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2017: Εφαλτήριο για ουσιαστική βελτίωση των όρων εργασίας

μάτων πήρε την πολιτική από-

ΕΥΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ - ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

φαση για εφαρμογή του Γενικού

4 Θετική αποτίμηση της προχθεσινής συνάντησης ΣΕΚ - υπουργού Οικονομικών

Ύ

στερα από δυστοκία 15
ετών η κυβέρνηση με τη

συναίνεση του συνόλου των κομ-

Σχεδίου Υγείας. Ετοιμάζεται οδικός χάρτης και χρονοδιαγράμματα.

(Σελ. 3)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Έ

πεσε η αυλαία των φετινών
κατασκηνώσεων της ΣΕΚ στα
Καννάβια. Δεκάδες παιδιά απόλαυσαν ευχάριστες διακοπές
δημιουργικής ενασχόλησης μέσα
σε καταπράσινο δροσερό περιβάλλον. Εξάλλου, σφύζουν από
ζωή οι εξοχικές κατοικίες της
ΣΕΚ σε βουνό και θάλασσα.

Κορυφαίες επιδιώξεις
• Μέτρα οικονομικής
ανάπτυξης - βελτίωση
μισθών - δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας

Ικανοποιημένη εν πολλοίς αποχώρησε
από το γραφείο του υπουργού Οικονομικών
η νέα ηγεσία της ΣΕΚ με τον οποίο
συζήτησαν καίρια εργασιακά και
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας εξέφρασε

Σύγκλιση θέσεων
Αποκατάσταση

1απωλειών στα κουρεμένα
Ταμεία Προνοίας
Εξάλειψη του φαινομένου

• Αποπαγοποίηση ΑΤΑ

την αισιοδοξία ότι προδιαγράφονται θετικές

2της αγοράς υπηρεσιών

• Εφαρμογή Γενικού Σχεδίου
Υγείας

προοπτικές για τους εργαζόμενους το 2017

για κάλυψη μόνιμων

(Σελ. 3)

θέσεων στο Δημόσιο

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η ΣΕΚ εύχεται στα μέλη, τους φίλους της και στο
σύνολο των εργαζομένων Καλό Καλοκαίρι
κι επιστροφή στην εργασία τους με ασφάλεια
(Σελ. 8)

Λόγω των θερινών διακοπών η «Εργατική Φωνή»
θα επανακυκλοφορήσει την Τετάρτη 31 Αυγούστου

Μέγιστο όπλο η ενότητα

Ζ

ούμε σε μια εποχή δύσκολη και ιδιαίτερα ταραγμένη. Ζούμε μέσα σ’ ένα κλίμα παγκόσμιας αναταραχής, αναστάτωσης και αβεβαιότητας.
Η Κύπρος φορτωμένη με τα βαρίδια της πολύχρονης
τουρκικής κατοχής κάνει αγώνα επιβίωσης, ευρισκόμενη σε μια γειτονιά ιδιαίτερα προβληματική και
ευαίσθητη.
Η έξαρση της τρομοκρατίας και τα όσα συμβαίνουν
αραιά – πυκνά με τις επιθέσεις των Ισλαμιστών στην
καρδιά της Ευρώπης, (π.χ. κτυπήματα στη Γαλλία
αλλά και στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών) και τα όσα
συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία, υποδεικνύουν προς κάθε κατεύθυνση πως πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση και επαγρύπνηση.
Η απόφαση των Βρετανών να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί νέα δεδομένα για το παρόν

και το μέλλον της Ευρώπης και θα επηρεάσει ποικιλοτρόπως τα κράτη – μέλη. Η Κύπρος, της οποίας η
Βρετανία είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος, θα
υποστεί το δικό της τίμημα από τις εξελίξεις.

• Χρειάζεται συνεργασία και συναντίληψη
σ’ όλα τα επίπεδα
Όλα τα πιο πάνω ζητήματα που επηρεάζουν το
σήμερα και αναστατώνουν το αύριο, χρειάζονται
υπεύθυνη και συλλογική διαχείριση.
Αυτή την ώρα απαιτείται ύψιστη επιφυλακή, αυξημένη προσοχή, λιγότερη φλυαρία, (πολιτική και
άλλη) και περισσότερα έργα προς την κατεύθυνση
της ενίσχυσης της ασφάλειας του τόπου και του
λαού.

Μέσα στις δοσμένες δύσκολες συνθήκες, η πολιτική
ηγεσία δεν έχει την πολυτέλεια ούτε της διάσπασης,
ούτε της διχόνοιας. Χρειάζεται πολιτική συνεργασία
και συναντίληψη σ’ όλα τα επίπεδα και ένα δυνατό
αρραγές εσωτερικό μέτωπο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που καθημερινά μας απειλούν.
Η ΣΕΚ, αγωνιώντας για τον τόπο και το λαό, καλεί τις
πολιτικές δυνάμεις να ενισχύσουν τη μεταξύ τους
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα εθνικά, οικονομικά,
κοινωνικά και άλλα γιατί αυτό απαιτεί το δημόσιο
συμφέρον. Μέγιστον όπλο του αγώνα για επιβίωση,
η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων, η ομοψυχία του
λαού και η υπερκομματική προσέγγιση μέγιστων
ζητημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος που
θα κληθούμε αργά ή γρήγορα να πληρώσουμε θα
είναι βαρύ για όλους.

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

«Ε

ίκοσι χρόνια μετά, εδώ
στην Προεδρία της Δημοκρατίας τιμούμε την ιερή μνήμη
του Τάσου Ισαάκ και του
Σολωμού
Σολωμού.
Και
δεσμευόμαστε όλοι ότι θα
αγωνισθούμε ως την τελική
τους δικαίωση και την τιμωρία
των δολοφόνων τους. Στην
ιερή μνήμη τους δεσμευόμαστε
επίσης ότι θα αγωνισθούμε για
την τελική δικαίωση της
Κύπρου. Δηλαδή την επίλυση
του Κυπριακού με βάση το Διε-

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

θνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Και καλούμε την Διεθνή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση να παρέμβουν αμέσως
για να πάψει να υπάρχει αυτή
η απαράδεκτη εκκρεμότητα και
η παρουσία στρατού κατοχής
στο μαρτυρικό νησί. » Tο
σαφέστατο
αυτό
μήνυμα
έστειλε εντός και εκτός συνόρων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος,
ο οποίος δέχθηκε πρόσφατα
την αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας Μνήμης ΙσαάκΣολωμού, στην οποία συμμετείχαν η Άνδρη Ισαάκ, αδελφή
του δολοφονηθέντος Τάσου
Ισαάκ και η κόρη του Αναστασία.
Τα λόγια του Π. Παυλόπουλου
είναι λιτά, σοφά και μετρημένα
αποτυπώνοντας την αγανά-

Η Αναστασία του Ελληνισμού
και της εθνικής αφύπνισης
κτηση του κάθε Έλληνα και
ευρωπαίου πολίτη που νοιώθει την ανάγκη να τιμωρηθούν
οι στυγνοί δολοφόνοι των δύο
παλληκαριών που αψηφώντας
τον κίνδυνο σε καιρούς ευημερίας, προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα για τη συνεχιζόμενη
αδικία σε βάρος της μαρτυρικής Κύπρου.
Η 20χρονη Αναστασία Ισαάκ
(ανάδοχος του Ελληνικού κράτους) κοίταξε κατάμματα τον
πρώτο πολίτη του έθνους και
με παρρησία ζήτησε τη βοήθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας για την καταδίκη εκείνων που σκότωσαν τον πατέρα
της αλλά και τον Σολωμό
Σολωμό, υπενθυμίζοντας ότι
έχουν περάσει είκοσι χρόνια
και κανένας δεν έκανε κάτι.
Η απάντηση από τον κ. Παυλόπουλο ήταν ξεκάθαρη: «Το
ζήτημα δεν είναι αν μπορούμε.
Το ζήτημα είναι ότι πρέπει.
Ξέρω πολύ καλά, το χρέος μας
θα το κάνουμε. Ήδη γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι
δολοφόνοι. Από εκεί και πέρα
και η διεθνής κοινότητα πρέπει
να αναλάβει τις ευθύνες της.
Εμείς θα κάνουμε αυτό που
πρέπει».
Φρονούμεν ότι η ξεκάθαρη
τοποθέτηση του Προκόπη Παυλόπουλου σε ένα θέμα που
αποτελεί χαίνουσα πληγή και
στίγμα για τον Ελληνισμό θα
έχει συνέχεια. Πιστεύοντας

Π

ου οδεύει η ανθρωπότητα; Που
οδεύει η Ευρώπη όταν το τέρας της
τρομοκρατίας έχει εισβάλει στην καθημερινότητα μας;
Μα πως είναι δυνατόν οι ισχυρές χώρες
της Ευρώπης με τις υπερσύγχρονες
τεχνολογίες να μη μπορούν να βρουν
την άκρη και να διεισδύσουν στα άδυτα
του ISIS;
Οι μικρές και λιλιπούτειες χώρες όπως
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

η μεγαλόνησος Κύπρος ένιωσε μεγάλη
ανακούφιση με την ένταξη της στη
μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια η οποία
προσδοκούσε πως θα ανοίξει τις φτερούγες της με αποτυπωμένα τα χρώματα των 26 υπόλοιπων χωρών για να
προστατέψει το νησί από οποιονδή-

στις ειλικρινείς προθέσεις
αλλά και στον γνήσιο πατριωτισμό του κ. Παυλόπουλου,
προσδοκούμεν πως θα αναλάβει συγκροτημένη πρωτοβουλία ώστε το Ελληνικό κράτος
σε στενή συνεργασία με το
Κυπριακό θα κάνουν έστω και
αργά τα αναγκαία διαβήματα
στη διεθνή κοινότητα αλλά
κυρίως προς την Ευρώπη για
πανευρωπαική αφύπνιση και

ειλικρινή συνδρομή των πολιτικών δυνάμεων καλούνται να
συσκεφθούν Εθνικά και να σκεφθούν Ελληνικά, προωθώντας
τα κοινά συμφέροντα μέσω
αξιόπιστων ευρωπαικών και
διεθνών συμμαχιών. Ας μην
μας διαφεύγει ούτε λεπτό πως:
- Όσες φορές Κύπρος και
Ελλάδα παρουσιάσθηκαν διχασμένες το κόστος και για τις
δύο αποδείχθηκε βαρύτατο.

- Όσες φορές ως έθνος βρεθήκαμε χωρίς αξιόπιστες συμμαχίες, υποστήκαμε πολεμικές
ήττες και εθνική ταπείνωση
Έχοντας αυτά κατά νούν, η
ιστορία μας κτυπά την πόρτα
και μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα θέματα, κοινωνικά , οικονομικά κι εθνικά
με κομματική συναίνεση κι
εθνική συνεννόηση. Οι καιροί
ου μενετοί και όσο πιο γρήγορα
το συνειδητοποιήσουμε τόσο
το καλύτερο. Οι εξελίξεις στην
περιοχή της Μέσης Ανατολής
και της Ν.Α. Μεσογείου επέρχονται
κατακλυσμιαίες
και
ραγδαίες καθορίζοντας τον
γεωπολιτικό χάρτη του αύριο.
Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε
πανέτοιμοι.

Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως
μετάγγιση αίματος από αδιάφθορους
ποτε επαπειλούμενο κίνδυνο.
Το ερώτημα που προκύπτει σήμερα
είναι: Ποια χώρα θα προστατέψει
ποιαν όταν ο κίνδυνος βρίσκεται εξ
όσων διαφαίνεται παντού δικτυωμένος
και καλά διαπλεκόμενος.
Είναι λοιπόν άξιον απορίας ποιο είναι
το μέλλον της Ευρώπης, που ως τρύπιο
πιθάρι έχει απολέσει τη δύναμή και την
αξιοπιστία της.
Ποια η ασφάλεια των ευρωπαίων
πολιτών που βιώνουν την απόλυτη
ανασφάλεια για τη χώρα που ζουν
αλλά και σε αυτήν που προτίθεται να
ταξιδέψουν; Υπάρχουν χώρες που μπορεί κάποιος να εναποθέσει το χέρι του
στη φωτιά πως είναι ασφαλέστερες
από κάποιες άλλες;
Σίγουρα όχι και συνεπώς η καθημερινό-
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

• Ας κάνουμε αυτό που πρέπει για το καλό της Κύπρου,
της Ελλάδας και της Ευρώπης
τιμωρία των δολοφόνων.
Παράλληλα, θεωρούμεν εθνικά
επιβεβλημένο οι δύο αδελφές
χώρες τους ενός και αδιαιρέτου έθνους να καλλιεργήσουν
την ύψιστη εθνική ενότητα και
λαική ομοψυχία προκειμένουν
να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μέσω συγκεκριμένου
σχεδίου δράσης οι επερχόμενοι
κίνδυνοι. Οι καιροί είναι πονηροί και αλλοπρόσαλλοι. Η
παγκοσμιοποίηση της φτώχειας και της τρομοκρατίας σε
συνδυασμό με την ανυπαρξία
ηγετών με όραμα στην Ευρώπη,
καθιστούν αναγκαία την αθόρυβη και ουσιαστική ενίσχυση
σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων Αθηνών – Λευκωσίας.
Μακριά από πατριωτικές
κορώνες και εθνικιστικές εξάρσεις, οι δυο κυβερνήσεις με την

τητα του κάθε πολίτη σκιάζεται από
ένα μαύρο πέπλο, που κανείς δε γνωρίζει, το επόμενο λεπτό, ποια χώρα θα

• Ποια χώρα θα προστατέψει
ποιαν όταν ο αόρατος εχθρός
βρίσκεται εξ όσων διαφαίνεται
παντού δικτυωμένος και
καλά διαπλεκόμενος
καλύψει.
Αποτελεί λοιπόν κορυφαία προτεραιότητα όλων των χωρών να συνασπιστούν και να καθορίζουν μια κοινή
στρατηγική για αποτίναξη του αόρατου
αλλά επικίνδυνου εχθρού που δεν νοιάζεται για την δική του ασφάλεια αλλά
επιδιώκει η δράση του να έχει όσο
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Φρονούμεν ότι άξια λόγου
είναι και τα λόγια του
Ανδρέα Πεττεμερίδη, μέλους
της Πρωτοβουλίας Μνήμης
Ισαάκ-Σολωμού, ο οποίος
απευθυνόμενος στον κ. Παυλόπουλο τόνισε χωρίς περιστροφές: «Μέσα σ΄ αυτή την
προσπάθεια που έχουμε
κάνει, όλο αυτό το οδοιπορικό, έχουμε μαζέψει αρκετές
στιγμές αγάπης από τον
ελληνικό λαό. Τον ελλαδικό
χώρο θα ήθελα να πω καλύτερα, γιατί και η Κύπρος είναι
ένα κομμάτι του ελληνισμού.
Απλά, δυστυχώς, η Ιστορία
δεν μας άφησε να γίνουμε ένα
ενιαίο κράτος. Το έθνος της
Ελλάδας όμως παραμένει.
Και για μας είναι φάρος.
Όπως φάρος για εμάς είναι
και η Αναστασία, που μας
καθοδηγεί».
Η ιστορική επίσκεψη της
Αναστασίας Ισαάκ, της Αναστασίας του Ελληνισμού, στο
προεδρικό μέγαρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, μπορεί
να αποτελέσει το έναυσμα
για ισχυροποίηση του άξονα
Αθηνών – Λευκωσίας αλλά
και της ενίσχυσης των σχέσεων με τους ευρωπαίους συμμάχους μας, βασισμένης
πάνω στις κοινές αξίες αλλά
και στα κοινά συμφέροντα τα
οποία εκτίθενται σε μύριους
κινδύνους, τρομοκρατικούς
και μη.

περισσότερα θύματα γίνεται.
Απρόβλεπτοι και αιμοσταγείς που
διψούν για αίμα, ενεργούν στα τυφλά
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τίποτα και κανένα. Καλοκουρδισμένα πιόνια
που στέλλουν σε κάθε τους κίνηση το
μήνυμα της παντοδυναμίας.
Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως
μετάγγιση αίματος από αδιάφθορους
για να προτάξει το ανάστημα της απέναντι
στα διεφθαρμένα συστήματα
που εκκολάπτουν κινητές νεκροφόρες
έτοιμες να περισυλλέξουν αθώους
ανθρώπους.
Είναι πλέον σε όλους πασιφανές πως
τα νήματα τα κινούν άνθρωποι που
βρίσκονται καλά δικτυωμένοι. Με φραστικές και μόνο διακηρύξεις δεν θα επιτευχθεί ποτέ το ποθητό αποτέλεσμα
της εξάρθρωσης του ανίκητου εχθρού.
Χρειάζεται ενότητα και κοινή
συστράτευση. Σε αντίθετη περίπτωση
η κάθε χώρα ξεχωριστά θα κλαίει επί
των δικών της ερειπίων.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

• Iστορική συνάντηση στο προεδρικό για το Γενικό Σχέδιο Υγείας

Διανοίγονται αισιόδοξες προοπτικές
για τους εργαζόμενους το 2017

Πολιτική απόφαση με οδικό χάρτη
και χρονοδιαγράμματα

• Θετικά αποτιμάται η συνάντηση ΣΕΚ
και υπουργού οικονομικών
• Ξεκινά διάλογος τον Σεπτέμβρη για κρίσιμα ζητήματα

Σ

ύγκλιση θέσεων ΣΕΚ και υπουργού Οικονομικών στα καυτά
θέματα των κουρεμένων ταμείων προνοίας και της αγοράς
υπηρεσιών στο δημόσιο, σημειώθηκε στην προχθεσινή συνάντηση των δύο μερών. Η νέα πενταμελής γενική γραμματεία της
ΣΕΚ με επικεφαλής τον γ.γ. Ανδρέα Μάτσα έθεσε στον υπουργό,
υπόμνημα με τα ψηφίσματα του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου
τα οποία θα αποτελέσουν τη γραμμή πλεύσης για την επόμενη
τετραετία. Ο κ. Μάτσας διαβεβαίωσε ότι η ΣΕΚ θα συνεχίσει να
πολιτεύεται με υπευθυνότητα με γνώμονα τα συμφέροντα των
εργαζομένων αλλά και του κοινωνικού συνόλου.
Εξήγησε ότι η ΣΕΚ και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα
στοχεύουν στην σταδιακή επαναφορά των απωλεσθέντων
εργατικών δικαιωμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης και του
τραπεζικού εγκλήματος, θεωρώντας πως το 2017 είναι χρονιά
θετικών προοπτικών για τους εργαζόμενους. Η ΣΕΚ, θεωρεί
αναγκαιότητα την προώθηση έργων ανάπτυξης με σκοπό την
δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση των όρων απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα.
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Ύ

στερα από δυστοκία δεκαπέντε και πλέον ετών, το
Γενικό Σχέδιο Υγείας παίρνει
σάρκα και οστά. Στη συνάντηση του προεδρικού την περασμένη Πέμπτη 21 Ιουλίου
κυβέρνηση και κόμματα επιδεικνύοντας πρωτοφανή συναίνεση άναψαν το πράσινο φώς
για την εφαρμογή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας. Συγκεκριμένα
συμφώνησαν σε έξι σημεία τα
οποία καθορίζουν τον οδικό
χάρτη
υλοποίησης
μέσω
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Το σημαντικότερο στην
όλη απόφαση είναι ότι η προ-

ριστεί στην πορεία. Δόθηκε,
ανέφερε ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος, μια πρόταση της
Κυβέρνησης, κατατέθηκαν και

λευτήρια».
6 Ο διάλογος Κυβέρνησης –
κομμάτων θα συνεχιστεί προκειμένου να καταλήξουν σε

√ Συναινετικό κλίμα και καταρχήν συμφωνία κυβέρνησης
κομμάτων. Μονοασφαλιστικό Σχέδιο με άξονα εφαρμογής
τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

√

Η ΣΕΚ χαιρετίζει καλώντας κυβέρνηση – βουλή,
σε τάχιστη ολοκλήρωση του οδικού χάρτη.
οι προτάσεις των κομμάτων
και θα γίνει ανάλογη επεξεργασία και από τις δύο πλευρές
για να καταλήξουμε.

τελικές αποφάσεις».
Σε ό,τι αφορά την επόμενη
σύσκεψη ο εκπρόσωπος της
κυβέρνησης , είπε ότι θα καθο-

Επιπλέον, η ΣΕΚ προσδοκεί σε αποπαγοποίση της ΑΤΑ κατά
τρόπον που μην μειώνονται οι μισθοί. Περαιτέρω ζήτησε τη
λήψη μέτρων για πάταξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα αξίωσε όπως τεθούν δικλείδες ασφαλείας για να
καλύπτονται οι μισθωτοί στις περιπτώσεις που εργοδότες δεν
καταβάλλουν τον φόρο εισοδήματος που αποκόπτουν από το
μισθολόγιο. Ο υπουργός Οικονομικών αντίκρυσε θετικά το θέμα
αυτό. Για το θέμα των κουρεμένων ταμείων προνοίας ο Χάρης
Γεωργιάδης συμφώνησε με τη θέση της ΣΕΚ για αποκατάσταση των απωλεσθέντων ποσών των ταμείων προνοίας στη
βάση της συμφωνίας των συντεχνιών με την κυβέρνηση. Ο
υπουργός ταυτίσθηκε με τη θέση της ΣΕΚ για άρση των φαινομένων αγοράς υπηρεσιών στο δημόσιο που απορρυθμίζουν την
αγορά εργασίας.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η προοπτική εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας στη βάση της πρόσφατης συναίνεσης
κυβέρνησης – κομμάτων με βασικό άξονα υλοποίησης τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στη βάση μονοασφαλιστικου
συστήματος. Τον Σεπτέμβριο θα ξεινήσει Κοινωνικός Διάγος
για της ΑΤΑ και τα ταμεία Προνοίας ενώ θα συγκληθεί συνεδρία
της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής με αίτημα της ΣΕΚ
για να τεθούν επί τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΤΣΑ
Την αισιοδοξία του ότι το 2017 θα είναι μια χρονιά με καλύτερες προοπτικές στην οικονομία και ως εκ τούτου θα μπορέσει
να υπάρξει σταδιακή βελτίωση των όρων απασχόλησης των
εργαζομένων, εξέφρασε ο νέος γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας
μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη στην παρουσία του γενικου διευθυντή του υπουργείου
Χρίστου Πατσαλίδη.
"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μετά τις
θερινές διακοπές ξεκινά ένας δομημένος και στοχευμένος διάλογος μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να κατατεθεί το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πολιτικής απόφασης για τα κουρεμένα ταμεία Προνοίας” είπε.
Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ο κ. Μάτσας ανέφερε πως έχει
ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και η επαναλειτουργία πολλών
συλλογικών συμβάσεων μέσα από την αποπαγοποίηση και την
επαναφορά παρεμφερών και μισθολογικών ωφελημάτων για
τους εργαζόμενους και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν επιτευχθεί και κάποιες μισθολογικές αυξήσεις.
Ερωτηθείς σχετικά με τις προοπτικές για το 2017, ο κ. Μάτσας
είπε ότι προδιαγράφεται μια θετική πορεία σε σχέση με τη
δυνατότητα βελτίωσης των ωφελημάτων των εργαζομένων
τόσο σε ό,τι αφορά μισθούς αλλά ταυτόχρονα και σε ό,τι
αφορά παρεμφερή ωφελήματα. "Καταγράφεται μια θετική
προοπτική για την κυπριακή οικονομία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα και οι κίνδυνοι,
χωρίς να παραγνωρίζουμε το υψηλό ποσοστό της ανεργίας.
Παρά ταύτα, είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2017 θα μπορέσει να
λειτουργήσει πολύ πιο υποβοηθητικά σε ό,τι αφορά την πορεία
της οικονομίας για να μπορέσουμε κι εμείς με τη δική μας τη
σειρά τεκμηριωμένα και στοχευμένα να πετύχουμε βελτίωση
των όρων απασχόλησης για σημαντικό αριθμό εργαζομένων”,
είπε.

ώθηση του ΓΕΣΥ στηρίζεται
στη βάση των μελετών και των
σχεδιασμών του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας

6 σημεία συναντίληψης

ΣΕΚ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η

ΣΕΚ με ανακοίνωση της, χαιρετίζει την κατ΄αρχή συμφωνία
του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών κομμά-

Η συναντίληψη κυβέρνησης –
κομμάτων για το ΓΕΣΥ στηρίζεται σε έξι σημεία.

των για τους έξι άξονες συναντίληψης για εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η

1 Η υλοποίηση του ΓΕΣΥ στηρίζεται στη βάση των μελετών
και των σχεδιασμών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

θετικές προοπτικές για την ικα-

2 Η αυτονόμηση των δημόσιων
νοσηλευτηρίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ως αναπόσπαστο κομμάτι των σχεδιασμών
3 Η ψήφιση των νομοσχεδίων
για αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων και εφαρμογής του ΓεΣΥ
να γίνει ταυτόχρονα και η
εφαρμογή στη βάση χρονοδιαγραμμάτων που θα καθοριστούν

εξέλιξη αυτή δημιουργεί, 15 χρόνια μετά την ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας,

• . Έμπρακτη στήριξη
των προσπαθειών ώστε
η Κύπρος να αποκτήσει
σύντομα σύγχρονο
Σύστημα Υγείας

νοποίηση μιας τεράστιας ανάγκης της κυπριακής κοινωνίας
για να υπάρξει επιτέλους ένα
καθολικό και ποιοτικό σχέδιο
υγείας, το οποίο θα εξυπηρετεί
χωρίς διακρίσεις, τις ανάγκες
ολοκλήρου του λαού.

Η κοινή προσέγγιση κυβέρνησης και πολιτικών κομμάτων για ένα
μονοασφαλιστικό σύστημα υγείας, η απόφαση για ολοκλήρωση
της διαδικασίας κατακύρωσης του διαγωνισμού για το λογισμικό σύστημα και η αυτονόμηση των κρατικών νοσοκομείων, ικανοποιούν τις μόνιμες θέσεις της ΣΕΚ και βρίσκονται σε πλήρη
ταύτιση με τις θέσεις τόσο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,
όσο και των επιστημονικών μελετών που έγιναν για το ΓΕΣΥ.

4 Απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η ολοκλήρωση της
διαδικασίας το συντομότερο
δυνατόν της κατακύρωσης του
διαγωνισμού για το λογισμικό
του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας [ΟΑΥ]

Η ΣΕΚ καλεί την πολιτεία, κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα,

5 Θα συνεχιστεί η προσπάθεια
επίλυσης ή απάμβλυνσης των
καθημερινών προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο τομέας
της δημόσιας υγείας και οι
ασθενείς στα δημόσια νοση-

αυτή την κατεύθυνση και δηλώνει πως μέσα από τη συμμετοχή

όπως εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειες τους για εφαρμογή
του ΓΕΣΥ, μέσα και από την οριστικοποίηση του οδικού χάρτη ο
οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση.
Η ΣΕΚ βρίσκεται μόνιμα σε σταθερή πορεία στήριξης των προσπαθειών που καταβάλλονται και από τον υπουργό Υγείας προς
της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας θα καταβάλει τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες ούτως ώστε
ο στόχος που οδεύει προς την ορθή κατεύθυνση να υλοποιηθεί
προς όφελος της κοινωνίας μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΚΕΜ - ΣΕΚ ΓΕΜΑΤΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΚ: ΟΧΙ στη νομική ρύθμιση
των μισθών στο Δημόσιο

Η

ΣΕΚ τάσσεται εναντίον της νομικής ρύθμισης
του καθορισμού των μισθών και των ωφελημάτων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Καλεί δε τη Βουλή να καταψηφίσει το σχετικό
νομοσχέδιο διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν διαφωνεί με την αρχή της διασύνδεσης του μισθολογίου με την αύξηση του ονομαστικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Προς τούτο
όμως, σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα Ανδρέα Μάτσα, τίθενται δύο πρωταρχικές
προϋποθέσεις:
1. Η συμφωνία θα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (2015-2018), ώστε να ρυθμιστούν οποιαδήποτε προβλήματα ή στρεβλώσεις διαπιστωθούν, πάντοτε στο πλαίσιο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Στη βάση αυτού του στοιχείου
ανατρέπεται ο όποιος ισχυρισμός ότι επηρεάζεται η αρχή της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, καθώς η συμφωνία αποτελεί προϊόν διαβούλευσης μεταξύ των δύο πλευρών και θα διασφαλίζει την εφαρμογή των προνοιών του Κώδικα εκεί και όπου θα απαιτηθεί.
2. Θα δημιουργηθεί μηχανισμός παρακολούθησης
της συμφωνίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι
συμβαλλόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης να
εξαγγείλει 3.000 προσλήψεις στην Εθνική Φρουρά
έχει διευκρινιστεί ότι το κόστος των συγκεκριμένων θέσεων δεν
θα ληφθεί υπόψη
• Η ΣΕΚ δεν διαφωνεί με και δεν θα επητην αρχή της διασύνδεσης ρεάσει αρνητικά
του μισθολογίου με την
την κίνηση των
στην
αύξηση του ονομαστικού μισθών
περίπτωση που
Ακαθάριστου Εγχώριου
υιοθετηθεί
η
Προϊόντος (ΑΕΠ)
πρόταση
για
διασύνδεση της
αύξησης του κρατικού μισθολογίου με το ονομαστικό ΑΕΠ.
«Παράλληλα, η ΣΕΚ έχει ήδη δηλώσει πως η εξαγγελία αποπαγοποίησης συγκεκριμένων θέσεων
προαγωγής αλλά και νέων προσλήψεων επιβεβαιώνει ότι δημιουργείται πλέον μια νέα δυναμική σχετικά με την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή
η παράμετρος αποτυπώνει τη σωστή και τεκμηριωμένη θέση του συνδικαλιστικού κινήματος,
διεκδικώντας και επιτυγχάνοντας ήδη, σε πολλές
περιπτώσεις, επαναφορά μισθολογικών και
παρεμφερών ωφελημάτων.
Αυτά όσον αφορά τη μισθολογική και οικονομική
πτυχή του θέματος. Από εκεί και πέρα ως ΣΕΚ
θεωρούμε πως η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να
εκπονεί τις πολιτικές της αρκεί όλα τα θέματα
που αφορούν και ενδιαφέρουν το συνδικαλιστικό
κίνημα να περνούν μέσα από το μικροσκόπιο
σοβαρού κοινωνικού διαλόγου, το αποτέλεσμα
του οποίου να τυγχάνει και της έγκρισης της Βουλής», κατέληξε.
Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου,
επήλθε καταρχήν συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης με την ΣΕΚ και την ΠΕΟ σε διαβουλεύσεις με το
προεδρικό και γενικότερα την κυβέρνηση.
Οι θέσεις των κομμάτων αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής οικονομικών στις 29 Αυγούστου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Κ

Κείμενα οικονομίας και πολιτικής

υκλοφόρησε τον περασμένο
Μάϊο, το βιβλίο του Χρίστου
Καρύδη με τίτλο «Κείμενα οικονομίας και πολιτικής». Στο βιβλίο
όπως αναφέρει ο συγγραφέας που
είναι υπεύθυνος του Τμήματος
Οικονομικών Μελετών της ΣΕΚ περιλαμβάνονται μια σειρά από κείμενα
και μελέτες που παρουσιάζουν μια
διαχρονική ιστορική αξία, όπως
είναι π.χ. αυτά που αφορούν την
εισαγωγή αλλοδαπών εργατών
στην Κύπρο, την πολιτική δυστοκία
που παρουσιάζεται στην εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)
καθώς επίσης και στοιχεία που
παρουσιάζουν τη χρησιμότητα και
ωφελιμότητα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).
Επίσης περιλαμβάνεται παρουσίαση και ανάλυση της πορείας της
εθνικής παραγωγικότητας, η οποία
φαίνεται ότι είναι το παραμελημένο
παιδί της οικονομικής πολιτικής
της εκάστοτε κυβέρνησης.

χείρισης της βγήκαν τρία, τουλάχιστον, βασικά συμπεράσματα:
• Πρώτον, το μεγάλο φορτίο το
επωμίσθηκαν οι μισθωτοί πολίτες.
Χωρίς επαρκή κοινωνικό διάλογο

• Βαρύ το τίμημα της πολιτικής
αδράνειας και της αναβλητικότητας για την οικονομία
• Πολιτικό το έγκλημα κατά
της Κυπριακής οικονομίας
και διαβούλευση τους παγοποίησαν
τους μισθούς και την Αυτόματη
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ),
τους υποχρέωσαν να καταβάλλουν
εισφορά στο κράτος, είτε εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα είτε στο
δημόσιο και ημιδημόσιο, τους κουτσούρεψαν τη φοιτητική χορηγία

που εφάρμοσαν οι κυβερνώντες,
(ιδιαίτερα η κυβέρνηση Χριστόφια
που πίστευε πως η Κύπρος θα εξέλθει αλώβητη από την κρίση), ανατράπηκαν και βιάστηκαν βασικές
αξίες της οικονομικής επιστήμης.
Οι φοιτητές στο πρώτο έτος των
οικονομικών σπουδών μαθαίνουν
πως στην οικονομία οι αποφάσεις
πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα
γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Μαθαίνουν επίσης πως σε εποχές ύφεσης
και κρίσης δεν επιβάλλεις φορολογίες.
Δυστυχώς στην Κύπρο οι αποφάσεις λαμβάνονται με αρκετή καθυστέρηση, ενώ στα χρόνια της κρίσης
ο πολίτης φορτώθηκε φορολογίες
που σίγουρα – μπορεί στιγμιαία να
ενίσχυσαν τα δημόσια οικονομικά όμως τορπίλισαν κάθε λογική για
πρόοδο και ανάπτυξη.

Όλοι οι αριθμοί και τα στατιστικά
στοιχεία που αναφέρονται στα κείμενα αποτυπώνουν γεγονότα και
δεδομένα στη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή που έγινε η μελέτη. Ως
πρώτη ύλη για την παραγωγή των
περισσότερων κειμένων είναι το
υλικό που εκδίδει η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας,
την οποία ο συγγραφέας ευχαριστεί
τόσο για τη συνεργασία όσο και για
τη δουλειά που παράγει.
Στον πρόλογο αναφέρεται πως το
βιβλίο αποτελεί έκδοση του Ιδρύματος Κοινωνικών και Εργατικών
Μελετών (ΙΚΕΜ - ΣΕΚ) το οποίο ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την ανάδειξη
και επιστημονική προσέγγιση των
διαφόρων κοινωνικών και εργατικών θεμάτων που απασχολούν
ευρύτερα την κοινωνία.
Στον επίλογο ο Χρίστος Καρύδης
γράφει τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος πέρασε δύσκολα χρόνια. Η οικονομική κρίση προκάλεσε
αναστάτωση σε κάθε επιχειρηματική μονάδα και πλήγωσε δυνατά και
βάναυσα όλα τα νοικοκυριά, κυρίως
αυτά που βρίσκονται στα μεσαία
και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.
Η αύξηση της ανεργίας, οι αδικαιολόγητες απολύσεις, η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων
και η απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας έφτιαξαν ένα γκρίζο σκηνικό σε βάρος των μισθωτών πολιτών.
Κοντά σ’ όλα αυτά η φονική έκρηξη
στο Μαρί, πέραν του ανθρώπινου
πόνου, δημιούργησε ένα φοβερό
πισωγύρισμα στην Κυπριακή οικονομία, στον τόπο και στο λαό.
Παρά ταύτα, μέσα σ’ αυτό το γκρίζο
και ζοφερό περιβάλλον οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες που τους
εκπροσωπούν λειτούργησαν με
υπευθυνότητα. Σε μια προσπάθεια
να προστατεύσουν θέσεις εργασίας
αποδέχθησαν μειώσεις μισθών και
ωφελημάτων και τώρα που άρχισαν
μια προσπάθεια επαναφοράς
κάποιων πραγμάτων στα προ κρίσης επίπεδα, εισπράττουν διάφορα
σχόλια με απαξιωτικό τρόπο.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω μέσα
από την κρίση και τον τρόπο δια-

και το επίδομα τέκνου και τους
φόρτωσαν ΦΠΑ και άλλου είδους
φορολογίες.
• Δεύτερον, υπάρχει από πλευράς
κράτους σοβαρή αναβλητικότητα
στη λήψη αποφάσεων για εισαγωγή
και προώθηση κορυφαίων ζητημάτων. Κλασικό παράδειγμα το θέμα
του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ).
Δεκαπέντε χρόνια μετά τη ψήφιση
της αρχικής νομοθεσίας, ΓΕΣΥ δεν
υπάρχει με ότι αυτό συνεπάγεται
για την υγεία του απλού πολίτη. Η
απουσία ποιοτικού και ολοκληρωμένου Σχεδίου Υγείας αποτελεί
σκληρή μομφή για όσους διαχειρίστηκαν τα τελευταία πολλά χρόνια
τα δημόσια πράγματα του τόπου.
Μομφή αδράνειας, ανικανότητας,
αναβλητικότητας και εφησυχασμού.
• Τρίτον, μέσα από τις πολιτικές

Σήμερα που εξήλθαμε από το Μνημόνιο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση
με τους κοινωνικούς της εταίρους,
οφείλει να τροχιοδρομήσει μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση, η
οποία θα πρέπει ασφαλώς να βρίσκεται στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.
Μέσα από τη φορομεταρρύθμιση θα
ανασάνουν οι πολίτες και θα βοηθηθεί η πραγματική οικονομία.»
Το βιβλίο κυκλοφόρησε με την
ευκαιρία του 28ου Παγκύπριου
Συνεδρίου της ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 25 - 27 Μαϊου
στη Λευκωσία.
Το βιβλίο δόθηκε στους 456 συνέδρους και σ’ όλους τους επισήμους
που τίμησαν με την παρουσία τους
το συνέδριο.

ERG_5-5_inn_4 7/26/16 11:46 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 IOYΛIOY 2016
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Υποτροφίες σε μέλη της ΣΕΚ
από Πανεπιστήμια και Κολλέγια

Τ

ο Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ σε
συνεργασία με το Cyprus College και
Intercollege Λευκωσίας και Λάρνακας έχει
εξασφαλίσει για τα μέλη της ΣΕΚ και τα
εξαρτώμενα τους, υποτροφίες φοίτησης σε
σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως
ακολούθως:
CYPRUS COLLEGE
Προσφέρονται υποτροφίες ύψους 50% για
όλα τα έτη σπουδών στα ακόλουθα
διετή προγράμματα

μα
• Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Σπουδές 2 χρόνια Δίπλωμα
• Τεχνολογία Υπολογιστών – 2 χρόνια
Δίπλωμα
• Τεχνολογία Πληροφορικής – 2 χρόνια
Δίπλωμα
• Βρεφονηπιοκομικά-2 χρόνια Δίπλωμα

• Διαδικτυακό Μάρκετινγκ – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Τεχνικός Ηλεκτρολογίας – 2 χρόνια
Δίπλωμα

Εκ μέρους της ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνι ο γγ του Κινήματος Ανδρέας Φ.
Μάτσας.

χρόνια

• Computer Science – 4 χρόνια Πτυχίο
• Computer Engineering – 4 χρόνια Πτυχίο

INTERCOLLEGE Λευκωσίας

• Διοίκηση Επιχειρήσεων – 4 χρόνια Πτυχίο

25% στα πιο κάτω προγράμματα:

• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 4 χρόνια Πτυχίο

• Τεχνικός Φαρμακείου – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Ακτινολόγος Τεχνολόγος - 4 χρόνια Πτυχίο

• Φροντίδα Ηλικιωμένων – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Διοίκηση Επιχειρήσεων – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Τεχνολογία Υπολογιστών – 2 χρόνια
Δίπλωμα
• Τεχνολογία Πληροφορικής – 2 χρόνια
Δίπλωμα
• Συγκολλητής - Τεχνολογία Συγκολλήσεων
Αερίων Καυσίμων – 2 χρόνια Δίπλωμα
Παράλληλα προσφέρονται υποτροφίες 40%
για όλα τα προγράμματα φοίτησης.
INTERCOLLEGE Λάρνακας
• Διοίκηση επιχειρήσεων – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 2 χρόνια Δίπλω-

Για να μπορέσει ένα μέλος να υποβάλει
αίτηση θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια
εισδοχής των εν λόγω ιδρυμάτων και ο ένας
εκ των δύο γονέων να είναι μέλος της ΣΕΚ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν
μέχρι 30 Ιουλίου 2016 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
youth@sek.org.cy ή στο τηλεομοιότυπο
(φαξ): 22849852.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από την ιστοσελίδα της ΣΕΚ
www.sek.org.cy και τα κατά τόπους εργατικά κέντρα.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σε
περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες
αιτήσεις από τις διαθέσιμες θέσεις το
τμήμα νεολαίας θα επιλέξει στη βάση δίκαιων αντικειμενικών κριτηρίων που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας.

40 χρόνια Medochemie με τεράστια
συμβολή στην οικονομία της Κύπρου

Στην εκδήλωση παρέστη και απηύθυνε
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος
αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία των
δραστηριοτήτων της Medochemie,
καθώς όπως είπε, κατέχει το 26% των

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε τρισάγιο και κατατέθηκαν στεφάνια από εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων.

• Επιστήμη του Αθλητισμού - 3
χρόνια Ανώτερο Δίπλωμα

• Μουσική Τεχνολογία – 2 χρόνια Δίπλωμα

Φαρμακοβιομηχανία Medochemie
γιορτάζει φέτος 40 χρόνια επιτυχημένης εμπορικής δραστηριότητας.
Με αφορμή την επέτειο της, διοργάνωσε μεγάλη εκδήλωση στο αρχαίο θέατρο Κουρίου, στην οποία οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μοναδική φωνή της Άλκηστις
Πρωτοψάλτη.

ΣΕΚ άλλη μια χρονιά συμμετείχε σε εκδήλωση στον Τύμβο Μακεδονίτισσας τιμώντας μαζί με άλλες οργανώσεις τους Ελλαδίτες και Κύπριους
αξιωματικούς και οπλίτες που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της μεγαλονήσου κατά την βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974.

• Αισθητική- 3 χρόνια Ανώτερο Δίπλωμα

• Γραμματειακά – 2 χρόνια Δίπλωμα

Η

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 1974

• Διοίκηση Γραφείου- 2 χρόνια
Δίπλωμα
• Κομμωτική-2
Δίπλωμα

• Βοηθός Οδοντιατρείου – 2
χρόνια Δίπλωμα

Η

5

εξαγωγών της Κύπρου ευεργετώντας
την οικονομία του τόπου.
Ο
Εκτελεστικός
Πρόεδρος
της
Medochemie Δρ. Ανδρέας Πίττας, τόνισε ότι στη Medochemie η εργασία
βασίζεται στο «εμείς» και όχι στο
«εγώ» και η προσπάθεια είναι πάντα
συλλογική.
Η επιτυχημένη πορεία της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie, αντικατοπτρίζεται στην συνεχιζόμενη επέκτασή
της σε υποσχόμενες αγορές σε όλο τον
κόσμο. Από την Ευρώπη, μέχρι την
Μέση Ανατολή, την Αφρική και την
Ασία. Η Medochemie
διατηρεί 20 κεντρικά
γραφεία σε αντίστοιχες χώρες και
δραστηριοποιείται
σε 106 χώρες σε
όλον τον κόσμο.
Διαθέτει 13 μονάδες
παραγωγής, εκ των
οποίων 9 βρίσκονται στην Κύπρο,
μία στη Ολλανδία
και τρείς στο Βιετνάμ.

Θετικά αποτιμά η ΑνΑΔ το σχέδιο τοποθέτησης ανέργων

Από τους 1.682 πτυχιούχους
εργάζονται σήμερα οι μισοί

Ω

ς σημαντική αξιολογείται από την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού-ΑνΑΔ, η επίδραση στην
απασχολησιμότητα του εργατικού
δυναμικού, του σχεδίου τοποθέτησης
ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Οι μισοί συμμετέχοντες, 50,2%, κατά
την περίοδο της έρευνας (Νοέμβριος
2015–Μάρτιος 2016), περίπου οκτώ
μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο προαναφερθέν σχέδιο, δήλωσαν ότι εργάζονται. Υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης παρουσιάζεται ανάμεσα στα άτομα τα οποία
τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα (56,5%), με απασχόληση πέραν των 250 ατόμων (63,1%).
Σχεδόν ένας στους τέσσερις (23,7%)
συμμετέχοντες εξακολουθούσε να βρίσκεται στην επιχείρηση ή και στον
οργανισμό όπου τοποθετήθηκε. Επίσης
είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (47,5%)
εργάζονταν με καθεστώς πλήρους και
μόνιμης απασχόλησης.
Ειδικότερα, το εν λόγω σχέδιο συγχρη-

ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑΔ ως εθνική
συμμετοχή.
Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη
που της ΑνΑΔ, , το σχέδιο προκηρύχθηκε το 2014 και υποβλήθηκαν 3.642
αιτήσεις από νέους άνεργους πτυχιούχους και 1.279 αιτήσεις από επιχειρήσεις και οργανισμούς με συνολική προσφορά 6.637 θέσεων τοποθέτησης. Το
σχέδιο ξεκίνησε με 2.057 πτυχιούχους,
οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και μόνο 1.682
πτυχιούχοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία
το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη
της Αρχής, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (47,6%) εργάζονται στους τομείς
του εμπορίου και της επισκευής αυτοκινήτων (17,1%), της εκπαίδευσης
(16,6%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (13,9%). Πέραν των έξι στους
δέκα (62,4%), εργάζονται σε επαγγέλματα που απαιτούσαν πτυχίο πανεπιστημίου. Όμως, το 37,6% εργαζόταν σε
άλλα επαγγέλματα (υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές - 18,0% και γραφείς
- 17,8%).
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Πόνος και θλίψη για τους
νεκρούς και την καμένη γη

Ε

ίναι με πόνο ψυχής και βαρειά
θλίψη που παρακολουθήσαμε
τις τελευταίες μέρες τη νέα εθνική
τραγωδία που έπληξε τον τόπο
μας.
Μια απροσεξία, μια απερίσκεπτη
αμέλεια, μια επιπολαιότητα οδήγησε στην απώλεια ανθρώπινων
ζωών και στην ολοκληρωτική
καταστροφή μεγάλου μέρους το
φυσικού πλούτου της χώρας.
Η πύρινη λαίλαπα μέσα σε λίγες
ώρες κατάκαψε τις φυσικές ομορφιές της περιοχής Σολέας, δημι-

Του Χρίστου Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

ούργησε πλήθος προβλήματα στο
φυσικό περιβάλλον της Κύπρου
και έστειλε στον τάφο δύο δασοπυροσβέστες, ενώ κάποιοι άλλοι
τραυματισμένοι βρίσκονται στο

√ Λαός και πολιτεία
να εμπλακούν στις προσπάθειες για αναδάσωση
της περιοχής

κρεβάτι του πόνου.
Μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις
που ισοδυναμονή με εθνική καταστροφή κανένας δεν μπορεί να
παραμένει αδιάφορος, πολύ δε
περισσότερο τα οργανωμένα
σύνολα που έχουν υποχρεώση να
αναλάβνουν το φορτίο - στο
μέτρο των δυνατοτήτων τους της αναστραφής τέτοιων αρνητι-

κών φαινομένων.
Επειδή η ΣΕΚ έχει και ιδιαίτερη
σχέση με την περιοχή λόγω της
ύπαρξης του κατασκηνωτικού
χώρου που διαθέτει στα Καννάβια, είναι αυτονόητο πως θα είναι
δυναμικά παρούσα σε κάθε προσπάθεια που θα αναληφθεί για
αναδάδωση των καμένων περιοχών.
Αναμένουμε από το υπουργείο
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος ως τον πλέον
αρμόδιο φορέα να καταρτίσει
προγράμματα αναδάσωσης ώστε
έγκαιρα ν’ αρχίσει η αναστροφή
της παρούσας κακής εικόνας που
παρουσιάζουν σήμερα οι πληγείσες περιοχές.
Καταληκτικά οφείλουμε να πούμε
πως η τραγωδία του περασμένου
μήνα πρέπει να ευαισθητοποιήσει
όλους και ο καθένας από το δικό
του πόστο να αναβαθμίσει το
ενδιαφέρον του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
της χώρας μας.
Δυστυχώς ο χώρος που μας απέμεινε είναι πολύ λίγος και περιορισξένος για να τον καταστρέφουμε και να το ρυπαίνουμε είτε
με τις πυρκαγιές είτε με τα απορρίμματα και τα αποτσίγαρα που
κάποιοι κακομαθημένοι πετούν
από τα παράθυρα των αυτοκινήτων τους.

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

Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ
την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι
εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου

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

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη
βάση χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

Μ
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Επαγγελματίες οδηγοί επιβατικών
συγκοινωνιών

ε αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο
εργατικό ατύχημα με θύμα τον οδηγό του
λεωφορείου της εταιρείας ΟΣΕΛ Σοφώνη
Μυλωνά, θα ήθελα να αναφερθώ στον πολύ
σημαντικό ρόλο του επαγγελματία οδηγού
λεωφορείου για τις εταιρείες επιβατικών
μεταφορών, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Η Ομοσπονδία Μεταφορών της ΣΕΚ έχει
ασχοληθεί ενδελεχώς με τα θέματα ασφάλειας των επαγγελματιών οδηγών λεωφορείων.
Η μεταφορά ανθρωπίνων ψυχών έγκαιρα και
με ασφάλεια στον προορισμό τους είναι μια
πολύ μεγάλη ευθύνη για τον κάθε επαγγελματία οδηγό. Οι επαγγελματίες οδηγοί λεωφορείων είναι αυτοί που μεταφέρουν καθημερινά ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών στα
σχολεία τους, φοιτητών στα πανεπιστήμιά
τους και εργαζομένων στις δουλειές τους.
Είναι οι εργαζόμενοι που έχουν επωμιστεί την
τεράστια ευθύνη μεταφοράς συνανθρώπων
Του Χαράλαμπου Αυγουστή
Επαρχιακού Γραμματέα
Κλάδου Μεταφορών
ΣΕΚ Λευκωσίας
μας στους καθημερινούς προορισμούς τους,
χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα
απαραίτητα εφόδια. Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν την απόλυτη και χωρίς εκπτώσεις
προσήλωση τους αποκλειστικά και μόνο στην
οδήγηση.
Δυστυχώς οι καθημερινές εργασίες που είναι
υποχρεωμένος να διεκπεραιώσει ο κάθε οδηγός σήμερα, δεν του επιτρέπουν να είναι απόλυτα ξεκούραστος και με καθαρή σκέψη την
ώρα της οδήγησης, με αποτέλεσμα όλα αυτά
να λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας.
Οφείλουμε λοιπόν να απαλλάξουμε από κάθε
άλλη υποχρέωση κάθε επαγγελματία οδηγό
και να τον αφήσουμε να αφοσιωθεί αποκλειστικά και μόνο στην οδήγηση, η οποία με τη
διαρκώς αυξανόμενη τροχαία κίνηση καθίσταται όλο πιο δύσκολη. Ο οδηγός λεωφορείου σήμερα, δεν μπορεί να είναι και εισπράκτορας και ελεγκτής και καθαριστής και
πολλά άλλα! Όλα αυτά, χωρίς καμιά δόση
υπερβολής, κουράζουν και διαταράσσουν την
ηρεμία των οδηγών με αποτέλεσμα να καθίστανται επιρρεπείς σε τροχαία δυστυχήματα.
Προς επίρρωση των παραπάνω παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα:
- Η πώληση των εισιτηρίων και καρτών
(υπάρχουν δέκα διαφορετικά είδη εισιτηρίων
και καρτών) είναι αρμοδιότητα του οδηγού.
Δεδομένου ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν
είναι στρογγυλοποιημένες ο κάθε οδηγός είναι
υποχρεωμένος να έχει μαζί τους κέρματα
όλων των τύπων για να μπορεί να δίνει ρέστα
στους επιβάτες. Ακολούθως θα πρέπει να
ετοιμάσει την παράδοσή των χρημάτων που
εισέπραξε και να μεταβεί στα γραφεία της
εταιρείας του για να τα παραδώσει και να
χρεωθεί εισιτήρια εκ νέου.
- Ο κάθε οδηγός εκτελεί ακόμη και καθήκοντα
ελεγκτή με αποτέλεσμα να μην είναι λίγες οι
φορές που αντιμετωπίζει τις αντιδράσεις
των επιβατών ακόμη και κατά τη διάρκεια
των διαδρομών. Όταν, δε, ένεκα της υπερβολικής πίεσης που δέχεται, προκύψουν κάποια
λάθη στον έλεγχο των εισιτηρίων, επωμίζεται ο ίδιος ο οδηγός το κόστος της όποιας
χρηματικής απώλειας.
- Ο επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου στην
Κύπρο είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει
το δελτίο κίνησης, να ετοιμάζει την παράδοση των εισιτηρίων του, να μεταβαίνει στην

εταιρεία για την παράδοση των χρημάτων και
των εισιτηρίων, να καθαρίζει όλους τους
εσωτερικούς χώρους του λεωφορείου και να
διευθετεί ο ίδιος τον ανεφοδιασμό και τον
εξωτερικό καθαρισμό του οχήματος του, τις
πλείστες φορές κατά τη διάρκεια του διαλείμματος! Κατά την άποψη μου, για ευνόητους
λόγους, το διάλειμμα είναι εξίσου σημαντικό
με τον εργάσιμο χρόνο για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, γι’ αυτό άλλωστε και διέπεται από διεθνείς, ευρωπαϊκές αλλά και
εθνικές νομοθεσίες.
Στα παραπάνω να προστεθούν ακόμη και τα
εξής: Δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι ανάπαυσης των οδηγών στους κατά τόπους σταθμούς, με αίθουσα και τουαλέτες, έτσι ώστε ο
οδηγός να ξεκουραστεί κατάλληλα.
Οι οδηγοί λεωφορείων έχουν να αντιμετωπίσουν την άναρχη κυκλοφοριακή κατάσταση
της χώρας, καθώς και την κακή συμπεριφορά
από πολλούς οδηγούς άλλων οχημάτων,
χωρίς να έχουν την προστασία ούτε των εταιρειών επιβατικών μεταφορών, αλλά το σημαντικότερο ούτε δυστυχώς και της πολιτείας.
Βρίσκονται εκτιθέμενοι στην κακή οδηγική
νοοτροπία των πλείστων συμπολιτών μας, η
οποία θεωρεί το λεωφορείο ως ένα δεύτερης
κατηγορίας όχημα το οποίο αποτελεί πρόβλημα για την συντριπτική πλειοψηφία των
οδηγών αυτοκινήτων ΙΧ.
Εν κατακλείδι θεωρώ, εκ των ων ουκ άνευ, ότι
επείγει η επίσπευση της εγκατάστασης του
συστήματος αυτόματης έκδοσης εισιτήριων
και καρτών, η δημιουργία τερματικών σταθμών λεωφορείων καθώς και σταθμών ανάπαυσης των οδηγών, ως επίσης και η ουσιαστική βελτίωση τους εκεί που ήδη υπάρχουν.
Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως
οι νομοθεσίες «Περί Ελέγχου Ωρών Οδήγησης
και Ανάπαυσης των Οδηγών» και «Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων
Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών». Επιπρόσθετα θα πρέπει να δημιουργηθούν σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο,
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν
στην απρόσκοπτη κυκλοφορία των λεωφορείων. Η εφαρμογή κουβούκλιων στα λεωφορεία, θα βοηθήσει επίσης έτσι ώστε οι οδηγοί
να οδηγούν ανεπηρέαστα από ενοχλήσεις των
επιβατών. Επιπλέον θα πρέπει σε να επισπευθούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και εφαρμογή ζωνών ασφαλείας σε όλα τα
οχήματα, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα
Οδικών Μεταφορών και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Τέλος επιβάλλεται όλοι οι
κοινωνικοί εταίροι να συνεργαστούν με στόχο
την δημιουργία κουλτούρας σεβασμού των
λεωφορείων στους δρόμους.
Όλα τα παραπάνω είναι βέβαιο πως θα
λύσουν πολλά από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες οδηγοί λεωφορείων και θα δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες εργασίας που θα
συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που
ισχύουν για τον κάθε επαγγελματία οδηγό
λεωφορείου και που σίγουρα θα βελτιώσουν
την ποιότητα των επιβατικών μεταφορών
στην χώρα μας.
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Κριστίν Λαγκάρντ

ΤΟ BREXIT δημιουργεί καινοτόμες ιδέες

Υπέρ της μόνιμης τέλεσης
των Ολυμπιακών Αγώνων
στην Ελλάδα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μ

Έ

ια παλιά ιδέα της δεκαετίας
του ’90, η μόνιμη τέλεση των
Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα,
ήλθε εκ νέου στο προσκήνιο, στη
διάρκεια των εργασιών του «Φεστιβάλ Ιδεών Ασπεν», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο `Ασπεν
του Κολοράντο, με συμμετοχή ηγετών και προσωπικοτήτων απ’ όλο
τον κόσμο.

να σοβαρό θέμα που τέθηκε από την
Ντανούτα Χούμπνερ, επικεφαλής της
επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ότι
η αγγλική γλώσσα, η βασική γλώσσα
εργασίας στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ πιθανό να
καταργηθεί από επίσημη γλώσσα της ΕΕ
καθώς η Βρετανία αποχώρησε από την
Ένωση

Μάλιστα, η Γενική Διευθύντρια του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
Κριστίν Λαγκάρντ, στην οποία
τέθηκε το σχετικό ερώτημα, είπε
πως αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα,
ωστόσο θα πρέπει να ξεκαθαριστούν διάφορα ζητήματα, όπως
για τη διαφάνεια, την επιτροπή
που θα έχει την ευθύνη των χειρισμών κ.α.

Με την ευκαιρία αυτή, επαναφέρεται στο
προσκήνιο θέμα ανάδειξης της Ελληνικής ως επίσημης γλώσσας της Ευρώπης.

Την ερώτηση προς την Κριστίν
Λαγκάρντ έθεσε η Αντιπρόεδρος
του Ινστιτούτου `Ασπεν και υπεύθυνη για τη διοργάνωση του
«Φεστιβάλ Ιδεών», Κίτι Μπουν, στη
διάρκεια συζήτησης, την Κυριακή
26 Ιουνίου, με συντονίστρια την
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Woodrow
Wilson, Τζέιν Χάρμαν.
«Η ελληνική οικονομία είναι κατεστραμμένη. Το χρέος είναι τεράστιο
πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
είναι μια τεράστια καταστροφή για
το Ρίο. Ο τρόπος με τον οποίο η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις είναι πράγματι περίπλοκος. Θα μπορούσαμε να
εγκαταστήσουμε μόνιμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο σπίτι τους,
στην Αθήνα, ενδυναμώνοντας την
οικονομία της και τον τουρισμό, και
προσφέροντας μια τοποθεσία
περιβαλλοντικά ασφαλή», είχε
αναφέρει η κ. Μπουν.
«Νομίζω είναι μια σπουδαία ιδέα
για άμεση χρήση και σας ευχαριστώ. Ξέρετε, στο βαθμό που πρόκειται να δημιουργήσει ζήτηση, η
οποία είναι αυτό που απολύτως
χρειάζεται αυτή η οικονομία, θα
ήταν πολύ σπουδαίο. Το πώς θα
συνδυαστεί η μία (μόνιμη) έδρα με
την πολυμερή και πολυεθνική ελκυστικότητα που έχουν οι Ολυμπιακοί
Αγώνες σε πολλές χώρες σε όλο τον
κόσμο, είναι κάτι που πρέπει να
μελετηθεί», είπε η κ. Λαγκάρντ.
Ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα καλό διοικητικό όργανο που
θα αναλάμβανε την εποπτεία, και
να διασφαλιστεί ότι υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. «Ότι δεν θα
υπάρχουν δυσάρεστες καταστάσεις
όπως συνέβη και στο παρελθόν σε
κάποιες καταστάσεις. Νομίζω είναι
μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα», είπε.
Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ
σημείωσε ότι ο μαραθώνιος διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα
και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ονομάζονται έτσι εξαιτίας της Ολυμπίας,
η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα, και
η οποία έχει φιλοξενήσει τόσους
πολλούς φανταστικούς αθλητές,
υπενθυμίζοντας την ελληνική αρχή
του «νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Η πρόταση αυτή θα αποτελεί επίσημη
αναγνώριση από την πλευρά της σύγχρονης Ευρώπης προς τον Ελληνικό
πολιτισμό που έδωσε τα φώτα, τις
ιδέες, τη φιλοσοφία, την πνευματική
διαφώτιση ώστε να σταθεί δυνατό και
στέρεο στα πόδια του το οικοδόμημα του
ευρωπαϊκού πολιτισμού.Στην εποχή της
άκριτης και βίαιης παγκοσμιοποίησης, η
απόφαση αυτή θα σημάνει την επιστροφή στις ρίζες. Αν δεν γίνει αυτό κατανοητό, η Ευρώπη θα χαθεί από το ορμητικό κύμα των μεταναστών που κατακλύζει βιαίως την Ευρώπη.
Η Ελλάδα έχει συνεισφέρει και πρωταγωνιστήσει στην ελευθερία των ευρωπαϊκών λαών και τη διάσωση του
ανθρωπιστικού πνεύματος της Δύσης.

τισμό.

Αρχαιότερη γλώσσα της Ευρώπης
Με την ελληνική γλώσσα, οι αρχαίοι
Έλληνες συνέλαβαν, βίωσαν και δίδαξαν
τις σπουδαιότερες πνευματικές έννοιες οι οποίες διατηρήθηκαν αναλλοίωτες
ως τις μέρες μας- όπως: δημοκρατία,

ελευθερία, δικαιοσύνη, αγάπη, φιλία,
ισονομία, ισότητα, αλληλεγγύη.
Η ελληνική γλώσσα είναι Δημιουργική
γλώσσα. Είναι ειδική στο να δημιιουργεί
νέες, σύνθετες λέξεις, πολλαπλασιάζοντας το λεξιλόγιο.
Αποτέλεσε πηγή για την δημιουργία επιστημονικών όρων, π.χ. στην Ιατρική, οι
οποίοι καθιερώθηκαν διεθνώς.
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
συμβάλλει στη βελτίωση της ψυχοδιανοητικής ανάπτυξης του ανθρώπου και
κυρίως τις αντιληπτικές ικανότητες.

Το Χάρβαρντ καλύτερο
Πανεπιστήμιο στον κόσμο

ο Χάρβαρντ είναι για μία ακόμη χρονιά το καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο, καθώς βρίσκεται στην κορυφή του ετήσιου
καταλόγου του Κέντρου για την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων το 2016
Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα 1.000 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο και ανάμεσά τους βρίσκονται επτά
ελληνικά. Ψηλότερα από όλα έφτασε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που βρίσκεται στη 297η θέση, και το Αριστοτέλειο Πανεπισημιο (439), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (513), το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων (555), το Εθνικό
√ Ξεχωρίζουν επτά Ελληνικά Μετσόβιο Πολυτεχνείο (644),
Πανεπιστήμια με κορυφαία το Πανεπιστήμιο Πάτρας (650)
και το Πανεπιστήμιο Θεσσατο Καποδιστριακό και το
λίας (919).

Αριστοτέλειο

Η Ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη
γλώσσα στον κόσμο με 5 εκατ. λέξεις και
70 εκατ. λεξίτυπους, σύμφωνα με το
Βραβείο ρεκόρ Guiness (1990).
Σε ένα βασικό αγγλικό λεξικό 80.000
λέξεων, περίπου το 5% των λέξεων είναι
δάνεια από την ελληνική. Ένας Άγγλος
με καλό μορφωτικό επίπεδο γνωρίζει να
χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις, π.χ.
‘phenomenon’ και στον πληθυντικό ακολουθώντας τους κανόνες τις ελληνικής γραμματικής- ‘phenomena’.
Περισσότερες από 150.000 αγγλικές
λέξεις προκύπτουν από ελληνικές
λέξεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται τεχνικοί και επιστημονικοί όροι αλλά και
πολλές ευρέως χρησιμοποιούμενες
λέξεις.

Οσο για την κορυφή, πίσω
από το Χάρβαρντ βρίσκονται

το Στάνφορντ και το MIT.
Τα 10 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο για το 2016:
1. Χάρβαρντ, 2. Στάνφορντ, 3. MIT, 4. Κέμπριτζ, 5. Οξφόρδη, 6.
Κολούμπια, 7. Μπέρκλεϊ, 8. Πανεπιστήμιο Σικάγο, 9. Πρίνστον, 10.
Γέιλ.
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξάλλου, τo Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία 200 Πανεπιστήμια της Ευρώπης,
σύμφωνα με την κατάταξη των βρετανικών Times (Times Higher
Education World University Rankings 2015-16) Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι τα μοναδικά ελληνόφωνα πανεπιστήμια που έχουν καταφέρει να συγκαταλέγονται
στα κορυφαία 200 της Ευρώπης.
Ο αριθμός των πανεπιστημίων και ανώτερων ιδρυμάτων στην
Ευρώπη υπερβαίνει τις 6 χιλιάδες.

Τι είπαν μεγάλοι διανοητές

Ζακλίν Ντε Ρομιγύ (Σύγχρονη Γαλλίδα
Ακαδημαϊκός και συγγραφεύς)
«Η αρχαία Ελλάδα μας προσφέρει μια
γλώσσα, για την οποία θα πω ότι είναι
οικουμενική.»
«Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα από όλα να καταλάβουμε
την δική μας γλώσσα.»

Martin Heidegger (Γερμανός φιλόσοφος,
απο τους κυριότερους εκπροσώπους του
υπαρξισμού του 20ου αιώνος)
«Η αρχαία Ελληνική γλώσσα ανήκει στα
πρότυπα, μέσα από τα οποία προβάλλουν οι πνευματικές δυνάμεις της δημιουργικής μεγαλοφυΐας, διότι αναφορικά
προς τις δυνατότητες που παρέχει στην
σκέψη, είναι η πιό ισχυρή και συνάμα η
πιό πνευματώδης από όλες τις γλώσσες
του κόσμου.»

Η απόφαση για οποιαδήποτε άλλη
ευρωπαϊκή γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα της Ε.Ε., θα προκαλέσει έντονες
συγκρούσεις μεταξύ των χωρών. Αντιθέτως, η απόφαση για την ελληνική γλώσσα θα γίνει θετικά αποδεκτή από τους
ευρωπαϊκούς λαούς γιατί θαυμάζουν το
ελληνικό πνεύμα και τον ελληνικό πολι-
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δύναμη της Αγιάς Σοφιάς μέσα στην Κωνσταντινούπολη δεν προέρχεται μόνο από το παρελθόν. Το γεγονός ότι δεν έχει πεθάνει μετά από τόσους αιώνες κατοχής,
αποτελεί ένα θαύμα από μόνο του.
Επίσης ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη σ’ ένα κράτος που
διέπραξε γενοκτονίες και συνεχίζει να στέκεται είναι
αξιοθαύμαστο. Κι αν την έχουν πληγώσει με τους άθλιους
μιναρέδες, ξέρει ότι είναι προσωρινοί κι ότι δεν θα το επιτρέψουμε να μείνουν. Όσο για την εσωτερική διακόσμηση
που
της
έχουν βάλει,
έχει μόνο το
βάρος
του
κενού και θα
αφαιρεθεί τη
στιγμή της
απελευθέρωσης. Πρέπει
λοιπόν
να
δούμε
την
εκκλησία μας ως έναν φάρο που φωτίζει τους πάντες και
κανείς δεν τον φωτίζει. Με αυτήν την έννοια αποτελεί την
ουσία. Έτσι είναι απαραίτητο να έχεις μαζί σου την προσευχή που μας έμαθε ο Χριστός μόλις περάσεις το κατώφλι της.
Κι αν δεν μπορείς να την πεις δυνατά, δώσε τη δύναμή
σου στη σιωπή αλλά πες την προσευχή διότι έτσι βλέπει
ότι οι πιστοί δεν ξέχασαν μετά από τόσους αιώνες. Κι ότι
η αδιαφορία και η λήθη δεν πιάνουν πάνω στην αγάπη
μας για το ιερό. Κατά συνέπεια ετοιμάσου για την αλλαγή δίχως φόβο έτσι ώστε να είσαι μαζί μας στην πρώτη
λειτουργία.
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ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ

Δεκάδες παιδιά απόλαυσαν μαγευτικές διακοπές
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Δ

εκάδες παιδιά, σε τρεις
κατασκηνωτικές
περιόδους, απόλαυσαν την βουνίσια
δροσιά, σε ένα καταπράσινο
τοπίο μέσα από το οποίο
ξεφυτρώνουν οι σύγχρονες
κτιριακές εγκαταστάσεις της
ΣΕΚ.
Μέσα από ένα καταρτισμένο
πρόγραμμα, το οποίο επιμελήθηκαν η αρχηγό και οι ομαδάρχες, με εμπειρία στις κατασκηνώσεις κατόρθωσαν να διευρύνουν τους ορίζοντες των
παιδιών και να αναπτύξουν
τις δεξιότητες τους.

• Αποτελεί πρόκληση για ένα παιδί να ζήσει 8 ημέρες μέσα στη φύση, να δημιουργήσει νέες γνωριμίες
και να διασκεδάσει χωρίς εξάρτηση από τις ηλεκτρονικές συσκευές
μαθήματα πρώτων βοηθειών,
μουσικές βραδιές και πολλά
άλλα.
Ο πρόεδρος του Οργανισμού
ποιότητας ζωής Πανίκος
Αργυρίδης
δήλωσε
στην
«Εργατική Φωνή» πως η ΣΕΚ
έχει ψηλά στις προτεραιότητες
της την ευημερία των μελών
και των οικογενειών τους και
ως εκ τούτου φροντίζει κάθε
χρόνο να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες αλλά και τις κτιριακές
εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα όσον αφορά τις

κατασκηνωτικές
περιόδους
τόνισε πως το θέμα της ασφάλειας των παιδιών αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα της
ΣΕΚ. Στη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, γίνονται
καθημερινές επισκέψεις αξιωματούχων του Κινήματος οι
οποίοι εξετάζουν δια ζώσης
πιθανά προβλήματα που προκύπτουν.
Σημειώνεται πως οι εξοχικές
κατοικίες της ΣΕΚ στα Καννάβια, φιλοξενούν τον Σεπτέμβριο τους Συνταξιούχους μέλη
της ΣΕΚ.

Δραστηριότητες κατασκήνωσης
Οι κατασκηνωτές συμμετείχαν
ατομικά ή με την ομάδα τους
σε πολλά εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά ή αθλητικά προγράμματα όπως: Περπάτημα στη
φύση,
θέατρο,
μουσική,
ζωγραφική, τραγούδι, εκμάθηση παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, χειροτεχνίες,
ζαχαροπλαστική, εκμάθηση
κολύμβησης,
ποδόσφαιρο,
πετόσφαιρο, καλαθόσφαιρα,
water polo, επιτραπέζια αντισφαίριση,
πδοσφαιράκι,

Σφύζουν από ζωή οι ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες
της ΣΕΚ σε βουνό και θάλασσα
Ο

ι εξοχικές κατοικίες της
ΣΕΚ σε βουνό και θάλασσα σφίζουν και φέτος από
ζωή.
Οι οικογένειες μελών του
Κινήματος έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ποιοτικές και φθηνές διακοπές σ’
ένα βουνίσιο ή παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Πολλοί είναι αυτοί που αξιοποιούν τη διαμονή τους στα
εξοχικά συγκροτήματα της
ΣΕΚ και εξορμούν στις γύρω
περιοχές, ανακαλύπτοντας
την ιστορία και τα ήθηκ και
έθιμα των τοποθεσιών που
επισκέπτονται.
Τα πλήρως εξοπλισμένα
διαμερίσματα, οι υπερσύγχρονες πισίνες που διαθέτουν, αλλά και το καλομαγειρεμένο φαγητό που προσφέρεται από τα καφεστιατόρια σε πολύ προσιτές
τιμές, δημιουργούν στους
χώρους αυτούς ένα πόλο
έλξης σε μέλη και μη μέλη
του Κινήματος.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ.Γ. ΤΗΣ ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ «Ε.Φ.»

Να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη
των πολιτών στο συνδικαλιστικό κίνημα
Ο

νέος γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου σε συνέντευξη του
στην «Εργατική Φωνή» αναφέρθηκε
στους στόχους της Ομοσπονδίας και
στην προσπάθεια που θα καταβληθεί
για επαναφορά της εμπιστοσύνης των
εργαζομένων και των πολιτών για το
συνδικαλιστικό Κίνημα.
Άδικα τόνισε το συνδικαλιστικό Κίνημα
μπήκε στο ίδιο καλάθι με τους θεσμούς
που προκάλεσαν μύρια προβλήματα
στην οικονομία.
Ποιοι οι στόχοι της Ομοσπονδίας
Δημοσίων Υπηρεσιών της ΣΕΚ;
1. Πρώτος στόχος είναι η σταδιακή να
επαναφορά των μισθών και ωφελημάτων των μελών πριν το μνημόνιο και
στη συνέχεια η βελτίωση τους, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις δυνατότητες
του κράτους.
2. Ταυτόχρονα να ρυθμιστεί η απασχόληση του ωρομίσθιου προσωπικού με
τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, να
αναβαθμιστεί ο ρόλος των εργαζομένων
και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα

Ο

πλούτος και η ποικιλία του Ελληνικού τοπίου με τα εκπληκτικής
ομορφιάς βουνά αλλά και των ελληνικών θαλασσών, τα ατελείωτα χιλιόμετρα των ελληνικών ακτών και τα χιλιάδες ελληνικά νησιά, το ήπιο κλίμα, τα
υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας και το
ενδιαφέρον και εναλλασσόμενο τοπίο
της, καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό
προορισμό.
Η ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος διοργανώνει τον προσεχή Οκτώ-

στο χώρο εργασίας.

τα στο χώρο αυτό.

3. Στόχος είναι να επαναφέρουμε την
εμπιστοσύνη των εργαζομένων και
όλων των πολιτών προς το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο άδικα μπήκε στο
ίδιο καλάθι με τους άλλους θεσμούς
που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα
στην οικονομία.

Παράλληλα έχει συμφωνηθεί για να
επανέλθει η αποκοπή του 10% από τα
αρχικά των κλιμάκων στο προσωπικό
που έχει συμπληρώσει 24 μήνες υπηρεσία και έχει αναδρομική ισχύ από
28/4/2016.

• Το Συνδικαλιστικό Κίνημα
αδίκως μπήκε στο ίδιο καλάθι
με θεσμούς που προκάλεσαν
προβλήματα στην οικονομία
Ποιες από τις διεκδικήσεις σας έχουν
εισακουστεί
Έχουμε αρχίσει σταδιακά να αγωνιζόμαστε για να επανέλθουν τα ωφελήματα που έχουν απολέσει οι εργαζόμενοι.
Ήδη για πρώτη φορά έχουμε ένα σημαντικό αριθμό προσλήψεων στις κενές
θέσεις στον τομέα της υγείας, γεγονός
που θα επιλύσει σημαντικά προβλήμα-

Ποια άλλα ζητήματα έχουν κινητοποιήσει την Ομοσπονδία την τρέχουσα περίοδο
Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο μας
είναι η αυτονόμηση των νοσοκομείων
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Απώτερος στόχος μας είναι η διασφάλιση της απασχόλησης και όλων των
ωφελημάτων του προσωπικού στις δύο
αυτές υπηρεσίες.
Τα προβλήματα που εξήλθαν στην επιφάνεια με τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές έχουν επίσης κινητοποιήσει τον
μηχανισμό της Ομοσπονδίας, για να
προστατέψει τους εργαζόμενους όσον
αφορά την ασφάλεια και υγεία τους
στην εργασία, καθώς και την πληρωμή

Επταήμερη εκδρομή τον προσεχή Οκτώβριο

Φθινοπωρινή εξόρμηση της ΠΕΣΥΣΣΕΚ σε μαγευτικά τοπία της Ελλάδας
βρη επταήμερες εκδρομές στη μαγευτική
Ελλάδα σε τρείς αποστολές. Ήδη οι
τρεις πρώτες αποστολές έχουν
συμπληρωθεί. Λόγω της ζήτησης έχει
καθορισθεί και τέταρτη αποστολή από
22-28 Οκτωβρίου.

Η βάση των εκδρομών θα είναι η Ελληνική Πρωτεύουσα με εξορμήσεις σε
νησιά του Σαρωνικού, και σε διάφορες
άλλες περιοχές για περιηγήσεις σε διάφορα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία
και προσκυνήματα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως ακολούθως

όλων των δεδουλευμένων τους.
Σοβαρά προβλήματα την περίοδο αυτή
αντιμετωπίζει ακόμη μια ομάδα εργαζομένων μελών της Ομοσπονδίας, σε
σχέση με τα θέματα ασφάλειας και
υγείας στο χώρο εργασίας και αυτοί
είναι οι ναυαγοσώστες οι οποίοι εργάζονται στις παραλίες για να προστατεύουν τους λουόμενους.
Η Ομοσπονδία σε συναντήσεις που είχε
με εκπροσώπους τους ναυαγοσωστών
ανέλαβε να προωθήσει τα προβλήματα
αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων, με σκοπό την επίλυση τους σε
συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του
κράτους.

Οι τιμές κατά άτομο έχουν κοστολογηθεί
στα 820, 650 και 610, σε μονόκλινο,
δίκλινο και τρίκλινο δωμάτιο αντίστοιχα στο ξενοδοχείο Τιτάνια 4 αστέρων
στο κέντρο της Αθήνας.
Το κόστος περιλαμβάνει αεροπορικό
εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα μετ. επιστροφής, πλήρης διατροφή και διαμονή ,τις
μεταφορές με τα λεοφορεία, εισιτήρια
για τις εισόδους τα διάφορα πολιτιστικά μνημεία καθώς και των πλοίων για
τις δυο διαδρομές.

ΑΙΓΙΝΑ

1η ΗΜΕΡΑ Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας η ώρα 12.55 με τις EMIRATES και
άφιξη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος – Αθήνα γύρω στις 14.40.
Παραλαβή από τον Τοπικό ξεναγό μας και αναχώρηση για τη Νέα Μάκρη
για το προσκύνημα στη μονή του Οσίου Εφρέμ. Αμέσως μετά αναχώρηση
για τη Αθήνα όπου θα επισκεφθούμε τη Ιερά Μονή Παντοκράτορος –
Νταού στη Πεντέλη. Ακολούθως άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
για διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ Πρόγευμα και αναχώρηση για μια γνωριμία με τη όμορη και ιστορική
πόλη της Αθήνας με επισκέψεις στα Ιστορικά μνημεία, Ακρόπολη , Μουσείο και πολλά άλλα. Μετά θα επισκεφθούμε τη Μονή της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για της
βόλτες σας στα δρομάκια της Αθήνας και για λίγα ψώνια. Το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε μια θεατρική παράσταση
3η ΗΜΕΡΑ Αθήνα – Άνδρος Πρωινή αναχώρηση για το όμορφο λιμάνι της Ραφήνας
όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι και θα ταξιδέψουμε στο πανέμορφο
νησί της Άνδρου. Επίσκεψη στη Μονή Αγίας Μαρίνας και στη Μονή Αγίου
Νικολάου. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στο γραφικό λιμανάκι. Το απόγευμα επιβίβαση στο καράβι για το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

προαιρετική νυκτερινή έξοδος σε μουσικοχορευτικό κέντρο.
7η ΗΜΕΡΑ Πρόγευμα και αναχώρηση προς αεροδρόμιο. Αν έχουμε χρόνο θα επισκεφτούμε το Αττικό Πάρκο ή το Εμπορικό Κέντρο για τα τελευταία ψώνια
ΤΙΜΕΣ

4η ΗΜΕΡΑ: Πρόγευμα και αναχώρηση για το Λουτράκι, ταξιδεύοντας διά μέσου του
Ισθμού της Κορίνθου. Επίσκεψη στη Μονή Οσίου Παταπίου. Μετά θα επισκεφθούμε τα γνωστά οινοποιία Νεμέας . Γεύμα στη περιοχή του Ισθμού
της Κορίνθου. Επιστροφή στη Αθήνα, δείπνο και διανυκτέρευση

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

€820,00

€ 650,00

5η ΗΜΕΡΑ Κρουαζιέρα στο Σαρωνικό. Αφιερωμένη η μέρα μας σε μια ολοήμερη
κρουαζιέρα στα όμορφα νησιά του Σαρωνικού. Μεταφορά ενωρίς το
πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και επιβίβαση στο καράβι. Θα περιηγηθείτε στη Αίγινα, το λιμανάκι και τη Μονή Αγίου Νεκταρίου, στην Ύδρα το
σπίτι Ανδρέα Μιαούλη, καθώς και το μουσείο αγώνος 1821 και στο Πόρο
βόλτα στα γραφικά δρομάκια του νησιού. Θα απολαύσουμε το γεύμα εν
πλω στο καράβι και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και
ξεκούραση

• ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ( ΠΡΩΙΝΟ , ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ )
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

6η ΗΜΕΡΑ Ελεύθερη - Ψώνια. Απολαύστε το πρόγευμα σας και μετά ελεύθερη μέρα
για να απολαύσετε τη Αθήνα, και να κάνετε τα ψώνια σας στους γνωστούς εμπορικούς δρόμους της. Το βράδυ μετά το δείπνο προτείνουμε

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ

€610,00

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

• ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ Φ.Π.Α.
• ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΝΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ
• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΟΠΩΣ

ΙΣΩΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ
ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ
Νερό το ...
θαυματουργό

ο νερό ίσως τελικά να είναι το μυστικό
όπλο στη μάχη κατά των περιττών
κιλών και της παχυσαρκίας, σύμφωνα με
αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό έντυπο Annals of Family
Medicine.
«Όσοι δεν ήταν επαρκώς ενυδατωμένοι
είχαν υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος,
από όσους ήταν επαρκώς ενυδατωμένοι»
εξηγεί η Δρ Ταμμι Τσανγκ, επίκουρη καθηγήτρια Οικογενειακής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν,
επικεφαλής
της επιστημο• Πιείτε νερό για
νικής ομάδας.

να γλιτώσετε από
τα περιττά κιλά, λένε
οι επιστήμονες

Επίσης,
τα
άτομα
που
έπιναν ελάχιστο
νερό

καθημερινά είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες παχυσαρκίας, συγκριτικά με εκείνους που έπιναν αρκετό.
Οι ερευνητές για να καθορίσουν την κατανάλωση νερού, μελέτησαν δείγματα ούρων
που είχαν δώσει στο πλαίσιο της μελέτης
U.S. National Health and Nutrition
Examination Survey 2009-2012, περισσότεροι από 9.500 συμμετέχοντες, ηλικίας
18-64 ετών. Σχεδόν το ένα τρίτο ήταν ανεπαρκώς ενυδατωμένοι.
Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι, τα επαρκώς ενυδατωμένα
άτομα είχαν ΔΜΣ κατά μέσο όρο 28, έναντι
29 όσων δεν ήταν επαρκώς ενυδατωμένοι.
«Αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει σχέση
αιτίου-αποτελέσματος, πιστεύουμε ότι τα
παχύσαρκα άτομα έχουν συμπεριφορές
που τα αποτρέπουν από το ενυδατώνονται σωστά. Ίσως για παράδειγμα να
τρώνε, όταν κατ” ουσίαν διψάνε» εξηγεί η
Δρ Τσανγκ.
Αντιθέτως, όταν πίνεις αρκετό νερό δημιουργείται στον οργανισμό η αίσθηση της
πληρότητας, και έτσι τείνουμε να τρώμε
λιγότερη ποσότητα τροφής. Ή κάποιος
που είναι επαρκώς ενυδατωμένος ίσως
γενικώς να ακολουθεί ένα μοντέλο υγιεινής
διατροφής.
Η ερευνήτρια δίνει και μια απλή συμβουλή
για το πως μπορούμε να ελέγχουμε τα επίπεδα ενυδάτωσης στον οργανισμό μας.
«Παρατηρήστε την απόχρωση των ούρων
σας. Αν είναι ανοιχτόχρωμα, τότε πίνετε
αρκετό νερό. Αν είναι σκουρόχρωμα, τότε
μάλλον δεν πίνετε αρκετό» λέει.
Και συμπληρώνει ότι η κατανάλωση αρκετών υγρών θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των διατροφικών συμβουλών
για απώλεια βάρους.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
για την κατανάλωση νερού, που ποικίλουν
ανά χώρα και γεωγραφική περιοχή, η ημερήσια πρόσληψη θα πρέπει να κυμαίνεται
ημερησίως στα 3,6 λίτρα για τους άνδρες
και στα 2,6 για τις γυναίκες, συνδυαστικά
από όλες τις διαθέσιμες πηγές υγρών και
στερεών.
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Ο κίνδυνος πάει... παραλία και όχι μόνον
O

ι παγίδες του καλοκαιριού για την
υγεία μας, από τις μυκητιάσεις,
τις φωτοδερματοπάθειες και τους
πνιγμούς έως τις ωτίτιδες από τις
βουτιές, τις μολύνσεις στα μάτια, τις
τροφικές δηλητηριάσεις και τα ατυχήματα στα «θαλάσσια» σπορ, είναι
πάμπολλες. Εκτεθειμένοι, απρόσεκτοι
και χαλαροί, είμαστε πιο ευάλωτοι
στους κινδύνους του περιβάλλοντος.
Για να μη λήξουν, λοιπόν, άδοξα οι
διακοπές μας, ειδικοί επιστήμονες
συμβουλεύουν πώς θα προλάβουμε
και πώς θα αντιμετωπίσουμε συμβούντα δυσάρεστα απρόοπτα του καλοκαιριού για την υγεία σας.

10 παγίδες στις καλοκαιρινές
διακοπές
Oι παγίδες του καλοκαιριού για την
υγεία μας καραδοκούν, με κίνδυνο να
χαλάσουν τις πολυπόθητες διακοπές
μας. Ηλιακά εγκαύματα και ηλίαση,
τσιμπήματα από έντομα και θαλάσσια
ζώα, ωτίτιδες και φαρυγγίτιδες από
βουτιές και πισίνες, βλάβες των
ματιών από τον ήλιο, τροφικές δηλητηριάσεις, μυκητιάσεις του δέρματος
και ατυχήματα στη θάλασσα είναι
μερικά από τα δυσάρεστα αναπάντεχα
του θέρους.
Ο καθηγητής Οφθαλμολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Λειψίας κ. Σπύρος
Γεωργαράς, ο καθηγητής Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ.
Ιωάννης Μεσσήνης, ο αναπληρωτής
καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρης
Κανδηλώρος, ο επίκουρος καθηγητής
Δερματολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Αλέξανδρος Στρατηγός, η
επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Πόπη
Αναστασέα- Βλάχου και η επίκουρη
καθηγήτρια Δερματολογίας κ. Καίτη
Μουλοπούλου-Καρακίτσου συμβουλεύουν πώς να περάσετε ένα καλό και
ανέφελο καλοκαίρι.

Νοσήματα που προκαλούνται
από τον ήλιο
- Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός Ηλιακή κνίδωση - Ακτινική κνήφη Ευλογιοειδής ιδρώα - Χρόνια ακτινική δερματίτιδα «Η αιτιολογία των
νοσημάτων αυτών δεν είναι γνωστή,
γι΄ αυτό και τα ονομάζουμε ιδιοπαθή.
Πιθανολογούμε ωστόσο ότι έχουν
σχέση με μια ανώμαλη διέγερση του
ανοσολογικού συστήματος του δέρματος όταν αυτό εκτίθεται άμεσα στον
ήλιο», επισημαίνει ο κ. Α. Στρατηγός.
«Ειδικά το πολύμορφο εξάνθημα εκ
φωτός είναι αρκετά συχνό (στατιστικές αναφέρουν ότι εμφανίζεται σε
ποσοστό έως και 10% στον γενικό
πληθυσμό) και παρουσιάζεται με ένα
κνησμώδεςεξάνθημα, αποτελούμενο
από μικρά κόκκινα σπυράκια στα
σημεία του δέρματος που εκτίθενται
στον ήλιο».
Η
νόσος
είναι
συχνή σε νεαρές
γυναίκες, εμφανίζεται στην αρχή
του καλοκαιριού
και έχει την τάση
να υποτροπιάζει
κάθε χρόνο την ίδια
εποχή. Κατά τη
διάρκεια του καλο-

καιριού το εξάνθημα έχει την τάση να
καλυτερεύει, καθώς το δέρμα μαυρίζει
και γίνεται πιο ανθεκτικό. Σε άτομα
που έχουν εκτεταμένο εξάνθημα και
φαγούρα, υπάρχει η δυνατότητατης
προφυλακτικής φωτοθεραπείας, της
χορήγησης δηλαδή μικρών δόσεων
«τεχνητής» υπεριώδους ακτινοβολίας
σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες για
την ανάπτυξη αντοχής στη δράση της
ηλιακής ακτινοβολίας.
Η θεραπεία αυτή, ένα είδος φωτοαπευαισθητοποίησης, γίνεται σε ειδικά κέντραφωτοθεραπείας (όπως αυτό
του Νοσοκομείου Α. Συγγρός) και
εφαρμόζεται 1-2 μήνες πριν από την
έναρξη των καλοκαιρινών εκθέσεων.
Νοσήματα που επιδεινώνονται με τον
ήλιο είναι οι κολλαγονώσεις (ερυθηματώδης λύκος, δερματομυοσίτιδα), η
ροδόχρους νόσος/ακμή, ο ομαλός λειχήνας, ο επιχείλιος έρπης, τα αυτοάνοσα πομφολυγώδη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να αποφεύγετε την έντονη
έκθεση στον ήλιο, όταν εκτίθεσθε να
φοράτε ρούχα και καπέλο (προστατεύουν περισσότερο από τα αντιηλιακά) και να χρησιμοποιείτε στα ακάλυ-

πτα μέρη του σώματος και του προσώπου αντιηλιακό με υψηλό δείκτη
προστασίας (πάνω από 20) και ευρύ
φάσμα κάλυψης (για UVΑ και UVΒ
ακτινοβολία).
Ωτομύκωση Πρόκειται για εξωτερική
ωτίτιδα που οφείλεται σε μύκητες.
«Δηλαδή σε ένα είδος μικροοργανισμών, των οποίων η ανάπτυξη ευνοείται από την υγρασία και το καλοκαίρι
ενδημεί κυρίως στις πισίνες και λιγότερο στη θάλασσα», εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Δ. Κανδηλώρος.
Εκδηλώνεται με έντονο κνησμό, πόνο
και απόφραξη του έξω ακουστικού
πόρου, με αποτέλεσμα τη βαρηκοΐα.
Αντιμετώπιση: Τοπική αγωγή με ειδικά αντιμυκητιασικά φάρμακα και
τοπικός καθαρισμός από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο. Μη χρησιμοποιείτε

αντιβιοτικά και κορτιζόνη, γιατί προκαλούν υποτροπή της νόσου.
Διάτρηση τυμπανικού υμένα Κατά τη
διάρκεια των καταδύσεων, η υψηλή
πίεση στο τύμπανο μπορεί να προκαλέσει διάτρηση στον τυμπανικό υμένα
του αυτιού. «Η διάτρηση εκδηλώνεται
κυρίως με έντονο πόνο και εκροή
μικρής ποσότητας αίματος στον πόρο
του αυτιού», περιγράφει η κ. Αιμιλία
Ιακώβου, γιατρός της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. «Η διάτρηση μπορεί να επουλωθεί αυτόματα. Εάν δεν συμβεί αυτό,
πρέπει να προχωρήσουμε σε τυμπανοπλαστική».
Αντιμετώπιση: Αντιβιοτική αγωγή, όχι
νερό στο αυτί, ιατρική παρακολούθηση.
Χρόνια μέση ωτίτιδα Η είσοδος μολυσμένου νερού από θάλασσα ή πισίνα
σε όσους πάσχουν από χρόνια μέση
ωτίτιδα ή έχουν χειρουργηθεί για
φλεγμονώδεις παθήσεις του αυτιού,
μπορεί να οδηγήσει σε εκ νέου μόλυνση. Η φλεγμονή εκδηλώνεται με πόνο
και έκκριση πύου.
Αντιμετώπιση: Αντιβιοτική αγωγή
από το στόμα και αντιβιοτικές σταγόνες τοπικά.Παραρρινοκολπίτιδα Σε
περιπτώσεις χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας- κυρίως σε ιγμορίτιδες- μπορεί να εμφανιστεί έξαρση των
συμπτωμάτων, λόγω της έκθεσης
στον ήλιο και τη ζέστη. «Με την είσοδο μολυσμένου νερού στα στόμια των
ιγμορείων, μπορεί να προκληθεί
στάση του υγρού στα ιγμόρεια, επιμόλυνση και φλεγμονή», επισημαίνει ο κ.
Κανδηλώρος. «Η πάθηση εκδηλώνεται
με ρινική συμφόρηση, πυώδη έκκριση
της μύτης, πονοκέφαλο, πόνο και
χαμηλό πυρετό».
Αντιμετώπιση:
Αποσυμφορητική
αγωγή στη μύτη, ρινοπλύσεις με
φυσιολογικό ορό και αντιβιοτική
αγωγή για το μικρόβιο.
Στοματίτιδα, φαρυγγίτιδα Η έκθεση
σε μικρόβια και άλλους μικροοργανισμούς της θάλασσας ή της πισίνας, η
οποία ευνοείται και από τις υψηλές
θερμοκρασίες της εποχής, καθώς και η
είσοδος νερού στη στοματική κοιλότητα μπορεί να προκαλέσει στοματίτιδα
ή φαρυγγίτιδα σε ανθρώπους με επιβαρημένη υγεία. Οι παθήσεις εκδηλώνονται με πόνο στον στοματοφάρυγγα
και δυσκολία στην κατάποση.
Αντιμετώπιση: Τοπική αντισηπτική
αγωγή και αντιβίωση από το στόμα.

Αυτιά και στοματική κοιλότητα, ευάλωτα στις βουτιές
Οι βουτιές και οι καταδύσεις ταλαιπωρούν την ακοή μας το καλοκαίρι.
«Αυτί του κολυμβητή» Το 10% του πληθυσμού έχει προσβληθεί τουλάχιστον
μία φορά από τη νόσο. Πρόκειται για φλεγμονή του δέρματος του πόρου του
αυτιού, δηλαδή της οπής που οδηγεί στο τύμπανο. Η βλάβη στον προστατευτικό μηχανισμό του αυτιού, λόγω της ζέστης και της υγρασίας το καλοκαίρι, ευνοεί την είσοδο μικροβίων. Εκδηλώνεται συνήθως ύστερα από κολύμπι στη θάλασσα ή στην
πισίνα. Μεγάλο πρόβλημα είναι οι συχνές υποτροπές.
Σοβαρές επιπλοκές είναι τα αποστήματα και η επέκταση
της φλεγμονής.
Αντιμετώπιση: Συχνός τοπικός καθαρισμός από ωτορινολαρυγγολόγο, σταγόνες με αντιβιοτικό και κορτιζόνη για
τον έξω ακουστικό πόρο, παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη
φάρμακα. Όχι στην είσοδο νερού στο αυτί και στο «σκάλισμα» του αυτιού.
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Οι κίνδυνοι για την υγεία από τη
μη σωστή χρήση κλιματιστικών

Μ

ε τον υδράργυρο να «χτυπάει» κόκκινο, η δροσιά
του κλιματιστικού είναι απόλαυση. Ωστόσο, οι
ειδικοί επισημαίνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
από την αλόγιστη χρήση τους και την μη σωστή
συντήρησή τους.
Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Βασσάλος, Πνευμονολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει
παρατηρηθεί από ιατρικές μελέτες ότι αυξάνονται οι
παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, δέρματος, μυών και αρθρώσεων σε ανθρώπους που ζουν
ή και εργάζονται σε χώρους με κλιματισμό.
Αύξηση της νοσηρότητα κατά τους μήνες που γίνεται μεγαλύτερη χρήση των κλιματιστικών, κατέγραψε, ανάλυση στην Καλιφόρνια, με πρώτη αιτία
νοσηρότητας την πνευμονία, το άσθμα και την ΧΑΠ,
ακολουθούσαν τα καρδιαγγειακά και τα εγκεφαλικά.
Σύμφωνα με τον κ. Βασσάλο, τα πλέον συνηθισμένα
προβλήματα υγείας στην Ελλάδα με τα οικιακά κλιματιστικά είναι: η φαρυγγίτιδα (επίμονη που κρατεί
2 εβδομάδες), η ρινίτιδα, λόγω ξηρότητας των βλεννογόνων από τον αέρα που ανακυκλώνεται με το
κλιματιστικό, ο πονοκέφαλος, η ψύξη μυών, η επιδείνωση αρθρίτιδας ή νευρίτιδας, η ξηρότητα δέρματος
και
η
εμφάνιση δερματοπαθειών,
η
εμφάνιση αλλεργιών από μύκητες
και σκόνη από τα
φίλτρα του κλιματιστικού,
η
ξηροφθαλμία και η επιπεφυκίτιδα.
Επίσης, από κλιματιστικά σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία
και χώρους εργασίας, λόγω κακής συντήρησης των
συστημάτων αποθήκευσης και μεταφοράς του νερού
στον κλιματισμό, μπορεί να αναπτυχθούν μικρόβια
που προκαλούν μια επικίνδυνη πνευμονία την
Legionela (νόσος των Λεγεωνάριων).
Συμβουλές θωράκισης της υγείας σας
Ο κ. Βασσάλος εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε, ώστε η
χρήση των κλιματιστικών να μην έχει επιπτώσεις
στην υγεία μας:
*Σωστή συντήρηση κλιματιστικών
*Καθαρισμός φίλτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα
*Ρύθμιση σε 25 βαθμούς Κελσίου (ιδανικές συνθήκες
θερμοκρασία 25-26 βαθμούς Κελσίου και 65% υγρασία)
*Συχνός αερισμός του χώρου (π.χ. λίγο ανοικτό το
παράθυρο συνεχώς)
*Όχι απότομες εναλλαγές κρύο – ζεστό και αντίστροφα
Τέλος, αφενός δεν βάζουμε το κλιματιστικό σε πολύ
χαμηλή θερμοκρασία και αφετέρου το σβήνουμε 20
λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι ή το αυτοκίνητο,
ώστε να προσαρμοστεί ο οργανισμός στην μεταβολή
της θερμοκρασίας.

Ο

ι διακοπές πλησιάζουν. Έφθασε η
στιγμή που θα πρέπει να καταστρώσουμε τα σχέδιά μας και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε τις λίγες
πολύτιμες μέρες μακριά από την καθημερινότητά μας.
Και ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη
ξεκινήσει πολλοί ονειρεύονται πως
ξυπνούν από τις αχτίδες του ήλιου της
Μεσογείου μέσα στην απόλυτη χαλάρωση. Και επειδή κάποιοι αναζητούν διακοπές υγιεινές και αποτοξινωτικές,
κατά τις οποίες θα φροντίσουν τον
εαυτό τους και θα αναζωογονηθούν,
σας μεταφέρουμε τις συμβουλές του
Χουάν Άρανς, δημιουργού της ιστοσελίδας The Green Shelters για ονειρεμένες
διακοπές!
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Τ

ο καλοκαίρι έφτασε και για
πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται σε πρόγραμμα ελέγχου του
βάρους τους, αυτό μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα, αφού εμφανίζονται διαρκώς διατροφικές προκλήσεις.

μεσημεριανό (μετά την παραλία),
που συνήθως γίνεται απόγευμα σε
κάποια ταβέρνα θα είναι αδύνατη.
Να σημειωθεί εδώ ότι το γεύμα σε
ταβέρνα/εστιατόριο δεν μπορεί να
γίνεται και στα δυο κυρίως γεύματα (μεσημεριανό-βραδινό).

Επιπλέον, το γεγονός ότι θα βρεθείτε σε μη οικείο περιβάλλον,
όπου η επιλογή φαγητού είναι
τελείως διαφορετική, καθώς και τα
συχνά γεύματα εκτός σπιτιού, είναι
παράγοντες που μπορεί να σας
δυσκολέψουν περαιτέρω.

• Αν παραμείνετε για μεγάλο χρονι-

Γενικά

κό διάστημα στο τόπο διακοπών
φροντίστε να επισκέπτεστε μία
φορά την εβδομάδα κάποιο φαρμακείο για ζύγισμα. Αν δείτε ότι
ξεφεύγετε, αναλαμβάνετε δράση.

Οι διακοπές είναι χρόνος χαλάρωσης και απόλαυσης και μερικές
φορές οι άνθρωποι τις θεωρούν
ασύμβατες με τον περιορισμό
φαγητού
και
ποτού. Αξίζει όμως να
αναλογιστείτε με ποιο
τρόπο μπορείτε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο
τις διακοπές σας χωρίς
να χρειαστεί να ακυρώσετε όλη αυτή την σκληρή
δουλειά που επενδύσατε
στην απώλεια βάρους.
Πρώτο βήμα είναι να
καθορίσετε τον στόχο
σας. Αν νιώθετε ότι δε
θέλετε να συνεχίσετε την
απώλεια βάρους, ένας λογικός και
εφικτός στόχος μπορεί να είναι η
συντήρηση του βάρους. Καθώς θα
παίρνετε αυτή την απόφαση, μπορείτε να σκεφτείτε τι θα ήταν ευχάριστο να κάνετε κατά την περίοδο
των διακοπών σας, εκτός από το
να μπορείτε να τρώτε και να πίνετε χωρίς περιορισμό, αφού οι διακοπές προσφέρουν μια ιδανική
ευκαιρία να εξασκηθείτε σε νέες
συνήθειες, με τις οποίες να μπορείτε να αυξήσετε ευχάριστα και
την φυσική σας δραστηριότατα
όπως κολύμπι, ρακέτες, βόλτα στη
φύση, water sports κ.α.
Σημαντικό στοιχείο για την περίοδο
των διακοπών είναι ο προγραμματισμός, η σταθερότητα των γευμάτων και η παρακολούθηση. Τι
σημαίνουν αυτά;
• Δεν παραλείπετε το πρωινό και
κάποια φρούτα ως σνακ. Αν γίνει
αυτό, μετά η αυτοσυγκράτηση στο

Τι πρέπει να κάνετε;
απλός. Ξεχάστε τα προβλήματα της
δουλειάς. Αφήστε πίσω όλα τα θέματα
που σας προκαλούν άγχος ή σας κάνουν
νευρικούς.

2. Επιλέξτε έναν προορισμό κοντά στην
φύση. Μακριά από μεγαλουπόλεις και
μόλυνση. Μην ξεχνάτε πως φέτος επιλέγουμε να κάνουμε υγιεινές διακοπές...

3. Μοιραστείτε τις διακοπές σας με
ανθρώπους που θέλουν να φροντίσουν
τον εαυτό τους.
4. Κοιμηθείτε! Έτσι απλά. Προσπαθήστε
να κοιμάστε πάνω από 8 ώρες την

• Σκεφτείτε τις δυσκολίες που θα
συναντήσετε, όπως τις ποσότητες
και τα είδη τροφών που θα σας
προσφερθούν, τις κοινωνικές πιέσεις για να φάτε, την διαθεσιμότητα των «έξτρα», π.χ ορεκτικά,
γλυκά, αλκοόλ κ.α
• Ίσως χρειαστεί να σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους έχετε αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις
στο παρελθόν.

• Έξυπνα κόλπα για να μην
βάλετε βάρος στις διακοπές

Σε περιπτώσεις μπουφέ
• Δείτε προσεκτικά τι προσφέρεται
πριν βάλετε οτιδήποτε στο πιάτο
σας. Εντοπίστε εκείνα τα φαγητά
που σας αρέσουν πραγματικά, αντί
να δοκιμάσετε λίγο από
όλα και διαλέξτε γαρνιτούρες με χαμηλές
θερμίδες, όπως σαλάτα.
•
Χρησιμοποιήστε
μικρό πιάτο και γεμίστε
το μια φορά
• Εναλλακτικά, ζητήστε
από κάποιο φίλο να
σας φτιάξει ένα ελαφρύ πιάτο
Πιέσεις για να φάτε

Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα.
• Εκμεταλλευτείτε τα στοιχεία του
καλοκαιριού που ευνοούν καλύτερη
και ελαφρύτερη διατροφή, όπως
τον παράγοντα ζέστη, τα εύγεστα
καλοκαιρινά φρούτα (καρπούζι,
πεπόνι, κεράσια κ.α) και τέλος, τον
ελεύθερο χρόνο.
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Κατά την θερινή περίοδο αυξάνονται και οι κοινωνικές εκδηλώσεις
(γάμοι, βαφτίσια), κάτι που επίσης
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αφού οι διατροφικές προκλήσεις αυξάνονται. Κλειδί για
αυτές τις περιστάσεις είναι η προετοιμασία και ο έγκαιρος σχεδιασμός.
Πρακτικές στρατηγικές
• Προγραμματίστε έγκαιρα την
διατροφή σας καθώς ενδέχεται να
χρειαστεί να ρυθμίσετε την θερμιδική σας πρόσληψη τις προηγού-

Απλά μυστικά που θα … απογειώσουν
τις διακοπές σας
1. Ο πρώτος κανόνας είναι πολύ

μενες / επόμενες μέρες του γεγονότος.

νύχτα ενώ χαρίστε στον εαυτό σας διαλείμματα σιέστας 15 - 20 λεπτών και
κατά την διάρκεια της ημέρας.

5. Διώξτε την συσσωρευμένη ένταση

• Αν αισθάνεστε ότι
πιέζεστε για να φάτε, προσπαθήστε να καταλάβετε για ποιο λόγο
συμβαίνει αυτό. Ανησυχείτε μήπως
προσβληθούν κάποιοι ή μήπως
τραβήξετε την προσοχή; Σε κάθε
περίπτωση, προσπαθήστε να
αρνηθείτε ευγενικά αλλά σταθερά.
Αναλογιστείτε πως θα αντιδρούσατε εσείς σε μια παρόμοια κατάσταση ή πως σας φαίνεται όταν
κάποιος αρνείται να καταναλώσει
αλκοόλ, ενώ πρόκειται να οδηγήσει. Είναι λογικό να αντιδράσετε
αρνητικά;
• Σε όποια κοινωνική εκδήλωση και
να παρευρεθείτε, προσπαθήστε να
επικεντρωθείτε σε μη διατροφικές
πτυχές, όπως συζήτηση με φίλους
που έχετε πολύ καιρό να δείτε κ.α
Εκμεταλλευτείτε τον ελεύθερο
χρόνο σας σωστά, σηκωθείτε από
την ξαπλώστρα και θα επιστρέψετε στην δουλειά σας πιο υγιείς και
ξεκούραστοι από ποτέ.

κάνοντας άσκηση. Επιλέξτε γυμναστική
όπως ποδηλασία, τρέξιμο και κολύμπι.

6. Φάτε φρέσκα και εποχιακά προϊόντα.
7. Πίνετε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την
ημέρα

8. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις
ώρες που καίει περισσότερο και εκμεταλλευθείτε εκείνο το διάστημα για
άλλες ασχολίες όπως η γιόγκα και η
μαγειρική.

9. Κάντε ότι δεν κάνετε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Επισκεφθείτε μία αγορά,
αγοράστε με ευκολία, απολαύστε την
εκμάθηση υγιεινών συνταγών.

10. Διαλογιστείτε. Αποσυνδεθείτε από
τις βασανιστικές σκέψεις και συνδεθείτε με την ύπαρξή σας. Αν σας αρέσει η
θάλασσα καθίστε και απολαύστε την με
τις ώρες.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Eνοχλητικοί... Τέλος

Ε

ίναι συχνό φαινόμενο οι
εισπρακτικές εταιρείες ή
διαφημιστικές να καλούν
από απόκρυψη και οι
υπάλληλοί τους να γίνονται
ιδιαίτερα επίμονοι κι ενοχλητικοί. Υπάρχουν φυσικά
και τα φαινόμενα φάρσας
από απόκρυψη ή ενοχλήσεις για προσωπικούς
λόγους. Διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε όταν σας
παρενοχλούν τηλεφωνώντας σας από απόκρυψη:

-Ζητήστε από την εταιρία
κινητής τηλεφωνίας στην
οποία είστε συνδρομητής
να μη δέχεστε κλήσεις με απόκρυψη αριθμού. Έτσι όταν σας καλεί
κάποιος με απόκρυψη αριθμού θα
του δείχνει ότι ο αριθμός σας
είναι κατειλημμένος.
-Κάντε αίτηση στον πάροχό σας
για εξουδετέρωση της απόκρυψης
του καλούντος για περιορισμένο
χρονικό διάστημα με σκοπό να
εντοπιστούν οι ενοχλητικές ή
κακόβουλες κλήσεις (ΦΕΚ B 1853 –
21.12.2006).
Σε αυτή την περίπτωση όταν σας
καλεί κάποιος με απόκρυψη αριθμού θα ακούει ηχογραφημένο
μήνυμα μέσω του οποίου θα ενημερώνεται ότι η απόκρυψή του
έχει εξουδετερωθεί.
Έτσι μπορείτε να μάθετε ποιο
νούμερο σας καλεί με απόκρυψη
και στη συνέχεια να εντοπιστεί το
άτομο που κάνει τις ενοχλητικές
κλήσεις και να προχωρήσετε σε
έγκληση αυτού που σας ενοχλεί.
-Οι εισαγγελικές, ανακριτικές και
προανακριτικές Αρχές έχουν το

δικαίωμα να ζητήσουν από τους
παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας
εγκληματικής
πράξης
μέσω
internet, καθώς και την ημεροχρονολογία και τα στοιχεία του ατόμου στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό ίχνος.
- Από τους λοιπούς παρόχους
υπηρεσιών επικοινωνίας οι Αρχές
δικαιούνται να ζητήσουν τα

«εξωτερικά στοιχεία» της επικοινωνίας, δηλαδή τον αριθμό κλήσεις, τα στοιχεία καλούντος –
καλούμενου και την ώρα κλήσης,
με τον πάροχο να είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει χωρίς να
είναι απαραίτητο να προηγηθεί
άδεια της Αρχής Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΑΔΑΕ). Συμβουλές για να αποφύγετε ενοχλητικά τηλεφωνήματα
από την Ελληνική Αστυνομία
- Σε κάποιον άγνωστο που σας
ενοχλεί ή σας απειλεί τηλεφωνικά
μην απαντάτε και μάλιστα επιθετικά. Αυτό που επιζητεί για να
συνεχίσει είναι η έντονη αντίδρασή σας. 2- Μπορείτε να αφήνετε
το ακουστικό ανοιχτό . Στις
περισσότερες περιπτώσεις, ο
ενοχλητικός φαρσέρ θα αποθαρρυνθεί και θα κλείσει το τηλέφωνο.

- Χρησιμοποιείστε αυτόματο
τηλεφωνητή και αφήστε να καταγραφεί το μήνυμα. Επίσης, στον
αυτόματο τηλεφωνητή μπορείτε
να εγγράψετε μήνυμα δικό σας ότι
όλες οι κλήσεις καταγράφονται σε
ειδική υπηρεσία της αστυνομίας ή
σε ιδιωτική υπηρεσία φύλαξης
(security).
- Κατά τη διάρκεια της νύχτας για
να μη σας ενοχλούν χαμηλώνετε
τον ήχο του κουδουνίσματος ή
βγάλτε το τηλέφωνο από την
πρίζα.
- Μην απαντάτε ποτέ σε προσωπικές ερωτήσεις (όνομα, διεύθυνση, κ.λπ.) που σας κάνουν άγνωστοι, ακόμη κι αν συστήνονται ως
εμπορικοί αντιπρόσωποι, υπάλληλοι της τράπεζας με την οποία
συνεργάζεστε κ.λ.π.
- Όταν βρίσκονται στο σπίτι
μικρά παιδιά ή υπερήλικες, καλό
είναι να ενεργοποιείτε την εκτροπή κλήσεων, ώστε να μη δοθούν
από τα άτομα αυτά πληροφορίες
για σας και τους δικούς σας.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με άτομα που σας συστήνονται ως τεχνικοί της εταιρείας του
κινητού σας τηλεφώνου και σας
ζητούν, για δήθεν έλεγχο της
συσκευής σας, να πατήσετε το
πλήκτρο με τη δίεση (#), τους
αριθμούς 90 ή 09, δίεση (#) και
έπειτα κάποιον άλλον αριθμό.
- Να κλείσετε αμέσως το τηλέφωνό σας, διότι αν συμμορφωθείτε
με αυτές τις οδηγίες, μπορεί ο
άγνωστος να αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα σας SIM και να
τηλεφωνεί χρεώνοντας τον δικό
σας λογαριασμό.

Σφουγγάρι Πιάτων

Απλός και αποτελεσματικός τρόπος
για να τις απομακρύνετε

Απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες

Τ

α εντομοκτόνα είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος να απαλλαγείς από τις κατσαρίδες. Όχι
όμως και ο σωστός. Πρόκειται για προϊόντα
ιδιαίτερα τοξικά, που
όχι μόνο εξοντώνουν τα
έντομα, αλλά επιβαρύνουν το περιβάλλον και είναι
επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Σας τηλεφωνούν από απόκρυψη; Έτσι θα τους τσακώσετε!

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Εμείς σου προτείνουμε τρεις εναλλακτικούς
και φυσικούς τρόπους για να κρατήσεις
μακριά τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Και
φυσικά, μην αμελείς την καθαριότητα, να
αερίζεις συχνά χώρους με υγρασία και να
σκουπίζεις τα νερά που τυχόν μένουν, ειδικά
σε σκοτεινά σημεία.
1ος τρόπος: Οι κατσαρίδες μισούν τη δάφνη,
γι’ αυτό άπλωσε τα φύλλα της στα μέρη που
έχεις εντοπίσει ότι… συχνάζουν. Η μέθοδος
αυτή είναι ιδανική για εσωτερικούς χώρους
και μέρη που παίζουν παιδιά.

2ος τρόπος: Χρησιμοποίησε φλούδες αγγουριού. Η μυρωδιά του είναι κάτι που απεχθάνονται οι κατσαρίδες. Θυμήσου να τις αντικαταστήσεις όταν ξεραθούν.
3ος τρόπος: Χρησιμοποίησε νεπέτα ή αλλιώς
γατόχορτο που θα βρεις σε φυτώρια ή κατάστημα
με βότανα. Πρόκειται για εντομοαπωθητικό φυτό
που συγγενεύει με τη μέντα. Τρίψε τα φύλλα της σε
νερό που βράζει και ψέκασε με το μείγμα τις περιοχές που θες.

Μεγάλη Προσοχή

Έχεις την ημερομηνία των γενεθλίων
σου στο Facebook; Δες γιατί πρέπει
να το σβήσεις αμέσως!

Δ

εν υπάρχει κάποιος που να μην χαίρεται όταν
λαμβάνει εκατοντάδες ευχές στο Facebook την
ημέρα των γενεθλίων, καθώς το δημοφιλές δίκτυο
φροντίζει να ενημερώνει τους ιντερνετικούς σου
φίλους για την σπουδαία για σένα αυτή ημέρα.
Έρευνες όμως έδειξαν πως πρέπει να σβήσει την

4 εύχρηστοι τρόποι για να το αξιοποιήσετε

Μ

πορεί η πεζή πραγματικότητα να το θέλει σταθερά πάνω στον νεροχύτη της κουζίνας, δίπλα
στο απορρυπαντικό πιάτων, αλλά η αλήθεια είναι
ότι το σφουγγάρι για τα πιάτα έχει πολλαπλές
οικιακές χρήσεις. Κρατώντας το, μάλιστα, κλεισμένο
στην κουζίνα σας, δεν απολαμβάνετε τις κρυφές του
δυνάμεις. Από την καθαριότητα μέχρι τη διακόσμηση,
δείτε γιατί το σφουγγάρι είναι
πιο χρήσιμο απ' όσο νομίζατε και γιατί αποτελεί τον
απόλυτο σύμμαχο κάθε έξυπνης νοικοκυράς.

ρι απορροφά το επιπλέον νερό παρέχοντας στα φυτά
σας ακριβώς όσο νερό χρειάζονται για να... ξεδιψάσουν και, παράλληλα, προστατεύει τις ρίζες από τον
μαρασμό.
3. Αφαιρέστε τις τρίχες του κατοικιδίου σας από το
χαλί σας εύκολα και αποτελεσματικά απλά περνώντας την επιφάνειά του με ένα νωπό σφουγγάρι για
τα πιάτα.
4. Προστατεύστε εύθραυστα αντικείμενα αξίας κατά την αποθήκευσή
τους, καλύπτοντας την επιφάνειά τους
με σφουγγάρια για τα πιάτα. Πώς θα
το καταφέρετε; Βρέξτε λίγο το σφουγγάρι, τυλίξτε το γύρω από το αντικείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε και
στερεώστε το ένα λάστιχο.

1. Τοποθετήστε ένα σφουγγάρι για τα πιάτα στις γλάστρες σας (στον πάτο τους) για
να διατηρήσετε τα φυτά σας
φρέσκα και ποτισμένα. Το σφουγγά-

Σοβαρά … αστειάκια

Οι τρομοκράτες
Έχει κολλήσει ένας τύπος στο μποτιλιάρισμα
και δεν λέει να κουνηθεί από την θέση του για
κάνα τ έταρτο.
Καταλαβαίνει ότι κάτι σοβαρό πρέπει να έχει
συμβεί.
Κατεβαίνει λοιπόν από το αμάξι και χτυπάει το
τζάμι σε έναν κύριο.
- Συγνώμη, μήπως ξέρετε τί έχει συμβεί;

- Κάτι τρομοκράτες έχουν απαγάγει τον Γ. Παπανδρέου και απειλούν ότι αν δεν πάρουν 1.000.000 ευρώ
θα τον λούσουν με βενζίνη και θα τον πυρπολήσουν.
Ε, και εμείς οι οδηγοί έχουμε μαζευτεί και δίνουμε από
κάτι ο καθένας μας.
- Μπράβο σας! Και πόσο δίνει ο καθένας;
- Ε, άλλος ένα λίτρο, άλλος δύο...

ημερομηνία γενεθλίων σου από το Facebook καθώς
έτσι είναι πολύ πιθανό και απείρως πιο εύκολο
για κάποιον hacker να κλέψει πολλά προσωπικά
σου δεδομένα!
Όπως αναφέρει έρευνα του Get Safe Online τόσο η
αναφορά των γενεθλίων όσο και οι φωτογραφίες
που ανεβάζεις είναι βούτυρο στο ψωμί των ιντερνετικών απατεώνων, που τελευταία δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο τόσο στο Facebook
όσο και σε Twitter και LinkedIn.
Μεγάλη προσοχή λοιπόν...

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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Πες «αντίο» στο ξεφλούδισμα
το καλοκαίρι μια για πάντα
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Α

πέκτησες επιτέλους το μαύρισμα που ήθελες, αλλά άρχισες
να ξεφλουδίζεις. Μην ανησυχείς
σου έχουμε την λύση! Το ξεφλούδισμα είναι αποτέλεσμα της αφυδάτωσης της επιδερμίδας, γι’ αυτό
χρειάζεσαι μια καλή ενυδάτωση.
Στο μπάνιο: κάνε ντους με όσο το
δυνατόν πιο κρύο νερό γίνεται! Το
κρύο νερό θα βοηθήσει το δέρμα
σου να δροσιστεί και να ηρεμήσει,
επιβραδύνοντας τη διαδικασία του
ξεφλουδίσματος. Επίσης, μην τρίβεις με την πετσέτα το σημείο όπου
ξεφλουδίζεις, αλλά σκουπίσου
ταμποναριστά!
Μετά το μπάνιο: μόλις στεγνώσεις
το δέρμα σου, φρόντισε να βάλεις
ενυδατική κρέμα! Ιδανικές για δέρματα που ξεφλουδίζουν είναι οι

κρέμες που περιέχουν aloe vera και
αμυγδαλέλαιο.
Για την φαγούρα: Μην ξύνεσαι στο
σημείο που έχεις ξεφλουδίσει!

Οι χρυσοί κανόνες αντιηλιακής προστασίας
Ακολουθήστε μερικές πολύ βασικές οδηγίες για να μην ταλαιπωρήσετε
την επιδερμίδα σας:
• Απλώστε το αντιηλιακό σας 20΄ πριν βγείτε στον ήλιο.
• Αν κολυμπάτε πολλή ώρα ή κάνετε σπορ στην παραλία, προτιμήστε
τα αδιάβροχα αντιηλιακά.
• Μην τσιγκουνεύεστε με την ποσότητα αντιηλιακού που απλώνετε.
• Μετά την κολύμβηση, το σκούπισμα με πετσέτα, το παιχνίδι ή την
άσκηση, επαναλάβετε την εφαρμογή.
• Αυξήστε την ποσότητα, τη συχνότητα επάλειψης και το δείκτη προστασίας στα παιδιά, γιατί έχουν πιο ευαίσθητη επιδερμίδα.
• Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο από τις 11.30 μέχρι τις 16.30.

Εκτός του ότι θα επεκτείνεις το
ξεφλούδισμα, ενδέχεται να δημιουργήσεις ουλές! Αν δεν αντέχεις
την φαγούρα, βάλε δύο παγάκια
μέσα σε ένα μαλακό κομμάτι ύφασμα και τοποθέτησέ το στην
πάσχουσα περιοχή.
Tips: Μην πειράζεις το δέρμα που
έχει αποφασίσει να φύγει από
επάνω σου! Το πιο πιθανό είναι να
προκαλέσεις ακόμα μεγαλύτερη
βλάβη στο δέρμα σου. Πιες άφθονο
νερό! Εκτός από την εξωτερική ενυδάτωση, μεγάλο ρόλο παίζει και η
εσωτερική. Καταναλώνοντας νερό
(οκτώ με δέκα ποτήρια την ημέρα),
δίνεις στο δέρμα σου ό, τι χρειάζεται για να μπορέσει να επουλωθεί
και να γιατρευτεί.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Πρέπει να πάρεις κάποια
πράγματα στα σοβαρά και να ξεχάσεις για λίγο χαρά και διασκέδαση.
Άλλωστε και η διάθεσή σου δε θα
είναι για χαλαρές καταστάσεις. Πρέπει να δείξεις σύνεση και ψυχραιμία,
που μάλλον δεν έχει κανείς άλλος στο
περιβάλλον σου. Βέβαια, κράτα και
μια μικρή απόσταση από τις διαφωνίες.

Λέων: Πρέπει να δείξεις ψυχραιμία σε
οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να
προκύψει, γιατί έχεις τη δύναμη και
τα εφόδια να το λύσεις με τον καλύτερο τρόπο, αρκεί να μην κάνεις
υπερβολές. Πρέπει οι κινήσεις που θα
κάνεις να είναι πολύ μελετημένες, για
να αποφύγεις προβλήματα που θα
δημιουργήσεις μόνο και μόνο από τον
εκνευρισμό σου.

Ταύρος: Αρχίζεις να ηρεμείς για
πολλά θέματα που σε προβληματίζουν. Πολλά πράγματα αρχίζουν να
μπαίνουν σε μια σειρά, που σου
παρέχει επιτέλους μια στοιχειώδη
ικανοποίηση. Ξεκινάει μια πολύ εποικοδομητική περίοδος σε ό,τι έχει
σχέση με σχέδια του παρελθόντος και
με εκκρεμότητες που έχεις με κάποια
άτομα της οικογένειας.

Παρθένος: Η μέρα θα σε κουράσει
αρκετά σε σχέση με τις διάφορες
υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί
στη ζωή σου. Πρέπει να εξετάσεις
πολλές καταστάσεις με ψυχραιμία,
για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις
στα διάφορα προβλήματα που θα
παρουσιαστούν. Δείξε μεγάλη προσοχή και ωριμότητα στις κινήσεις
σου και μάθε να ελέγχεις τον εκνευρισμό σου, που προβλέπεται μεγάλος.

Δίδυμοι: Πρέπει να δείξεις ευελιξία
για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις
στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζεις. Μπορείς να καταφέρεις
πάρα πολλά, αρκεί να μην παρασυρθείς από καταστάσεις που θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Θα
έχεις όλα τα εφόδια στα χέρια σου
για να διεκπεραιώσεις πολλά ζητήματα του παρελθόντος με τον πιο
πρόσφορο τρόπο.
Καρκίνος: Μπορείς να ανταπεξέλθεις
σε οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιαστεί, αρκεί να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να μην πάρεις βιαστικές
αποφάσεις. Κοίτα να δείξεις πολύ
μεγάλη επιφυλακτικότητα σε άτομα
που μπορεί να σου λένε ή να υπόσχονται πολλά, γιατί μερικά πράγματα
μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι
όπως φαίνονται.

Ζυγός: Προσπάθησε να μην κάνεις
καμία υπερβολή και προπάντων μην
κάνεις βιαστικές κινήσεις. Άρχισε να
εξωτερικεύεσαι και να βγάζεις παραέξω αυτό που νιώθεις. Βλάπτεις τον
εαυτό σου με την αυτοαπομόνωση.
Τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν, πρέπει να τις εκμεταλλευτείς προς όφελός σου.
Σκορπιός: Φρόντισε να μην επηρεάζεσαι από εξωγενείς παράγοντες και
βρες τρόπο να διατηρήσεις την ισορροπία σου. Κοινωνικές καταστάσεις
θα επηρεάσουν τη διάθεσή σου και οι
αλλαγές θα διαδέχονται η μία την
άλλη. Πρέπει να προετοιμαστείς
ψυχικά για κάθε ενδεχόμενο, θετικό ή
αρνητικό. Όλα μαθήματα ζωής είναι!
Τοξότης: Θα είσαι σε αρκετή ένταση

για θέματα που προσπαθείς να
τακτοποιήσεις και σε προβληματίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Πήγαινε λίγο κόντρα σε αυτό που
προστάζει η λογική σου και πάρε το
ρίσκο να ακολουθήσεις την καρδιά
σου. Θα σε ανταμείψει και με το
παραπάνω.
Αιγόκερως: Σε περιμένει αρκετό τρέξιμο και πάρα πολύ άγχος. Πολλές
είναι οι υποχρεώσεις σου και δε θα
μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλες.
Προγραμματίσου και μην αγχώνεσαι,
αλλιώς δε θα αποφύγεις τα λάθη.
Μερικά άτομα μπορεί να θέλουν να
σταματήσουν την πορεία που έχεις
θέσει για τη ζωή σου. Προσπέρασέ τα
έντεχνα και φρόντισε να κάνεις το
ιδανικότερο για σένα.
Υδροχόος: Έχεις πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με το μέλλον και με
θέματα που μέχρι τώρα σε κούραζαν
και σταματούσαν την ανοδική πορεία
σου. Θα καταφέρεις σημαντικά βήματα σε παρελθοντικά θέματα που
καθυστερούσαν και δεν έβρισκαν
λύσεις. Υποθέσεις που αφορούν
οικογενειακά θέματα ευνοούνται.
Επιτέλους, θα δεις πολύ καλές εξελίξεις.
Ιχθείς: Μπορείς από σήμερα να αρχίσεις να κάνεις κάποιες ουσιαστικές
αλλαγές στη ζωή σου και να ξεχάσεις
τις παλιές τακτικές, που μπορεί να σε
κρατούσαν πίσω στην πορεία των
σχεδίων σου. Άνοιξε τα φτερά σου και
δες τα πράγματα με περισσότερη
αισιοδοξία. Μόνο έτσι θα βαδίσεις
αργά, αλλά σταθερά στην οδό της
επιτυχίας.

όνομα). 10. Τόκος... πρόσθετος - Λέγεται και Τζιά. 11.
Πόλη και λιμάνι της Γαλλίας - Ανακηρύσσεται αυτός.
12. Καρδιές... ευφραίνει - Μια από τις Δαναϊδες (μυθ).

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Sundae με κεράσια
Υλικά:
3 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου, ½ κούπα ζάχαρη
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας, 200 γρ. κεράσια χωρίς κουκούτσια, 120 γρ. φρέσκο χυμό λεμόνι, ¼ κ.γ. αλάτι
125 γρ. ανάλατο βούτυρο παγωμένο, κομμένο σε κομμάτια
παγωτό βανίλια για σερβίρισμα, παγωτό σοκολάτα για
σερβίρισμα

Εκτέλεση:
Χτυπάμε με το σύρμα τα αυγά, τη ζάχαρη και τη βανίλια σε ένα μεσαίο μπολ
μέχρι να αφρατέψουν για περίπου 4
λεπτά. Χτυπάμε στο μούλτι τα κεράσια
μέχρι να γίνουν πουρές. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε σε μέτρια φωτιά να σιγοβράσουν τα χτυπημένα κεράσια, ο χυμός
από το λεμόνι και το αλάτι. Χτυπάμε συνεχώς προσθέτοντας το μισό μείγμα από το χυμό στο μείγμα με τα αυγά
και μετά όλο αυτό το μείγμα το ρίχνουμε στην κατσαρόλα
με το χυμό. Μειώνουμε τη φωτιά από μέτρια σε χαμηλή και
μαγειρεύουμε ανακατεύοντας συνεχώς με μία ξύλινη κουτάλα μέχρι να αρχίσει το μείγμα να βγάζει μπουρμπουλήθρες και το μείγμα να πήξει (για περίπου 3 λεπτά). Εκτός
φωτιάς, βάζουμε σιγά μέσα τα κομμάτια από το βούτυρο.
Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μεσαίο μπολ και σκεπάζουμε με μία πλαστική μεμβράνη πιέζοντας την στην επιφάνεια του μείγματος για να μη δημιουργηθεί κρούστα.
Παγώνουμε για τουλάχιστον 3 ώρες. Για να σερβίρουμε
βάζουμε σε μπολάκια, μαζί με το παγωτό βανίλια, παγωτό σοκολάτα το μείγμα μας και σαντιγύ.
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ΛΥΣΗ SUDOKU

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 774 - 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964

ΠΛΗΡΗΣ Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

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
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Πλαστικές Σακούλες

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

Ο

ι Φίλοι της Γης Κύπρου οργάνωσαν
δράση μπροστά από δύο υπεραγορές σε Λευκωσία και Λεμεσό για την
Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Πλαστικές
Σακούλες. Μέλη της οργάνωσης παραχώρησαν 290 επαναχρησιμοποιήσιμες
ρούχινες τσάντες δωρεάν στους καταναλωτές για αντικατάσταση με τις
πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, και

ενημέρωναν τους καταναλωτές για τις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας.
Περισσότερες από 100 δισεκατομμύρια
σακούλες που χρησιμοποιούνται ετησίως στην Ευρώπη καταλήγουν σε
χώρους υγειονομικής ταφής, αποτεφρωτήρες ή ως απορρίμματα στο υδά-

τινο ή χερσαίο περιβάλλον. Οι πλαστικές σακούλες χρειάζονται αιώνες για να
αποσυντεθούν και θεωρούνται ο κύριος
λόγος, μαζί με άλλα πλαστικά απορρίμματα, για 100 000 θανάτους θαλάσσιων θηλαστικών κάθε χρόνο. Εκτός
από τις περιβαλλοντικές συνέπειες, η
πλαστική σακούλα ως απόρριμμα διαγράφει ένα βρόμικο τοπίο που απωθεί
τουρίστες και επισκέπτες στο νησί.
Τα κράτη μέλη έχουν διορία μέχρι τέλος
Νοεμβρίου 2016 για να υιοθετήσουν
εθνικά νομοθετικά μέτρα και σχέδια για
τη μείωση της πλαστικής σακούλας
μίας χρήσης σύμφωνα με την Οδηγία
για τις Πλαστικές Σακούλες [1] που τροποποιεί την Οδηγία για τις συσκευασίες
και τα απορρίμματα συσκευασίας με
σκοπό την μείωση της κατανάλωσης
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

ΜΕΤΡΑ
Οι Φίλοι της Γης Κύπρου προτείνουν

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

αποτελεσματικά μέτρα για μείωση της
πλαστικής σακούλας μίας χρήσης
όπως:
• κατάργηση ή απαγόρευση της πλαστικής σακούλας, που απαιτεί ισχυρό
έλεγχο και ικανότητα επιβολής του
νόμου, όπως έχει εφαρμοστεί στην
Ιταλία, Ρουάντα και Μπαγκλαντές
• Φορολόγηση της πλαστικής σακούλας
μίας χρήσης, όπως έχει εφαρμοστεί
στην Ιρλανδία, Δανία και Φινλανδία
• Υιοθέτηση αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά σωστών εναλλακτικών
λύσεων όπως τσάντες πολλών χρήσεων
(επαναχρησιμοποιήσιμες)
• Αποφυγή μέτρων που προωθούν
λύσεις μίας χρήσης (χάρτινες και βιοδιασπώμενες σακούλες) [3]
Για περισσότερες πληροφορίες:
Φίλοι της Γης Κύπρου,
office@foecyprus.org , Tηλ: 25
347042, 99 336017
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2016 - 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPER LEAGUE
ΕΝΑΡΞΗ 20-21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το Σαββατοκύριακο 17-18 Σεπγτεμβρίου
2016 αρχίζει το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας 2016 - 2017. Θα διεξαχθεί με τη
συμμετοχή 14 ομάδων και θα ολοκληρωθεί σε 26 αγωνιστικές το Σαββατοκυρίακο 25 - 26 Μαρτίου 2017. Ο πρώτος
γύρος του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου 2016.

ΕΛΛΑΔΑ
2016 - 17

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Αυθόρμητη στάση εργασίας
στην Τσιμεντοποιεία Βασιλικού

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η ανεργία στην Κύπρο
με την αρμόδια Επίτροπο για την απασχόληση
Μαριάν Τάισεν

1

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η
Κύπρος είχε τη μεγαλύτερη πτώση στα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ κατά τους πρώτους μήνες
του 2016. Ποιός είναι αυτός ο παράγοντας που
συνέβαλε σε αυτό και γιατί δεν ισχύει το ίδιο και
για την Ελλάδα; Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
συνέβαλαν στα θετικά αποτελέσματα για την απασχόληση της Κύπρου. Η οικονομία της Κύπρου επέστρεψε στην πραγματική ανάπτυξη το 2015 (1,6 %),
πράγμα που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια (περίπου 2,0 %). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση πολιτικών συστημάτων της Ενεργής Αγοράς
Εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, οι
οποίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι επιτυχείς. Υπήρξε
επίσης μια μείωση του ίδιου του εργατικού δυναμικού, για παράδειγμα, με τους ανέργους να φεύγουν
από τη χώρα ή να γίνονται ανενεργοί.

Α

υθόρμητη δίωρη στάση εργασίας στην εταιρεία
Τσιμεντοποιεία Βασιλικού πραγματοποίησε το
σύνολο των εργαζομένων την Δευτέρα 25 Ιουλίου.
Οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την πρακτική που εφαρμόζει η εταιρεία την τελευταία διετία
να προχωρεί σε απολύσεις συναδέλφων τους χωρίς εκ
των προτέρων συνεννόηση και εμπλοκή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διαδικασία.
Σημειώνεται πως οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της
γενικής συνέλευσης που ακολούθησε της στάσης
εργασίας, προειδοποίησαν την εταιρεία για κλιμάκωση των μέτρων αν εξακολουθήσει να εφαρμόζει την
ίδια απαράδεκτη πρακτική και εξουσιοδότησαν τις
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις όπως αποστείλουν
αυστηρή επιστολή προς την εταιρεία για την κατάσταση που δημιουργήθηκε.

• Καταδικάζεται
η μονομερής και
ετσιθελική πρακτική απολύσεων

Ωστόσο, παρά τη σημαντική πτώση, ακόμη πρέπει
να γίνουν πολλά. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι
υψηλή στο 14,1 %. Ειδικά η ανεργία των νέων στο
29,8 % και η μακροχρόνια ανεργία (41,2 % των ανέργων ήταν μακροχρόνια άνεργοι) εξακολουθούν να
αποτελούν πηγή ανησυχίας.
Στην Κύπρο, η κρίση καθοδηγήθηκε κυρίως από την
κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά η
χώρα ήταν εξοπλισμένη με εύρυθμη λειτουργία
θεσμών, συμπεριλαμβανομένης μιας ευέλικτης αγοράς εργασίας, ενώ η επιτυχής εισαγωγή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το 2014 συνέβαλε σε
ένα καλύτερα στοχευμένο και σε ένα πιο συνεκτικό
σύστημα πρόνοιας. Από την αρχή, η χώρα ανέλαβε
την πλήρη κυριότητα του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας, την εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε διαβούλευση με τους
κοινωνικούς εταίρους και την πλήρη αξιοποίηση της
τεχνικής βοήθειας. Αυτό επέτρεψε την ταχεία επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη το 2015, η οποία
συνοδεύτηκε από σημαντικές βελτιώσεις στην αγορά
εργασίας.
Στην Ελλάδα, οι συνθήκες εκκίνησης ήταν πολύ διαφορετικές, και το βάθος και το εύρος της κρίσης πιο
βαθιά, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το
να αντιστραφεί η κατάσταση.
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Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας που θα πρέπει η Κυπριακή κυβέρνηση να σχεδιάσει, σύμφωνα με τις ειδικές ανά
χώρα συστάσεις; Η κύρια προτεραιότητα για την
Κύπρο τώρα είναι η αποτελεσματική εφαρμογή. Για
το σκοπό αυτό, η ικανότητα των υφιστάμενων
δομών πρέπει να γίνει ακόμη πιο ισχυρή. Πρώτα
απ` όλα, η ενίσχυση της ικανότητας και οι καινοτόμες μεταρρυθμίσεις των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι
ζωτικής σημασίας για την κάλυψη της ζήτησης και
για την παροχή ποιοτικής βοήθειας στην αναζήτηση
εργασίας, την εξατομικευμένη παροχή συμβουλών
που απευθύνεται σε ανέργους που δεν έχουν καταχωρηθεί. Δεν έχω λόγια για να υπερτονίσω το πόσο
σημαντική είναι η αύξηση του αριθμού των εξειδικευμένων συμβούλων PES για να παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε ανέργους, για την περαιτέρω
αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας. Η εμπειρία όλα
αυτά τα χρόνια δείχνει ότι αυτό είναι πραγματικά
στο επίκεντρο της επιτυχούς εφαρμογής της Εγγύησης για τους Νέους της ΕΕ και στις πρωτοβουλίες
της μακροχρόνιας ανεργίας.
Δεύτερον, η ποιότητα των τρεχόντων προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας
θα πρέπει συνεχώς και αποτελεσματικά να παρακολουθείται και να αναπροσαρμόζεται τακτικά ώστε
να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Συνάντηση ΣΕΚ με τον Πρέσβη της Βουλγαρίας

Η

ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των Βούλγαρων εργαζομένων που εργοδοτούνται στην
Κύπρο συζητήθηκε σε πρόσφατη
συνάντηση του γγ της ΣΕΚ Ανδρέα
Φ. Μάτσα με τον πρέσβη της Βουλγαρίας Χρήστο Γεωργίεβ.
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η
στενή συνεργασία της πρεσβείας

με τη ΣΕΚ και τονίστηκε η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των
επαφών για ανταλλαγή απόψεων
και θέσεων για εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν
τους Βούλγαρους εργαζόμενους,
στο πλαίσιο της συμφωνίας που
έχει υπογράψει η ΣΕΚ με τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώ-

σεις.
Ο πρέσβης της Βουλγαρίας εκθείασε τον ρόλο της ΣΕΚ προς την
κατεύθυνση της στήριξης των
εργαζομένων από τη Βουλγαρία
αλλά και της αγαστής και εποικοδομητικής συνεργασίας του Κινήματος με τις αντίστοιχες Βουλγαρικές συντεχνίες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η

πενταμελής γενική γραμματεία
της ΣΕΚ θα έχει σήμερα Τετάρτη στις 12μ. συνάντηση με τον
πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη
Συλλούρη. Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας
Μάτσας θα επιδόσει στον κ. Συλλούρη τα ψηφίσματα του 28ου
Παγκυπρίου Συνεδρίου και θα
ζητήσει περισσότερη εμπλοκή των

www.sek.org.cy,

συνδικάτων στην ανάδειξη των
εργατικών και κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων στις Επιτροπές
της βουλής. Επίσης θα αναδείξει
το ρόλο του κοινοβουλίου στην
προσέγγιση των συνδικαλιστικών
θεμάτων, των εργατικών αιτημάτων και των εργασιακών θεσμίων
γενικότερα. Στην παρούσα φάση, η

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ΣΕΚ ζητά την καταλυτική παρέμβαση της Βουλής για προώθηση το
συντομότερον των νομοσχεδίων
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των απωλειών των ταμείων
προνοίας που κουρεύτηκαν κατά
την τραπεζική κρίση το 2013.
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