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Θετική προσέγγιση Εταίρων στην Πρόταση της υπουργού Εργασίας

ΔΙΑΒΗΜΑ ΣΕΚ ΣΤΟΝ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ε

πείγουσα

συνάντηση

με

τον

υπουργό Οικονομικών ζητά η ΣΕΚ

για συζήτηση του θέματος της αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας. Σε πρόσφατη επιστολή
του προς τον Χάρη Γεωργιάδη, ο γ.γ.
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας θεωρεί
ότι της κατάθεσης του κυβερνητικού
σχεδίου θα έπρεπε να είχε προηγηθεί
η απαιτούμενη διαβούλευση.

(Σελ. 3)

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η ΣΕΚ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2960
TIMH 0.70€

Η

ΑποκΑΤΑσταση του θεσμού
σε πνεύμα συναίνεσης

ΣΕΚ αποδέχεται την πρόταση της
υπουργού Εργασίας για επαναρρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής, ΑΤΑ, η οποία παγοποιήθηκε συναινετικά μεσούσης της
οικονομικής κρίσης.
Με σημερινή επιστολή του, ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας πληροφορεί την υπουργό
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, ότι γίνεται αποδεκτή η πρόταση της, σημειώνοντας την αναγκαιότητα συνέχισης
του κοινωνικού διαλόγου ώστε να επιτευχθεί οριστική ρύθμιση στη βάση της
φιλοσοφίας του θεσμού.
Με δήλωση του στην «Εργατική Φωνή» ο
κ. Μάτσας δίνει τα εύσημα στην υπουργό για την ισορροπημένη πρόταση της.

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

• Επανεκκινεί η ΑΤΑ από 1.1. 2018
και ενσωματώνεται στους μισθούς
• Δεν θα μειώνονται μισθοί λόγω αρνητικού
προσήμου του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
• Θωρακίζεται ο θεσμός παραμένοντας
ζωντανός
• Εδραιώνεται η εργατική ειρήνη
• Μεταβατική τριετής συμφωνία 2018-20
• Ανοικτός ο διάλογος για τελική ρύθμιση
Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους εργαζόμενους πως η ΣΕΚ θα συνεχίσει με
υπευθυνότητα την προσπάθεια ώστε ο
θεσμός της ΑΤΑ να καλύψει περισσότε-

ρους εργαζόμενους.
Σημειώνεται ότι την πρόταση της
υπουργού αποδέχεται το σύνολο των
κοινωνικών εταίρων.
(Σελ.16)

Μέγιστο περιουσιακό στοιχείο η αγαστή
συνεργασία Αθηνών – Λευκωσίας

Τ

Πληροφορούνται
οι αναγνώστες μας
ότι η παρούσα έκδοση
είναι η τελευταία πριν από τις
θερινές άδειες ανάπαυσης.
Η «Εργατική Φωνή» θα είναι
ξανά μαζί σας
στις 30 Αυγούστου

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ώρα που η τουρκική
αδιαλλαξία επαναλαμβάνεται σε καθημερινή βάση
και η Άγκυρα επιβεβαιώνει
τη σκληρότητα της, οφείλουμε να δημιουργήσουμε
αντιστάσεις, να ενώσουμε
δυνάμεις και με αρραγές
μέτωπο να ρυθμίσουμε την
πυξίδα προς την ορθή
κατεύθυνση.
Το μήνυμα αυτό έστειλε ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας μιλώντας στον Τύμβο προς τιμήν
των παλληκαριών της
ΕΛΔΥΚ και της Εθνικής
Φρουράς που έπεσαν κατά
την Τουρκική εισβολή του
1974.
(Σελ.7, 8)

Ο Τύμβος αποτυπώνει την αυθεντική
διασύνδεση του Μητροπολιτικού
με τον Κυπριακό Ελληνισμό

Καταναλωτές σε δράση και εγρήγορση

Τ

ο καλοκαίρι προσφέρεται για ξεκούραση και διακοπές, αλλά είναι μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος, αφού είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτή την
εποχή να αυξάνονται τα κρούσματα ακρίβειας και
αισχροκέρδειας στην αγορά.
Δυστυχώς στην περίοδο των θερινών διακοπών
υπάρχουν στην αγορά παγίδες, γι’ αυτό ακριβώς τον
λόγο οι καταναλωτές πρέπει να είναι υποψιασμένοι
και διεκδικητικοί.
Σε εποχές αυξημένης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι π.χ. το καλοκαίρι ή οι μεγάλες
γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, υπάρχουν στην αγορά επιτήδειοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την εποχή και να αισχροκερδήσουν «παίζοντας» και με την ποιότητα και με τις τιμές.

Τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν ανασφάλεια στο
καταναλωτικό κοινό και επηρεάζουν αρνητικά το
επίπεδο ζωής.
Αυτή ιδιαίτερα την εποχή – και όχι μόνο – οι κατανα-

ρώσουν και ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα λάβουν.
Οφείλουν να κοιτάζουν τις ημερομηνίες παραγωγής
και λήξης των προϊόντων και πάνω απ’ όλα να
ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους.

• Το καλοκαίρι η αγορά είναι γεμάτη παγίδες,
ακρίβεια και αισχροκέρδεια

Τέλος, όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα τους, καλούνται να προβαίνουν σε σχετικές
καταγγελίες, είτε στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’

λωτές οφείλουν να βρίσκονται σε αυτοάμυνα και
εγρήγορση, να είναι καλά ενημερωμένοι και διεκδικητικοί.
Οφείλουν να εξετάζουν πολύ καλά το τι θα αγοράσουν, από ποιον προμηθευτή, σε ποια τιμή θα πλη-

όλες τις πόλεις, είτε στην τηλεφωνική γραμμή 1429.
Η γραμμή αυτή είναι παγκύπρια και δέχεται παράπονα και καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους
καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιανδήποτε χρέωση.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Πορεία προς το αύριο με ξεκάθαρους
εθνικούς προσανατολισμούς

Τ

ώρα που αποπυροδοτήθηκε
το κλίμα γύρω από την
συναισθηματική φόρτιση που
επικράτησε τις τελευταίες ημέρες, θεωρούμεν χρήσιμο να
καταθέσουμε εποικοδομητικές
σκέψεις στην προσπάθεια να
επαναπροσδιορίσουμε
την
πορεία μας προς το αύριο ως
χώρα, ως λαός και ως Κυπριακός Ελληνισμός. Είναι γεγονός
ότι ως πολίτες αυτού του
δύσμοιρου τόπου έχουμε προ
πολλού χάσει την εθνική μας
αυτογνωσία και την επαφή
μας με την ιστορική μας συνέχεια. Αυτό αποδεικνύεται με τις
συμπεριφορές μας στο καθηΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

μερινό γίγνεσθαι και αποθεώνεται σε επετείους εθνικές και
ιστορικές.
Τις προάλλες, μεσούντων των
εκδηλώσεων για καταδίκη του
πραξικοπήματος και της τουρκικης εισβολής και λίγο μετά
την αποτυχία των συνομιλιών
στο Γκραντ Μοντάνα για το
Κυπριακό, επώνυμοι – ανώνυμοι νυχτοβάτες της παρανομίας ασέλγησαν κατά της
Ελληνικής σημαίας. Κατέβασαν
Ελληνικές σημαίες από από
σχολείο, από φυλάκιο της
Εθνικής Φρουράς και από
Εκκλησία. Παράλληλα, αφαίρε-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

σαν από οδούς, λεωφόρους και
πλατείες της Λευκωσίας επιγραφές με τις καθιερωμένες
ονομασίες τους τοποθετώντας
στην θέση τους άλλες με ονόματα της αρεσκείας τους. Σε
μια έξαρση ανευθυνότητας και
αλλοφροσύνης, επιχείρησαν με
αυτόν τον απαράδεκτο και εν
πάση περιπτώσει παράνομο
τρόπο, την επιθυμία τους για
επανένωση της Κύπρου και την
ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Μέχρι στιγμής δεν ακούσαμε
για το πώς κινήθηκε η αστυνομία και η Εισαγγελία για σύλληψη και ανάκριση των εν
λόγω ανεγκέφαλων. Όμως , δεν
είναι αυτή η ουσία του παρόντος άρθρου. Η ουσία είναι ότι
ως πολίτες αυτού του μαρτυρικού τόπου εξακολουθούμε να
κινούμαστε άτακτα,
χωρίς
πυξίδα και προσανατολισμό
για υλοποίηση των τεθέντων
στόχων που αφορούν στην
επίλυση του Κυπριακού αλλά
και εν γένει την εθνική μας
πορεία ως Κυπριακου Ελληνισμού.
Αναντίλεγκτα, οι ύβρεις που
εκτοξεύουν κατά της Ελλάδας
και του εθνικού μας συμβόλου
οι κάθε μορφής ανεγκέφαλοι ή
τηλεκατευθυνόμενοι εγκεφαλικοί, προκαλούν οίκτο, αγανάκτηση και οργή. Οφείλουν να

Ά

Της Δέσποινας Ησαΐα
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

σέβονται τον ντόπιο και ξένο πελάτη
τον οποίο διαχρονικά καθιστούν πρεσβευτή που διαφημίζει, χωρίς αμοιβή
το προϊόν τους.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Αφετέρου, οι πολίτες που αγοράζουν
υπηρεσίες οφείλουν να προστατέψουν
τον εαυτό τους εξετάζοντας προσεκτικά τις τιμές του προϊόντος που αγοράζουν και να διεκδικούν αντικατάσταση

Ελλάδα είναι ο οικουμενικός
πολιτισμός με αιχμή τη Δημοκρατία και τις αιώνιες αξίες
που υπηρετεί διαχρονικά ο
Ελληνικός Πολιτισμός από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ελλάδα είναι οι ρήσεις του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του
Θουκιδίδη, του Πυθαγόρα και
των άλλων σοφών που έδωσαν τα φώτα τους στον εξανθρωπισμό του ανθρωπίνου
γένους. Ελλάδα είναι οι Θερμοπύλες, ο Μαραθώνας, η Σαλαμίνα, το Ναβαρίνο, το έπος της
Πίνδου που έσωσαν την Ευρώπη και την ανθρωπότητα από
τους κάθε λογής βαρβάρους.
Ελλάδα είναι το χωριό Αυξέντιο, αυτοί που διαδήλωναν
κατά του απαγχονισμού του
Παλληκαρίδη. Ελλάδα είναι τα
κόκκαλα των καταδρομέων του

πριακής συνείδησης που
θέλουν την Κύπρο άχρωμη,
άοσμη και εθνικά ασπόνδυλη.

Ενότητα – ομοψυχία

ΝΟΡΑΤΛΑΣ και των ΕΛΔΥΚκάριων που πολέμησαν σαν ημίθεοι σώζοντας την Κυπριακή
πρωτεύουσα από τις ορδές του
Αττίλα εκείνο το μαύρο καλακαίρι του 1974 μέσα σε συνθήκες χάους και προδοσίας.
Έχοντας αυτά κατά νουν, μαζί
με την καταδίκη των επαίσχυντων ενεργειών κατά της Ελλάδας και του εθνικού μας συμβόλου, καλούμεν τους υγιώς
σκεπτόμενους πολίτες να απο-

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι
για την αποτυχία επίλυσης του
Κυπριακού με δίκαιη λύση, την
αποκλειστική ευθύνη φέρει η
Τουρκία η οποία θέλει, δια
πυρός και σιδήρου, την Κύπρο
αιχμάλωτη των γεωστρατηγικών και άλλων ζωτικών συμφερόντων της. Ο εργατικός και
φιλότιμος λαός μας στην
συντριπτική του πλειοψηφία
τάσσεται υπέρ της συμπόρευση Λευκωσίας – Αθήνας με

• Η κοινωνία να απομονώσει τους υβριστές της Ελλάδας
τσιμεντώνοντας συνθήκες ομοψυχίας και εθνικής ενότητας
μονώσουν τους υβριστές της
Ελλάδας και του κάθε τι Ελληνικού στοιχείου.
Έχουν χρέος οι πολίτες που
πονούν τον τόπο και σέβονται
τον εαυτό τους και την καταγωγής τους, να κλείσουν τα
αυτιά στις σειρήνες της νεοκυ-

αιχμή την σφυρηλάτηση της
εθνικής ενότητας και λαικής
ομοψυχίας και επίτευξης σταθερών συμμαχιών, κυρίως
μέσα στην Ευρωπαική Ένωση
της οποίας Κύπρος και Ελλάδα
συναποτελούν ζωτικούς εταιρικούς πυλώνες.

Ενόψει λοιπόν των επερχόμενων κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων στην αποδεκατισμένη Μέση Ανατολή και
μπροστά στον παγκόσμιο εφιάλτη της Τρομοκρατίας, προβάλλει ως μονόδρομος η καλλιέργεια και εδραίωσης συνθηκών ομοψυχίας και εθνικής εγρήγορσης. Παράλληλα, επιβάλλεται υιοθέτησης νέας σχέσης με τους Τουρκοκύπριους στη βάση της κοινής αλλά ειλικρινούς διεκδίκησης των κοινών στόχων και οραματισμών για το αύριο. Το σαφές κάλεσμα της ΣΕΚ προς του
Τουρκοκύπριους αλλά και του προέδρου Αναστασιάδη ότι ήλθε
η ώρα να επιλέξουν μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρώπης από τη μια και Τουρκίας από την άλλη αποσαφηνίζει εν
πολλοίς την πορεία μας προς το αύριο.

του όταν αυτό δεν ανταποκρίνεται στη
συμφωνία αγοράς.

επιλογή για τις καλοκαιρινές
πές.

διακο-

ρασπιστούμε θα πρέπει χωρίς καμιά
σκέψη να το πράττουμε. Και η καλύτερη
υπεράσπιση είναι εμείς οι ίδιοι να επιλέγουμε τους ειλικρινείς και τους έντιμους περιθωριοποιώντας τους κερδοσκόπους.

Το νησί μας, πλημμυρισμένο από εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι αγαπούν
τη θάλασσα και τη συνεχή ηλιοφάνεια,
απαιτούν τουλάχιστον οικονομικές
συναλλαγές χωρίς επιτηδεύσεις με
στόχο την αισχροκέρδεια η οποία
δυσφημίζει την Κύπρο ενώ στην τελική
κοστίζει ακριβά και στον ίδιο τον επιχειρηματία.

Και εμείς οι Κύπριοι πολίτες οφείλουμε
με την ευγένεια και το χαμόγελο μας να

Κερδοσκόπους που οι λογικές τους
εδράζονται στο εύκολο κέρδος, σήμερα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το

ντε να πάμε διακοπές με την ελπίδα
πως τη φετινή χρονιά βάλαμε όλοι
μας περισσότερο μυαλό από προηγούμενες χρονιές.
Οι ξενοδόχοι, εστιάτορες, περιπτεριούχοι, καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες υπεραγορών κτλ. οφείλουν αφενός να

κατανοήσουν ότι δεν μπορούν
με ελαφριάν την καρδία να
βρίζουν την Ελλάδα, η οποία
αποτελεί το μοναδικό ανιδιοτελές στήριγμα μας στον
αγώνα που διεξάγουμε για
φυσική κι εθνική επιβίωση
κάτω από τρομερά αντίξοες
συνθήκες. Οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι Ελλάδα, δεν
είναι ούτε ο Κοτζιάς, ούτε ο
Τσίπρας, ούτε ο Σαμαράς, ούτε
ο Γιωργάκης, ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο οποιοσδήποτε
άλλος πολιτικός ή μη.
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Ας συμβάλουμε όλοι στην ενίσχυση
της Κυπριακής Φιλοξενίας!

Οφείλουν όλοι να συνειδητοποιήσουν
πως τον ήλιο και τη θάλασσα μπορούν
Κύπριοι και ξένοι να τα απολαύσουν
και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ως εκ τούτου η Κυπριακή
Φιλοξενία θα πρέπει να διαχέεται από
το τρίπτυχο ευγένεια, ποιότητα, καλές
τιμές ώστε η Κύπρος να αποτελεί
συνειδητή αλλά και επαναλαμβανόμενη

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)

• H Κυπριακή Φιλοξενία, θα πρέπει να διαχέεται από το τρίπτυχο
ευγένεια, ποιότητα, καλές τιμές ώστε η Κύπρος να αποτελεί
συνειδητή επιλογή για τις καλοκαιρινές διακοπές

συμβάλουμε σε αυτήν τη γενικότερη
προσπάθεια διαφυλάσσοντας ως κόρη
οφθαλμού το καλό όνομα που διατηρούσαν από αρχαιοτάτων χρόνων οι
προγόνοι μας ως τίμιοι και ειλικρινείς
στις εμπορικές τους συναλλαγές.
Κανείς δε δικαιούται να χαλάει αυτή
την εικόνα και αν χρειαστεί να την υπε-

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

αύριο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν
να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Εντοπίζονται κενά στην απόφαση για αποκατάσταση
των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας

Η

ΣΕΚ χαιρετίζει τη χθεσινή απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου για
αποκατάσταση
των
κουρεμένων
Ταμείων Προνοίας που ήταν κατατεθειμένα στις δύο τράπεζες «Σχέδιο
Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων
των Μελών των Ταμείων Προνοίας και
Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων
είχαν απομειωθεί».

• Επείγουσα συνάντηση με
τον υπουργό Οικονομικών ζήτησε
η ΣΕΚ με σκοπό τη βελτίωση
της πρότασης

Η εξέλιξη αποτελεί ικανοποίηση ενός
αιτήματος της ΣΕΚ για το οποίο έχουν
γίνει στοχευμένες παρεμβάσεις, τόσο
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
όσο και προς τον υπουργό Οικονομικών.
Παρά ταύτα, υπογραμμίζεται ότι, η εξαγγελία του
συγκεκριμένου Σχεδίου γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί
η απαιτούμενη διαβούλευση και ενημέρωση προς το
Συνδικαλιστικό Κίνημα το
οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης και προώθησης
του θεσμού των Ταμείων
Προνοίας, όπως προκύπτουν μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Η

Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μετά την ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου που ξεκίνησε στο τέλος
του 2016 έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση προς τους
εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την
επαναφορά της ΑΤΑ (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή). Η πρόταση εξετάζεται
αυτή την περίοδο από τους
ενδιαφερομένους οι οποίοι θα
επιδώσουν προς την Υπουργό
τη θέση τους πριν το τέλος
Του Μιχάλη
Μιχαήλ
Aναπληρωτή
γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

Ιουλίου 2017. Πέραν όμως από
τη σημαντικότητα που θα έχει
η τελική τοποθέτηση εργαζομένων και εργοδοτών για το
μέλλον του συγκεκριμένου
θεσμού, η κατάθεση της πρότασης και ο διάλογος που
προηγήθηκε έχει έναν τεράστιο
συμβολισμό για τον δρόμο που
θα πρέπει να πορευτούν οι
εργασιακές σχέσεις στον τόπο
μας, οι οποίες είναι ηλίου
φαεινότερο ότι κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης έχουν υποστεί τεράστιο
πλήγμα, με αποτέλεσμα τη

Ταυτόχρονα, η ΣΕΚ διαπιστώνει ότι,
προκύπτουν κενά σε σχέση με την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των
Ταμείων Προνοίας των ανέργων και
άλλων ομάδων εργαζομένων ως επίσης και στο θέμα του καθορισμού ανώτατου ύψους αναπλήρωσης, και γι’
αυτό επιβάλλεται η περαιτέρω επεξεργασία και βελτίωση της πρότασης.
Ως εκ τούτου η ΣΕΚ ζητά από τον
υπουργό Οικονομικών όπως συγκαλέσει άμεσα σύσκεψη με τη συμμετοχή
των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με
τις οποίες έχει επέλθει η συμφωνία, σε
ότι αφορά την αποκατάσταση του 75%
της αξίας των Ταμείων Προνοίας, έτσι
ώστε να προκύψει η απαιτούμενη διευθέτηση για απόδοση περαιτέρω κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας
του θεσμού των Ταμείων Προνοίας.
Για τον σκοπό αυτό η ΣΕΚ έχει ήδη
αποστείλει επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών.
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Καταλυτική παρέμβαση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας

ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

Α

ναστέλλησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις στον Συνεργατισμό μετά
από καταλυτική παρέμβαση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας που καλεί τα μέρη
να ξεκινήσουν ουσιαστικό διάλογο για
γεφύρωση της διαφοράς μέχρι τα μέσα
του προσεχούς Οκτώβρη. Μετά την εξέλιξη αυτή ακυρώθηκε η 24ωρη απεργία
που ήταν προγραμματισμένη για χθές
Τρίτη, 25 Ιουλίου.
Το συνδικαλιστικό κίνημα ανακοίνωσε
την απόφαση του για άρση των απερ-

√ Ξεκινά ουσιαστικός
διάλογος με ορίζοντα
κατάληξης τις
15 προσεχούς Οκτωβρίου
γιακών μέτρων ύστερα από κοινή
σύσκεψη των Παγκυπρίων Κλαδικών
Συμβουλίων των μελών των Συντεχνιών
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ στον Συνεργατισμό
την περασμένη Πέμπτη. Σε κοινή ανακοίνωση τους οι τρείς κλαδικές συντεχνίες τονίζουν :
«Αποφασίστηκε ομόφωνα η αναστολή
της κλιμάκωσης των απεργιακών
μέτρων και των ευρύτερων κινητοποιήσεων, σε σχέση με τη διαφορά που προέκυψε από την παραβίαση των βασικών
προνοιών της έκτακτης ειδικής συμφω-

νίας ορισμένης διάρκειας από πλευράς
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας που
είχε υπογραφτεί από τις τρεις Συντεχνίες και την Τράπεζα.
Η θετική αυτή εξέλιξη, προέκυψε μετά
τη καθοριστική παρέμβαση της Διεύθυνσης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
που κατά τη διάρκεια της σύσκεψης
κοινοποιήθηκε γραπτό διάβημα που
καλούσε τα δύο μέρη να προσέλθουν σε
ουσιαστικό διάλογο που θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/10/2017, σε πνεύμα
καλής πίστης και αλληλοκατανόησης.
Οι τρεις Συντεχνίες ευελπιστούν ότι στα
πλαίσια του Κώδικά Βιομηχανικών Σχέσεων θα επιτευχθεί άρση του αδιεξόδου
και κατάληξη σε συμφωνία, που θα
επαναφέρει την εργασιακή ειρήνη και
ομαλότητα σε ένα νευραλγικό τομέα της
οικονομίας και θα συμβάλει ευρύτερα
στην εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των εργαζομένων
και του Συνεργατισμού.»

Επιβεβλημένος και πολλαπλώς ωφέλιμος
ο αναβαθμισμένος Κοινωνικός Διάλογος
μεγάλη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, την φτωχοποίηση πολλών εργαζομένων και
την αύξηση των ανισοτήτων
στο εργασιακό περιβάλλον.

πτυξη της οικονομίας και την
διατήρηση της εργατικής ειρήνης, στοιχεία αναγκαία για την
ευημερία και την πρόοδο μιας
κοινωνίας.

Η προσδοκώμενη ρύθμιση
έστω και για ένα μεταβατικό
στάδιο ενός καυτού ζητήματος όπως είναι η ΑΤΑ μέσα
από την πρόταση της Υπουργού αναδεικνύει τον ρόλο και
τη σημασία του κοινωνικού
διαλόγου για να υπάρχει μια
ισόρροπη ανάπτυξη των επιχειρηματικών και εργατικών
συμφερόντων. Αναδεικνύει ότι,
εργοδότες και εργαζόμενοι
μπορούν να εξυπηρετήσουν
καλύτερα τους στόχους τους
και να φτάσουν σε αποτέλεσμα μέσα από διάλογο και
συνεργασία. Αναμένεται λοιπόν ότι, η επανεκκίνηση της
ΑΤΑ θα αποτελέσει και την
αφετηρία για να επαναρχίσει ο
κοινωνικός διάλογος και να
αποκτήσει η ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση τον
χαρακτήρα και την αξία που
είχε τα προηγούμενα χρόνια.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε
ότι η ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση
αποτελούσε
διαχρονικά μια σημαντική
κληρονομιά για τον τόπο που
βοήθησε τα μέγιστα την ανά-

Τώρα που η οικονομία του
τόπου άρχισε να ανακάμπτει,
το Υπουργείο Εργασίας και το
αρμόδιο Τμήμα Εργασιακών

τευσης αποτελεί κυρίαρχο
στοιχείο για την ανάπτυξη της
αγοράς εργασίας.
Όσοι αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό διάλογο και τη συλλογική διαπραγμάτευση ως
πολιτικές που περιορίζουν την
ανάπτυξη και τους μακροπρόθεσμους στόχους της ελεύθε-

• Η πρόταση της υπουργού Εργασίας για την ΑΤΑ,
ο κοινωνικός διάλογος και η ανάγκη για ενίσχυση
της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης
Σχέσεων θα πρέπει να θέσουν
ως προτεραιότητα την προστασία των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγματεύσεων
αφού η αποκατάσταση τους
συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
κυπριακής οικονομίας. Η ανάγκη αυτή δεν αναδεικνύεται
μόνο στην κυπριακή πραγματικότητα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε μόνιμη βάση αναγνωρίζει και υπογραμμίζει την
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της ωφελιμότητας
των συλλογικών συμβάσεων
ενώ πρόσφατα τα Ευρωπαϊκά
Συνδικάτα έχουν υιοθετήσει
τον
πυλώνα
κοινωνικών
δικαιωμάτων όπου η ενίσχυση
της συλλογικής διαπραγμά-

ρης οικονομίας θα πρέπει να
προβληματιστούν σοβαρά. H
ιστορία διδάσκει ότι οι κοινωνίες προοδεύουν και εξελίσσονται όταν η οικονομική ανάπτυξη συμπορεύεται με την
κοινωνική ανάπτυξη, και όταν
όλοι οι συμμετέχοντες, εργοδότες, κυβέρνηση και εργαζόμενοι αισθάνονται ότι απολαμβάνουν αυτό που δικαιούνται
από την αύξηση της οικονομίας. Η απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η περιθωριοποίηση του θεσμού της
συλλογικής διαπραγμάτευσης
ευθύνονται, πέραν της οικονομικής κρίσης, για τη σημαντική
συρρίκνωση του κόστους
εργασίας και τη δημιουργία
φθηνού εργατικού δυναμικού.

Οι εργοδότες δεν πρέπει να
επιχαίρουν για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η
αγορά εργασίας στον τόπο
μας γιατί μακροπρόθεσμα το
συμφέρον της επιχειρηματικής
δραστηριότητας είναι η ενίσχυση των μισθών των εργαζομένων αφού η ενίσχυση του
εισοδήματος τους θα ενδυναμώσει την εγχώρια κατανάλωση και αυτό θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις για περαιτέρω
αύξηση της οικονομίας. Ακόμη,
η καταπολέμηση της φτώχειας
και
των
εξευτελιστικών
μισθών και των μεγάλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας
θα δημιουργήσουν συνθήκες
περιορισμού του αθέμιτου
ανταγωνισμού και θα ενισχυθούν οι υγιείς επιχειρήσεις και
η περαιτέρω ανάπτυξη του
τόπου.
Για τη ΣΕΚ η αποκατάσταση
των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγματεύσεων αποτελεί
ζήτημα άμεσης προτεραιότητας και αναγκαίο εργαλείο για
την ανάπτυξη της οικονομίας,
την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας
και ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και θα επιδιώξει
συνεργασία με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους
επιδιώκοντας
το
μεγάλο
ζητούμενο που είναι η παράλληλη οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη.
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Ήρθε ο καιρός της ανασύνταξης δυνάμεων

Δημήτρης Μαούρης

Γραμματέας

27η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Γεώργιος Γεωργίου

Ταμείας

ΝΕΟ Δ.Σ.

Φανούριος Καμπούρης

Ο

ι βαριές συνέπειες που
βίωσε ο κλάδος της οικοδομικής βιομηχανίας εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης τέθηκαν στο επίκεντρο της 27ης
Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του
Ε.Ε.Σ. Οικοδόμων της ΣΕΚ
Αμμοχώστου.

Μέλος

Χρυσόστομος ΠαπακυριακούΜέλος

Στη Συνδιάσκεψη απεύθυναν
χαιρετισμό ο Επαρχιακός
Γραμματέας του Ε.Ε. Κέντρου
Γιώργος Καράς και ο γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων - Μεταλλωρύχων
Γιαννάκης Ιωάννου.
Ο κ. Καράς αναφέρθηκε στην
οικονομική κρίση που επηρέασε αρνητικά την οικοδομική
βιομηχανία περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο κλάδο.

Μάριος Σταύρου

»

Χρίστος Χρίστου

»

Αδάμος Φεσά

»

Κώστας Στυλιανού

»

Δημήτρης Μάστρου

»

Κυριάκος Κυριάκου

»

Δημήτρης Γιαννουρκού

»

Αδάμος Κυριάκου

»

Αντώνης Μούχτος

»

Η οργανωτική δύναμη του
Σωματείου Οικοδόμων της ΣΕΚ
Αμμοχώστου μειώθηκε σε
μεγάλο βαθμό. Πέραν από τους
μισούς εργαζόμενους απολύθηκαν λόγω πλεονασμού με
αποτέλεσμα να αποταθούν για
εργασία σε άλλους τομείς
όπως για παράδειγμα την
ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Ο Γιαννάκης Ιωάννου έκανε
αναφορά στη Συλλογική Σύμβαση της Οικοδομικής Βιομηχανίας που τυγχάνει έντονης
διαπραγμάτευσης με σκοπό
την ανανέωση της σε συνάρτηση με το νομικό πλαίσιο που
ήδη ετοιμάστηκε και θα την
στηρίξει σε βασικούς τομείς
όπως μίνιμουμ μισθούς πρόσληψης κατά κατηγορία εργα-

ζομένων, το ωράριο, φιλοδώρημα και αργίες και στην
καταβολή ταμείου προνοίας.
Τόνισε πως η Ομοσπονδία
Οικοδόμων της ΣΕΚ θα αντιδράσει δυναμικά σε κάθε επιχειρούμενη προσπάθεια παρε-

μπόδισης ανανέωσης της σύμβασης.
Ο Δημήτρης Μαούρης γραμματέα του Σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ Αμμοχώστου κατέθεσε
την έκθεση δράσης.
Επιτέλους έφθασε η ώρα, τόνι-

Επίσκεψη γραμματείας ΣΕΚ
στο Μέλεθρο αγωνιστών ΕΟΚΑ

σε, για την αντιστροφή του
αρνητικού κλίματος αρχής
γενομένης με την διεκδίκηση
των χαμένων μισθών και ωφελημάτων.
Στη συνδιάσκεψη τιμήθηκαν οι
Κυριάκος Δημοσθένους και
Αβραάμ Πιερή που διατέλεσαν

πολλά χρόνια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Οικοδόμων, του Επαρχιακού Συμβουλίου του Ε.Ε.
Κέντρου της ΣΕΚ Αμμοχώστου
καθώς και του γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας των
Οικοδόμων-Μεταλλορύχων.

Συνάντηση γενικής γραμματείας ΣΕΚ
με τους αξιωματούχους του Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Λεμεσού

Τ

α μείζονα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν χιλιάδες
εργαζόμενους αλλά και οι πολιτικές που προωθεί το κίνημα της ΣΕΚ τέθηκαν
στο μικροσκόπιο συνάντησης της γραμματείας ΣΕΚ και της γραμματείας του ΕΕΚ
ΣΕΚ Λεμεσού.
Στη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις ενώ ακολούθησε συζήτηση με όλον τον
μηχανισμό του εργατικού κέντρου.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας ενημέρωσε τον μηχανισμό για τις εξελίξεις στο
Γε.Σ.Υ, την ΑΤΑ και άλλων σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν τους εργαζόμενους και ευρύτερα τους Κύπριους πολίτες.

Τ

ο μέλαθρο αγωνιστών ΕΟΚΑ επισκέφθηκε η γραμματεία της ΣΕΚ συνοδευόμενη από τον Επαρχιακό Γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού και αναπληρωτή γενικό
γραμματέα Τίτο Τιμοθέου και Γιώργο
Οδυσσέως.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 10
Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Οδός Ελευθερίας 2017 για την
οικονομική ενίσχυση του Μελάθρου. Η
γραμματεία της ΣΕΚ παρέδωσε εισφορά

την οποία παρέλαβαν ο Γιάγκος Χαρμανής γραμματέας του Δ.Σ. Μελάθρου τα
μέλη του Δ.Σ. Αντρέας Γεωργίου και
Αντρέας Ηρακλέους και ο διευθυντής
του Μελάθρου Σάββας Σάββα.
Η διεύθυνση του Μελάθρου αφού ευχαρίστησε το γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα για τη διαχρονική στήριξη της
ΣΕΚ, ξενάγησε τους αξιωματούχους του
Κινήματος στις εγκαταστάσεις του
Μελάθρου.

Ο κ. Μάτσας κατέστησε σαφές πως το Κίνημα δίδει δείγματα γραφής για την υπευθυνότητα και την συνετή πολιτική που ακολουθεί γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην επίλυση εργασιακών προβλημάτων.
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ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σ

ημαντικά θέματα συμφωνήθηκαν σε συνεδρία της
Μικτής Εργατικής Επιτροπής
στις 11/7/2017 για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό
Όπως ανάφερε ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου «Η Ομοσπονδία υλοποιεί την δέσμευση της προς τα μέλη της για
σταδιακή επαναφορά όλων
των ωφελημάτων που απωλέσθησαν τα τελευταία χρόνια
κατά την οικονομική κρίση,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
τις θέσεις εργασίας και τα
παρεμφερή ωφελήματα.
(1ο Θέμα ) Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό (ΩΚΠ) που
επηρεάζεται από την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων.
Μέσα από τη ψήφιση του
νομοσχεδίου για την αυτονόμηση των νοσοκομείων έχει
διασφαλιστεί το συνεχές της
απασχόλησης καθώς και όλα
τα ωφελήματα του ΩΚΠ που θα
μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στο
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου
που θα δημιουργηθεί.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Στην συνεδρία της ΜΕΕ συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί η ίδια
διαδικασία που έγινε για την
μεταφορά του ΩΚΠ το 2005
στο στρατηγικό επενδυτή στα
αεροδρόμια. Θα καταγραφούν
όλα τα ωφελήματα και το ΩΚΠ
που θα μεταφερθεί στο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου θα
συνεχίσει να απολαμβάνει όλα
τα ωφελήματα, μισθούς και
κλίμακες μισθοδοσίας όπως
σήμερα.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιβεβαιώθηκε ακόμη μία
φορά η συμφωνία που έγινε
στις 26 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ
των συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ,
του Υπουργείου Υγείας και του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό η
οποία περιλαμβάνει τα πιο
κάτω:
1. Οι όροι εργοδότησης να είναι
ενιαίοι και να αφορούν τόσο το
υφιστάμενο Ωρομίσθιο Προσωπικό που θα μεταφερθεί
στον Αυτόνομο Οργανισμό όσο
και το νέο Ωρομίσθιο Προσωπικό που θα προσληφθεί στον

Σταδιακή επαναφορά των ωφελημάτων
που απωλέσθησαν μεσούσης της κρίσης
Αυτόνομο Οργανισμό.

και για τις περιπτώσεις ωραρίου βάρδιας θα γίνει από
1:1,5 σε 1:1,7. Η Κυριακή του
Πάσχα θα πληρώνεται για
όσους είναι βάρδια 1:1,7. Θα
τύχει έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά από την
κοινοβουλευτική
επιτροπή
οικονομικών.

2. Η όποια συμφωνία που θα
αφορά όλο το Ωρομίσθιο Προσωπικό να γίνει στα πλαίσια
των διαδικασιών της Μικτής
Εργατικής Επιτροπής.
3. Όπου η συμφωνία περιλαμβάνει και προνοεί ότι οι όροι
απασχόλησης του Ωρομίσθιου
Προσωπικού (ωράρια, σύστημα εργασίας, καθηκοντολόγιο,
έδρα, κλπ) στο αυτόνομο οργανισμό δύναται να τροποποιηθούν κατόπιν διαβούλευσης με

• Τι συμφωνήθηκε στη
Μικτή Εργατική Επιτροπή
την Εργατική Πλευρά, με προοπτική ένταξης όλου του προσωπικού στο σύστημα βάρδιας
με στόχο την αποτελεσματική
λειτουργία του Οργανισμού και
βελτίωση της διαχείρισης του
ανθρώπινου
δυναμικού
που
θα
υπηρ ετούν
σε αυτόν.
4. Συμφων ή θ η κ ε
όπως κωδικοποιηθούν
όλοι
οι
Κανονισμοί
Όρων Απασχόλησης
του
ΩΚΠ,
Εγκύκλιοι Μ.Ε.Ε. Συλλογικές
Συμβάσεις του ΩΚΠ, ειδικές
συμφωνίες κ.α. που αφορούν
το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό
Προσωπικό που απασχολείται
στα Κρατικά Νοσηλευτήρια,
ώστε να περιληφθούν στη Συμφωνία που θα συνταχθεί μεταξύ της Επίσημης και της Εργατικής Πλευράς.
5. Τέλος τα δύο μέρη εξέφρασαν την θέληση τους για βελτίωση των υφιστάμενων καθηκοντολογίων και συνέχιση των
συζητήσεων ώστε εκεί όπου
υπάρχει ανάγκη τα σχέδια
υπηρεσίας τύχουν εκσυγχρονισμού και ενοποίησης.
(2ο Θέμα) Αιτήματα που τέθηκαν από την Εργατική Πλευρά
σχετικά με:

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
(α) Συζήτηση του θέματος της
απόφασης της κυβέρνησης για
επ΄ αόριστο παγοποίηση της
πλήρωσης κενών θέσεων ΩΚΠ
Συμφωνήθηκε να δοθεί η δυνατότητα στα Υπουργεία, στις
Υπηρεσίες και Τμήματα από
1/1/2018 να έχουν την δυνατότητα ζητούν την πλήρωση
κενών θέσεων. Τα αιτήματα για
πλήρωση των κενών θέσεων
θα εξετάζονται από το Τμήμα

Η ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ εκπληρώνει τις
δεσμεύσεις της προς τα μέλη
και το ΩΚΠ διαβεβαιώνει
ο γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας
Κυβερνητικών ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και όπου κρίνεται
αναγκαίο να δίνεται έγκριση
για πλήρωση τους από το
Υπουργικό Συμβούλιο μετά από
εισήγηση του Υπουργείου
Οικονομικών.
Η δική μας πλευρά αντέδρασε
έντονα στην κατάργηση θέσεων και η Επίσημη Πλευρά
τοποθετήθηκε ότι θα εξετάζεται κατά πόσο είναι αναγκαίο
να
καταργηθούν
κάποιες
θέσεις. Θα επιδιώκουν διάλογο
όπως αναφέρθηκε για να λαμβάνονται οι ορθότερες αποφάσεις.
(β) Επαναφορά των ρυθμίσεων
που ίσχυαν πριν τις μειώσεις
στο ύψος των επιδομάτων
βάρδιας που παραχωρούνται
στο ΩΚΠ

ΕΠΙΔΟΜΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνήθηκε το επίδομα Σαββατοκύριακου και Σαββατοκύριακου και νύκτας να μην είναι
μειωμένα πλέον κατά 20% αλλά
κατά 15% με ισχύ από 1η Μαρτίου 2017. Δηλαδή το επίδομα
Σαββατοκύριακου από 12%
που είναι σήμερα να γίνει
12,75% και το επίδομα Σαββατοκύριακου και νύκτας από
16% να γίνει 17%. Θα τύχει
έγκριση από το Υπουργικό
Συμβούλιο και μετά από την
κοινοβουλευτική
επιτροπή
οικονομικών.
(γ) Αναθεώρηση της μεθόδου
υπολογισμού της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση του ΩΚΠ ώστε να επανέλθουν οι ρυθμίσεις που ίσχυαν
πριν τους περιορισμούς που
περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό.
Συμφωνήθηκε να αναθεωρηθεί
η υπερωριακή αποζημίωση
από 1η Μαρτίου 2017 ως εξής:
(α) Για εργασία καθημερινές
από 1:1 να γίνει 1:1,2 (β) για
εργασία Σαββατοκύριακα από
1:1,3 να γίνει 1:1,5 (γ) για
αργίες στην περίπτωση κανονικού ωραρίου θα μείνει 1:1,5

(δ) Η πληρωμή της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης του ΩΚΠ να γίνεται εξ
ολοκλήρου σε χρήμα.
Δεν κατέστη δυνατό να συμφωνηθεί εξ ολοκλήρου το θέμα
αυτό αλλά υπήρξε κάποια
πρόοδος και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις που δεν είναι
δυνατόν για αντικειμενικούς
λόγους να δίνεται ελεύθερος
χρόνος μεταξύ των ωρών
3:00μμ μέχρι 5:00μμ να γίνεται
εξολοκλήρου σε χρήμα η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας. Η έγκριση σε τέτοιες
περιπτώσεις θα δίνεται από το
Υπουργείο Οικονομικών μόνο.
Επίσης η άλλη πλευρά δέχθηκε
να εξετάσει ειδικές περιπτώσεις που συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός time off και για
αυτές τις ειδικές περιπτώσεις
να πληρώνεται εξολοκλήρου η
υπερωριακή απασχόληση.

ΩΚΠ από τα κυβερνητικά εργοδοτικά Τμήματα σε περίπτωση
που αυτό αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της
εγκεκριμένης περιόδου απασχόλησης
Συμφωνήθηκε να γίνεται αντικατάσταση του εποχικού ΩΚΠ
από τα κυβερνητικά εργοδοτικά Τμήματα σε περίπτωση που
αυτό αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της
εγκεκριμένης περιόδου απασχόλησης από 1/1/2018.
(3ο Θέμα) Διαδικασία αποπαγοποίησης και πλήρωσης
κενών ωρομίσθιων θέσεων
Προαγωγής, ενόψει της ψήφισης από την Βουλή των Αντιπροσώπων του Νόμου που
Τροποποιεί τους περί της
Απαγόρευσης
Πλήρωσης
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του
2013 έως 2015
Για την πλήρωση θέσεων επιστατών θα συνεχίσει να ισχύει
ο υφιστάμενος κανονισμός και
η διαδικασία προαγωγής σε
επιστάτη θα γίνεται στην ΜΕΕ
όπως ισχύ μέχρι σήμερα και
όχι όπως η πρόνοια της νομοθεσίας για τις θέσεις προαγωγής τους Δημόσιους Υπαλλήλους.

(ε) Αντικατάσταση εποχικού

Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ.
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία αυτοκινήτων στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΥΠΑΛΛΗΛΟ για εξυπηρέτηση πελατών στο Τμήμα Πωλήσεων.
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία αρδευτικών στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία αυτοκινήτων στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ επαγγελματικών οχημάτων. Γιώργο
Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία αυτοκινήτων στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
MANAGER. Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΟΔΗΓΟ «ΤΡΕΪΛΕΡ».
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΤΟΡΝΑΔΟΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ. Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ.
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ.
Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη 5
ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

ε νέα εποχή εισέρχεται ο
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, καθώς ψηφίστηκε η νομοθεσία που του επιτρέπει να χορηγεί δάνεια τα οποία
δεν αφορούν μόνο στην αγορά
κατοικίας, αλλά και άλλων
προϊόντων. Αυτομάτως, αυτή
η εξέλιξη τον εντάσσει ως ένα
νέο παίχτη στην παροχή δανείων, κάτι που μέχρι πρότινος, η
νομοθεσία τον περιόριζε στην
παροχή δανείων μόνο για οικιστικούς σκοπούς.
Εκτός από τα στεγαστικά
δάνεια που παρέχονται ήδη, ο
οργανισμός με το νόμο που
ψηφίστηκε,
επεκτείνει τις
εργασίες του, χορηγώντας
δάνεια για αγορά οικιστικού
οικοπέδου, δάνεια για εξοπλισμό κατοικίας και για συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης
κατοικίας επί υποθήκη ή επί
εγγυήσει καταθέσεων, δάνεια
για μερική ή ολική κάλυψη
διδάκτρων ή άλλων εξόδων
που συνδέονται άμεσα με ακαδημαϊκές σπουδές επί υποθήκη
ή επί εγγυήσει καταθέσεων,
δάνεια για μερική ή ολική
κάλυψη ιατρικών δαπανών επί
υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων, χορήγηση ορίων υπερανάληψης σε τρεχούμενους
λογαριασμούς επί υποθήκη ή
επί εγγυήσει καταθέσεων,
έκδοση εγγυητικών επιστολών
επί εγγυήσει καταθέσεων, αλλά
και χρεωστικές ή πιστωτικές
κάρτες.
Μιλώντας στην εφημερίδα
«Καθημερινή» ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως
Στέγης Σταύρος Αγρότης,
αναφέρει ότι ενώ η αποστολή
του Οργανισμού ήταν η παροχή δανειοδότησης για την
αγορά κατοικίας, πλέον αλλάζει ο σκοπός και θα δανειοδοτεί τις ανάγκες της οικογένειας. Επισημαίνει ότι θα έχει τη
δυνατότητα να ικανοποιούν
όλο το φάσμα των αναγκών
τους, με εξαίρεση τα κατατα-

ναλωτικά δάνεια, αλλά και
αυτά της αγοράς αυτοκινήτου,
αφήνοντας όμως παραθυράκι
για να ενταχθούν στο μέλλον,
αναλόγως των απαιτήσεων
της αγοράς.
- Θεωρείτε ότι με την επέκταση των δραστηριοτήτων
του Οργανισμού, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της λει-

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Νέα εποχή

Μετατρέπεται σε Οργανισμό
Δανείων ο ΟΧΣ
√ Θα παρέχει εκτός από οικιστικές, και άλλου τύπου
χορηγήσεις, όπως θα εκδίδει και πιστωτικές κάρτες
√ Δεν αποκλείει σε ένα χρόνο να εντάξει και καινούργια
προϊόντα, όπως χορηγήσεις για αγορά αυτοκινήτου
√ O σκοπός του ΟΧΣ δεν είναι κερδοσκοπικός,
αλλά προσφοράς προς την κοινωνία
τουργίας του;
- Ο Οργανισμός δημιουργήθηκε
το 1980, έχει 35 και πλέον χρόνια ζωής, έχει χρηματοδοτήσει
33 χιλιάδες οικογένειες συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ και
ο κύριος όγκος των δανείων
αφορούσε μόνο δάνεια στεγαστικής πίστης. Στα πρότερα
χρόνια, υπήρχε μια δυσκολία
για παροχή δανείου για χρηματοδότηση στέγης, αλλά συγχρόνως υπήρχε και τεράστια
ανάγκη. Ο Οργανισμός όμως,
βοήθησε τη μεσαία και χαμηλή
εισοδηματικά τάξη για να
αποκτήσει κατοικία. Μέχρι προ
κρίσης ο Οργανισμός είχε
σημαντική ζήτηση δανείων,
ενώ μετά την κρίση παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες.
Πρώτον οι νομοθεσίες άλλαξαν
και καμία τράπεζα δεν χρηματοδοτεί πλέον με δεύτερη υποθήκη, δεύτερον ο Οργανισμός
ξεκίνησε μια διαδικασία αυτονόμησης όσον αφορά στη
μηχανογράφηση που αντικατοπτρίζεται σε σημαντική
δαπάνη και τρίτον έχουν αλλάξει τα κριτήρια για τη στεγαστική πίστη. Έτσι ήταν επιτακτική η ανάγκη για διεύρυνση
των εργασιών του Οργανισμού.
Σήμερα, όπως έχει εξελιχθεί η
τραπεζική αγορά, κάθε πελάτης θέλει να έχει το δικό του
Τραπεζικό Ίδρυμα, στο οποίο
να λαμβάνει ολοκληρωμένες

τραπεζικές λύσεις για τις ανάγκες του. Οι πελάτες του ΟΧΣ
είναι χαμηλής και μεσαίας
εισοδηματικής τάξης, που η
κατοικία αποτελεί το μοναδικό
και το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει.
Έως τώρα είχαμε μόνο δυνατότητα να δίνουμε δάνεια μόνο
για κατοικία και παρατηρήσαμε ότι δεν εξυπηρετεί πλέον τις

ανάγκες της οικογένειας. Η
οικογένεια, αφού έχει υποθήκη
την κατοικία της, θέλει να έχει
τη δυνατότητα να αντλεί χρηματοδοτήσεις στο μέτρο των
δυνατοτήτων της. Ως ιδέα, ο
ΟΧΣ κάνει μια μεταστροφή,
όπου ενώ πριν το επίκεντρο
ήταν μόνο η κατοικία, τώρα
για εμάς είναι η οικογένεια.
Μπορεί στο μέλλον, ακόμα και

Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι ο
σκοπός του ΟΧΣ δεν είναι κερδοσκοπικός, αλλά προσφοράς
προς την κοινωνία. Έχουμε μια
αποστολή που έχει να κάνει με
την παροχή κοινωνικού έργου,
μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που είχαμε μέχρι
σήμερα.
- Θεωρείτε ότι η αλλαγή αυτή
γίνεται σε μια καλή εποχή;
- Θεωρούμε ότι μπορεί και να

με. Μπορούμε να συνοψίσουμε
πως ο ΟΧΣ, διατηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαιακή
επάρκεια που του επιτρέπει να
προχωρήσει σε αυτό το βήμα,
συνεπικουρούμενος με τη
σημαντική ρευστότητα που
διαθέτει. Νοείται όμως ότι τα
δάνεια θα προσφερθούν σε
νοικοκυριά τα οποία έχουν
δανειοεξοφλητική ικανότητα
και θα δοθεί προτεραιότητα
στους υφιστάμενους πελάτες.
- Από πότε ξεκινά η παραχώρηση των νέων δανείων προϊόντων;
- Ευελπιστούμε ότι εντός Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα φοιτητικά δάνεια,
διότι στόχος είναι να προλάβουμε και να είμαστε έτοιμοι
για το ακαδημαϊκό ξεκίνημα
της τρέχουσας χρονιάς. Θα
κάνουμε την προεργασία μας
και αρχές Αυγούστου θα αρχίσουμε να δεχόμαστε τις αιτήσεις για αυτά τα δάνεια. Ο
καρπός εξάλλου της ιδέας της
διεύρυνσης των δραστηριοτήτων για δάνεια άλλου τύπου,
ήταν τα φοιτητικά και θα προχωρήσουμε πρώτα με αυτού
του είδους. Έχουν προτεραιότητα.
- Τι μερίδιο αναμένετε να
αποκτήσετε στην αγορά, από
τα δάνεια που θα δώσετε;

Ο Οργανισμός δημιουργήθηκε το 1980, έχει 35 και πλέον χρόνια
ζωής, έχει χρηματοδοτήσει 33 χιλιάδες οικογένειες συνολικού
ύψους 2,2 δισ. ευρώ και ο κύριος όγκος των δανείων αφορούσε
μόνο δάνεια στεγαστικής πίστης
να αλλάξουμε το όνομά μας, σε
Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως
Οικογένειας ή κάτι αντίστοιχο.
Η αδυναμία που είχε ο Οργανισμός και φάνηκε εντονότερα
μετά την κρίση, ήταν ότι ο
πελάτης είχε μια υποθήκη για
παράδειγμα 200 χιλ. ευρώ, το
υπόλοιπο του δανείου του
ήταν στα 70 χιλ. ευρώ και
ήθελε μια επιπλέον χρηματοδότηση για τις σπουδές του
παιδιού του. Εφόσον δεν μπορούσε να λάβει παραπάνω
χρηματοδότηση γι΄ αυτό το
σκοπό, έπαιρνε το δάνειο του
από τον ΟΧΣ, το μετέφερε σε
ένα Τραπεζικό Ίδρυμα και
λάμβανε την πρόσθετη χρηματοδότηση που επιζητούσε.

αργήσαμε για να γίνει η αλλαγή, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει
πριν 5 – 10 χρόνια, αλλά τότε
υπήρχε μεγάλη ζήτηση για
οικιστικά δάνεια. Μετά την
κρίση, που η ζήτηση για στεγαστική πίστη έπεσε δραματικά, έγινε επιτακτική και η ανάγκη για να υλοποιήσουμε οράματα τα οποία είχαμε πριν
χρόνια. Μέρος της στρατηγικής
μας που επιδιώκαμε και θα
επιδιώκουμε, είναι να έχουμε
τα ελκυστικότερα επιτόκια, ή
να το πω απλά, να παρέχουμε
δάνεια με τους καλύτερους
δυνατούς όρους.

- Έχουμε στοιχεία αυτής της
κινητικότητας των δανείων
που μου περιγράφετε;

- Έχουμε σημαντική ρευστότητα η οποία ανέρχεται περίπου
στο 35%, σε σχέση με 20% που
απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα.
Πρόσθετα, οι πολίτες και η
Βουλή έχουν εμπιστοσύνη στον
Οργανισμό και μπορούμε με
ευκολία να αντλούμε και καταθέσεις. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα για να αντλήσουμε
καταθέσεις, άρα εάν και εφόσον εξαντληθεί η ρευστότητα,
έχουμε τρόπους να βελτιώσου-

- Υπήρχε μια κινητικότητα και
από άλλες τράπεζες στον
Οργανισμό, αλλά και από εμάς
σε άλλες Τράπεζες. Ο λόγος
που μετέφεραν το δάνειο τους
από εμάς, δεν ήταν ότι δεν
τους παρείχαμε τους καλύτερους όρους, αλλά δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις.

- Έχετε τα κεφάλαια για να
παραχωρείτε περισσότερα
δάνεια;

- Ο στόχος μας σε αυτές τις
νέες δανειοδοτήσεις, είναι στα
επόμενα 3 - 4 χρόνια, να διοχετεύσουμε γύρω στα 60 – 80
εκατ. ευρώ στην αγορά. Θα
κινηθούμε στα πλαίσια των
δυνατοτήτων μας και σταδιακά θα διοχετεύσουμε όσα χρήματα μπορούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι σκοπός μας να
ανταγωνιστούμε τις τράπεζες,
θα δώσουμε την ευκαιρία
στους υφιστάμενους πελάτες
μας να επωφεληθούν από τα
καινούργια προϊόντα.

• Στον αστερισμό
της παροχής
τραπεζικών
υπηρεσιών
εισέρχεται
ο Οργανισμός
Χρηματοδοτήσεως
Στέγης διατηρώντας
ταυτόχρονα
τον κοινωνικό του
χαρακτήρα
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Ανδρέας Φ. Μάτσας γενικός γραμματέας ΣΕΚ

Ο Τύμβος αποτυπώνει σήμερα την αυθεντική διασύνδεση
του Μητροπολιτικού με τον Κυπριακό Ελληνισμό

Δ

εν μας το φώναξε η μοίρα,
ωσάν προγόνων πρόσταγ-

μα

Μηδέ το αχνόφεγμα του ουρανού μας προδιάθεσε έγκαιρα
Ξαφνικά γίνανε οι ανατροπέςακαριαίο του εχθρού το χτύπημα
Άνανδρες οι κραυγές του αλαλαγμού, στο μισογκρέμισμα
του αποσπερίτη μας
Δεν μετρούνται τα χρόνια με τα
λεπτά της ειρήνης μας, μα με
εκείνα του πόνου, της προσμονής και του αγώνα μας. 43
ολάκερα χρόνια- στο βουητό
του ανέμου, στο αποτύπωμα
της γκρεμισμένης εκκλησιάς,
στον ουρανό με τα πολεμικά
αεροπλάνα, κοιτώντας τα,
βρισκόμενοι κάτω από το
δέντρο στο περιβόλι της γιαγιάς στο χωριό, στο συσσίτιο
για τα προσφυγάκια παιδιά
στο δημοτικό σχολειό μας,
τότε.
Έννοιες και λέξεις πρωτόγνωρες. Με τα τετράδια του «δεν
ξεχνώ» στις τσάντες μας. Τα
τραγούδια να τονώνουν το
αγωνιστικό φρόνημα.
Οι λέξεις που μας έμαθαν οι
δάσκαλοι και οι καθηγητές
μας, γεμάτες έννοιες- απελευθέρωση, επιστροφή.
Με τη σημαία μας να κυματίζει
περήφανη, στα χρώματα του
ουρανού και της θάλασσας.
Στις μαθητικές εκδηλώσεις για
καταδίκη του ψευδοκράτους,
στο οδόφραγμα, που μας κρατούσε, όπως και σήμερα
ακόμα, μακριά από το άλλο
μισό του είναι μας, της γης
μας, της ιστορίας μας, να
συνωστίζονται με πόνο μα και
περήφανα οι μάνες και οι
γυναίκες των αγνοουμένων
μας, τότε.
Κάπως έτσι μεγαλώσαμε. Με
μια μοναδική ελπίδα και προσμονή. Να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην απελευθέρωση
του τόπου μας και στην ανάταση του Ελληνισμού. Αντάξιοι
απόγονοι εκείνων που δίδαξαν
διαχρονικά στους ήρωες να
πολεμούν, να μάχονται, να
αγωνίζονται, να διεκδικούν
σαν Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες,
ξέρουμε πολύ καλά πώς να
πεθαίνουμε ως ήρωες. Αποστρεφόμενοι τις μειοδοτικές
πράξεις συντήρησης ή και ενίσχυσης της κατοχής.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους
λόγους καταταγήκαμε στην
Εθνική Φρουρά, συνειδητά, με
ένα σαφές και ξεκάθαρο
όραμα. Να μπορέσουμε να
είμαστε συνεπείς με την ιστορία του γένους των Ελλήνων.

Απόλυτα ταυτισμένοι με τον
όρκο των Αρχαίων Αθηναίων
νεανίων πως, «την πατρίδα
ουκ ελάττω παραδώσω». Στη
θεωρία, μα κυρίως στην
πράξη.
Ομοίως και στα φοιτητικά μας
χρόνια. Να οργανώνουμε εκδηλώσεις μνήμης, τιμής, αγώνα
και ενημέρωσης των ξένων για
όλα όσα μας φέρνουν σήμερα,
για ακόμα μια χρονιά εδώ, σε
αυτόν τον τραγικά ιερό χώρο.
Ανάβοντας ένα καντήλι από το
περίσσευμα της μνήμης μας.
Καταθέτοντας ακόμα μια υπόσχεση ανάμεσα στα οστά όσων
απαρνήθηκαν το μέγιστο
αγαθό της ζωής, χαράσσοντας
την πορεία μας προς τα σκαλοπάτια που οδηγούν στη
δικαίωση και στη λευτεριά.
Συνομιλώντας με τις ψυχές
που αναμένουν ακόμα δικαίωση της θυσίας τους.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
Ο Τύμβος, είναι ίσως το υπέρτατο κομμάτι γης, όπου αποτυπώνεται, στη σύγχρονη
ιστορία, η αυθεντική διασύνδεση του Μητροπολιτικού με τον
Κυπριακό Ελληνισμό, σηκώνοντας τον σταυρό του μαρτυρίου του έθνους, μέσα από το
σμίλευμα της προδοσίας, του
αγώνα, της θυσίας και της
περηφάνιας μαζί. Με ξεκάθαρα σαφή μηνύματα για στό-

Για εμάς τους νεώτερους, η
θυσία των ηρώων μας, σε κάθε
στάδιο ιστορικής αναφοράς,
αποτελεί στοιχείο έμπνευσης,
προσανατολισμού και καθοδήγησης στα βήματά μας.
Μια πορεία σταθερή και αταλάντευτη, στην αιώνια Αλεξανδρινή
οικουμενικότητα,
βασισμένη στην Αριστοτέλεια

• Μεγαλώσαμε με μια μοναδική ελπίδα και προσμονή:
Να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην απελευθέρωση
του τόπου μας και στην ανάταση του Ελληνισμού.
χευση με παραπομπή στην
πραγματική απελευθέρωση,
αποστρεφόμενοι την προσπάθεια για εξομοίωση του θύτη
με το θύμα της εισβολής.
Σε τούτη την ώρα την κρίσιμη,
επιβάλλεται όπως προβούμε
σε μια διαδικασία περισυλλογής και συνολικής αξιολόγησης των λαθών και των παραλήψεων, όπως επίσης και των
δεδομένων, των κινδύνων και
των προοπτικών που διανοίγονται, προκύπτουν, μα και
μπορούν να δημιουργηθούν.
Τα λάθη του παρελθόντος ας
μην αφεθούν να μας οδηγήσουν, ακούσια ή και εκούσια
στη λήθη και στην απαξίωση.
Μαθαίνουμε μα και διδάσκουμε
πως ο πραγματισμός, ο ρεαλισμός στο Θουκιδίδη αποκτά
μια πιο ξεκάθαρη έννοια, ταυτισμένη με τα στοιχεία που
μπορούν να αξιοποιηθούν
στην προσπάθεια επίτευξης
του στόχου. Μακριά από σύνδρομα ραγιαδισμού και ιδιοτέλειας.

φιλοσοφία πως, «τον κόσμο
τον κατακτάς αν σκέφτεσαι με
την καρδιά»- και στην καρδιά
χτυπά η Ελλάδα, η δική μας
εσωτερική Ελλάδα, συνώνυμο
της αξιοπρέπειας και της
λεβεντιάς.
Υμνήν το πεπρωμένο της
φυλής μας, στο αντρειωμένο
συναπάντημα του νου και της
ψυχής με το ευπρεπές ιστόρημα- ωσάν κραυγή εφιάλτη,
ευλαβική προσταγή στο αντίκρισμα της Παναγιάς με το
ψηφιδωτό αποτύπωμα Ελλάδας στα μάτια, στο βλέμμα,
στο πρόσταγμα και στην ευχή
για λευτεριάς αγώνα.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε
Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων, το γεγονός ότι η
Κύπρος είναι κράτος – μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο και
τη μέγιστη εγγύηση για όλους
τους πολίτες του τόπου. Αυτό
το δεδομένο, σε συνάρτηση με
την αναβάθμιση του γεωπολι-

τικού ρόλου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, θα πρέπει να
οδηγήσει σε ένα συγκροτημένο
σχεδιασμό «υψηλής στρατηγικής» ως αντιστάθμισμα στην
Τουρκική «στρατηγική της
εκμηδένισης» και της «στρατηγικής της εξουθένωσης».
Σαφής η συμβουλή του Περικλή
στους συμπολίτες του, όπως
καταγράφεται στην Ιστορία
του Θουκυδίδη: «αν υποχωρή-

σετε θα προβάλουν, αμέσως,
άλλη μεγαλύτερη απαίτηση,
γιατί θα νομίζουν ότι και τώρα
ενδώσατε από φόβο [καθώς
είναι στη φύση του ανθρώπου
να εξουσιάζει όσους δεν αντιστέκονται]. Αλλά αν δείξετε
σταθερότητα, θα τους δώσετε
να καταλάβουν ότι πρέπει να
μας φέρονται σαν ίσοι προς
ίσους».

ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
Τα ιδανικά και τις αξίες, όπως η ορθόδοξη πίστη, ο αγνός
πατριωτισμός, η συναίσθηση ευθύνης και η συνείδηση του χρέους προς τους προγόνους, η αγάπη προς την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ισότητα που έδωσαν τη ψυχική δύναμη για να
αντιμετωπίσουν το θάνατο τα παλληκάρια μας, εμείς, καλούμαστε να τα διαφυλάξουμε και να τα αναδείξουμε ως παρακαταθήκες επιβίωσης και αγώνα- Και θα το πράξουμε. Παραπομπές
στους εθνικούς, στους κοινωνικούς και στους εργατικούς αγώνες. Ταυτόσημες έννοιες με τις αρχές και αξίες του Ελληνισμού.
Ο Γολγοθάς που ζούμε και ο σταυρός που σηκώνουμε όλοι μας
αυτά τα χρόνια, αλλά και οι τόσοι σταυροί, σε αυτό τον ευλογημένο και πάνω απ’ όλα ιερό χώρο, διασυνδέουν το μαρτύριο που
καταγράφει τούτη η στάλα γης, αλλά και συνάμα παραπέμπουν
στην Ανάσταση και ανάταση του Ελληνισμού, ως απαύγασμα της
συσπείρωσης, της συνταύτισης και του ενωτικού χαρακτήρα των
δυνάμεων που αφορούν τις κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκωσίας.
Ας είναι αυτή η προοπτική, το καλύτερο μνημόσυνο προς όλους
όσους έμειναν αιώνια ελεύθεροι.
Με τη σκέψη στην Υπερμάχω Στρατηγό, την Ελευθερώτρια Παναγιά μας και με το βλέμμα στραμμένο προς το κατεχόμενο βουνό
μας, ακούμε τον ποιητή να αναφωνεί: «ανασήκωσε την πλάτη
και απόσεισε τους, Πενταδάκτυλε μου».
Τούτη την ώρα της επιμνημόσυνης προσευχής, λέμε με καθάρια
και στεντόρεια φωνή, πως, «χίλια χρόνια κι’ αν περάσουν, δεν
πεθαίνουμε σκλάβοι»Αιωνία η μνήμη των παλληκαριών μας και Καλή Λευτεριά στην
Κύπρο μας.
*Ομιλία στο Τρισάγιο που τελέσθηκε την περασμένη Παρασκευή
21 Ιουλίου στον Τύμβο, στη μνήμη των Ελλαδιτών και Κυπρίων
Αξιωματικών και Οπλιτών και όλων των άλλων που έπεσαν
κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974.
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Οφείλουμε να ξαναπιστέψουμε στις δυνάμεις μας
Να βρούμε όραμα και ελπίδα

Ε

υκαιρία για αφύπνιση αποτελεί η
μνημόνευση των ηρώων μας, σήμερα
που ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία
απειλούνται με συρρίκνωση και αφανισμό, επεσήμανε χαρακτηριστικά σε ομιλία του ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας

√ Εκδήλωση στον Τύμβο Μακεδονίτισσας για απόδοση τιμής
στα παλικάρια της ΕΛΔΥΚ
και της Εθνικής Φρουράς
που έπεσαν μαχόμενοι
κατά την Τουρκική Εισβολή
σε εκδήλωση Μνήμης και Τιμής προς
τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ και της Εθνικής Φρουράς
και όλους τους φονευθέντες κατά τη
βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974
που διοργάνωσαν στον Τύμβο της

Φ

έτος, η εκδήλωση αυτή
λαμβάνει και μια επιπρόσθετη διάσταση, καθώς ο
μοναδικός επιζώντας από την
πτώση του Νοράτλας, ο Θανάσης Ζαφειρίου εδώ και ένα
σχεδόν χρόνο δεν βρίσκεται
πλέον μαζί μας. Του οφείλουμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ, ως
μνημόσυνο, καθώς πολέμησε
την κατοχή εμπνέοντας τους
νεοσύλλεκτους καταδρομείς,
αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, μέσα από το δικό του
βίωμα και πάθος για λευτεριά.
Ο λόγος του αποτύπωνε την
ένταση των στιγμών που έζησε
μέσα στο φλεγόμενο Νοράτλας,
εκείνο το βράδυ της «ατυχούς
συγκυρίας». Το βλέμμα του
σπινθηροβολούσε τις στιγμές
της πτώσης, αντιπροσώπευε
τα υπόλοιπα παλληκάρια που
δεν επέζησαν και σκιαγραφούσε τη δίψα για τη μάχη που δεν
έγινε ποτέ. Επέζησε για να
αποτελέσει μια ζωντανή και
τραγική συνάμα μαρτυρία των
γεγονότων του 1974- επέζησε
όμως και για να συνεχίσει τον
αγώνα και να εμπνεύσει τις
νεώτερες γενιές, κρατώντας

Μακεδονίτισσας οι σύνδεσμοι αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59, η ΣΕΚ και άλλοι
συνεργαζόμενοι φορείς και οργανώσεις.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017
τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των
πεσόντων, από τον Επίσκοπο Μεσαορίας Γρηγόριο ενώ κατατέθηκαν στεφάνια από φορείς και οργανώσεις.
Εκ μέρους του προέδρου της Δημοκρατίας στεφάνι κατέθεσε ο Υπουργός
Άμυνας Χριστόφορος Φωκαίδης.
Ο κ. Μάτσας κατέδειξε πως τα μηνύματα της θυσίας των Ελλαδιτών και
Κυπρίων αξιωματικών, οπλιτών, εφέδρων αλλά και απλών πολιτών, παραμένουν επίκαιρα, αναγκαία, χρήσιμα και
καθοδηγητικά και πως η θυσία τους
αποτελεί χρυσό οδοδείκτη που πρέπει
να ακολουθήσει ο Κυπριακός Ελληνισμός για να σπάσει τα αδιέξοδα της
ηττοπάθειας, της αδράνειας και της
ολιγοπιστίας.

Τώρα που η τουρκική αδιαλλαξία επαναλαμβάνεται μόνιμα
και καθημερινά οφείλουμε να δημιουργήσουμε αντιστάσεις
και να ενώσουμε δυνάμεις

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γγ ΣΕΚ

Να διαφυλαχθεί πάση θυσία η συνεργασία
Αθηνών – Λευκωσίας
αναμμένη τη λαμπάδα για την
απελευθέρωση.
17 χρόνων, σχεδόν, νεοσύλλεκτος καταδρομέας στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ) τότε, κρατώ
αυτή την εικόνα, την αποτύπωση της χαλκευμένης αιμάζουσας λεβεντιάς, στο μυαλό
μου. Θυμάμαι τον άνθρωπο
που αγάπησε την Κύπρο και
τον Ελληνισμό στο σύνολο του,
ως αξία διαχρονικού αγώνα
για λευτεριά. «Αγωνιστείτε με
θάρρος και δύναμη» μας είχε
προστάξει, με παραστατικότητα και ένταση, επισκεπτόμενος
το ΚΕΜΚ και νουθετώντας δια
του παραδείγματος τις εφηβικές τότε ψυχές μας.
Σήμερα, πολλά χρόνια μετά και
με αφορμή την αποδήμησή του
εις Κύριον, οφείλουμε ένα
στερνό αντίο και ένα νοερό
ευχαριστώ για όλα όσα συμβολίζουν οι πράξεις και ο λόγος

του - η ευγένεια της ψυχής, σε
συνάρτηση με την ανεύρεση
και την ταφή των συναγωνιστών του, μπορούν όλοι μαζί
από ψηλά, να μας προστάζουν
και να μας καθοδηγούν για την
ανάγκη διατήρησης της αξιο-

Ορθοδοξία απειλούνται με
συρρίκνωση και αφανισμό, τα
μηνύματα της θυσίας των
Ελλαδιτών και Κυπρίων αξιωματικών, οπλιτών, εφέδρων
αλλά και απλών πολιτών,
παραμένουν επίκαιρα, ανα-

• Η ειλικρινής και αγαστή σχέση με την Ελλάδα
είναι το μέγιστο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει
η Κύπρος στον αγώνα που διεξάγει για απελευθέρωση
και επανένωση
• Αυτό που προέχει τούτη την ώρα, είναι η μέγιστη
ενότητα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις δημιουργώντας
ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο
πρέπειάς μας και τη διεκδίκηση της πραγματικής λευτεριάς,
ως οφειλή προς τους νεκρούς
και τις επερχόμενες γενιές.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ
Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ
Ελληνίδες, Έλληνες,
Σήμερα που ο Ελληνισμός και η

γκαία, χρήσιμα και καθοδηγητικά.
Η θυσία τους αποτελεί το
χρυσό οδοδείκτη που πρέπει να
ακολουθήσει ο Κυπριακός
Ελληνισμός για να σπάσει τα
αδιέξοδα της ηττοπάθειας, της
αδράνειας και της ολιγοπιστίας.
Η μνημόνευση των ηρώων μας
αποτελεί ευκαιρία για αφύπνιση. Οφείλουμε να ξαναπιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Να
βρούμε όραμα και ελπίδα και
να ρυθμίσουμε την πυξίδα μας
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τώρα που η τουρκική αδιαλλαξία επαναλαμβάνεται μόνιμα
και καθημερινά και η Άγκυρα
επιβεβαιώνει τη σκληρότητα
της, οφείλουμε να δημιουργήσουμε αντιστάσεις και να ενώσουμε δυνάμεις.
Αυτό που προέχει τούτη την
ώρα, είναι η μέγιστη ενότητα
ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Μια ενότητα που θα δημιουργεί ένα αρραγές εσωτερικό
μέτωπο.

Πέραν τούτου πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού η
συνεργασία ανάμεσα σε Λευκωσία και Αθήνα, γιατί αυτή η
σχέση είναι το μέγιστο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει η
Κύπρος στον αγώνα που διεξάγει για απελευθέρωση και
επανένωση.
Αυτή την ώρα χρειάζεται
ψυχραιμία, σοβαρότητα και
νηφαλιότητα για να αξιολογηθούν σωστά όλα τα νέα δεδομένα και με ορθό τρόπο να
καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Διεκδικούμε μια λύση βιώσιμη που θα απελευθερώνει
και θα επανενώνει πραγματικά
και ουσιαστικά τον τόπο, θα
αντέχει στο χρόνο, θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο
Ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νομίμων
κατοίκων.
Μια τέτοια λύση για να είναι
διαρκής και βιώσιμη προϋποθέτει την πλήρη αποχώρηση
του κατοχικού στρατού και την
κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων, άμεσα και
αδιαπραγμάτευτα. Άλλωστε
μας το είπαν και οι ίδιοι, δια
στόματος του Τούρκου ΥΠΕΞ
στο Κρανς Μοντανά πως, τις
εγγυήσεις και τα στρατεύματα
τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν, όταν και όπως
κατά τη γνώμη τους, χρειαστεί.
Η πρόσφατη Διάσκεψη για την
Κύπρο, έχει επίσης καταδείξει
για ακόμα μία φορά την αδιάλλακτη στάση της κατοχικής
Τουρκίας, την αναξιοπιστία
που τη χαρακτηρίζει, ακόμα
και ενώπιον του Γ.Γ του ΟΗΕ,
ενώ υπενθυμίστηκε ξανά πως,
ο όποιος εκπρόσωπος της Τ/Κ
κοινότητας, αποτελεί πειθήνιο
όργανο και κομπάρσο της
Τουρκικής εξωτερικής και επεκτατικής πολιτικής.
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ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Π

έραν των εργασιακών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι δασοπυροσβέστες, η
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ δίδει ιδιαίτερη σημασία στο
σημαντικό έργο που επιτελούν για προστασία
των δασών που είναι ο φυσικός πνεύμονας του
νησιού.
Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου
δηλώνει πως η Ομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τους αρμόδιους φορείς με στόχο
όχι μόνον την επίλυση των προβλημάτων των
μελών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του
Τμήματος Δασών που έχει την ευθύνη για την

προστασία των δασών που επιτελούν ένα
σημαντικότατο ρόλο: Της διασφάλισης της
ζωής του πλανήτη.
Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ επισκέφθηκε τη δασική περιφέρεια Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λάρνακας και
αφουγκράστηκε τα προβλήματα αλλά και τις
απόψεις των δασοπυροσβεστών.
Στον προαύλιο της διασικής περιφέρειας Λευκωσίας υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στη
μνήμη των δύο δασοπυροσβεστών, Μάριου
Αριστοτέλους και Ανδρέα Σοφοκλέους που έχασαν τη ζωή τους πέρσι στη μεγάλη πυρκαγιά

της Σολέας. Οι συνάδελφοι τους, που εργάζονται στην Δασική περιφέρεια Λευκωσίας, δεν
θα ξεχάσουν ποτέ τους δύο εκλεκτούς συναδέλφους τους που έχασαν την ζωή τους σε ώρα
του καθήκοντος.
Δασοπυροσβέστης και εφυσηχασμός δεν συνυπάρχει. Βρίσκονται πάντοτε πανέτοιμοι να
δράσουν σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Δεν βάζουν ποτέ το καθήκον κάτω από οποιαδήποτε προβλήματα. Απλά διεκδικούν συνθήκες ασφάλειας και υγείας για να μπορούν να
ανταποκρίνονται με επάρκεια στο έργο τους.

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Γιώργος Κωνσταντίνου, γ.γ. ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ

Στοχεύουμε στην απρόσκοπτη
λειτουργία του Τμήματος Δασών

Η

ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ αντικρύζει με υπευθυνότητα όλα τα
προβλήματα που απασχολούν τα μέλη της τόσο
στο Τμήμα Δασών, όσο και σε άλλα τμήματα που
παρακολουθεί η Ομοσπονδία. Επιδίωξη μας η καλή
συνεργασία για αντιμετώπιση όλων των θεμάτων με
τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα καλώς
√ Στις προτεραιότητες νοούμενα συμφέροντα
μας η ασφάλεια και
των μελών και να λειη υγεία των δασοπυρο- τουργεί απρόσκοπτα
το τμήμα Δασών για να
σβεστών μας
εκπληρώνει αποτελεσματικά την εργασία
του. Έχει καθιερωθεί ένας συνεχής διάλογος με τη
διεύθυνση του Τμήματος και μέσα σε κλίμα αγαστής
συνεργασίας καταβάλλεται προσπάθεια για επίλυση
των προβλημάτων.

Ο αξιωματούχος της
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Αντρέας
Νεοφύτου αφουγκράζεται
τις ανησυχίες αλλά
και τα προβλήματα
των εργαζομένων
που στελεχώνουν
την Δασική περιφέρεια
Λευκωσίας. Οι δασοπυροσβέστες αξιώνουν πάνω
απ’ όλα συνθήκες
ασφάλειας και υγείας
για να είναι σε θέση
ανά πάση στιγμή
να βρίσκονται έτοιμοι
να αντεπεξέλθουν σε
δύσκολες καταστάσεις

Προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί λόγω
οικονομικής κρίσης μέσα από την οποία το κράτος
υποχρεώνεται να μην συμπληρώσει κενές θέσεις και
να μην μπορεί να αναπληρώσει τον εξοπλισμό και τα
οχήματα τα οποία έχουν ξεπεράσει το όριο ζωής
τους.

Τα οφέλη του δάσους
Γνωρίστε τι είναι αυτό που κάνει
το δάσος πολύτιμο.

• Παράγει οξυγόνο. Κάθε στρέμμα δάσους παράγει
170 κυβικά οξυγόνο την ώρα.

• Προστατεύει

το περιβάλλον από τη ρύπανση,
απορροφώντας τη σκόνη, το διοξείδιο του
άνθρακα κ.α. (Η κόμη ενός μεγάλου δέντρου
απορροφά σε ένα καλοκαίρι το μόλυβδο που
παράγεται από την καύση 130 λίτρων βενζίνης
ακόμα μια συστάδα κωνοφόρων δέντρων έκτασης 1Ο στρεμμάτων μπορεί να συγκρατήσει 32
τόνους σκόνης n 250 κιλά διοξειδίου του Θείου).

• Επιδρά ευεργετικά στο κλίμα εξισορροπώντας τις
ακραίες Θερμοκρασίες. (Δροσιά το καλοκαίρι,
προστασία απ' το πολύ κρύο του χειμώνα.

• μποδίζει τη διάβρωση του εδάφους και τον σχηματισμό χειμάρρων. (Μια συστάδα δέντρων 1 Ο
στρεμμάτων μπορεί να συγκρατήσει 2 εκατομμύρια λίτρα νερό.

• Συμβάλλει

στη ρύθμιση ανακύκλωσης του νερού
και στην ποιότητά του.

•

Συγκρατεί το νερό της βροχής και δημιουργεί
πηγές.

• Προστατεύει από τους ανέμους.
• Μειώνει τις βλαβερές ακτινοβολίες.
• Απορροφά τους Θορύβους. (Μια λωρίδα δάσους
πλάτους 100 μέτρων μειώνει κατά 33% το Θόρυβο.

• Εξασφαλίζει στέγη και τροφή στα ζώα.
• Προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αναψυχής
άθλησης.

•

Δίνει υλικά: ξύλο, ρετσίνι, καρπούς.

και

Το μνημείο στον χώρο της δασικής περιφέρειας
Λευκωσίας αφιερωμένο στους δύο δασοπυροσβέστες
που έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος
στις περσινές πυργκαγιές στην περιοχή Σολέας
αποτελεί σημείο αναφοράς και επαγρύπνισης
για τον κάθε εργαζόμενο που έχει ως στόχο ζωής
την κατάσβεση πυρκαγιών

Η προστασία των δασών αποτελεί
ευθύνη όλων μας! Τα δάση χωρίς
τον άνθρωπο μπορούν να ζήσουν
ο άνθρωπος χωρίς το δάσος όχι

ERG_10-10_inn_13 7/25/17 11:30 AM Page 1

10

ΕΥ ΖΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καθιστική εργασία: Πώς θα «σώσετε»
τη μέση σας στο γραφείο

Tο άγχος των καλοκαιρινών
διακοπών

Ο

ι διακοπές είναι συνδεδεμένες με τη ξεγνοιασιά,
την ξεκούραση και τη διασκέδαση. Αφήνουμε
πίσω τους αυστηρούς κανόνες και θέτουμε νέες προτεραιότητες. Οι αλλαγές, όμως, μπορεί να φέρουν...
άγχος!
Αναντίλεγκτα, οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν
μια χρυσή ευκαιρία για απόδραση από την πόλη,
αλλά και από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Έτσι,
κατά κύριο λόγo είναι συνδεδεμένες με την ξεγνοιασιά,
την ξεκούραση και τη διασκέδαση.
Οι υποχρεώσεις αλλάζουν, οι αυστηροί κανόνες
καταργούνται και τίθενται νέες προτεραιότητες.
Ωστόσο, οι καταστάσεις αυτές για κάποιους αποτελούν ευχάριστες αλλαγές, ενώ για κάποιους άλλους
πηγή άγχος!
Άλλωστε, αν και πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται από
το πώς μια θετική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει
στρες, είναι γεγονός πως ακόμα και οι πιο ευχάριστες
εμπειρίες που βιώνει κανείς απαιτούν, ως ένα βαθμό
τουλάχιστον, αλλαγή. Όταν, όμως υπάρχουν αλλαγές
στον τρόπο ζωής, σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να
αναπτυχθούν νέες ικανότητες διαχείρισης των καταστάσεων.
Μερικοί από τους παράγοντες που συντείνουν στο
άγχος των καλοκαιρινών διακοπών είναι:
Ο οικονομικός παράγοντας: Ειδικά την περίοδο αυτή
που διανύει η χώρα μας, με την πολιτική, κοινωνική
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Ό

λο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από χρόνιο
πόνο στη μέση, ο οποίος προκαλεί
περισσότερη ταλαιπωρία και
απώλεια εργάσιμων ημερών από
κάθε άλλη πάθηση.
Ο πόνος της μέσης, γνωστός και
ως οσφυαλγία, είναι το αποτέλεσμα της κακής στάσης του
σώματος και της άσκησης υπερβολικής πίεσης στη μέση.

υπάρχει κάμψη της πλάτης.
– Αν εργάζεστε σε πάγκο εργασίας,
βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά
ψηλός, ώστε να μην αναγκάζεστε
να σκύβετε αλλά να έχετε ίσια τη
πλάτη.
–
Τ ο

Η καθιστική εργασία και ειδικότερα
ο τρόπος που κάθεται κάποιος,
καθώς και η άρση αντικειμένων ή
το στρώμα ύπνου, αποτελούν
βασικές αιτίες των επαναλαμβανόμενων κρίσεων οσφυαλγίας.
Τι μπορείτε να κάνετε
Είναι σημαντικό κάποιος να
προσέχει το πώς στέκεται και
πώς κάθεται. Η κακή στάση
σώματος στην όρθια θέση έχει
ως αποτέλεσμα οι σύνδεσμοι της
σπονδυλικής στήλης να διατείνονται και να προκαλείται πόνος και
δυσκαμψία.
Για να βελτιώσετε τη στάση του
σώματος λάβετε υπ’ όψη τα εξής:
– Στην όρθια θέση η πλάτη πρέπει
να είναι ίσια και το κεφάλι να κοιτάζει προς τα εμπρός, χωρίς να

γραφείο πρέπει να είναι αρκετά
ψηλό και να υπάρχει χώρος για τα
πόδια, ώστε να κάθεστε αρκετά
κοντά, με ίσια την πλάτη και να
εργάζεστε άνετα. Ο χώρος για τα
πόδια κάτω από την επιφάνεια
εργασίας είναι απαραίτητος ώστε
να κινούνται ελεύθερα.
– Αποφεύγετε την πολύωρη ακινη-

σία σε μία θέση, που είναι σημαντική αιτία πόνου και δυσκαμψίας.
– Η καρέκλα του γραφείου πρέπει
να έχει στήριγμα στη μέση.
– Οι χειρότερες καρέκλες για τη
μέση είναι συχνά οι χαμηλές αλλά
και οι βαθιές πολυθρόνες,
που μπορεί να μοιάζουν
μαλακές και άνετες, αλλά
κρατούν την πλάτη σε κυρτή
θέση, προκαλώντας έντονο
πόνο και δυσκαμψία. Τα ίδια
συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει το να κάθεται κανείς σε
σκαμπό, έχοντας την πλάτη
σκυμμένη προς
τ
α
εμπρός.
– Φιλικές
για
τη
μέση είναι
οι καρέκλες με ίσια «πλάτη», που στηρίζουν τη μέση.
– Στους πάσχοντες από επαναλαμβανόμενα επεισόδια οσφυαλγίας ή
από χρόνια οσφυαλγία, συνιστάται χρήση ενός στηρίγματος για τη
μέση, πχ. ενός μικρού μαξιλαριού ή
μιας πετσέτας τυλιγμένης σε
κύλινδρο.

Η πολλή δουλειά βλάπτει σοβαρά την καρδιά

Η
και οικονομική αστάθεια να βρίσκονται στο προσκήνιο, δεν είναι λίγες οι φορές που τα άτομα εκφράζουν
δυσφορία για τον καθημερινό τρόπο ζωής τους, πόσο
μάλλον σκεφτόμενα τα έξοδα των καλοκαιρινών διακοπών ή ακόμα και το εάν τους είναι εφικτή μια καλοκαιρινή απόδραση.
Επαγγελματικές υποχρεώσεις: Ποικίλες αναπροσαρμογές απαιτούνται και στον εργασιακό χώρο
προκειμένου να ρυθμιστούν οι άδειες των εργαζομένων. Αγωνία δημιουργείται για το εάν θα δοθούν οι
επιθυμητές ημερομηνίες για διακοπές, ενώ ο φόρτος
εργασίας, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις αυξάνουν
για όσους κάθε φορά καλούνται να καλύψουν τους
αδειούχους συναδέλφους τους.
Οργάνωση διακοπών: Ιδιαίτερα κρίσιμη φαίνεται να
είναι η περίοδος των διακοπών, καθώς εκτός από
τους στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με
την οικογένεια και την εργασία, το άτομο καλείται να
έρθει αντιμέτωπο και με επιπρόσθετα θέματα, όπως
ποιος θα είναι ο κατάλληλος τόπος για να περάσουν
τα παιδιά τις διακοπές, πού και πότε θα είναι καλύτερο να πάει ταξίδι η οικογένεια, πώς θα διευθετηθούν οι εκκρεμότητες προκειμένου να λείψει κανείς για
διακοπές, τι δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι διακοπές ώστε να είναι επιτυχημένες.
Έτσι, τα παραπάνω λειτουργούν προσθετικά στον
ήδη σημαντικά αυξημένο βαθμό άγχους που βιώνει το
άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Οι απαιτήσεις των παιδιών: Αν και κύριο γνώρισμα
των διακοπών αποτελεί η αίσθηση του ότι δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί και γι’ αυτό πλέον η ώρα
του φαγητού και του ύπνου ακόμα και για τα παιδιά
δεν είναι προκαθορισμένη, οι υποχρεώσεις αλλάζουν.
Τα παιδιά περνούν περισσότερες ώρες στο σπίτι,
καθώς τα σχολεία σταματούν, και οι γονείς οφείλουν
να οργανώσουν εκ νέου τις δραστηριότητές τους,
αλλά και την κατανομή του χρόνου τους προκειμένου
να συνδυάσουν την επίβλεψη των παιδιών με το ωράριο εργασίας τους.

εργασία επί πολλές ώρες την
εβδομάδα δεν βλάπτει μόνο την
κοινωνική ζωή, αλλά και την υγεία
της καρδιάς, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.
Όπως έδειξε, όσοι συσσωρεύουν
πάνω από 55 ώρες εργασίας την
εβδομάδα έχουν 40% περισσότερες
πιθανότητες να εκδηλώσουν μια
μορφή καρδιακής αρρυθμίας που
λέγεται κολπική μαρμαρυγή και
αποτελεί κύρια αιτία εγκεφαλικών
επεισοδίων.
Η κολπική μαρμαρυγή εκδηλώνεται
όταν χάσουν τον συντονισμό τους
τα ηλεκτρικά κύματα που ελέγχουν
τον καρδιακό ρυθμό. Το επακόλουθο είναι «φτερουγίσματα» της καρδιάς, καθώς και δύσπνοια και
ζάλη, αν και μερικοί ασθενείς είναι
ασυμπτωματικοί.

Όπως γράφουν στην Ευρωπαϊκή
Επιθεώρηση Καρδιάς (EHJ) οι επιστήμονες από το University College
του Λονδίνου (UCL), εξέτασαν στοιχεία από 85.494 εργαζομένους
μέσης ηλικίας 43,4 ετών, από τη
Βρετανία, τη Δανία, τη Σουηδία και
τη Φινλανδία.
Κανείς από τους εθελοντές δεν είχε
κολπική μαρμαρυγή κατά την έναρξη της μελέτης, αλλά στη διάρκεια
μιας δεκαετίας διαγνώστηκαν
1.061 κρούσματα.
Στους εθελοντές που εργάζονταν
φυσιολογικά (35 έως 40 ώρες την
εβδομάδα) τα κρούσματα κολπικής
μαρμαρυγής στη διάρκεια της
δεκαετίας ήταν 12,4 ανά 1.000.
Ωστόσο σε όσους εργάζονταν 55
ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα,

η αντίστοιχη αναλογία 17,6 ανά
1.000, δηλαδή ήταν αυξημένη κατά
περίπου 40%.
Τα εννέα στα δέκα κρούσματα κολπικής μαρμαρυγής παρατηρήθηκαν
σε εθελοντές δίχως προϋπάρχουσα
ή εκδηλωθείσα στη διάρκεια της
μελέτης καρδιαγγειακή νόσο. Αυτό
υποδηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό
να οφείλεται στην πολύωρη εργασία, σημειώνουν οι ερευνητές στο
άρθρο τους.
Οι εθελοντές που εργάζονταν πολύ
είχαν επίσης αυξημένες πιθανότητες να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, να καπνίζουν, να έχουν υπέρταση και να καταναλώνουν αλκοόλ, αλλά οι συσχετίσεις με την κολπική μαρμαρυγή παρέμειναν ακόμα
κι όταν οι ερευνητές έλαβαν υπ’
όψιν τους παράγοντες αυτούς.

Η μεσογειακή διατροφή προστατεύει το μυαλό από την άνοια

Π

ολλαπλά οφέλη φαίνεται ότι
αποκομίζουν όσοι φροντίζουν
να τρώνε πολλά φυτικής προελεύσεως τρόφιμα και λιγοστά ζωικής.
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ακολούθηση μιας παραδοσιακής
μεσογειακής διατροφής μπορεί να
μειώνει κατά το ένα τρίτο τον κίνδυνο εκδηλώσεως άνοιας αργότερα
στη ζωή, πέραν των άλλων ευεργετικών επιδράσεων της στον
ανθρώπινο οργανισμό.
Τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής είναι:
• Πολλά φρούτα, λαχανικά,
όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, βότανα και μυρωδικά σε καθη-

μερινή βάση
• Λίγοι ξηροί καρποί και ελαιόλαδο
ως κύριο λίπος της διατροφής σε
καθημερινή βάση
•

Ψάρια
και
θαλασσινά τουλάχιστον δύο
φορές την
εβδομάδα
• Πουλερικά,

αυγά, τυρί και γιαούρτι με μέτρο
• Γλυκά και κόκκινο κρέας σε ειδικές περιστάσεις

• Λίγο κρασάκι (για όποιον του
αρέσει).
Αντίστοιχα, η δίαιτα MIND συνιστά
να δίνει κανείς έμφαση σε 10 ομάδες τροφίμων που πιστεύεται ότι
ωφελούν το μυαλό (σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα υπόλοιπα είδη λαχανικών, καρύδια,
μούρα, φασόλια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια, πουλερικά,
ελαιόλαδο και κρασί) και να αποφεύγει τα τρόφιμα πέντε άλλων
ομάδων (κόκκινα κρέατα, βούτυρο/σκληρές μαργαρίνες, τυριά,
γλυκά και τηγανητά φαγητά/φαστ
φουντ).
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Μυστικά για χαρούμενες
καλοκαιρινές διακοπές

ΓΝΩΣΗ - ΥΓΕΙΑ
Οδηγός ευχάριστης επιβίωσης
στις καλοκαιρινές διακοπές

Η

υπερβολική ζέστη και πολλοί
άλλοι ανεπιθύμητοι επισκέπτες
μπορεί να μας χαλάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές που περιμένουμε με
τόση λαχτάρα και ανυπομονησία.
Λίγο πριν ξεκινήσετε για τις διακοπές, καλό είναι να διαβάστε τις
παρακάτω συμβουλές

Α

ναγκαία συνθήκη για όμορφες διακοπές
είναι η καλή παρέα. Πέραν τούτου υπάρχουν
και μικρά μυστικά που μπορούν να διασφαλίσουν την επιτυχία των διακοπών μας. Διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές και διασκεδάστε χωρίς άγχος μαζί με την παρέα σας
κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
Ετοιμάζουμε κατάλογο με τα χρειαζόμενα
Εάν δεν καταγράψουμε όσα πρέπει να χωρέσουν μέσα στη βαλίτσα… τότε σίγουρα θα
ξεχάσουμε κάτι! Μαγιό, σορτσάκια, βιβλίο
για την παραλία, φορτιστή κινητού κλπ. Ας
προσέξουμε να μην κάνουμε υπερβολές,
αλλά να σκεφτούμε πόσες ημέρες θα
κάτσουμε και τι πραγματικά χρειαζόμαστε.
Έτσι, θα έχουμε το μυαλό μας «ήσυχο» και θα
απολαύσουμε το καλοκαίρι μας, χωρίς να
κουβαλάμε πελώριες βαλίτσες…
Ελέγχουμε τα λάδια ή τα φρένα του αυτοκινήτου. Αν σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε με
το αυτοκίνητο, πρέπει πρώτα βεβαιωθούμε
ότι αυτό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Ας
πάμε καλύτερα σε έναν μηχανικό, ώστε να
αποφύγουμε την πιθανότητα να «μείνουμε»
με το αμάξι στην άκρη του δρόμου. Πρέπει να
ελέγξουμε τη ρεζέρβα, τη μπαταρία, τα
φρένα, το νερό και τα ηλεκτρικά συστήματα
του οχήματος, ώστε να μην έχουμε απρόοπτα.
Ετοιμάζουμε ένα μικρό «φαρμακείο» για
τις διακοπές. Ανεξάρτητα από το πώς θα
ταξιδέψουμε, είναι σημαντικό να κάνουμε
χώρο στη βαλίτσα μας… για ένα μικρό φαρμακείο με χάπια για τον πονοκέφαλο, επιδέσμους, ιώδιο και αλοιφή για τα τσιμπήματα
κουνουπιών. Ειδικά, εάν είμαστε διαβητικοί
ή έχουμε συγκεκριμένες αλλεργίες, τότε πρέπει να εξοπλιστούμε με αρκετά κουτιά φαρμάκων από το σπίτι μας.
Κάνουμε έναν προϋπολογισμό για την
κάθε ημέρα! Εάν δεν κάνουμε έναν προϋπολογισμό για το τι θα ξοδέψουμε στις διακοπές μας, όχι μόνο στο ξενοδοχείο, αλλά και
στο φαγητό, τα αξιοθέατα και τις εκδρομές,
τότε θα μείνουμε χωρίς ούτε ένα ευρώ στο
πορτοφόλι! Μια εβδομάδα πριν φύγουμε, ας
εκτιμήσουμε πόσα χρήματα θα χρειαστούμε
καθημερινά, ώστε να βάλουμε όρια στα
έξοδα των διακοπών μας.

Αποφεύγουμε το οινόπνευμα στην παραλία ή το αυτοκίνητο. Στις διακοπές είμαστε
πιο χαλαροί, αλλά δεν χρειάζεται να πέσουμε στην παγίδα της υπερβολής. Δεν είναι
ανάγκη να οδηγήσουμε πιωμένοι, ούτε να
κάνουμε μπάνιο μετά από αμέτρητο ποτό.
Πρέπει να κανονίζουμε πριν τη βραδινή
έξοδο το ποιος θα οδηγήσει και να απομακρυνόμαστε από την παραλία, τη λίμνη ή την
πισίνα ενώ είμαστε υπό την επήρεια του
αλκοόλ.

Καύσωνας και θερμοκρασίες Σαχάρας. Ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα και μαζί και η δυσφορία και ο
προβληματισμός για το πώς θα προστατευτούμε από τον καύσωνα και τη
θερμοπληξία. Ακολουθούν συμβουλές
που θα σας προστατεύσουν από την
ανυπόφορη ζέστη και τα ενδεχόμενα
προβλήματα υγείας:
• Πίνετε πιο πολλά υγρά, που να μην
περιέχουν αλκοόλ, καφεΐνη ή μεγάλες
ποσότητες ζάχαρης, ανεξάρτητα από
το επίπεδο δραστηριότητάς σας.

• Θωρακιστείτε κατάλληλα
για να αποφύγετε τα απρόοπτα
στις θερινές σας χαλαρωτικές
αναζητήσεις
στον ορίζοντα. Αποφεύγετε τις ισχυρές οσμές ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από το εστιατόριο ή από το
κατάστημα που πουλάει αρώματα.
• Στο αεροπλάνο, ζητείστε κάθισμα
πάνω από τα φτερά του αεροπλάνου
που αποτελεί το πιο σταθερό μέρος
του αεροπλάνου με τις λιγότερες
κινήσεις. Ανοίξτε τον εξαερισμό πάνω
από το κάθισμά σας για να σας έρχεται φρέσκος αέρας.
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κάποια από τα …τσιμπήματα του
καλοκαιριού.
• Προσέξτε το ντύσιμό σας ώστε να
μην είναι εκτεθειμένο πολύ το δέρμα.
Προτιμήστε τα μακρυμάνικα δροσερά
ρούχα καθώς και τα παντελόνια κάτω
από το γόνατο που προστατεύουν το
σώμα του τόσο από την υπερβολική
έκθεση στον ήλιο όσο και από τις επιθέσεις εντόμων και ζώων.
• Για τα τσιμπήματα κουνουπιών,
ψύλλων και κοριών ενδείκνυται η
επάλειψη με λοσιόν καλαμίνης στο
δέρμα εκτός από την περιοχή των
ματιών και των γεννητικών οργάνων.

• Προμηθευτείτε φάρμακα που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της ναυτίας

• Αν πάλι πρόκειται για τσίμπημα
από μέλισσα ή σφήκα, τότε βρέξτε
ένα πανί με κρύο νερό και πιέστε το
επάνω στην περιοχή του τσιμπήματος για να μειώσετε τον πόνο και το

και των εμέτων του ταξιδιού όπως
π.χ. η διμενιδρυνάτη (η γνωστή δραμαμίνη), το φενεγκράν, το βάλιουμ
κ.α. Λάβετέ τα πριν το ταξίδι και αν
αυτό πρόκειται να κρατήσει αρκετές
ώρες επαναλάβετε τη δόση 2-3 φορές
την ημέρα.

πρήξιμο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να συμβουλεύεστε άμεσα τον ιατρό
σας και ιδίως προτού σπεύσετε να
χορηγήσετε άλλα θεραπευτικά μέσα ή
γιατροσόφια. Αν η φαγούρα είναι
έντονη, πιθανόν ο ιατρός να σας
υποδείξει κάποια αλοιφή κορτιζόνης
ή κάποιο αντιισταμινικό σκεύασμα.

• Μείνετε σε εσωτερικό χώρο και, αν
είναι δυνατόν, σε χώρο με aircondition. Ακόμα και παραμονή λίγων
ωρών σε χώρο που κλιματίζεται μπορούν να βοηθήσουν το σώμα σας να
παραμείνει δροσερό όταν επιστρέφετε στη ζέστη.
• Κάνετε τακτικά μπάνια ή ντους.
• Φοράτε ελαφριά ρούχα, ανοιχτόχρωμα και χαλαρά στο σώμα.
• Αν πρέπει να βγείτε έξω, περιορίστε
τις δραστηριότητές σας και την
άσκηση στις πρωινές και βραδινές
ώρες, προσπαθήστε να αναπαύεστε
σε σκιερά μέρη, φοράτε καπέλο, γυαλιά και αντηλιακό υψηλής προστασίας.
• Ναυτία, ζαλάδες και ένα κεφάλι
shaker. Η ναυτία των ταξιδιωτών
αποτελεί ένα από τα πιο δυσάρεστα
και ενοχλητικά συμπτώματα που
ταλαιπωρεί πολλά άτομα και που
αποτελεί αιτία κακοδιαθεσίας για
πολλές ώρες ή και ημέρες ακόμα και
μετά το πέρας του ταξιδιού.
Μπορεί ή όχι να συνοδεύεται και από
εμέτους, αποτελώντας τόσο δυσάρεστο συναίσθημα για τα άτομα που
την υφίστανται ώστε αρκεί, πολλές
φορές και η αναγγελία κάποιου ταξιδιού για να αρχίσει το άτομο να εκδηλώνει το πρόβλημα πολλές ώρες πριν
ακόμη μπει στο αυτοκίνητο, το καράβι ή το αεροπλάνο. Πώς όμως θα την
περιορίσουμε;
• Μην ταξιδεύετε ποτέ με άδειο στομάχι, φροντίστε όμως το γεύμα που
θα πάρετε να είναι όσο το δυνατόν
πιο ελαφρύ. Αποφεύγετε την λήψη
οινοπνευματούχων ποτών πριν από
το ταξίδι.
• Στο αυτοκίνητο, ταξιδεύετε με ανοιχτά παράθυρα για να έχετε φρέσκο
και δροσερό αέρα. Κοιτάτε έξω
από τα παράθυρα κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Αποφεύγετε
το διάβασμα και αν θέλετε να
συμβουλευθείτε κάποιο χάρτη
ή κάποιο βιβλίο καλύτερα να
σταματήσετε.
• Στο καράβι, φροντίστε να
κάθεστε στο κέντρο του καραβιού
όπου υπάρχει η μικρότερη κίνηση.
Προτιμήστε το κατάστρωμα και
καθηλώστε το βλέμμα σας μακριά

Τσιμπήματα εντόμων και άλλων
απρόσκλητων επισκεπτών
Σφήκες, μέλισσες, κουνούπια, μύγες,
ψύλλοι, αλλά και τσούχτρες, σκορπιοί και φίδια κάνουν την εμφάνισή
τους λίαν συχνά αυτή την περίοδο
του έτους. Αυτό που πρέπει πρωταρχικά να γνωρίζετε είναι ότι τα έντομα
όπως και τα περισσότερα ζώα δεν
επιτίθενται συνήθως στον άνθρωπο,
εκτός εάν είναι τραυματισμένα ή τα
έχουν προκαλέσει. Λαμβάνοντας λοιπόν κάποια στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης μπορείτε να προλάβετε

• Διατηρείτε επίσης τα νύχια σας
καθαρά και κομμένα ώστε να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα μολύνσεων από το ξύσιμο.
• Η επαφή με τις τσούχτρες σπάνια
οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα και
μόνο σε ορισμένα ευαίσθητα και
αλλεργικά άτομα. Συνήθως μετά το
τσίμπημα παρουσιάζεται μία έντονη
κοκκινίλα με ή χωρίς φούσκωμα που
συνοδεύεται από έντονο τσούξιμο,
πόνο ή φαγούρα.
Αν συμβεί λοιπόν να σας τσιμπήσει
τσούχτρα απομακρύνεται τα
τυχόν κολλημένα στο σώμα
σας πλοκάμια, όχι με γυμνά
χέρια αλλά γεμίζοντας την
χούφτα σας με άμμο και τρίβοντας το σημείο του σώματος
που είναι κολλημένα τα πλοκάμια.
Τοποθετείστε στο σημείο του
τσιμπήματος πάγο ή κρύες
κομπρέσες και αλείψτε την
πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο
κρέμα. Αν δεν υπάρχει τέτοια κρέμα
χρησιμοποιείστε κομπρέσες με ξυδόνερο (1 μέρος ξύδι και 3 νερό).
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Καλοκαιρινές συμβουλές
ομορφιάς

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

στειλε email στο αφεντικό της
ότι δεν θα έρθει στη δουλειά
γιατί δεν είναι καλά ψυχικά. Εκείνος της απάντησε με τον
πιο μη αναμενόμενο τρόπο!

δυνάμεις μου», έγραψε σε ένα
email η εργαζόμενη. Η ίδια, μάλιστα, δηλώνει ότι από μικρή είχε

Λίγο αργότερα έλαβε την απάντηση του εργοδότη της: «Χαίρετε
Madalyn, προσωπικά θα ήθελα να
σε ευχαριστήσω
για αυτά τα email.
Κάθε φορά μου
υπενθυμίζεις ότι
είναι πολύ σημαντικό τις άδειες
να τις παίρνουμε
όταν δεν είμαστε
καλά
ψυχικά.
Σίγουρα αυτή η
πολιτική
δεν
εφαρμόζεται σε
όλες τις επιχειρήσεις. Είσαι ένα
παράδειγμα για εμάς, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να
τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας,
για να λειτουργούμε σωστά στη
δουλειά».

Η Madalyn Parker ζήτησε
άδεια από το γραφείο γιατί
εδώ και καιρό δεν ένιωθε
καλά στην ψυχολογία της
και ήθελε μια ευκαιρία για
να ξεκουράσει το πνεύμα
της. Η απάντηση του εργοδότη της δεν ήταν η αναμενόμενη και για αυτό ακριβώς έγινε viral.

«Καλησπέρα, θα ήθελα
άδεια για σήμερα και αύριο
για να επικεντρωθώ στην
ψυχική μου υγεία. Ελπίζω
να επιστρέψω ανανεωμένη και
έχοντας εκατό τοις εκατό τις

πολύ άγχος και ακόμα και τώρα
αντιμετωπίζει κρίσεις πανικού.
Γι' αυτό χρειάζεται λίγες μέρες να
ηρεμήσει και να βρει και πάλι
τους κανονικούς της ρυθμούς.

Απίστευτο αλλά αληθινό

Ήξερες ότι υπάρχουν σπουδές
για να γίνεις «πριγκίπισσα»;

Π

λέον το meme «Θα τα
παρατήσω όλα και θα γίνω
πριγκίπισσα» αποκτά άλλη
βαρύτητα, αφού όπως διαβάζουμε σε δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων,
στην Ελβετία υπάρχει σχολή
για γυναίκες που επιθυμούν να
γίνουν πριγκίπισσες και όχι
μόνο.

Η εξειδικευμένη σχολή καλών
τρόπων μαθαίνει σε γυναίκες
να συμπεριφέρονται ως πραγματικές πριγκίπισσες με πολύ
υψηλό αντίτιμο, κάτι που
παρόλα αυτά δεν φαίνεται να
πτοεί τις υποψήφιες «φοιτήτριες»,
οι οποίες περιμένουν σε λίστα για να
γίνουν δεχτές.

αποτελούν την πλειοψηφία. Υπάρχουν επίσης σπουδάστριες που
κάνουν οικονομίες για να πληρώσουν το ταξίδι τους αυτό, καθώς
συνειδητοποιούν ότι αυτό θα τους
δώσει πρόσθετες γνώσεις που λίγοι
άνθρωποι έχουν. Η εκμάθηση καλών
τρόπων έχει ένα κόστος. Όλα εξαρτώνται από τη μέθοδο που θα επιλεγεί, αλλά τα θερινά μαθήματα, μαζί
με τις εξετάσεις και τη διαμονή μπορεί να φθάσουν έως 30.000 ελβετικά
φράγκα, δηλαδή 27.000 ευρώ».

Μέτρηση εξυπνάδας

Έ

νας επιχειρηματίας,
αποφασίζει μια μέρα
να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχιακό
προσωπικό της επιχείρησης του. Έτσι καλεί με τη
σειρά πρώτα το μηχανικό
του.
Επιχ/τιας: - "Δε μου λες,
πόσο κάνει 1+1;"
Μηχανικός: - "Τι ερώτηση
είναι αυτή αφεντικό; Κάνει
2.

Δικηγόρος: "1+1 κάνει 2,
εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι
διαφορετικό."
Τέλος,
φωνάζει και το λογιστή
του.
Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε,
πόσο κάνει 1+1;"
Λογιστής: "Όσο θα θέλατε
εσείς αφεντικό.

Ποιο είναι το ακριβότερο σχολείο του κόσμου

Ί

σως να έχετε ακούσει για το Le
Rosey, ένα από τα παλαιότερα
σχολεία της Ευρώπης, στο οποίο
φοιτούν αποκλειστικά γόνοι
πάμπλουτων οικογενειών του
πλανήτη.
Το ιδιωτικό αυτό σχολείο
αποκαλείται και «Βασιλική Σχολή» και έχει ως
έδρα του την Ελβετία.
Από την αρχή της λειτουργίας του, το 1880,
μέχρι και σήμερα, ανήκει
στην ίδια οικογένεια.
Σαν κολέγιο που είναι,
προφανώς και διαθέτει
κοιτώνες για τους μαθη-

τές του, όμως αυτοί έχουν δυο
τύπους κατοικιών, χειμερινές και
καλοκαιρινές. Όσο για τη μέρα
τους, αυτή ξεκινάει στις 7 το
πρωί.

κολουθούν «8» συμβουλές ομορφιάς που
θα σας ετοιμάσουν για τα κοντομάνικα,
τις μεγάλες ζέστες και την πιο περιποιημένη
εμφάνιση της παραλίας. Έχουμε μιλήσει για
το πως να χάσετε κιλά μέσα σε μια μέρα, πως
να καταφέρετε κοιλιακούς μέχρι το καλοκαίρι
και πως να γυμναστείτε χωρίς κόπο αλλά με
τρόπο

1. Επενδύστε στο αντιηλιακό: Επειδή, μπορεί
οι δερματολόγοι το προτείνουν για χρήση όλο
το χρόνο, αλλά οι περισσότεροι από εμάς,
καταλήγουμε να το εφαρμόζουμε μόνο το
καλοκαίρι, τουλάχιστον, ξεκινήστε τη χρήση
του αντιηλιακού όσο το δυνατό συντομότερα
και προστατέψτε την επιδερμίδα σας από
εγκαύματα και πρώιμες ρυτίδες. Ζητήστε τη
συμβουλή ειδικού για το κατάλληλο αντιηλιακό που

αστειάκια

Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε,
πόσο κάνει 1+1;"

Πράγματι έχουμε κόρες προέδρων,
πριγκίπισσες, δούκισσες, αλλά δεν

Α

Σοβαρά …

"Φωνάζει το δικηγόρο του.

Το ινστιτούτο εντούτοις δεν είναι
κάτι καινούργιο αφού ιδρύθηκε το
1954 από την Dorette Failletaz, με την
κόρη της Viviane Néri να αναλαμβάνει
τα ηνία το 1972.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η απάντηση εργοδότη σε υπάλληλο
που ζήτησε άδεια για ηρεμία

Έ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Πέραν όμως από την εκπαίδευση
τους στα κλασικά πεδία, οι προνομιούχοι έφηβοι εκπαιδεύονται
στην πεζοπορία, την ορειβασία
και την κωπηλασία.
Το Le Rosey φυσικά
και είναι ανοιχτό
στα παιδιά όλου του
κόσμου, όμως το
ποσό που πρέπει να
καταβάλουν
οι
γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους
εκεί, είναι υπερβολικά μεγάλο, αφού
φτάνει τα 100.000
ευρώ τον χρόνο.

χρειάζεστε ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας
και τέλος, μην ξεχνάτε να βάζετε και στο στήθος και
το λαιμό σας που επίσης τα χτυπάει και ταλαιπωρεί ο ήλιος.
2. Αποδεχτείτε τις μπούκλες σας: Όσο δεμένη και
αν είστε με το σίδερο μαλλιών και με το σεσουάρ,
μην ταλαιπωρείτε τα μαλλιά σας με καθημερινά
γυμνάσια μόνο και μόνο επειδή δεν έχετε συμφιλιωθεί με την ιδέα της σπαστής τρίχας. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να στεγνώσουν τα μαλλιά σας
φυσικά και ξεχάστε εντελώς τη χρήση του σεσουάρ
για τις ηλιόλουστες μέρες που έρχονται.
3. Και προστατέψτε τις (μπούκλες σας): Ηλιακή
ακτινοβολία δέχονται και τα μαλλιά σας και επειδή
για όλες μας έχει σημασία να έχουμε υγιή και
λαμπερά μαλλιά, μην αμελείτε τη φροντίδα τους και
περιποιηθείτε τα αναλόγως. Το καλοκαίρι τα μαλλιά, μπορεί να γλιτώνουν από την ταλαιπωρία των
υψηλών θερμοκρασιών που δέχονται τον υπόλοιπο
χρόνο από το πιστολάκι, αλλά το αλάτι, η ξηρότητα και η έκθεσή τους στον ήλιο, επιβάλλει την προστασία τους με conditioner και συχνές μάσκες ενυδάτωσης και θρέψης της τρίχας.
4. Ξεχάστε το make-up: Πριν αντιδράσετε εξαγριωμένες σε αυτή την πρόταση, δεχτείτε την εναλλακτική του make-up που είναι ένα αντιηλιακό με
χρώμα, που και θα σας προστατέψει από την ηλιακή ακτινοβολία, θα ενυδατώσει το δέρμα σας και
ταυτόχρονα θα καλύψει όσα θέλετε να κρατήσετε
καλυμμένα.
5. Μην το παρακάνετε με τον καθαρισμό: Αυτή την
εποχή δεν χρειάζεται να υπερβάλλετε με τον καθαρισμό και την απολέπιση του προσώπου. Μια φορά
τη μέρα φτάνει, δεδομένου ότι η απολέπιση απομακρύνει από το πρόσωπο τα εξωτερικά στρώματα,
κάνοντας το πιο δεκτικό και ευαίσθητο σε ηλιακά
εγκαύματα.
6. Ενυδατώστε τα χείλη σας: Αν τα χείλη σας χρίζουν ενυδάτωσης το χειμώνα, την ίδια περιποίηση
χρειάζονται και το καλοκαίρι. Συνεχίστε να έχετε
πάντα μαζί σας κάποιο προϊόν ενυδάτωσης των
χειλιών σας και φροντίστε να τα έχετε πάντα σε
κατάσταση, ώστε να είναι διαρκώς... για φίλημα.
7. Αλλάξτε τη διατροφή σας: Όσο ζεσταίνει ο καιρός και λιγοστεύουν τα ρούχα και αφού κάνετε που
κάνετε γυμναστική, διαφοροποιείστε και τις διατροφικές σας συνήθειες, έτσι ώστε να μην τρώτε
φαγητά που σας προκαλούν δυσάρεστο φούσκωμα
και βαρύ στομάχι, ενώ αντίθετα θα σας δροσίσουν
και χορτάσουν ταυτόχρονα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

«6» συμβουλές για να επιλέξεις το σωστό καρπούζι

Τ

ο καλοκαίρι ήρθε μαζί και τα
φρούτα του. Ένα από αυτά
είναι το καρπούζι. Μάθε πώς θα
διαλέξεις το καλύτερο.
Ποιο είναι το πρώτο φρούτο που
σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη καλοκαίρι; Μα, φυσικά,
το καρπούζι. Με υπέροχο ανοιχτό
κόκκινο χρώμα που ταιριάζει απόλυτα με τον εξωτερικό πράσινο
φλοιό του, με ζουμερή σάρκα και
γλυκιά γεύση, το καρπούζι είναι το
φρούτο πασπαρτού για καλοκαιρινά τραπέζια, σνακ και επιδόρπια.
Ακόμη, προσφέρεται και για οινοποσίες, αφού είναι από τα πλέον
κατάλληλα φρούτα για φρουτοσαλάτα, για να γίνει ψητό στα
κάρβουνα, για να φτιάξετε νερό
αρωματισμένο με καρπούζι, αυτή
την υπέροχη συνταγή για μαρμελάδα καρπούζι ή απλά για να απολαύσετε δροσερό καρπούζι με
φέτα.
Πώς, όμως, θα διαλέξετε, το καλύτερο καρπούζι και μάλιστα με τη
βούλα; Η λύση είναι απλή κι αυτό
που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τις συμβουλές μας για
να διαλέξετε ένα ώριμο καρπούζι
γεμάτο άρωμα και γεύση.
1. Όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι
το καρπούζι που θα διαλέξετε, θα
πρέπει να είναι αρκετά βαρύ για το

μέγεθός του. Τα ώριμα και ζουμερά
καρπούζια είναι αυτά που περιέχουν το περισσότερο νερό, συνεπώς είναι και πιο βαριά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το καρπούζι
αποτελείται από 92% νερό και 8%
σάκχαρα, γεγονός που το καθιστά

Ταύρος: Αρχίζεις να ηρεμείς για
πολλά θέματα που σε προβληματίζουν. Πολλά πράγματα αρχίζουν να
μπαίνουν σε μια σειρά, που σου
παρέχει επιτέλους μια στοιχειώδη
ικανοποίηση. Ξεκινάει μια πολύ
εποικοδομητική περίοδος σε ό,τι έχει
σχέση με σχέδια του παρελθόντος
και με εκκρεμότητες που έχεις με
κάποια άτομα της οικογένειας. Σήμερα ευνοείσαι για να ξεκαθαρίσεις
ό,τι δεν μπορούσες στο παρελθόν.
Δίδυμοι: Πρέπει να δείξεις ευελιξία
για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις
στις δύσκολες καταστάσεις που
αντιμετωπίζεις. Μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά, αρκεί να μην
παρασυρθείς από καταστάσεις που
θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά
σου. Θα έχεις όλα τα εφόδια στα
χέρια σου για να διεκπεραιώσεις
πολλά ζητήματα του παρελθόντος
με τον πιο πρόσφορο τρόπο.
Καρκίνος: Μπορείς να ανταπεξέλθεις σε οποιαδήποτε δυσκολία
παρουσιαστεί, αρκεί να κρατήσεις
την ψυχραιμία σου και να μην πάρεις
βιαστικές αποφάσεις. Κοίτα να δείξεις πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα
σε άτομα που μπορεί να σου λένε ή
να υπόσχονται πολλά, γιατί μερικά
πράγματα μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι όπως φαίνονται.

SUDOKU

οποίο πρέπει να έχει ένα κιτρινωπό χρώμα. Αν το σημείο αυτό είναι
άσπρο ή πράσινο, σημαίνει ότι το
καρπούζι κόπηκε πριν ακόμα ωριμάσει, άρα μην προτιμήσετε το
συγκεκριμένο καρπούζι. Πρέπει να
θυμάστε ότι σε αντίθεση με άλλα
φρούτα, το καρπούζι
δεν ωριμάζει ποτέ
αφού κοπεί.
4. Για να βεβαιωθείτε
ότι το καρπούζι είναι
φρεσκοκομμένο και ότι
δεν βρίσκεται στην
αποθήκη του προμηθευτή ή παραγωγού
πολλές μέρες, πρέπει
το κοτσάνι του να είναι
πράσινο κι όχι ξεραμένο.

το καλύτερο φρούτο για την ενυδάτωση του δέρματος.
2. Το καλό καρπούζι πρέπει να
είναι σφιχτό, χωρίς χτυπήματα,
κοψίματα
ή διάφορα μαύρα
σημεία, ενώ πρέπει να διαθέτει και
συμμετρικό σχήμα. Όσο πιο ώριμο
το καρπούζι, τόσο πιο σκούρα
πράσινη είναι η φλούδα του.
3. Για να καταλάβετε αν το καρπούζι είναι ώριμο, θα πρέπει να το
γυρίσετε ανάποδα και να ψάξετε
πάνω στη φλούδα του να βρείτε το
σημείο που αγγίζε το χώμα το

5. Πριν αποφασίσετε να
το αγοράσετε, χτυπήστε το ελαφρά
περίπου στη μέση. Αν ο ήχος που
θα κάνει το καρπούζι είναι βαθύς
κι υπόκωφος σημαίνει ότι είναι
ώριμο. Αν ο ήχος του είναι σύντομος και κοφτός είναι ένδειξη ότι το
καρπούζι είναι άγουρο.
6. Επιλέξτε από πού θα αγοράσετε
το καρπούζι σας. Αποφύγετε καρπούζια εκτεθειμένα στον ήλιο και
επιλέξτε καρπούζια γερά που βρίσκονται σε σκιερό και δροσερό
μέρος.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Πρέπει να πάρεις κάποια
πράγματα στα σοβαρά και να ξεχάσεις για λίγο χαρά και διασκέδαση.
Άλλωστε και η διάθεσή σου δε θα
είναι για χαλαρές καταστάσεις. Πρέπει να δείξεις σύνεση και ψυχραιμία,
που μάλλον δεν έχει κανείς άλλος
στο περιβάλλον σου. Βέβαια, κράτα
και μια μικρή απόσταση από τις
διαφωνίες. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους και
όλα θα πάνε καλά.
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Λέων: Πρέπει να δείξεις ψυχραιμία
σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να
προκύψει τη σημερινή μέρα, γιατί
έχεις τη δύναμη και τα εφόδια να το
λύσεις με τον καλύτερο τρόπο, αρκεί
να μην κάνεις υπερβολές. Πρέπει οι
κινήσεις που θα κάνεις να είναι πολύ
μελετημένες, για να αποφύγεις προβλήματα που θα δημιουργήσεις μόνο
και μόνο από τον εκνευρισμό σου.
Παρθένος: Η ημέρα θα σε κουράσει
αρκετά σε σχέση με τις διάφορες
υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί στη ζωή σου. Πρέπει να εξετάσεις
πολλές καταστάσεις με ψυχραιμία,
για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις
στα διάφορα προβλήματα που θα
παρουσιαστούν. Δείξε μεγάλη προσοχή και ωριμότητα στις κινήσεις
σου και μάθε να ελέγχεις τον εκνευρισμό σου, που προβλέπεται μεγάλος.
Ζυγός: Προσπάθησε να μην κάνεις
καμία υπερβολή και προπάντων μην
κάνεις βιαστικές κινήσεις. Άρχισε να
εξωτερικεύεσαι και να βγάζεις
παραέξω αυτό που νιώθεις. Βλάπτεις τον εαυτό σου με την αυτοαπομόνωση. Τις ευκαιρίες που μπορεί
να παρουσιαστούν, πρέπει να τις
εκμεταλλευτείς προς όφελός σου.
Σκορπιός: Φρόντισε να μην επηρεάζεσαι από εξωγενείς παράγοντες και
βρες τρόπο να διατηρήσεις την ισορροπία σου. Κοινωνικές καταστάσεις
θα επηρεάσουν τη διάθεσή σου, με
την Πανσέληνο που θα πραγματοποιηθεί στον Αιγόκερω, και οι αλλαγές θα διαδέχονται η μία την άλλη.
Πρέπει να προετοιμαστείς ψυχικά
για κάθε ενδεχόμενο, θετικό ή αρνητικό. Όλα μαθήματα ζωής είναι!
Τοξότης: Ξεκινάει μια ημέρα που θα
είσαι σε αρκετή ένταση για θέματα
που προσπαθείς να τακτοποιήσεις
και σε προβληματίζουν εδώ και

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

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μηλόπιτα
Υλικά
250 γραμ.μαργαρίνη
4 αυγά
5 μήλα κόκκινα
2 φλ. τσαγιού ζάχαρη
1 φλ. τσαγιού τριμμένο
καρύδι
2+1/2 φλ. τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κουτ. γλυκού σόδα διαλυμένη σε κονιάκ
2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
1 κουτ. σούπας κανέλα
2 κουταλιές σούπας ζάχαρη μαύρη ή κρυσταλλική
Εκτέλεση
Βάζουμε στο μίξερ την μαργαρίνη την οποία έχουμε σε
θερμοκρασία δωματίου και την χτυπάμε με την ζάχαρη.
Σταδιακά προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά. Αμέσως μετά όλα
τα υπόλοιπα υλικά εκτός τα μήλα.
Καθαρίζουμε τα μήλα τα κόβουμε σε μικρά τετραγωνάκια.
Ρίχνουμε στα μήλα 2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη ή κανονική
και τα ανακατεύουμε.
Βάζουμε βούτυρο στο ταψί μας . Από πάνω ρίχνουμε το
περισσότερο από το μισό μείγμα κρατώντας λίγο που θα
χρειαστούμε στο τέλος. Στρώνουμε τα μήλα κρατώντας
λίγα και από αυτά. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το μείγμα
που κρατήσαμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα και τα στρώνουμε ομοιόμορφα από πάνω. Τα ανακατεύουμε ελαφρώς
με ένα κουτάλι και ισιώνουμε το μείγμα. Ψήνουμε στους
180 βαθμούς περίπου για 1 ώρα. Την βγάζουμε από τον
φούρνο την αφήνουμε να κρυώσει και την πασπαλίζουμε
με άχνη ζάχαρη.

Kοτόπουλο με μέλι και λεμόνι
Υλικά
4 κομμάτια κοτόπουλου (καλύτερα στήθος)
1 κ.σ μέλι
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
Χυμό από δυο λεμόνια
Μισό κουταλάκι ρίγανη
1/4 φλιτζανιού λάδι ελιάς
αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Σε ένα τηγάνι με λάδι καυτό, τσιγαρίζετε το κοτόπουλο με
το δέρμα προς τα κάτω για 15 λεπτά κι έπειτα γυρίσε από
την άλλη πλευρά γι άλλα 15 λεπτά. Χτυπήστε σε ένα
ποτήρι τον χυμό
λεμονιού, λίγο λάδι,
σκόρδο,
ρίγανη,
αλάτι και πιπέρι και
το μέλι. Περιχύστε με
το μείγμα το κοτόπουλο που ψήνεται κι
αφήστε το για λίγα
λεπτά ακόμη. Σερβίρετε πασπαλίζοντας
με ψιλοκομμένο μαϊντανό.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 IOYΛIOY 2017

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
• Φαρμακείο ΣΕΚ Νο. 2
στο οίκημα της ΣΕΚ:
Κλειστό από 31/7/17
μέχρι 27/8/17

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 772 - 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964

Για την εξυπηρέτηση σας αποταθείτε στο
φαρμακείο ΣΕΚ στη Λεωφόρο Ομονοίας
(τηλ. 25562444)

Εύσημα ΣΚΤ στον Π. Ιωάννου

Η

θέση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ)
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις αποφάσεις του
Χρηαματοοικονομικού Επιτρόπου επαναβεβαιώθηκε σε
συνάντηση που είχε πρόσφατα η επιτροπεία της ΣΚΤ
με τον Παύλο Ιωάννου.
Ο πρόεδρος της επιτροπείας, Τάκης Ταουσιάνης, επαναβεβαίωσε πως «η τράπεζα λαμβάνει σοβαρά υπόψη
τις αποφάσεις του χρηματοοικονομικού επιτρόπου
επί παραπόνων πελατών τις οποίες εκδίδει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και διερευνά την κάθε υπόθεση με τη δέουσα υπευθυνότητα». Παράλληλα εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τη συμβολή του χρηματοοικονομικού επιτρόπου στον εντοπισμό λαθών του
παρελθόντος στον υπολογισμό χρεωστικών τόκων σε
ορισμένες περιπτώσεις δανείων και εξήγησε τη διαδικασία στη βάση της οποίας η ΣΚΤ σκοπεύει να επανορθώσει τα ανάλογα λάθη».

Οι οικοδόμοι Ελλάδος διακηρύσσουν:

ΑΔΕΛΦΙΑ, ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ, ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ

Από την πλευρά του, ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος ανέφερε ότι η συνεργασία του γραφείου
του με τη ΣΚΤ τόσο σε θέματα παραπόνων πελατών,
όσο και σε ζητήματα διαχείρισης διαμεσολαβήσεων
για σκοπούς αναδιάρθρωσης ΜΕΧ, είναι και αγαστή
και πολύ αποτελεσματική.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
14/10- 20/10/2017 - 20/10 – 26/10/17
H ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ διοργανώνει επταήμερη οργανωμένη εκδρομή στην Ελλάδα
τον προσεχή Οκτώβριο και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερον.
Συνοπτικό Πρόγραμμα
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΡΤΟ
ΛΑΓΟΣ – ΞΑΝΘΗ
3η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ –ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΡΟΖΕΝ - ΜΕΛΝΙΚ
4η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ελεύθερες δραστηριότητες
5η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
– ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-ΟΡΜΥΛΙΑ
7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ

Τιμές κατ’ άτομο:
Δίκλινο € 655.00
Μονόκλινο € 785.00
Τρίκλινο € 605.00

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα –
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα με πτήσεις της
AEGEAN.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και
μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
Διαμονή για 6 βράδια στο ξενοδοχείο
Capsis 4 αστέρων με μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά.
Έξι (6) δείπνα στο ξενοδοχείο.
Πέντε (5) γεύματα κατά την διάρκεια
των εκδρομών (μεσημέρι).
Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρο συνοδό-ξεναγό
Κρουαζιέρα Αγίου Όρους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΣΣΗΣ 96621070

ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 24633633,

ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 22849849,

ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ) 23821432

ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 25861000,

ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ 26811639

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

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017 - 18
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Αναδεικνύεται η σημαίνουσα σημασία του κοινωνικού διαλόγου

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΑποκΑΤΑσταση του θεσμού
σε πνεύμα συναίνεσης

Βράβευση καινοτόμων έργων
με τον Γιώργο Ντάση Πρόεδρο Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

1

Προκηρύξατε το βραβείο της κοινωνίας των
πολιτών 2017; Ναι, φέτος η ΕΟΚΕ θα επιβραβεύσει καινοτόμα έργα για την προώθηση της ποιοτικής
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για το
μέλλον των εργασιών που αναλαμβάνονται από την
κοινωνία των πολιτών, με επίκεντρο τους νέους,
τους μετανάστες και άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

2

Πόσα άτομα θα βραβευτούν; Το συνολικό ποσό
των EUR 50.000 θα χορηγηθεί σε πέντε νικητές. Η
προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 8η
Σεπτεμβρίου, η τελετή απονομής των βραβείων θα
πραγματοποιηθεί τις 7 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-civil-society-prize-2017

3

Ποιο το σκεπτικό σας; Με την εκλογή μου το
2015 αύξησα το βραβείο από 30.000 σε 50.000
ευρώ. Τα θέματα που είχαμε επιλέξει τα δυο προηγούμενα χρόνια ήταν το 2015 η επιβράβευση οργανώσεων που πασχίζουν για την καταπολέμηση της
φτώχειας και το 2016 η επιβράβευση των οργανώσεων που προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο των
προσφύγων. Φέτος, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την
κορύφωση της οικονομικής κρίσης, η Ε.Ε. βρίσκεται
ακόμη αντιμέτωπη με υψηλά επίπεδα ανεργίας,
παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις. Γι' αυτό η ΕΟΚΕ
αποφάσισε να βραβεύσει τα καλύτερα καινοτόμα
σχέδια που προωθούν την ποιοτική απασχόληση,
την επιχειρηματικότητα, επιδιώκοντας την αντιστροφή της τάσης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Η

ΣΕΚ και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων αποδέχθηκαν
την πρόταση της υπουργού Εργασίας για επαναρρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής η οποία παγοποιήθηκε
συναινετικά μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας πληροφόρησε
την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ότι γίνεται αποδεκτή η
πρόταση της, σημειώνοντας την
αναγκαιότητα συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου ώστε να επιτευχθεί οριστική ρύθμιση στη βάση
της φιλοσοφίας του θεσμού.
Με την αποδοχή της υπουργικής
πρότασης και την επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας, η ΑΤΑ επανεκκινεί από την 1η Ιανουαρίου του
2018 και ενσωμαντώνεται στους
μισθούς. Η συμφωνία είναι τριετούς διάρκειας και ισχύει για τον

√

Οι κοινωνικοί εταίροι απάντησαν θετικά
στην πρόταση της υπουργού Εργασίας
για επαναρρύθμιση της ΑΤΑ
√ Επανεκκινεί η ΑΤΑ από 1.1. 2018
και ενσωματώνεται στους μισθούς
√ Δεν θα μειώνονται μισθοί λόγω αρνητικού
προσήμου του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
• Η απόδοση της θα ανέρχεται στο
50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
• Η ΑΤΑ ενσωματώνεται στους
βασικούς μισθούς.
• Κατοχυρώνεται ότι σε περίπτωση αποπληθωρισμού, δηλαδή μείωσης του δείκτη, δεν θα υπάρχει
οποιαδήποτε μείωση των μισθών
λόγω ΑΤΑ.
• Σε περίπτωση μη απόδοσης της
ΑΤΑ, λόγω των προϋποθέσεων που
έχουν τεθεί, αυτή θα παγοποιείται

στο σημείο που έχει δοθεί και θα
επανεκκινεί από το σημείο της
παγοποίησης.
• Συνεχίζεται ο Κοινωνικός Διάλογος με στόχο την κατάληξη σε νέα
ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ με την
λήξη της παρούσας συμφωνίας
στη βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ.
• Μέχρι την επίτευξη νέας συμφωνίας συνεχίζουν να ισχύουν οι
πρόνοιες της παρούσας συμφωνίας.

4

Σε ποιες πρωτοβουλίες θα χορηγηθεί το βραβείο; Σε πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί ή
βρίσκονται σε εξέλιξη και χαρακτηρίζονται από την
απόρριψη των διακρίσεων όσον αφορά την ένταξη
στην αγορά εργασίας. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να στοχεύουν τους
νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας, άτομα από οικογένειες
μεταναστών, μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες που αποκόπηκαν από αγορά εργασίας, άτομα με αναπηρία, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

ιδιωτικό τομέα και το ευρύ δημόσιο
(Ημικρατικοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση). Στη συνέχεια θα συνεχισθεί
ο κοινωνικός διάλογος για οριστική ρύθμιση του θεσμού.

Η υπουργική Πρόταση
Με βάση την πρόταση της υπουργού:
• Η συμφωνία είναι μεταβατική για
περίοδο τριών ετών 2018 - 20.
• Η ΑΤΑ καταβάλλεται υπό την
προϋπόθεση ότι το δεύτερο και
τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους θα υπάρχει θετικό πρόσημο
ανάπτυξης της οικονομίας.
• Η ΑΤΑ καταβάλλεται μία φορά
τον χρόνο.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Δήλωση γ.γ ΣΕΚ Ανδρεά Φ. Μάτσα
Η ΣΕΚ θεωρεί πως η πρόταση της υπουργού είναι ισορροπημένη και
συναινετική. Κατοχυρώνει τους εργαζόμενους σε πολύ μεγάλο βαθμό,
συμβάλλοντας στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης. Μέσα από τη
συμφωνία διατηρείται ζωντανός ο θεσμός της ΑΤΑ, όπως και η προοπτική περαιτέρω ρύθμισης του στη βάση της γενικότερης φιλοσοφίας
που διέπει τον θεσμό.
Η συμφωνία καταδεικνύει τον ρόλο και τη σημαίνουσα σημασία του
κοινωνικου διαλόγου ο οποίος θα πρέπει να ενδυναμωθεί έτσι ώστε να
προωθούνται πολιτικές που να είναι ισορροπημένες, συναινετικές και
κοινωνικά δίκαιες. Η υπουργός Εργασίας αξιοποιώντας τις δομές του
κοινωνικού διαλόγου πέτυχε ισορροπημένη πρόταση ενώ οι κοινωνικοί
εταίροι από την πλευρά τους επεδειξαν υπευθυνότητα σε ένα καίριο
ζήτημα που διέπει την ομαλή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων. Ως
ΣΕΚ θα εντείνουμε την προσπάθεια ώστε ο θεσμός να καλύψει περισσότερους εργαζόμενους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επισημαίνει ότι τις
επόμενες ημέρες αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να
δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα. Οι συνθήκες
αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους
που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο ή / και
να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.
Επίσης, υπενθυμίζει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι υποχρεούνται να λαμβάνουν
όλα τα απαραίτητα μέτρα, μέσω εκτίμησης των κινδύνων, για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων
από τον θερμικό φόρτο, όπως αυτά προνοούνται και

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της αλλαγής
εργασίας / ανάπαυσης / διακοπής εργασίας.
Ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση
των Εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να
εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου
να αποφευχθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο,
οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους
ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο
και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

www.oho-sek.org.cy

