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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Συνέντευξη γ.γ. ΣΕΚ

ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΗΣ ΒΟΜΒΑ
ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Η

χρήση των ατομικών συμβολαίων και της αγοράς υπηρεσιών ως μορφών απασχόλησης
διευρύνεται ανεξέλεγκτα, τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θέτοντας
υπό αμφισβήτηση τη διατήρηση
της εργατικής ειρήνης, προειδοποιεί ο νέος ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας
Μάτσας, σύμφωνα με τον οποίο
η συντεχνία ασκεί πιέσεις για να
μπουν φραγμοί και ρυθμίσεις σε
αυτές τις δύο μορφές απασχόλησης.
Σε συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ,
εγείρει εκ νέου το θέμα της επαναφοράς ωφελημάτων που
περιορίστηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης, ακόμα και απόδοσης αυξήσεων, κάτι που ήδη επιτεύχθηκε, όπως σημειώνει σε
συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Ο Ανδρέας Μάτσας σημειώνει ότι
το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η
Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
της αδήλωτης εργασίας αποτελεί
μια συγκροτημένη προσέγγιση
του όλου προβλήματος. Προειδοποιεί ακόμα ότι μονομερής
παραχώρηση της ΑΤΑ στο σημείο
που βρίσκεται σήμερα θα αποτελέσει αιτία αντίδρασης από
πλευράς εργαζομένων και συντεχνιών. Ταυτόχρονα θεωρεί πως
το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί
να διαδραματίσει ένα νέο ρόλο,
με στόχο τη σμίκρυνση του
χάσματος που χωρίζει τα πολιτικά κόμματα από την κοινωνία.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ BREXIT
• Σήμανε η ώρα της κοινωνικής και ισχυρής Ε.Ε.
• Μέγα ζητούμενο η ανάληψη καταλυτικών πρωτοβουλιών

• Σύγκληση της ΣΟΕ ζήτησε η ΣΕΚ από τον Χάρη
Γεωργιάδη με αφορμή το BREXIT
• Συνάντηση ΣΕΚ με τον πρόεδρο
Νίκο Αναστασιάδη στις 4 Ιουλίου

για Ομοσπονδοποίηση των εθνών - κρατών με ενιαία
πολιτική ασφάλειας και άμυνας
• Τα συνδικάτα στην πρώτη γραμμή για δημιουργία
της Ευρώπης που θέλουμε και αγαπούμε
• Η αποχώρηση των Βρετανών σηματοδοτεί την προοπτική
της ενιαίας Ευρωπαϊκής συνείδησης

ΕΟΚΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αναλάβουν δράση
για σημαντική βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης
και διαβίωσης

(Σελ. 3)

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
• Ειλικρινή συλλυπητήρια ΣΕΚ στις οικογένειες των δύο δασοπυροσβεστών
• Οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενώσουν δυνάμεις για να αποτραπούν νέες τραγωδίες

Επίσκεψη ΣΕΚ στης Σολιάς την ολόμαυρη ράχη

(Σελ.5)

Ο

ι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καλούνται να ενώσουν
δυνάμεις ώστε να προστατευθεί
στον μέγιστο δυνατό βαθμό το
περιβάλλον και να αποτραπούν
φαινόμενα και καταστάσεις που
θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες
ζωές. Το μήνυμα αυτό έστειλε
αντιπροσωπεία της ΣΕΚ η
οποία μετέβη την Τετάρτη 22
Ιουνίου στην Σολιά την ώρα που
η πύρινη λαίλαπα έζωνε τα
γύρω δάση. Επικεφαλής ήταν ο
γ.γ. Ανδρέας Μάτσας, ο αναπληρωτής γ.γ. Μιχάλης Μιχαήλ
και ο Επαρχιακός γραμματέας
ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
Πάμπος Ιωαννίδης. (Σελ. 16)

Η Ευρώπη χρειάζεται επανεκκίνηση

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμο και
οριακό σημείο. Η απόφαση των Βρεττανών να
αποχωρήσουν από την Ενωμένη Ευρώπη, οδηγεί την
Ένωση σε κομβικό σταυροδρόμι.
Το αποτέλεσμα του Brexit έχει ποικίλες προεκτάσεις.
Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες. Θα
υπάρξουν συνέπειες τόσο για τη Μεγάλη Βρετανία,
όσο και για τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, αλλά και για
την Κύπρο της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί
τον κυριότερο εμπορικό της εταίρο.
Οι εξελίξεις είναι καινούργιες, πρωτόγνωρες και
ραγδαίες, όμως δεν δικαιολογούν ούτε πανικό, ούτε
εφησυχασμό.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οφείλουν να αφουγκραστούν
και να αποτιμήσουν σωστά τα μηνύματα του Βρετανικού δημοψηφίσματος και συλλογικά να οδηγήσουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια νέα πορεία.
Σήμερα μέσα στην παγκόσμια αναστάτωση που βιώ-

νει η ανθρωπότητα, χρειάζεται μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι περισσότερο δίκαιη και
ανθρώπινη, μια Ενωμένη Ευρώπη που θα παράγει
υψηλού επιπέδου κοινωνική πολιτική προς όφελος
των πολιτών σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να

• Το Brexit αφορμή για αναγέννηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λειτουργεί στην πράξη μέσα από πραγματικά δημοκρατικές αρχές και διεκδικήσεις.
Η μέχρι σήμερα απουσία ενιαίου συντάγματος και
ενιαίας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα που τορπίλιζει κάθε ιδέα για
την πλήρη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αφορμή το Brexit η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, η Ευρώπη χρειάζεται μια δυναμική επανεκκίνηση που θα

προάγει και θα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται μπροστά στον
καθρέφτη της ιστορίας και καλούνται να λάβουν
αποφάσεις που θα κρατούν την Ένωση χρήσιμη και
δυνατή προς όφελος των λαών που την συναποτελούν. Στο νέο πλαίσιο των δεδομένων που προδιαγράφονται, κυρίαρχο μέλημα θα πρέπει να είναι η
προστασία και η κατοχύρωση των εργαζομένων και
των δικαιωμάτων τους, τόσο των Βρεττανών που
εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο
και των Κοινοτικών που δραστηριοποιούνται στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Τέλος η κυπριακή κυβέρνηση καλείται να ενημερώσει
αναλυτικά και με πλήρη λεπτομέρεια τους κοινωνικούς εταίρους για το πώς προτίθεται να χειρισθεί τις
καινούριες κατακλυσμιαίες εξελίξεις που σημειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας και τις
δικές τους γνώσεις και εμπειρίες.

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

Η

νεοσύστατη
Κυπριακή
Δημοκρατία του 1960 με
την ακρωτηριασμένη ανεξαρτησία της δημιούργησε στο
πέρασμα των χρόνων ένα
φαύλο κράτος με κύρια χαραχτηριστικά τον πολιτικό φανατισμό, τον ηγεμονικό εγωκεντρισμό και την πολιτειακή
αλαζονία. Οι νοσηρές πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν σε Κύπρο και Ελλάδα, σε
συνδυασμό με λανθασμένη

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

εκτίμηση των γεωπολιτικών
συσχετισμών και των διαπλεκομένων συμφερόντων στην
περιοχή, η Κύπρος και ο Ελληνισμός βίωσαν την εθνική τραγωδία του 1974.
Το 1977 προτού καλά – καλά
συνέλθουμε ως χώρα και ως
λαός από το οικονομικό και
ψυχολογικό τραλαλά, χάσαμε
τον αναμφισβήτητο πολιτικό
μας ηγέτη, πρώτο πρόεδρο της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Αμέσως, τα κάθε λογής γεράκια
επιχείρησαν να αλώσουν στη
βάση των προσωπικών τους
οικονομικών και πολιτικών
επιδιώξεων, το ανάπηρο κράτος που προσπαθούσε να κρατηθεί όρθιο μέσα από τα ερείπια της Τούρκικης εισβολής

Θ

λιβερά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και
αποτυπώνουν το μέγεθος της
τραγωδίας, ανάλογα με τον
αριθμό των ανθρώπινων
απωλειών αλλά και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων μας συγκλονίζουν
σε βαθμό που ξεχνάμε πως
καθημερινά χάνονται ανθρώπινες ζωές, είτε στη μολώχ της
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

ασφάλτου, είτε από την
μάστιγα των ναρκωτικών.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Σκεφτήκαμε ποτέ την θλίψη
πολλών συνανθρώπων μας
που βιώνουν καθημερινά την
απώλεια ενός στενού τους

Αναγέννηση μέσα από τη στάχτη
και κατοχής.
Η πολιτική ζωή εισήλθε σε μια
νέα φάση και ο κομματικός
βίος άρχισε να διανύει τα
πρώτα νηπιακά του βήματα.
Οι πολίτες διαιρεμένοι σε
Μακαριακούς και Γριβικούς,
«πατριώτες» και «προδότες»
αλλησφαζόντουσαν στην κονίστρα του πολιτικού φανατισμού. Με την σταδιακή λειτουργία των ακηδεμόνευτων
κομματικών σχηματισμών, ο
κομματικός
πατριωτισμός
άρχισε να παίρνει σάρκα και
οστά. Στο όνομα της Δημοκρατίας διαδραματίζοντο τερατώδη γεγονότα στην καθημερινή
πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή που δεν τα χωράει
ο νούς ενός λογικού ανθρώπου.
Αναξιοκρατία, κομματοκρατία,
ρουσφέτι και διωγμοί πολιτικών αντιπάλων συνέθεταν το
τοπίο της μεταμακαριακής
πολιτικής ζωής. Με την εκδηλωθείσα άνθηση της οικονομίας την δεκαετία του 1980 και
εντεύθεν, τα πράγματα οξύνθηκαν προσλαμβάνοντας όχι
απλώς επικίνδυνες, αλλά
εκρηκτικές διαστάσεις. Με
πρόφαση, την προσήλωση
στον ανυποχώρητο αγώνα για
δίκαιη επίλυση του Κυπριακού,
οι πολιτικοί, πολιτειακοί ταγοί
και οι δημόσιοι άρχοντες ανεξαρτήτως βεληνεκούς, επιδίδοντο επιμελώς σε ένα άλλο
αγώνα, αυτόν του αθέμιτου
πλουτισμού. Δια «πυρός και
σιδήρου» οι έχοντες εξουσίαν,

μικρή ή μεγάλη, επικέντρωναν
τη δράση τους στο κυνήγι του
χρήματος και της δόξας. Με
αιχμή το δίδυμο όπλο, κομματοκρατία – ρουσφετολογία,
κατάφεραν οι αθεόβοφοι να
πατούν επί πτωμάτων για την
πολιτική, οικονομική και κοινωνική τους ανέλιξη.

εμπλακεί στο χρηματιστηριακό
έγκλημα. Αποτέλεσμα; Δημιουργήθηκε εν μια νυχτί η νέα
τάξη των νεόπλουτων ενώ
μεγάλη μερίδα νοικοκυραίων
συνεθλίβησαν στα συνεχόμενα
και αιφνίδια «λίμιτ απ» και
«λιμιτ ντάουν» του χρηματιστηριακού οίστρου.

Η διαφθορά, η διαπλοκή και η
ανισοπολιτεία μεγαλουργούσαν σε ένα κράτος που η

Πράξη 2η. Η άριστη σχέση του
αναπτύχθηκε μεταξύ των
αετονύχηδων της πολιτικής
και οικονομικής νομενκλατούρας, απογείωσαν τον τόπο σε
θεόρατα ύψη, που έφθασαν
μέχρι τον ΗΛΙΟ. Θυμηθείτε,
παρακαλώ, τα ονόματα των
μελών του διοικητικού συμβουλίου, των πολύχρωμων συμβούλων και παρασυμβούλων
της εταιρείας ΗΛΙΟΣ για να
συνειδητοποιήσετε το μέγεθος
της τραγωδίας.

• Οι έξι πράξεις της
Κυπριακής συμφοράς
και το χρέος των ενεργών
πολιτών και εθελοντών
άτυπη συμμαχία των οικονομικών κερδοσκόπων και πολιτικών καιροσκόπων αποθεώνετο
σε βάρος των συμφερόντων
της κοινωνίας και της χώρας.
Το ανελέητο κυνήγι του εύκολου πλουτισμού καιη σταδιακή
εδραίωση της πνευματικής
ατροφίας, άνοιξαν τον δρόμο
στο θέατρο του παράλογου
που έμελλε να σφραγίσει με
μελανά γράμματα της περαιτέρω πορεία του τόπου. Το μνημειώδες έργο παίχθηκε σε έξι
αποτρόπαιες πράξεις, στις
οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο
είχαν οι μεγάλες πολιτικές
δυνάμεις και όχι μόνον.
Πράξη 1η. Ένοχοι και συνένοχοι, κυβερνώντες, αντιπολιτευόμενοι και λοιπές «φίλιες –
εχθρικές»
δυνάμεις
είχαν

Πράξη 3η. Η αναζωπύρωση
του νεποτισμού, της κομματικής υστερίας και του άκρατου
λαϊκισμού, σε συνάρτηση με

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

την υπόγεια σχέση πολιτικών,
πολιτειακών αξιωματούχων με
επιφανή τραπεζικά και οικονομικά στελέχη, συνέβαλαν
καθοριστικά στην επελθούσα
οικονομική καταστροφή.
Πράξη 4η. Η έκρηξη στο Μαρί,
όπου αποθεώθηκε η πολιτική
βλακεία η οποία εξακολουθεί
να καταδυναστεύει την χώρα
και τους πολίτες, έπληξε
θανάσιμα την οικονομία και
όχι μόνο.
Πράξη 5η. Με το πιστόλι στον
κρόταφο, η μαρτυρική Κύπρος
και ο λαός της, υπέστησαν
ατιμωτικό οικονομικό κούρεμα,
προκειμένου να σωθούν οι ναοί
του χρήματος με σκοπό, δήθεν,
να «σώσουν» στη συνέχεια τον
κατακρεουργημένο κοσμάκη.
Πράξη 6η. Η αποδεδειγμένη
ανημποριά της χώρας να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή Σολέας
επενέργησε ως καρφί στο
Κυπριακό φέρετρο.

Στον απόηχο της θανατηφόρας πυρκαγιάς, θα ήταν χρήσιμο να
επισημάνουμε ότι, οι πολιτικοί μαϊτανοί που παρέλασαν από τα
τηλεοπτικά παράθυρα, την ώρα της κορύφωσης της πυρκαγιάς,
εξακολουθούν να ευδοκιμούν στην χώρα της «Μπανανίας» και
αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για τον τόπο.
Έχοντας αυτά κατά νούν πιστεύουμεν ότι ήρθε η ώρα να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Οι
ενεργοί πολίτες και οι ηρωικοί εθελοντές, ήρθε η ώρα να αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε ο σπόρος για ανάπλαση του καμένου
περιβάλλοντος της Σολιάς, να εξαπλωθεί σε όλη την νήσο, συμβάλλοντας στην πολιτική αναγέννηση του τόπου. Γιατί, όλα τα
καλά, αλλά και όλα τα κακά, ξεκινούν από την πολιτική συμπεριφορά και τις κρίσιμες πράξεις που διαδραματίζονται σε κάθε
στιγμή της άσκησης της εξουσίας.

Καθημερινό φαινόμενο οι τραγωδίες τύπου Μαρί

θούν μέσα από τις παραισθησιογόνες ναρκωτικές ουσίες
σε μια εικονικά καλύτερα ζωή.

ριζόμαστε από ένα γεγονός
που λαμβάνει διαστάσεις κοινωνικής ή οικονομικής τραγωδίας με ευρύτερες επιπτώσεις,
την ίδια χρονική στιγμή σε
μεγαλύτερο αριθμό πολιτών.

τας μας και ας αντικρίσουμε
την κάθε οικογενειακή τραγωδία, όχι ως ξένη υπόθεση
,αλλά ως γεγονότα που αφορούν όλους μας και την κοινωνία ευρύτερα.

Κωφεύουμε όμως και χειρότερα αγνοούμε άλλες σοβαρές

Γιατί απλά κανείς δεν γνωρίζει
τι ξημερώνει η επόμενη μέρα,

Πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως οι θάνατοι από τη χρήση ναρκωτικών
αποτελούν μια δυσάρεστη κοινωνική πραγματικότητα, ενώ
οι χρήστες ναρκωτικών στις
νεαρές ηλικίες παραμένουν σε
υψηλά και ολοένα αυξανόμενα
επίπεδα, γεγονός που επιβάλλει τη λήψη πιο δραστικών και
στοχευμένων μέτρων.

ανθρώπου
που άφησε την
τελευταία του πνοή στην
άσφαλτο είτε λόγω εξάρτησης
από ναρκωτικές ουσίες.
Με απλά λόγια οικογενειακές
τραγωδίες οι οποίες δεν μας
αγγίζουν αφού κατά την
κυπριακή
διάλεκτο ξένος
πόνος χίλιες ξυλιές.
Είναι γεγονός πως όταν κλείνει
η πόρτα ενός σπιτιού σφραγίζονται ερμητικά ανθρώπινες
τραγωδίες
που εξέρχονται
πολλές φορές στην επιφάνεια,
όταν είναι πολύ αργά και όταν
ο κύκλος μιας ζωής απρόσμενα και δια παντός έχει κλείσει.
Με την επισήμανση αυτή θέλω
απλά να καταδείξω ότι όλοι
μας ζούμε στο μικρόκοσμο
μας.
Περιστασιακά και μόνον σοκα-

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

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

• Είναι καιρός να αφυπνιστούμε από τον λήθαργο
της εγωπάθειας και της εγωκεντρικότητας μας
και ας αντικρίσουμε την κάθε οικογενειακή τραγωδία,
όχι ως ξένη υπόθεση, αλλά ως γεγονότα που αφορούν
όλους μας και την κοινωνία ευρύτερα
οικογενειακές τραγωδίες που
πολλές φορές δεν παλεύονται.
Είναι καιρός να αφυπνιστούμε
από τον λήθαργο της εγωπάθειας και της εγωκεντρικότη-

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

για το δικό του σπίτι.
Πόσοι νέοι συνάνθρωποι μας ,
δεν μπόρεσαν να αντισταθούν
στη μάστιγα των ναρκωτικών
σε μια προσπάθεια να οδηγη-

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,

Ως κυπριακή κοινωνία θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
ότι η ζωή μας δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα και πως
οι τραγωδίες τύπου Μαρί είναι
καθημερινό φαινόμενο, οι
οποίες δυστυχώς έπαψαν να
μας αγγίζουν γιατί απλά βρισκόμαστε οχυρωμένοι πίσω
από τα καθαρά προσωπικά
μας προβλήματα.

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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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΚ ΜΕ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

• Εμπρός να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία

ΑΠΑΡΧΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Τ

α μείζονα θέματα της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής και της
εργασίας θα τεθούν επί τάπητος
στην συνάντηση που θα έχει η νέα
πενταμελής γενική γραμματεία της
ΣΕΚ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τη Δευτέρα
4 Ιουλίου στις 10 το πρωϊ στο προεδρικό.
Εξ’ άλλου, ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας
Μάτσας απέστειλε προχθές Δευτέρα επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη αξιώνοντας
σύγκληση της ΣΟΕ. Στην επιστολή
τονίζεται: «Ζητούμε όπως καθορίσετε συνάντηση στο
γραφείο σας για να
σας παραδώσουμε
ως Γενική Γραμματεία
τα Ψηφίσματα που
έχουν εγκριθεί από το
28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, μέσα
από τα οποία καταγράφεται ακολουθήσει το Κίνημα μας σε
αριθμό
βασικών
θεμάτων.
Τέλος με αφορμή και
το πρόσφατο αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο
Βασίλειο και την απόφαση για έξοδο του από την Ε.Ε., η
ΣΕΚ κρίνει πως είναι αναγκαία η
σύγκληση της Συμβουλευτικής
Οικονομικής Επιτροπής για παρουσίαση των θέσεων της Κυβέρνησης
σε σχέση με την αντιμετώπιση των
προκλήσεων και προβλημάτων που
θα προκύψουν για την κυπριακή
οικονομία και παράλληλα να δοθεί
η δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής να καταθέσουν τις δικές τους
θέσεις και εισηγήσεις. »

Μ

είζονα εργασιακά ζητήματα που χειρίζεται η
Ομοσπονδία
Κυβερνητικών
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ, τέθηκαν στο
μικροσκόπιο συζήτησης στο
πλαίσιο της συνεδρίας του
γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου, στο οίκημα της ΣΕΚ.
Τα θέματα που τέθηκαν προς
συζήτηση ήταν μεταξύ άλλων
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ωρομίσθιο προσωπικό, η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, το κρατικό μισθολόγιο, η στελέχωση
των νοσοκομείων και τα επαγγελματικά ζητήματα που προκύπτουν στις Σχολικές Εφορείες, Βρεττανικές βάσεις και την
Επιτροπή Σιτηρών.
Στο πλαίσιο της συνεδρίας,
που ήταν η πρώτη μετά το 28ο
Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ,
εκλέγηκε ομόφωνα ο Χρήστος
Τζιαπούρας στη θέση του
αναπληρωτή γενικού γραμματέα της Ομοσπονδίας.
Ο νέος γ.γ. της Ομοσπονδίας
Γιώργος Κωνσταντίνου στην
παρουσία και του τέως γ.γ.
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Τ

ο BREXIT σηματοδοτεί την απαρχή για
μια νέα πορεία της Ευρώπης με επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοπρεπή
εργασία, την ποιότητα ζωής και την
ευημερία του συνόλου των Ευρωπαίων
πολιτών.

δίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) θα
εντείνει την προσπάθεια για να προχωρήσει με γοργά βήματα η ιδέα της Κοινωνικής Ευρώπης που θα ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, Βορρά και Νότου.

Το μήνυμα αυτό στέλλει προς κάθε
κατεύθυνση η ΣΕΚ τονίζοντας ότι θα
συμπορευθεί με τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα (ETUC) στη νέα τιτάνεια προσπάθεια
για δημιουργία μιας ισχυρής και κοινωνικά δίκαιης
Ευρωπαϊκής Ένωσης
προς όφελος
των
πολιτών
και
της
παγκόσμιας
ειρήνης.

Η ΣΕΚ ταυτίζεται πλήρως με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) σύμφωνα με
την οποία θα πρέπει όλοι να εργασθούν
για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που να
λειτουργεί για τους εργαζόμενους και
την κοινωνία.

Η ΣΕΚ θεωρεί ότι το
αποτέλεσμα
του Βρετανικού δημοψηφίσματος επιβεβαιώνει μια
πολιτική
πορεία που κινήθηκε περισσότερο στον
αστερισμό της απόκλισης από τις αρχές
των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης και
της επιβολής παρεκκλίσεων από το κοινοτικό κεκτημένο.
Οι ηγέτες της Ε.Ε. και οι επικεφαλείς των
Ευρωπαϊκών θεσμών έστειλαν ξεκάθαρο
μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι διατεθειμένη
να προχωρήσει μπροστά με στόχο την
εμβάθυνση και την ενδυνάμωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής συνείδησης. Προς την
κατεύθυνση αυτή η ΣΕΚ διαβεβαιώνει ότι
μέσα από τις τάξεις της Συνομοσπον-

θυσία η συνοχή και η ενότητα της Ευρώπης.

ETUC: Κοινωνικός Διάλογος
υπό τη σκιά του ΒREXIT
O γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)
Luea Visentini (φωτο) σε γραπτή δήλωση
του καλωσορίζει την τοποθέτηση της
«Κομισιόν», της προεδρίας και του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναδεικνύει το ρόλο του Κοινωνικού Διαλόγου ως

• Επί τάπητος θα θέματα της οικονομίας με φόντο το BREXIT
• Η ΣΕΚ ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών σύγκληση
της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής
Στόχος όλων, τούτη την ώρα είναι να
ενώσουμε δυνάμεις για την Ομοσπονδοποίηση των Ευρωπαϊκών κρατών εθνών με αιχμή την κοινή εξωτερική
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και
άμυνας. Η αλλαγή πλεύσης της ΕΕ προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη, προκειμένου
να διατηρηθεί και να ενισχυνθεί πάση

βασικών συστατικών στην χάραξη της
νέας Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Ιδιαίτερα, χαιρετίζει τη δέσμευση για
αναβάθμιση του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης μεταξύ των Εργατικών
Συνδικάτων, των Εργοδοτών και των
Ευρωπαϊκών θεσμών.

ΕΟΚΕ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΗ ΕΥΡΩΠΗ
Το BREXIT θα έχει σημαντικές συνέπειες τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει πολλά ερωτήματα για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Καλούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να αλλάξουν αμέσως την πορεία της Ευρώπης.
Οφείλουν να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και
εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να επαναφέρουμε την Ευρώπη στο
δρόμο της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκες. Η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της. Χρειαζόμαστε μια
διαφορετική οικονομική και κοινωνική στρατηγική για την αναβίωση της κοινωνικής συνοχής και τη χάραξη μιας νέας πορείας προς μια Ευρώπη πιο δίκαιη, μια
Ευρώπη που να λειτουργεί για τους εργαζόμενους.

ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ Γ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
• Το πηδάλιο της Ομοσπονδίας ανέλαβε ο νέος γ.γ. Γιώργος Κωνσταντίνου

Μιχάλη Μιχαήλ ο οποίος εκλέγηκε στην θέση του α.γ.γ. της
ΣΕΚ επεσήμανε πως η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να επιτελεί με υπευθυνότητα και
σύνεση το πολυσήμαντο έργο
που χάραξε ο κ. Μιχαήλ για μια
τριαντακονταετία.
Από πλευράς του ο κ. Μιχαήλ
ευχαρίστησε τα μέλη του γενικού συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία και τόνισε
πως θα συνεχίσει να βρίσκεται
στο πλευρό της Ομοσπονδίας.
Πριν την έναρξη της συνεδρίας,
τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη
μνήμη των δύο δασοπυρεσβεστών που έχασαν τη ζωή τους
στην προσπάθεια τους να
συμβάλουν στην κατάσβεση
της πυρκαγιάς στην περιοχή
Σολέας.

Η νέα γραμματεία της
Ομοσπονδίας
Γιώργος Κωνσταντίνου γ.γ.
Χρήστος Τζιαπούρας

α.γ.γ.

Ανδρέας Νεοφύτου

Ταμίας

Τάκης Χρηστοφόρου

μέλος

Γιάννης Λεοντίου

μέλος
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Αγγίζουν το 1 εκατ. ευρώ
οι υπερωρίες αστυνομικών
στα γήπεδα

Φ

έτος τα ποσά που πληρώθηκαν για υπερωρίες σε
αστυνομικούς για την αστυνόμευση των ποδοσφαιρικών
αγώνων ανήλθαν σε 923.000
ευρώ σε σύγκριση με 1,5 εκατατομμύριο που πληρώνονταν
άλλες χρονιές.Το κόστος αστυνόμευσης των αγώνων να το
επωμίζεται η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τα
σωματεία εισηγείται ο Γενικός
Ελεγκτής στην ετήσια έκθεσή

• Tο κόστος να
το επωμίζονται
τα σωματεία και η ΚΟΠ
λέει ο γενικός ελεγκτής
του για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Όπως σημειώνεται
στην
έκθεση για τον
ΚΟΑ, ότι αναφορικά με
την αστυνόμευση ποδοσφαιρικών
εκδηλώσεων
έγινε σύσταση
στην Αστυνομία
όπως το κόστος
υπερωριακής
απασχόλησής
της, για την
αστυνόμευση
των
αθλητικών
γεγονότων, να καταβάλλεται
από τις Ομοσπονδίες/Σωματεία των ομάδων, καθώς το
μεγαλύτερο μέρος του κόστους
υπερωριακής απασχόλησης ή
αθλητικά γεγονότα, αφορά σε
αγώνες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η
οποία φαίνεται να έχει την
οικονομική ευχέρεια για κάλυψη του σχετικού κόστους αστυνόμευσης αγώνων της.

Σημειώνεται ότι σήμερα οι
αστυνομικοί που ασχολούνται υπερωριακά για την
αστυνόμευση ποδοσφαιρικών
αγώνων πληρώνονται υπερωρίες και το κόστος το επωμίζεται η Αστυνομία. Στην
έκθεσή της για τον ΚΟΑ η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται
στον θεσμό των επιτηρητών
στα γήπεδα, σημειώνοντας
ότι υπάρχουν περιπτώσεις
που χρησιμοποιούνται επιτηρητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιτηρητών. Σημειώνει παράλληλα
ότι αναμένει ενημέρωση
καθώς ο υπ. Δικαιοσύνης
ζήτησε από την Επιτροπή
Επιτηρητών όπως προβεί σε
μια σφαιρική αξιολόγηση και
όπως ετοιμάσει σχετική έκθεση στην οποία να καταγράφονται ελλείψεις, παραλείψεις, αλλά και συγκεκριμένες
εισηγήσεις για βελτίωση της
λειτουργίας του θεσμού.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Το κατάλληλο μενού διατροφής
για να αντέξουμε τις μέρες του καύσωνα

Ό

ταν η άσφαλτος λιώνει
κάτω από τον καυτό ήλιο,
οι αντοχές του οργανισμού
δοκιμάζονται – και δίχως τα
κατάλληλα «όπλα», κινδυνεύει
από προβλήματα όπως η
αφυδάτωση, η εξάντληση, η
θερμοπληξία και πολλά άλλα.
Ευτυχώς, η σωστή διατροφή
μπορεί να τον βοηθήσει να
αντέξει.

σε 250 ml).

Η αύξηση της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας απειλεί
πρωτίστως τα παιδιά, τα
άτομα της τρίτης ηλικίας και
γενικότερα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως
είναι όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Εκτός από το νερό που αποτελεί την βασική ανάγκη και επιλογή για καλή ενυδάτωση,
μπορούμε να καταναλώνουμε
φυσικό χυμό φρούτων, ημίπαχο γάλα και άλλα δροσερά
ροφήματα, βασισμένα σε
βότανα όπως το πράσινο
τσάι.

Όπως εξηγεί ο κλινικός διαιτολόγος-βιολόγος
Χάρης
Δημοσθενόπουλος, προϊστάμενος στο Διαιτολογικό Τμήμα
του Νοσοκομείου «Λαϊκό» στην
Αθήνα, για να αντέξει κανείς
τη ζέστη πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα, δίνοντας κυρίως
έμφαση στο θέμα της επαρκούς ενυδάτωσης και κάνοντας διατροφικές επιλογέςασπίδα στη θερμοπληξία.
«Οι επιλογές αυτές καθορίζονται από αρκετούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η άμεση
έκθεση στον ήλιο (κατά τη
διάρκεια της εργασίας ή κατά
την παραμονή στη θάλασσα),
το επίπεδο και η διάρκεια της
άσκησης ή της καθημερινής
δραστηριότητας, αλλά και η
γενικότερη κατάσταση της

Αυτές οι τιμές, όμως, ισχύουν
για συνθήκες μέτριας περιβαλλοντικής θερμοκρασίας,
καθώς και για μέτρια επίπεδα
φυσικής δραστηριότητας. Γι’
αυτό, το καλοκαίρι, με τις
υψηλές
θερμοκρασίες
οι
συστάσεις τροποποιούνται
και επιβάλλεται ακόμα μεγαλύτερη πρόσληψη υγρών.

2. Κατανάλωση τροφίμων με
μεγάλη περιεκτικότητα σε
νερό. Στην καλή ενυδάτωση
του οργανισμού μπορούν να
συμβάλλουν ορισμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε
νερό. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν φρούτα και λαχανικά,
τα οποία αποτελούνται από
80-95% νερό.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι,
σύμφωνα με μετρήσεις, από τη
συνολική ποσότητα νερού που
καταναλώνουμε το 20-30%
προέρχεται από τα τρόφιμα
και το 70-80% από διάφορα
υγρά.
3. Αποφυγή επιβαρυντικών
τρόπων μαγειρέματος. Το

τηγάνισμα, λ.χ., δεν ενδείκνυται το καλοκαίρι, ενώ αντιθέτως λιγότερο επιβαρυντικό
είναι το ψήσιμο και το βράσιμο.
Η επιβάρυνση σχετίζεται με
την αύξηση της περιεκτικότητας σε λίπος, που καθιστά τα
τρόφιμα πιο δύσπεπτα, με
συνέπεια να «κουράζεται» ο
οργανισμός για να ολοκληρωθεί η πέψη τους (η παρατεταμένη πέψη μιας τροφής, αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος και μας κάνει να ζεσταινόμασετ πιο πολύ).
4. Κατανάλωση των βασικών
γευμάτων σε ώρες με σχετικά
χαμηλή θερμοκρασία. Σε
περιόδους παρατεταμένης,
μεγάλης ζέστης (καύσωνας) οι
πιο κατάλληλες ώρες είναι
πρωί και βράδυ. Το μεσημέρι
προτιμότερο είναι να τρώει
κάποιος απλά και δροσιστικά
σνακ με βάση λαχανικά, φρούτα και άπαχα γαλακτοκομικά.
5. Αποφυγή υψηλής κατανάλωσης αλκοόλ. Το αλκοόλ
αυξάνει τη σωματική θερμοκρασία και εντείνει την αφυδάτωση. Να επιλέγονται συνεπώς ποτά με σχετικά χαμηλή
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα.
6. Κατανάλωση άλατος κατά
περίπτωση. Το αλάτι συχνά
συνιστάται κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού επειδή περιέ-

ΠΡΩΙΝΟ: Γάλα με δημητριακά, φρουτοσαλάτα
με φρούτα εποχής, γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, χυμός, φρυγανιές με μαρμελάδα, τοστ ή
κουλούρι
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ (πρωί και απόγευμα): Φρούτα,
χυμός, κρύο τσάι χωρίς ζάχαρη, γιαούρτι με
φρούτα, κράκερς, ζελέ ή ζελέ με γιαούρτι

Και προσθέτει πως οι βασικοί
κανόνες για να αντέξουμε τη
ζέστη είναι οι εξής:
1. Συνεχής κατανάλωση δροσερών υγρών και ροφημάτων. Το δροσερό (και όχι
παγωμένο) νερό είναι το βασικό μέσο «ψύξης» και ενυδάτωσης του σώματος.
Οι νεώτερες συστάσεις για
σωστή ενυδάτωση από διεθνείς υγειονομικούς οργανισμούς, όπως το Ινστιτούτο
Ιατρικής (ΙΟΜ) της Εθνικής
Ακαδημίας Επιστημών (NAS)
των ΗΠΑ, δεν μιλούν πλέον για
οκτώ ποτήρια νερού ημερησίως, αλλά για 9 μερίδες
υγρών την ημέρα για τις
γυναίκες και για 13 για τους
άνδρες (η μερίδα αντιστοιχεί

7. Αποφυγή της συστηματικής φυσικής δραστηριότητας. Όταν έχει καύσωνα, πρέπει να αποφεύγονται οι
κοπιώδεις δραστηριότητες και
να περιοριζόμαστε στο μπάνιο στη θάλασσα και στο
περίπατο με χαμηλό ρυθμό
όταν πέσει ο ήλιος ή νωρίς το
πρωί.

Tο μενού του καύσωνα
Στη συνέχεια, παρατίθενται μερικές ιδέες για
ελαφρά και πλούσια σε υγρά γεύματα. Διαλέξτε ένα από το καθένα.

υγείας (π.χ. ύπαρξη υπέρτασης ή καρδιακής ανεπάρκειας)», λέει.

χει νάτριο (έναν βασικό ηλεκτρολύτη), που αυξάνει απότομα την ώσμωση στο αίμα
μας και ενεργοποιεί έτσι τον
μηχανισμό της δίψας. Ωστόσο,
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
όπως τα άτομα με υψηλή
πίεση ή όσοι αντιμετωπίζουν
προβλήματα νεφρικής ή καρδιακής λειτουργίας, πρέπει να
ακολουθούν τις συστάσεις του
γιατρού τους και όχι να υιοθετούν την αντίληψη πως το
καλοκαίρι πρέπει να τρώμε
περισσότερο αλάτι.

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: Ρύζι με γιαούρτι, σαλάτα με
λαχανικά και χαμηλή σε λίπος πρωτεΐνη (λ.χ.
άπαχο τυρί, φέτες γαλοπούλας, κομμάτια
κοτόπουλου, τόνος, σολομός, γαρίδες, αβγό),
ντάκος, κρύα σούπα ντομάτας, ψάρι ψητό με
λαχανικά, φιλέτο κοτόπουλου με λαχανικά
ατμού, ζυμαρικό με σάλτσα λαχανικών, ψαρονέφρι ψητό και ρύζι (ή λαχανικά ατμού),
πατατοσαλάτα με γιαούρτι στραγγιστό χαμηλών λιπαρών και αβγό, θαλασσινά ψητά με
ρύζι, ψητά λαχανικά σχάρας (ή μανιτάρια
πλευρώτους) με άπαχο τυρί, ή λαδερά λαχανικά
ΒΡΑΔΙΝΟ: Τονοσαλάτα, ζυμαρικό, καλαμάκια
κοτόπουλου, χωριάτικη σαλάτα με παξιμάδι,
ομελέτα με λαχανικά σε αντικολλητικό τηγάνι,
καρπούζι-πεπόνι ή γιαούρτι με μέλι και
ξηρούς καρπούς
- Τι πρέπει να αποφεύγουμε
- Τυριά, λιπαρές σάλτσες τυριού, μπεσαμέλ
- Λιπαρά κρέατα και αλλαντικά
- Τηγανητά ψάρια και κρέατα
- Λιπαρές σος για σαλάτες
- Μπαχαρικά και «βαριά» μαγειρευτά φαγητά

- Γλυκά με κρέμα ή βούτυρο
- Καφέδες με σαντιγί και σιρόπια γεύσης
Περιεκτικότητα σε νερό των τροφίμων
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τροφίμων με
υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, τα οποία συνιστώνται τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως
όταν έχει πολλή ζέστη. Όσα καταναλώνονται
μαγειρεμένα, πρέπει να είναι βραστά ή ψητά.
Αντενδείκνυνται τα τηγανητά, τα «βαριά»
μαγειρευτά και οι «πλούσιες» σάλτσες.
- Σούπες 80-95%
- Φρούτα και λαχανικά 80-95%
- Μπανάνα, καλαμπόκι, πατάτα 70-80%
- Γάλα 87-90%
- Γιαούρτι 75-85%
- Παγωτό 60-65%
- Τυρί 40-60%
- Ρύζι 65-70%
- Ζυμαρικά 75-85%
- Ψάρι/θαλασσινά 65-80%
- Αβγό 65-75%
- Κοτόπουλο-κρέας 40-65%
- Χυμοί 80-95%
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

ε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ο γ.γ. της
ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είπε ότι
στο νέο ξεκίνημα της κυπριακής οικονομίας, μετά την έξοδο
από το μνημόνιο, η συντεχνία
θα πορευθεί υπεύθυνα, σημειώνοντας ότι «η πορεία μας σε
όλη τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης και της εφαρμογής
του μνημονίου απέδειξε ότι η
ΣΕΚ, αλλά και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα, μπορεί
να λειτουργήσει υπεύθυνα,
στοχευμένα, συναινετικά και
τεκμηριωμένα».

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Στην ίδια βάση, είπε, οφείλουμε να πορευθούμε και την επόμενη μέρα της εφαρμογής του
μνημονίου.
Ο κ. Μάτσας σημείωσε ωστόσο
ότι η συντεχνία θα λειτουργήσει, στη βάση και των συνδικαλιστικών της υποχρεώσεων,
σε μια προσπάθεια επαναφοράς συγκεκριμένων ωφελημάτων που είτε έχουν παγοποιηθεί, είτε έχουν περιοριστεί
συνεπεία της οικονομικής κρίσης. «Υπάρχουν περιθώρια και
υπάρχει και η δυνατότητα -ήδη
είναι εμφανές σε αρκετές περιπτώσεις- πέραν των αποπαγοποιήσεων
ωφελημάτων,
υπάρχει και η δυνατότητα
διεκδίκησης και αυξήσεων, εκεί
και όπου τεκμηριώνεται, είτε
από τα γενικότερα οικονομικά
δεδομένα της οικονομίας, είτε
του κλάδου, είτε και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι έχουμε πετύχει και
κάποιες αυξήσεις σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις».

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Διευκρίνισε ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει στον τουριστικό
τομέα, που είναι η βασική
κινητήρια δύναμη και προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας αυτή τη στιγμή. «Είμαστε
τώρα σε ένα στάδιο που προσπαθούμε μέσα από τις δικές
μας δραστηριοποιήσεις, προσπαθώντας να ενισχύσουμε
και την προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Εργασίας
για αύξηση των επιθεωρήσε-

Να μπουν φραγμοί στα ατομικά συμβόλαια
και την αγορά υπηρεσιών
• Συνέντευξη γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στο ΚΥΠΕ
ων, να κατοχυρώσουμε ότι η
νομοθεσία, όπως έχει ρυθμιστεί μετά τη συνομολόγηση της
συλλογικής σύμβασης εφαρμόζεται χωρίς παρεκκλίσεις,
ακόμα και στα ξενοδοχεία που
δεν είναι οργανωμένα συνδικαλιστικά ή που η συνδικαλιστική οργάνωση είναι περιορισμένη».
Ερωτηθείς εάν τίθεται σε κίνδυνο ο θεσμός των συλλογικών
συμβάσεων λόγω της ευρείας
χρήσης των ατομικών συμβολαίων, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε πως
«μέσα από την ανεξέλεγκτη
πορεία των ατομικών συμβολαίων τίθεται πρωτίστως σε
κίνδυνο η κατοχύρωση βασικών ωφελημάτων των εργαζομένων», αλλά ταυτόχρονα,
τίθεται πολλές φορές σε κίνδυνο η ποιοτική ανάπτυξη του

εργασιακές σχέσεις. «Είμαστε
σε μια συστηματική επαφή με
την Υπουργό Εργασίας και
προσπαθούμε να πιέσουμε
έτσι ώστε να μπει φραγμούς
και να ρυθμιστούν αυτές οι δύο
νέες μορφές απασχόλησης»
είπε, προσθέτοντας ότι αυτό
μπορεί να γίνει θέτοντας
ασφαλιστικές δικλείδες και
σίγουρα μέσα κι από την ενί-

• Ο τουριστικός τομέας, είναι η βασική κινητήρια δύναμη
και προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας αυτή τη στιγμή

ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
«Η ανεξέλεγκτη πορεία των
ατομικών συμβολαίων είναι
ένα γενικότερο φαινόμενο»,
εξηγεί, προσθέτοντας πως ιδιαίτερα παρουσιάζεται στον
τομέα των ξενοδοχείων.
Έκανε δε αναφορά σε ένα άλλο
πρόβλημα που εντοπίζεται, το
θέμα της αγοράς υπηρεσιών,
το οποίο, όπως είπε, δημιουργεί μια νέα τάση στην αγορά
εργασίας απορυθμίζοντας τις

ΑΝΕΡΓΙΑ
Στο φλέγον θέμα της ανεργίας ο γ.γ. της ΣΕΚ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σταθερή πτωτική πορεία που παρατηρείται στο
ποσοστό της ανεργίας δεν θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, αλλά
με βραδύτερο. Απέδωσε δε αυτήν την πτωτική πορεία τόσο στην
προσωρινή μετανάστευση, ιδιαίτερα ανέργων της οικοδομικής
βιομηχανίας, όσο και στη δημιουργία συνθηκών ανάκαμψης που
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ανέφερε ωστόσο ότι μέσα από
την πολιτική της διασύνδεσης της εργασίας με την κατάρτιση,
μέσω και των σχεδίων που εφάρμοσε το Υπουργείο Εργασίας και
η ΑνΑΔ, «δημιουργήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις ικανές και
δυνατές συνθήκες έτσι ώστε να προσληφθούν σε μια πιο υγιή
βάση άτομα που πέρασαν μέσα από αυτές τις διαδικασίες».
Σημείωσε ακόμα ως σημαντικό το ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία
παρουσιάζει ανάκαμψη που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
«Γενικά δημιουργούνται συνθήκες πιο συγκροτημένης προσέγγισης του θέματος της απασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
έχουμε ξεφύγει πλήρως από το στοιχείο της απορρύθμισης της
αγοράς εργασίας» υπέδειξε.

Είναι, είπε, ένα θέμα το οποίο
δομημένα, μέσα από διάλογο
και διαβούλευση θα προσεγγιστεί μετά το καλοκαίρι.

ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ

• Η πραγματική οικονομία δεν έχει ακόμη ανακάμψει

κλάδου της ξενοδοχειακής βιομηχανίας γενικότερα και επιπρόσθετα τίθεται υπό αμφισβήτηση η προσπάθεια διατήρησης της εργατικής ειρήνης
καθώς δημιουργείται μια νέα
πρακτική που ξεφεύγει από
τον θεσμοθετημένο τρόπο λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο.

βάρος ευθύνης μέσα από τις
μειώσεις μισθών και παρεμφερών ωφελημάτων, οπότε θα
ήταν μια επιπρόσθετη αρνητική επιβάρυνση αν η ΑΤΑ ξεκινούσε σήμερα από το σημείο
στο οποίο βρίσκεται και αυτό
είναι θέμα που για εμάς είναι
αδιαπραγμάτευτο».

σχυση του θεσμού των επιθεωρήσεων. «Πολλές φορές ακόμα
και η αγορά υπηρεσιών γίνεται
και υπό τον μανδύα της κανονικής απασχόλησης» ανέφερε.
Σημείωσε δε ότι πρόκειται για
θέμα που αφορά τον ιδιωτικό
τομέα, αλλά και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
Η παγοποίηση των προσλήψεων δεν μπορεί να είναι το
άλλοθι και η μόνη εξήγηση σε
ένα φαινόμενο που φαίνεται
ότι διευρύνεται και λειτουργεί
ανεξέλεγκτα, επεσήμανε.

ΑΤΑ
Ο γ.γ. της ΣΕΚ προειδοποίησε
πως «μονομερής παρέμβαση
στην ΑΤΑ και απόδοση της στο
σημείο που βρίσκεται σήμερα
θα δημιουργούσε συνθήκες
περαιτέρω στρέβλωσης των
μισθών
και
ενδεχομένως
περαιτέρω ανισότητες στους
μισθούς και θα αποτελούσε
σημείο αντίδρασης από πλευράς των εργαζομένων και των
συντεχνιών».
Σε καμία περίπτωση, διεμήνυσε, «δεν μπορούμε να συναινέσουμε και θα ήταν λάθος, λαμβάνοντας υπόψιν την πορεία
των μισθών και τις υπαναχωρήσεις που έγιναν από το συνδικαλιστικό κίνημα σε μια προσπάθεια να κατοχυρώσουμε
αφενός θέσεις εργασίας και
αφετέρου να στηρίξουμε τις
επιχειρήσεις και την οικονομία,
στο ότι η ΑΤΑ θα ξεκινήσει να
παρέχεται με αρνητικό πρόσημο λόγω της πορείας της οικονομίας. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν συναινέσει να
επωμιστούν
δυσανάλογο

Για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, σημείωσε ότι
είναι αναγκαία για να βελτιωθούν στρεβλώσεις που υπήρχαν στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, όμως είπε καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει
χωρίς διάλογο με τους εργαζόμενους και δεν θα πρέπει να
θυματοποιεί τους εργαζόμενους, ενώ υπογράμμισε ως
σημαντική την εισαγωγή του
θεσμού της εναλλαξιμότητας.
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υπάρχει ακόμα το στοιχείο της
απορρύθμισης της αγοράς
εργασίας, σε συγκεκριμένους
τομείς ή επιχειρήσεις».
Επεσήμανε δε ότι η πραγματική
οικονομία δεν έχει ακόμα ανακάμψει και ότι θα χρειαστούν
κάποια χρόνια μέχρι να αντιληφθούμε τη θετική πορεία της
οικονομίας στην καθημερινότητά μας. «Αλλά είναι μια
πραγματικότητα το γεγονός
ότι βλέπουμε στοιχεία ανάκαμψης και βελτίωσης των δημοσιονομικών δεδομένων, χωρίς
να παραπέμπω σε εκείνο που
λεγόταν για την Ελλάδα για
πολλά χρόνια, ότι ευημερούν οι
αριθμοί εις βάρος των ανθρώπων» είπε.

ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Παράλληλα ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε
πως το συνδικαλιστικό κίνημα
μπορεί να αναλάβει ένα νέο
ρόλο μέσα από τη γενικότερη
κοινωνική δραστηριοποίηση
και παρέμβασή του.
«Το συνδικαλιστικό κίνημα
μετά και τα ψηλά ποσοστά
αποχής στις βουλευτικές εκλογές, πρέπει και μπορεί να λειτουργήσει πέραν των στενών
πλαισίων των εργασιακών
σχέσεων, σε ένα ευρύτερα κοι-

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι αυτά τα δεδομένα συμβάλουν στην
έξαρση της αδήλωτης εργασίας, εκφράζοντας ωστόσο την
εκτίμηση, ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη «ρύθμιση ή πιο
συγκροτημένη προσέγγιση» της αδήλωτης εργασίας, με το σχετικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κ.
Μάτσα, το νομοσχέδιο «φαίνεται ότι καλύπτει τις ανάγκες».
Πρόσθεσε πως «προσεγγίζεται ο θεσμός της αδήλωτης εργασίας στη διττή του διάσταση, και σε ό,τι αφορά την απόκρυψη
της απασχόλησης και σε ό,τι αφορά την παραποίηση των
στοιχείων που αφορούν την αμοιβή».
«Αυτό το στοιχείο φαίνεται ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά»
συμπληρώνει. Εκφράζει επίσης την εκτίμηση ότι η αύξηση των
ποινών, που προνοείται στο προσχέδιο του νομοσχεδίου, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Σημειώνει ακόμα ότι υπάρχει
διασύνδεση με το ΕΕΕ και ότι δημιουργείται, μέσα από το νομοσχέδιο, η προοπτική ενοποίησης του φορέα των επιθεωρήσεων, ώστε να αυξηθεί ποιοτικά και αριθμητικά ο θεσμός των
επιθεωρητών.
Σε ό,τι αφορά την ΑΤΑ, ο κ. Μάτσας σημείωσε πως «θα πρέπει
να συμφωνηθεί το σημείο επανεκκίνησης της παροχής της ΑΤΑ
με τρόπο που να μη δημιουργεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στους
εργαζόμενους».
Ο κ. Μάτσας έστειλε μήνυμα
αισιοδοξίας, εκφράζοντας την
εκτίμηση πως «έχουμε ξεπεράσει τα πολύ δύσκολα, χωρίς
βέβαια να υποτιμώ ή να υποβαθμίζω το γεγονός ότι η
ανεργία, παρά την πτωτική
της πορεία βρίσκεται ακόμα σε
ψηλά επίπεδα, χωρίς να
παραγνωρίζω το γεγονός ότι

νωνικά αποδεκτό πλαίσιο
μέσα από κοινωνικής φύσεως
παρεμβάσεις για να μπορέσει
να στείλει στην κοινωνία το
μήνυμα ότι μπορεί να είναι ο
ενδιάμεσος φορέας στο χάσμα
που παρουσιάζεται αυτή τη
στιγμή μεταξύ της κοινωνίας
και των πολιτικών κομμάτων».
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

κρίση στην Ευρώπη, το βρετανικό δημοψήφισμα, η διαχείριση του
προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος, αλλά και η επικείμενη
διαπραγμάτευση της κυβέρνησης για τα εργασιακά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στην Ολομέλεια της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την περασμένη εβδομάδα.
Ο κ. Τσίπρας αξιοποίησε το συγκεκριμένο βήμα και το διεθνές ακροατήριό του για να στείλει σαφές μήνυμα, εν όψει της διαπραγμάτευσης για
τη δεύτερη αξιολόγηση, ότι «η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα θεσμική αναδιοργάνωση της ήδη ελαστικής αγοράς εργασίας και όχι την πλήρη ισοπέδωσή της». Αναφορικά με την κρίση στην Ευρώπη συνολικότερα, ο
πρωθυπουργός μίλησε για αποτυχία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου
διαχείρισης, επισημαίνοντας ότι τα 22 εκατομμύρια ανέργων στην
Ευρώπη αποτελούν την απόδειξη ότι η κρίση δεν βρίσκεται
• Σε βαθιά κρίση η Ευρώπη
πίσω μας, για να προσθέσει ότι
η οποία έχει ανοιχτά σύνορα
η αποτυχία διαχείρισης της κρίγια τη λιτότητα, αλλά κλειστά σης «τροφοδότησε το τέρας του
εθνικισμού και του φασισμού».
για τους πρόσφυγες”
Για την αντιμετώπιση των προ• Ισχυρά μηνύματα Α. Τσίπρα βλημάτων και των προκλήσεων
στην ομιλία του στην κοινοπου αντιμετωπίζει σήμερα η
Γηραιά ήπειρος, ο κ. Τσίπρας
βουλευτική συνέλευση
ζήτησε ένα νέο κοινωνικό συμστο Συμβούλιο της Ευρώπης
βόλαιο, καθώς, όπως είπε, η Ε.Ε.
δεν μπορεί να πείσει τους λαούς
της να την υποστηρίξουν και να
την ενισχύσουν. Αναφορικά με το βρετανικό δημοψήφισμα, το χαρακτήρισε ενδεικτικό της κρίσης που μαστίζει την Ε.Ε.

Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση
“Η Ευρώπη έχει ανοιχτά σύνορα για τη λιτότητα, αλλά κλειστά για τους
πρόσφυγες”, σχολίασε για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι
στο προσφυγικό ζήτημα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την
ομιλία του στην κοινοβουλευτική συνέλευση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο.
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια “διευρυνόμενη απόκλιση ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο”, με συνέπειες τη “διάχυση του ευρωσκεπτικισμού στο βορρά και τάσεις φυγής από το νότο της Ευρώπης”, και συνέχισε: “Με την αποτυχία της, η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της κρίσης τροφοδότησε το τέρας του εθνικισμού και του ακροδεξιού και φασιστικού λαϊκισμού. Μετέφερε την ακροδεξιά από την
απομόνωση στο πολιτικό προσκήνιο. Σε ορισμένες χώρες, δε, βρίσκεται κοντά στην εξουσία”.
Συνέδεσε με τη λανθασμένη αντίδραση της Ευρώπης στην οικονομική και την προσφυγική κρίση με το αυριανό δημοψήφισμα για την
παραμονή ή όχι της Βρετανίας στην ΕΕ, σημειώνοντας: “Η Ευρώπη
βρίσκεται σε κρίση και το αυριανό δημοψήφισμα είναι ενδεικτικό της
κρίσης. Παρότι κάθε ευρωπαϊκή δύναμη εργάζεται για την ενίσχυση
του Βremain, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος,
η ζημιά για το κοινό μας σπίτι είναι ήδη μεγάλη. Γιατί και το Βrexit
θα είναι αποδοχή ενός εξαιρετικά συντηρητικού καθεστώτος. Διαμορφώνεται ένα αρνητικό προηγούμενο ή έτσι ή αλλιώς”. “Θα πρέπει
όλοι να προβληματιστούν για το οριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται
σήμερα η Ευρώπη”, τόνισε ο κ. Τσίπρας και προχώρησε στην απαρίθμηση των τρόπων εξόδου από την κρίση: “Η έξοδος από την κρίση
προϋποθέτει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής
εμπιστοσύνης, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει ορατά και δεσμευτικά βήματα για την επαναφορά του δημόσιου χρέους σε βιώσιμη τροχιά. Η αποτυχία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της κρίσης με επίκεντρο
τη γενικευμένη λιτότητα, έχει πλέον αποδειχθεί. Τα 22 εκατομμύρια των
ανέργων στην Ευρώπη είναι η απόδειξη ότι η κρίση δεν είναι πίσω μας,
είναι απόδειξη ότι η κρίση είναι εδώ και συνεχίζεται. Οι μισοί από
αυτούς είναι μάλιστα μακροχρόνια άνεργοι”. “Η Ευρώπη βρίσκεται σε
βαθιά κρίση και δεν μπορεί να πείσει τους λαούς της να την ενισχύσουν.
Η απάντηση στις πολλαπλές κρίσεις της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι
ούτε νεοφιλελεύθερη, ούτε εθνοκεντρική. Πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση όσο είναι καιρός. Πρέπει να επιστρέψουμε στις ιδρυτικές αρχές
και αξίες Ευρώπης. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και καλύτερη
Ευρώπη. Να ενισχύσουμε τη δημοκρατία καταπολεμώντας τις ανισότητες. Να δυναμώσουμε τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη και γι’ αυτό πρέπει να
αγωνιστούμε”, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι οι πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης και λιτότητας
ωθούν τα κράτη-μέλη ακόμη και σε παραβίαση των συμβατικών
δεσμεύσεών τους, και κατόπιν αναφέρθηκε στις μνημονιακές πολιτικές
που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, σχολιάζοντας ότι “η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα θεσμική αναδιοργάνωση της ήδη ελαστικής αγοράς εργασίας και όχι την πλήρη ισοπέδωσή της. Η ίδια η ευρωπαϊκή επιτροπή
κοινωνικών δικαιωμάτων κρίνει ότι σημαντικός αριθμός μνημονιακών
ρυθμίσεων παραβιάζουν τον κοινωνικό χάρτη”.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ξεκάθαρη ψήφος υπέρ του θεσμού
των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Σ
αφή στήριξη στην Ελλάδα εν όψει της
δύσκολης διαπραγματεύσης για τα εργασιακά παρείχε ο πρόεδρος της Κομισιόν
Ζ.Γιούνκερ κατά την πρόσφατη επίσκεψη του
στην Αθήνα. Στη συνάντηση του με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα έκανε ειδική αναφορά στο καυτό θέμα των εργασιακών,τονίζοντας τη σημασία της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

σε, αξιοποιείται το πακέτο Γιούνκερ και πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι εγκρίσεις
για την ανάκαμψη και την επιστροφή στην
ανάπτυξη. Μάλιστα ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας ότι η χώρα έχει υποβάλει 42
επενδυτικά έργα, ύψους 5,4 δισ. ευρώ, για
ένταξη στο πακέτο Γιούνκερ, εξέφρασε την
ελπίδα ότι θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Η ανάκαμψη δεν μπορεί να στηριχθεί στην
συντριβή της εργασίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, άποψη με την οποία συμφώνησε ο κ.
Γιούνκερ.

«Πρέπει όλοι να δώσουμε το μήνυμα ότι η
Ελλάδα είναι χώρα φιλική στον παραγωγικό
επενδυτή», σημείωσε ο πρωθυπουργός και
τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση
της διαφάνειας, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, στην τόνωση της επιστημονικής έρευνας, στην κατάρτιση των εργαζομένων, στη δημιουργία υποδομών και τη
δημιουργία ξεκάθαρου και σταθερού φορολογικού συστήματος.

Δεν είμαι φίλος των ομαδικών απολύσεων

√ Στήριξη Γιούνκερ στη Ελλάδα

√ Ιδιαίτερη έμφαση στα εργασιακά
√ «Δεν είμαι φίλος των ομαδικών
απολύσεων» διαβεβαίωσε
τον πρωθυπουργό

είπε ακόμη ο Γιούνκερ, προσθέτοντας ότι
στις διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ελληνική πραγματικότητα και η νομοθεσία να προσαρμοστεί
στις βέλτιστες πρακτικές.
Όπως είπε, πρέπει να προχωρήσουμε στη β’
αξιολόγηση χωρίς καθυστερήσεις και εν όψει
αυτού πρέπει να θυμίσω και την άποψη του
κ. Γιούνκερ ότι «στη χώρα πρέπει να επιστρέψουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως

άλλωστε συμφωνούσαμε από πέρυσι το
καλοκαίρι».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και σε απόψεις
που ακούγονται και προσκρούουν στο κοινοτικό κεκτημένο, επισημαίνοντας όμως ότι
κοινή πεποίθηση μας είναι ότι «η ανάκαμψη
δεν μπορεί να στηριχθεί στη συντριβή της
εργασίας, αλλά σε ένα παραγωγικό μοντέλο
που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την
προστιθέμενη αξία».
Σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως υπογράμμι-

«Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, και όχι στην κατεύθυνση της κατεδάφισης
κοινωνικών δικαιωμάτων», είπε.

«Δεν είμαι φίλος των ομαδικών
απολύσεων»
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Κομισιόν στη δική του τοποθέτηση σημείωσε ότι
«είμαι σύμφωνος με τον Αλέξη Τσίπρα για τα
θέματα που ανέφερε».
Πιο σαφής έγινε όταν ρωτήθηκε για το θέμα
των εργασιακών και των ομαδικών απολύσεων και αν θα στηρίξει τις ελληνικές θέσεις
. «Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες»,

είπε, αλλά συμπλήρωσε ότι «οι συνομιλίες
για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σε ό,τι
αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
πρέπει να λάβουν υπόψη την ελληνική πραγματικότητα» και ότι η εργατική νομοθεσία
πρέπει να προσαρμοστεί στις βέλτιστες
πρακτικές.
«Δεν είμαι φίλος των ομαδικών απολύσεων
και θα ήθελα να καταρτίσει η Αθήνα μια πρόταση με την οποία θα είμαι σύμφωνος»,
συμπλήρωσε.

ΚΥΜΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Σ

τους δρόμους αρκετών πόλεων βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι Γάλλοι εργαζόμενοι με πρωτοβουλία του συνδικάτου
CGT αντιδρώντας στην κυβερνητική πρόταση
για ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας.
Παρά το γεγονός ότι στα γήπεδα της Γαλλίας
διεξάγεται εδώ και μερικές ημέρες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, οι εργαζόμενοι πλημμύρισαν πρόσφατα το Παρίσι
αντιτασσόμενοι στην προωθούμενη εργασιακή μεταρρύθμιση.
Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έκαναν λόγο για

1,3 εκατομμύρια διαδηλωτές που βγήκαν
στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Θέλουμε απλά και μόνο την απόσυρση του σχετικού
νομοσχεδίου, βροντοφώναξαν οι εργαζόμενοι, που σε αρκετές περιπτώσεις η σύγκρουση με την αστυνομία ήταν βίαιη.
Προς το παρόν, δεν διαφαίνεται καμία πρόθεση αποκλιμάκωσης των απεργιών και των
διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Μαρτίου υποδηλώνοντας ότι ενισχύεται η δυσαρέσκεια του κόσμου για τις προωθούμενες
μεταρρυθμίσεις.
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• Η UNESCΟ ανακήρυξε το 2016 σε «Επετειακό Έτος Αριστοτέλη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ
Α

ριστοτέλης
έχει,
κατ'
ουσίαν, θέσει τις επιστημονικές βάσεις της πολιτειολογίας, της ηθικής, της κοινωνιολογίας, της αισθητικής, της
λογοτεχνίας, της λογικής, της
φιλοσοφίας των μαθηματικών,
της οντολογίας, της ψυχολογίας, της βιολογίας, της μετεωρολογίας, της αστρονομίας,
και όχι μόνον.
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για
το «Έτος Αριστοτέλη – 2400
χρόνια από τη γέννηση του»
Στο πλαίσιο αυτό, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε στις 23-28
Μαΐου του 2016 τους επιφανέστερους Αριστοτελιστές όλου
του κόσμου, οι οποίοι φώτισαν
μέσα από το έργο τους την,
μοναδική σε μέγεθος στην
ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος, επίδραση του Αριστοτελικού έργου.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από
το «Διεπιστημονικό Κέντρο
Αριστοτελικών Μελετών» του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης για την επέτειο
των 2.400 χρόνων από τη
γέννηση του Αριστοτέλη, μαθητή του Πλάτωνα και δασκάλου
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που
γεννήθηκε στα Στάγειρα της
Χαλκιδικής το 384 π.Χ. Πρόκει-

√ Από την Θεσσαλονίκη στα Στάγειρα

Εκδηλώσεις σε όλο τον Ελληνικό χώρο

στοτέλης 2400 χρόνια» Ο Αριστοτέλης υπήρξεν ο μέγιστος
των φιλοσόφων και πραγματικός πανεπιστήμονας. Η
ευρύτητα των επιστημονικών
ενδιαφερόντων του Αριστοτέλη
δεν έχει όμοιά της στην ιστορία
της παγκόσμιας σκέψης. Συνήθως εξαίρουμε το γεγονός ότι ο
Αριστοτέλης ενδιαφέρθηκε για
ένα πεδίο γνωστικών αντικειμένων μοναδικής ευρύτητας Ο
Αριστοτέλης έχει, κατ' ουσίαν,
θέσει τις επιστημονικές βάσεις
της πολιτειολογίας, της ηθικής, της κοινωνιολογίας, της
αισθητικής, της λογοτεχνίας,
της λογικής, της φιλοσοφίας
των μαθηματικών, της οντολογίας, της ψυχολογίας, της βιο-

λογίας, της μετεωρολογίας,
της αστρονομίας, και όχι
μόνον.
Σε μιαν εντυπωσιακή πλειάδα
επιστημονικών πεδίων, ο Αριστοτέλης παραμένει και σήμερα ένας απολύτως επίκαιρος
διανοητής, ένας πνευματικός
ογκόλιθος που ουδείς σοβαρός
μελετητής στα αντίστοιχα
πεδία μπορεί να προσπεράσει,
δίχως προηγουμένως να αναμετρηθεί μαζί του, αλλά και με
την επιστημονική αλήθεια
κατά τον προορισμό της που
συνίσταται στην αποδοχή της
επιστημονικής επιλάθευσης
ως μοχλού αναζήτησης της
τελικής επιστημονικής αλήθειας.

ται για ένα γεγονός εθνικής
σημασίας και ταυτόχρονα
παγκοσμίου εμβέλειας, το
οποίο έχει αναπτύξει μία
τεράστια δυναμική.

Μήνυμα Προκόπη
Παυλόπουλου
O Αριστοτέλης είναι ένας στοχαστής, του οποίου η σκέψη
παραμένει επίκαιρη ακόμα και
σήμερα τόνισε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος,στο μήνυμα του για
το Παγκόσμιο Συνέδριο «Αρι-

Από τις πιο σημαντικές μορφές της
φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου
κόσμου. Η διδασκαλία του διαπερνούσε
βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και
επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου
αιώνα.
Θεωρείται πάντα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών.
Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος, δημιουργός της λογικής και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας.Από το τεράστιο έργο του (400
βιβλία, κυρίως σε μορφή διαλόγων)
τελικά σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά
αποσπάσματα από τα άλλα.
1. Η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών
πραγμάτων και η απληστία όλων.
2. Το Ελληνικό γένος ζει ελεύθερα και
διοικείται άριστα και θα μπορούσε να
κυριαρχήσει, αν ήταν πολιτικά ενωμένο
3. Η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν
από πρόθεση και όχι τυχαία ή κατά
λάθος.
4. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες
τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες.
5. Όταν άκουσε ότι κάποιος τον κορόιδευε, «όταν λείπω, μπορούν και να με
μαστιγώσουν», είπε
6. Ξεχώρισε από παλιά το Ελληνικό
έθνος από τους βαρβάρους όντας πιο
ικανό και περισσότερο απαλλαγμένο
από την ηλιθιότητα
7. Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από
την ίση μεταχείριση των ανίσων.
8. Οπως το σώμα, όταν στερηθεί της

Σοφά αποφθέγματα του Αριστοτέλη

21. Tίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από
τη φύση δεν είναι χωρίς τάξη

ψυχής πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν
δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται καθένας μπορεί να θυμώσει, είναι εύκολο.
Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό βαθμό, για το σωστό
λόγο, τη σωστή στιγμή και με το σωστό
τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
9. Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να
ζήσει μακριά απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο είτε θεός.
10. Είναι χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου μυαλού να μπορεί να απολαύσει μια ιδέα χωρίς να την αποδεχθεί.
11. Η φτώχεια είναι ο γονιός της επανάστασης και του εγκλήματος.
12. Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις,
τα μαθαίνεις κάνοντάς τα.
13. Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους
πιο πολύ από τους πατεράδες. Κι αυτό,
διότι πρώτον ο τοκετός είναι οδυνηρός,
και δεύτερο, είναι σίγουρες ότι τα παιδιά που γέννησαν είναι δικά τους
14. Είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου ανθρώπου να μη ζητάει χάρες,

20. Η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή

22. Τα περισσότερα από αυτά που θα
γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά
που έχουν γίνει
23. Αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία,
ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά
που οι άλλοι τα κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους.

αλλά
να είναι έτοιμος να κάνει το καλό στους
άλλους.
15. Είμαστε όλοι φίλοι των ευτυχούντων, ενώ των δυστυχούντων δεν είναι
φίλος ούτε ο πατέρας.
16. Συνήθως, την ισχυρότερη μνήμη την
έχουν εκείνοι που είναι αργοί στην αντίληψη.
17. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν
ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη,
φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική,
πάθος, πόθο.
18. Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει
κανένας τον άλλον,
που τον θαυμάζει, ή
και να τον ξεπεράσει,
χωρίς να αισθάνεται
φθόνο, αν ο άλλος τον
ξεπερνάει.
19. Κάθε εργασία επί
πληρωμή αποσπά και
φθείρει το μυαλό.

24. Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι
η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης
και στην άσκηση εξουσίας
25. Τις περιουσίες οι μικρές δαπάνες
τις εξαφανίζουν
26. Ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο
27. Κάλλιο τρελός με όλους παρά συνετός και μόνος.
30. Οι βάρβαροι είναι εκ φύσεως πιο
δουλοπρεπείς από τους Έλληνες.
31. Το όλον είναι μεγαλύτερο από το
άθροισμα των μερών του.
32. Η οικογένεια είναι η ένωση που
καθιερώθηκε από τη φύση για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών
του ανθρώπου.
33. Η πόλη(το κράτος) είναι η ένωση
των πολιτών με βάση το πολίτευμα
34. Είναι ανάρμοστο για ένα νέο
άνθρωπο να χρησιμοποιεί αφορισμούς.
35. Ποιος είναι πολίτης; Πολίτης είναι
αυτός που είναι ικανός να κυβερνήσει
και να κυβερνηθεί.
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• ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΕΚ ΣΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΑ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Η

κατασκήνωση της ΣΕΚ θα
«ζωντανέψει» με τους κατασκηνωτές να βρίσκονται σε πλήρη
δράση.
Τα παιδιά μέσα από ένα δομημένο
πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί
από ειδικούς, ξεδιπλώνουν το
αστείρευτο τους ταλέντο στο θέατρο, στο κολύμβι, στο χορό ενώ
διδάσκονται τα σημαντικά οφέλη
της αγαστής συνεργασίας για επίτευξη των στόχων και σκοπών που
έχουν θέσει.
Η αρχηγός της κατασκήνωσης
καθώς και οι ομαδάρχες συμβά-

λουν καθοριστικά στην υλοποίηση
του προγράμματος και βοηθούν τα
παιδιά να συνειδητοποιήσουν την
αξία της ομαδικότητας και της
συνεργασίας. Τα πλεονεκτήματα
της κατασκήνωσης για τις διακοπές των παιδιών, μετά από μια
δύσκολη εκπαιδευτική χρονιά,
είναι τεράστια και ως εκ τούτου η
ΣΕΚ κάθε χρόνο επενδύει στην αναβάθμιση των κατασκηνωτικών
εγκαταστάσεων.
Σημείο αναφοράς της κατασκήνωσης αποτελεί το πεντανόστιμο
φαγητό που προσφέρεται, στη
βάση μιας ισορροπημένης υγιεινής

πυραμίδας. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει με
τον ίδιο ζήλο να ενασχολεί δημιουργικά τα παιδιά μελών και
φίλων του Κινήματος θέτοντας
πάντοτε στις προτεραιότητες της
την υγεία και την ασφάλεια των
παιδιών.
Στην πρώτη και την τρίτη κατασκηνωτική περίοδο από 4/7 11/7/16 και από 18/7 - 25/7/16
υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις. Ως
εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλουν έγκαιρα
αιτήσεις στα εργατικά κέντρα της
ΣΕΚ και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κινήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Οι γονείς αρκετές φορές έχουν τις επιφυλάξεις τους
σχετικά με την απόφαση να στείλουν το παιδί τους
κατασκήνωση, μπορούν όμως με μερικές στρατηγικές
να βοηθήσουν το παιδί τους να ενταχθεί ομαλά στην
ομάδα της κατασκήνωσης και να περάσει όσο καλύτερα γίνεται.
* Ένα παιδί που δεν κάνει εύκολα φιλίες και δεν μπορεί να κοιμηθεί ούτε στο σπίτι κάποιου φίλου του
κάποιο βράδυ σίγουρα δεν είναι έτοιμο για αυτό το
βήμα.
* Το παιδί χρειάζεται να δώσει την έγκρισή του για
να συμμετάσχει στην κατασκήνωση και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να καταπιεστεί αν δεν το
θέλει.
* Ιδιαίτερα βοηθητικό την πρώτη φορά είναι το παιδί
να πάει με κάποιον από τους συμμαθητές του είτε με
παιδάκια που ήδη γνωρίζει.
* Εξηγήστε στο παιδί σας τι είναι η κατασκήνωση και
προετοιμάστε το για το τι πρόκειται να κάνει εκεί.
* Μάθετε αναλυτικά το πρόγραμμα που θα ακολουθεί
το παιδί καθώς και τις δραστηριότητες στις οποίες
θα λάβει μέρος. Πείτε στο παιδί σας ότι η κατασκήνωση είναι μια ευκαιρία για να παίξει, να αθληθεί,
να κάνει φίλους αλλά εκεί θα πρέπει να ακολουθεί
και κάποιους κανόνες.
* Επισκεφθείτε τους χώρους της κατασκήνωσης πριν
πάει το παιδί σας και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαροί
και παρέχουν υγιεινό φαγητό.
* Πηγαίνετε μια βόλτα στην κατασκήνωση οικογενειακώς πριν από την εγκατάσταση τού παιδιού σας
για να εξοικειωθεί με τον χώρο.
* Επικοινωνήστε με τους ομαδάρχες της κατασκήνωσης για να τους γνωρίσετε καλύτερα και εμπιστευτείτε τους τα παιδιά σας.
*Το παιδί πρέπει να κατανοήσει ότι οι γονείς θα
φύγουν αλλά θα επιστρέψουν όταν οι διακοπές του
τελειώσουν, έτσι ώστε να μην αναπτύξει το άγχος
του αποχωρισμού.
* Δείξτε στο παιδί σας ότι είστε χαρούμενοι που θα
πάει μόνο του διακοπές. Δείτε τις μέρες που λείπει το
παιδί ως μια ευκαιρία χαλάρωσης και ξεκούρασης
και για εσάς τους ίδιους και αποδεχτείτε το γεγονός
ότι μπορεί να σας λείπει πιο πολύ εσάς απ' ό,τι λείπετε εσείς σε εκείνο.
* Ενημερώστε τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης
εάν το παιδί σας έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας
ή κάποια αλλεργία.
* Προσπαθήστε να αποφύγετε τα πολλά τηλεφωνήματα και τις πολλές επισκέψεις ιδιαίτερα τις πρώτες
ημέρες. Οι επισκέψεις σας είναι σίγουρα πολύ σημαντικές για το παιδί, πρέπει όμως να γίνονται στο
πλαίσιο του προγράμματος κάθε κατασκήνωσης.
* Να θυμάστε ότι η προσαρμογή σε ένα καινούργιο
περιβάλλον απαιτεί χρόνο.
* Αν το παιδί σας μετά από κάποιες μέρες στην
κατασκήνωση συνεχίζει να μην αισθάνεται καλά και
αντιδρά έντονα, τότε ίσως να μην είναι έτοιμο να
προσαρμοστεί και είναι καλύτερα να το πάρετε πίσω
και να ξαναδοκιμάσετε την επόμενη χρονιά, όταν θα
είναι πιο προετοιμασμένος.
* Όταν η κατασκήνωση τελειώσει και το παιδί επιστρέψει πίσω στο σπίτι μοιραστείτε τις εμπειρίες
του και προσπαθήστε να αξιοποιήσετε περαιτέρω
τις δεξιότητες που ανέπτυξε εκεί.
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ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕΚ ΣΤΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙ

Ιδανική επιλογή για τις διακοπές σας
Ο

υδράργυρος κτύπησε κόκκινο
και η ανάγκη για καλοκαιρινές
διακοπές έγινε πιο επιτακτική. Τα
μέλη του Κινήματος της ΣΕΚ έχουν
ένα βασικό πλεονέκτημα: να επιλέξουν να περάσουν ποιοτικές αλλά
και φθηνές διακοπές στα εξοχικά
συγκροτήματα του Κινήματος.
Μια ξεχωριστή επιλογή αποτελεί
το συγκρότημα της ΣΕΚ στο Πισσούρι που βρίσκεται τριάντα περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού, στα μέσα της διαδρομής από
Λεμεσό προς Πάφο.
Όλα ανεξαίρετα τα συγκροτήματα
της ΣΕΚ, πλήρως ανακαινισμένα με
όλες τις απαιτούμενες ανέσεις,
προσφέρουν τη δυνατότητα στα
μέλη της ΣΕΚ και στις οικογένειες
τους να περάσουν ποιοτικές και
προπαντός φθηνές διακοπές.

ΠΑΛΑΙΠΑΦΟΣ

Η διαμονή στις συγκεκριμένες εξοχικές κατοικίες του Κινήματος
μπορεί άνετα να συνδυαστεί και με
εξορμήσεις για γνωριμία με τη
γύρω περιοχή, ενώ σημείο αναφοράς αποτελεί το ομώνυμο χωριό.
Στολίδι του συγκροτήματος είναι η
υπερσύγχρονη πισίνα που προσφέρει την ευκαιρία στους ενοίκους να απολαύσουν στιγμές δροσιάς και διασκέδασης ενώ για τους
λάτρεις της θάλασσας η περιοχή
διαθέτει μια ξεχωριστή παραλία
που εκτείνεται σε ένα μαγευτικό
τοπίο φυσικής ομορφιάς και
ωραιότητας.

• Οι

• Το

εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ διαθέτει όλες τις σύγχρονες
διευκολύνσεις για άνετη και ξεκούραστη διαμονή

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Άγιος Γεώργιος

Επιπρόσθετα το εξοχικό συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο με ποικιλία φαγητών που καλύπτει το κάθε
βαλάντιο.

Το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται
στην τοποθεσία Καμαρούδι στο δημόσιο δρόμο
προς το χωριό Αλέκτορα σε απόσταση 3 χιλιόμετρα
από το Πισσούρι.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν
να εξασφαλίσουν διαμονή να αποταθούν έγκαιρα στους οργανωτικούς γραμματείς σε όλες τις επαρχίες.

Προφήτης Ηλίας
Το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στην
πευκόφυτη βουνοπλαγιά Άγιος Ηλίας δυτικά του
Πισσουρίου και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από
αυτό. Κτίστηκε το 1960 σε λαξευτό βράχο με δαπάνες του κ. Αγαμέμνονα Αρ. Φουτά. Το εξωκλήσι ανακαινίσθηκε το 2002.

ΠΙΣΣΟΥΡΙ
Το Πισσούρι μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια από τις πιο αξιόλογες
τουριστικές περιοχές της Κύπρου,
γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα, και ξεχωρίζει για την πατροπαράδοτη φιλοξενία των κατοίκων
του και τη ζεστή φιλική ατμόσφαιρα που συναντά ο ξένος επισκέπτης.

Άγιος Αλέξανδρος
Το εκκλησάκι του Αγίου Αλεξάνδρου κτίστηκε το
1990 σε χώρο που δώρισε ο κ. Λεωνίδας Λιασίδης
Κοτζιάς με δαπάνες της κ. Γαλάτειας Γ. Κυριαζή.

ΚΟΥΡΙΟ

Στα παλιά χρόνια υπήρχε μεγάλος θάμνος από τρεμιθιές και σχοινιές όπου πήγαιναν οι πιστοί χριστιανοί και έκαναν την προσευχή τους. Στα κλαδιά
των θάμνων κρέμαζαν διάφορα είδη ρουχισμού
από άρρωστα παιδιά για να τα θεραπεύσει ο Άγιος.

Η γειτνίαση του χωριού με τους
αξιόλογους
αρχαιολογικούς
χώρους του Κουρίου και της
Παλαίπαφου δίνει την ευκαιρία
στους ξένους επισκέπτες για
σύντομες εκδρομές στους γειτονικούς αυτούς χώρους.
Στην πλατεία του χωριού ξένοι και
ντόπιοι επισκέπτες απολαμβάνουν
κάθε καλοκαίρι εύγεστα κυπριακά
εδέσματα μέσα σε μια χαρούμενη,
διασκεδαστική ατμόσφαιρα που
δημιουργούν με τα καλλιτεχνικά
προγράμματα
τους
διάφορα
χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα.

ένοικοι του συγκροτήματος μπορούν
να επισκεφθούν αρχαιολογικά και
θρησκευτικά μνημεία της περιοχής
που βρίσκονται στον κατάλογο
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Άγιος Μαυρίκιος
Στα ανατολικά του κάμπου των Λινίδων και στους
πρόποδες του υψώματος του Αγίου Μαυρικίου,
πάνω στα θεμέλια παλιάς εκκλησίας κτίσθηκε η
σημερινή εκκλησία του Αγίου το 2001.
Ο Άγιος Μαυρίκιος ονομάζεται ο γιατρός των
σκανθάρων. Παίρνοντας χώμα από μέσα στη
εκκλησία και κάνοντάς το λάσπη το βάζεις σε
μορφή αλοιφής στο μέρος του σκανθάρου.
Παναγία της Ακονόπετρας

• Το

Πισσούρι χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο
αξιόλογες τουριστικές περιοχές
γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα

Στο ομώνυμο ύψωμα Ακονόπετρα δυτικά του κοινοτικού αμφιθεάτρου της κοινότητας κτίστηκε το
εκκλησάκι προς τιμή της Παναγίας.
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Η

αύξηση της θερμοκρασίας
στη διάρκεια του καλοκαιριού εγκυμονεί τον κίνδυνο της
αλλοίωσης των τροφίμων και
κατά συνέπεια της εκδήλωσης
ασθενειών από τροφικές δηλητηριάσεις. Αυτές, κατά τους
θερινούς μήνες οφείλονται
κυρίως στην κατανάλωση τροφίμων που προετοιμάζονται,
διατηρούνται ή διατίθενται,
χωρίς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.
Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), επικαλούμενο οδηγίες του Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
για την επιλογή τροφίμων το
καλοκαίρι, συνιστά τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί στη διάρκεια του
καλοκαιριού τόσο κατά την
αγορά και διατήρηση των τροφίμων, όσο και κατά τις επισκέψεις
χώρους
μαζικής
εστίασης.
Συγκεκριμένα συνιστάται:
- Να ελέγχουμε χρώμα, οσμή,
γεύση των τροφίμων, καθώς
και την ημερομηνία λήξεως και
τις συνθήκες διατήρησής τους.
- Δεν αγοράζουμε και δεν αφήνουμε τρόφιμα εκτεθειμένα,
στον ήλιο ή στα έντομα.
- Τοποθετούμε τα ευαλλοίωτα
τρόφιμα,
που
απαιτούν
συντήρηση, υπό ψύξη, στο
ψυγείο, όσο πιο γρήγορα γίνεται, μετά την αγορά τους.
- Πλένουμε τα χέρια μας,

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αυξημένοι οι κίνδυνοι τροφικής δηλητηρίασης
κατά τους θερινούς μήνες
συχνά, με σαπούνι και νερό
και, πάντα, πριν από κάθε
γεύμα.
- Δεν αγοράζουμε γαλακτοκομικά προϊόντα, παρά μόνον
από ελεγχόμενες και οργανωμένες γαλακτοκομικές επιχειρήσεις.
- Τρώμε μόνο καλομαγειρεμένο
φαγητό και καλοπλυμένα
φρούτα και λαχανικά.
- Δεν τρώμε μισομαγειρεμένο
κρέας ή ωμά αυγά. Τα όστρακα, πρέπει να είναι πάντα
ζωντανά πριν το μαγείρεμα
τους. Είναι επικίνδυνο να
καταναλώνονται ωμά, ιδίως
από τις ευαίσθητες ομάδες
πληθυσμού (παιδιά, έγκυες,
ηλικιωμένους, ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή με καταστολή
του ανοσοποιητικού τους
συστήματος). Συστήνεται η
θέρμανση τους για 30' στους
140οC, για ασφαλή κατανάλωση.
Τα τρόφιμα και κυρίως τα
ευαλλοίωτα, δηλ. όσα συντηρούνται σε ψύξη, πρέπει να
αγοράζονται από ελεγχόμενους χώρους, δηλαδή από
αγορές και όχι από πλανόδιους
πωλητές.

Χυμοί – Εμφιαλωμένα νερά

Επικίνδυνες οι
φουσκωτές πισίνες!
• Είναι φαινομενικά αθώες, λέει
η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών

Η

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
προειδοποιεί πως οι φουσκωτές πισίνες για χρήση στο
σπίτι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, ακόμη και στην περίπτωση που περιέχουν μόλις μερικά εκατοστά νερό, αφού ένα
παιδί μπορεί να πνιγεί σε ελάχιστα λεπτά ακόμη και σε νερό
στάθμης 30 εκατοστών.
Όπως σημειώνει για τη σωστή και ασφαλή χρήση των φουσκωτών πισίνων, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού συστήνει όπως διαβάζονται πάντα οι οδηγίες χρήσης και οι πληροφορίες που δίνει ο
κατασκευαστής, ενώ προσθέτει πως οι καταναλωτές πρέπει να
έχουν πάντοτε συνεχή οπτική επαφή κατά την επίβλεψη των
παιδιών και να μην αποσπάται για οποιοδήποτε λόγο η προσοχή τους.
“Αν για οποιοδήποτε λόγο φύγετε από την πισίνα, έστω και για
μια στιγμή, πάρτε τα παιδιά μαζί σας. Τα μικρά παιδιά πρέπει
να φορούν τα κατάλληλα σωσίβια, αν η πισίνα έχει μεγάλο
βάθος, ενώ μετά από κάθε χρήση προτρέπεστε να αδειάζετε την
πισίνα και να την ξεφουσκώνετε”, σημειώνει.
Επίσης, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού αναφέρει πως δεν πρέπει να
υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές κοντά στην πισίνα, ενώ τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν κολύμπι και να διδαχθούν τις βασικές
αρχές ασφάλειας στο νερό.

Οι χυμοί και τα
εμφιαλωμένα
νερά πρέπει να
φυλάσσονται
ή σε ψυγεία, ή
σε δροσερά
και
σκιερά
μέρη. Δεν αγοράζουμε χυμούς
και νερά, που είναι εκτεθειμένα, στον ήλιο.
Τα υγεία δεν πρέπει να
είναι εκτεθειμένα, στο ήλιο.
Τηρούμε τις σωστές συνθήκες
διατήρησης. Μετά το άνοιγμα
της συσκευασίας φυλάσσουμε
την ποσότητα, που δεν καταναλώσαμε, στο ψυγείο.

Παγωτά
Οι καταψύκτες, όπου φυλάσσονται τα παγωτά:

• Πως να τους αποφύγετε
ή να τους ελαχιστοποιήσετε
-π ρέπει να λειτουργούν, σε
θερμοκρασίες μικρότερες από 18 °C,
- δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι, στον ήλιο,
- πρέπει να κλείνουν ερμητικά,
- δεν πρέπει να σχηματίζεται,
πάγος στο εσωτερικό τους.
- δεν αγοράζουμε παγωτά,
που εμφανίζουν ελαττώματα,
στη συσκευασία τους (παραμορφωμένες
ή
σχισμένες
συσκευασίες κ.λπ.), διότι αυτό
υποδηλώνει είτε προβλήματα,
στη λειτουργία του καταψύκτη,
οπότε το παγωτό έχει, εν μέρει,
αποψυχθεί και επανακαταψυχθεί, είτε λανθασμένους χειρισμούς, στη μεταφορά, μεταχείριση και διάθεση των παγωτών, στα σημεία πώλησης.
- αποθηκεύουμε, στην κατάψυξη του σπιτιού μας, το παγωτό, όσο το δυνατό γρηγορότερα, μετά την αγορά του. Αν
αγοράζουμε παγωτό, από Σουπερ Μάρκετ, πρέπει να είναι το
τελευταίο είδος, που θα
βάλουμε στο καροτσάκι μας.
- πριν αγοράσουμε χύμα
παγωτό, ελέγχουμε την καθαριότητα του χώρου, του προσωπικού και των εργαλείων.
Ελέγχουμε τις συνθήκες διατήρησής του στις βιτρίνες. Οι
βιτρίνες θα πρέπει να λειτουργούν, σε θερμοκρασίες μικρότερες από -14 °C και να μην είναι
εκτεθειμένες στον ήλιο. Όταν η
λειτουργία της βιτρίνας δεν
είναι σωστή, σχηματίζεται
πάγος, στα τοιχώματα και
μεταβάλλεται η σκληρότητα
και η μορφή του παγωτού.
- την κατανάλωση του παγωτού, προσέχουμε μήπως έχουν
σχηματιστεί κρύσταλλοι, στο
εσωτερικό της μάζας του. Οι
αποχρωματισμένες περιοχές
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κτικές συμβουλές:
- Επιλέγουμε καταστήματα,
που φαίνονται ότι εφαρμόζουν
τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής,
για την ασφάλεια των τροφίμων (καθαρά πατώματα, τοίχοι και τραπεζομάντιλα,
καθαρές
τουαλέτες,
απουσία εντόμων και
προσωπικό, με καθαρά
ρούχα εργασίας ).
- Δεν καταναλώνουμε
φαγητά, που έχουν ασυνήθιστο χρώμα, μυρωδιά και
γεύση.

και
οι μεγάλοι κρύσταλλοι πάγου,
στην κύρια μάζα του παγωτού,
αποτελούν ένδειξη απόψυξης
και επανακατάψυξης, γεγονός,
που ευνοεί την ανάπτυξη
μικροβίων.

Ωμό κρέας
- Δεν αφήνουμε το ωμό κρέας
να ακουμπά ή να στάζει, σε
άλλα τρόφιμα.
Χρησιμοποιούμε διαφορετικά
εργαλεία (μαχαίρια, επιφάνειες
κοπής ) για τα ωμά κρέατα και
τα ψημένα τρόφιμα.
- Δεν τοποθετούμε το ψημένο
φαγητό, στο ίδιο πιάτο, που
είχαμε χρησιμοποιήσει, για το
ωμό κρέας, χωρίς να το πλύνουμε πρώτα, πολύ καλά.
- Πλένουμε σχολαστικά τα
χέρια μας, μετά το χειρισμό
ωμών κρεάτων.

- Δεν προσθέτουμε, σε ψημένο
κρέας, σάλτσα ή μαρινάδα, την
οποία έχουμε προηγουμένως,
χρησιμοποιήσει, σε ωμό.

Μαγειρεμένα τρόφιμα
- Μετά το ψήσιμο, το φαγητό
πρέπει να καταναλωθεί, όσο
το δυνατόν γρηγορότερα. Διαφορετικά το φυλάγουμε,
στο ψυγείο, αφού κρυώσει,
μέσα σε (2) ώρες από το ψήσιμο του. Μετά από τέσσερις
ώρες, από το τέλος του ψησίματος και εφόσον παρέμεινε
εκτός ψυγείου, αρχίζει η
αλλοίωση του και δεν πρέπει
να καταναλώνεται. Αναθέρμανση (ξαναζέσταμα) του ίδιου
φαγητού, δεν επιτρέπεται, για
δεύτερη φορά.
- Ο ζεστός καιρός είναι ιδανικός, για την ανάπτυξη μικροβίων. Για το λόγο αυτό, κρατάμε το φαγητό, εκτός ψυγείου,
για όσο λιγότερο χρόνο γίνεται.

Γεύμα, εκτός σπιτιού
Το καλοκαίρι, πολλές φορές,
τρώμε, έξω. Καλό είναι να
τηρούμε τις παρακάτω πρα-

- Ζητάμε, πάντα, τα κρέατα,
πουλερικά και ψάρια να είναι
καλοψημένα.
-Δεν καταναλώνουμε λαχανικά, που φαίνονται ότι δεν
έχουν πλυθεί, καλά.
-Προτιμούμε φαγητά πρόσφατης παρασκευής ή φαγητά,
που παρασκευάζονται την
ώρα της παραγγελίας.

Μικρογεύματα
Μερικές χρήσιμες συμβουλές,
όταν αγοράζουμε τρόφιμα,
από τα κυλικεία πλοίων, τρένων, καντίνες κ.λπ., είναι οι
εξής:
-Επιλέγουμε
καταστήματα,
που φαίνονται ότι εφαρμόζουν
τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής,
για την ασφάλεια των τροφίμων.
- Έτοιμα σάντουιτς (με αλλαντικά, τυρί, αυγά, διάφορες
σαλάτες ή σάλτσες, κ. λπ. )
πρέπει να διατηρούνται, στο
ψυγείο.
-Έτοιμα σνάκ
(τυρόπιτες,
πίτσες, σπανακόπιτες,
κ.λπ.) πρέπει
να διατηρούνται, σε θερμοκρασία
μεγαλύτερη
των 60 °C, να
είναι, δηλαδή, πολύ ζεστά.
Σαλάτες, που διατίθενται, σε
salad bar, πρέπει να διατηρούνται, υπό ψύξη και σε ειδικές
προθήκες.
- Οι βιτρίνες με χύμα παγωτά,
πρέπει να έχουν την κατάλληλη
θερμοκρασία. Τα παγωτά να
είναι σκληρά, να μην είναι
εκτεθειμένα, σε έντομα και να
σερβίρονται, με καθαρά σκεύη.
-Τα προϊόντα κρέατος και
πουλερικών (γύρος, σουβλάκια, κ.λπ.) πρέπει να είναι
καλοψημένα.
- Τα ψυγεία, με αναψυκτικά και
εμφιαλωμένα νερά, δεν πρέπει
να είναι εκτεθειμένα, στον ήλιο
και να έχουν την κατάλληλη
θερμοκρασία (μικρότερη από
7οC).
Τα μαγειρεμένα τρόφιμα, διάφορα είδη γαλακτομικών ή
διάφορα είδη αλιευμάτων, που
δεν καταναλώθηκαν, εντός δύο
ωρών, από την αγορά τους και
δε διατηρήθηκαν, στο ψυγείο,
πρέπει να πετιούνται.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πώς ξεκίνησε ο θεσμός που λαχταρά
κάθε εργαζόμενος;
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ομαντικό – πραγματιστικό
οδοιπορικό. Από τις χλιδάτες διακοπές των κροίσων
μέχρι τα μπάνια του λαού και
το… καμάκι
Ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι στην Ιστορία που καθιέρωσαν τις καλοκαιρινές διακοπές;
Πότε προσφέρθηκε το πρώτο
τουριστικό πακέτο και γιατί
στην Ελλάδα θεωρούνται τόσο
«ιερά» τα μπάνια του λαού;
Επιχειρούμε μια βουτιά στην
ιστορία των καλοκαιρινών
διακοπών και των ταξιδιών
αναψυχής, μιας ανάγκης τόσο
παλιάς όσο και η ανθρωπότητα. Πολλούς αιώνες πριν
ακουστεί για πρώτη φορά η
λέξη «τουρίστας» στην ανθρωπότητα, οι αρχαίοι πολιτισμοί
είχαν αγκαλιάσει την αξία του
ταξιδιού, από την στιγμή που
ανακαλύφθηκε ο τροχός και το
χρήμα. Από τα εμπορικά ταξίδια της Μεσοποταμίας ξεκινά
μια παράδοση χιλιετηρίδων,
που φυσικά δεν άφησε ασυγκίνητα τα ιδιαζόντως ανήσυχα
πνεύματα των αρχαίων Ελλήνων.
Μπορεί να μην είχαν «θεσμοθετηθεί» οι καλοκαιρινές διακοπές, αλλά οι αρχαίοι ημών
έβρισκαν πάντα αφορμές να
εκδράμουν προς υπαίθρια θέατρα, θρησκευτικές τελετές,
μαντεία και ιερατεία, φημισμένα ιατρικά κέντρα όπως το
ασκληπιείο της Κω, θερινούς
αγώνες και τελετές, με αποκορύφωμα φυσικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τότε
ωστόσο τίθεται και ο ταξικός
χαρακτήρας των ταξιδιών,
αφού μόνο τα μέλη των υψηλότερων κοινωνικών τάξεων
είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν.
Αυτοί στους οποίους χρωστάμε την καθιέρωση της έννοιας
των καλοκαιρινών διακοπών
είναι οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Από
τον 2ο π.Χ. αιώνα, οι εξοχικές
κατοικίες των ρωμαίων αριστοκρατών αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής
της «υψηλής κοινωνίας».
Μάλιστα, υπήρχαν οι παραθαλάσσιες εξοχικές κατοικίες,
που προτιμούνταν την άνοιξη,
και οι ορεινές εξοχικές κατοικίες, που προτιμούνταν τα
καλοκαίρια, κυρίως για να
αποφεύγονται οι ορδές λαϊκών
στρωμάτων στις ακτές. Η
περιοχή της Νάπολης υπήρξε
αγαπημένο
θέρετρο
των
Ρωμαίων. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έχτιζαν τις παραθαλάσσιες βίλες τους κυριολεκτικά στην άκρη της θάλασσας,
έτσι ώστε να μπορούν να
ψαρεύουν από την κρεβατοκάμαρά τους. Οι δε παραλίες της
Ιταλίας μετατρέπονταν σε σκηνικά ρωμαϊκών… «οργίων»,
όπου οι άνδρες περνούσαν τις
«διακοπές» τους με γυναίκες
ελαφρών ηθών.
Από το τέλος των ρωμαϊκών
χρόνων, μέχρι την Αναγέννηση
και τις απαρχές του 19ου
αιώνα, το ταξίδι συνέχιζε να
παραμένει προνόμιο των υψη-

11

αποκτά νέο περιεχόμενο».

• Η ιστορία των θερινών διακοπών

λών τάξεων. Τα θρησκευτικά
ταξίδια και οι επισκέψεις σε
ιαματικές πηγές ήταν οι δημοφιλέστερες καλοκαιρινές «διακοπές», αλλά καθιερώθηκε και
ο θεσμός του «Grand Tour»,
των ταξιδιών που επιχειρούσαν οι γόνοι αριστοκρατών
γυρίζοντας ολόκληρο τον τότε
γνωστό κόσμο (της Ελλάδας
φυσικά
περιλαμβανομένης,
εξαιτίας της κλασικής της
παράδοσης).

ντικότερες
παραθεριστικές
δομές είναι εκκλησιαστικές και
αναλαμβάνουν να προστατεύσουν τον αθώο και ιερό χαρακτήρα των καλοκαιρινών διακοπών, μακριά από καταχρήσεις και σεξουαλικά θέλγητρα,
ώστε ο παραθερισμός να μην
συνοδεύεται με… ένοχες συνειδήσεις, όπως αναφέρει η αμερικανίδα ιστορικός Cindy Aron,
που συνέγραψε μεταξύ άλλων
την «Ιστορία των Διακοπών».

Το «Μεγάλο Ταξίδι» δεν ήταν
υπόθεση αμιγώς καλοκαιρινή,
καθώς συχνά διαρκούσε περί
τα τρία χρόνια και είχε ως
στόχο όχι την αναψυχή αλλά
την διεύρυνση των οριζόντων.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή

Τα πάντα αλλάζουν όταν στην
ζωή της ανθρωπότητας μπαίνει η ατμομηχανή. Από τις
αρχές του 19ου αιώνα, τα
τρένα και τα ατμόπλοια
κάνουν τα ταξίδια ασφαλέστερα και τα αστικά στρώματα
μπαίνουν στο παιχνίδι των
διακοπών. Σημαντικός «σταθμός» της Ιστορίας του τουρισμού είναι η ίδρυση από τον
Thomas Cook του πρώτου
ταξιδιωτικού
πρακτορείου,
που αναλάμβανε να πουλήσει
πακέτα διακοπών, περιλαμβανομένων μετακινήσεων αλλά
και κουπονιών διαμονής. Το
ημερολόγιο έδειχνε 5 Ιουλίου
του 1841, ημερομηνία γέννησης της λέξης «τουρίστας»
(από την αγγλική λέξη «tour»).
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι σιδηρόδρομοι φέρνουν και την αμερικανική αστική τάξη στις παραλίες, για
λόγους υγείας και ξεκούρασης.
Ωστόσο, το θρησκευτικό στοιχείο επικρατεί, καθώς οι σημα-

• Αναπόσπαστο μέρος
της ζωής του Έλληνα
αποτελούν οι θερινές
διακοπές
της πάντως, υπάρχει ο εξής
στερεοτυπικός διαχωρισμός
μεταξύ ευρωπαϊκής και αμερικανικής θεώρησης της θερινής
ανάπαυλας: «Οι Ευρωπαίοι
δουλεύουν ώστε να μπορέσουν να πάνε διακοπές. Οι
Αμερικάνοι πάνε διακοπές
ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στη δουλειά».
Η θρησκευτική σφραγίδα
φιγουράρει και στον θεσμό της
παιδικής κατασκήνωσης. Η
πρώτη επίσημη θερινή κατασκήνωση για παιδιά ιδρύθηκε
στην Ζυρίχη στα μέσα του 19ου
αιώνα από έναν επίσκοπο, ενώ
στην συνέχεια υποστηρίχθηκε
από τον θεσμό του προσκοπισμού, δημιουργώντας μία σταθερή εναλλακτική για την σχολική ανάπαυλα. Όσο για την
τελευταία, επικράτησε για διαφορετικούς λόγους σε κάθε
χώρα – στις ΗΠΑ για παρά-

δειγμα, σύμφωνα με ιστορική αναδρομή του περιοδικού Time, η καθιέρωση
των καλοκαιρινών διακοπών στα σχολεία συνδέεται
με την ανάγκη των παιδικών χεριών στις αγροτικές
εργασίες του καλοκαιριού.
Σήμερα, φυσικά, οι σχολικές διακοπές έχουν καθιερωθεί ως δικαίωμα των
παιδιών στην πνευματική
ξεκούραση, αν και η διάρκεια του σχολικού έτους
παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από χώρα σε χώρα – σε
ορισμένα ασιατικά κράτη για
παράδειγμα διαρκεί 48 ολόκληρες εβδομάδες, την ίδια
στιγμή που στην Ελλάδα το
καλοκαιρινό «ραχάτι» έχει
καθοριστεί στους τρεις μήνες.
Δείτε εδώ την σχετική λίστα με
τις καλοκαιρινές διακοπές ανά
κράτος.
Η κοινωνική ελίτ συνεχίζει να
απολαμβάνει το μεγάλο μέρος
της πίτας των καλοκαιρινών
διακοπών μέχρι και τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε είναι
που επιχειρείται ο εκδημοκρατισμός του τουρισμού, σύμφωνα με την Γαλήνη Μουτάφη,
καθηγήτρια και συγγραφέα του
βιβλίου «Έρευνες για τον τουρισμό στην Ελλάδα και την
Κύπρο». Όπως δηλώνει σε μια
ενδιαφέρουσα έρευνα του
Έθνους, «μέχρι τότε διακοπές
έκαναν μόνο μέλη της ελίτ,
κυρίως άνδρες, διότι ο τουρισμός προϋπέθετε χρήματα,
πολιτισμικό κεφάλαιο και
γνώσεις. Σημαντικοί παράγοντες που ώθησαν τον παραθερισμό ήταν η ανάπτυξη των
μέσων μαζικής μεταφοράς, η
αύξηση της κινητικότητας των
ανθρώπων, η αύξηση του
εισοδήματος, η μείωση της
εργάσιμης εβδομάδας, τα
εργασιακά
δικαιώματα
(σύνταξη) κ.ά. Με φορείς
πρώτα τη μεσαία τάξη και στη
συνέχεια τα κατώτερα στρώματα, με τη συμμετοχή γυναικών, οι οποίες άρχισαν ”καθυστερημένα” να ταξιδεύουν, ο
τουρισμός μετά τον πόλεμο

Την πορεία του τουριστικού
κινήματος ανακόπτει φυσικά ο
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος που
ακολουθεί. Αμέσως μετά, στην
Ελλάδα ο τουρισμός θεριεύει
και αποφασίζεται να αξιοποιηθούν τα θέλγητρα των
νησιών, που έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα και παρθένα ως
την δεκαετία του ’50. Κάπου
εκεί αρχίζει και ο «μύθος» του
Ζορμπά και τα κλισέ που
παραδοσιακά αποτελούν την
βασική γραμμή της τουριστικής προώθησης της χώρας.
Παράλληλα με την έλευση των
ξένων τουριστών στη χώρα,
που σήμερα αποτελεί την
«βαριά
βιομηχανία»
της
χώρας, οι Έλληνες αναπτύσσουν τις δικές τους καλοκαιρινές συνήθειες. Η παραλία θεωρείται αυτονόητο δικαίωμα της
θερινής καθημερινότητας των
πολιτών, σε τέτοιο βαθμό που
ο Ανδρέας Παπανδρέου επικαλέστηκε τον σεβασμό στα
«μπάνια του λαού», αρνούμενος να καταφύγει εσπευσμένα
στις κάλπες στα τέλη των ‘80s.
Φυσικά, η εξόρμηση του λαού
στις παραλίες ήταν μια ιστορία πολύ παλαιότερη.
Στις επόμενες δεκαετίες, ελληνικό καλοκαίρι σημαίνει νησιά,
rooms to let και greek kamaki,
αλλά και διακοπές διαρκείας
για κάθε οικογένεια. Τα πιο
λαϊκά στρώματα επιλέγουν τα
πατρικά τους σπίτια, τα χωριά
τους ή τα φθηνά δωμάτια σε
παραθαλάσσια θέρετρα για
όλο το καλοκαίρι. Τα νησιά
γνωρίζουν δόξες χάρη στο διεθνές jet set που τα επισκέπτεται, ιδιαίτερα στις δεκαετίες
του ’60 και του ’70, οπότε και
οι παγκοσμίου φήμης έλληνες
κροίσοι φιλοξενούν διάσημους
αστέρες. Οι πιτσιρικάδες της
πόλης κατηφορίζουν προς τις
κοντινές παραλίες, στοιβαγμένοι σε λεωφορεία, ενώ το ελληνικό κράτος θεσπίζει και τα
κουπόνια κοινωνικού τουρισμού, μία ακόμη ένδειξη του
αυτονόητου χαρακτήρα που
έχουν πάρει οι εν ελλάδι διακοπές ως δικαίωμα. Τα πράγματα αλλάζουν όσο ανεβαίνει το
βιοτικό επίπεδο και όσο οι
Έλληνες βρίσκουν διεξόδους,
χάρη σε φθηνά αεροπορικά
εισιτήρια και αξιοποίηση «χειμερινών» αργιών, σε προορισμούς του εξωτερικού. Έτσι, τα
καλοκαιρινά τους ταξίδια
διαρκούν λιγότερο, ενώ αναπτύσσονται περισσότερο οι
εξειδικευμένοι τομείς τουρισμού (θρησκευτικός, εναλλακτικός, φυσιολατρικός, τρίτης
ηλικίας, αγροτουρισμός κ.ο.κ.)
Και μπορεί τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες να κάνουν λόγο
για αυξανόμενα ποσοστά
όσων, λόγω κρίσης, δηλώνουν
πως δεν θα κάνουν καθόλου
διακοπές, αλλά οι εξορμήσεις
στις κοντινές παραλίες επανέρχονται στο προσκήνιο, ενώ
τα καταλύματα των νησιών
γεμίζουν και πάλι ασφυκτικά
με ξένους τουρίστες.
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Στο επίσημο Top500 ο πρώτος ελληνικός υπερυπολογιστής

Λ

ίγους μήνες πριν τεθεί
σε πλήρη λειτουργία στο
υπόγειο του
Eλληνικού
υπουργείου Παιδείας στο
Μαρούσι, ο πρώτος υπερυπολογιστής της Ελλάδας
κατάφερε να μπει στη λίστα
με τα 500 ισχυρότερα
συστήματα του κόσμου.

Ο υπερυπολογιστής Aris, με
ισχύ σχεδόν 180 τρισεκατομμυρίων πράξεων ανά
δευτερόλεπτο, κατασκευάστηκε από την IBM για το
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας και τέθηκε σε
δοκιμαστική λειτουργία στις
αρχές Ιουνίου.
Βρίσκεται πλέον στην 468η θέση
του τελευταίου Top500, το οποίο
ενημερώνεται δύο φορές το χρόνο
από την ομάδα του καθηγητή
Χανς Μόιερ στο Πανεπιστήμιο του
Μάνχαϊμ στη Γερμανία.
Το σύστημα αποτελείται από επεξεργαστές Intel Xeon με συνολικά

8.500 πυρήνες, μοιρασμένους σε
8.500 υπολογιστικούς κόμβους.
Σύμφωνα με το τεστ Linpack του
Top500, το οποίο βαθμολογεί
τους υπολογιστές ως προς την
ταχύτητα εκτέλεσης μιας ειδικής
γραμμικής εξίσωσης, το Aris προσφέρει ισχύ 169,7 teraflop/sec
(τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Η μέγιστη θεωρητική ισχύς
εκτιμάται στα 190,8 Tflop/sec.
Για τη λειτουργία του Aris στο
υπουργείο απαιτούνται ούτε λίγο
ούτε πολύ 154 kilowatt ηλεκτρικής
ενέργειας, όσο θα αρκούσε για
μερικές πολυκατοικίες. Από το
φθινόπωρο, οπότε θα τεθεί σε

πλήρη λειτουργία, ο εθνικός υπερυπολογιστής θα είναι διαθέσιμος στην ελληνική ερευνητική κοινότητα. Επιστημονικοί τομείς που
απαιτούν τέτοια συστήματα υψηλών επιδόσεων είναι ενδεικτικά η
Υπολογιστική Χημεία, η Φυσική, η
Βιολογία, η Βιοϊατρική, η Μετεωρολογία, η Σεισμολογία, η Υπολογιστική Μηχανή και οι Επιστήμες
Υλικών.
Σύμφωνα με τον Π.Τσανάκα, επικεφαλής του Εθνικού Δικτύου
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
και καθηγητή στο ΕΜΠ, τα δικαιώματα χρήσης του συστήματος
θα παραχωρούνται με διεθνή κριτήρια όπως η αξία του ερευνητικού έργου και οι πόροι που απαιτούνται. Για έρευνες μικρών
απαιτήσεων θα υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης μερικών
ωρών χρήσης, των λεγόμενων
«core hours». Για μεγαλύτερα, και
πιο απαιτητικά ερευνητικά έργα,
θα προηγείται αξιολόγηση.
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Τέλειο κόλπο για να «αναβαθμίσεις»
τον ανεμιστήρα σου
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

• Mετάτρεψε τον ανεμιστήρα σου σε …
κλιματιστικό

πιο απλή και έξυπνη ανέξοδη, σχετικά,
Ηλύση
για να δροσίσεις το σπίτι σου.
Τι θα χρειαστείς; Ένα μεταλλικό μπολ με
πάγο κι έναν ανεμιστήρα:
Άναψε τον ανεμιστήρα και τοποθέτησε μπροστά του το μεταλλικό μπολ με τον πάγο. Δυο
κινήσεις με μόλις δυο υλικά! Είναι τόσο απλό!

Μην ξεχάσεις να βάλεις το μπολ με κλίση
προς τα μπρος ώστε ο αέρας από τον ανεμιστήρα να χτυπά τον πάγο. Το δωμάτιο θα
δροσίσει αμέσως με τον ανεμιστήρα να διασκορπά τον κρύο αέρα που προέρχεται από
τον πάγο. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσεις μεταλλικό μπολ γιατί το μέταλλο θα απορροφήσει την θερμοκρασία του πάγου, μένοντας για
περισσότερη ώρα κρύο.

Έχει και η ατυχία διαβαθμίσεις
Η στιγμή που το αφεντικό σε πιάνει να κοιμάσαι στη δουλειά
ταν λέμε «είχα μία άσχημη
μέρα στη δουλειά» πρέπει
μάλλον να βάζουμε τα πράγματα
σε μία προοπτική. Διότι τι να πει
ένας αυστραλός υπάλληλος της
Virgin, τον οποίο έπιασε να κοιμάται στη δουλειά ο ίδιος ο
Ρίτσαρντ Μπράνσον;

νο να παίρνει έναν υπνάκο στον
καναπέ.
«Μπήκα στο γραφείο του αερο-

δρομίου να πω ένα γεια και να δω
τι κάνει η ομάδα εκεί. Αυτός ο
τύπος δεν έκανε και πολλά. Τον
έπιασα να κοιμάται στη δουλειά»
περιγράφει ο ίδιος ο Μπράνσον
στο blog της Virgin.
«Σοκαρίστηκε όταν τον ξύπνησα!
Θα πρέπει να νόμισε ότι ονειρευόταν, γιατί ξανακοιμήθηκε αμέσως. Για να είμαι δίκαιος, ήταν σε
standby, παίρνοντας έναν απαραίτητο υπνάκο» πρόσθεσε το
αφεντικό της Virgin.

O Μπράνσον, ιδιοκτήτης της
Virgin, ταξίδεψε ως την Αυστραλία για να επιθεωρήσει τον εκεί
κλάδο της αεροπορικής εταιρείας,
όταν πέτυχε τον άτυχο εργαζόμε-

Γιατί πρέπει να πλένουμε οπωσδήποτε τα καινούρια
ρούχα πριν τα φορέσουμε στα παιδιά;

Σ

υχνά συμβαίνει να αγοράσουμε
κάποιο ρούχο και από τον
ενθουσιασμό μας να θέλουμε να
το φορέσουμε αμέσως πριν το
πλένουμε. Αυτό όμως είναι λάθος
και αν το έχετε κάνει, σίγουρα δε
θα πρέπει να το επαναλάβετε στο
μέλλον. Ιδιαίτερα με τα καινούρια
ρούχα των παιδιών, τα οποία
έχουν πολύ ευαίσθητο δέρμα θα
πρέπει να δίνεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή καθώς σύμφωνα με
τους ειδικούς οι κίνδυνοι για το
δέρμα δεν είναι αμελητέοι. Όλα τα
καινούργια ρούχα και βέβαια
ακόμη περισσότερο τα εσώρουχα
θα πρέπει πάντα να πλένονται
στο πλυντήριο προτού φορεθούν
καθώς οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ώστε τα ρούχα
στα ράφια των μαγαζιών να δείχνουν ατσαλάκωτα είναι υπεύθυνα για δερματικές παθήσεις, εκζέματα αλλά και αλλεργικές αντιδράσεις.
Επίσης, είναι πολύ πιθανόν σε
όλα τα καινούρια ρούχα να ενδη-

μούν διάφορα ζωύφια και έντομα
που μεταδίδουν οι άνθρωποι που
τα δοκιμάζουν με αποτέλεσμα να
περνούν στο δέρμα όσον τα αγοράζουν και τα φορούν απευθείας
πριν τα πλύνουν. Σύμφωνα με τον
καθηγητή δερματολογίας του
Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης,
Ντόναλντ Μπελσίτο, έλεγχοι σε
ρούχα κινεζικής προέλευσης που
είχαν εισαχθεί στη Νέα Ζηλανδία

έδειξαν ότι τα υφάσματα ήταν
έως και 900 φορές πιο εκτεθειμένα σε χημικές ουσίες από τα επίπεδα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τους ειδικούς πέρα
από τις αλλεργικές ή δερματικές
αντιδράσεις, τα καινούρια ρούχα
που δεν έχουν πλυθεί πριν την
πρώτη χρήση ευθύνονται ακόμη
και για καρκίνους και θα πρέπει
να πλένονται πολύ καλά πριν τα
φορέσει κάποιος.

Γιατί σκίζονται οι φανέλες
των Ελβετών στο Euro;

Κ

ανείς δεν αμφισβητεί την τεχνική υπεροχή της
Ελβετίας -από το CERN μέχρι τα τούνελ, η χώρα
ηγείται και οι άλλοι ακολουθούν- αλλά τελικά κι οι
καλύτεροι έχουν μία αχίλλειο πτέρνα: Για την Ελβετία, αυτή είναι οι φανέλες που φορούν οι ποδοσφαιριστές της στο Euro.
Έχουν σκιστεί ήδη επτά μόνο στο πρώτο ημίχρονο
του ματς με τη Γαλλία την Κυριακή, κάνοντας τους
Ελβετούς να απορούν και να κοροϊδεύουν στο Διαδίκτυο…
Στο Twitter, οι ελβετοί χρήστες ανέβασαν στην
κορυφή, μετά τον τελευταίο αγώνα, το hastag
#trikotgate (συνδυασμός της λέξης «φανέλα» με το
gate, που χρησιμοποιείται ως… «κατάληξη» για
σκάνδαλα).
Μεταξύ του Χαλκ Χόγκαν (που σκίζει τα ρούχα του
στο ρινγκ), των αστείων για μόδα εντός και εκτός
γηπέδων που επιτάσσει σκισίματα, των προτάσεων για τις πανοπλίες της Ελβετικής Φρουράς ως
εναλλακτικής και των προειδοποιήσεων για το
εάν… μαζί με τις εμφανίσεις μοιράζονται και προφυλακτικά ανάλογης αντοχής, υπάρχει η ειλικρινής
αναζήτηση εξήγησης.
Η εταιρεία πάντως που έχει ανάλαβει τις εμφανίσεις, η Puma, ανέφερε πως το εξετάζει και σημείωσε: «Πέντε ομάδες [που ντύνουμε] έχουν παίξει δέκα
αγώνες στο Euro, και δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα».
Για την ιστορία πάντως, στον ίδιο αγώνα έσκασε
και η μπάλα, που ήταν άλλης εταιρείας.

Ο σωβινιστής

Σοβαρά … αστειάκια

Ό

Ένα μικρό παιδάκι ρωτάει τον κρητικό
πατέρα του:
- "Μπαμπά τί θα πει σωβινισμός;"
Ο πατέρας απαντά:
- "Σωβινιστής παιδί μου είναι αυτός που
νομίζει ότι ο τόπος του είναι καλύτερος
από την Κρήτη!!"
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Ροφήματα του καλοκαιριού: ποια είναι τα πιο υγιεινά;

Κ

ρύο τσάι, χυμοί φρούτων,
smoothies,
καφέδες,
milk
shake… Όλα αποτελούν αγαπημένα
καλοκαιρινά
ροφήματα,
κάποια, όμως, είναι πιο υγιεινά
από τα άλλα. Δείτε τι σας προσφέρει το καθένα και κάντε τις επιλογές σας.Το κρύο τσάι σας δροσίζει,
το milk shake όμως σας «γεμίζει»
και καλύπτει την όρεξή σας για
κάτι γλυκό. Ο καφές σας είναι
απαραίτητος και τα smoothies
έχουν αρχίσει να σας ενθουσιάζουν. Μπορεί να φαντάζεστε ποια
είναι τα πιο υγιεινά, ξέρετε όμως τι
οφέλη έχουν για την υγεία και
πόσες θερμίδες κρύβουν τα πιο…
απολαυστικά;
Κρύο τσάι: αντιοξειδωτικά με…
πάγο: Το κρύο τσάι κρύβει όλα τα
οφέλη του τσαγιού, χαρίζοντάς
σας ταυτόχρονα δροσιά και απόλαυση τις ζεστές καλοκαιρινές
ημέρες και αποτελεί την καλύτερη
επιλογή μετά από το νερό. Πλούσιο
σε φλαβονοειδή που έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, το τσάι
περιέχει τη μισή ποσότητα
καφεΐνης από ένα φλιτζάνι καφέ,
ενυδατώνει τον οργανισμό και
καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες,
προστατεύοντάς σας από τη
φθορά και τη γήρανση. Θερμίδες:
Αν δεν προσθέσετε στο τσάι ζάχαρη, οι θερμίδες του είναι… 0! Σε ένα
ποτήρι κρύο τσάι με ζάχαρη, οι
θερμίδες φτάνουν τις 20 για κάθε
κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη που
προσθέτετε.
Χυμοί φρούτων: βιταμινούχοι
αλλά με… παγίδα: Σίγουρα το να

στύψετε τα αγαπημένα σας φρούτα και να τα καταναλώσετε είναι
μια πολύ καλή και δροσερή λύση το
καλοκαίρι, που σας μεταφέρει όλες
τις βιταμίνες και τα θρεπτικά
συστατικά των φρούτων που επιλέγετε, σε ένα ποτήρι. Αυτό στο
οποίο υστερούν οι χυμοί, είναι
αφενός ότι δεν περιέχουν τις φυτικές ίνες του φρούτου, οι οποίες

χάνονται με το στύψιμο και αφετέρου ότι είναι πιο πλούσιοι σε απλά
σάκχαρα.
Smoothies: φρούτα και λαχανικά
να τα πιεις στο ποτήρι: Με συνθέσεις που μπορεί να περιέχουν
φρούτα και λαχανικά μαζί, τα
smoothies αποτελούν μια πολύ
υγιεινή μόδα των τελευταίων ετών.
Υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί που
μπορείτε να κάνετε, που πολλές
φορές σπρώχνουν το smoothie
εκτός σφαίρας υγιεινών τροφών.
Αν, όμως, προσέξετε να μην προσθέσετε καθόλου ζάχαρη και να
περιορίσετε τα φρούτα στο 1 φλιτζάνι, το αποτέλεσμα θα είναι
δροσιστικό και άκρως υγιεινό.

Καφές: ευεργετικός αλλά με προσοχή: Αναγκαία συνήθεια για τους
περισσότερους ειδικά το πρωί για
να ξυπνήσουν, αλλά και το απόγευμα για απόλαυση και χαλάρωση, ο καφές περιέχει καφεΐνη που
στις κατάλληλες ποσότητες βελτιώνει την ενεργητικότητά μας, την
ψυχική διάθεση και την πνευματική
μας εγρήγορση και επιταχύνει το
μεταβολισμό, ταυτόχρονα, όμως,
αυξάνει την αρτηριακή πίεση και
επηρεάζει
την
απορρόφηση
ασβεστίου.
Η
ασφαλής ποσότητα καφεΐνης που
μπορείτε να καταναλώνετε
είναι
200-300mg την
ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα διπλό, παγωμένο εσπρέσο μπορεί να φτάνει τα
80-100mg και ο φραπέ τα 140mg
στα 200ml (1 μεγάλο ποτήρι).
Milk shake: αγαπημένο αλλά
παχυντικό: Ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα μικρών και
μεγάλων, το milk shake δυστυχώς
είναι πλούσιο σε λιπαρά, αφού
περιέχει δύο μπάλες παγωτού,
σιρόπι και γάλα. Μπορεί τα φρούτα που πολλές φορές προστίθενται
στο μείγμα να του δίνουν μια υγιεινή χροιά, αλλά δεν αρκούν για να
το μετατρέψουν σε υγιεινό ρόφημα.Θερμίδες: Οι θερμίδες του συνήθως δεν πέφτουν κάτω από τις
300, οπότε καταναλώστε το με
σύνεση.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Καλό είναι να ανασκουμπωθείς, να
ανασυνταχθείς και να δεις με ωριμότητα
και σοβαρότητα τις υποχρεώσεις σου. Αν
νιώθεις ότι έχεις πολλά να κάνεις είναι
επειδή έχεις αφήσει πολλές εκκρεμότητες,
αναβάλλοντας συνεχώς τις λύσεις τους.
Το κλίμα θα είναι ευνοϊκό και θα βρεις
πολλούς συμπαραστάτες στις προσπάθειές σου, γι’ αυτό μην το αφήσεις αναξιοποίητο.
Ταύρος: Η μέρα θα σου φέρει ειδήσεις που
θα σε αναστατώσουν και θα σε προβληματίσουν. Προσπάθησε να διατηρήσεις την
ψυχραιμία σου και να μην αποσυντονιστείς, γιατί θα χάσεις το πρόγραμμά σου
και θα μείνουν πίσω αρκετές υποχρεώσεις
που πρέπει να τελειώνουν. Αν νιώθεις ότι
δεν μπορείς να διαχειριστείς κάποιες
καταστάσεις, μίλησε με τους δικούς σου
ανθρώπους και ζήτησε τη βοήθειά τους.
Είναι εκεί για να σου την προσφέρουν.
Δίδυμοι: Η μέρα ευνοεί τη δυναμική σου
στάση απέναντι στις καταστάσεις και σε
οδηγεί σε επιτυχημένες αποφάσεις. Με την
ενέργεια αλλά και την αυτοπεποίθηση που
έχεις θα καταφέρεις να δώσεις τις κατάλληλες λύσεις σε πολλά ζητήματα που σε
απασχολούν εδώ και καιρό.
Καρκίνος: Η στασιμότητα και οι καθυστερήσεις σε διάφορα θέματα υποχωρούν
αισθητά και αυτό σε κάνει να βλέπεις πιο
αισιόδοξα το μέλλον σου. Με λίγο πρόγραμμα μπορείς να καταφέρεις πάρα
πολλά, αρκεί να μην υποκύψεις στην πίεση
που σε κυριεύει και σε οδηγεί σε βιαστικές
αποφάσεις. Χρησιμοποίησε όσο περισσότερο μπορείς τον ορθολογισμό σου.

Λέων: Κάποια ζητήματα που ίσως είχες
αφήσει πίσω σου θα επανέλθουν στο προσκήνιο και καλά θα κάνεις αυτή τη φορά
να μην τα αμελήσεις και να ασχοληθείς
σοβαρά μαζί τους. Μην χάσεις την
ψυχραιμία σου ό,τι κι αν γίνει και προσπάθησε να είσαι συγκεντρωμένος σε ό,τι
θέλεις να κάνεις. Πάντως η αλήθεια είναι
πως οι γενικότερες συνθήκες μπορεί να
σου δημιουργήσουν νεύρα και κακή διάθεση. Μην το βάζεις κάτω!
Παρθένος: Είναι μια πολύ καλή ημέρα για
εσένα και αυτό φαίνεται και στη διάθεσή
σου, που θα είναι πολύ αισιόδοξη. Η δημιουργικότητά σου αλλά και η δυναμική σου
στάση θα σε βοηθήσουν να βρεις τους
κατάλληλους τρόπους για να προχωρήσεις τα σχέδιά σου και να υλοποιήσεις τις
ιδέες σας. Η νέα θέση της Σελήνης στο
ζώδιο του Υδροχόου από το βράδυ και
μετά, συνδράμει αισθητά τις προσπάθειές
σου.
Ζυγός: Η μέρα δημιουργεί περίεργες συνθήκες για εσένα. Κάποιες συζητήσεις και
σχόλια που δεν γνώριζες, θα φτάσουν στα
αφτιά σου και θα σε προβληματίσουν,
αλλά δεν πρέπει να ανακόψουν την πορεία
και το πρόγραμμα που έχεις βάλει στα
σχέδιά σου. Ευνοείσαι να πάρεις αποφάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σου και καλό είναι να εκμεταλλευτείς
αυτή την συγκυρία.
Σκορπιός: Είναι πολύ καλή η μέρα για
εσένα, καθώς θα δεις πολλά προβλήματα
να μένουν πίσω σου και θα μπορείς να
κάνεις κινήσεις για την πρόοδο των σχεδίων σου. Καλό είναι να εκμεταλλευτείς
όλες τις δυνατότητες που θα παρουσια-

στούν και να μην αφήνεις τίποτα για
αύριο. Άλλωστε, έχεις την εύνοια της θετικής όψης της Σελήνης με τον Άρη που ενισχύει τη δυναμικότητά σου και σε ωθεί να
πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια σου.
Τοξότης: Θα υιοθετήσεις μια διαφορετική
στάση απέναντι σε όσα σε απασχολούν. Η
δυναμική και αποφασιστική σου πλευρά
θα πάρει το πάνω χέρι και θα ξεπεράσεις
καταστάσεις που σε στενοχωρούν μια και
καλή. Κινήσου με εμπιστοσύνη στον εαυτό
σου, για να δημιουργήσεις μια καλύτερη
καθημερινότητα.
Αιγόκερως: Πολλά από τα ζητήματα που
σε απασχολούσαν τον τελευταίο καιρό
έχουν μπει σε μια σειρά και όλα εξελίσσονται όπως ακριβώς θέλεις. Τα σχέδιά σου
βρίσκονται σε καλό δρόμο και εσύ έχεις τη
δυνατότητα να ξεπεράσεις ακόμα και
κάποια εμπόδια, που σε καθυστερούσαν.
Υδροχόος: Μια πολύ καλή μέρα είναι η
σημερινή για εσένα, με ευχάριστες ειδήσεις
και εξελίξεις που θα σου δώσουν την
ώθηση να προχωρήσεις ανενόχλητος τα
σχέδιά σου. Βέβαια, με τη δική σου ιδιοσυγκρασία υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθείς και μέσα στον ενθουσιασμό σου να
κάνεις επιπόλαιες κινήσεις, που θα σου
στοιχίσουν. Γι’ αυτό δείξε ψυχραιμία και
όχι βιασύνη.
Ιχθείς: Η μέρα σε βάζει στη διαδικασία να
κάνεις μια νέα αρχή σε πολλούς τομείς
που μέχρι τώρα σε απασχολούσαν. Σου
δίνει τη δυναμικότητα να πάρεις δραστικές αποφάσεις που αφορούν τις συνήθειές, τις παρέες σου, ακόμα και τις συμπεριφορές σου.

13

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ρολό κιμά με γραβιέρα και ντομάτες
Υλικά: 2 κιλά κιμά ανάμεικτος χοιρινό - μοσχάρι από
σπάλα
400 γρ. γραβιέρα πικάντικη
200 γρ. μπαγιάτικο ψωμί, μουσκεμένο και στυμμένο
4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
4 ξερά κρεμμύδια, τριμμένα
4 σκελίδες σκόρδο τριμμένες
2 κουτ. σούπας γάλα
2 αυγά
2 κουτ. σούπας φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο
2 κουτ. σούπας φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο
2 κουτ. σούπας φρέσκια ρίγανη, ψιλοκομμένη
4 κουτ. σούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1/2κουτ. γλυκού μπαχάρι
1/2 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο
1 κουτ. γλυκού πάπρικα καπνιστή
2 ντομάτες σφιχτές
2 πιπεριές Φλωρίνης
αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι
200 ml κρασί
200 ml ελαιόλαδο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 180
Βαθμούς Κελσίου.
Παίρνουμε λίγο από
το ελαιόλαδο και
σοτάρουμε σταδιακά τα ξερά κρεμμύδια τα φρέσκα
κρεμμυδάκια και τέλος το σκόρδο. Τα κατεβάζουμε από
την φωτιά και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Ξεφλουδίζουμε την ντομάτα την ξεσποριάζουμε και την κόβουμε
μικρά καρεδάκια. Το ίδιο κάνουμε και με τις πιπεριές.
Σε ένα μεγάλο μπολ ή σε μία λεκάνη ρίχνουμε τον κιμά
τα σοταρισμένα κρεμμύδια, τα αυγά, το ψωμί, τα
μυρωδικά, τα φρέσκα βότανα, το μισό ελαιόλαδο, τις
ντομάτες και τις πιπεριές και αλατοπιπερώνουμε.
Πλάθουμε για 10 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα
τα υλικά μας. Κόβουμε μετά ένα μεγάλο φύλλο λαδόκολλας και απλώνουμε επάνω τον κιμά σε μία ισοπαχή στρώση. Κόβουμε την γραβιέρα σε χοντρά μπαστουνάκια και την τοποθετούμε στο κέντρο του κιμά. Σηκώνουμε από την μία μεριά την λαδόκολλα και τυλίγουμε
μέχρι την μέση σκεπάζοντας την γραβιέρα. Κάνουμε το
ίδιο και από την άλλη μεριά προσέχοντας να μην
διπλώσουμε μέσα στον κιμά την λαδόκολλα. Με τα δύο
μας χέρια φτιάχνουμε το ρολό και το τοποθετούμε σε
ένα λαδωμένο πυρέξ αφαιρώντας προσεκτικά την
λαδόκολλα. Ρίχνουμε μέσα στο πυρέξ το υπόλοιπο
ελαιόλαδο και το κρασί και ψήνουμε για 40 με 45
λεπτά γυρίζοντας κατά καιρούς για να ξεροψηθεί από
όλες τις πλευρές.

Εκτέλεση:
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Γονείς και ΟΕΛΜΕΚ κατά
της εναλλακτικής εισδοχής
στα Πανεπιστήμια

Μ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 771 - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964

Η ΣΕΚ διά τάς ανάνδρους Τουρκικάς αεροπορικάς επιδρομάς

ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ

ε εισήγηση του υπουργού Παιδείας
παραπέμπεται για το Σεπτέμβρη η
συζήτηση,στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, του επίμαχου νομοσχεδίου για θεσμοθέτηση εναλλακτικής
διαδικασίας πρόσβασης στα δημόσια
πανεπιστήμια. Και αυτό, προκειμένου
να δοθεί χρονικό περιθώριο για επανεξέταση του περιοχομένου της πρότασης, η οποία δεν αναμένεται να επανέλθει στη Βουλή πριν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Από την πλευρά τους, οι
τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ και οι οργανωμένοι γονείς των δημοσίων σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης κατέθεσαν εκ νέου
κοινό υπόμνημα με τις θέσεις τους. Οι
τέσσερις οργανώσεις επαναλαμβάνουν
την έντονη διαφωνία τους με την πρόταση της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας
ότι με αυτήν «καταστρατηγούνται
βασικές αρχές της δημοκρατίας και
υποσκάπτεται το δημόσιο σχολείο.
Ξεκαθαρίζουν ότι μέσα από τον θεσμό
των παγκύπριων εξετάσεων «κανένας
μαθητής αναγνωρισμένου ιδιωτικού
σχολείου δεν στερείται του δικαιώματος
πρόσβσης
στη
δημόσια
Τριτοβάθμια εκπαίδευση του τόπου
μας, εάν επιθυμεί να διεκδικήσει θέση
μέσω των εξετάσεων που είναι κοινές
για όλους και να επιλεγεί με τα ίδια
κριτήρια όπως και το σύνολο των υποψηφίων». Ταυτόχρονα προειδοποιούν
ότι σε περίπτωση ψήφισης του εν λόγω
νομοσχεδίου, θα προχωρήσουν στη
«λήψη μέτρων προστασίας του δημόσιου σχολείου».

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 16/2016 22/6/2016
50.000 ......50144

100 ...........14210

ΤΖΑΚΠΟΤ

100 ...........18321

1.000 ........59428

100 ...........19661

400 ...........19519
400 ...........42225
400 ...........21768
200 ...........20848

100 ...........56537
100 ...........24384
100 ...........51463

200 ...........33474

100 ...........33912

200 ...........22191

100 ...........34739

200 ...........22528

Άλλα ποσά

200 ...........19662

Από €50 οι λήγο-

200 ...........16182
200 ...........20935
200 ...........54273
200 ...........44117

ντες

σε

6666,

1628,
9562,

3897, 4055, 8682

200 ...........42308

Από €25 οι λήγο-

100 ...........34159

ντες σε 328, 634,

100 ...........51530

662, 737

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Απόφευγε ανθρώπους που προσπαθούν να μειώσουν τις φιλοδοξίες σου.
Οι μικροπρεπείς άνθρωποι πάντα το
κάνουν αυτό. Αλλά οι πραγματικά
μεγάλοι, σε κάνουν να αισθανθείς ότι
κι εσύ μπορείς να γίνεις μεγάλος.
Georges Wolinski 97.

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

10 εντολές για
τους πολιτικούς
1. Δεν θα κλέψεις
2. Δεν θα πάρεις μίζες
3. Δεν θα είσαι υπεράνω των νόμων

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

4. Να ξεριζώσεις τις πελατειακές
σχέσεις
5. Δεν θα σε απασχολεί η προβολή
σου από την τηλεόραση
6. Να καταργήσεις τους φρουρούς αστυνομικούς σου
7. Δεν θα σβήνεις διάφορα λαπόρτα
συγγενών - φίλων
8. Αποτάξου το ρουσφέτι και τον
Σατανά
9. Η Βουλή να ανοίγει, κι όχι να κλείνει, 6 μέρες τη βδομάδα. Εξ ημέρας
(όχι μία ημέρα) εργά και ποιήσεις
τα έργα σου
10. Να βελτιώσεις εκ βάθρων τα πάμφτωχα ελληνικά σου.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΙΣΛΑΝΔΙΑ: ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ BREXIT
• Ατιμωτικός αποκλεισμός των Άγγλων από τους
λιλλιπούτειους και ερασιτέχνες Ισλανδούς

• Οι Ιταλοί «καθηγητές» αποκαθήλωσαν τους
δεξιοτέχνες Ισπανούς

Άφωνη αφήνουν την ποδοσφαιρική
υφήλιο οι ερασιτέχνες και μικροί
πληθυσμιακά Ισλανδοί. Με έξυπνο
στήσιμο απέκλεισαν τους υπερόπτες
Άγγλους. Με κραυγαλέα έλλειψη
δημιουργικότητας και φαντασίας οι
Άγγλοι παραδόθηκαν αμαχητί στην
μοίρα τους, ευθυγραμμίζοντας το
ποδοσφαιρικό με το πολιτικό BREXIT.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Μπορεί το 2-0 της Ιταλίας εναντίον
της Ισπανίας να μην αποδίδει δικαιοσύνη, όμως κανείς δεν μπορεί να
αμφισβητήσει το γεγονός ότι στην
«Σκουάτρα Αντζούρα» επενεργούν

• Ομάδα για φίλημα η Γερμανία - Επίδειξη
δύναμης και ισχύος των «πάντσερ»

ως καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν
ξεχώρισαν μονάδες. Απλώς λειτούργησαν και οι 11 ως μέλη μιας καλοκουρδισμένης μηχανής που φέρνει
αποτέλεσμα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Χάρμα ιδέσθαι η Γερμανία. Δούλεψε
σαν... Ελβετικό ρολόϊ για άλλη μια
φορά, εκδιώκοντας τους Σλοβάκους
από τα Γαλλικά γήπεδα. Ωστόσο, ο Γ.
Λεβ εμφανίσθηκε ανικανοποίητος
τονίζοντας οι «πάντσερ» έχουν
ακόμη πολλά να δώσουν.
Τα υπόλοιπα επί της... οθόνης.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Προτεραιότητα της ΣΕΚ η ασφάλεια
και η υγεία των δασοπυροσβεστών

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Πως εκτίθεται στο BREXIT η Κύπρος
Eπισημάνσεις του οίκου αξιολόγησης
S&P Global ratings στη βάση του δείκτη
ευαισθησίας της Κύπρου

1

Τι είναι ο δείκτης ευαισθησίας; Ο οίκος
έχει δημιουργήσει έναν «δείκτη ευαισθησίας στο Brexit» (BSI), που βασίζεται σε διάφορες παραμέτρους, όπως είναι οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο,
οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα αυτή, οι
οικονομικοί συντελεστές και οι μεταναστευτικές ροές. Ο δείκτης αυτός δεν αντικατοπτρίζει
τον πιθανό αντίκτυπο του Brexit στην πολιτική σκηνή, ούτε στις χρηματαγορές. Δεν λαμβάνει επίσης υπόψη του τις συνέπειες για την
αγορά συναλλάγματος.

2

Ποιες χώρες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο BREXIT. Η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Κύπρος είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες από την αποχώρηση της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτης ευαισθησίας
της Κύπρου σε ενδεχόμενο Brexit ανέρχεται στο
2,3 και είναι ο τέταρτος ψηλότερος μετά την
Ιρλανδία (3,5), τη Μάλτα (2,9) και το Λουξεμβούργο (2,4).

Η

ολοκληρωτική
καταστροφή
μεγάλου μέρους του φυσικού μας
πλούτου και η απώλεια ανθρώπινων
ζωών καθιστούν ως αδήριτη αναγκαιότητα την επαναξιολόγηση της
ασφάλειας και υγείας των δασοπυροσβεστών καθώς και της ουσιαστικότερης εποπτείας των δασών μας.
Το Κίνημα της ΣΕΚ εκφράζει για μια

για τις άοκνες προσπάθειες που
καταβάλλοντο για περιορισμό
της πύρινης λαίλαπας.

στις εκκλήσεις της πολιτείας για
εθελοντική προσφορά στην υπερπροσπάθεια κατάσβεσης, της πυρκαγιάς που απειλούσε ζωές και
ιδιωτικές περιουσίες ενώ παραχώρησε στις κρατικές υπηρεσίες το
σύστημα πυρόσβεσης που διαθέτει
το Κίνημα στο συγκρότημα εξοχικών
κατοικιών στα Καννάβια καθώς και
αποθέματα νερού.
Όπως δήλωσε στην Εργατική φωνή ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ, η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των
Δασοπυροσβεστών μας αποτελεί
προτεραιότητα του Κινήματος και
καλεί όλες τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες να ενώσουν δυνάμεις και
να εποπτεύσουν τα μέτρα ασφάλειας
του προσωπικού. Εκεί και όπου χρειάζεται ,τόνισε, θα πρέπει να παρέμβουν αποτελεσματικά έτσι ώστε να
μην επαναληφθούν τυχόν λάθη και
παραλείψεις θέτοντας σε κίνδυνο
δάση και ανθρώπινες ζωές. Σημειώνεται πως για το θέμα αυτό η αρμόδια Ομοσπονδία ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ έθεσε
επιτακτικά το ζήτημα της ασφάλειας των δασοπυροσβεστών και εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας το
υπουργείο εργασίας και το αρμόδιο
τμήμα δασών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα.

Η αντιπροσωπεία μετάφερε
μαζί της προμήθειες και εμφιαλωμένο νερό τα οποία διατέθηκαν σε δασοπυροσβέστες που
για πολλά 24ωρα παρέμεναν
ξάγρυπνοι πιστοί στο καθήκον
της προστασίας των δασών.
Παράλληλα ομάδα αξιωματούχων της ΣΕΚ, ανταποκρίθηκε

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Δ

ιανύουμε τα μέσα του καλοκαιριού και ο καύσωνας βρίσκεται
ήδη εντός των πυλών. Τον βιώσαμε
εφιαλτικά την περασμένη εβδομάδα
ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να
επανέλθει. Στα βασικά μέτρα για την
πρόληψη των ανεπιθύμητων επιδράσεων στον ανθρώπινο οργανισμό
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών
που συνεχίζονται, αναφέρεται ανακοίνωση των ιατρικών Υπηρεσιών
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας.
Σύμφωνα με τι Ιατρικές Υπηρεσίες,
θα πρέπει να αποφεύγεται η συχνή
έκθεση στον ήλιο όπως και η άσκοπη
διακίνηση και βαριά σωματική
άσκηση και είναι σωστό να προτιμούνται σκιερά και δροσερά μέρη και
να αποφεύγονται οι χώροι όπου επικρατεί συνωστισμός.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ακόμα
ότι, “ελαφρό ντύσιμο με χαλαρά
ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση
καπέλου και γυαλιών ηλίου, αν χρειαστεί η έκθεση στον ήλιο. Αποφυγή
οινοπνευματωδών ποτών, καφέδων
και βαριών τροφών, όπως λιπαρά,

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Αντιπροσωπεία της ΣΕΚ με επικεφαλή τον γενικό της γραμματέα Ανδρέα
Φ. Μάτσα επισκέφθηκαν, την περασμένη εβδομάδα την περιοχή της
Σολέας και ενημερώθηκαν δια ζώσης

της συλλυπητήρια προς τις
οικογένειες των δυο δασοπυροσβεστών που έχασαν τη ζωή
τους εν ώρα καθήκοντος
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ακόμη φορά τα
ειλικρινή
της
συλλυπητήρια
στις οικογένειες
των δύο δασοπυροσβεστών
Μάριου Αριστοτέλους
και
Ανδρέα Σοφοκλέους (φωτο
κάτω αριστερά)
που έχασαν τη
ζωή τους στην
προσπάθεια
τους να συμβάλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς
που κατέκαψε περισσότερα από 15
τετραγωνικά χιλιόμετρα πυκνής
δασικής βλάστησης.

√ Η ΣΕΚ εκφράζει τα ειλικρινή

Ποιοι οι κύριοι λόγοι που καθορίζουν
τον δείκτη ευαισθησίας της Κυπρου. Σύμφωνα με τον δείκτη, το ποσοστό των Βρετανών που ζουν στην Κύπρο και των Κυπρίων
που ζουν στη Βρετανία ανέρχεται στο 8,5% του
πληθυσμού της Κύπρου και είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο μετά την Ιρλανδία, με τον παράγοντα αυτό να επηρεάζει κατά 0,5 τον δείκτη
ευαισθησίας της Κύπρου. Επίσης, σημαντικός
αριθμός Βρετανών συνταξιούχων επιλέγουν
την Κύπρο και τη Μάλτα λόγω του κλίματός
τους, ενώ σημαντικός αριθμός Κυπρίων εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εξαγωγές
της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχονται
στο 7,5% του ΑΕΠ της χώρας με τη σχετική
συμβολή στον δείκτη ευαισθησίας στο Brexit
να ανέρχεται στο 0,7.

Η Κύπρος, όμως, έχει αντιμετωπίσει
ξανά εξωτερικούς κραδασμούς. Παρά την
κατάρρευση του τραπεζικού της συστήματος
και το κούρεμα καταθέσεων που επηρέασε
ντόπιους και ξένους, η Κύπρος κατάφερε να
διατηρήσει ένα μεγάλο μέρος του τομέα των
επιχειρηματικών υπηρεσιών. Το Brexit θα
μπορούσε να δημιουργήσει αντιξοότητες για
την κυπριακή οικονομία που ανακάμπτει,
δεδομένης της σημασίας της μετανάστευσης,
των εξαγωγών και των οικονομικών σχέσεων
των δύο χωρών». Αναφέρεται ότι οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Μάλτας στο
Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο σημαντικές
απ’ ό,τι της Κύπρου. Οι χρηματο-οικονομικές
απαιτήσεις της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο
ανέρχονται στο 7,1% του ΑΕΠ με τον σχετικό
δείκτη να ανέρχεται σε μόλις 0,1.
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σοκολάτες και καρυκεύματα.

“Άτομα που πάσχουν από χρόνια

Προτίμηση στις ελαφρές τροφές,
λαχανικά και χυμούς. Λήψη αρκετών
ποσοτήτων νερού. Χρήση ανεμιστήρων ή συστημάτων κλιματισμού για
δημιουργία ρεύματος αέρα ειδικά
κατά τις ζεστότερες ώρες της μέρας.
Κατά τη διάρκεια της νύκτας καλό

νοσήματα, όπως αναπνευστικά ή

√ Τα μέτρα που προτείνουν

άλλους, τα μικρά παιδιά, οι ηλικιω-

οι Ιατρικές Υπηρεσίες
για αντιμετώπιση συχνών
ή συνεχόμενων φαινομένων
καύσωνα

καρδιαγγειακά, καλό είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για
τυχόν ειδικά μέτρα που πρέπει να
λάβουν. Ομάδες που είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητες στις ψηλές θερμοκρασίες
και στον ήλιο είναι, ανάμεσα σε
μένοι, οι παχύσαρκοι, τα άτομα που
δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται
σε περιβάλλον όπου επικρατεί πολλή
ζέστη και υγρασία, οι καρδιοπαθείς,
οι διαβητικοί, άτομα με αναπνευστι-

είναι τα παράθυρα να μένουν ανοικτά. Πολλά και χλιαρά ντους κατά τη
διάρκεια της ημέρας”.

κά προβλήματα, νεφρική ανεπάρκεια

Προστίθεται ακόμα ότι, ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στις
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως
βρέφη, ηλικιωμένους και εγκυμονούσες και “αν Αν υπάρχει νεογέννητο
στο σπίτι, συνίσταται να είναι ντυμένο ελαφρά. Να ζητούνται οδηγίες
από τον παιδίατρο σχετικά με τη
λήψη υγρών”.

καταλήγει η ανακοίνωση.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

και άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή όπως διουρητικά”

www.oho-sek.org.cy

