητική αύξηση της κοινωνικής
ανισότητας και της ανεργίας που επηρέασαν
δυσμενώς και ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή.

ERG_10-10_inn_13 6/14/16 10:59 AM Page 1

10

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

Ο

ι αγχώδεις διαταραχές «θερίζουν»
τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με μία
νέα, παγκόσμια ανάλυση.
Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο
Κέιμπριτζ ανακάλυψαν ότι σχεδόν ένας
στους εννέα βασανίζονται από επίμονη,
ακραία αγωνία και άγχος που τους εξαντλεί και επηρεάζει την καθημερινότητά
τους, πλήττοντας ταυτοχρόνως και την
σωματική υγεία τους.
Πιο ευάλωτοι είναι οι νεαροί ενήλικες
(ηλικίες κάτω των 35 ετών), οι γυναίκες
και οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα.
Παρότι, όμως, οι διαταραχές αυτές
είναι τόσο συχνές, δεν γίνονται επαρκείς έρευνες για τα αίτια και την αντιμετώπισή τους, λένε οι ερευνητές.
Όπως γράφουν στη επιθεώρηση «Brain
and Behavior», εξέτασαν συνδυαστικά
48 προγενέστερες επιδημιολογικές
μελέτες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι σε ετήσια βάση εκδηλώνουν
αγχώδεις διαταραχές πάνω από 60
εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική
Αρχή (Eurostat) ο συνολικός πληθυσμός
της ΕΕ ανέρχεται σε 508,2 εκατομμύρια.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από αγχώδη διαταραχή πάσχει
ένας στους εννέα Ευρωπαίους
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συχνότητα των
αγχωδών διαταραχών κυμαίνεται από
3,8% έως 25%, αναλόγως με τον προς
μελέτιν πληθυσμό.

επικεφαλής ερευνήτρια δρ Ολίβια Ρέμες,
από το Τμήμα Δημοσίας Υγείας & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Κέιμπριτζ.

Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και
της Βόρειας Αμερικής οι διαταραχές
αυτές προσβάλλουν έως και το 10,4%
του πληθυσμού, ενώ στις γυναίκες
πλήττουν έως το 8,7%, στους νεαρούς ενήλικες έως το 9,1% και
στους πάσχοντες από χρόνια
νοσήματα έως το 70%.

Οι γυναίκες φαίνεται πως είναι πολύ
πιο ευάλωτες από τους άνδρες,
αφού εκδηλώνουν αγχώδεις
διαταραχές με διπλάσια συχνότητα.
Ακόμα
περισσότερο,
όμως, κινδυνεύουν οι
πάσχοντες από χρόνια
νοσήματα, οι οποίοι
«κουβαλούν ένα

Τα αντίστοιχα ποσοστά
στις υπόλοιπες περιοχές
του κόσμου είναι πολύ
χαμηλότερα (κάτω από
6,2%).
«Οι αγχώδεις διαταραχές μπορεί να κάνουν
δύσκολη τη ζωή, διότι
μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη
σωματικών ασθενειών και ψυχιατρικών
διαταραχών, καθώς και να αυξήσουν
τον κίνδυνο αυτοκτονίας», δήλωσε η

διπλό φορτίο», κατά την δρα Ρέμες.
Μεταξύ των πασχόντων από σκλήρυνση
κατά πλάκας, λ.χ., το 32% των ασθενών
πάσχουν από κάποια αγχώδη διαταρα-

είτε παρακάτω μερικά άβολα πράγματα για τους περισσότερους
ανθρώπους που αν τα προσπαθήσετε
θα μπορέσετε να εξελιχθείτε.
1. Αναρωτηθείτε για τα πάντα. Μην
παίρνετε τίποτα ως δεδομένο
2. Να είστε ειλικρινείς. Θα νιώσετε

• «Μην μένετε στάσιμοι.
Μην παραμένετε στο προστατευτικό πλαίσιο που οι ίδιοι έχετε
δημιουργήσει. Η διεύρυνση
της ζώνης ασφαλείας σας, είναι
το κλειδί για την αυτοβελτίωση»,
λέει ένας ειδικός σε θέματα
προσωπικότητας
καλύτερα με τον ίδιο σας τον εαυτό
3. Κάντε διαλογισμό. Θα ενισχυθεί η
γνωστική ικανότητα σας, η συναισθηματική νοημοσύνη και η συνολική

αυτοπειθαρχία σας
4. Να ξυπνάτε νωρίς. Αδράξτε τη μέρα
5. Κάντε κάτι δημιουργικό. Ο φόβος της
απόρριψης και της αποτυχίας είναι
ισχυρά αντικίνητρα, αλλά μια δημιουργική διέξοδος μπορεί να κάνει
θαύματα στο σώμα και στο μυαλό
μας
6. Να μένετε πάντα εντός προϋπολογισμού. Προτιμήστε να πληρώνετε με
μετρητά
7. Ξεκινήστε τον εθελοντισμό. Κάντε
ανιδιοτελείς πράξεις
8. Να καταγράφετε το τι τρώτε καθημερινά και το πόσο άσκηση κάνατε
9. Να τρώτε μόνο υγιεινά. Είναι δύσκολο
αλλά αξίζει πραγματικά να προσπαθήσετε
10. Εξασκηθείτε στον δημόσιο λόγο.
Όσο και αν ακούγεται τρομακτικό σε
κάποιους, θα βοηθήσει να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες.

χή, ενώ ανάλογο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό στους ασθενείς με καρκίνο.
Ευάλωτες στις διαταραχές αυτές και οι
έγκυοι, στις οποίες ιδιαιτέρως συχνή
είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
πριν και αμέσως μετά τη γέννηση του
μωρού τους.

Τι είναι η αγχώδης διαταραχή
Αν και το άγχος είναι ένα φυσιολογικό
συναίσθημα που όλοι βιώνουμε από
καιρού εις καιρόν, οι αγχώδεις διαταραχές είναι πολύ περισσότερα από
απλό άγχος, αφού μπορεί να προκαλέσουν τόσο έντονη αγωνία, ώστε να επηρεάζουν κάθε παράμετρο της καθημερινής ζωής.
Επιπλέον, μπορεί να συνοδεύονται από
σωματικά συμπτώματα, όπως αυξημένη αρτηριακή πίεση, ναυτία και διαταραχή του ύπνου.
Αναλόγως με τα συμπτώματα μπορεί να
διαγνωστούν οι διάφοροι τύποι τους,
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η
διαταραχή πανικού, η γενικευμένη
αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή κοινωνικού άγχους, οι φοβίες, η διαταραχή
μετατραυματικού στρες, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κ.λ.π.

Ζήστε το τώρα γιατί αύριο ίσως
να είναι αργά

Τα 10 πράγματα που πρέπει να κάνετε
για να αλλάξει η ζωή σας για πάντα!

Δ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Σ

’ αυτή τη δύσκολη ζωή
που μοιάζει πλέον σαν
ζούγκλα, δεν είναι πάντα
εύκολο να ζεις κάθε στιγμή, το «Τώρα»! Συνήθως
σκέφτεστε το παρελθόν,
έναν χαμένο έρωτα, μια
λάθος κίνηση στη δουλειά,
έναν καβγά. Το ίδιο συμβαίνει και με το μέλλον, τι
θα κάνετε αύριο, που θα
πάτε, τι θα φάτε.Μέσα σε
όλο αυτόν τον χαμό των
χρόνων,
ξεχνάτε
το
«Τώρα». Το χαμόγελο του
παιδιού σας, το φιλί του
συντρόφου σας, το οικογενειακό τραπέζι στο σπίτι των δικών
σας.
Αφήστε κάτω το κινητό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), το
παρελθόν και το μέλλον και γίνετε
παρών στη ζωή σας.

Απολαύστε το τίποτα
για 5 λεπτά
Είναι πολύ απλό. Καθίστε ή ξαπλώστε
και χαλαρώστε. Μην σκέφτεστε τίποτα,
καταστρέφει το μυστικό. Αναπνεύστε
και εκπνεύστε, βγάζοντας από μέσα σας
τα πάντα.
Αυτά τα 5 λεπτά είναι για εσάς, ούτε για
το πρόγραμμα (πρότζεκτ) που έχετε να
ολοκληρώσετε, ούτε για το νοικοκυριό,
ούτε για τα άλλα 6.545.415 πράγματα
που έχετε.

Χρησιμοποιήστε όλες
τις αισθήσεις σας
Την επόμενη φορά που θα γευματίζετε,
για παράδειγμα, μην φάτε απλά. Χρησιμοποιήστε όλες σας τις αισθήσεις και
αισθανθείτε όλο το φαγητό σας. Ξεχωρίστε υφές και αναγνωρίστε καρυκεύματα και κρυφά υλικά.
Αυτό θα σας βοηθήσει να συγκεντρωθεί-

τε στη στιγμή.

Ενα πράγμα τη φορά
Δεν έχετε σούπερ δυνάμεις -καλώς ή
κακώς, οπότε είναι αδύνατο να ασχοληθείτε με πολλά πράγματα, μία στιγμή.
Συγκεντρωθείτε σε ένα από αυτά και

• ΔΩΣΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΑΠΛΟΪΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ
δώστε τον καλύτερο σας εαυτό. Με το να
κάνετε ένα σωρό εργασίες συγχρόνως,
το μόνο που μπορεί να πετύχετε είναι να
πονοκεφαλιάσετε και να μην γίνουν
καλά.

Χτίστε τις σχέσεις σας
Οχι αυτές μέσα από το Facebook και το
Instagram, αλλά τις πραγματικές. Με
τους φίλους, τους συναδέλφους και την
οικογένειά σας. Οταν είστε στη δουλειά,
π.χ. μην μιλάτε στον διπλανό σας κοιτώντας στον υπολογιστή και γράφοντας παράλληλα. Κοιτάξτε τον στα
μάτια και πείτε ό,τι έχετε να πείτε.
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Aντικαθιστά 60.000
εργαζόμενους με «ρομπότ!»

Η

Foxconn είχε φανερώσει τις προθέσεις της για
αντικατάσταση μέρος του εργατικού δυναμικού
της με ρομπότ από το 2011 και τώρα βάζει μπροστά
την υλοποίηση του σχεδίου της σε ένα από τα εργοστάσια της. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της κινεζικής
κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι το δυναμικό ενός εργοστασίου της Foxconn μειώθηκε από τις 110.000 στις
50.000 χάριν στην εισαγωγή ρομπότ στη γραμμή
παραγωγής.
Η εταιρεία είναι πασίγνωστη για την παραγωγή και
συναρμολόγηση συσκευών μεγάλων εταιρειών, όπως
οι Apple και Samsung, ενώ πρόσφατα προχώρησε
στην εξαγορά του τμήματος Nokia feature phones από
τη Microsoft και της Sharp. Σε μια προσπάθεια να
προλάβει τις διαμαρτυρίες της κοινής γνώμης, η
Foxconn έσπευσε να δηλώσει ότι οι άνθρωποι που
αντικαταστάθηκαν δεν έμειναν χωρίς δουλειά.
Η δήλωση είναι καθησυχαστική, αλλά ποιος μπορεί
να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε αλλαγή πολιτικής μέσα
στα επόμενα χρόνια;

Οι άνθρωποι κάτω των 35 ετών κινδυνεύουν
περισσότερο από το άγχος
• Πρώτα θύματα οι γυναίκες

Τ

ο άγχος συνοδεύει πια τη σύγχρονη ζωή, αλλά δεν
έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες πιθανότητες να
το νιώσουν. Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο
(σχεδόν διπλάσια) από τους άνδρες και τα άτομα έως
35 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, κινδυνεύουν περισσότερο σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι άνθρωποι στη Δυτική
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική είναι πιθανότερο να
υποφέρουν από άγχος, σε σχέση με ανθρώπους σε
άλλες χώρες και κουλτούρες.
Η έρευνα δείχνει ότι οι αγχώδεις διαταραχές συχνά
αποτελούν ένα πρόσθετο βάρος σε ανθρώπους που
ήδη βιώνουν άλλα χρόνια προβλήματα υγείας, όπως
καρδιοπάθεια ή καρκίνο.
Ενδεικτικά, το 11% όσων έχουν καρδιαγγειακή νόσο,
πάσχουν επίσης από γενικευμένη αγχώδη διαταραχή,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 32% για
όσους πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, με επικεφαλής την Ολίβια Ρεμς, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό "Brain and Behavior" (Εγκέφαλος και Συμπεριφορά), ανέλυσαν όλες τις έως
δημοσιευμένες μελέτες πάνω στο ζήτημα.
Οι ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος,
είναι πολύ εξαπλωμένες στον Δυτικό κόσμο.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι πάνω από 60
εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο υποφέρουν από
αυτές, ενώ στις ΗΠΑ το ετήσιος κόστος τους υπολογίζεται σε 42,3 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα (μετα-ανάλυση), από διαγνωσμένη αγχώδη διαταραχή πάσχει περίπου το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το υψηλότερο ποσοστό (σχεδόν 8%) εμφανίζεται
στις ΗΠΑ, ενώ το χαμηλότερο στην Ανατολική Ασία
(κάτω από 3%).
Οι αγχώδεις διαταραχές φαίνεται επίσης να είναι
συχνότερες μεταξύ των ομοφυλοφίλων, ανδρών και
γυναικών, καθώς και των αμφιφυλόφιλων.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι το άγχος μειώνει την
ποιότητα ζωής, την παραγωγικότητα στην εργασία,
ενώ μπορεί να αυξήσει και τον κίνδυνο αυτοκτονίας
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Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Πόσο καθαρός
είναι ο αέρας των εσωτερικών χώρων

Π

ολλοί από εμάς μπορεί να περνάμε έως και το 90 % της ημέρας μας σε εσωτερικούς χώρους —
στο σπίτι, τη δουλειά ή το σχολείο.
Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε στους εσωτερικούς χώρους
έχει επίσης άμεση επίπτωση στην
υγεία μας. Τι καθορίζει την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς
χώρους; Υπάρχει διαφορά μεταξύ
ατμοσφαιρικών ρύπων σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους;
Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την
ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους;
Μπορεί να προκαλεί έκπληξη σε
πολλούς από εμάς το γεγονός ότι ο
αέρας σε έναν αστικό δρόμο με
μέτρια κίνηση μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πιο καθαρός
από τον αέρα στο σαλόνι μας.
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι
ορισμένοι βλαβεροί ατμοσφαιρικοί
ρύποι μπορεί να υπάρχουν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους παρά σε εξωτερικούς. Κατά το παρελθόν, δινόταν
πολύ λιγότερη προσοχή στην
ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους σε σύγκριση με την
ατμοσφαιρική ρύπανση σε εξωτερικούς χώρους, ιδίως σε σύγκριση
με τη ρύπανση από τις εκπομπές
της βιομηχανίας και των μεταφορών. Ωστόσο, κατά τα τελευταία
χρόνια οι απειλές από την έκθεση
στην ατμοσφαιρική ρύπανση σε
εσωτερικούς χώρους έχουν γίνει
πιο εμφανείς.
Η κακή ποιότητα του αέρα στους
εσωτερικούς χώρους μπορεί να
είναι ιδιαιτέρως επιβλαβής για
ευαίσθητες ομάδες όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με
καρδιοαγγειακές και χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος όπως το άσθμα.
Μερικοί από τους κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους στους εσωτερικούς χώρους είναι το ραδόνιο
(ένα ραδιενεργό αέριο που σχηματίζεται στο έδαφος), ο καπνός του
τσιγάρου, τα αέρια ή τα σωματίδια
από την κατανάλωση καυσίμων,

Ο

από χημικά ή αλλεργιογόνα. Το
μονοξείδιο του άνθρακα, τα διοξείδια του αζώτου, τα σωματίδια και
οι πτητικές οργανικές ενώσεις
μπορεί να βρεθούν τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς
χώρους.

Τα μέτρα πολιτικής μπορούν
να βοηθήσουν
Ορισμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι σε
εσωτερικούς χώρους και οι επιπτώσεις τους στην υγεία είναι
περισσότερο γνωστοί και τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής από
το κοινό σε σύγκριση με άλλους. Η

απαγόρευση του καπνίσματος σε
δημόσιους χώρους αποτελεί ένα
παράδειγμα. Η ρύπανση στους
εσωτερικούς χώρους όμως αντιστοιχεί σε πολλά περισσότερα από
τον καπνό του τσιγάρου.

• Ο αέρας σε έναν αστικό
δρόμο με μέτρια κίνηση μπορεί
στην πραγματικότητα να είναι
πιο καθαρός από τον αέρα στο
σαλόνι μας

Σύμφωνα με τον Erik Lebret από το
Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας
και Περιβάλλοντος (RIVM) στην
Ολλανδία: Η ποιότητα του αέρα
των εσωτερικών χώρων επηρεάζεται από πολλούς άλλους παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι το
μαγείρεμα, οι ξύλινες εστίες, τα
κεριά ή το λιβάνι, η χρήση καταναλωτικών προϊόντων όπως κεριά

και γυαλιστικά για τον καθαρισμό
επιφανειών, τα οικοδομικά υλικά
όπως η φορμαλδεΰδη σε κόντραπλακέ, και τα επιβραδυντικά φλόγας σε πολλά υλικά. Υπάρχει επίσης και ραδόνιο που προέρχεται
από τα εδάφη και τα οικοδομικά
υλικά.»
Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν
να αντιμετωπίσουν κάποιες από
αυτές τις πηγές ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στους εσωτερικούς
χώρους. Σύμφωνα με τον Lebret,
«προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε πιο τοξικές ουσίες με λιγότερο τοξικές ή
να ανακαλύψουμε
διεργασίες
που μειώνουν
τις εκπομπές,
όπως
στην
περίπτωση των
εκπομπών φορμαλδεΰδης από
κόντρα-πλακέ.
Η
θέσπιση
νόμων δεν είναι
ο μόνος τρόπος
για τη βελτίωση της ποιότητας του
αέρα που αναπνέουμε. Μπορούμε
όλοι να πάρουμε μέτρα για τον
έλεγχο και τη μείωση των μεταφερόμενων με τον αέρα σωματιδίων
και χημικών σε εσωτερικούς
χώρους.
Μικρές ενέργειες, όπως ο αερισμός
κλειστών χώρων, βοηθούν στη
βελτίωση της ποιότητας του αέρα
γύρω μας. Ορισμένες όμως από τις
καλοπροαίρετες ενέργειές μας
μπορεί να έχουν στην πραγματικότητα αντίθετα αποτελέσματα. Ο
Lebret προτείνει: «Θα πρέπει να
αερίζουμε, αλλά δεν θα πρέπει να
αερίζουμε υπερβολικά, καθώς
αυτό προκαλεί σημαντική απώλεια
ενέργειας. Οδηγεί σε περισσότερη
θέρμανση και χρήση ορυκτών καυσίμων και, κατά συνέπεια, οδηγεί
σε μεγαλύτερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θα πρέπει να το
σκεφτόμαστε ως ορθολογικότερη
χρήση των πόρων γενικώς.»

Οδηγίες για ασφαλές κολύμπι

δηγίες σε όσους θα επισκεφθούν τις παραλίες φέτος το
καλοκαίρι δίνει η Αστυνομία, η
οποία δηλώνει ότι βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση και ετοιμότητα
να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια
σε οποιονδήποτε χρειαστεί.
Ειδικότερα, η Αστυνομία προτρέπει
τους πολίτες να λάβουν μέτρα –
προφύλαξης, δίδοντας τους συμβουλές, ώστε να αποφύγουν τους
κινδύνους που ελλοχεύουν και να
μείνουν ασφαλείς.
Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν υπόψη
τους ότι πρέπει να παραμένουν
μέσα στις περιοχές λουόμενων,
όπως αυτές καθορίζονται από τις
κόκκινες σημαδούρες, κατά μήκος
της παραλίας.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τους καθορισμένους διαύλους σκαφών που
βρίσκονται κάθετα των παραλιών,
για ευνόητους λόγους.
Επίσης, οι παραθεριστές προτρέπονται αν έχουν μαζί τους παιδιά,
να προτιμήσουν να επισκεφθούν
παραλίες, που διαθέτουν ναυαγο-

√ Τι θα πρέπει να προσέξετε
για να απολαύσετε τη θάλασσα
σώστες, ενώ καλούνται να μην τα
αφήσουν για κανένα λόγο να κολυμπούν ανεπιτήρητα.
Επιπλέον, η Αστυνομία προτρέπει
τους πολίτες να μη πηγαίνουν
ποτέ μόνοι για κολύμπι έστω και
έχουν άριστες επιδόσεις . Προειδο-

ποιεί επίσης τον κόσμο να αποφύγει να εισέλθει στη θάλασσα μετά
την κατανάλωση φαγητού ή οινοπνεύματος.
“Αν σας αρέσουν οι βουτιές, οφείλετε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
και κυρίως να αποφεύγετε τις βουτιές με το κεφάλι. Αν πάλι ασχολείστε με τις υποβρύχιες καταδύσεις, μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την αναγνωρισμένη
σημαδούρα καταδύσεων ή σημαδούρα επιφάνειας χρώματος κόκκινου ή πορτοκαλί (τα άλλα χρώματα δεν γίνονται αντιληπτά στη
θάλασσα από απόσταση). Όταν
είστε στο νερό, φροντίστε πάντοτε
το μήκος του σχοινιού της σημαδούρας να είναι κατακόρυφο πάνω
από εσάς, προς την επιφάνεια”,
σημειώνει η Αστυνομία.
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Ας μάθουμε πώς γίνονται τα πιο διάσημα μαγικά κόλπα στον κόσμο

Τ

ο ταλέντο ενός μάγου βασίζεται στην ικανότητά του να σε μαγνητίσει και να σου
κρατήσει το ενδιαφέρον ώστε να θες να δεις και
το επόμενο κόλπο του. Συχνά φαίνεται ότι οι
μάγοι είναι πραγματικά ικανοί να κάνουν
πράγματα που αψηφούν τους νόμους της
φύσης και η ατμόσφαιρα που δημιουργούν
κατά τη διάρκεια της παράστασης μειώνουν
την όποια αμφιβολία μπορεί να έχει κάποιος
ότι όλα αυτά μπορεί να είναι κόλπα.
• Το κόψιμο της κοπέλας στη μέση
Όλοι έχουμε δει αυτό το κόλπο με κομμένη την
ανάσα. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο
σοκαριστικό αφού μέσα στο μαγικό κουτί
υπάρχουν δύο βοηθοί του μάγου.

• To σκισμένο χαρτονόμισμα
Πριν κάποια χρόνια οι άνθρωποι αναρωτιούνταν
πως ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ κατάφερνε να σκίσει ένα
διπλωμένο δολάριο στη μέση μπροστά στα μάτια
χιλιάδων θεατών και μετά το ξεδίπλωνε αποκαλύπτοντας ότι ήταν εντελώς άθικτο. Το μυστικό σε
αυτή την περίπτωση είναι η πονηρή χρήση ενός
μολυβιού το οποίο έχει κοπεί στη μέση διαγώνια και
κρατιέται ενωμένο με ισχυρούς μαγνήτες. Αυτό επιτρέπει στο χαρτονόμισμα να περάσει εύκολα ανάμεσα από τα δύο κομμάτια χωρίς να πάθει τίποτα.
• Αιώρηση
Το μυστικό αυτού του κόλπου, που είναι πολύ δημο-

φιλές σε μάγους του δρόμου, είναι μια έξυπνα κρυμμένη υποστήριξη. Αυτός είναι ο και ο λόγος που οι
μάγοι που το κάνουν κάθονται με τέτοιο τρόπο που
αποκρύπτει τέλεια το σημείο που τελειώνει το μπαστούνι τους διότι αυτό έχει μια υποστήριξη που περνάει μέσα από τα ρούχα τους.
• Η εξαφάνιση του ποτηριού
Ένα ποτήρι νερό τοποθετείται πάνω στο τραπέζι το
οποίο καλύπτεται με ένα μαντήλι. Στη συνέχεια, ο
μάγος το ανυψώνει και το πετάει στον αέρα. Το αποτέλεσμα: το μαντήλι πέφτει στο πάτωμα, και το
ποτήρι εξαφανίζεται. Το κόλπο εδώ έχει δύο όψεις:
καταρχήν υπάρχει ένα συρμάτινο δαχτυλίδι ραμμένο
στο μαντήλι, το οποίο δημιουργεί την ψευδαίσθηση
ότι το ποτήρι είναι κάτω από το μαντήλι. Δεύτερον,
το ποτήρι κατόπιν κρύβεται σε ένα μυστικό θύλακα
περνώντας μέσα από μια τρύπα που βρίσκεται στο
τραπέζι.

Έξυπνη και εντυπωσιακή η κόρη του νέου Προέδρου της Βουλής

Τ

ον Μάρτιο του 2015, η κόρη
του Δημήτρη Συλλούρη, Δήμητρα, φωτογραφήθηκε για το
περιοδικό HELLO!, ξετυλίγοντας
το κουβάρι της ζωής της, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες της σχέσης τους και μιλώντας
για το πόσο καθοριστική στάθηκε
για τη ζωή της η πολιτική καριέρα του πατέρα της.
Διαβάστε ένα απόσπασμα από τη
συνέντευξή της στον δημοσιογράφο Τάσο Ευαγγέλου:
• Τα καλλιτεχνικά σου ερεθίσματα άρχισαν από πολύ νωρίς;
Ναι ασχολήθηκα με πολλές μορφές τέχνης, από χορό, μπαλέτο,
πιάνο και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω από πολύ μικρή, σε ηλικία
τεσσάρων χρόνων. Παρακολούθησα μαθήματα σε εργαστήρι ενώ
κατάφερα να εξελίξω το ταλέντο
μόνη μου. Στα δεκαέξι μου έκανα
τη δική μου επανάσταση, βρέθηκα
στην Ιταλία για να μάθω ολοένα
και περισσότερα πράγματα. Ήταν
η αλήθεια ένα σοκ για τους γονείς
μου.Σπούδασα αρχιτεκτονική και
πήρα το μεταπτυχιακό μου στις
Καλές Τέχνες.
• Είσαι από τις γυναίκες που
ακολουθούν περισσότερο τη
λογική ή το συναίσθημα;
Το συναίσθημα χωρίς δεύτερη
σκέψη. Είτε αυτό έχει να κάνει με
την τέχνη είτε με την προσωπική
μου ζωή. Βέβαια το να ακολουθείς
το συναίσθημα έχει ως αποτέλε-

σμα να πληγώνεσαι πιο εύκολα.
• Τι σε γεμίζει;
Σαφώς η δουλειά μου αλλά και το
να είμαι καλά στην προσωπική
μου ζωή. Δεν μπορώ να πω, πως
αν έχω ένα από τα δυο είμαι
ευτυχισμένη. Θέλω και τα δύο
αυτά κομμάτια να βρίσκονται σε
απόλυτη αρμονία.
• Υπάρχει πιστεύεις ισορροπία
μεταξύ αυτών των δύο;
Στο χέρι του κάθε ενός μας
πιστεύω είναι να βρει τις ισορροπίες. Είναι κάτι που πρώτα πρέπει να δουλέψεις εσύ με τον εαυτό
σου για να μπορέσεις μετά να
δεχτείς και τον άλλο που έχεις
απέναντί σου αλλά και να προσφέρεις.
• Τι σε χαρακτηρίζει;
Είμαι δυναμική, επίμονη, πεισματάρα, αυθόρμητη, ευαίσθητη
αλλά και ταυτόχρονα πολύ δυναμική. Αυτό ίσως είναι κάτι που
δυσκολεύει τους άλλους. Είμαι
απόλυτη σε κάποια πράγματα
χωρίς να σημαίνει πως δεν ακούω
και τους άλλους.
• Πόσες φορές το απόλυτο σε
έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο;
Θεωρώ πως τις περισσότερες
φορές όταν είσαι απόλυτος έχει
αντίκτυπο στο να παγιδεύεις εσύ
ο ίδιος τον εαυτό σου, παρά τους
άλλους.
• Πώς είναι να μεγαλώνει ένα
κορίτσι σε μια οικογένεια με
έναν πατέρα πολιτικό;
Το να μεγαλώνει κανείς σε ένα
τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον
αντιλαμβάνεσαι πως από πολύ
νωρίς μαθαίνεις να μετράς την
κάθε σου κίνηση, από τον τρόπο
που ντύνεσαι μέχρι αυτά που θα
πεις. Πάντα έχεις στο μυαλό σου
πως μια απερισκεψία μπορεί να

επηρεάσει το πολιτικό προφίλ
του πατέρα σου και το αντίθετο
βέβαια. Δεν είναι εύκολο, πάντα
θα έχεις μια ταμπέλα που θα λέει,
αυτή είναι η κόρη του τάδε, και
ό,τι κι αν κάνεις δεν μετρά ως
δική σου προσπάθεια αλλά κάτω
από τη βοήθεια του πατέρα σου.
Πράγμα που στη δική μου περίπτωση προσπάθησα να το αλλάξω. Ήθελα μόνη μου, με βάση τις
δικές μου δυνάμεις να προσπαθώ
και να πετυχαίνω τους στόχους
μου.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Πέντε κόλπα για να
εξαφανίσετε τα σπυράκια
στο λεπτό

Η

καθαρή και λεία επιδερμίδα είναι η επιθυμία κάθε γυναίκας.

Το καθαρό και υγιές δέρμα είναι ο, τι πιο
σημαντικό. Τα πινέλα του makeup, η ζέστη
του καλοκαιριού και η συνεχής έκθεση του
δέρματος στο καυσαέριο δημιουργούν πρόβλημα, όπως τα σπυράκια ή τα μαύρα στίγματα.

Καλό είναι αν αντιμετωπίζετε έντονο πρόβλημα να συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας. Σε
περίπτωση που θέλετε να καταπολεμήσετε ένα
απλό σπυράκι υπάρχει λύση και βρίσκετε σπίτι
σας.
Παγάκι: Σε μία πετσέτα τοποθετείστε ένα παγάκι
και βάλτε στο σημείο που έχετε το σπυράκι για
περίπου 10′. Στη συνέχεια ρίξτε στην περιοχή λίγο
κολλύριο κατά της κοκκινίλας. Με αυτό τον τρόπο
θα ξεφορτωθείτε αμέσως το πρόβλημα.
Μηλόξυδο: Το μηλόξυδο είναι θαυματουργό για
τέτοιες περιπτώσεις. Φτιάξτε μία μάσκα από 1 κ.
σούπας μηλόξυδο και 3 κ. σούπας νερό. Βουτήξτε
το σε βαμβάκι και ύστερα εφαρμόστε στο σημείο
για 10′. Μετά από κάθε εφαρμογή του συγκεκριμένου προϊόντος μην ξεχνάτε να βάζετε ενυδατική για
να αποφύγετε την ξήρανση του δέρματος.
Βρώμη: Άκρως ευεργετική η δράση της. Κατάλληλη
για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε λίγη βρώμη
με νερό στο μπλέντερ ώσπου να πάρουν τη μορφή
πάστας. Ύστερα απλώστε στο πρόσωπο για 20′.
Ξεπλύνετε με άφθονο χλιαρό νερό.
Μέλι με λεμόνι: Ρίξτε πάνω στο σπυράκι μερικές
σταγόνες λεμονιού. Στη συνέχεια βάλτε λίγο μέλι
πάνω στο σημείο και κολλήστε ένα τσιρότο. Αφήστε
το να δράσει όλη νύχτα και το πρωί θα έχετε απαλλαγεί από το πρόβλημα. Σε περίπτωση που έχετε
ευαίσθητο δέρμα βάλτε μόνο μέλι στη
Έλαιο τσαγιού: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο
για όλους τους τύπους δέρματος. Το μόνο που έχετε
να κάνετε είναι να ρίξετε μερικές σταγόνες πάνω
στα σπυράκια.

• Πώς είναι η σχέση σου με τον
πατέρα σου;
Έχουμε μια απίστευτα καλή
σχέση, πραγματικά τον θεωρώ
κάτι παραπάνω από πολύ καλό
μου φίλο, τον θαυμάζω γι’ αυτό
που είναι και για όλα όσα μας
μετέδωσε κατά τη διάρκεια της
ανατροφής μας. Ακόμα και στα
αρχικά στάδια της πολιτικής του
σταδιοδρομίας, που μας στέρησε
την παρουσία του λόγω των
πολιτικών του υποχρεώσεων,
όποια ώρα και να ερχόταν στο
σπίτι, μας ξυπνούσε με την αδελφή μου και μας ρωτούσε πώς
ήταν η μέρα μας, αν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα κτλ.
Έπαιζε μαζί μας και μετά πήγαινε ο ίδιος για ύπνο. Αυτό είναι
κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
• Λένε πως οι κόρες ψάχνουν να
βρουν ένα σύντροφο που να
μοιάζει στον πατέρα τους. Στη
δική σου περίπτωση ισχύει;
Πιστεύω ισχύει, μπορεί να μην
είναι πάντα η εμφάνιση ή η δουλειά αλλά κάποια στοιχεία. Αν για
παράδειγμα έχεις μεγαλώσει με
μια πολύ δυναμική φυσιογνωμία
του πατέρα σου, νομίζω πως
θέλεις αυτό τον δυναμισμό να τον
συναντήσεις και στον σύντροφό
σου.

Σοβαρά … αστειάκια

12

Ήταν μια φορά μια ξανθιά και καθώς
προχωρούσε βλέπει ένα μηχάνημα που
εβγαζε αναψυκτικά…
Βγάζει ένα κέρμα το ρίχνει, πέφτει μια
κόκα κόλα. Μετά βγάζει άλλο ένα κέρμα,
το ρίχνει και ξανά κόκα-κόλα.
Το έκανε συνέχεια μέχρι που είχε μαζευτεί
κόσμος από πίσω για να πάρουν ένα
αναψυκτικό.
Οπότε ακούγεται μια φωνή:
– Άντε μωρή ηλίθια, τελείωνε πια!!
Και η ξανθιά όλο χαρά απαντάει:
– Άσε με τώρα που έχω ρέντα!!!!
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Μήλα, καρόττα και καρύδια
στο καθημερινό σας διαιτολόγιο

Ο

ι γιατροί έχουν, κατά καιρούς,
επισημάνει τις τροφές που
πρέπει να καταναλώνουμε πιο
συχνά, προκειμένου να προστατέψουμε την υγεία μας από – λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές – ασθένειες. Τώρα, όμως, ο Ντέιβιντ
Σαμάντι, ογκολόγος που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα διατροφής, εξηγεί ποια είναι τα τρία τρόφιμα που δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ από το διαιτολόγιό
μας. Έτσι, εξηγεί ότι τα μήλα, τα

επιβαρύνουν με λίπη και περιττές
θερμίδες. Ας δούμε, λοιπόν, καθεμία τι μας προσφέρει:
Μήλα
Είναι από τα πιο ωφέλιμα φρούτα
για τον οργανισμό μας – εξού και η
φράση «ένα μήλο την ημέρα, τον
γιατρό τον κάνει πέρα». Κατ’
αρχάς, περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνης Α και αντιοξειδωτικών ουσιών, που προλαμβάνουν
ορισμένες μορφές καρκίνου και
καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης,
σειρά επιστημονικών ερευνών δείχνει ότι τα μήλα μειώνουν τον κίνδυνο για έμφραγμα, διαβήτη,
καθώς και για άνοια και Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τους ειδικούς,
είναι προτιμότερο να τα κατανα-

Ως προς τα οφέλη τους για την
υγεία μας, τα καρότα είναι πλούσια σε βιταμίνη A και φυτικές ίνες
και, κατά συνέπεια, μας χαρίζουν
καλύτερη όραση, βοηθούν στην
ομαλότερη πέψη και λειτουργία
του παχέως εντέρου και, παράλληλα, μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου
στον πνεύμονα.
Καρύδια
Είναι οι ξηροί καρποί – και, γενικότερα, μια από τις τροφές – με τα
υψηλότερα επίπεδα λιπαρών
οξέων ωμέγα 3, τα οποία «θωρακίζουν» την καρδιά (χαμηλώνοντας τα επίπεδα της χοληστερίνης
και της καρδιαγγειακής πίεσης)
και μειώνουν τον κίνδυνο λοιμώ-

Ταύρος: Είσαι σε μια πολύ καλή μέρα όπου
ό,τι σκέφτεσαι θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
Ξεκίνησε λύνοντας υποθέσεις του παρελθόντος, για να μπορέσεις να προχωρήσεις
ανενόχλητος στα μελλοντικά σχέδιά σου.
Μη δίνεις πολύ σημασία σε μικρά προβλήματα. Είναι σίγουρο ότι μπορείς να τα χειριστείς όλα, αν μείνεις προσηλωμένος
στους στόχους σου.
Δίδυμοι: Η ανασφάλεια που θα νιώσεις θα
σε κάνει να επανεξετάσεις αρκετές καταστάσεις, αλλά και πρόσωπα στα οποία
είχες δείξει εμπιστοσύνη στο παρελθόν και
μάλλον δεν την άξιζαν. Καλό είναι να
αρχίσεις να κρατάς μια επιφύλαξη και να
μην ανοίγεσαι τόσο εύκολα, γιατί είναι
πιθανό να πέσεις θύμα των περιστάσεων.
Μην υποτιμάς το μυαλό σου, που μπορεί
να σε οδηγήσει στα σωστά συμπεράσματα.
Καρκίνος: Είναι μια πολύ θετική μέρα για
εσένα, που κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις
και εξελίξεις σε διάφορα ζητήματα που
είχες σχεδόν ξεγραμμένα. Θα μπορέσεις
λοιπόν να ξεκολλήσεις από τη στασιμότη-
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Πέννες στον φούρνο, με λευκή σάλτσα κιμά
Υλικά:

600 γρ πέννες, 750 γρ μπεσαμέλ, 800 κιμάς (ανάμεικτος, 400 γρ μοσχαρίσιος και 400 γρ χοιρινός)
400 γρ τυρί mozzarella, 100 γρ μπιζέλια, 200 γρ μανιτάρια, 50 γρ τριμμένο τυρί parmigiano, 1/2 ποτήρι
λευκό κρασί, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 καρότο, σε
πολύ μικρά κομματάκια, 1 πόδι σέλινο, σε πολύ μικρά
κομματάκια και αυτό, αλάτι, πιπέρι, παρθένο ελαιόλαδο

λώνουμε ολόκληρα παρά σε
χυμό, εφόσον, στη δεύτερη
περίπτωση, χάνονται σε μεγάλο βαθμό οι πολύτιμες ουσίες
τους.
Καρότα
Είναι από τα πιο αγαπημένα
λαχανικά ανά τον κόσμο, εφόσον
μπορούν να μαγειρευτούν και να
σερβιριστούν με πολλούς τρόπους:
Να συνοδεύσουν ψητό ή βραστό

Εκτέλεση:

ξεων του οργανισμού. Επίσης,
περιορίζουν τον κίνδυνο για διαβήτη, ενώ αυξάνουν τον μεταβολισμό.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα σου παρουσιαστούν αρκετές
ευκαιρίες που αν τις εκμεταλλευτείς, θα
δεις πολύ σύντομα μια αισθητή βελτίωση
στη ζωή σου. Το πρόβλημα είναι πως με
την κούραση που σε χαρακτηρίζει τον
τελευταίο καιρό, μάλλον δεν έχεις τη διαύγεια αλλά ούτε και τη δύναμη να αξιοποιήσεις τίποτα.

SUDOKU

κρέας, να προστεθούν σε σούπες,
να χαρίσουν έξτρα γεύση σε
smoothies, να ενταχθούν στη
σαλάτα (κομμένα σε κομμάτια ή σε
μορφή dressing), να καταναλωθούν
βρασμένα στον ατμό, τηγανισμένα
ή ακόμα και ωμά.

καρότα και τα καρύδια είναι
αυτά που πρέπει να καταναλώνουμε σχεδόν καθημερινά.
Οι συγκεκριμένες τροφές, εκτός
από τα σημαντικά οφέλη που
έχουν για τον οργανισμό μας, είναι
εύκολες στην κατανάλωση, εφόσον
δεν απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία, ενώ μπορούμε να τις πάρουμε
μαζί μας οπουδήποτε (από το γραφείο έως το σπίτι ενός φίλου). Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να τις
καταναλώσουμε ακόμα και ωμές
και μας δίνουν γρήγορα την αίσθηση του κορεσμού, χωρίς να μας
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τα και να δεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία
την πορεία σου.
Λέων: Με τεντωμένα τα νεύρα μόνο σύγχυση θα καταφέρετε να προκαλέσετε και όχι
να βρείτε λύσεις στα επαγγελματικά σας.
Εμφανίζεστε ευαίσθητοι και ευάλωτοι. Οι
αβάσιμες υποψίες που θα κυριαρχήσουν
δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τη σχέση
σας.
Παρθένος: θα κινείσαι με τεράστια ταχύτητα και θα ξεκαθαρίζεις, θα λύνεις και θα
δημιουργείς με τρόπο τόσο γρήγορο και
αποτελεσματικό, που ούτε εσύ οι ίδιος δεν
θα το πιστεύεις. Η δυναμική σου προσωπικότητα παίρνει τα πάνω της και δεν
μπορεί κανείς να σε σταματήσει. Ίσως
όμως θα χρειαστεί να σκεφτείς στο τέλος
αν πράττεις σωστά ή μήπως κάπου έχεις
βιαστεί.
Ζυγός: Κάποιες μικροαναποδιές θα βρεθούν σήμερα στο δρόμο σου και θα σου
χαλάσουν τη διάθεση. Μη δίνεις πολύ
σημασία και μην αφήνεις τα νεύρα σου να
κάνουν κουμάντο στις αποφάσεις σου. Η
αλήθεια είναι ότι ο θυμός σου μπορεί να σε
οδηγήσει σε πολύ λάθος δρόμους.
Σκορπιός: Θα πρέπει να σκεφτείς πολύ
καλά τις καταστάσεις που σε προβληματίζουν και να βγάλεις τα συμπεράσματά σου
για το τι πρέπει να κάνεις από εδώ και στο
εξής. Μην αναβάλεις άλλο τις αποφάσεις,
γιατί ο χρόνος θα αρχίσει να λειτουργεί
εναντίον σου. Φτιάξε ένα πρόγραμμα και
ακολούθησε το για να τελειώνεις μια και

καλή με όσα σε αγχώνουν.
Τοξότης: Μόνο ένας σωστός προγραμματισμός θα σε σώσει από τις κακοτοπιές.
Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις και μην
εκνευρίζεσαι με το παραμικρό γιατί ίσως
να πρέπει να χειριστείς έκτακτα περιστατικά και πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος
και οργανωμένος.
Αιγόκερως: Αρκετά εμπόδια θα προκύψουν σε ό,τι κι αν κάνεις. Τα περισσότερα
μάλιστα θα προέρχονται από ανθρώπους
που δεν πίστευες ότι θέλουν να σταθούν
στη μέση των σχεδίων σου σαν εμπόδιο.
Παρ’ όλα αυτά θα καταφέρεις να ανταπεξέλθεις με τον καλύτερο τρόπο και χάρη
στη διπλωματία σου, θα ξεπεράσεις κάθε
δυσκολία.
Υδροχόος: Αναθεωρείς αρκετά πράγματα
μεταξύ των οποίων και η δική σου στάση
απέναντι σε ορισμένες καταστάσεις. Μέσα
από αυτή την εποικοδομητική διαδικασία,
θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις κάποια άτομα
με τα οποία θεωρείς ότι μπορείς να συνεργαστείς και να ζητήσεις τη συμβουλή τους
σε κάποια ζητήματα.
Ιχθείς: Έχεις βάλει στόχο να αλλάξεις
πολλά πράγματα στη ζωή σου. Θα τα
καταφέρεις, αν κάνεις έναν προγραμματισμό που θα σε βοηθήσει να μην αγχωθείς.
Πάντως θα σου παρουσιαστούν πολλές
ευκαιρίες και δεν πρέπει να τις αφήσεις να
πάνε χαμένες.

Προετοιμασία
της
σάλτσας
ραγού:
Κόβουμε το καρότο και
το σέλινο, αρχικά σε
σχετικά χοντρά julienne
και στη συνέχεια σε
μικρά κομματάκια. Σε
ένα ευρύχωρο τηγάνι,
ρίχνουμε 2 κουταλιές
ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε εκεί μέσα το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλινο.
Προσθέτουμε και τον κιμά και συνεχίζουμε το σοτάρισμα, ανακατεύοντας και “σπάζοντας” τα κομμάτια του
κιμά. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και προσθέτουμε τα
μανιτάρια κομμένα σε λεπτές φέτες. Προσθέτουμε και
τον αρακά, κανονίζουμε στο αλάτι και στο πιπέρι και
μαγειρεύουμε για περίπου 10-15 λεπτά.
Προετοιμασία της μπεσαμέλ : Ετοιμάζουμε μία μπεσαμέλ μέτριας ρευστότητας.
Ετοιμασία των ζυμαρικών: Σε μία κατσαρόλα με
άφθονο αλατισμένο νερό, βράζουμε τις πέννες. Ρίχνουμε τις πέννες σε ένα ευρύχωρο μπολ μαζί με τη μισή
mozzarella, κομμένη σε κυβάκια, το μισό από το parmigiano, καθώς και την μισή από την μπεσαμέλ. Προσθέτουμε και την σάλτσα του κιμά και ανακατεύουμε πολύ
καλά. Εάν δείτε ότι, παρ’ όλη την μπεσαμέλ, είναι πολύ
στεγνό, ρίξτε του λίγο γάλα. Παίρνουμε ένα πυρίμαχο
ταψί φούρνου και ρίχνουμε μέσα 2 – 3 κουταλιές μπεσαμέλ για να καλύψουμε τον πάτο του ταψιού. Αδειάζουμε τις πέννες με τον κιμά στο ταψί και στρώνουμε
ομοιόμορφα. Πασπαλίζουμε από πάνω το υπόλοιπο
τριμμένο parmigiano, και καλύπτουμε από πάνω με την
υπόλοιπη mozzarella, πάντα σε κύβους. Στρώνουμε και
την υπόλοιπη από την μπεσαμέλ και βάζουμε το ταψί
στον φούρνο, να ψηθεί στους 180 βαθμούς, για 25 – 30
λεπτά (έως ότου, δηλαδή, η επιφάνεια του φαγητού
πάρει χρώμα). Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο, το
αφήνουμε να χλιαρύνει λίγο, πριν το κόψουμε σε μερίδες και σερβίρουμε.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 14/2016 8/6/2016

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 766 - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1964
ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΑΗ ΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

50.000................17841
1.000..................47752
400.....................15186
400.....................46249
400.....................27256
200.....................46316
200.....................37573
200.....................57285
200.....................38573
200.....................37416
200.....................27449
200.....................45891
200.....................10265
200.....................54321
200.....................41737
100.....................40557
100.....................26470

100.....................18101
100.....................52895
100.....................21061
100.....................58918
100.....................23717
100.....................21107
100.....................36849
100.....................46017
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
2913,

7818,

9286,

3943, 7661, 4192
Από €25 οι λήγοντες σε
107, 354, 772, 928

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Το σημάδι ενός μεγάλου μυαλού
είναι να λέει πολλά πράγματα
με ελάχιστες λέξεις.
Τα μικρά μυαλά χρησιμοποιούν
πολλές λέξεις χωρίς να λένε τίποτα
Λα Ροσφουκώ, 1613-1680, Γάλλος συγγραφέας

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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
Έκθεση με θέμα: Εφτά
ιστορίες. Δαντέλες
και Σύγχρονη Τέχνη

Ο

Δήμος Αθηένου και
το
Καλλινίκειο
Δημοτικό
Μουσείο
Αθηένου διοργανώνουν
την έκθεση με θέμα
«Εφτά
Ιστορίες.
Δαντέλες και Σύγχρονη
Τέχνη».
Η
έκθεση
εντάσσεται στα πλαίσια της εγγραφής του
στοιχείου
Δαντέλες
«βενίς» ή «πιττωτές»
και αθηενίτικη ολόπλουμη δαντέλα στον
Εθνικό Κατάλογο Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Τα
εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη,
23 Ιουνίου 2016 στις
7:30
μ.μ.
στο
Καλλινίκειο Δημοτικό
Μουσείο Αθηένου.

Λευκωσία
90901402
Αμμόχωστος90901403
Λάρνακα
90901404
Λεμεσός
90901405
Πάφος
90901406

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ EURO 2016
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

ΠΑΝΘΕΟΝ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ
μοιρασθεί 27 εκατομμύρια ευρώ. Το φθηνότερο
εισιτήριο κοστίζει €25 ενώ του τελικού τιμάται
στα €895. Η αξία της Εθνικής Ισπανίας είναι η
ψηλότερη και τιμάται στα 555 εκατομμύρια
ευρώ. Ο Κριστιάνο Ρονάλτο κοστολογείται ως
ο πιο ακριβός παίκτης της διοργάνωσης με
110 εκατομμύρια ευρώ.

Υ

πό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε
την Παρασκευή 10 Ιουλίου στη Γαλλία το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Euro
2016). Πρόκειται για την κορυφαία γιορτή του
Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο.
Το εναρκτήριο λάκτισμα έγινε στον αγώνα της
οικοδέσποινας Γαλλίας με τη Ρουμανία. Η Γαλλία που πήρε το τρόπαιο το 1984 και το 2000
προσδοκεί να στεφθεί πρωταθλήτρια δίδοντας
χαρά στους τρομοκρατούμενους πολίτες της
λόγω των πρόσφατων αιματηρών επιθέσεων
του «Ισλαμικού κράτους».
Για πρώτη χρονιά συμμετέχουν 24 ομάδες, από
16. Θα γίνουν 51 αγώνες. Η πρωταθλήτρια θα

Την παρθενική τους παρουσία κάνουν τέσσερις
ομάδες, η Αλβανία, η Ισλανδία, η Β. Ιρλανδία
και η Ουαλλία. Απουσιάζει η πρωταθλήτρια
του «Euro 2004», Ελλάδα, η οποία δεν έχει προκριθεί κατόπιν σειράς απογοητευτικών εμφανίσεων.
Στις ομάδες θα διατεθεί το ποσό των 301 εκατομμυρίων ευρώ.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΚ ΣΤΟΝ Κ. ΑΜΙΑΝΤΟ

Αξιόπιστη πρόταση
για ποιοτικές διακοπές

Οι επιπτώσεις της κρίσης
και η επόμενη μέρα
Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, Καθηγητή Πολιτικής
Οικονομίας και Πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

1

Σε γενικές γραμμές ποία είναι σήμερα η εικόνα στο εργασιακό και κοινωνικοοικονμικό
τοπίο; Βάσει επίσημων στοιχείων, 233.000 Κύπριοι
είναι στα όρια της φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού ενώ περίπου 10.600 οικογένειες εξασφαλίζουν τα τρόφιμα τους από κοινωνικά παντοπωλεία.
Το χειρότερο είναι ότι με την υφιστάμενη αρχιτεκτονική συνεχίζεται η επιδείνωση. Πολλές επιχειρήσεις
υπέστησαν σοβαρές ζημιές ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν και σοβαρές μειώσεις μισθών. Παράλληλα ενώ
ο αποπληθωρισμός συνεπάγεται σοβαρά προβλήματα για την ευρύτερη οικονομία, έχει δημιουργήσει
στους ολίγους, οι οποίοι είναι υπέρμαχοι της Τρόικα, επιπρόσθετες ευκαιρίες. Υπάρχουν σήμερα στην
Κύπρο χιλιάδες άνεργοι, χιλιάδες υποαπασχολούμενοι, αρκετοί νέοι πτυχιούχοι με μηνιαίο μισθό €500 €750 ενώ πολλοί μετανάστευσαν. Η ραχοκοκαλιά
της κυπριακής κοινωνίας, η μεσαία τάξη, συρρικνώνεται επικίνδυνα ενώ όπως ήδη έχουμε σημειώσει η
φτώχεια αυξάνεται.

2

Αυτή κατάσταση πως συσχετίζεται με το
πολιτικό και οικονομικό σύστημα; Η μεγάλη
απογοήτευση έχει σπρώξει χιλιάδες συμπολίτες μας
σε μια κατάσταση αποπολιτικοποίησης. Πέραν
τούτου εδραιώνεται η πεποίθηση ότι είναι μάταια η
ενασχόληση με την πολιτική - ότι το μείζον είναι «ο
σώζων εαυτόν σωθήτω». Δυστυχώς το πολιτικό
σύστημα δεν έχει προβεί σε οτιδήποτε δραστικό για
να διαφοροποιήσει αυτά τα αρνητικά δεδομένα. Θα
ανέμενετο ότι η κρίση θα οδηγούσε σε αυτοκριτική,
περισυλλογή, σε αλληλεγγύη και σε λιγότερη αλαζονεία. Στα πλαίσια αυτά ο στόχος θα ήταν η ανάδειξη συλλογικών προσεγγίσεων και συνθέσεων με
αλληλοσεβασμό. Αντί τούτου βλέπουμε σε διάφορα
επίπεδα διαπλοκή, αυξημένες εντάσεις, συγκρούσεις
και τάσεις ρεβανσισμού. Και η εμπιστοσύνη μεταξύ
ανθρώπων μειώνεται επικίνδυνα. Όταν η πίτα
μικραίνει και οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες, ο
ανταγωνισμός, μέχρι και τα αλληλομαχαιρώματα,
είναι δυνατόν να ενταθούν. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο. Χειρότερο απ’ όλα όμως
είναι οι ετσιθελικές και αυταρχικές συμπεριφορές σε
διάφορες εκφάνσεις του δημόσιου βίου περιλαμβανομένων των χώρων εργασίας με στόχο την προώθηση ιδιοτελών συμφερόντων.

Τ

ο εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ στον Κάτω Αμίαντο
αποτελεί για τους εργαζόμενους, μέλη της ΣΕΚ την
ιδανική επιλογή για ποιοτικές και φθηνές διακοπές.
Ειδικότερα όσο οι ψηλές θερμοκρασίες κάνουν την
έφοδο τους, ο καθένας νοσταλγεί να περάσει άνετες
και ευχάριστες διακοπές μακρυά από το καύσωνα των
πόλεων και τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
Το εξοχικό συγκρότημα διαθέτει άνετες και υπερσυγχρόνες εγκαταστάσεις και για τους
πιο απαιτητικούς.

4

Υπάρχει ελπίδα; Το θετικό όμως είναι ότι υπάρχουν υγιείς θύλακες οι οποίοι εξακολουθούν να
προσβλέπουν σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτοί πρέπει
να συνεργασθούν ούτως ώστε να εμπεδωθεί η ευνομία, η αξιοκρατία, η ισοπολιτεία και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους και των θεσμών.
Αυτά τα χαρακτηριστικά θα συμβάλουν και στην
ανανέωση του πολιτικού συστήματος καθώς και σε
ένα νέο αξιακό σύστημα και κοινωνικοοικονομικό
υπόδειγμα.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

• Για όσους λατρεύουν τη φύση και τη
δράση το εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ στον
Αμίαντο αποτελεί ιδανική επιλογή
• Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις
των ποιοτικών διακοπών

Προσφέρει ηρεμία σε ένα πευκόφυτο
ειδυλιακό περιβάλλον και για τους
λάτρεις των εκδρομών και της δράσης, υπάρχουν κοντινοί προορισμοί
σε χωριά, με αξιόλογα πολιτιστικά
και θρησκευτικά μνημεία.
Το εξοχικό συγκρότημα διαθέτει
εστιατόριο με ποικιλία φαγητών σε
προσιτές τιμές. Κάθε διαμέρισμα έχει
τη δική του ξεχωριστή φυσιογνωμία
και είναι απόλυτα εναρμονισμένο με
το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής, την πυκνή άγρια βλάστηση αλλά
και την υπέροχη θέα της περιοχής.
Σημείο αναφοράς τα μονοπάτια της
φύσης τα οποία αποτελούν σημαντικό εργαλείο σωματικής και ψυχικής ανάτασης και εκγύμνασης.

Οι υπερσύγχρονες πισίνες αποτελούν όαση
στον καλοκαιρινό καύσωνα

Οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν
έγκαιρα στα εργατικά κέντρα της
ΣΕΚ και στους Οργανωτικούς
γραμματείς για πληροφορίες και
συμπλήρωση αιτήσεων.

Μέσα από τις καθημερινές εξορμήσεις ανακαλύψτε
τα θρησκευτικά, τα πολιτιστικά μνημεία
και τις φυσικές ομορφιές της γύρω περιοχής
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Ποια η χροιά των επιπτώσεων αυτής της
κατάστασης; Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν
ανασφάλεια, φόβο ενώ διαιωνίζουν απαράδεκτες
καταστάσεις. Τα κίνητρα και τα αίτια τέτοιων
συμπεριφορών ποικίλουν: από την προώθηση ιδιοτελών συμφερόντων, έλλειψη σεβασμού στην αρχή
της λογοδοσίας, αχαλίνωτη αλαζονεία, εμπάθεια
και στη μη ανοχή διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. Είναι καθοριστικής σημασίας να παραμερισθούν αυτά τα αρνητικά και τοξικά χαρακτηριστικά
από τον δημόσιο βίο και την καθημερινότητα μας.
Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε
θεσμούς και οργανισμούς που να εμπνέουν και να
εγγυώνται την έξοδο από την κρίση. Πέραν τούτου,
ορισμένα άτομα σε θέσεις κλειδιά αντί να αποτελούν
πρότυπα, απογοητεύουν ή ακόμα και προκαλούν.
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Στην Κύπρο η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας

Η

Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στην Ε.Ε. σε
σχέση με τα ποσοστά ανεργίας
τον Απρίλιο του 2016, από 15,7%

√ Πτώση 4,1% σε έναν
χρόνο
√ Η 6η όμως υψηλότερη
ανεργία στην Ε.Ε.

σε 11,6% σε σύγκριση με πριν από
ένα χρόνο, σύμφωνα με την
Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα
όμως η Κύπρος έχει το έκτο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ

www.sek.org.cy,

με 47.000
ανέργους.

καταγεγραμμένους

Μεταξύ των κρατών μελών, τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας
τον Απρίλιο του 2016 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία
(4,1%), τη Γερμανία (4,2%) και τη
Μάλτα (4,3%). Τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (24,2% τον
Φεβρουάριο του 2016) και την
Ισπανία (20,1%).
Σε σύγκριση με πριν από ένα
χρόνο, οι μεγαλύτερες μειώσεις
καταγράφηκαν στην Κύπρο (από
15,7% σε 11,6%), τη Βουλγαρία
(από 10% σε 7,1%) και την Ισπανία
(από 22,7% σε 20,1%).

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Η

τακτική
συνέλευση
του
Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στο οίκημα της ΣΕΚ
στη Λευκωσία και ώρα 4.30μ.μ.
Θέματα Γενικής Συνέλευσης:
1. Λογοδοσία της Διαχειριστικής
Επιτροπής
2. Λογαριασμοί Ταμείου 2015
3. Τροποποίηση Καταστατικού
4. Επικύρωση της εκλογής της
Διαχειριστικής Επιτροπής

www.oho-sek.org.cy

