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Ανανεώθηκε ο όρκος των «27» για μια αδιαίρετη Ευρώπη

ΣΕΚ και Ευρωπαϊκά Συνδικάτα:

Αναγκαιότητα η ενδυνάμωση
της κοινωνικής Ευρώπης

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2944
TIMH 0.70€

«Η

Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη ή δεν θα υπάρχει καθόλου» . Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ
Τουσκ κατά την ομιλία του που

προηγήθηκε της επετειακής τελετής
υπογραφής της «Διακήρυξη της
Ρώμης». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Καπιτώλιο το περασμένο
Σάββατο στην παρουσία των ηγε-

τών των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 60 ετών από την υπογραφή
της ιστορικής Διακήρυξης στην ίδια
αίθουσα στις 25 Μαρτίου του 1957.
(Σελ. 10, 16)

• Κορυφώνονται οι επαφές της Κοινωνικής Συμμαχίας για το Γε.Σ.Υ

ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Ο

ι εορτασμοί για τα 60χρονα της Συνθήκης της
Ρώμης, είναι μια ευκαιρία να ενδυναμωθεί η Ευρώπη
βασισμένη στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Αυτό τόνισε ο Luca
Visentini, γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ΣΕΣ. [ETUC]
Η ΣΕΚ με ανακοίνωση της, ζητά τη λήψη μέτρων
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του κοινωνικού
κράτους και της κοινωνικής συνοχής μέσα από την
εξάλειψη ανισοτήτων και διακρίσεων.
Η 25η Μαρτίου, τονίζεται, αποτελεί μια μοναδική
ευκαιρία να ανανεώσουν και να επανακτήσουν την
ελπίδα τους οι πολίτες για μια καλύτερη Ευρώπη.
Σελ. 3
Εξάλλου, οι κοινωνικοί εταίροι στην Ευρώπη που
εκφράζονται από τη ΣΕΣ (ETUC) και τις οργανώσεις
των Εργοδοτών, σε κοινή δήλωση τους τάσσονται
υπέρ της ενίσχυσης της Ευρώπης προς την κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς .

Τ

υχόν φρενάρισμα της πορείας
του μονοασφαλιστικού Γ.ε.Σ.Υ
θα κριθεί πολύ αυστηρά από τους
εργαζόμενους και τους πολίτες,
διαμήνυσε η Κοινωνική Συμμαχία
κατά τις συναντήσεις που είχε τις
τελευταίες ημέρες με τις ηγεσίες
κοινοβουλευτικών κομμάτων σε
μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης τους για τάχιστη ψήφιση των
δύο νομοσχεδίων για το Γενικό Σχέδιο Υγείας.

√ Τα συνδικάτα και η κοινωνία των πολιτών καλούν τη Βουλή
να ψηφίσει τάχιστα τα δύο νομοσχέδια που αφορούν
στην εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας

√ Συναντίληψη στις χωριστές επαφές της Κοινωνικής Συμμαχίας
με υπουργό Υγείας, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Συμμαχία Πολιτών

Στις συναντήσεις, ο γγ της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο αναπληρωτής γγ Μιχάλης Μιχαήλ
έστειλαν σαφέστατο μήνυμα πως
το κίνημα της ΣΕΚ είναι έτοιμο να
βγει μπροστά και να κατονομάσει

τερο το νομοσχέδιο για πάταξη της παρά-

αλλά και να επιρρίψει ευθύνες σε
όσους θα αντιστρατευθούν το
γενικό συμφέρον της κοινωνίας.
Στο θέμα των συνεισφορών, υπογράμμισαν ότι πρέπει να υπάρχει
διακριτή διαφορά στα ποσά των
εργαζομένων και των εργοδοτών.

(Σελ. 3)

(Σελ. 16)

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Η

ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει το συντομό-

νομης απασχόλησης.

Σύμβολο αγώνα η 25η Μαρτίου και η Πρωταπριλιά

Ο

κυπριακός ελληνισμός ζει αυτές τις μέρες ανάμεσα σε δύο κορυφαίες εθνικές επετείους. Τιμά
και γιορτάζει την 25η Μαρτίου και την 1η Απριλίου,
οι οποίες δεν είναι τυχαίες μέρες. Ούτε και ίδιες με
όλες τις υπόλοιπες.

φανη γιατί, η συμμετοχή της στο έπος του 1955
υπήρξε ολόψυχη και καθοριστική. Συνολικά 39 από
τους ήρωες υπήρξαν μέλη της ΣΕΚ με κορυφαίο το
Μάρκο Δράκο που υπήρξε και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Κινήματος.

Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα σύμβολο για αγώνα, διεκδίκηση, αξιοπρέπεια και λευτεριά. Είναι μια παγκόσμια μέρα που αφορά όλους τους λαούς που και τότε
και σήμερα αγωνίζονται για ισότητα, δικαιοσύνη,
απελευθέρωση. Τα μηνύματα της Φιλικής Εταιρείας,
του Μακρυγιάννη και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
είναι πάντοτε ζωντανά και επίκαιρα.

Σήμερα δυστυχώς ο κυπριακός ελληνισμός – που
μεσόστρατα υπέστη και μια τουρκική εισβολή οι επιπτώσεις της οποίας συνεχίζονται – βιώνει τρομερά

Η Πρωταπριλιά είναι η κορυφαία μέρα που σηματοδότησε τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, που με
μπροστάρηδες τα αμούστακα παιδιά της, πήρε τις
ανηφοριές και τα μονοπάτια για να συναντήσει τη
λευτεριά. Το έπος της ΕΟΚΑ του 55-59 που το κόσμησε με τη δράση της μια χούφτα νέων ανθρώπων
αποτελεί σύμβολο και φάρο αντίδρασης και αντίστασης για όσους ακόμα αναζητούν όραμα, ελπίδα
και αξιοπρέπεια. Για όσους θέλουν να ζουν όρθιοι
στη γη που τους γέννησε.
Η ΣΕΚ τιμά τις εθνικές επετείους και δηλώνει περή-

• Προαπαιτούμενο απελευθέρωσης
το αρραγές εσωτερικό μέτωπο και η αγαστή
συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό
δύσκολες συνθήκες που έχουν σχέση με την εθνική,
οικονομική και βιολογική του επιβίωση.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους θα πρέπει να υπάρξει διεκδικητικότητα για πλήρη αποκατάσταση της
αξιοπιστίας των θεσμών και του πολιτικού συστήματος που έχουν διαβρωθεί τα μέγιστα, αφού αφέθηκαν να επικρατήσουν τα σκάνδαλα, η αναξιοκρατία, η διαφθορά, η σήψη, η διαπλοκή και οι σπατά-

λες.
Η Κύπρος στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης που
αυτές τις μέρες γιορτάζει τα 60χρονα της, πρέπει
σταδιακά να μετεξελιχθεί σε κράτος – πρότυπο που
θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στην αξιοπρέπεια και
που θα βαδίζει προς την πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό
και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Σήμερα – ως μνημόσυνο και ελάχιστο φόρο τιμής
προς όσους έδωσαν τη ζωή τους στους εθνικούς
αγώνες – ζητούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους
μας και από τη Διεθνή κοινότητα, να μας βοηθήσουν
να απαλλαγούμε από τα βαρίδια της Τουρκικής
κατοχής. Διεκδικούμε απελευθέρωση και μια δίκαιη,
βιώσιμη λύση που θα στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό
κεκτημένο και θα σέβεται τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων του
τόπου.
Με ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο και σε πλήρη
συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει ως
πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 3/28/17 10:55 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΤΗΚ: Ιδιωτικοποίηση – εθνικό
και κοινωνικό συμφέρον

Νίκος Κοτζιάς

Χρέος ιστορίας η στάση της
Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο

Η

στάση της Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο είναι
χρέος ιστορίας, χρέος αισθήματος, χρέος λογικής, χρέος πολιτισμού. Η Κύπρος για μας είναι
συγκίνηση, είναι αγάπη, είναι μια συγνώμη και ένα
χρέος. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα, που
χρειάζεται η Κύπρος, που χρειαζόμαστε μαζί στην
πάλη για μια δίκαιη, βιώσιμη λύση του Κυπριακού
είναι η ενότητα, η δυνατότητα και η ικανότητα να
σκεφτόμαστε πέρα από τη μύτη μας, να βλέπουμε το
μέλλον και να δικαιούμαστε να ονειρευόμαστε ότι
είναι αυτό που ανταποκρίνεται στους πόθους των
λαών μας.
Με συνέπεια πρέπει να διεκδικούμε το ορθό και το
δίκαιο, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους άλλους.
Με συνέπεια παλεύουμε ώστε να αισθανθούν όλοι οι
Ελληνοκύπριοι στο μέγιστο δυνατό ασφαλείς πάνω
στη Μεγαλόνησο. Οι Τουρκοκύπριοι και οι τρεις
μικρότερες μειονότητες πάνω στην Κύπρο πρέπει
επίσης να έχουν το μέγιστο των δυνατών κάθε φορά
δικαιωμάτων.

Παλιγγενεσία
H εθνοέγερση του 1821 πέτυχε γιατί συνδέθηκε με ένα
διεθνές κίνημα αλληλεγγύης.
Η Ελλάδα και η Κύπρος συνέδεσαν τον εθνικοαπελευθερωτικό τους αγώνα με το πνεύμα, τη βοήθεια, τη
συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της Εκκλησίας.

* Δηλώσεις κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο
για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου

Η

προώθηση ουσιαστικής ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών,
στους χώρους εργασίας προϋποθέτει
την κατάργηση όλων των μορφών διάκρισης μεταξύ των δύο φύλων, μη εξαιρουμένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ενώ το ζήτημα απασχόλησε ,σε
μεγάλο βαθμό, την κυπριακή κοινωνία,
Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σημαδεύουν καθημερινά την
εργασιακή πορεία πολλών εργαζομένων, κυρίως γυναικών, παρά την
ύπαρξη ισχυρού νομοθετικού πλαισίου.
Ο εργοδότης έχει νομική ευθύνη να
προστατεύει τους εργαζόμενους από

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η

κυβέρνηση επανέφερε πρόσφατα στο προσκήνιο το θέμα
της αλλαγής του νομικού καθεστώτος της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου [CYTA]. Το θέμα εδώ
και πολλά χρόνια αποτελεί σημείο
έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ
μερίδας κομμάτων και του συνδικαλιστικού κινήματος. Τούτη τη
φορά, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη
δημιουργία κρατικής εταιρείας με
Του Ξενή
Ξενοφώντος,

ροντας ποιοτικές υπηρεσίες στους
πολίτες σε προσιτές τιμές.
Οι υπέρμαχοι της Ιδιωτικοποίησης
προβάλλουν το επιχείρημα ότι δεν
είναι δουλειά του κράτους να κάνει
τον επιχειρηματία, ισχυριζόμενοι
πως ο ανταγωνισμός μεταξύ των
ιδιωτών οδηγεί σε υπηρεσίες και
χαμηλότερες τιμές προς όφελος
των καταναλωτών. Αυτή η προσέγγιση είναι απλώς πυροτέχνημα
και σε καμμία περίπτωση δεν
αντικατοπτρίζει την πραγματικό-

τους κέρδους, συνέβαλαν χωρίς
ίχνος αιδούς στην καταστροφή της
οικονομίας, εξαθλιώνοντας χιλιάδες νοικοκυριά.
Τούτη την ώρα, που η οικονομία
κινείται στον αστερισμό της ανάκαμψης, η κυβέρνηση οφείλει να
προχωρήσει με ειλικρίνεια σε
ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο με
σκοπό τον εκσυγχρονισμό του
δημόσιου πλαισίου λειτουργίας
της ΑΤΗΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση από την πλευρά της, αντί να

• Ασπίδα των συμφερόντων της κοινωνίας

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»

και της χώρας, ισχυρή Αρχή Τηλεπικοινωνιών
• Χρέος της πολιτείας, η ΑΤΗΚ να παραμείνει κρατική,

xenis.xenofontos@sek.org.cy

εύρωστη, σύγχρονη και αποδοτική

μειοψηφικό πακέτο σε ιδιώτη
επενδυτή. Είναι βέβαιο πως οι
συντεχνίες θα αντιταχθούν στο
νομοσχέδιο προτάσσοντας ξανά
την αταλάντευτη θέση τους ότι η
ΑΤΗΚ θα πρέπει να παραμείνει στα
χέρια του κράτους και να εκσυγχρονισθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τον οξύ ανταγωνισμό και
τις προκλήσεις της νέας εποχής,
εξυπηρετώντας με τον καλύτερο
τρόπο τα εθνικά και κοινωνικά
συμφέροντα.
Είναι βαθύτατη η πεποίθηση μας,
πως η ΑΤΗΚ όπως και η Αρχή Ηλεκτρισμού [ΑΗΚ] ως ζωτικοί οργανισμοί κοινής ωφέλειας, θα πρέπει
να παραμείνουν στο κράτος το
οποίο οφείλει να μεριμνά για την
εύρυθμη λειτουργία τους προσφέ-

τητα. Μοναδικό μέλημα των επιχειρηματιών είναι το εύκολο κέρδος αγνοώντας το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Αυτό το θλιβερό
σκηνικό το ζήσαμε τραυματικά με
την ασυδοσία των τραπεζιτών
που για χάριν του προσωπικού

καταριέται δογματικά τον επάρατο καπιταλισμό, έχει χρέος να συμβάλει τεκμηριωμένα και όχι με
πολιτικούς αφορισμούς,
στον
εκσυγχρονισμό της ΑΤΗΚ μακριά
από μικροκομματικά και άλλα
ιδιοτελή κίνητρα.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καλούνται να πάρουν γενναίες αποφάσεις με πρώτιστο κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και μοναδικά όπλα
την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση με τους άριστους
και τίμιους στο τιμόνι των ημικρατικών, μακριά από οποιεσδήποτε
τοξικές εξαρτήσεις. Μόνον έτσι η ΑΤΗΚ, η ΑΗΚ και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί θα προχωρήσουν προς το μέλλον ισχυροί, αποδοτικοί και εύρωστοι στηρίζοντας με τα κέρδη, τις ποιοτικές υπηρεσίες, τις προσιτές
τιμές αλλά και την πρωτοποριακή τεχνογνωσία τους το κοινωνικό κράτος και το εθνικό συμφέρον.

Αναγκαιότητα η υιοθέτηση κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης
στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Όμως θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη, πως πολύ
λίγες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει
Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης και
Παρενόχλησης παρά τη σαφήνεια της
νομοθεσίας πως: οι εργοδότες υποχρεούνται να προειδοποιούν το προσωπικό πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές. Ένα σημαντικό εργαλείο είναι η υιοθέτηση κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα
από τον οποίο εμπεδώνεται η υποχρέωση των εργαζομένων προϊσταμένων
και υφιστάμενων να προάγουν την
πρέπουσα συμπεριφορά μέσα σε ένα
ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Είναι αξιοσημείωτο να καταγραφεί
πως αρκετές καταγγελίες, που υποβάλλονται στους διάφορους ανεξάρτη-

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

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

τους και κρατικούς θεσμούς προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, τεκμηριώνοντας την άποψη πως η μονιμότητα
στην εργασία αποτελεί κίνητρο για
καταγγελία τέτοιων απαράδεκτων

• Η νομοθεσία δίδει σαφείς
οδηγίες στους εργοδότες
για τη λήψη προληπτικών
μέτρων που να αποτρέπουν
απαράδεκτες συμπεριφορές
συμπεριφορών. Αντίθετα στον ιδιωτικό
τομέα τα θύματα δεν τολμούν να προχωρήσουν στην καταγγελία του θύτη.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ,

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

στην προσπάθειά του να συμβάλει
στην καταπολέμηση της σεξουαλικής
παρενόχλησης και παρενόχλησης στο
χώρο εργασίας έχει ετοιμάσει Προσχέδιο Κώδικα με την προσδοκία να
συμπεριληφθεί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ως αναπόσπαστο κομμάτι. H πρωτοβουλία αυτή ελπίζουμε
να βρει σύμμαχους και υποστηρικτές
για να σταλεί ισχυρό μήνυμα πως είναι
προς το συμφέρον του κάθε εργοδότη
να απαλλάσσει τον χώρο εργασίας από
συμπεριφορές οι οποίες κοστίζουν
σοβαρά στην επιχείρηση τους και πως
οι εργαζόμενοι θα είναι σαφέστατα
περισσότερο παραγωγικοί όταν διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια τους
στον χώρο εργασίας τους.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3
Ενώπιον της Βουλής βρίσκεται το νομοσχέδιο
για πάταξη της αδήλωτης εργασίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Αναγκαιότητα η δημιουργία
μιας πιο ανθρωποκεντρικής
και κοινωνικής Ε.Ε.

Τ

η λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα αναβαθμίσουν τον κοινωνικό ρόλο της Ευρώπης και κατ’
επέκταση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η ΣΕΚ από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη.
Με αφορμή την 25η Μαρτίου που εορτάζεται ως η
επέτειος της Συνθήκης της Ρώμης του 1957 που
απετέλεσε τον πρόδρομο της σημερινής Ενωμένης
Ευρώπης, η ΣΕΚ ζητά τη λήψη μέτρων – κυρίως –
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του κοινωνικού
κράτους και της κοινωνικής συνοχής μέσα από την
εξάλειψη ανισοτήτων και διακρίσεων.
Η 25η Μαρτίου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να
ανανεώσουν και να επανακτήσουν την ελπίδα τους
οι πολίτες για μια καλύτερη Ευρώπη.
Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης πρέπει να στηρίζεται στις
ποιοτικές θέσεις εργασίας, στην κοινωνική
√ Ανακοίνωση ΣΕΚ
δικαιοσύνη, στον απόγια τα 60 χρόνια από λυτο σεβασμό των
την υπογραφή της
ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωΣυνθήκης της Ρώμης
μάτων, στον περιορισμό της ανεργίας, στην
εξάλειψη της φτώχιας.
Χρειάζεται ενίσχυση, εμβάθυνση και εδραίωση του
κοινωνικού διαλόγου, ενίσχυση της Δημοκρατίας,
ισότητα και αξιοπρέπεια στην εργασία και άρση
κάθε στρέβλωσης που οδηγεί σε αντίθετα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
Ο περιορισμός της λιτότητας, που στο βαθμό που
υπάρχει περιορίζει την ανάπτυξη, και ο περιορισμός
της ανεργίας, όπως επίσης και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους πρέπει να αποτελούν ύψιστες
προτεραιότητες για την κυπριακή πολιτεία.
Η 25η Μαρτίου ας ηχήσει ως καμπανάκι στα αυτιά
όλων των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που οφείλουν
να φτιάξουν μια καλύτερη, πιο αλληλέγγυα και
περισσότερο δίκαιη Ευρώπη για όλους τους πολίτες
της.
Μια Ευρώπη δυνατή, ενωμένη, χωρίς διακρίσεις και
κοινωνικούς ή άλλους αποκλεισμούς.

Τ

α προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυαγοσώστες
και η ασφάλεια των λουομένων τέθηκαν στο επίκεντρο
Παγκύπριας γενικής συνέλευσης των ναυαγοσωστών που
πραγματοποιήθηκε στις 21
Μαρτίου στη ΣΕΚ Λεμεσού.
Στην παρουσία του γγ της
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργου Κωνσταντίνου συζητήθηκαν εκτεταμένα τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διεκ-

Μ

ε κεντρικό στόχο την πάταξη
της παράνομης απασχόλησης
σε όλες τις μορφές της, το υπουργείο εργασίας παρέπεμψε στη
Βουλή για ψήφιση, το νομοσχέδιο
για την Αδήλωτη Εργασία. Στο
νομοσχέδιο, το οποίο ενέκρινε το
υπουργικό Συμβούλιο στις 17
Μαρτίου 2107, εισάγεται ορισμός
αδήλωτης εργασίας, αδήλωτων
αποδοχών και παράνομης απασχόλησης.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα
ανάθεσης καθηκόντων επιθεωρητή
και σε λειτουργούς άλλων Τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και σε άλλα πρόσωπα, με σκοπό το συντονισμό και
την καλύτερη αξιοποίηση των επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση της
αδήλωτης εργασίας.
Επίσης προβλέπεται:
Η υποχρέωση στους επιθεωρητές
για επιβολή διοικητικών προστίμων ύψους €500 - €10.000 ανάλογα με τον αριθμό των αδήλωτων
μισθωτών και τους μήνες για τους
οποίους διαπιστώνεται η παράβαση και καθορίζεται η διαδικασία
επιβολής των διοικητικών προστίμων και η διαδικασία υποβολής
ένστασης, καθώς και η αυτόματη
αύξηση του διοικητικού προστίμου
για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην
εξόφλησή του.
• Το τεκμήριο ελάχιστης περιόδου
απασχόλησης 6 μηνών και ελάχιστου ποσού αποδοχών αδήλωτου
μισθωτού ίσο με μιάμιση φορά το
ποσό των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών (με τα σημερινά δεδομένα €1.144 το μήνα), το οποίο θα
ισχύει για όλους τους νόμους, οι
οποίοι προνοούν για τα δικαιώματα των μισθωτών και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, αντιστρέ-

φοντας ουσιαστικά το βάρος απόδειξης προς τον εργοδότη, ο οποίος θα χρειάζεται να αποδείξει ότι
δεν απασχολούσε τον αδήλωτο
υπάλληλο για αυτό το διάστημα.
• Τρίμηνη περίοδος χάριτος κατά
την οποία οι εργοδότες, οι οποίοι
αυτοβούλως θα προβούν σε δήλωση της μέχρι τότε αδήλωτης εργασίας, θα απαλλάσσονται από τις

• Αποσκοπεί στην πάταξη
της παράνομης απασχόλησης και γενικότερα της
εργασιακής εκμετάλλευσης
• Η ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να το
ψηφίσει χωρίς καθυστέρηση
επιλύοντας ένα χρόνιο
σοβαρό πρόβλημα
προβλεπόμενες
νομοθεσίας.

κυρώσεις

της

Υποχρέωση στον εργοδότη όπως
εγγραφεί ως εργοδότης το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημέρας κατά την οποία αναμένει ότι
θα αποκτήσει την ιδιότητα του
εργοδότη, σε σύγκριση με την προθεσμία του ενός μηνός που ισχύει
σήμερα.
• Υποχρέωση στον εργοδότη όπως
δηλώνει ηλεκτρονικά την πρόσληψη οποιουδήποτε εργοδοτούμενου
το αργότερο μια μέρα πριν από την
ημέρα ανάληψης εργασίας, αντί
της ισχύουσας προθεσμίας του
ενός μηνός.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
και οι νέες ρυθμίσεις δεν συνεπάγονται οποιοδήποτε κόστος για τα
δημόσια ταμεία. Εκτιμάται ότι η
νέα νομοθεσία θα συνδράμει
καθοριστικά στην αντιμετώπιση
του φαινομένου της αδήλωτης

Παγκύπρια γενική συνέλευση ναυαγοσωστών στη ΣΕΚ Λεμεσού

Κινδυνεύουν λουόμενοι αν δεν στελεχωθούν
με επάρκεια οι παραλίες
δικώντας μεταξύ άλλων:
1. Επαρκή στελέχωση των
παραλιών με τον απαιτούμενο
αριθμό ναυαγοσωστών για
την ασφάλεια των λουομένων
σε όλη την διάρκεια της ημέρας.

2. Καθορισμό
ωραρίου

εργασίας και κατά συνέπεια θα
έχουν θετική επίδραση στα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης αλλά και
στα δημόσια οικονομικά, λόγω
αυξημένων εσόδων από φορολογίες και μειωμένων εξόδων λόγω
επιδομάτων. Οι πρόνοιες του
νομοσχεδίου συζητήθηκαν και
συμφωνήθηκαν στο γενικό τους
πλαίσιο στο Εργατικό Συμβουλευ-

ανθρώπινου

3. Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
(πύργους παρατήρησης) για
την διάσωση λουομένων και
την ασφάλεια και υγεία των

ίδιων των ναυαγοσωστών.
4. Κατάρτιση σχεδίου υπηρεσίας με τα κριτήρια πρόσληψης και κατοχύρωσης του
επαγγέλματος του ναυαγοσώστη.
Στο μεταξύ σε συνεδρία στη

τικό Σώμα, με τους Εργοδότες να
διαφωνούν σε επί μέρους ζητήματα που αφορούν το ύψος των ποινών.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας με δήλωση
του στην Εργατική φωνή καλεί τη
Βουλή να ψηφίσει χωρίς καθυστέρηση το νομοσχέδιο η εφαρμογή
του οποίου θα αμβλύνει ένα χρόνιο
πρόβλημα που ταλάνιζε τις εργασιακές σχέσεις και καλλιργούσε
την εργασιακή εκμετάλλευση υπονομεύοντας ταυτόχρονα τα κοινωνικά ταμεία.
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της
αδήλωτης εργασίας στην Κύπρο
είναι έντονα ανησυχητικό. Στη
περίοδο της κρίσης προσέλαβε
επικίνδυνες διαστάσεις αγγιζοντας το 25%, ιδιαίτερα ψηλό σε
σύγκριση με άλλες χώρες της
Ευρωπαικής Ένωσης.
Βουλή που πραγματοποιήθηκε
προχθές Δευτέρα, στο πλαίσιο
συζήτησης για την προώθηση
νομοσχεδίου που να καλύπτει
αυτή την ομάδα εργαζομένων
κατατέθηκαν στοιχεία από τον
Διοικητή του Κέντρου συντοντισμού, έρευνας που επιβεβαιώνουν το δίκαιο των αιτημάτων των ναυαγοσωστών.
Από τους 11 λουόμενους
νεκρούς οι 7 που έχασαν τη
ζωή τους, ήταν εκτός ωραρίων
φύλαξης από ναυαγοσώστες.
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Ένας στους τρεις νέους
δεν ενδιαφέρεται να ψηφίσει
στις προεδρικές εκλογές

Σ

ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κ.Ι.Σ., η
έρευνα που διεξήχθη αφορούσε νέους ηλικίας
18-35 και κάλυπτε ολόκληρη την επικράτεια με
μέγεθος δείγματος 706 άτομα και με τη μέθοδο
της απλής τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας καθορίστηκε το δείγμα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. Χρύσανθο
Σαββίδη, η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω
τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Tο 63.2% των νέων
δεν θέλει να ψηφίσει. Είναι ένα πολύ υψηλό
ποσοστό εάν κάποιος αναλογιστεί ότι 6 στους 10
νέους δεν έχει πρόθεση να ψηφίσει.
Ένα δεύτερο σημαντικό εύρημα της έρευνας
είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής μεταξύ
των νέων προέρχεται από αστικές περιοχές και
αγγίζει το 69%.

Κόμματα - πολιτικοί
Η εξήγηση που δίνεται (μέσα από συμπληρωματικές ερωτήσεις), σημειώνει, είναι ότι οι νέοι δεν
εμπιστεύονται τα κόμματα, οι πολιτικοί δεν λένε
την
αλήθεια,
• Οι νέοι δεν εμπιστεύονται κανείς δεν ενδιαφέρεται
γι`
τα κόμματα, «οι πολιτικοί
αυτούς στο να
δεν λένε την αλήθεια»
βρουν δουλειά, και
κανείς δεν δίνει
β ή μ α
σ τ ο υ ς
νέους.
Σε ό,τι αφορά τα
ποσοστά αποχής
ανά πόλη, αναφέρεται ότι
στη Λευκωσία 62% δεν θα ψηφίσουν,
στη Λεμεσό 68%, στη Λάρνακα 64%, στην Πάφο
62% και στην ελεύθερη Αμμόχωστο 60%.
Το τρίτο σημαντικό εύρημα, αναφέρει, είναι ότι
το 71% των νέων που δεν θα ψηφίσουν είναι
κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, ένα πραγματικά υψηλό ποσοστό για μια
μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος. Στην ερώτηση
τι θα πρέπει να κάνουν τα κόμματα για να πείσουν τους νέους να ψηφίσουν στις επερχόμενες
προεδρικές εκλογές, το 21% είπαν να ασχοληθούν
με προβλήματα νεολαίας, το 19% να έχουν νεαρό
υποψήφιο πρόεδρο, το 18% να εφαρμόσουν την
αξιοκρατία στη δημόσια υπηρεσία, το 16% να
επικοινωνούν με τους νέους και ένα άλλο 16%
είπαν να τους δίνουν βήμα και ένα 10% είπαν να
δώσουν προτεραιότητα στη λύση του Κυπριακού.

Εργοδότηση
Ένα πέμπτο εύρημα είναι ότι οι νέοι είναι διχασμένοι ως προς τις προοπτικές εργοδότησης, με
το 47% να δηλώνει ότι οι προοπτικές έχουν βελτιωθεί, το 45% ότι έχουν χειροτερεύσει και 8% ότι
έχουν παραμείνει το ίδιο. Σε ερώτηση εάν πιστεύουν ότι μετά τις εκλογές 2018 θα αλλάξουν οι
συνθήκες στα προβλήματα της νεολαίας, το 72%
είπε θα παραμείνουν οι ίδιες, το 13% πιστεύει ότι
θα χειροτερέψουν και το 15% θα βελτιωθούν.

Η

Νορβηγία «εκθρόνισε» τη
Δανία ως την πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου στην
Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας
που δημοσιεύεται τη Δευτέρα
και καλεί τα έθνη να οικοδομήσουν την κοινωνική πρόνοια
και την ισότητα για να βελτιώσουν την ευημερία των πολιτών τους.

Σύμφωνα με την Έκθεση
Παγκόσμιας Ευτυχίας 2017

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Ξεχωρίστε τα προϊόντα «μαϊμού» στο διαδίκτυο
Τ

α προϊόντα “μαϊμούδες” δεν
αφορούν μόνο αγαθά πολυτελείας, αλλά εμφανίζονται σε όλους
τους τομείς καταναλωτικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα φαρμακευτικά, καλλυντικά, παιδικά
παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Πωλούνται ευκολότερα, πλέον,
χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και
την ασφάλεια των καταναλωτών.

Με αφορμή τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή,
στις 15 Μαρτίου, το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή
ενημερώνει το καταναλωτικό
κοινό σχετικά με το θέμα των
προϊόντων απομίμησης επισημαίνοντας ότι προβλέπονται βαριές
ποινικές κυρώσεις, σε όλες της
χώρες-μέλη της ΕΕ.
Οι πολύ μεγάλες ευκαιρίες μπορεί
να κρύβουν παγίδες. Δεν είναι όλα
τα ηλεκτρονικά καταστήματα
αξιόπιστα ούτε όλες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις αληθινές. Το
Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων
Καταναλωτή, προκειμένου να βοηθήσει τους καταναλωτές να αποφύγουν τις παγίδες και να μην
παραπλανηθούν, δίνει 11 απλές
συμβουλές και τους καλεί να τις
μελετήσουν, πριν αγοράσουν μέσω
διαδικτύου.

10 + 1 προιόντα
Έντεκα τρόποι να εντοπίσετε
προϊόντα απομίμησης στο Διαδίκτυο:
– Δίνουμε προσοχή στις περιγραφές που αναγράφονται κάτω από
την ηλεκτρονική διεύθυνση της
εταιρείας στα αποτελέσματα της
εκάστοτε μηχανής αναζήτησης:
Όταν περιλαμβάνονται φράσεις,
όπως “πάμφθηνο” ή “απόκτησε
δωρεάν”, πρόκειται, κάποιες
φορές, για ιστοσελίδες με αυξημένο κίνδυνο απάτης.
– Επαληθεύουμε την ταυτότητα και
τα στοιχεία επικοινωνίας του
πωλητή που βρίσκονται συνήθως
κάτω από τους “όρους χρήσης”
της ιστοσελίδας και τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία της ιστοσελίδας της επιχείρησης στον επίσημο
καταχωρητή εκχώρησης ονομάτων
χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί
από την ΕΕΤΤ, και ειδικότερα με το
πεδίο ‘Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης’.
Είναι επίσης σημαντικό, να υπάρχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
με την εταιρεία (επωνυμία, διεύ-

θυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
τηλέφωνο), αριθμός καταχώρησης
στο Φορολογικό Μητρώο ή άλλα
αντίστοιχα αν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα που εδρεύει
σε άλλο κράτος μέλος.
– Διαβάζουμε τυχόν κριτικές και
σχόλια των καταναλωτών για τον
συγκεκριμένο προμηθευτή, με τις
οποίες μεταφέρουν την εμπειρία
τους από τη μεταξύ τους συναλλαγή, πολύ περισσότερο αν πρόκειται για άγνωστο κατάστημα.
– Επαληθεύουμε την αυθεντικότητα του σήματος αξιοπιστίας της
ιστοσελίδας, αν υπάρχει τέτοιο.
– Ελέγχουμε αν η συγκεκριμένη
επώνυμη μάρκα διαθέτει κατάλογο
επίσημων συνεργατών για την
πώληση των προϊόντων της ή αν
έχει καταγγείλει ιστοσελίδες που

πωλούν προϊόντα απομίμησης.
– Συγκρίνουμε τις τιμές με αυτές
του επίσημου καταστήματος. Δεν
εμπιστευόμαστε ιστοσελίδες που
προσφέρουν ύποπτα ελκυστικές
προσφορές στο διαδίκτυο ή στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
– Αντιπαραβάλλουμε το επίσημο
λογότυπο της μάρκας με αυτό που
εμφανίζεται στην αμφισβητούμενη ιστοσελίδα ή πάνω στο προς
πώληση προϊόν.
– Συμβουλευόμαστε τους γενικούς

όρους και προϋποθέσεις χρήσης
της ιστοσελίδας και αγοράς από
αυτή και βεβαιωνόμαστε ότι τηρεί
τους κανονισμούς για τα δικαιώματα του καταναλωτή.
– Είμαστε επιφυλακτικοί με τις
κακοσχεδιασμένες ιστοσελίδες, με
όσες δεν χρησιμοποιούν σωστά
την ελληνική γλώσσα ή διαθέτουν
εικόνες ύποπτα κακής ποιότητας.
– Διασφαλίζουμε την πληρωμή
μας. Προτιμάμε πάντοτε μεθόδους
πληρωμής που μπορούν να ανακληθούν, μέσω αμφισβήτησης
συναλλαγής με την τράπεζά μας
(ιδίως χρεωστική ή πιστωτική
κάρτα, κατά προτίμηση προπληρωμένη για ακόμη μεγαλύτερη
ασφάλεια). Αποφεύγουμε τις
μεταφορές χρημάτων με εντολή
πληρωμής, με μεταφορά μετρητών

ή, ακόμη, και με τραπεζικό έμβασμα, πολύ περισσότερο όταν δεν
υπάρχουν στην ιστοσελίδα πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας με την
εταιρεία.
– Διασταυρώνουμε αν το ηλεκτρονικό κατάστημα αποδέχεται την
εξωδικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών που ενδέχεται να
προκύψουν με τη διαμεσολάβηση
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή.

Άμεσες ενέργειες
Αν έχετε ήδη στην κατοχή σας προϊόντα απομίμησης:
– Απευθυνθείτε στην τράπεζά σας και στον εκδότη της κάρτας σας για
πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαδικασίες μέσω των οποίων μπορείτε να απαιτήσετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση ποσού μέσω αμφισβήτησης συναλλαγής.
– Αν έχετε αντιληφθεί περίπτωση απάτης, καταγγείλετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες
(υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή, τελωνεία, εισαγγελικές αρχές).
– Επικοινωνήστε με την επίσημη επιχείρηση στην οποία ανήκει η
συγκεκριμένη αυθεντική μάρκα προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο αυτής
και ενημερώστε τους. Δεδομένου ότι διαθέτουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, μπορούν να στραφούν εναντίον αυτών των ιστοσελίδων.

Νορβηγία: Η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου
• Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας 2017
που εκπονείται από την Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρων
Λύσεων (SDSN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τα Ηνωμένα Έθνη
το 2012, οι Σκανδιναβοί
πολίτες είναι και οι πιο ικανοποιημένοι από το επίπεδο

• Η Κύπρος βρίσκεται
στην 65η θέση και
η Ελλάδα στην 87η
ζωής τους.
Οι πολίτες στην υποσαχάρια
Αφρική, τη Συρία και την

Υεμένη, είναι οι λιγότερο
ευτυχείς από τους πολίτες
155 συνολικά χωρών που
περιλαμβάνονται
στην
πέμπτη ετήσια έκθεση.
Η έκθεση συντάσσεται από
οικονομολόγους, κοινωνιολόγους και μαθηματικούς του

Δικτύου Βιώσιμων Αναπτυξιακών Λύσεων (SDSN), μια
πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη
το 2012. Ο στόχος της έκθεσης, είναι να παρέχει ένα
άλλο εργαλείο για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και
την κοινωνία των πολιτών
για να βοηθήσουν τις χώρες
τους να βρουν έναν καλύτερο
τρόπο για την ευημερία.
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Έρευνα Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)

Ανεπαίσθητη για τους εργαζόμενους
η αύξηση μισθών μεσούσης της ανάκαμψης

Κ

ατά 3,1% μειώνονταν κάθε
χρόνο οι μισθοί στην Ελλάδα μεταξύ 2009 και 2016,
όπως αναφέρει έρευνα της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών
Συνδικάτων (ETUC) Σύμφωνα
με την έρευνα, οι εργαζόμενοι
στην Ευρώπη συνεχίζουν
σήμερα να μην αισθάνονται
την οικονομική ανάκαμψη,
καθώς οι μισθοί είναι σε

άρχισαν να αυξάνονται, στην
πραγματικότητα μειώθηκαν
στο Βέλγιο και έμειναν σχεδόν
στάσιμοι στην Ιταλία, στη
Γαλλία και στην Ελλάδα,
καταλήγει η έρευνα. «Αυτές
είναι πολύ κακές ειδήσεις, όχι
μόνο για τους εργαζόμενους
και τις οικογένειές τους, αλλά
και για τις επιχειρήσεις. Αν οι
εργαζόμενοι ξοδεύουν λιγότε-

• Οι μισθοί στην Ελλάδα μειώνονται κατά 3,1%
κάθε χρόνο από το 2009
• Οι μισθοί σήμερα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση
με οκτώ χρόνια πριν, σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση
με οκτώ χρόνια πριν, σε επτά
κράτη μέλη της ΕΕ. Ειδικότερα,
μεταξύ 2009-2016 ο μέσος
(αποπληθωρισμένος) μισθός
μειώνεται κάθε χρόνο κατά
3,1% στην Ελλάδα, 1% στην
Κροατία, 0,9% στην Ουγγαρία,
0,7% στην Πορτογαλία, 0,6%
στην Κύπρο, 0,4% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 0,3% στην Ιταλία.
Επιπλέον, στην έρευνα σημειώνεται ότι σε 18 χώρες της ΕΕ
οι μισθοί έχουν αυξηθεί με
πολύ πιο αργό ρυθμό κατά τη
διάρκεια των επτά αυτών
ετών που ακολούθησαν την
κρίση, από ό,τι τα οκτώ χρόνια που προηγήθηκαν. Μόνο
σε τρις χώρες, τη Γερμανία,
την Πολωνία και τη Βουλγαρία, οι αυξήσεις στους
μισθούς κατά την περίοδο
2009-2016 ξεπέρασαν τις
αντίστοιχες αυξήσεις της
περιόδου 2001-2008. Ακόμη
και το 2016, χρονιά κατά την
οποία οι πραγματικοί μισθοί

ρα, οι επιχειρήσεις υποφέρουν
επίσης», δήλωσε η Έστερ
Λιντς, γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων [ETUC ].

μισθούς. Οι μισθοί έχουν
αρχίσει να ανεβαίνουν, αλλά
υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος
για να ισορροπήσουν τις
απώλειες του παρελθόντος»,
κατέληξε.

ΕΛΛΑΔΑ

Βαθαίνει το ρήγμα στην κοινωνία

Σ

την Ελλάδα 4 στους 10 μισθωτούς (ποσοστό
38,8%) αμείβονται με καθαρούς μισθούς
χαμηλότερους των 700 ευρώ τον μήνα σύμφωνα
με στοιχεία πρόσφατης έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενική Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας [ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ]

διασώζεται η συντριπτική πλειονότητα των
εργαζόμενων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
καθώς σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ το 54,2% λαμβάνει καθαρό μισθό πάνω από 1.000 ευρώ τον
μήνα και μόνο ένα μικρό ποσοστό 6,6% λαμβάνει
μισθούς κάτω από 700 ευρώ τον μήνα.

Η έκθεση θεωρεί άκρως ανησυχητική την αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού το οποίο διαβιοί σε συνθήκες φτώχειας και αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

1 στους 2 εργαζόμενους
με μισθό κάτω των 800 ευρώ μικτά

Οι «στατιστικές της απόγνωσης» δείχνουν ότι

Η καθήλωση των μισθών σε επίπεδα κάτω των
800 ευρώ μικτά για περισσότερους από τους
μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η
εντυπωσιακή αύξηση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών και η απόλυτη
κυριαρχία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης έναντι της πλήρους απασχόλησης φιγουράρουν στην ετήσια έκθεση του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ. Το
άλλο αρνητικό χαραχτηριστικό που αφορά στην
αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι η αύξηση
του ποσοστού φτώχειας από το 27,7% που ήταν

• Αυξάνεται πολύ ανησυχητικά
το ποσοστό των μισθωτών που διαβιούν
στα όρια της φτώχειας

«Ήρθε η ώρα για μια πραγματική ανάκαμψη. Οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται τις αυξήσεις στους

Ανεργία
Στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ε.Ε. τα ποσοστά ανεργίας δεν ανακάμπτουν στα επίπεδα προ της κρίσης. Χώρες
όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Κύπρος υποφέρουν ιδιαίτερα
από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και δεν μπορούν να ανακάμψουν στα επίπεδα προ κρίσης, αναφέρεται η έκθεση. Σε επτά
χώρες, Πολωνία Τσεχία, Σλοβαία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Γερμανία και Μάλτα, το ποσοστό ανεργίας το 2016 ήταν κάτω
από τα επίπεδα του 2008.
Εξάλλου μετά από μια περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας την
περίοδο 2010 - 2014, η δημοσιονομική πολιτική έγινε πιο ουδέτερη το 2015 - 2016 στις περισσότερες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις ιδίως σε Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία και
Ελλάδα. Επεκτατικές θέσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο, την
Ισπανία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, την Αυστρία,
τη Γερμανία, το Βελγίο, την Ουγγαρία και τη Σουηδία.
Οι τάσεις της απασχόλησης αποκαλύπτουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Σε 14 από 28 χώρες, η κατάσταση
το 2016 ήταν ακόμη χειρότερη από ό,τι πριν από την κρίση.
Στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία δεν ήταν μόνο τα
ποσοστά απασχόλησης από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, καταγράφηκε και ανάλογη απώλεια θέσεων μεταξύ 2008 και 2016.
Μεταξύ 2002 και 2006, η αύξηση της απασχόλησης ήταν ανάλογη με την αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας. Ωστόσο,
στην εποχή μετακρκίσης οι ώρες εργασίας μειώθηκαν περισσότερο.

το ποσοστό αυτό για το έτος 2016 ανέρχεται
στο 35,7% του συνόλου του πληθυσμού, ενώ το
2009 ήταν στο 28,1%.
Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης με βάση τα
δεδομένα της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας [ Eurostat ] για το σύνολο των 28 χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνεται ότι οι
μόνες χώρες που έχουν υψηλότερα ποσοστά
ανθρώπων που βρίσκονται στο κατώφλι της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι
η Βουλγαρία με ποσοστό 41,3% και η Ρουμανία
με 37,4%.
Όλες ανεξαιρέτως οι υπόλοιπες χώρες έχουν
ποσοστά πολύ χαμηλότερα του 30% (Eurostat
Δεκέμβριος 2016). Η έκθεση διαπιστώνει δραματική καθίζηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα
της οικονομίας (στον δημόσιο τομέα η εικόνα
είναι εντελώς διαφορετική).
Σχεδόν 4 στους 10 μισθωτούς (ποσοστό 38,8%)
αμείβονται με καθαρούς μισθούς χαμηλότερους
των 700 ευρώ τον μήνα, χωρίς να υπάρχει η
διάκριση εάν πρόκειται για εργαζόμενους - μέλη
μονομελών νοικοκυριών ή για νοικοκυριά με
παιδιά.
Υπενθυμίζουμε ότι το κατώφλι της φτώχειας
για οικογένεια με 2 παιδιά ανέρχεται στα 9.475
ευρώ ετησίως, δηλαδή ποσό οριακά χαμηλότερο
των 9.800 ευρώ (14 μισθοί Χ 700 ευρώ).
Από αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα της συνύπαρξης με τα όρια της φτώχειας φαίνεται ότι

το 2010 στο 35,7% το 2015 . Σύμφωνα με την
έκθεση, η κατανομή των μηνιαίων αποδοχών
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι η
εξής: έως 799 ευρώ ποσοστό 51,6% (15,2% μέχρι
499 ευρώ, 23,6% μεταξύ 500-699 ευρώ και
12,8% μεταξύ 700-799 ευρώ), μεταξύ 800 και
999 ευρώ ποσοστό 17,3% και άνω των 1.000
ευρώ ποσοστό 17,8% (11,1% μεταξύ 1.000-1.299
ευρώ και 6,7% άνω των 1.300 ευρώ).
Αντίστοιχα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα: κάτω
των 800 ευρώ ποσοστό 11% (3,1% έως 499 ευρώ,
3,5% μεταξύ 500-699 ευρώ και 4,4% μεταξύ 700799 ευρώ), μεταξύ 800-999 ευρώ ποσοστό
23,6% και άνω των 1.000 ευρώ ποσοστό 54,4%
(38,5% μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 15,7% άνω
των 1.300 ευρώ).

Κυριαρχία μερικής απασχόλησης
Το 2016, οι εθνικές ή τοπικές κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) εξακολουθούν να
είναι εξαιρετικά λίγες σε αριθμό, ενώ για έβδομη χρονιά οι ΣΣΕ σε επίπεδο επιχείρησης υπερτερούν συντριπτικά. Με βάση τα στοιχεία του
υπουργείου Εργασίας, το 2016 υπογράφτηκαν
μόνο 10 κλαδικές/ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις.
Αντίθετα ο αριθμός των επιχειρησιακών ΣΣΕ
ανέρχεται σε 318, αντιπροσωπεύοντας το
95,21% του συνόλου των ΣΣΕ. Οι προσλήψεις με
πλήρη απασχόληση έχουν υποχωρήσει από 79%
το 2009 σε 45,3% το 2016. Παράλληλα, οι προσλήψεις για μερική απασχόληση από το 21%
που ήταν το 2009 εκτινάχθηκαν στο 54,7% το
2016.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Oι ενδιαφερόμενοι για τις πιο
κάτω κενές θέσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα
αναγραφόμενα τηλέφωνα των
οργανωτικών αξιωματούχων του
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας.
• Οι ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΤΔ ζητούν να προσλάβουν
άτομο με πτυχίο Μηχανικού για
την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ, απόφοιτο τεχνικής σχολής. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει
• - PROCESS CONTROL με σύστημα
βάρδιας για μόνιμη απασχόληση
•
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ/ΧΗΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛ
ΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τη θέση
QUALITY CONTROL με σύστημα
βάρδιας για απασχόληση από
Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο
•
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ/ΧΗΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛ
ΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τη θέση
QUALITY CONTROL OFFICER . Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Φάνο Θεοφάνους
96557646.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Μιχάλη Παντελή 99641048
• Ζητείται στη Λευκωσία ΟΔΗΓΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ με επαγγελματική
άδεια οδηγού. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Χαράλαμπο
Αυγουστή 99927380.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟ.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ
ΚΑΠΛΑΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Μιχάλη Παντελή
99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ
/
ΜΗΧΑΝΙΚΟ με 5ετή πείρα.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα την Λευκωσία
ζητά για άμεση πρόσληψη 5
ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Όλοι Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478718.
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Συνάντηση ΣΕΚ με Σερβικά συνδικάτα τηλεπικοινωνιών

Τ

ο μέλλον των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και στη
Σερβία, τέθηκε στο επίκεντρο
συνάντησης του γγ της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα και του γγ της
ΟΗΟ-ΣΕΚ Ανδρέα Ηλία με την
ηγεσία της ΕΠΟΕΤ και αντιπροσωπείας των συνδικάτων τηλεπικοινωνιών της Σερβίας.
Στη συνάντηση ο επικεφαλής
της συντεχνίας των Σερβικών
συνδικάτων ανέλυσε στην ηγεσία της ΣΕΚ τον τρόπο λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών στη
Σερβία και πως η προσπάθεια
των σερβικών συνδικάτων είναι
θωράκιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων στο νέο εργασιακό περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε μετά την παγκόσμια
οικονομική κρίση.
Αντηλάγγησαν απόψεις για τους
τρόπους καλύτερης προστασίας
των εργαζομένων ενώ ο γγ της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας προέβη
σε μια εκτενή ενημέρωση για τα
κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τους
κύπριους εργαζόμενους και
γενικότερα την κυπριακή κοινωνία ενώ
δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος τονίζοντας πως ένα σημαντικό

κομμάτι του Κυπριακού εδάφους εξακολουθεί μετά από τέσσερεις και πλέον
δεκαετίες να βρίσκεται υπό κατοχή από
τουρκικά στρατεύματα.

Εκ μέρους της ΕΠΟΕΤ παρόντες στη
συνάντηση ήταν ο πρόεδρος και γενικός
γραμματέας της οργάνωσης Γιαννάκης
Ευαγόρου και Ηλίας Δημητρίου.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΚ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π

ρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου
Εργατικών Διαφορών, μετά από μια
πολύχρονη δίκη δικαίωσε μέλος της ΣΕΚ
το οποίο είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη
καταγγέλλοντας δυσμενή μεταχείριση,
μετά από καταγγελία για σεξουαλική
παρενόχληση από συνάδελφο της, καθώς
και παράνομη απόλυση της. Το μέλος
κατήγγειλε θυματοποίηση, μονόπλευρη
βλαπτική μεταβολή των όρων και συνθηκών απασχόλησης της και δυσμενή μεταχείριση που υπέστηκε λόγω των καταγγελιών που υπέβαλε πρώτα στον εργοδότη της και μετά στην Επίτροπο Διοικήσεως.
Η υποβολή γραπτής καταγγελίας στην
Επίτροπο Διοικήσεως για δυσμενή μεταχείριση της μετά από καταγγελία της για
σεξουαλική
παρενόχληση
συνιστά
καταγγελία για παράβαση της αρχής της
ίσης μεταχείρισης.
Η υπόθεση για
σεξουαλική παρενόχληση δεν επιδικάστηκε για τον λόγο ότι είχε περάσει το
χρονικό περιθώριο των 12 μηνών που
είχε το μέλος για να καταγγείλει μια
τέτοια υπόθεση. Η υπόθεση όμως για
παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης επιδικάστηκε και μετά από 6 χρόνια
το δικαστήριο κατέληξε σε απόφαση
υπέρ του μέλους μας.
Σύμφωνα με το δικαστήριο το μέλος αμέσως μετά τις καταγγελίες της βρέθηκε σε
δυσμενέστερη θέση αφού της αφαιρέθηκαν καθήκοντα.
Οι ενέργειες αυτές σύμφωνα με το δικαστήριο συνιστούν δυσμενή μεταχείριση
της και μονόπλευρη βλαπτική μεταβολή
των συνθηκών απασχόλησης της, η
οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως
προσβλητική για την αξιοπρέπεια της

προκαλώντας της ηθική βλάβη. Ο εργοδότης απέτυχε να αποδείξει αποτελεσματική εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης
και το δικαστήριο έκρινε ότι στην προκειμένη περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη
ότι αυτά τα γεγονότα έγιναν σε πολύ
σύντομο χρόνο μετά τις καταγγελίες της

• Το δικαστήριο εξέδωσε
διάταγμα για επαναπρόσληψη
στη διευθυντική θέση
που κατείχε και αποζημιώθηκε
με το ποσό των €10.000
• Ο εργοδότης κρίθηκε υπεύθυνος
γιατί δεν έλαβε κάθε πρόσφορο και
έγκαιρο μέτρο προς αποτροπή
σεξουαλικών παρενοχλήσεων
στον χώρο εργασίας
προς την Επίτροπο, υπήρξε δυσμενή
μεταχείριση της σε σχέση με τους όρους
και τις συνθήκες απασχόλησης της και
βλαπτικής μεταβολής των συνθηκών
απασχόλησης της λόγω της υποβολής
των καταγγελιών της. Σύμφωνα με την
απόφαση του Δικαστηρίου η εργοδότρια
εταιρεία απέτυχε να αποσείσει το βάρος
της απόδειξης ότι υπό τις περιστάσεις
και εντός του πραγματικού πλαισίου της
υπόθεσης ενέργησε εύλογα ως ένας λογικός εργοδότης και ότι νόμιμα και δικαιολογημένα τερμάτισε την απασχόληση της
ενάγουσας εντός των πλαισίων του Περί
Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.
Επίσης η Εταιρεία θεωρήθηκε υπεύθυνη
γιατί δεν έλαβε κάθε πρόσφορο και
έγκαιρο μέτρο προς αποτροπή σεξουαλικών παρενοχλήσεων στον χώρο εργασίας

της ενάγουσας καθώς και πράξεων
δυσμενούς μεταχείρισης λόγω απόκρουσης ή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης αφού ο εργοδότης δεν είχε υιοθετήσει πολιτική ή και κώδικα πρακτικής
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας της ενάγουσας.
Για τους λόγους αυτούς ο εργοδότης
φέρει την ευθύνη για την απόλυση της
και θα πληρώσει το μέλος με το ποσό
των €984,40 ως αποζημιώσεις για
παράνομη απόλυση της, €984,40 ως
πληρωμή αντί προειδοποίησης και
€10,000 ως αποζημίωση. Το δικαστήριο
έκδωσε διάταγμα για επαναπρόσληψη
στη διευθυντική θέση που κατείχε και
αποζημιώθηκε με το ποσό των €10.000.
Ένα τρανταχτό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι η πρωτοβουλία της ΣΕΚ για
ένταξη Κώδικα για αντιμετώπιση της
παρενόχλησης, της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στις Συλλογικές
Συμβάσεις είναι πιο επιβεβλημένη από
ποτέ. Ένας Κώδικας που θα καλύπτει και
θα δίνει κατευθυντήριες γραμμές στους
εργαζόμενους, αλλά και στους εργοδότες,
αφού όπως φάνηκε από την συγκεκριμμένη υπόθεση, το Δικαστήριο λαμβάνει
σοβαρά υπόψη τις ενέργειες των εργοδοτών σ’ αυτό το θέμα.
Αναμένουμε λοιπόν από την πολιτεία να
στηρίξει αυτή την προσπάθεια της ΣΕΚ
και να γίνει αρωγός στην υλοποίηση
αυτής της πρωτοβουλίας.
Στη σύγχρονη κοινωνία που δυστυχώς
αυτά τα φαινόμενα πληθαίνουν, κρίνεται
απαραίτητη η ενημέρωση, η πρόληψη και
η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Γεωργία Επιστηθίου, ΣΕΚ
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Μ

ε τα ηρωικά κατορθώματα
τους οι νέοι, μαθητές και
εργαζόμενοι, διαδραμάτησαν
καθοριστικό ρόλο στον εθνικοαπελευθερωτικό, αντιαποικιακό Αγώνα της ΕΟΚΑ 195559 . Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πρώτο τον Κυριάκο
Μάτση,
εκπαιδευμένοι στη
χρήση των όπλων, διέκοψαν
τις σπουδές τους, και εντάχθηκαν στην ΕΟΚΑ. Ο Κυβερνήτης
Άρμιτεϊτζ, εφαρμόζοντας το
νόμο της 15ης Ιουλίου 1955 για
προσωποκράτηση
ατόμων
χωρίς δίκη, έστειλε αρκετούς
Κυπρίους στα κρατητήρια και
στην αγχόνη. Η ΕΟΚΑ όμως,
ενισχυόμενη συνεχώς με νέα
μέλη, έπληττε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία τις δυνάμεις
ασφαλείας.
Η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων
Αγωνιστών (ΕΟΚΑ), οργάνωση
των ανυπότακτων Ελλήνων
της Κύπρου, ξεκίνησε την 1η
Απριλίου 1955 με εκρήξεις
βομβών στις κυριότερες πόλεις
της Κύπρου και αιφνιδιάζοντας τις Βρετανικές Αρχές,
αλλά και τον ίδιο τον Κυπριακό λαό. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε το πρώτο φυλλάδιο
του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα – Διγενή για τον
σκοπό του Αγώνα.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ είχε αποκλειστικό σκοπό την ελευθερία
της Κύπρου και την ενσωμάτωση της στον εθνικό κορμό ,
όπως εγινε με την Κρήτη, τα
Επτάνησα, τα Δωδεκανησα και
άλλα μέρη του υπόδουλου
Ελληνισμού. Δεν υπήρχε κανένα
αντιβρετανικό ελατήριο, όταν η
ΕΟΚΑ έστρεφε τα όπλα εναντίον των Βρετανών αποικιοκρατών. Σαφέστατη η δήλωση
του Διγενή:
«Ανέλαβον τον αγώνα εναντίον
των παλαιών φίλων και συμμάχων μου, δια να υπεραμυνθώ των ιδίων ακριβώς ιδεωδών, δια τα οποία ειχομεν
συμπολεμήσει μετ' αυτών εις
τα πεδία του πρώτου και δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Ο
αγώνας της Κύπρου ουδέν
αντιβρετανικόν ελατήριον υπέκρυπτεν. Υπηγορεύθη από
αδήριτον ανάγκην και κατέστη
αναγκαίος μετά τη διάψευσιν
των ελπίδων και των προσδοκιών του Ελληνικού και ιδιαιτέρως του Κυπριακού λαού».

Ο όρκος των μελών
της ΕΟΚΑ
Οι αγωνιστές, προτού γίνουν
επισήμως μέλη της ΕΟΚΑ, έδιναν όρκο με τον οποίο δεσμεύονταν ότι θ' αγωνιστούν με
όλες τους τις δυνάμεις για την
απελευθέρωση της Κύπρου.
Έλεγαν ορκιζόμενοι:

Ήταν 1η του Απρίλη της ΕΟΚΑ η αρχή
τας δυνάμεις δια την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον
Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και
αυτήν την ζωήν μου.
2. Δεν θα εγκαταλείψω τον
αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της
Οργανώσεως και αφού εκπληρωθή ο σκοπός του αγώνος.

μένοι οι αγωνιστές είχαν
ακμαίο και σταθερό φρόνημα
σ' όλη τη διάρκεια του Αγώνα.
Δεν λύγιζαν στις απειλές του
δυνάστη, στις Βαριές ποινές
των δικαστηρίων, στα απάνθρωπα Βασανιστήρια. Ούτε και
η καταδίκη τους στον δι' απαγχονισμού θάνατο μπόρεσε να
κάμψει το φρόνημα τους, γιατί

«Η ενέργεια μας αυτή αιφνιδίασε τους πάντας: Τας αρχάς
της Κύπρου, τους Κυπρίους,
τους εν Ελλάδι. Δεν έλειψαν εν
τούτοις και αι αντιδράσεις... Η
πρώτη εντύπωσις μεταξύ του
Ελληνικού πληθυσμού της
νήσου υπήρξεν αρίστη. Ο λαός
βλέπει πλέον τον Εθνικόν
αγώνα του να λαμβάνη έμπρακτον εκδήλωσιν,
αντί της ακολουθούμενης μέχρι
της ημέρας εκείνης τακτικής του
χαρτοπόλεμου»
Σε
απόρρητη
έκθεση της Αγγλικής
Κεντρικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών,
η
οποία
δρούσε
στην Κύπρο, γράφτηκε:

√ Νέοι, μαθητές και εργαζόμενοι έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στον Αγώνα της ΕΟΚΑ
√ 39 μέλη της εργατομάνας – ηρωομάνας ΣΕΚ
θυσιάσθηκαν μαζί με δεκάδες άλλους συναγωνιστές τους
για την Ελευθερία της μαρτυρικής Κύπρου
και την Ένωση με την Μάνα Ελλάδα
3· Θα πειθαρχήσω απολύτως
εις τας διαταγάς του Αρχηγού
της Οργανώσεως και μόνον
τούτου.
4. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσον
επί των μυστικών της Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμμαχητών μου,
έστω και εάν βασανισθώ δια
να ομολογήσω.

πίστευαν στο θεό και στην
Ελλάδα.

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
Μόδεστος Παντελή, ο πρώτος
νεκρός της ΕΟΚΑ. Γρηγόρης
Αυξεντίου, ο πρώτος καταζητούμενος. Συλλήψεις αγωνιστών

«Η έκρηξις της
τρομοκρατίας εις
τόσον
μεγάλην
κλίμακα υπήρξε
δι' ημάς ο μεγαλύτερος αιφνιδιασμός».

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΓΕΝΗ
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
έγραψε στον Διγενή μετά τα
γεγονότα της 1ης Απριλίου:
«Σας στέλλω τις θερμότερες
ευχές μου και τα ειλικρινή μου
συγχαρητήρια. Χίλιες φορές
εύγε! Οι κατακτηταί αντιλαμβάνονται ότι μπήκαμε σε
σοβαρόν στάδιον αγώνος».

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ
Στις ηρωικές πράξεις της 1ης
Απριλίου η ΕΟΚΑ έχασε το
πρώτο της παλληκάρι, τον
Μόδεστο Παντελή, από το
Λιοπέτρι. Πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθεια του
ν' αποκόψει ηλεκτροφόρα σύρ-
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ματα, για να επέλθει συσκότιση και να δράσουν πιο αποτελεσματικά οι ομάδες της ΕΟΚΑ
στην Αμμόχωστο.
Την ίδια μέρα καταζητήθηκε
από την Αστυνομία ο τομεάρχης Αμμοχώστου Γρηγόρης
Αυξεντίου, που ήταν επικεφαλής της ομάδας η οποία έδρασε στην επισταθμια της Δεκέλειας. Επικηρύχθηκε με το
ποσό των £250, που θα έπαιρνε όποιος έδινε τέτοιες πληροφορίες, οι οποίες θα οδηγούσαν στη σύλληψη του. Αργότερα το ποσό αυξήθηκε στις
£5.000, ενώ στην περίπτωση
του Διγενή το ποσό της επικήρυξης του ήταν £10.000. Όλοι
οι μετέπειτα καταζητούμενοι
επικηρύσσονται με το ποσό
των £5.000.
Στη Λάρνακα η Αστυνομία
συνέλαβε πέντε μέλη της ΕΟΚΑ,
που έδρασαν την 1η Απριλίου.
Συνελήφθη ο τομεάρχης Σταύρος Ποσκώτης, δυο ομαδάρχες
και δυο μέλη των ομάδων. Από
τα μέλη της ΕΟΚΑ στην επαρχία Αμμοχώστου, συνελήφθη ο
Χριστοφής Παντελή, αδελφός
του Μόδεστου Παντελή, ο
οποίος επέστρεφε από την
επιχείρηση της ΕΟΚΑ στην επισταθμια της Δεκέλειας.
Όλοι οι συλληφθέντες καταδικάστηκαν έπειτα σε πολυετείς
φυλακίσεις. Η προσαγωγή
τους στο δικαστήριο και η
καταδίκη τους δεν έκαμψαν το
ηθικό τους ούτε κλόνισαν την
πίστη τους στην ελευθερία της
Κύπρου. Είναι χαρακτηριστική
η δήλωση του Χριστοφή
Παντελή ενώπιον του δικαστηρίου, προτού ακούσει την
καταδικαστική γι' αυτόν απόφαση σε επταετή φυλάκιση:
«Απλώς έκαμα το καθήκον
μου ως Έλλην πατριώτης δια
την ελευθερίαν, δια την οποίαν Άγγλοι και Κύπριοι επολέμησαν μαζί».

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ» ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Μετά τις εκρήξεις της 1ης Απριλίου oι αποικιοκρατικές Αρχές
προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαρθρώσουν την ΕΟΚΑ, τα μέλη
της οποίας αποκαλούν «τρομοκράτες». Κάνουν συλλήψεις, επιβάλλουν πρόστιμα ατομικά και ομαδικά, κατασκευάζουν κρατητήρια για πολιτικούς κρατουμένους, καταδικάζουν αγωνιστές σε
πολυετείς φυλακίσεις, χρησιμοποιούν άφθονο χρήμα για διαφθορά συνειδήσεων, καταφεύγουν σε φρικτά Βασανιστήρια των
συλλαμβανομένων, εφαρμόζουν το δι' αγχόνης θάνατο αγωνιστών.
5. Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα
διαταγήν της Οργανώσεως ή
μυστικόν το οποίον περιήλθεν
εις γνώσιν μου παρά μόνον εις
εκείνους δι' ους έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού της
Οργανώσεως.
6. Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του
αγώνος και θα είναι απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτέλειας ή κομματικού συμφέροντος.

«Ορκίζομαι εις το όνομα της
Αγίας Τριάδος ότι:

7. Εάν παραβώ τον όρκον μου
θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος
πάσης ηρωρίας»

1. Θα αγωνισθώ με όλας μου

Με τον πιο πάνω όρκο δεσμευ-

Ο ένοπλος αγώνας του
Κυπριακού λαού εναντίον των
Άγγλων άρχισε 30 λεπτά μετά
τα μεσάνυκτα της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απριλίου 1955,
σύμφωνα με τις οδηγίες του
Διγενή. Εκκωφαντικές εκρήξεις
συγκλόνισαν τη Λευκωσία, τη
Λάρνακα και τη Λεμεσό, καθώς
και στρατιωτικές επισταθμίες.

Στις αρχές Μαΐου του 1955, οκτώ Κύπριοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευμένοι για το επαναστατικό κίνημα της
Κύπρου, διακόπτουν τις σπουδές τους, έρχονται στο νησί τους
και προσφέρονται να συμμετάσχουν στον απελευθερωτικό
Αγώνα της ΕΟΚΑ. Τοποθετήθηκαν από τον Διγενή ως τομεάρχες
και ομαδάρχες. Οι υπηρεσίες που πρόσφεραν και οι οκτώ υπήρξαν πολυτιμότατες. Τα ονόματα των φοιτητών είναι:
1. Ρένος Κυριακίδης, Φυσικομαθηματικής Σχολής
2. Θάσος Σοφοκλέους, Φυσικομαθηματικής Σχολής
3. Φώτης Παπαφώτης, Θεολογικής Σχολής

Στη Λευκωσία η πιο καίρια
έκρηξη έγινε στον κυβερνητικό
ραδιοσταθμό με επικεφαλής

4. Πέτρος Στυλιανού, Φιλοσοφικής Σχολής

τον Μάρκο Δράκο. Ο αρχηγός
Διγενής σημείωσε για τη δράση
της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου:

7· Ανδρέας Λαμπριανίδης, Θεολογικής Σχολής (μόλις πήρε το
πτυχίο του)

5· Νίκος Αγγελίδης, Φιλοσοφικής Σχολής
6. Ανδρέας Νέστορος, Ιατρικής Σχολής

8. Νίκος Σπανός, Φιλοσοφικής Σχολής (ήρθε τον Ιούνιο)
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο

ρόλος των συντεχνιών
στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας
είναι ιδιαίτερα σημαντικός
ειδικότερα στο νέο εργασιακό
περιβάλλον όπου η εκμετάλλευση των εργαζομένων έχει
καταστεί καθημερινό φαινόμενο.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αναγκαιότητα της εποχής
η ενδυνάμωση των συντεχνιών
ζητημάτων που προκύπτουν
στην καθημερινότητα των
εργαζομένων.

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας έχει καταστήσει σαφές
πως ο ρόλος του Κινήματος
ενισχύεται με την πάροδο του
χρόνου και πως η διαχρονική
θέση της ΣΕΚ είναι η συνεχής
και αδιάλειπτη προσπάθεια
βελτίωσης του βιοτικού επιπέ-

√

δου των εργαζομένων και
ευρύτερα των πολιτών.
Συνεπώς, πρόσθεσε, θα πρέπει
να δώσουμε όλοι έμφαση στον
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τους εργαζόμενους και
μέσα από τη διεκδικητική μας
ικανότητα και δράση να πεί-

Στρατηγικές μαρκετινγ στο επίκεντρο σειράς σεμιναρίων
της Συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

σουμε για τον σημαντικό ρόλο
της συντεχνίας και πως μπορεί
ο εργαζόμενος να μας εμπιστευθεί ως αξιόπιστο θεματοφύλακα των δίκαιων αιτημάτων του.
Η ηγεσία του Κινήματος επεσήμανε θα βρίσκεται συνεχώς
κοντά στον μηχανισμό της και
στα στελέχη της ΣΕΚ και θα
αφουγκράζεται τις θέσεις και
εισηγήσεις που στοχεύουν
στην περαιτέρω ενίσχυση της
συλλογικής προσπάθειας για
δραστική ανάπτυξη της συνδικαλιστικής μας ισχύς.
Δ. Ησαϊα

Αυτό τονίστηκε στο δεύτερο
κύκλο σεμιναρίων της συνδικαλιστικής σχολής της ΣΕΚ
στον Πρωταρά στο πλαίσιο
του οποίου τόσο το έμμισθο
προσωπικό της ΣΕΚ όσο και
στελέχη του Κινήματος που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης
εκπαιδεύονται για τις στρατηγικές μάρκετινγκ.
Στην παρουσία του γενικού
γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα, του αγγ της ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ, του γενικού οργανωτικού Πανίκου Αργυρίδη και
του γενικού Ταμία Σάββα
Κούλα διεξήχθητε μια εποικοδομητική συζήτηση για τα
προβλήματα που ταλανίζουν
την κοινωνία και πως το συνδικαλιστικό Κίνημα μπορεί να
ενισχύσει την παρουσία του
και τη συμβολή του στην επίλυση ,ειδικότερα εργασιακών

Η

ΣΕΚ και όλοι οι οργανωμένοι φορείς που έθεσαν ως
στόχο και όραμα την υλοποίηση του ΓΕΣΥ, έχουμε υποχρέωση έναντι των συμπολιτών
μας να στηρίξουμε μέχρι
τέλους την τιτάνια προσπάθεια του Υπουργού Υγείας,
μέχρι ότου κατορθώσουμε να
προσφέρουμε στον κυπριακό
λαό αξιοπρεπείς υπηρεσίες
υγείας.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Μιχάλης
Μιχαήλ στο πλαίσιο συνάντησης της Κοινωνικής Συμμαχίας
με τον υπουργό Υγείας Γιώργο
Παμπορίδη, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Τετάρτη. Εκφράστηκε για άλλη
μια φορά η θέληση και η αποφασιστικότητα για περεταίρω
ενδυνάμωση των προσπαθει-

Μιχάλης Μιχαήλ, αναπληρωτής γ.γ. ΣΕΚ

Με αποφασιστικότητα θα εντείνουμε
την προσπάθεια για εφαρμογή του ΓΕΣΥ

κοινωνία των πολιτών και
αυτό αναδεικνύει το πόσο
σημαντική και αναγκαία είναι
αυτή η κοινωνική μεταρρύθμιση.

ών, μέχρι την τελική υλοποίηση του στόχου.
Ο κ. Μιχαήλ παρότρυνε

τον

√ Η κοινωνική συμμαχία
δεν θα ανεκτεί την υπονόμευση της υγείας του λαού
Υπουργό Υγείας να παίρνει
δύναμη από όλες αυτές τις
οργανώσεις που συμμετέχουν
στην Κοινωνική Συμμαχία και
εκπροσωπούν την πλειοψηφία
του Κυπριακού λαού ώστε, να

συνεχίσει ακατάπαυστα την
προσπάθεια που ξεκίνησε
ενάντια σε πισωγυρίσματα και
σκοπιμότητες.
Τόνισε παράλληλα, πως για
πρώτη φορά από την ύπαρξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
συστάθηκε μια τόσο ισχυρή
κοινωνική συμμαχία από την

Παράλληλα, η Κοινωνική Συμμαχία δήλωσε ξεκάθαρα την
ετοιμότητα της να συνεχίσει με
αποφασιστικότητα και κάθε
νόμιμο μέσο να προωθεί το
ΓΕΣΥ και δεν θα ανεχτεί τις
οποιεσδήποτε προσπάθειες
που θα υπονομεύουν την υγεία
του λαού.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τ

ο κράτος είναι υποχρεωμένο
να προσφέρει υψηλού επιπέδου
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη σε όλους τους
πολίτες σε όλες τα στάδια της
ζωής.

9

Η Κυπριακή κοινωνία απαιτεί
πάραυτα ποιοτικό σύστημα υγείας

Αυτή η ανάγκη που ήδη καθυστέρησε να υλοποιηθεί θα
πάρει σάρκα και οστά με τη
λειτουργία του ΓΕΣΥ.
Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώθηκε τόσο από τη ΣΕΚ όσο και
από τον υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη σε εκδήλωση
που πραγματοποιήβθηκε την

Της Δέσποινας Ησαϊα
περασμένη Τετάρτη στη ΣΕΚ
Λεμεσού για ενημέρωση στελεχών και μελών του Κινήματος
για το ΓΕΣΥ.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα ο
υπουργός Υγείας δήλωσε πως
όσο καθυστερεί η ψήφιση του
ΓΕΣΥ τόσο χειροτερεύουν τα
πράγματα για τονα πλό πολίτη
ο οποίος στοιβάζεται στις
ουρές αναμονής. Για αυτό
ακριβώς το λόγο κάλεσε τη
Βουλή να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και να ανάψει το
πράσινο φως στην υλοποίηση
ενός σύγχρονου σχεδίου υγείας
που να μπορεί να καλύψει τον
κάθε πολίτη χωρίς να αισθάνεται ανασφάλεια για το οικονομικό ζήτημα.
Ο κ. Παμπορίδης κατέληξε με
σαφήνεια ότι:
• Η Υγεία του λαού δεν είναι
διαπραγματεύσιμη
• Οι πολίτες οφείλουν να βγουν
μπροστά και να διεκδικήσουν
αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας
και πως τα οικονομικά και
προσωπικά συμφέροντα δεν
πρέπει να αφεθούν να υπονομεύσουν την υγεία του λαού.
Ο Θωμάς Αντωνίου, πρόεδρος
του ΟΑΥ στη σύντομη παρέμβαση του τόνισε πως το ΓεΣΥ
είναι σχεδιασμένο από τους
κορυφαίους συμβούλους στον
κόσμο, είναι ισοζυγισμένο,
περιλαμβάνει τις βέλτιστες
πρακτικές των συστημάτων
υγείας στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα είναι προσαρμοσμένο στην
Κυπριακή πραγματικότητα.
Βάσει του σχεδιασμού για το
ΓεΣΥ, ο κάθε Κύπριος πολίτης
είναι δικαιούχος από τη στιγμή
της γέννησής του και καθόλη τη
διάρκεια της ζωής του, ανεξαρτήτως ηλικίας, προϋπάρχουσων και χρόνιων παθήσεων
και οικονομικής δυνατότητας.
Εν κατακλείδι τόνισε πως η
εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι καθολική κοινωνική ανάγκη και
απαίτηση και πως η ΣΕΚ,
υπήρξε ανέκαθεν και εξακολουθεί να είναι από τους πιο
ένθερμους και συνεπέστερους
υποστηρικτές της υλοποίησης του κοινωνικού δικαιώματος για το Γε.Σ.Υ.
Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ απηύθυνε έκκληση στα
κόμματα να κοιτάζουν κατάματα την κοινωνία και να μην
προδώσουν τις προσδοκίες
της.

Θωμάς Αντωνίου, πρόεδρος ΟΑΥ

Η Κύπρος είναι η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτει καθολικό σύστημα υγείας

Θ

α ήταν κοινωνικά ανεύθυνο και καταστροφικό αν εγκαταλείπαμε αυτό το
σχεδιασμό και αρχίζαμε και πάλι τους
αυτοσχεδιασμούς, τις μελέτες και τςι
παλινδρομήσεις. Πυξία μας είναι οι ιστορικής σημασίας ομόφωνες πολιτικές
αποφάσεις για εφαρμογή του συγκεκριμένου ενιαίου ΓεΣΥ το συντομότερο.

στε να δώσουμε, αυτό που ο Κύπριος
πολίτης δικαιούται: κοινωνικά αλληλέγ-

γυο, ισότιμο και καθλικό Σύστημα Υγείας.

Εμείς στον οργανισμό παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας, ώστε σε συνεργασία με το Υ.Υ., τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους φορείς της υγείας και
στα πλαίσια των ομόφωνων πολιτικών
αποφάσεων, να μπορέσουμε να δώσουμε
στον Κύπριο πολίτη αυτό που υπορεούμα-

Μιχάλης Μιχαήλ, α.γ.γ. ΣΕΚ

Ας μη χαθεί η μεγάλη ευκαιρία για ένα καθολικό Σχέδιο Υγείας

Γ

ια πρώτη φορά βρισκόμαστε μπροστά
από μια μεγάλη ευκαιρία να δώσουμε
στο λαό ένα καθολικό σχέδιο υγείας το
οποίο θα αποτελεί ασπίδα προστασίας
για την υγεία του, και θα μπορούν πλέον
όλοι, φτωχοί και πλούσιοι, να έχουν ισότιμη πρόσβαση και παροχή στις υπηρεσίες υγείας. Όσο κοντά όμως είμαστε,
είμαστε και τόσο μακριά, γιατί η εμπειρία
μας απόδειξε ότι τίποτε δεν τελειώνει αν
δεν τελειώσουν όλα. Και δεν μπορούμε
παρά να ανησυχούμε γιατί ενόσω πλησιάζουμε προς το τέλος κάποιοι θα επιλέξουν
να βρούν τρόπο και να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί για να υπονομευόσουν την
κοινωνική μεταρρύθμιση.
Απευθύνουμε έκκληση στα κόμματα να
κοιτάξουν στα μάτια την κοινωνία και να

μην προδώσουν τις προσδοκίες της. Και
επειδή είναι ώρα ευθύνης, προειδοποιούμε
ότι δεν θα χαριστούμε σε όσους δοκιμάσουν να προδώσουν τις ανάγκες της κοινωνίας.
Η ΣΕΚ είναι έτοιμη θα βγει πρώτη μπροστά
αν χρειαστεί και να καλέσει σε αγώνα την
κοινωνία, και θα κατονομάσει και θα
επιρρίψει ευθύνες σε όσους αντιστρατεύονται το γενικό συμφέρον της κοινωνίας.
Γι’ αυτό καλούμε όλους σε εγρήγορση,
γιατί είναι ιερό χρέος όλων μας να στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις αυτή τη σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση, η οποία θα
δώσει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και
αξιοπρέπεια στους πολίτες ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και πολιτισμένου κράτους.

• Ιερό χρέος όλων μας
να στηρίξουμε με όλες
τις δυνάμεις αυτή τη σημαντική
κοινωνική μεταρρύθμιση
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Ο

ι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 60 χρόνια μετά την ιδρυτική
διακήρυξη της Ρώμης, υπέγραψαν κοινή
Διακήρυξη, σε τελετή που έγινε στο
Καπιτώλιο στις 25 Μαρτίου του 2017.

Η Διακήρυξη της Ρώμης
(25 Μαρτίου 2017)
Δήλωση των ηγετών των 27 κρατών
μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εμείς, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών
και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η
οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ενότητας
αποτελεί ένα τολμηρό και μακρόπνοο
σχέδιο. Πριν από εξήντα χρόνια, ανακάμπτοντας από την τραγωδία δύο
παγκοσμίων πολέμων, αποφασίσαμε
να ενωθούμε και να αναγεννήσουμε από
τις στάχτες της την ήπειρό μας. Οικοδομήσαμε μια μοναδική Ένωση με κοινά
θεσμικά όργανα και ισχυρές αξίες, μια
κοινότητα ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
κράτους δικαίου, μια σημαντική οικονομική δύναμη με ασύγκριτα επίπεδα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας
Η ευρωπαϊκή ενότητα ξεκίνησε σαν ένα
όραμα λίγων και μετουσιώθηκε σε ελπίδα των πολλών. Και μετά η Ευρώπη
έγινε ξανά μία. Σήμερα, είμαστε ενωμένοι και δυνατότεροι, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη επωφελούνται από τη ζωή σε μια
διευρυμένη Ένωση που έχει ξεπεράσει
τις παλιές διαφορές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει
πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε
παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις,
τρομοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, προστατευτισμός, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, Ενωμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε έναν
ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και να
προσφέρουμε στους πολίτες μας ασφάλεια, αλλά και νέες ευκαιρίες.

Θα καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή
Ένωση ισχυρότερη και πιο ανθεκτική,
μέσα από ακόμα μεγαλύτερη ενότητα
και αλληλεγγύη μεταξύ μας και μέσα
από την τήρηση κοινών κανόνων. Η
ενότητα είναι αναγκαιότητα, αλλά και
ελεύθερη επιλογή μας. Το κάθε κράτος
μόνο του, θα είχε περιθωριοποιηθεί από
την παγκόσμια δυναμική. Μόνο αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να επηρεάσουμε
τη δυναμική αυτή και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και
αξίες. Θα προχωρούμε ενωμένοι, με
διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση
όπου χρειάζεται, αλλά πάντα προς την
ίδια κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει και
στο παρελθόν, τηρώντας τις Συνθήκες
και διατηρώντας πάντα ανοιχτή την
πόρτα σε εκείνους που θα θελήσουν να
συμμετάσχουν αργότερα. Η Ένωσή μας
είναι ενιαία και αδιαίρετη.
Στα επόμενα δέκα χρόνια επιθυμούμε
μια Ένωση ασφαλή, ευημερούσα, ανταγωνιστική, βιώσιμη και κοινωνικά
υπεύθυνη και με τη βούληση και την
ικανότητα να διαδραματίζει κεντρικό
ρόλο στον πλανήτη και να διαμορφώνει
την παγκοσμιοποίηση. Επιθυμούμε μια
Ένωση όπου οι
πολίτες της θα
έχουν νέες ευκαιρίες
για πολιτιστική και
κοινωνική ανάπτυξη
και οικονομική μεγέθυνση. Επιθυμούμε
μια Ένωση που θα
παραμένει ανοικτή
στις
ευρωπαϊκές
χώρες που σέβονται
τις αξίες μας και
δεσμεύονται να τις
προαγάγουν.
Σε αυτή την εποχή
αλλαγών και έχοντας επίγνωση των
ανησυχιών
των
πολιτών
μας,
δεσμευόμαστε ως
προς το θεματολόγιο της Ρώμης και
δηλώνουμε ότι θα
καταβάλουμε προσπάθειες για να
υλοποιήσουμε:
1. Μια ασφαλή και

προστατευμένη Ευρώπη: μια Ένωση
όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται
ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου τα εξωτερικά μας
σύνορα θα είναι ασφαλή, εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και
βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που
θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα· μια
Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.
2. Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη: μια Ένωση που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης· μια
Ένωση στην οποία μια ισχυρή, διασυνδεδεμένη και εξελισσόμενη ενιαία αγορά
που θα ενσωματώνει τις τεχνολογικές
μετεξελίξεις, και ένα σταθερό και ισχυρότερο ενιαίο νόμισμα θα διανοίγουν
οδούς ανάπτυξης, συνοχής, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και συναλλαγών, κατά κύριο δε λόγο για τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις· μια Ένωση
που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη
ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα εργάζεται για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· μια
Ένωση όπου οι οικονομίες θα συγκλίνουν· μια Ένωση όπου ο ενεργειακός
εφοδιασμός θα διασφαλίζεται και θα
είναι οικονομικά προσιτός και το περιβάλλον καθαρό και ασφαλές.
3. Μια κοινωνική Ευρώπη: μια Ένωση
που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυν-

ση, θα προωθεί την
οικονομική και κοινωνική
πρόοδο αλλά και τη
συνοχή και τη σύγκλιση,
ενώ θα προστατεύει
παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής
αγοράς· μια Ένωση που
θα λαμβάνει υπόψη της
την ποικιλομορφία των
εθνικών συστημάτων και
τον βασικό ρόλο που
διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι· μια
Ένωση που θα προάγει
την ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών
καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες
για όλους· μια Ένωση
που θα μάχεται την
ανεργία, τις διακρίσεις,
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια· μια Ένωση όπου οι
νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή
εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν
εργασία σε όλη την ήπειρο· μια Ένωση
που θα διατηρεί την πολιτιστική μας
κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.
4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στην
παγκόσμια σκηνή: μια Ένωση που θα
διευρύνει τις υφιστάμενες εταιρικές
σχέσεις, θα οικοδομεί νέες και θα προάγει τη σταθερότητα και την ευημερία
στην άμεση γειτονία της ανατολικά και
νότια, αλλά και στη Μέση Ανατολή,
στην Αφρική και παγκοσμίως· μια
Ένωση έτοιμη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να συνδράμει για τη
δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντικής
βιομηχανίας· μια Ένωση που θα
δεσμεύεται να ενισχύει την κοινή της
ασφάλεια και άμυνα, και σε συνεργασία
και συμπληρωματικά με τον Οργανισμό
Βορειοατλαντικού Συμφώνου λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις
νομικές δεσμεύσεις· μια Ένωση που θα
συμμετέχει ενεργά στα Ηνωμένα Έθνη
και θα προστατεύει ένα πολυμερές
σύστημα που θα βασίζεται σε κανόνες,
θα είναι υπερήφανη για τις αξίες της
και θα προστατεύει τους πολίτες της,
θα προωθεί το ελεύθερο και δίκαιο
εμπόριο καθώς και μια θετική παγκόσμια πολιτική για το κλίμα.

Θα επιδιώξουμε τους στόχους αυτούς πεπεισμένοι ότι το μέλλον της Ευρώπης
βρίσκεται στα χέρια μας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το καλύτερο μέσο
για την επίτευξη των στόχων μας. Δεσμευόμαστε ότι θα ακούμε και θα ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες μας και ότι θα συνεργαζόμαστε με τα εθνικά μας κοινοβούλια. Θα συνεργαζόμαστε στο αποδοτικότερο κάθε
φορά επίπεδο, είτε είναι το ενωσιακό, το εθνικό, το περιφερειακό ή το τοπικό και
με πνεύμα εμπιστοσύνης και καλόπιστης συνεργασίας, μεταξύ των κρατών μελών
και μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας. Θα δώσουμε τον απαραίτητο χώρο ελιγμών στα διάφορα επίπεδα ώστε να ενισχυθούν η καινοτομία και το δυναμικό μεγέθυνσης της Ευρώπης.
Επιθυμούμε η Ένωση να είναι μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα και μικρή στα μικρά.
Θα προάγουμε μια δημοκρατική, αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία λήψης
αποφάσεων και καλύτερα αποτελέσματα.
Εμείς, οι ηγέτες, συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, θα διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί το
σημερινό θεματολόγιο ώστε να αποτελέσει την αυριανή πραγματικότητα. Έχουμε
ενωθεί για το καλύτερο. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας μέλλον.

ERG_11-11_inn_8 & 9 3/28/17 10:57 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο

ι εργαζόμενοι με πιο ευέλικτο ωράριο φαίνεται να
είναι πιο υγιείς, πιο παραγωγικοί και πιο αποδοτικοί. Κι
όλα αυτά για έναν απλό λόγο:
έχουν χρόνο για αυτοβελτίωση,
προσωπικό χρόνο και χρόνο
για φίλους και οικογένεια. Ιδού
οι ενδείξεις και οι αποδείξεις
σύμφωνα με έρευνες.
Καλύτερη υγεία
Πριν μια πενταετία, η έρευνα
του Cochrane Public Health
Group σχετικά με το ωράριο
και την υγεία των εργαζομένων, έδειξε πως τα άτομα που
είχαν την ικανότητα να καθορίσουν το δικό τους χρονοδιάγραμμα είχαν καλύτερη ψυχική
υγεία, καλύτερη αρτηριακή
πίεση και καλύτερες συνήθειες
ύπνου από όσους εργάζονταν
με ένα σταθερό ωράριο.
Αν σας φαίνεται πολύ παλιά η
έρευνα, τα στοιχεία δείχνουν
ακριβώς το ίδιο και σήμερα.

Σύμμαχος της ευτυχίας το ευέλικτο
ωράριο εργασίας
Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές
του συνήθεις σχετικά με τις
ώρες ύπνου, την ώρα φαγητού,
την ώρα άσκησης. Και ενώ
αρκετοί άνθρωποι μπορούν να
προσαρμοστούν στο ωράριο
γραφείου, υπάρχουν και αυτοί
που δε μπορούν να μπουν σε
καλούπια.

σουν τον/την σύντροφο τους,
ισορροπία μεταξύ προσωπι-

Μεγαλύτερη ευτυχία
Άλλες έρευνες έχουν μελετήσει
πιο υποκειμενικά στοιχεία,
όπως η ευτυχία και η ικανοποίηση των εργαζομένων.
Είναι λογικό πως όταν οι
άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποια σημαντικά για εκείνους πράγματα,
όπως το να πάρουν τα παιδιά
απ’ το γραφείο τους, να κοιμηθούν περισσότερο, να βοηθή-

κής και επαγγελματικής ζωής,
δημιουργούν καλύτερες σχέσεις
και κατ’ επέκταση καλύτερη
ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη
ικανοποίηση στην εργασία
τους. Μάλιστα, είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στην ίδια
εργασία για αρκετά χρόνια.
Μια οργανωμένη ομάδα μπορεί
να λειτουργεί καλά, αφού μει-

ώνεται ο χρόνος επικοινωνίας.
Τι σημαίνει αυτό; Είναι ευκολότερο να χτυπήσεις τη πόρτα
του συναδέλφου σου, απ’ το να
στείλει email και να περιμένεις
απάντηση.
Κάποιες εργασίες δεν μπορούν
να γίνουν από απόσταση, στη
πραγματικότητα όμως οι
περισσότερες εργασίες μπορούν να προσφέρουν μια ευελιξία ή να είναι πρόθυμοι να
συμβιβαστούν.
Έρευνα - ΗΠΑ
Μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για τις επιχειρήσεις της
Αμερικής, έδειξε πως το 45%
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 50 εργαζόμενους
προσφέρουν μια μορφή ευελιξίας στους υπαλλήλους.
Σε αυτή τη μελέτη, η
ευελιξία περιλαμβάνει τη δυνατότητα
να κινούνται όταν
και όπου εργάζονται, να μειώνουν το
φόρτο εργασίας ή
διακόψουν
την
εργασία τους.
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Ορισμένοι τομείς όπως τα
τεχνικά επαγγέλματα, θετικές
επιστήμες, η περίθαλψη, η
διαμονή και η σίτιση προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία σε
σχέση με τις βιομηχανίες όπως
οι κατασκευαστικές, και οι
οικονομικές εταιρείες.
Τηλεργασία
Η τηλεργασία παραμένει μία
από τις πιο αμφιλεγόμενες
πτυχές της ευελιξίας. Ορισμένες εταιρείες δεν είναι πρόθυμες να επιτρέψουν στους
υπαλλήλους να εργάζονται
από το σπίτι, φοβούμενες τη
μειωμένη παραγωγικότητα και
την έλλειψη εποπτείας. Παρόλ’
αυτά οι έρευνες δείχνουν το
αντίθετο. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την εφαρμογή ευέλικτων πολιτικών είναι η κουλτούρα και η διοίκηση του
οργανισμού. Εργασιακά περιβάλλοντα που είναι αυστηρά
και απαιτούν την παρουσία
των
εργαζομένων,
είναι
δύσκολο να ζητήσει κανείς μια
πιο ευέλικτη διαχείριση. Το
ίδιο και οι διευθυντές που
αντιλαμβάνονται την ευελιξία
ως μειονέκτημα, οι οποίοι δεν
γνωρίζουν τις πολιτικές ή που
δεν ξέρουν πως να διαχειριστούν τις ομάδες αυτές νιώθουν συχνά άβολα με την ιδέα.

Μυστικά για επαγγελματική
σταδιοδρομία και οικογένεια

Ν

αι, παρά το αλαλούμ που επικρατεί στη σημερινή κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της, μπορεί με
συγκροτημένη προσπάθεια να συνδυαστεί η οικογένεια με την επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι ειδικοί
σας προτείνουν:
1. Ξεκαθαρίστε οικογενειακούς και επιχειρηματικούς
στόχους. Για να πετύχετε πρέπει να γνωρίζετε τα
θέλω σας. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα γράψτε σε ένα
χαρτί τι θέλετε να πετύχετε στην καριέρα, τον γάμο
και την οικογένειά σας.
2. Πρέπει να έχετε την στήριξη του συζύγου σας.
Μόνο με την υποστήριξη των δικών σας ανθρώπων
και συγκεκριμένα του άνδρα σας μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας.
3. Βάλτε χρονοδιάγραμμα στην εργασία και την οικογένεια. Προγραμματίστε τις ώρες που θα περνάτε
στη δουλειά, με τον σύζυγο, με τα παιδιά. Θα δείτε
μεγάλη διαφορά στη ζωή σας.
4. Επανεξετάστε το χρονοδιάγραμμα με την οικογένεια. Αφού ξεκαθαρίσετε με τον σύζυγο τις ώρες που
θα αφιερώνει ο καθένας στη καριέρα του, πρέπει να
ξαναδείτε προσεκτικά το χρόνο που θα μένει για
εσάς σαν ζευγάρι και βέβαια τον χρόνο που θα
αφιερώσετε στα παιδιά σας. Με αυτό τον τρόπο
μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερο χρόνο από
ότι είχατε αρχικά προγραμματίσει.
5. Σιγουρευτείτε ότι τις ώρες της δουλειάς, δεν πρόκειται κανείς από τους δυο να διακόψει τον άλλο.
Εκτός κι αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
6. Δεν κάνετε επαγγελματικές συζητήσεις όταν περνάτε χρόνο με την οικογένειά σας. Όταν είστε με την
οικογένειά σας δεν χωρούν κουβέντες για δουλειές.
Δεν απαντάτε σε τηλέφωνα ή μηνύματα. Πρέπει να
βάλετε τα όριά σας με ωραίο τρόπο και θα γίνουν
σεβαστά από τον επαγγελματικό σας χώρο.
7. Να είστε εκεί για τα παιδιά σας. Τον χρόνο τους
μαζί τους μην τον χρησιμοποιείτε για να λέτε τα
δικά σας κατορθώματα αλλά ακούτε με προσοχή τι
έχουν να πουν εκείνα για τη δική τους ζωή.
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Η απώλεια του κινητού εξίσου αγχωτική με μια τρομοκρατική απειλή!

Π
Απίστευτο αλλά αληθινό

ιο εξαρτημένοι από ποτέ
είμαστε πλέον από τα κινητά
μας τηλέφωνα. Χαρακτηριστική
είναι
η
έρευνα
της
Physiological Society της
Βρετανίας, που δείχνει ότι
πιο πολύ μας αγχώνει μια
πιθανή απώλεια του κινητού μας παρά μια τρομοκρατική απειλή!

γεγονός είναι ο θάνατος ενός
συζύγου/συγγενούς/
φίλου
(9,43/10),

(6,51/10),

• η φυλάκιση (9,15/10),

• οι καθυστερήσεις των μέσων
μεταφοράς (5,94/10),

• μια καταστροφή του σπιτιού
από πυρκαγιά ή πλημμύρα
(8,89/10),

• οι τρομοκρατικές απειλές
(5,84/10) και εξίσου αγχωτική η
απώλεια του κινητού τηλεφώνου
(5,79/10),
• η μετακόμιση σε μεγαλύτερο
σπίτι (5,77/10),

Σύμφωνα με την έρευνα επίσης στρεσογόνος παράγοντας είναι η καθυστέρηση
στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

• το Brexit (4,23/10),

• μια σοβαρή ασθένεια (8,52/10),

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των
ερωτηθέντων, το πιο αγχωτικό

• οι ετοιμασίες για το γάμο

• μια απόλυση (8,47/10),
• το διαζύγιο ή ο χωρισμός
(8,47/10),
• η κλοπή
(8,16/10),

της

ταυτότητας

• τα αναπάντεχα οικονομικά προβλήματα (7,39/10),
• το ξεκίνημα μιας νέας δουλειάς
(6,54/10),

• η προαγωγή
(3,78/10).

στη

δουλειά

Σύμφωνα με τα πορίσματα της
έρευνας, οι γυναίκες έχουν πιο
αυξημένο άγχος από τους άνδρες,
σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι γυναίκες αγχώνονται κατά
πολύ στην ιδέα ενός επικείμενου
τρομοκρατικού γεγονότος, αλλά
κοινό στρες έχουν και τα δύο
φύλα για την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού.

Η απρόσμενη χρήση της ζάχαρης στα μαλλιά

Υ

πάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να
προκαλέσουν φαγούρα και ξηρότητα στο
ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής. Τα διάφορα
προϊόντα styling, οι βαφές, ακόμα και το άγχος
είναι αιτίες που επιβαρύνουν τα μαλλιά και
προκαλούν ξηροδερμία στην περιοχή.

πιση του τριχωτού της κεφαλής και θα σε απαλλάξει από εκείνα τα ενοχλητικά λευκά που γέμιζαν τα
μαλλιά σου.

Προσοχή, όμως! Το μόνο που πρέπει να προσέξεις
είναι να ξεβγάλεις πολύ καλά το κεφάλι σου γιατί οι
κόκκοι της ζάχαρης δεν είναι πολύ εύκολο να απομακρυνθούν.

Τρένο περνά μέσα από πολυκατοικία

1) Μείνε σιωπηλός τουλάχιστον 10 λεπτά
καθημερινά. Απομονώσου αν είναι απαραίτητο.
2) Άκου καλή μουσική όλες τις ημέρες, που
αποτελεί γνήσια τροφή για το πνεύμα.
3) Σαν σηκώνεσαι το πρωί πες αυτό: Σήμερα
ο στόχος μου είναι…
4) Να ζεις με τις τρείς λέξεις: Ενέργεια, ενθουσιασμό, κατανόηση του άλλου.
5) Παίξε περισσότερο από τον περσινό χρόνο.

7) Κοίτα τον ουρανό τουλάχιστον μια φορά την
ημέρα. Συνειδητοποίησε την μεγαλοσύνη που σε
περιτριγυρίζει.
8) Όντας ξύπνιος, ονειρέψου περισσότερο.
9) Τρώγε περισσότερα φυσικά φρούτα και λαχανικά και λιγότερο βιομηχανοποιημένες τροφές ή
παράγωγα σφαγής.
10) Τρώγε ξηρούς καρπούς, πίνε πράσινο τσάϊ,
πολύ νερό και ένα ποτήρι κρασί την ημέρα (βεβαιώσου πως το συνοδεύεις με κάτι που σου αρέσει
και με παρέα κάποιου που αγαπάς.)
11) Κάνε να γελάσουν τρία πρόσωπα την ημέρα.
12) Τακτοποίησε το σπίτι, το αυτοκίνητο και το
γραφείο σου και άσε την νέα ενέργεια να πλημμυρίσει τη ζωή σου.

Aεροπλάνο έκανε κύκλους γιατί
στον Πύργο έλειπαν

Α

ργεντινή. Πτήση της θυγατρικής του εθνικού
αερομεταφορέα αναγκάστηκε να κάνει κύκλους
στον αέρα έως ότου απαντήσει κάποιος στον Πύργο
Ελέγχου περιφερειακού αεροδρομίου, ώστε να δώσει
το ΟΚ για την προσγείωση.

Όπως μετέδωσαν
τα ΜΜΕ της Αργεντινής, ο πιλότος
καλούσε
τον
Πύργο Ελέγχου,
αλλά
μάταια.
Χρειάστηκε
να
συνεχίσει να κάνει κύκλους για άλλα 8 λεπτά έως
ότου τελικά πάρει απάντηση.
Και η απάντηση ήταν ότι ο υπάλληλος στον Πύργο
εμφανίστηκε στη θέση του μόλις με λίγα λεπτά
καθυστέρηση.
Ο πιλότος εξαγριωμένος επικαλέστηκε τον «κοινό
νου»: σε έναν Πύργο Ελέγχου πρέπει πάντα να βρίσκεται κάποιος. Και αν ακόμα στη Λα Ριόχα δεν
περίμεναν άλλη πτήση από την πρωινή, έπρεπε να
βρίσκονται στη θέση τους και λίγο νωρίτερα.

Τ

ο έκαναν και αυτό οι Κινέζοι.
Προκειμένου να μην αλλάξουν
τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσει ένα τρένο, δημιούργησαν στάση μέσα σε μια πολυκατοικία, δίνοντας λύση σε ένα
σημαντικό πρόβλημα. Η πόλη
Chongqing στα νοτιοανατολικά
της Κίνας, έχει πληθυσμό 49 εκατομμυρίων κατοίκων μέσα σε
μόλις 31.000 τετραγωνικά μέτρα.
Η λύση στο κυκλοφοριακό κομφούζιο ήταν η δημιουργία μιας
νέας γραμμής τρένου, η οποία
είχε από την αρχή της κατασκευής της ένα πρόβλημα. Η χάραξη
της γραμμής περνούσε μέσα από
μια πολυκατοικία. Οι υπεύθυνοι
βρήκαν τελικά τη λύση. Χρησιμοποίησαν τρεις ορόφους, τον 6ο,
τον 7ο και τον 8ο. Πέρασαν τις

ΣΟΦΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ

Το περιστατικό συνέβη στο αεροδρόμιο της επαρχίας Λα Ριόχα.
Ήταν 7 το πρωί
όταν έφτανε η
πτήση 2438 της
Austral.

Η πρώτη κίνηση που κάνεις όταν αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ένα τέτοιο πρόβλημα, είναι να
βρεις ένα εξειδικευμένο σαμπουάν και στη
συνέχεια να στραφείς σε πιο εξειδικευμένες
θεραπείες, αν το πρόβλημα επιμένει. Ωστόσο,
υπάρχει ένα μικρό και ανέξοδο κόλπο που
μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στο πρόβλημα της ξηροδερμίας και της φαγούρας και
δεν είναι άλλο από τη ζάχαρη.
Η ζάχαρη που έχεις στο ντουλάπι της κουζίνας σου
είναι εξαιρετικό συστατικό για να φτιάχνεις μόνη
σου σπιτικά scrubs και για το ευαίσθητο τριχωτό της
κεφαλής. Μία κουταλιά ζάχαρη στο σαμπουάν σου
είναι το μυστικό που θα βοηθήσει στην ήπια απολέ-
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6) Διάβασε πιο πολύ από πέρσι.

• οι διακοπές (3,99/10) και

Στην έρευνα που συμμετείχαν 2.000 ερωτηθέντες,
κλήθηκαν να αξιολογήσουν ποια
γεγονότα στη ζωή τους προκαλούν το περισσότερο άγχος. Και η
απώλεια του κινητού ή η καθυστέρηση του δρομολογίου αγχώνει
τους ανθρώπους περισσότερο
από μια τρομοκρατική απειλή ή
το... Brexit (να θυμίσουμε ότι
μιλάμε για βρετανική έρευνα)!

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

• η γέννηση του πρώτου παιδιού
(6,06/10),

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Το αεροπλάνο τελικά προσγειώθηκε.

Σοβαρά … αστειάκια
Απόπειρα αυτοκτονίας
- Γιατρέ, ήμουν χάλια και προσπάθησα να αυτοκτονήσω με χίλιες ασπιρίνες.
- Σοβαρά; Και τι έγινε ;
- Μετά τις δυο πρώτες ένιωσα πολύ καλυτέρα…
ράγες ανάμεσα, δημιούργησαν
μια νέα στάση και φρόντισαν ο
θόρυβος να μην ξεπερνά αυτόν
ενός πλυντηρίου ρούχων. Με αυτό
τον τρόπο κατάφεραν να αποφύ-

γουν την κατεδάφιση της πολυκατοικίας, με τους υπόλοιπους
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να μην
αντιμετωπίζουν το παραμικρό
πρόβλημα.

Ο μαφιόζος
- Μπαμπά, στο σχολείο, με φωνάζουν μαφιόζο...
- Καλά, θα περάσω να το κανονίσω.
- Ωραία, κοίτα να φανεί σαν ατύχημα ε;
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6 τροφές που χαρίζουν υγεία
και ευεξία στον οργανισμό μας

Ό

σες φορές και να πούμε πως
είμαστε ό, τι τρώμε, δεν είναι
αρκετές. Προκειμένου να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την υγεία
μας καλό είναι να εντάσσουμε στην
διατροφή μας τροφές που έχουν τα
κατάλληλα συστατικά για το
σκοπό αυτό.
Τα πιο θρεπτικά συστατικά των
δημητριακών βρίσκονται στις
φύτρες τους πριν αυτά μεγαλώσουν και έχουν πολύ σημαντική
αντιοξειδωτική δράση. Φύτρες από
φακές, ρεβύθια, φασόλια κλπ βοηθούν σημαντικά στην κυτταρική
ανανέωση.

προτιμήστε τους σύνθετους υδατάνθρακες όπως είναι τα φρούτα
με τη φλούδα (αν τρώτε τη φλούδα

θρόμβωση, κυτταρίτιδα και αποτελούν δύσκολες ενώσεις για το
μεταβλισμό μας εφόσον περιέχουν
λίπος.

• Περιέχουν σημαντικά
θρεπτικά στοιχεία και αξίζουν
να τις εντάξετε καθημερινά
στο διατροφικό σας
πρόγραμμα

Από την άλλη θαλασσινά όπως ο
σολομός, οι σαρδέλες, οι αντσούγιες αλλά και οι ξηροί καρποί, οι
σπόροι και το αβοκάντο είναι εξαιρετικές πηγές ω-3 λιπαρών. Τα ω3 λιπαρά σταθεροποιούν την κυτταρική μεμβράνη ενώ είναι αντιφλεγμονώδη.

πάρτε βιολογικά), τα φασόλια, τα
όσπρια αλλά και η βρώμη. Τα
κατεργασμένα γεύματα, σνακ, αναψυκτικά, ζυμαρικά προκαλούν

Οι πρωτεΐνες παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για
πετυχημένη διατροφή που θα
εξασφαλίζει υγεία, ομορφιά
και φρεσκάδα. Ο οργανισμός
χρειάζεται την πρωτεΐνη για
να έχει ενέργεια. Περιορίστε
λοιπόν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και προτιμήστε
το κοτόπουλο χωρίς την
πέτσα, τη γαλοπούλα, ακόμα
και τα όστρακα και τα
θαλασσινά.

Τα καροτινοειδή δίνουν αυτό το
πορτοκαλοκόκκινο χρώμα στα
φρούτα και στα λαχανικά, στα
αβγά και στα ψαρικά (γαρίδες,
καραβίδες).Τα σκούρα φυλλώδη λαχανικά, όπως το
σπανάκι, το παντζάρι, το
λάχανο, είναι εξίσου πλούσια σε καροτινοειδή. Όλες
αυτές οι τροφές έχουν αυξημένη αντιοξειδωτική δράση
και είναι απαραίτητες σε
αυτό το πρόγραμμα.
Τα κρεμμύδια, τα μήλα, το
τσάι, το κόκκινο κρασί, τα
βότανα, το γκρέιπφρουτ
είναι εξαιρετικά φλαβονοειδή, τα οποία έχουν την εντυπωσιακή ικανότητα να προστατεύουν την κυτταρική
μεμβράνη και βοηθούν στη
διατήρηση του σφριγηλού
και υγιούς δέρματος.

Οι υδατάνθρακες, όπως το
άμυλο και η ζάχαρη αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή
ενέργειας. Εσείς αν θέλετε
παράλληλα να διατηρήσετε
μία καλλίγραμμη σθλουέτα,

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα σε θέλει υπομονετικό και δυναμικό, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στην πίεση.
Μπορεί να ζοριστείς αρκετά, αλλά
στο τέλος θα δεις ότι άξιζε τον
κόπο. Θα απαλλαγείς από κάθε
προβληματική κατάσταση που σε
άγχωνε, ενώ θα επανεξετάσεις
πολλές καταστάσεις, που ίσως
έκρινες λάθος μέχρι τώρα.
Ταύρος: Αναδεικνύονται ενδιαφέρουσες ευκαιρίες και προοπτικές
και θα πρέπει να δράσεις γρήγορα,
γιατί ίσως να μην υπάρχουν για
πολύ. Κινήσου άμεσα και έξυπνα,
αλλά όχι επιπόλαια, για να μην
έχεις αποτελέσματα αντίθετα από
αυτά που υπολογίζεις.
Δίδυμοι: Η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από εντάσεις και καλά θα
κάνεις να είσαι ψύχραιμος, για να
τα βγάλεις πέρα. Τα προβλήματα
και τα λάθη άλλων θα διαδέχονται
το ένα το άλλο και δε θα ξέρεις τι
να πρωτοαντιμετωπίσεις. Σε
εκνευρίζει η απερισκεψία των
άλλων, τις συνέπειες της οποίας
καλείσαι εσύ να διορθώσεις.
Καρκίνος: Θα είσαι τόσο υπερκινητικός, που θα δώσεις γρήγορες
και οριστικές λύσεις σε ζητήματα
που σε πίεζαν και σε άγχωναν.
Έτσι, θα μπορέσεις να ασχοληθείς
απερίσπαστος με τις ιδέες σου και
θα βρεις ανταπόκριση στην προσπάθειά σου να πείσεις άτομα για
την ορθότητά τους.
Λέων: Λόγω την έντονης πίεσης
που θα δεχτείς, θα πρέπει να σκέ-

φτεσαι πολύ καλά πριν πράξεις,
για να μην κάνεις λάθος κινήσεις.
Θα έρθεις αντιμέτωπος με δυσκολίες και θα χρειαστεί να πάρεις
κρίσιμες αποφάσεις. Επιστράτευσε τη λογική και το ένστικτό σου
και δε θα βγεις χαμένος.

οπότε εκμεταλλεύσου το και αποκόμισε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Νέα δεδομένα θα ανατρέψουν τη ζωή σου και αυτό θα σε
βγάλει από τα νερά σου. Θα αργήσεις να προσαρμοστείς, αλλά με
λίγη υπομονή θα τα καταφέρεις.

Παρθένος: Τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά, αν κινηθείς βέβαια κι
εσύ με μέτρο. Μη λειτουργείς επιπόλαια και απερίσκεπτα, γιατί θα
το μετανιώσεις. Αν φερθείς
σωστά, η σημερινή ημέρα θα σε
βοηθήσει να χαρείς την επιτυχία
σου σε διάφορους τομείς. Απόλαυσέ το λοιπόν, χωρίς βιασύνες.

Αιγόκερως: Καλό θα ήταν να είσαι
προσγειωμένος και απόλυτα
συγκεντρωμένος σε όσα προσπαθείς να πετύχεις. Ό,τι δε σε βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια τόλμησε να το αλλάξεις και φρόντισε η
κάθε σου απόφαση και ενέργεια να
είναι καλά μελετημένη, για να μην
οδηγηθείς σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Ζυγός: Θα έχεις την τύχη με το
μέρος σου, αλλά και τόση ενέργεια,
ώστε να απαλλαγείς οριστικά από
ό,τι σε δυσαρεστεί καιρό τώρα.
Υποχρεώσεις που χρόνιζαν και σε
άγχωναν, μπαίνουν πλέον σε τάξη
και αυτό σε ανακουφίζει πολύ.
Σκορπιός: Πολλά εμπόδια και
αναβολές θα σε εκνευρίσουν, γι’
αυτό φρόντισε να είσαι προετοιμασμένος και να παραμείνεις
ψύχραιμος. Οι βιασύνες και οι επιπολαιότητες δε θα σε ωφελήσουν.
Αν δεν ακολουθήσεις τη λογική
σου, να είσαι σίγουρος πως θα
χάσεις εντελώς τον έλεγχο του
εαυτού σου και των καταστάσεων.
Τοξότης: Οπλίσου με αισιοδοξία
και με καλή διάθεση, ώστε να βλέπεις πιο θετικά κάποιες καταστάσεις και να πετυχαίνεις όσα βάζεις
στόχο. Στις συναναστροφές με
τους γύρω σου ευνοείσαι πολύ,

Υδροχόος: Η Αφροδίτη από τον
Κριό παίζει περίεργα παιχνίδια
στην ερωτική σου ζωή ιδίως αν
συνδέεται με φίλους ή τη δουλειά
σου. Μία αλλαγή στο σπίτι ή στην
οικογένεια θα επηρεάσει τις κοινωνικές σου δραστηριότητες ή τα
επαγγελματικά σου. Προσπάθησε
να προετοιμάσεις πρώτα όσους
εμπλέκονται για να μην βρεθείς
προ τετελεσμένων γεγονότων.
Ιχθείς: Οι εξελίξεις θα διαδέχονται
η μια την άλλη και τα δεδομένα θα
αλλάζουν διαρκώς, ενώ εσύ είναι
εντελώς αδύνατο να κάνεις το
παραμικρό για να αποφύγεις οτιδήποτε ανεπιθύμητο ή να φτιάξεις
την κατάσταση όπως θες. Ωστόσο
πρόσεχε να μην αφήσεις ανεκμετάλλευτες τυχόν προοπτικές εξέλιξης.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Καλαμαράκια στιφάδο
ΥΛΙΚΑ:
1 κρασοπότηρο λαδι, 4 κρεμμύδια
1 φλιτζανάκι κόκκινο κρασί, 2 μεγάλες ντομάτες
3 κουτιά καλαμαράκια, 1 κουταλιά τοματοπολτό
2 φύλλα δάφνης
1 κουταλάκι αλάτι
μισό κουταλάκι
πιπέρι, λίγη ρίγανη
λίγο λεμόνι
1 ποτήρι νερό
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ξεπλένουμε καλά τα καλαμάρια και τους ρίχνουμε λίγο λεμόνι απο πάνω. Σε μια
κατσαρόλα βάζουμε το λάδι και αφού κόψουμε τα κρεμμύδια τα ρίχνουμε μεσα να τσιγαριστούν για λίγο. Προσθέτουμε το κρασί, το αλάτι, το πιπέρι, τα φύλλα δάφνης και την ρίγανη. Ξύνουμε τις ντομάτες και τις προσθέτουμε στη κατσαρόλα κι έπειτα το νερό και τον τοματοπολτό. Αφού ψηθεί για λίγο η σάλτσα προσθέτουμε τα
καλαμαράκια και τα αφήνουμε να ψηθούν για 10 λέπτά.

Πορτοκαλόπιτα παραδοσιακή χιώτικη
ΥΛΙΚΑ:
1/2 κιλο φύλλο κρούσταϛ
1 ποτήρι νερού (κλασικό ψηλό) ζάχαρη
1 ποτήρι αραβοσιτέλαιο
1 ποτήρι χυμο πορτοκάλι, 1 γιαούρτι 2%
2 βανίλιες / 1/2 κ.γλ.
1 φακελάκι baking
powder / 1 1/2 - 2 κ.γ.
ξυσμα από 2 πορτοκαλια
To σιρόπι:
1 ποτήρι ζάχαρη, 1
ποτήρι νερο
ξυσμα από 1 πορτοκάλι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Σε ένα ταψι ανοίγω τα φυλλα όσο πιο καλά
μπορώ και τα βαζω λίγα λίγα στουϛ 100 βαθμουϛ να
ξεραθούν, έτσι ώστε να θρυματίζονται εύκολα. Έπειτα
τα θρυματίζουμε όλα σε ένα μεγάλο μπωλ. Bάζουμε όλα
μαϛ τα υλικά μέσα και ανακατεύουμε καλά. Mετά βάζουμε το μείγμα μας σε ένα ταψί αλλά να μην είναι λαδωμένο γιατί η πίτα έχει αρκετό λάδι και δεν κολλάει. Ψήνουμε στουϛ 180 για περιπου 30 -40 λεπτά μέχρι να πάρει
ένα ωραίο ξανθό καφέ χρώμα και αν θέλετε τσεκάρουμε
με ένα μαχαιράκι αν βγαίνει στεγνό. Aφού την βγαλουμε
από τον φουρνο, την αφηνουμε να κρυωσει τελείωϛ και
φτιαχνουμε το σιροπι μας. Tο βραζουμε για 10 λεπτα να
δέσει και αφού έχει κρυωσει το γλυκο μαϛ περιχυνουμε με
σιροπι να πάει παντου. Tο ρουφαει πολύ γρηγορα.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Η ΣΕΚ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

ι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55 - 59, η ΣΕΚ
Λάρνακας
και
ο
Σύνδεσμος
Εφέδρων
Αξιωματικών Λάρνακας, διοργανώνουν τον εορτασμό της 1ης Απριλίου 1955 την Πέμπτη 30 Μαρτίου
2017 και ώρα 8.00μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο
Λάρνακας.

Μετά από πολύχρονη παρουσία στην οικογένεια της
ΣΕΚ, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ο συντηρητής των εξοχικών κατοικιών στον Κάτω Αμίαντο

Ο

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 752 - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964
ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ. Η ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ

Ρίγη συγκινήσεως
εσκόρπισαν κατά
την προχθεσινήν εν
Λευκωσία παρέλασιν
οι άνδρες της
Εθνοφρουράς,
οι οποίοι παρήλασαν
υπερηφάνως μετάτων
τετιμημένων
όπλων των

Πρόγραμμα:
• Χαιρετισμός από την Έλενα Κκαϊλά, του Συνδέσμου
απογόνων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55 - 59.
• Χαιρετισμός από τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ 55 - 59
Ντίνο Τζιαρρή
• Ομιλία από τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ 55 - 59 και
πρόεδρο του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ 55
- 59 Ανδρέα Μαϊμαρίδη.
• Θεατρικό έργο: «Ο Μιλτιάδης της Κύπρου» του αείμνηστου αγωνιστή Φάνου Ναθαναήλ. Παρουσιάζει ο
θεατρικός όμιλος «Γ.Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμπου».
• Ελληνικοί χοροί από τον Λαογραφικό όμιλο «ΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ» της ΣΕΚ Λάρνακας - Αμμοχώστου.
• Τραγουδά η χορωδία του Γυμναστικού Συλλόγου
«ΚΙΜΩΝ» Ξυλοτύμπου.
1) Ήταν μια νύχτα για Λευτεριά
2) Για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη
3) Για σένα Κύπρο, Αθάνατη
Εθνικός Ύμνος

Σωτήρης Παντελή που αφυπηρέτησε, τιμήθηκε από
το Κίνημα για την πολύχρονη προσφορά του.
Ο γενικός Οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης
δήλωσε πως ο κ. Παντελή αποτέλεσε πρότυπο εργαζομένου και ανθρώπου που νοιαζόταν για την ευημερία των μελών της ΣΕΚ.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

αγώνας, δεν υπάρχει εξέλιξη"

ΚΑΡΜΙ: ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ
1, 2 Απριλίου 8μ.μ.

Frederick Douglass

Κινηματογράφος «ΠΑΝΘΕΟΝ»
Εικόνες κοινωνικής πραγματικότητας
της περιόδου1970 στο χωριό Κάρμι και
των τραυματικών αλλαγών που βίωσαν
οι κάτοικοι μετά την Τουρκική εισβολή

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

O ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας Κυπελλούχος ΕΠΟΠΛ 2016-17
• Νίκησε στην παράταση τον
ισάξιο του ΡΟΤΣΙΔΗ με 1 – 0

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 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

Ο

Πρωταθλητής ΚΕΔΡΟΣ Αγίας
Μαρίνας Σκυλλούρας κέρδισε
το δεύτερο ντάπολ στην ιστορία
του με την Κυριακάτικη κατάκτηση
του Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ 2016-2017
μετά και τον τίτλο του Πρωταθλητή
ΕΠΟΠΛ 2016-2017.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Εάν δεν υπάρχει

Η φετινή γιορτή αφιερώνεται στους ηρωομάρτυρες
της ΕΟΚΑ που πέθαναν από φρικτά βασανιστήρια
στα χέρια των Άγγλων βασανιστών τους.

Είσοδος €5

Ο ΚΕΔΡΟΣ αντιμετώπισε το
Δευτεραθλητή ΕΠΟΠΛ ΡΟΤΣΙΔΗ
Μάμμαρι, στο Γήπεδο της ΠΑΕΕΚ
<<Κερύνεια-Επιστροφή>>
την
Κυριακή 19 Μαρτίου, ενώπιον εκατοντάδων θεατών που δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα.
Ο
αγώνας στην κανονική του
διάρκεια έληξε ισόπαλος και το
τέρμα που καθόρισε και την τελική
έκβαση επιτεύχθηκε στο πρώτο
15λεπτο της παράτασης.
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90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Ο Κυπελλούχος ΕΠΟΠΛ, ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας
πανηγυρισμοί

Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός μεταξύ
δύο
ισοδύναμων
μαχητικών
Ομάδων που με τις φάσεις του και
την εκρηκτικότητά του, κράτησε το
ενδιαφέρον μέχρι το τελικό σφύριγμα.
Οι απονομές έγιναν από τον πρόεδρο της ΕΠΟΠΛ Ανδρέα Κακουλλή σε
μια πανηγυρική και συγκινητική
τελετή.

Οι διαιτητές του αγώνα με τον Πρόεδρο της ΕΠΟΠΛ
Ανδρέα Κακουλλή και τους αρχηγούς των ομάδων

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ

λκή
Ορόκλινης,
Ολυμπιακός
Λευκωσίας και Πάφος, ανέβηκαν
στα σαλόνια της Α’ Κατηγορίας. Στον
αντίποδα, Παρεκκλησιά, ΕΝΑΔ Πόλυς
Χρυσοχούς και Ακρίτας έπεσαν στην Γ’
Κατηγορία.
Αναντίλεγκτα, η Αλκή έδειξε από την
αρχή την ανωτερότητα της η οποία
κράτησε μέχρι τέλους. Η ομάδα που
θεωρείτο φαβορί αλλά απογοήτευσε,
είναι η Ένωση Νέων Παραλιμνίου η
οποία κατατάχθηκε 6η.
Χαράς ευαγγέλια σε Άσσια και
Αραδίππου για τη διάσωση του
Εθνικού και της Ομόνοιας, αντίστοιχα.
Δεινότερος εκτελεστής αναδείχθηκε ο
Αντριαν Πατουλέα της Πάφου με 26
τέρματα. Τη 2η θέση πήρε ο Ρομέου
Φρέιτος του Ολυμπιακού και την 3η,
ο Ανδρέας Παπαθανασίου της Αλκής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ

Απροσδόκητη ισοπαλία με Εσθονία
Α

πογοήτευση ένοιωσαν οι 4.000 και
πλέον φίλοι της Εθνικής μας που
παρευρέθηκαν στις κερκίδες του ΓΣΠ
στον αγώνα Κύπρου - Εσθονίας για την
5η αγωνιστική του 8ου Προκριματικού
Ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί
που ανέμεναν να γευθούν τη χαρά της
νίκης, εγκατέλειψαν το γήπεδο με το
πικρό ποτήρι της ισοπαλίας.
Η ισοπαλία αυτή δεν βοηθά την προσπάθεια για να ανεβούμε στον βαθμολογικό
πίνακα
της
Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) σε
επίπεδο Εθνικών ομάδων.
Το θετικό για την Εθνική Κύπρου είναι
ότι είχε στις τάξεις της αρκετούς νεαρούς μειώνοντας αισθητά τον μέσο όρο
ηλικίας, ενόψει του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος, Euro 2020.

• Απογοητευμένος ο κόσμος που ανέμενε τη νίκη
του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος

• Ο αντίπαλος μας παρατάχθηκε με ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό
δυσκολεύοντας αφάνταστα την προσπάθεια επίτευξης τέρματος
εκ μέρους των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Κύπρου
• Δεν είχε παράπονο από
τους ποδοσφαιριστές του ο
ομοσπονδιακός προπονητής
Χριστάκης Χριστοφόρου, ο
οποίος έκανε αναφορά και

στο μακροπρόθεσμο πλάνο
της Εθνικής μας ομάδας. «Τα
παιδιά έχουν δώσει τα
πάντα. Κυριαρχήσαμε στο
μεγαλύτερο μέρος του παι-

χνιδιού, φτιάξαμε και χάσαμε ευκαιρίες. Θέλαμε πολύ
να νικήσουμε, δυστυχώς
όμως δεν τα καταφέραμε.

Τα παιδιά είναι πολύ απογοητευμένα, εγώ όμως θέλω
να πω ότι είμαι ευχαριστιστημένος από την προσπάθεια.»

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καλή εμφάνιση με βαθό χρυσάφι

Ε

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χαλκάνορας: Αγκαλιά με την άνοδο

Μ

ια ανάσα από την άνοδο στη γνώριμη του Β’ Κατηγορία βρίσκεται ο
Χαλκάνορας Ιδαλίου τέσσερις στροφές
πριν από την λήξη του πρωταθλήματος. Ο κύριος διώκτης του Διγενής
Ορόκλινης στραβοπάτησε στα Λύμπια
και απέχει -6 βαθμούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

πανέκτησε την παλιά της αίγλη η
Εθνική Ελλάδας η οποία με σπουδαία εμφάνιση υποχρέωσε τους πρωτοπόρους Βέλγους μέσα στο «Κίνγκ
Μποντουέν» των Βρυξελών σε ισοπαλία. Η Ελλάδα έπαιξε με 10 παίκτες από
το 65’ λόγω (λανθασμένος) αποβολής
του Ταχτσίδη, για φάουλ σε αντίπαλο.

• Με εκτελεστή τον Μήτρογλου πήρε την ταυτότητα
των Βέλγων και... βρήκε τη δική της

Η Ελλάδα κρατεί ζωντανές της ελπίδες
πρόκρισης στο «Μουντιάλ» 2018.
Βρίσκεται στη 2η θέση δύο βαθμούς
πίσω από τους πρωτοπόρους Βέλγους
και πάνω από τη Βοσνία την οποία θ’
αντιμετωπίσει στις 9 Ιουνίου στη
Ζενιτσα σε κομβικό αγώνα, ο οποίος θα
κρίνει κατά πόσο η «Γαλανόλευκη» θα
διεκδικήσει την πρόκριση απευθείας ή
μέσω αγώνων κατάταξης.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Ο

ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΑΠΕΑ

λοκληρώθηκε το πρωτάθλημα
της Επίλεκτης Κατηγορίας. Ο
Ονήσιλος αναδείχθηκε πρωταθλητής με διαφορά 12 βαθμών
από την 2η ΑΠΕΑκρωτηρίου και
16 από το Φοίνικα που πήρε την
3η θέση. Οι τρεις ομάδες θα αγωνίζονται από την επόμενη περίοδο στη Β’ Κατηγορία.
Κολώνη - Γεροσκήπου, Λένας Λεμεσού
και Σπάρτακος Κιτίου έπεσαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ανανεώθηκε ο όρκος για μια
αδιαίρετη και κοινωνική Ευρώπη

«Η

Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη ή δεν θα
υπάρχει καθόλου». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ κατά
την ομιλία του που προηγήθηκε της επετειακής τελετής υπογραφής της «Διακήρυξη της Ρώμης» το
περασμένο Σάββατο στο Καπιτώλιο.
Δεν «φτάνει να διαμαρτυρόμαστε κατά των πολλών
ταχυτήτων», υπογράμμισε, τονίζοντας τη σημασία
του σεβασμού των «κοινών κανόνων», όπως τα
ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου και
το κράτος δικαίου. Αυτά είναι τα πραγματικά θεμέλια της Ευρώπης».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει την επανεκκίνηση»,
τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός, Πάολο Τζεντιλόνι,
κατά την παρέμβασή του στην πανηγυρική Σύνοδο.
«Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την Ευρώπη»,
υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. «Πετύχαμε διαρκή ειρήνη,
καταφέραμε να κάνουμε πραγματικότητα το ενιαίο
νόμισμα. «Μόνο αν μείνουμε ενωμένοι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να παραδώσουμε στις μέλλουσες γενιές μια Ευρώπη πιο ευημερούσα, πιο κοινωνική και πιο ασφαλή», τόνισε
προσθέτοντας ότι «σήμερα ανανεώνουμε τους
όρκους μας και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας
σε μια αδιαίρετη Ευρώπη
Οι δεσμεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών
Το απόσταγμα των δεσμεύσεων των 27 ηγετών της
Ε.Ε όπως αποτυπώνεται στην κοινή δήλωση , παρατίθεται κατωτέρω.
Δεσμευόμαστε ως προς το θεματολόγιο της Ρώμης
και δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες για
να υλοποιήσουμε:
• Μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη: μια
Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου
τα εξωτερικά μας σύνορα θα είναι ασφαλή.
• Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη: μια Ένωση
που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης· μια Ένωση στην οποία μια ισχυρή, διασυνδεδεμένη και εξελισσόμενη ενιαία αγορά που θα ενσωματώνει τις τεχνολογικές μετεξελίξεις, και ένα σταθερό
και ισχυρότερο ενιαίο νόμισμα θα διανοίγουν οδούς
ανάπτυξης, συνοχής, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και συναλλαγών
• Μια κοινωνική Ευρώπη: μια Ένωση που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση, θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο αλλά και τη συνοχή και
τη σύγκλιση, ενώ θα προστατεύει παράλληλα την
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς· μια Ένωση
που θα λαμβάνει υπόψη της την ποικιλομορφία των
εθνικών συστημάτων και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι· μια Ένωση που
θα προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες
ευκαιρίες για όλους· μια Ένωση που θα μάχεται την
ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό
και τη φτώχεια· μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την ήπειρο· μια Ένωση που θα
διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα
προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.
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• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ήρθε η ώρα τα κοινοβουλευτικά κόμματα
να αναλάβουν την ευθύνη τους έναντι του λαού

Ή

ρθε η ώρα τα κοινοβουλευτικά
κόμματα να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους προς τον
Κυπριακό λαό και να δώσουν με τη
ψήφιση των κυβερνητικών νομοσχεδίων που εκκρεμούν στη Βουλή
τη δυνατότητα στους πολίτες να
αποκτήσουν ένα σύγχρονο σύστημα υγείας που θα τους παρέχει
αξιοπρεπείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Τη θέση αυτή διατύπωσε η Κοινωνική Συμμαχία, στο πλαίσιο των
πρόσφατων συναντήσεων με τους
αρχηγούς των κοινοβουλευτικών
κομμάτων ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Συμμαχία
Πολιτών τα οποία κλήθηκαν να
συμβάλουν θετικά ώστε να μη
χαθεί η μεγάλη ευκαιρία για ένα
καθολικό σύστημα υγείας.
Όπως τονίστηκε και στις τρεις
διαδοχικές συναντήσεις της Κοινωνικής Συμμαχίας όπου η ΣΕΚ
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο, η υγεία των πολιτών δεν θα
πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται
υπό διαπραγμάτευση και πως όλες

√ Τα πισωγυρίσματα
που υπονομεύουν την υγεία
του λαού θα κριθούν αυστηρά
από τους πολίτες

οι μελέτες κατέδειξαν τη βιωσιμότητα ενός καθολικού και μονοασφαλιστικού ΓΕΣΥ το οποίο θα
ανταποκρίνεται με επάρκεια στις
απαιτήσεις των κυπρίων πολιτών.
Επισημάνθηκε παράλληλα πως τα
κόμματα τα οποία
ομόφωνα
έχουν δεσμευτεί στη συνάντηση με
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πως
θα στηρίξουν την προώθηση του
ΓΕΣΥ, δεν νομιμοποιούνται σε
πισωγύρισμα το οποίο θα υπονομεύσει την εφαρμογή αυτής την
κοινωνικής μεταρρύθμισης. Τυχόν
πισωγύρισμα και χάσιμο και
άλλου χρόνου θα εκθέσει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
και αγγ Μιχάλης Μιχαήλ σε όλες

τις συναντήσεις με τους προέδρους των κομμάτων τόνισαν πως
αποτελεί ιερό χρέος όλων να στηρίξουμε αυτή τη σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση και πως το
κίνημα της ΣΕΚ είναι έτοιμο να βγει
μπροστά και να κατονομάσει αλλά
και να επιρρίψει ευθύνες σε όσους
θα αντιστρατευθούν το γενικό

συμφέρον της κοινωνίας.
Σημειώνεται πως η Κοινωνική
συμμαχία συνάντησε πρόσφατα
και τον Υπουργό Υγείας Γιώργο
Παμπορίδη, όπου εκφράστηκε για
ακόμη μια φορά η κοινή θέληση για
περαιτέρω ενδυνάμωση των προσπαθειών μέχρι την τελική υλοποίηση του στόχου.
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