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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Κώδικας αποτροπής
σεξουαλικής παρενόχλησης

Κ

ώδικα αποτροπής φαινομένων
σεξουαλικής παρενόχλησης έχει
ετοιμάσει η ΣΕΚ καλώντας την
πολιτεία και τους οργανωμένους
φορείς να ενώσουν δυνάμεις για
προαγωγή της αξιοπρέπειας στην
εργασία.
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε αρχές Αυγούστου, η ΣΕΚ επισήμανε πως οι
αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν το
μέγεθος του προβλήματος και ως
εκ τούτου έχουν όλοι υποχρέωση
να συστρατευθούν για την προώθηση του Κώδικα στους χώρους
εργασίας, ως βασικού εργαλείου
αποτροπής ανεπίτρεπτων συμπεριφορών που δεν έχουν καμία θέση
(Σελ. 8, 9)
στην εργασία.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2961
TIMH 0.70€

• Θετικά μηνύματα εκπέμπει η υπογραφείσα συμφωνία

Βήμα αποκΑΤΑστασης
των εργασιακών σχέσεων
Σ

ημαντικό βήμα για αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων οι
οποίες έχουν πληγεί μεσούσης της κρίσης, αποτελεί η υπογραφείσα συμφωνία για επανεκκίνηση της ΑΤΑ. Τη συμφωνία υπέγραψαν
το σύνολο των Κοινωνικών Εταίρων οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την τροπή που προσέλαβε το καίριο αυτό ζήτημα.
Η ΣΕΚ θεωρεί ότι η συμφωνία είναι επωφελής για τους εργαζόμενους
τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ολοκλήρωσης του Κοινωνικού
Διαλόγου για οριστική ρύθμιση.
(Σελ. 3)

4 Εδραιώνεται η εργατική ειρήνη
ενώ ο διάλογος θα συνεχισθεί για
οριστική διευθέτηση του ζητήματος

4 Επαναλειτουργεί η ΑΤΑ από
1.1.2018 και ενσωματώνεται
στους μισθούς

Ο Σεπτέμβρης που μας έρχεται

Η

ΣΕΚ διεκδικεί επαναρρύθμιση
της αγοράς εργασίας πολιτευόμενη στη βάση αρχών, μακριά
από πολιτικές σκοπιμότητες, τονίζει σε παρέμβαση του ο γ.γ.
(Σελ. 6)
Ανδρέας Φ. Μάτσας.

Η Τουρκική θηριωδία
στον απόγειο της
(Σελ. 7)

4 Σε συναινετικό πνεύμα υπεγράφη
η συμφωνία για επανεκκίνηση
του θεσμού της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής

Επανεκκίνηση του αγώνα για ευόδωση των εργατικών διεκδικήσεων

Ο

ι θερινές άδειες ανάπαυσης των εργαζομένων
έχουν φθάσει στο τέλος τους. Χιλιάδες εργαζόμενοι επανήλθαν στις εργασίες τους ανανεωμένοι για
συνέχιση της καθημερινής βιοπάλης. Η ΣΕΚ στο μέτρο
του δυνατού, έχει προσφέρει στις οικογένειες εκατοντάδων μελών της τη δυνατότητα να επωφεληθούν
ποιοτικών διακοπών σε χαμηλές τιμές στα ιδιόκτητα
εξοχικά συγκροτήματα της σε βουνό και θάλασσα
ενώ δεκάδες άλλα μέλη της έτυχαν επιχορηγημένων
τιμών για τις διακοπές τους μέσω των συντεχνιακών
ταμείων ευημερίας.

σε πνεύμα συναίνεσης και υπευθυνότητας, η ΣΕΚ
μέσω της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής της παρέμβασης θα επιδιώξει στους επόμενους μήνες να πετύχει επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας η οποία
επλήγη ανεπανόρθωτα μεσούσης της κρίσης από
επιτήδειους εργοδότες. Η πρόσφατη υπογραφή της
συμφωνίας για επανεκκίνηση του θεσμού της ΑΤΑ
ύστερα από πολύχρονη παγοποίηση, διανοίγει ανοικτούς ορίζοντες για ομαλοποίηση των εργασιακών
σχέσεων και εμπέδωση συνθηκών εργατικής ειρήνης.

Είναι γεγονός ότι το βάρος που υπέστησαν οι Κύπριοι εργαζόμενοι και τα πλείστα νοικοκυριά κατά την
τελευταία εξαετία λόγω της κρίσης και της βαθιάς
οικονομικής ύφεσης είναι τεράστιο. Κύρια θύματα,
ασφαλώς, ήταν οι άνεργοι που χωρίς εισόδημα ένοιωσαν το αποτρόπαιο πρόσωπο της φτώχειας και
της κοινωνικής περιθωροποίησης.

• Ο Σεπτέμβρης αποτελεί εφαλτήριο
εντατικοποίησης της συνδικαλιστικής
προσπάθειας και επίτευξης των τεθέντων στόχων

Τώρα που η Κυπριακή οικονομία αποσυνδέθηκε από
τον τροικανό αναπνευστήρα και εισήλθε σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης, η ΣΕΚ με την υπευθυνότητα
αλλά και τον δυναμισμό που την διακρίνει, εντείνει
τον αγώνα για επανάκτηση των χαμένων εισοδημάτων και παρεμφερών ωφελημάτων. Κύριος μοχλός
προώθησης των συνδικαλιστικών αιτημάτων είναι η
ύπαρξη ομαλών εργασιακών σχέσεων. Γιαυτό, μέσα

Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ θα εστιάσει τη δράση της στην

ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου επιδιώκοντας:
• Ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αξιοπρεπείς όρους εργοδότησης ανακτώντας σταδιακά
το χαμένο έδαφος που απωλέσθηκε κατά την περίοδο της κρίσης
• Υλοποίηση του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου
Υγείας στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της

κυπριακής οικονομίας αξιοποιώντας στον μέγιστο
βαθμό το ντόπιο δυναμικό μέσω δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
• Επανασχεδιασμό του κοινωνικού ρόλου του Συνεργατισμού
• Προώθηση στοχευμένης φορολογικής μεταρρύθμισης
• Υιοθέτηση μέτρων αύξησης της παραγωγικότητας
η οποία δεν συγκρίνεται ευνοικά με τις πλείστες
χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης
Ασφαλέστατα, στις προτεραιότητες της ΣΕΚ στο
επόμενο διάστημα είναι η συνέχιση του διαλόγου για
διατήρηση και ενίσχυση του δημόσιου χαραχτήρα
των οργανισμών κοινής ωφέλειας, η αποκατάσταση
των κουρεμένων ταμείων προνοίας και η ευόδωση
των προσπαθειών για μεταρρύθμιση του κράτους
προκειμένου να γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό.
Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας απαρχής εξελίξεων σε
όλα τα επίπεδα της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας και η ΣΕΚ θα διαδραματίσει τον δικό της
σημαίνοντα ρόλο, πάντοτε με υπεύθυνες τοποθετήσεις και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις μακριά από
προεκλογικές σκοπιμότητες και εξωσυνδικαλιστικές
επιρροές.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ε

ν μέσω κλίματος συναίνεσης υπογράφτηκε πρόσφατα από τους Κοινωνικούς Εταίρους τριετής μεταβατική συμφωνία για επανεκκίνση της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, ΑΤΑ, η οποία
παγοποιήθηκε μεσούσης της
οικονομικής κρίσης.
Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε
μέσα σε ήρεμη ατμόσφαιρα,
χωρίς εντάσεις και ακροβατισμούς, γεγονός που μπορεί να
αποτελέσει την απαρχή ή
καλύτερα το εφαλτήριο για να
οικοδομηθούν υγιείς εργασιακές σχέσεις στην μετά - κρίση
εποχή προς όφελος της οικοΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

νομίας, της κοινωνίας, της
προόδου και της ανάπτυξης σε
μια σημαδιακή περίοδο για την
πορεία του τόπου. Η πεμπτουσία της σημασίας της συμφωνίας εμπεριέχεται στην τοποθέτηση της υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου η οποία
αφού ευχαρίστησε τους κοινωνικούς εταίρους για την υπευ-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

θυνότητα τους υπογράμμισε τη
σημασία του κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος για ακόμα μια
φορά, έφερε θετικά αποτελέσματα για την κυπριακή οικονομία, τους εργαζόμενους και
τις επιχειρήσεις.

εποικοδομητικού
διαλόγου.
Οφείλουν οι Εργοδότες να
τυπώσουν καλά στο μυαλό
τους πως η ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση αποτελεί
χρυσοφόρα κληρονομιά για τον

Ένας τόπος προοδεύει μόνον
όταν οι φορείς της παραγωγικής διαδικασίας στο σύνολο
τους αισθάνονται ότι απολαμβάνουν αυτό που δικαιούνται

«Διασφαλίζεται η εργατική
ειρήνη γι’ αυτό το θέμα, που
είναι πολύ σημαντική για την
πρόοδο του τόπου μας» σημείωσε εμφαντικά η Υπουργός.
Αναντίλεγκτα, οι πολίτες εξέρχονται
από την εξάχρονη
βαθιά οικονομική ύφεση τραυματισμένοι αλλά και αισιόδοξοι για το αύριο. Και ακριβώς
αυτή την αισιοδοξία οφείλουν
να ενδυναμώσουν οι Κοινωνικοί Εταίροι με την όλη στάση
τους διανοίγοντας ανοικτούς
ορίζοντες για το μέλλον περιορίζοντας στο ελάχιστο τους
δείκτες φτωχοποίησης και των
ανισοτήτων που γνώρισαν
πρωτοφανή έξαρση κατά τη
διάρκεια της κρίσης.
Προς την κατεύθυνση αυτή
πρέπει να γίνει συνείδηση των
Κοινωνικών Εταίρων με βασικό
αποδέκτη τον Εργοδοτικό
κόσμο, ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους στόχους τους μέσω ειλικρινούς και

ενεργούν κατά τρόπο που να
ενισχύεται πάνω σε συνεχή
βάση ο Κοινωνικός Διάλογος
με γνώμονα την ισόρροπη και
υγιή ανάπτυξη της αγοράς
εργασίας.
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εργασιακών σχέσεων που
δοκιμάσθηκαν σκληρά κατά
την περίοδο της κρίσης σε
βάρος της εργατικής πλευράς,
προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη.
Όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί η
επαναρρύθμιση της αγοράς
εργασίας και όσο περισσότερο
ενισχυθεί ο θεσμός των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, τόσο πιο πολύ εδραιώνεται η εργασιακή ομαλότητα
και εμπεδώνεται η εργατική
ειρήνη προς όφελος όλων.

• Η υπογραφείσα συμφωνία για την ΑΤΑ σηματοδοτεί
αισιόδοξες προοπτικές για το κοινωνικοοικονομικό αύριο
• Οι εργοδότες καλούνται να συμβάλλουν αποφασιστικά
και υπεύθυνα στην εδραίωση της κοινωνικής γαλήνης
και της εργασιακής ειρήνης

τόπο προς όφελος όλων που
με αιχμή την εργατική ειρήνη
και κατεπέκταση την κοινωνική
γαλήνη συνέβαλε καταλυτικά
στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Από την πλευρά τους, οι
εκάστοτε κυβερνώντες και
γενικότερα οι αξιωματούχοι
της Πολιτείας έχουν χρέος να

από την πίττα της οικονομικής
ανάπτυξης. Συνεπώς, όσοι
εταίροι για οποιονδήποτε λόγο
επιχειρήσουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των άλλων
εκμεταλλευόμενοι
ευνοϊκές
προς αυτούς συνθήκες, όπως
το φθηνό εργατικό δυναμικό,
κάποια στιγμή θα το πληρώσουν πολύ ακριβά.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι σε
τούτη τη χρονική συγκυρία, η
πλήρης αποκατάσταση των

Προσδοκούμεν πως οι Εργοδότες θα κατανοήσουν αυτή την
παράμετρο,
συμβάλλοντας
καθοριστικά στην αναβάθμιση
της τριμερούς συνεργασίας
διαγράφοντας παράλληλα νέα
ελπιδοφόρα εποχή στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα
σε καιρούς δύσκολους κατά
τους οποίους η οικονομία της
Κύπρου επηρεάζεται σημαντικά από εξωγενείς παράγοντες
και κατεπέκταση από αυξημένους κινδύνους.

Εκεί που καλλιεργείται πολιτισμός δεν μπορεί να επιβιώσουν
αδικία και προσωπικό συμφέρον

Ο

ικογένεια, παιδεία και αλλαγή
κουλτούρας. Τρεις έννοιες που
εύστοχα κατέγραψε σε πρόσφατο

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

άρθρο της η αρχισυντάκτρια του Φιλελευθέρου Ανδρούλλα Ταραμουντά ως
πηγές λύσης για αποτροπή επαίσχυντων πράξεων. Και συνεχίζω:
Από αυτές τις τρεις λέξεις διαμορφώνεται ο πολιτισμός μέσα στον οποίο
δεν μπορεί να συνυπάρξει η αδικία και
κακώς νοούμενο προσωπικό συμφέρον.
Σε κάθε ενέργεια μας αν σεβόμαστε
πρώτιστα τον εαυτό μας, αυτό θα έχει
ως συνεπακόλουθο την προαγωγή του
πολιτισμού σε κάθε έκφανση της ζωής
μας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Από το καλημέρα που θα πούμε , από
την ευαισθησία μας στα διάφορα
καθημερινά ζητήματα, του τρόπου που

κινούμαστε, που μιλούμε αν δίνουμε
προτεραιότητα στους ηλικιωμένους
μας, αν προστατεύουμε το περιβάλλον
και δεν μετατρέπουμε τους δρόμους σε
απέραντους σκουπιδοτενεκέδες, αν δεν
βρίζουμε δημόσια γιατί κάποιος μας
έκλεισε τον δρόμο, τότε αυτό το συνονθύλευμα ενεργειών δείχνουν την παιδεία μας.
Την παιδεία την οποία δεν την ορίζουν
τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά. Δεν την
ορίζουν οι μεγαλοκαταθέσεις στις τράπεζες ούτε και οι επαύλεις των ανεξέλεγκτων τετραγωνικών μέτρων. Την
καθορίζει η ψυχή και το βλέμμα του
κάθε ανθρώπου που ζει καθημερινά
επικεντρωμένος στα δικά του προβλήματα και όχι των υπολοίπων.
Που νοιάζεται για τον συνάνθρωπο
του, με σεβασμό πάντοτε στην προσωπική του ζωή και στον τρόπο που ο
ίδιος επέλεξε να ορίσει την ζωή του.
Που μάχεται καθημερινά στην εργασία
του με ευσυνειδησία και δεν εμπλέκεται
σε διαπροσωπικές κουβέντες συναδέλφων. Που συνεργάζεται με στόχο να
προάξει τα συμφέροντα της εργασίας

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)

του σεβόμενος τους συνεργάτες του
διασφαλίζοντας με τη συμπεριφορά
του αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Όλα τα πιο πάνω κατοχυρώνονται
μέσα από τις αρχές και τις αξίες που
προάγει η οικογένεια και όχι μόνον.

κήσουμε τις αδυναμίες μας και μετά ας
προσπαθήσουμε να εμφυσήσουμε στα
παιδιά μας πως ο πολιτισμός, προϋποθέτει γνώση, για να καλλιεργηθούμε
ως άνθρωποι και πως τα ευφάνταστα
υλικά αγαθά αποτελούν προσωρινό
καμουφλάρισμα της εσωτερικής μας

• Την παιδεία δεν την ορίζουν τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά
αλλά το συνοθύλευμα ενεργειών μας σε κάθε μας βήμα
Προάγεται από το εκπαιδευτικό μας
σύστημα το οποίο θα πρέπει να καλλιεργεί πρώτιστα την αλληλεγγύη τον
σεβασμό την κατανόηση, την ισότητα, αλλά
και την χειραγώγηση
της υπερκατανάλωσης
που τσακίζει τις τσέπες των γονιών μεταμορφώνοντας τα παιδιά σε άκρατους υλιστές.

αδυναμίας.
Καλή αρχή για όλους.

Ας δώσουμε λοιπόν
μάχες πρώτιστα με τον
εαυτό μας, να υπερνι-

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

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Σε συναινετικό πνεύμα υπεγράφη
η συμφωνία για την ΑΤΑ

Ύ

στερα από εξαετές πάγωμα
επανέρχεται η καταβολή της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σε ιδιωτικό και
ημιδημόσιο τομέα από 1η Ιανουαρίου 2018, βάσει της μεταβατικής
τριετούς συμφωνίας που υπέγραψαν στις 28 Ιουλίου 2017 η
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου, οι συντεχνίες ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και οι εργοδοτικές
οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.
Η Υπουργός Εργασίας χαιρέτισε
την υπογραφή της συμφωνίας από
όλους τους κοινωνικούς εταίρους,
σημειώνοντας ότι μετά από χρόνια
παγοποίησης, η ΑΤΑ θα επαναλειτουργήσει από 1/1/2018.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά
με το πόση υπολογίζεται να είναι η
αύξηση στους μισθούς τον Ιανουάριο που θα αρχίσει η καταβολή της,
η Υπουργός δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένο ποσοστό,
λέγοντας πως θα έχει θετικό πρόσημο. «Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι εκτός από την ενσωμάτωση της ΑΤΑ που έχουν λάβει όλα
αυτά τα χρόνια στο μισθό τους, η
οποία θα γίνει βασικός μισθός, θα
πάρουν και την αύξηση όπως αυτή
θα καταγραφεί από τη Στατιστική
Υπηρεσία» εξήγησε.

κατάληξη σε πιο οριστικές αποφάσεις.

τηρεί τις απόψεις του όσον αφορά
τη φιλοσοφία της ΑΤΑ.

Ο κ. Μάτσας χαιρέτισε, επίσης το
γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος
λειτούργησε με απόλυτη επάρκεια.

Παρών στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν και ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ
Γλαύκος Χατζηπέτρου, σε μια
συμβολική, όπως τη χαρακτήρισε,
κίνηση, «γιατί πρόκειται για μια
σημαντική συμφωνία αφού μετά
από μια πενταετία επαναλειτουρ-

ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Για δύσκολη συμφωνία, αλλά
δίκαιη και ισορροπημένη, μίλησε ο

• Νέα εποχή στις εργασιακές σχέσεις σηματοδοτεί η επανεκκίνηση του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής
• Ικανοποίηση εξέφρασαν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
η υπουργός Εργασίας , ο γ.γ της ΣΕΚ και οι Εργοδότες
γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου. «Μας επιτρέπει να
μπούμε στην επόμενη μέρα τώρα
που η οικονομία αρχίζει σταδιακά
να σταθεροποιείται και να δούμε
το μέλλον με αισιοδοξία» είπε. «Η
ειρήνη, η εργατική και η κοινωνική
έχει κόστος. Αυτό το κόστος, όσο η

γεί η ΑΤΑ», όπως είπε. Πρόσθεσε δε
ότι ανάλογη συμφωνία θα συνομολογηθεί μεταξύ της Κυβέρνησης,
δια του Υπουργού Οικονομικών,
και της ΠΑΣΥΔΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο

Η ΣΕΚ
«Eχουμε πετύχει σήμερα να επαναφέρουμε τον θεσμό της ΑΤΑ σε ένα
πλαίσιο συναίνεσης, έτσι ώστε να
μπορέσει να επαναλειτουργήσει με
επάρκεια», δήλωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Μάτσας.
Σημείωσε ως σημαντικό το ότι
μέσα από τη συμφωνία ενσωματώνεται η ΑΤΑ στους βασικούς
μισθούς και αποτρέπεται η όποια
περαιτέρω αυθαίρετη παρέμβαση
στους μισθούς.
Είναι σημαντικό και για τις δύο
πλευρές, πρόσθεσε, το ότι διατηρείται η εργατική ειρήνη, δίνοντας
τη δυνατότητα στο επόμενο χρονικό διάστημα, στη βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ, να συνεχιστεί η
συζήτηση, έτσι ώστε να υπάρξει

Η

ΣΕΚ, μετά από σοβαρή μελέτη στα συλλογικά
Σώματα του Κινήματος, αποδέχθηκε την πρόταση της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου για τη
ρύθμιση της ΑΤΑ κατά την προσεχή τριετία 2018 2020.
Την απόφαση της ΣΕΚ διαβίβασε στην κυρία Αιμιλιανίδου με επιστολή του, ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας, εκθειάζοντας το γεγονός ότι μέσω της
συναινετικής υπουργικής πρότασης η ΑΤΑ επαναφέρεται χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις στους
μισθούς, συμβάλλοντας στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Σε ανακοίνωση της ΣΕΚ επισημαίνεται:
Η ΣΕΚ θεωρεί αναγκαία τη συνέχιση του κοινωνικού
διαλόγου ώστε να επιτευχθεί οριστική ρύθμιση και
αποτελεσματικότερη απόδοση της ΑΤΑ, στη βάση
της φιλοσοφίας του θεσμού.
Με βάση την υπουργική πρόταση, η οποία είναι
μεταβατική και αφορά τα έτη 2018, 2019 και 2020 η
ΑΤΑ θα καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο υπό την
προϋπόθεση ότι το β΄και γ΄τρίμηνο του προηγούμενου έτους θα υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης και
η απόδοση της θα ανέρχεται στο 50% της ετήσιας
αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Η πρόταση θεωρείται ως
ιδιαίτερα σημαντική και
επωφελής για τους εργαζόμενους, καθώς:

• Κατοχυρώνεται ότι σε
περίπτωση αποπληθωρισμού, δηλαδή μείωση του
δείκτη, δεν θα υπάρχει
οποιαδήποτε μείωση των
μισθών λόγω ΑΤΑ.
• Στην περίπτωση που η
ΑΤΑ δεν θα παραχωρείται
λόγω μη ύπαρξης θετικού
ρυθμού ανάπτυξης στο
β΄και
γ΄τρίμηνο
του
προηγούμενου έτους, αυτή
θα παγοποιείται στο
σημείο που έχει δοθεί και
θα επανεκκινεί από το
σημείο της παγοποίησης.

«Διασφαλίζεται η εργατική ειρήνη
γι’ αυτό το θέμα, που είναι πολύ
σημαντική για την πρόοδο του
τόπου μας» υπογράμμισε η Υπουργός.

Χαιρέτισε ακόμα το γεγονός ότι ο
κοινωνικός διάλογος λειτούργησε
με απόλυτη επάρκεια.

Το ΝΑΙ της ΣΕΚ στην Υπουργική
Πρόταση για την ΑΤΑ

• Η ΑΤΑ ενσωματώνεται
στους βασικούς μισθούς.

Η κ. Αιμιλιανίδου ευχαρίστησε τους
κοινωνικούς εταίρους για την
υπευθυνότητα τους και υπογράμμισε τη σημασία του κοινωνικού
διαλόγου, ο οποίος για ακόμα μια
φορά, σημείωσε, έφερε θετικά
αποτελέσματα για την κυπριακή
οικονομία, τους εργαζόμενους και
τις επιχειρήσεις.

«Έχουμε πετύχει σήμερα να επαναφέρουμε το θεσμό της ΑΤΑ σε ένα
πλαίσιο συναίνεσης έτσι ώστε να
μπορέσει να επαναλειτουργήσει με
επάρκεια»

3

ΟΕΒ θα συμμετέχει στη διαχείριση
των κοινωνικών και εργατικών
ζητημάτων θα είναι πάντα έτοιμη
να το αναλάβει επιμετρώντας τον
κοινωνικό αντίκτυπο των αποφάσεών της» είπε.
Διατύπωσε ωστόσο τη θέση ότι θα
πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός
του τρόπου καθορισμού των απολαβών και των μισθολογικών
αυξήσεων, «φεύγοντας κάποια
στιγμή από τους αυτοματισμούς
είτε αυτά είναι ΑΤΑ, είτε είναι
αυτόματες κλίμακες μισθοδοσίας».
Ο γ.γ. του Κυπριακού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
(ΚΕΒΕ), Μάριος Τσιακκής δήλωσε
ότι «κάθε συμφωνία είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών» και «σημασία
έχει οι συμβιβασμοί να είναι σε
ισορροπία για να μη νιώθει η μια
πλευρά ότι αδικείται».
«Κερδισμένη από αυτή τη συμφωνία σήμερα είναι η κυπριακή οικονομία γιατί για τα τρία επόμενα
χρόνια θα υπάρχει ηρεμία»
συμπλήρωσε.
Σημείωσε ωστόσο ότι το ΚΕΒΕ δια-

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης για τη συμφωνία
που επιτεύχθηκε για την ΑΤΑ.
Σε γραπτή δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου
Βίκτωρα Παπαδόπουλου αναφέρεται ότι "ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση εκφράζουν τη
βαθιά τους ικανοποίηση, για τη
συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα
ανάμεσα στην Υπουργό Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όλους τους κοινωνικούς
εταίρους στον ιδιωτικό τομέα η
οποία σε συνδυασμό με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα
στον Υπουργό Οικονομικών και την
ΠΑΣΥΔΥ για το ίδιο θέμα, θέτει
ξανά σε λειτουργία το σημαντικό
θεσμό της ΑΤΑ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από την
1.1.2018".
"Πρόκειται για ένα θεσμό που είχε
παγοποιηθεί από το 2012 όταν
κορυφώθηκε η οικονομική κρίση
που έπληξε τη χώρα μας", καταλήγει η ανακοίνωση.

• Συνεχίζεται ο Κοινωνικός Διάλογος, με στόχο την κατάληξη σε νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ με τη λήξη της παρούσας
συμφωνίας, στη βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ.
• Μέχρι την επίτευξη νέας συμφωνίας συνεχίζουν να
ισχύουν οι πρόνοιες της παρούσας συμφωνίας.
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Eταιρείες προσφέρουν απεριόριστη άδεια
στους υπαλλήλους τους

Αιτήσεις για επιδότηση
ενοικίου από εκτοπισθέντες
και παθόντες φοιτητές

Α

ρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και τελειώνει την 28η Φεβρουαρίου 2018 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιδότηση
ενοικίου εκτοπισθέντων και παθόντων φοιτητών. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται
δια χειρός στα κατά τόπους Γραφεία της
Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης
Εκτοπισθέντων.

• H υποβολή των
αιτήσεων αρχίζει την
1η Σεπτεμβρίου 2017
μέχρι και την 28η
Φεβρουαρίου 2018

Σε ανακοίνωσή
της η Υπηρεσία
τονίζει πως οι
αιτήσεις, «θα
πρέπει να υποβάλλονται δια
χειρός στα κατά
τόπους Γραφεία
της Υπηρεσίας».

Προστίθεται ότι «οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει
να είναι επαρκώς συμπληρωμένες και ενυπόγραφες και να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα και αντίγραφα των απαιτούμενων
εγγράφων /πιστοποιητικών /βεβαιώσεων
που αναγράφονται στο πίσω μέρος της
αίτησης».
«Ελλιπείς αιτήσεις που δεν συνοδεύονται
από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα
παραλαμβάνονται», αναφέρεται.
Οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με
βασικές πρόνοιες και τα σχετικά έντυπα
μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο
www.moi.gov.cy Τμήματα / Υπηρεσίες ή στα
κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων.

Προκειμένου να κρατήσουν τα κορυφαία ταλέντα τους στην επιχείρηση

Η

εύρεση και η διατήρηση κορυφαίων ταλέντων είναι βασικό μέλημα
κάθε επιχείρησης. Το να διαμορφώσουν έναν άνετο και διασκεδαστικό
χώρο εργασίας είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να προσελκύσουν προσωπικό και να αποτρέψουν τους
υπαλλήλους τους να απομακρυνθούν
σε άλλες εταιρείες.

6. MWI – Marketing (Σολτ Λέικ Σίτι και
αλλού)
7. Bloc – Διαδικτυακή πλατφόρμα
εκμάθησης (Σαν Φρανσίσκο)
8. Email Aptitude – Υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Σαν Φρανσίσκο και αλλού)
9. Impact Health – Πλατφόρμα αναζήτησης ασφαλιστικών προϊόντων
(Λος Άντζελες)

Πέρα από αρκετά καλούς μισθούς και
μεγάλες παροχές, το να προσφέρουν
ευέλικτα ωράρια εργασίας και πολλές
ημέρες άδειας είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να έχουν το προσωπικό
τους χαρούμενο. Μία έρευνα της
Remote.co – μία συμβουλευτική εταιρεία και πλατφόρμα αναζήτησης –
κατάρτισε πρόσφατα μία λίστα με τις
εταιρείες που δεν θέτουν ανώτατο
όριο στις ημέρες διακοπών που επιτρέπουν να πάρουν οι υπάλληλοί
τους.

10. Elite SEM – Marketing (Νέα Υόρκη
και αλλού)

Πρόκειται για τις εξής εταιρείες:
1. Apsis Labs – Ανάπτυξη λογισμικού
(Σιάτλ)

Το να προσφέρουν στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα να αποφασίζουν μόνοι τους πόση άδεια για
διακοπές θέλουν, αποτελεί μία ανοικτή προσέγγιση των παροχών προς
τους εργαζόμενους. Όμως αυτή η
εμπιστοσύνη συχνά παίζει σημαντικό
ρόλο, αναφέρει ο Noah Callaway,
συνιδρυτής και εταίρος στην Apsis
Labs, που ιδρύθηκε πριν τρία χρόνια
με έδρα της το Σιάτλ και αναπτύσσει

2. Articulate – Μάθηση εξ αποστάσεως (Νέα Υόρκη)
3. Teaching.com – Εργαλεία εκμάθησης (Σαν Χουάν, Ποέρτο Ρίκο)
4. GitHub – Πλατφόρμα ανάπτυξης
λογισμικού (Σαν Φρανσίσκο και
αλλού)
5. Bonfire – Πλατφόρμα πώλησης
ρούχων κατά παραγγελία (Ρίτσμοντ, Βιρτζίνια)

Απαλλαγείτε από ανεπιθύμητα
διαφημιστικά μηνύματα

Η

αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων έχει απογειωθεί
τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσω «πληροφοριακού βομβαρδισμού» στα κινητά
μας τηλέφωνα.
Η Επίτροπος Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα να εξετάζει όλα τα παράπονα της παράβασης
της νομοθεσίας και να επιβάλλει κυρώσεις που φτάνουν μέχρι και το ποσό
των 30 χιλιάδων ευρώ.

• Νομοθεσία προστατεύει από
τις παράνομες χρεώσεις

την αποστολή των μηνυμάτων τότε ο
αποστολέας προβαίνει σε παράνομη
πράξη.
Πως γίνεται η διαγραφή
Τα αιτήματα για διαγραφή από την
αποστολή μηνυμάτων θα πρέπει να
ισχύουν για όλες τις διαφημιστικές
εκστρατείες και όχι μόνο για μια συγκεκριμένη.
Για το λόγο αυτό, οι αποστολείς θα
πρέπει να φροντίζουν ώστε να καταγράφονται τα στοιχεία αιτήματος διαγραφής ούτως ώστε ο κάθε παραλήπτης να μπορεί να σταματήσει την
αποστολή μηνυμάτων.
Το κόλπο της ενημέρωσης

Πότε είναι παράνομη η αποστολή
μηνυμάτων
Για την αποστολή των διαφημιστικών
μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα (sms)
είναι απαραίτητο να πρέπει να λαμβάνεται εξ αρχής η συγκατάθεση των
παραληπτών των μηνυμάτων. Σε περίπτωση που αν κάποιος δεν έχει εγκρίνει

TΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Ένα από τα κόλπα που σκαρφίζονται
πολλές εταιρείες είναι αυτό της λεγόμενης ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό
δηλώνουν ότι δεν πρόκειται για διαφήμιση. Όμως και πάλι, ο παραλήπτης θα
πρέπει να γνωρίζει ότι αν τα μηνύματα
που του αποστέλλουν είναι ενημερωτικά και όχι διαφημιστικά, τότε δεν θα
πρέπει να αναγράφεται το όνομα εταιρείας ή προϊόντος ή υπηρεσίας. Αν αναγράφεται έστω κάποιο απ’ αυτά τότε
τα μηνύματα θεωρούνται διαφημιστικά.
Καταγγελία
Η καταγγελία για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων άνευ συγκατάθεσης μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό
τρόπο συμπληρώνοντας το Έντυπο
υποβολής παραπόνου λήψης ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων.

λογισμικό κατά παραγγελία. Μεταξύ
των πελατών της συγκαταλέγονται
εταιρείες όπως οι Natera, Boku και
Webber Shandwick.
“Εμπιστεύομαι τους υπαλλήλους μας
ότι θα πράξουν το σωστό”, λέει ο
Callaway, του οποίου η εταιρεία απασχολεί μόλις επτά ανθρώπους. “Ως
μία μικρή επιχείρηση, ένα από τα
βασικά πράγματα που αναζητούμε
είναι άνθρωποι τους οποίους μπορούμε να εμπιστευτούμε”.
Όπως αναφέρει, κατά μέσο όρο οι
υπάλληλοι του παίρνουν 3-4 εβδομάδες άδεια από τον απεριόριστο χρόνο
διακοπών που προσφέρει η εταιρεία.
Υπάρχει κατανόηση ότι η άδεια δεν
μπορεί να χορηγηθεί εν μέσω μίας
μεγάλης παράδοσης προϊόντος σε
κάποιον πελάτη. Ωστόσο, δίνεται
έμφαση στην ανάγκη για ξεκούραση
και αποσυμπίεση και η Apsis επί της
ουσίας υποχρεώνει το προσωπικό
της να παίρνει τουλάχιστον τρεις
εβδομάδες άδεια το χρόνο. “Οι
άνθρωποι είναι πιο παραγωγικού
όταν μπορούν να εργαστούν μακροπρόθεσμα, με έναν βιώσιμο τρόπο”
αναφέρει ο Callaway. “Το να τους
παρέχουμε τον χρόνο για διαλείμματα
και αποσύνδεση από την εταιρεία
τους, προκειμένου να επαναφορτιστούν πνευματικά, τους βοηθάει όταν
επιστρέφουν στη δουλειά να είναι
παραγωγικοί και συγκεντρωμένοι”.

Αστυνομία: Οργιάζουν οι κλοπές
μέσω διαδικτύου!

Τ

ον κώδωνα του κινδύνου κρούει για
άλλη μια φορά η Αστυνομία, για
όσους εμπορευόμενους, συνεργάζονται
με εταιρείες σε χώρες του εξωτερικού
και διενεργούν συναλλαγές μέσω διαδικτύου.
Η νέα προειδοποίηση της Αστυνομίας
έρχεται, καθώς λήφθηκε αριθμός
πανομοιότυπων υποθέσεων κλοπής

• Οι πολίτες καλούνται σε
επαγρύπνηση για να αποφύγουν
δυσάρεστες περιπέτειες
μεγάλων χρηματικών ποσών, με παραπονούμενους εταιρείες, που ασχολούνται με το εμπόριο και διεξάγουν τις
συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου και
τραπεζικών εμβασμάτων.
«Από τη διερεύνηση των υποθέσεων
αυτών, προκύπτει ότι ο τρόπος δράσης
των δραστών, είναι σχεδόν πάντα ο
ίδιος», αναφέρει η Αστυνομία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δράστες επιτυγχάνουν πρόσβαση και έλεγχο, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
διαφόρων χρηστών όπως και διαφόρων εταιρειών. Παρακολουθώντας τις
συνομιλίες τους, εξακριβώνουν τις διάφορες οικονομικές τους δοσοληψίες με
άλλες εταιρείες. Τότε, προσποιούμενοι
ότι είναι οι πραγματικοί έμποροι, στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στις

συνεργαζόμενες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τις αυθεντικές ή πανομοιότυπες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Στα μηνύματα αυτά, ενημερώνουν τις εταιρείες
αυτές ότι ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για
τις συναλλαγές τους έχει δήθεν αλλάξει
και τους καλούν να εμβάσουν τα όποια
χρηματικά ποσά για τη συναλλαγή
τους, σε νέο δικό τους λογαριασμό.
«Αποτέλεσμα είναι τα χρήματα αυτά να
πηγαίνουν στους δράστες και όχι,
στους πραγματικούς δικαιούχους». Η
Αστυνομία Κύπρου προτρέπει τους
εμπορευόμενους, σε περίπτωση που
τους ζητηθεί κάτι τέτοιο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να ζητούν να
υπάρξει επιβεβαίωση της αλλαγής
αριθμού τραπεζικού λογαριασμού είτε
τηλεφωνικώς, είτε με φυσική παρουσία. Παράλληλα, να ενημερώνουν την
τράπεζά τους για έλεγχο του εμβάσματος. Εάν ξεγελαστούν ή έγινε προσπάθεια να ξεγελαστούν κατ’ αυτό τον
τρόπο, οι εμπορευόμενοι καλούνται να
ενημερώνουν αμέσως σχετικά την
Αστυνομία.
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Ευθύνη όλων η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

στρατηγική που επιλέγηκε
για να εξέλθει η Κύπρος
από την οικονομική κρίση ήταν
η γρήγορη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η
αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος.
Kανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι, σε ένα μεγάλο βαθμό
ο στόχος που τέθηκε έχει υλοποιηθεί με επιτυχία, γεγονός
που
αναγνωρίζεται
και

Του Μιχάλη
Μιχαήλ,
Αναπληρωτή
γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

πιστώνεται σε όλους, κυβέρνηση και κοινωνικούς εταίρους.
Την ίδια όμως ώρα, αυτή η
επικέντρωση στους δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς στόχους, αγνόησε την
καρδιά του μεγάλου προβλήματος που διαχρονικά ταλαιπωρεί την κυπριακή οικονομία,
που είναι η χαμηλή παραγωγικότητα. Η χαμηλή παραγωγικότητα η οποία εκτιμάται πως
θα συνεχίσει να απειλεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
την οικονομική σταθερότητα.
Το γεγονός ότι παρατηρούνται
σήμερα ψηλοί ρυθμοί ανάπτυ-

ξης αυτό δεν διασφαλίζει την
προοπτική της κυπριακής
οικονομίας, και ούτε συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας που θα μειώσουν την ανεργία των νέων για
να μπορέσουν να αποκτήσουν
ένα καλύτερο μέλλον στον τόπο
μας.
Η χαμηλή παραγωγικότητα
σχετίζεται άμεσα και από το
γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη επικεντρώνεται περισσότερο σε τομείς που χαρακτηρίζονται από χαμηλή τεχνολογία και περιορισμένη γνώση
και αυτό περιορίζει τη δυνατότητα δημιουργίας ποιοτικών
θέσεων εργασίας, αφού εγκλωβίζει τους νέους σε θέσεις με
χαμηλούς μισθούς, που απαιτούν σαφώς λιγότερα προσόντα από αυτά που κατέχουν. Η
Κύπρος, που σήμερα διαθέτει
σε ποσοστό τους περισσότερους νέους επιστήμονες στην
Ευρώπη, θα πρέπει να εξεύρει
τους κατάλληλους τρόπους για
να στηρίξει και να αξιοποιήσει
τους νέους επιστήμονες έτσι,
που να μειωθεί η ανεργία των
νέων και η συνεχώς αυξανόμενη μετανάστευση τους προς
άλλες χώρες, και μέσα από ένα
ορθολογιστικό σχεδιασμό να
ενταχθούν σε μια δημιουργική
και με προοπτική αγορά εργα-

ΚΗΔΕΙΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ
Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στις 3.00 μ.μ.
κηδεύουμε από τον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου
Ορεινής τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΛΑΝΟΥ
Ετών 19
Στρατιώτη του Τάγματος 286ΜΤΠ
από τον Άγιο Επιφάνειο Ορεινής.
Πολέμησε και έπεσε ηρωϊκά κατά την Τουρκική
εισβολή τον Αύγουστο του 1974 στην περιοχή
Λόφος Λαπάτσα στην περιοχή Σκυλλούρας και η
τύχη του έκτοτε αγνοείτο. Τα οστά του ανευρέθηκαν πρόσφατα και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο
DNA.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Επιφανίου
Ορεινής.
Καλούμεν όσους τιμούν την μνήμη του όπως
παραστούν.
Της κηδείας θα προστεί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασσού και Ορεινής κ.κ. Ησαϊας.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και η Οικογένεια αποφάσισαν όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για ανέγερση αίθουσας κατήχησης και φιλοξενίας στο προαύλιο της εκκλησίας εις μνήμη και
τιμή των ηρώων του χωριού. Η αίθουσα θα ονομασθεί «Αίθουσα Κώστα Καταλάνου, Γεωργίου
Ξενοφώντος και Κώστα Μισιαούλη».
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2.15μ.μ. - 3.00μ.μ.
Διοργανωτές: Κοινότητα Αγίου Επιφανίου και η
οικογένεια του ήρωα Κώστα Καταλάνου.
Οικογένεια: Ανδρέας και Ξένια Καταλάνου
Ελισάβετ και +Ροδής Κυπριανού
Μαρία και Ανδρέας Κλαδευτηρά
Παναγιώτα Καταλάνου
Αδελφότεχνα και συγγενείς

σίας.
Η ανάκαμψη που παρατηρείται
στην οικονομία μπορεί να αποκτήσει μια πολύ μεγαλύτερη
δυναμική και προοπτική εάν
γίνει ένας ανασχεδιασμός στην
παραγωγική διαδικασία, με
έμφαση στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, τη
ψηφιακή οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και γενικά με
την ποιοτική αναβάθμιση όλων
των παραγωγικών συνιστωσών. Η επένδυση σε όλους
αυτούς τους τομείς αποτελεί
ένα ισχυρό διαβατήριο για την
απασχόληση χιλιάδων νέων
ανέργων μας σε ποιοτικές και
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας

κεί άμεσα και ο δημόσιος και
ευρύτερος τομέας, περιλαμβανομένης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσπάθεια για
μείωση της γραφειοκρατίας
και αύξηση της παραγωγικότητας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα θα πρέπει
να επιταχυνθεί και να υλοποιηθεί το σχέδιο των μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται αδρανοποιημένο στα συρτάρια της
κυβέρνησης εδώ και μεγάλο
χρονικό διάστημα. Η μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα
είναι απαραίτητη γιατί θα
συμβάλει σε πιο ποιοτική
παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες, και θα δημιουργήσει

√ Η χαμηλή παραγωγικότητα υπονομεύει την οικονομική
σταθερότητα και το μέλλον των νέων

και θα δημιουργήσει ένα νέο
επιχειρηματικό περιβάλλον το
οποίο δεν θα απειλείται από
τον φτηνό ανταγωνισμό, θα
έχει γερές αντοχές, και θα εξασφαλίζει μια σταθερή μακροοικονομική ανάπτυξη και ευημερία για όλους.
Το στοίχημα της παραγωγικότητας δεν αφορά μόνο τον
ιδιωτικό τομέα. Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να εμπλα-

ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για
την δημιουργία καινοτόμων και
άλλων σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με
περισσότερο
κερδισμένους
τους νέους επιστήμονες. Ένας
σύγχρονος, διάφανος και πιο
παραγωγικός δημόσιος τομέας
θα περιορίσει τη διαφθορά και
θα ενισχύσει τη χρηστή διοίκηση και τις αρχές της αξιοκρατίας, και οι πολίτες σταδιακά

θα επανακτήσουν τη εμπιστοσύνη τους προς το κράτος και
προς τους θεσμούς. Ταυτόχρονα, θα ενισχύσει την φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους, θα μειώσει τη φοροδιαφυγή, θα χτυπήσει την αδήλωτη και παράνομη απασχόληση
που υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό που δημιουργεί φτωχούς εργαζόμενους, με συνήθη
θύματα τους νέους.
Η νέα γενιά και οι νέοι επιστήμονες έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα της οικονομικής
κρίσης παρά το γεγονός ότι
ίσως να αποτελούν τη μοναδική κοινωνική ομάδα που δεν
ευθύνεται καθόλου για την
κατάντια στον τόπο. Η προτεραιότητα της Πολιτείας για
βελτίωση της παραγωγικότητας μέσα από ένα νέο σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας που θα στηρίζεται από
ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος δεν αποτελεί μόνο
το κλειδί για οικονομική και
κοινωνική σταθερότητα αλλά,
είναι η επιλογή που θα δημιουργήσει επαρκείς και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης στους
νέους μας, έτσι που να βγουν
από την αβεβαιότητα και να
τους δοθεί η ευκαιρία να αποδείξουν ότι είναι χρήσιμοι για
την κοινωνία.

Στο μικροσκόπιο του Eurofound κοινωνικοοικονομικά ζητήματα

Σ

ε διήμερη συνεδρία του ΔΣ του
Eurofound που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, συζητήθηκε ο προγραμματισμός της δράσης
του για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα συζητήθηκαν οικονομικά θέματα καθώς και ο προϋπολογισμός του Οργανισμού ενώ καθορί-

Στη συνεδρία αποφασίστηκε όπως διερευνηθούν
κοινωνικά ζητήματα που
απασχολούν ευρέως τους
ευρωπαίους πολίτες όπως
το χάσμα αμοιβών, οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας, η ανεργία οι συνθήκες απασχόλησης και οι
επιπτώσεις από το BREXIT.

στηκε όπως διεξαχθούν έρευνες
μεταξύ άλλων για τις συνθήκες
απασχόλησης για την αειφόρο ανάπτυξη, τις εργασιακές σχέσεις την ποιότητα
ζωής
στις
δημόσιες υπηρεσίες
και για την ρομποτοποίηση και προκλήσεις στην αγορά
εργασίας.
Τη ΣΕΚ στο Eurofound
εκπροσωπεί ο γενικός
οργανωτικός
Πανίκος Αργυρίδης.

Συνεστίαση συνταξιούχων της ΣΕΚ στους Καπέδες
Πραγματοποιήθηκε στις 18/8/17 στους Καπέδες, συνάντηση του Τμήματος Συνταξιούχων ΣΕΚ στην παρουσία
του α.γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ του γενικού οργανωτικού Πανίκου Αργυρίδη, του γενικού ταμία Σάββα
Κούλα και Μιχάλη Ρώσση και Κυριάκου Παρασκευά εκ
μέρους του Τμήματος.
Κύριο θέμα συζήτησης το Γενικό Σχέδιο Υγείας το οποίο

επεξηγήθηκε και αναλύθηκε. Τονίσθηκε η αναγκαιότητα
όπως εφαρμοστούν κατά γράμμα τα χρονοδιαγράμματα
μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου.
Οι συνταξιούχοι εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους για το
γεγονός ότι η ΣΕΚ αγωνίστηκε από την αρχή μέχρι το
τέλος για τη ψήφιση ενός σύγχρονου Σχεδίου Υγείας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο

ι θερινές κυρίως διακοπές,
αποτελούν βασική παράμετρο για ανάκαμψη και επανασύνταξη των ανθρώπινων
δυνάμεων για συνέχιση του
έργου και της δραστηριότητας
του κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα των εργαζομένων. Είναι
γι’ αυτό άλλωστε που συνιστούν σημαντικό σημείο αναφοράς σε κάθε συλλογική σύμβαση, ενώ παράλληλα το ελάχιστο ύψος της ετήσιας άδειας
ρυθμίζεται μέσα από εναρμονιστική νομοθεσία.
Πέρα από αυτό το στοιχείο
όμως, θα πρέπει να έχουμε
πάντα κατά νου πως οι διακοπές σηματοδοτούν την ανάπαυλα των όποιων δραστη-

Του Αντρέα
Φ. Μάτσα
Γενικού
Γραμματέα
ΣΕΚ
ριοτήτων για ξεκούραση και
πως τον Αύγουστο ακολουθεί
πάντα ο Σεπτέμβρης με ότι
αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Η ΣΕΚ, στο πλαίσιο της συνετούς και ανεξάρτητης συνδικαλιστικής της δράσης και
πολιτικής παρέμβασης, υπενθυμίζει πως το επόμενο διάστημα θα κληθούμε να διαχειριστούμε σειρά ζητημάτων
που θα καθορίσουν σε μεγάλο
βαθμό το επίπεδο επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας,
στη βάση της υγιούς λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων
και της προοπτικής για διατήρηση της εργατικής ειρήνης.
Η περίοδος μετά τις θερινές
διακοπές, είναι ιδιαίτερα
σημαντική,
λαμβάνοντας
υπόψη και το γεγονός ότι θα
μπούμε ακόμα πιο έντονα στην
προεκλογική περίοδο. Οφείλουμε όμως, να μείνουμε συνεπείς στους στόχους μας,
μακριά από λαϊκισμούς και
ανεύθυνες διεκδικήσεις, λαμβάνοντας πάντα σοβαρά
υπόψη τα δεδομένα και τις
δυνατότητες της οικονομίας.
Στη βάση αυτής της λογικής,
θα κληθούμε όλοι μας να
αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, Εκτελεστική και
Νομοθετική εξουσία, όπως
επίσης και οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι έχουν αποδείξει
πρόσφατα πως μπορούν (ρύθμιση για την ΑΤΑ) αξιοποιώντας σωστά το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου,
να καταλήξουν σε συναινετικές
και υποβοηθητικές για την
οικονομία και τις εργασιακές
σχέσεις, επιλογές.
Ανάμεσα σε άλλα ζητήματα
που είτε είναι ανοικτά προς
διάλογο είτε βρίσκονται στη
μεσολαβητική διαδικασία (πχ
Σύμβαση Οικοδόμων, αφαλάτωση), θα πρέπει να:
• είμαστε απόλυτα βέβαιοι

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ο Σεπτέμβρης που μας έρχεται
πως, θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα
για το ΓΕΣΥ και η υλοποίηση θα
μπορέσει να γίνει ομαλά και με
επάρκεια για το κοινό καλό και
ιδιαίτερα για τη στήριξη εκείνων των ομάδων του πληθυσμού που έχουν ανάγκη για
άμεση πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Παράλληλα, θα πρέπει να
αποτραπούν οι όποιες προσπάθειες διαφαίνονται και
πάλι, για διαφοροποίηση της
εφαρμογής του στη βάση του
μονοασφαλιστικού σχεδίου,
καθώς η υλοποίηση αυτού του
μεγάλου κοινωνικού στόχου
μπορεί και θα πρέπει να έχει
ως νικητές μόνο το δημόσιο
συμφέρον και το σύνολο της
κοινωνίας μας. Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει για ακόμα μία φορά πως,
κανένας δεν έχει δικαίωμα να
παίξει με την υγεία του κοινωνικού συνόλου.
• αποτιμήσουμε σωστά και
στοχευμένα τα δεδομένα και τα
αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά την τουριστική
περίοδο, έτσι ώστε να γίνει
καλύτερος προγραμματισμός
σε ότι αφορά το τουριστικό
προϊόν, αναβαθμίζοντας ποιοτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος των εργαζομέ-

• διασφαλίσουμε την ομαλή
εφαρμογή της πρόσφατης
απόφασης των κοινωνικών
εταίρων που αφορά την αποπαγοποίηση της ΑΤΑ, καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθεια για διεύρυνση του
αριθμού των εργαζομένων που
απολαμβάνει αυτό το ωφέλημα.
•
προωθηθεί
στοχευμένη
φορολογική μεταρρύθμιση, στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων της
οικονομίας και η οποία θα
λαμβάνει σοβαρά υπόψη την

√ Η ΣΕΚ πολιτεύεται στη βάση αξιών και αρχών μακριά
από κομματικές ή άλλες εξωσυνδικαλιστικές επιρροές
νων μπορεί και πρέπει να είναι
ευδιάκριτος και σημαντικός,
μέσα από σωστά σχεδιασμένα
προγράμματα κατάρτισης και
επανακατάρτισης, όπως επίσης και μέσα από σχέδια
αύξησης της παραγωγικότητας.
Η ανάπτυξη που παρουσιάζει
το τουριστικό προϊόν θα πρέπει να αξιοποιηθεί στη βάση
της δημιουργίας νέων και
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας,
ως μέσο οικονομικής ανάκαμψης και αναχαίτισης της ανεργίας. Ο σχεδιασμός ενός στρατηγικού και ολοκληρωμένου
πλάνου ανάπτυξης, θα πρέπει
να απασχολήσει το Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα.
• επανασχεδιάσουμε το ρόλο
και τον χαρακτήρα του Συνεργατισμού, επαναφέροντας την
κοινωνική του διάσταση, η
οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται και στην προσπάθεια
διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επιλύοντας
ταυτόχρονα τα ανοικτά εργασιακά ζητήματα, στη βάση και
της συμφωνίας πλαίσιο 20142018 που έχει γίνει ανάμεσα
στη Διεύθυνση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ.

πράσινη φορολογία ως αντιστάθμισμα της φορολόγησης
της εργασίας, στο πλαίσιο και
της εισήγησης που έχει αποσταλεί από τη ΣΕΚ προς τον
Υπουργό Οικονομικών.
• υιοθετηθούν μέτρα για αύξηση της παραγωγικότητας, στο
πλαίσιο της επανεκκίνησης
της οικονομίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων.
• εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση η πολιτική απόφαση για αποκατάσταση των
κουρεμένων Ταμείων Προνοίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση,
επιβάλλεται διάλογος με τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις,
έτσι ώστε η διευθέτηση να
λαμβάνει υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους, να
είναι πιο ισορροπημένη και να
αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη. Ο αυθαίρετος και μονομερής καθορισμός του ανώτατου
ύψους αποζημίωσης και η οριζόντια παραπομπή της αποκατάστασης στο έτος συνταξιοδότησης, δεν προστατεύει
τον θεσμό, δεν αποκαθιστά την
αδικία και σίγουρα δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτός.
• αρθεί σταδιακά, η στρέβλωση στους μισθούς και στα
παρεμφερή ωφελήματα, με την
επαναφορά των όσων έχουν

αποκοπεί, προς απόδοση της
απαιτούμενης κοινωνικής και
συνδικαλιστικής δικαιοσύνης
και με τρόπο βέβαια που δεν
θα ανατρέπεται η θετική
πορεία των δημοσίων οικονομικών.
Είναι επιβεβλημένο να γίνει
αυτό, αξιοποιώντας το Μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί,
στη βάση της αξιολόγησης της
πορείας της οικονομίας και
των δυνατοτήτων για απόδοση
επιπρόσθετων ωφελημάτων. Η
πορεία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων και η δυνατότητα επαναφοράς ωφελημάτων και διεκδίκησης μισθολογικών αυξήσεων μέσα σε
λελογισμένο και τεκμηριωμένο
πλαίσιο, τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, μέσω του ενισχυμένου
κοινωνικού διαλόγου και αξιοποιώντας το Μηχανισμό που
έχει συμφωνηθεί, θα δημιουργήσει μια νέα προοπτική επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας και αναβάθμισης του
ρόλου των εργαζομένων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην
ενεργό συνεισφορά τους στην
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προσπάθεια ανάκαμψης της
πραγματικής οικονομίας.
Τα στοιχεία και η προσέγγιση
που καταγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσιονομικής
Πολιτικής 2018-2020 επιβεβαιώνουν τη συνεχή θετική
πορεία του ρυθμού ανάπτυξης
της οικονομίας, όπως επίσης
και τη στόχευση που αφορά τη
βιωσιμότητα και ευρωστία
των δημοσίων οικονομικών. Σε
αυτό το πλαίσιο, ως ΣΕΚ,
θέτουμε την ανάγκη για καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων,
στη βάση της ίδιας της οικονομικής ανάκαμψης, για αποκατάσταση αυτής της στρέβλωσης, ξεκινώντας από τους
συνταξιούχους οι οποίοι έχουν
δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα με
αποτέλεσμα να παρουσιάζεται
αύξηση των ποσοστών φτώχειας.
• να σημειώσουμε ότι, τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει
αρκετή συζήτηση για τις προθέσεις προώθησης της πολιτικής αποκρατικοποίησης των
Ημικρατικών
Οργανισμών.
Κατ’ επανάληψη διατυπώσαμε
τις επιφυλάξεις και τις διαφωνίες μας βλέποντας να λαμβάνονται μονομερώς και ίσως
βεβιασμένες αποφάσεις υπό
την πίεση του Μνημονίου και
της Τρόικα.
Έχουμε την ισχυρή άποψη
πως, με σωστό, ποιοτικό και
καλά δομημένο κοινωνικό διάλογο μπορούμε να συμβάλουμε
στον εκσυγχρονισμό όλων των
Ημικρατικών Οργανισμών οι
οποίοι μακριά από κομματικές
και άλλου είδους παρεμβολές
και εξαρτήσεις θα αφεθούν
απερίσπαστοι να υλοποιήσουν
την αποστολή τους. Όσον
αφορά ιδιαίτερα την ΑΤΗΚ και
την ΑΗΚ, ο εκσυγχρονισμός
τους επίσης θα πρέπει να προωθηθεί στο πλαίσιο στοχευμένου διαλόγου και διαβούλευσης, με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους εκπροσώπους
τους, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τους Οργανισμούς, τα προβλήματα, τις δυνατότητες και
τις προοπτικές, είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Σίγουρα, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές που θα ενισχύσουν τους Οργανισμούς στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και πλαίσιο, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους και ενισχύοντας την κοινωνική τους αποστολή.
Η υπευθυνότητα της ΣΕΚ σε όλα τα κορυφαία ζητήματα είναι
δεδομένη και ιστορικά καταγεγραμμένη. Διεκδικούμε τη δημιουργία συνθηκών επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας και
αξιοποίησης των κοινωνικών εταίρων στην προσπάθεια για
γενικότερη ανάκαμψη της οικονομίας.
Η ΣΕΚ υπενθυμίζει ότι, καμία μονομερής και αυθαίρετη απόφαση και ενέργεια δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή, διευκρινίζοντας πως, η ΣΕΚ πολιτεύεται στη βάση αρχών και αξιών και όχι
με γνώμονα το ποιος βρίσκεται στην εξουσία. Ο Σεπτέμβριος θα
είναι μήνας σοβαρών εξελίξεων και δεν θα πρέπει να αφήσουμε την προεκλογική περίοδο, ούτε να επιβραδύνει τους σχεδιασμούς, αλλά και ούτε να αποτελέσει στοιχείο υπέρμετρης και
ατεκμηρίωτης διεκδίκησης.
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έλη Αυγούστου του 1922 γράφτηκε στα παράλια της
Μικράς Ασίας η τραγικότερη
πτυχή της νεότερης ιστορίας του
ελληνισμού. Το Ορθόδοξο Γένος
μας έχασε την από αιώνων Ελληνική Ιωνία, ενώ χιλιάδες Έλληνες
ξεριζώθηκαν βίαια από τις
πατρογονικές τους εστίες. Αιτία
της Μικρασιατικής Καταστροφής
ήταν η μυθική “Μεγάλη Ιδέα” της
Ελλάδας των “Δύο Ηπείρων και
των Πέντε Θαλασσών” και ο
πολιτικός διχασμός. Μία ιδέα που
είχε τις ρίζες της στην εποχή της
Άλωσης (1453) και έδινε ελπίδα
και προσδοκία στον αλύτρωτο
Ελληνισμό. Όμως οι μακροχρόνιες
πολιτικές διχόνοιες, τα σφάλματα των στρατηγικών σχεδιασμών,
η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων

Η τουρκική θηριωδία μεγαλουργεί
τρις σε διάστημα 52 χρόνων

Ή

7

ταν βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου
1955, πέντε μήνες μετά την εκδήλωση στην Κύπρο του απελευθερωτικού
αντιαποικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ. Ένα
καλοστημένο σχέδιο εξόντωσης του ελλη• Μικρασιατική Καταστροφή 1922
νισμού της Πόλης ενεργοποιείται από το
• Εξόντωση του Ελληνικού στοιχείου της Πόλης το 1955
νεοοθωμανικό καθεστώς της Άγκυρας.
Περίπου 100.000 λυσσασμένοι Τούρκοι
• Μαύρος Ιούλης στην Κύπρο το 1974
ξεχύθηκαν στους δρόμους βάσει συντονισμένου σχεδίου καίγοντας τις περιουσία
στροφικής για τον Ελληνισμό
την τραγική Καταστροφή του
των Ελλήνων. Χρειάστηκαν μόλις λίγες ώρες για να
Μικρασιατικής Εκστρατείας. Στις
1922.
μετατρέψουν πολλές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης
27 Αυγούστου 1922, μπήκαν στη
Τα πολεμικά γεγονότα
σε κρανίου τόπο.
Σμύρνη, άτακτοι «τούρκοι τσέτες»
της Μικρασιατικής ΕκστραΑνθελληνικό πογκρόμ
οι οποίοι άρχισαν να σφάζουν
τείας
Έλληνες και Αρμενίους χριστιαΤα επεισόδια δεν έγιναν από την μία στιγμή στην άλλη.
νούς. Στις 31 Αυγούστου εκδηλώΤις πρώτες δεκαετίες του 20ου
Ο Αύγουστος που είχε προηγηθεί ήταν γεμάτος από συλθηκαν φωτιές σε διάφορα σημεία
αιώνα, η δύσμοιρη Ελλάδα υπολαλητήρια, απειλές, μικροεπεισόδια και μπόλικη προτης πόλεως. Η αρχή του τέλους
φέρει από τον καταστροφικό
παγάνδα κατά των Ρωμιών. Πολλές ήταν οι ψευδείς
ολοκληρώθηκε με τη συγκέντρωση
πολιτικό διχασμό, που έχει φουειδήσεις που κυκλοφορούσαν όλο το καλοκαίρι με σκοπό
χιλιάδων κατοίκων από τα περίντώσει για τα καλά μεταξύ των
να φανατίσουν
χωρα της Σμύρνης, να στοιβάζοοπαδών του Ελευθέριου Βενιαλλά και να
νται στο λιμάνι της πόλης και να
ζέλου και του Βασιλέως
ε ξ ο ρ γ ί σ ο υ ν Σεπτεμβριανά 1955: O μαινόμενος
• Η διχόνοια που κρατάει ένα
βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο από
Κωνσταντίνου. Με το τέλος
όχλος ισοπεδώνει το Ελληνικό
τους Τούρκους.
τις φλόγες και τις σπάθες! Πολλοί
σκήπτρο η δολερή «μεγαλούργησε» του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Κύριος μοχλός
στοιχείο της Κωνσταντινούπολης
προσπάθησαν να διαφύγουν με
μετατρέποντας τον παράδεισο της και τη Συνθήκη του Μούδρου
ήταν η μουπλοία και αρκετοί κολυμπώντας.
• Χαραχτηρίζεται ως νεότερη
(1918), η νικήτρια Αντάντ
Μικρασίας σε κόλαση
σουλμανική
Όπως
αναφέρει
ο
Αμερικανός
έδωσε στην Ελλάδα, την
Μικρασιατική Καταστροφή
μειονότητα της
Πρόξενος Χόρτον αυτόπτης μάρστρατιωτική διοίκηση της
Θράκης
η
τυρας της Καταστροφής, τα
του Ελληνισμού και η υπεροπτική
περιοχής της Σμύρνης. Στις 2
οποία παρουσιαζόταν ως καταπιεσμένη την ώρα που οι
πτώματα των σφαγιασθέντων
υποτίμηση του εχθρού, έφεραν
Μαίου 1919 εισέρχεται ο ΕλληνιΡωμιοί της Πόλης ήταν μία ευημερούσα και ακμάζουσα
τελικά το θλιβερό αυτό αποτέλεκός Στρατός
κοινότητα με πολλά προνόμια. Από
σμα, τον μαύρο Σεπτέμβρη του
στη Σμύρνη,
την άλλη φυσικά «αγαπημένο» θέμα
1922.
μέσω θερμών
των τουρκικών εφημερίδων ήταν η
εθνικών εκδηΣύντομη ιστορική αναδρομή
Κύπρος με την πιο δημοφιλή είδηση
λώσεων από
Μετά το τέλος της ένοπλης
να είναι αυτή της δήθεν σχεδιαζότο
ελληνικό
φάσης του Μακεδονικού Αγώνα
μενης εξόντωσης των Τουρκοκυστοιχείο.
Η
(1908), η επικράτηση της επανάπρίων από τους Ελληνοκυπρίους
Στρατιά Κατοστασης των Νεοτούρκων την ίδια
που υποτίθεται θα συνέβαινε μετά
χής
Μικράς
χρονιά, έδωσε στην ηγεσία της
την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου.
Ασίας με έδρα
Τουρκίας, μία νέα δυναμική και
Και οι σχέσεις όμως μεταξύ των
τη Σμύρνη είχε
ένα νέο πολιτικό προσανατολιΚωνσταντινουπολιτών, Τούρκων ή
στη
δύναμη
σμό. Προσδοκία της ήταν να αποΡωμιών είχαν περάσει σε ένα στάτης
65.000
βάλλει τον Οθωμανικό χαρακτήρα
άνδρες
και
διο καχυποψίας.
της και να αυξήσει περισσότερο
σ υ ν ε χ ώ ς
το εθνικό φρόνημα των κατοίκων
Οργανωμένα τάγματα
αυξανόταν ο
της. Μετά το τέλος των νικηφόκαι όχι όχλος
αριθμός των
ρων Βαλκανικών πολέμων του
ελληνικών
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
1912 – 13 και τον Βορειοηπειρωστρατιωτικών
της εποχής στις διαδηλώσεις συμτικό Αγώνα του 1914, η Ελλάδα
δυνάμεων. Οι
μετείχαν περίπου 100.000 άτομα τα
προσάρτησε στον εθνικό κορμό
εναλλαγές των
οποία δρούσαν σε ομάδες των 15
της την από αιώνων “θυγατέρα”
που ρίχθηκαν από την προκυμαία
κυβερνήσεων και οι αντίστοιχες
έως 50 ατόμων οι οποίες πραγματοποιούσαν «καταδροτης ελληνικοτάτη Μακεδονία και
της Σμύρνης στη θάλασσα ήταν
αντικαταστάσεις των αρχιστραμικές» επιχειρήσεις και στην συνέχεια επανασυνδέονταν
τις “αδελφές” της Θράκη και
τόσα πολλά, που μπορούσες να
τήγων του στρατεύματος, έφεραν
σε πλήθη των 5.000 ατόμων που κινούνταν από την μία
Βόρεια Ήπειρο. Αποτέλεσμα
περπατήσεις στη θάλασσα, πάνω
ως αποτέλεσμα κακές πολιτικές
περιοχή στην άλλη κρατώντας σημαίες, πορτρέτα μέχρι
αυτών των πολέμων ήταν να
σε αυτά...! Ο δρόμος της μαρτυρικαι στρατιωτικές εκτιμήσεις και
και ανδριάντες του Κεμάλ Ατατούρκ ενώ μοίραζαν και
συρρικνωθεί σημαντικά η εδαφική
κής προσφυγιάς για 1.500.000
σοβαρά σφάλματα στρατηγικής.
κονκάρδες της οργάνωσης «Η Κύπρος είναι τουρκική».
επικράτεια της Τουρκίας. Ο μοναΜικρασιάτες μόλις είχε αρχίσει.
Ο πόθος για την απελευθέρωση
Εκατοντάδες ήταν και οι βιασμοί που σημειώθηκαν κατά
δικός τρόπος αντιμετώπισης
Στην προσφυγιά
του αλύτρωτου Ελληνισμού της
αυτού του γεγονότος ήταν να
τη διάρκεια των επεισοδίων, αλλά δεν καταγράφηκαν
Μικράς Ασίας, οδήγησε τον καταΟι χαροκαμένοι πρόσφυγες φθάτονωθεί το πατριωτικό αίσθημα
προκειμένου να αποφευχθεί η σπίλωση του ονόματος
πονημένο ελληνικό στρατό στα
νοντας στην Ελλάδα, ίδρυσαν νέες
των γειτόνων και η εθνολογική
της εκάστοτε οικογένειας. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα
βάθη της Ανατολής, με αποτέλεπόλεις (Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλαύξηση του τουρκικού στοιχείου
στοιχεία που έδωσε ο Έλληνας χειρουργός των νοσοκοσμα να ηττηθεί και να επιστρέψει
φεια, Νέα Σμύρνη, κλπ..) και
στη Μικρά Ασία. Έτσι από το
μείων του Βαλουκλή στον Έλληνα πρόξενο στην Κωνσταεσπευσμένα πρός τα παράλια.
χωριά (Νέο Ρήσιο, Νέα Ρόδα, Νέα
1913 – 14, ξεκίνησαν οι πρώτοι
ντινούπολη ότι είχαν βιαστεί τουλάχιστον 60 νεαρές
Φλογητά, κλπ..) και μεταφέροντας
Η σφαγή της Σμύρνης
συστηματικοί διωγμοί εναντίον
Ελληνίδες.
το πλούσιο Μικρασιατικό πολιτιτου Μικρασιατικού Ελληνισμού,
Η τραγική σφαγή της Σμύρνης
σμό τους. Αφού υπέφεραν τα
Τραγικός απολογισμός
μέχρι την οριστική εκδίωξή του με
σηματοδότησε το τέλος της καταπάνδεινα (κακουχίες, πείνα,
Ο Ελληνισμός της Πόλης υπέστη ένα ανεπανόρθωτο όλεασθένειες, κ.α.) πέρασαν πολλές
θρο. Τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να ορθοποδήσει
Η ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΝΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ!
δεκαετίες για να ορθοποδήσουν.
ξανά, όπως είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά
Σήμερα οι πρόσφυγες δεύτερης
οι άγριοι διωγμοί που έγιναν την επόμενη δεκαετία δεν
και τρίτης γενιάς συνεχίζουν να
άφησαν πολλά περιθώρια. Σήμερα μαζί με τους 2.000
διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα και
Έλληνες, μόνο τα κτήρια έχουν απομείνει να θυμίζουν
τις παραδόσεις τους, οργανωμέτην ισχυρή παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην
νοι μέσα από εκατοντάδες πολιάλλοτε «Βασιλεύουσα».
τιστικά, πατριδοτοπικά και λαογραφικά σωματεία (π.χ. Ένωση
Μαύρο καλοκαίρι του 1974
Σμυρναίων, Εστία Νέας Σμύρνης,
H νέοτερη έκδοση της Τουρκικής θηριωδίας αποτυπώνεΣύλλογος Κωνσταντινουπολιτών,
ται στην εισβολή του ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο τον Ιούλιο του
κλπ..), τα οποία προάγουν το
1974 σπέρνοντας τον πόνο και τον όλεθρο εξαποστέλλοΜικρασιατικό πολιτισμό και
ντας το ένα τρίτο του πληθυσμού στην προσφυγιά στην
συντηρούν άσβεστη τη μνήμη των
ίδια του την πατρίδα.
αλησμόνητων πατρίδων.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Εμπρός να δαμάσουμε τον εφιάλτη της σεξουαλικής παρενόχλησης
Σ

ε γάγγραινα και στον τόπο
μας εξελίσσονται τα κρούσματα της σεξουαλικής παρενόχλησης και η ΣΕΚ κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για
άμεση λήψη μέτρων προς ανάσχεση του φαινομένου. Το πιο
ανησυχητικό είναι ότι πέραν
των επίσημων καταγγελιών
υπάρχουν και πολλές άλλες
περιπτώσεις που για διάφορους λόγους παραμένουν στην
αφάνεια. Ο επίσημος καταγεγραμμένος αριθμός δεν αντιπροσωπεύει το μέγεθος του
προβλήματος, δηλώνει χαρακτηριστικά η Δέσποινα Ησαϊα,
Γραμματέας του Τμήματος
Γυναικών της ΣΕΚ. «Σε μια κλειστή κοινωνία, όπως τη δική
μας, πολύ εύκολα ο θύτης
μπορεί να αποενοχοποιηθεί με
την αιτιολογία ότι το θύμα
επέδειξε προκλητική συμπεριφορά», αναφέρει.

τωθεί στις συλλογικές συμβάσεις.
Η νομοθεσία του 2004 περί
Ισης Μεταχείρισης Ανδρών και
Γυναικών στην απασχόληση
και επαγγελματική εκπαίδευση,
απαγορεύει ρητά τα φαινόμενα
αυτά. Σημαντική πρόνοια της
νομοθεσίας είναι η υποχρέωση
κάθε εργοδότη να εφαρμόζει
Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας
του. Ο Κώδικας λειτουργεί
αποτρεπτικά στην εμφάνιση
φαινομένων παρενόχλησης και
σεξουαλικής παρενόχλησης
στον χώρο εργασίας. Σε περίπτωση περιστατικού παρενόχλησης, η ευθύνη, πέραν του
θύτη, βαραίνει και τον εργοδότη σε περίπτωση απουσίας
Κώδικα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών δεν
εφαρμόζουν κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης.

Με τη γλώσσα των αριθμών το
2016 υποβλήθηκαν 13 παράπονα για σεξουαλική παρενόχληση σε σχέση με 10 το 2015,
με 11 το 2014, με 13 το 2013
και 15 το 2012. Καταχωρήθηκαν 7 υποθέσεις στο Δικαστήριο πέρσι, των οποίων εκκρεμεί

παρενόχλησης
θεωρείται
συνυπεύθυνος σύμφωνα με τον
νόμο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός,
μεταξύ αυτών και το ίδιο το
κράτος. Η ΣΕΚ, για να καλύψει
αυτό το σημαντικό κενό στην
εφαρμογή της νομοθεσίας,
ετοίμασε προσχέδιο Κώδικα με
σκοπό να ενσωματωθεί ως
παράρτημα στις Συλλογικές

• Ο εργαζόμενος πρέπει να
αντιδρά σε συμπεριφορές που
κρίνει ότι προσβάλλουν την
αξιοπρέπειά του και να μην
διστάζει να προβαίνει σε
καταγγελία εφόσον χρειαστεί
–Η σιωπή μπορεί να εκληφθεί
από τον θύτη ως αποδοχή.

• Η ΣΕΚ ετοίμασε προσχέδιο κώδικα
για να ενσωματωθεί στις συλλογικές συμβάσεις
• Οι αριθμοί δίνουν τη δική τους μαρτυρία
για το μέγεθος του προβλήματος
η ακρόασή τους. Να σημειωθεί
ότι τα περισσότερα παράπονα
διάκρισης λόγω φύλου εξετάστηκαν από την Επίτροπο
Διοικήσεως.
«Για τη ΣΕΚ αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή πως ο
σεβασμός της αξιοπρέπειας
κάθε ατόμου στον εργασιακό
χώρο, σε όλα τα επίπεδα είναι
ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά δημιουργίας υγιούς
εργασιακού περιβάλλοντος»,
αναφέρθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, με αφορμή την
ετοιμασία προσχεδίου Κώδικα
για την αντιμετώπιση της
παρενόχλησης, της βίας και
της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Η ΣΕΚ καλεί
όλους τους κοινωνικούς εταίρους να εγκρίνουν το προσχέδιο του Κώδικα για να ενσωμα-

Συμβάσεις, καλύπτοντας με
αυτόν τον τρόπο χιλιάδες
εργαζομένους.
Ο Κώδικας καθορίζει τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και
των εργοδοτών καθώς και
παραδείγματα συμπεριφορών
σεξουαλικής παρενόχλησης
που πρέπει να αποφεύγονται
στον χώρο εργασίας.

Σαφείς πρόνοιες
• Ο Κώδικας καθιστά σαφές
ότι στον εργασιακό χώρο δε
γίνεται ανεκτή η οποιασδήποτε
μορφής παρενόχληση.
• Ο εργοδότης έχει υποχρέωση
να διερευνήσει οποιαδήποτε
περιστατικά παρενόχλησης και
να ορίσει υπεύθυνο χειρισμού.
• Ο εργοδότης που δεν προστατεύει το προσωπικό του
από ενέργειες σεξουαλικής

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο εργοδότης
Έχει τη νομική ευθύνη και υποχρέωση να παρέχει στους
υπαλλήλους του ένα ασφαλές
και υγιές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Θεωρείται συνυπεύθυνος με τον
δράστη, σε περίπτωση που δεν
δράσει για άρση οποιασδήποτε παρενοχλητικής συμπεριφοράς.
• Λαμβάνει όλα τα αναγκαία
μέτρα για την πρόληψη της
σεξουαλικής παρενόχλησης
και παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας.
• Απαγορεύεται να διενεργεί
σεξουαλική ή άλλου είδους
παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
• Καθιστά σαφές ότι στην επιχείρησή του δε γίνεται ανεκτή η
παρενόχληση οποιασδήποτε
μορφής.
• Διενεργεί διερεύνηση περιστατικών-ορίζει υπεύθυνο χειρισμού για κάθε περίπτωση.
• Φροντίζει να ενημερωθεί το

Θύμα παρενόχλησης
Κάθε θύμα παρενόχλησης οφείλει να αντιδράσει σε συμπεριφορά
που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση από οποιονδήποτε κι αν
προέρχεται.

• Αντιμετωπίζει τον δράστη κατά πρόσωπο ή μέσω αντιπροσώπου (π.χ. συνάδελφο, συνδικαλιστή ή άλλο) προφορικά ή γραπτά, για να εξηγήσει τη συμπεριφορά που τον/την ενόχλησε και
να καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί την επανάληψή της.
• Καταγγέλλει την παρενόχληση στον ερευνώντα λειτουργό.
• Ενημερώνει τον εργοδότη στην περίπτωση που ο θύτης συνεχίζει την παρενόχληση.

• Σημειώνει υπό τύπο ημερολογίου κάθε συμπεριφορά που ενοχλεί.

•

Υποβάλλει το παράπονό του στους δημόσιους φορείς ή στο
δικαστήριο εφόσον:

• Ο/Η δράστης συνεχίζει ακόμα και μετά που μίλησε στον εργοδότη του την παρενοχλητική συμπεριφορά.

• Ο/Η δράστης είναι ο ίδιος ο εργοδότης του.
• Δεν είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο χειρισμού του παραπόνου του στον χώρο εργασίας ή με το αποτέλεσμα της διερεύνησης.
προσωπικό για το τι συνιστά
σεξουαλική παρενόχληση και
παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
• Απαγορεύεται να προβεί σε
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση
δυσμενή ενέργεια σε βάρος
θύματος παρενόχλησης, επειδή
υπέκυψε, απέκρουσε ή κατήγγειλε το περιστατικό.
• Διασφαλίζει τη μη θυματοποίηση του θύματος στον
χώρο εργασίας.
• Οφείλει να λαμβάνει κάθε
πρόσφορο μέτρο για την
παύση παρενοχλητικής συμπεριφοράς, μόλις τέτοια συμπεριφορά περιέρχεται στη γνώση
του.
• Διασφαλίζει ότι όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη τυγχάνουν
αμερόληπτης ακρόασης και
δίκαιης μεταχείρισης.
• Φροντίζει για τη διερεύνηση
και εξέταση των καταγγελιών
σε εύλογο χρονικό διάστημα,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Το ζήτημα της αναγκαιότητας υιοθέτησης Κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης είχε θέσει επισταμένα το Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ στον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη τον περασμένο Μάρτιο.
Η ΣΕΚ εξ αφορμής της ετοιμασίας κώδικα καλεί την πολιτεία να ενισχύσει την προσπάθεια μας με
στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στους χώρους εργασίας

Οι εργαζόμενοι
Έχουν ηθική υποχρέωση να
σέβονται τους συναδέλφους
και να συνυπάρχουν αρμονικά

μαζί τους στον εργασιακό τους
χώρο.
• Απαγορεύεται να διενεργούν
σεξουαλική ή άλλου είδους
παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
• καθιστούν σαφές ότι δε γίνεται ανεκτή η παρενόχληση
οποιασδήποτε μορφής στον
εργασιακό τους χώρο.
• Φροντίζουν να ενημερωθούν
για το τι συνιστά σεξουαλική
παρενόχληση και παρενόχληση
στον χώρο εργασίας.
• Θέτουν τέλος σε τυχόν ανεπιθύμητη συμπεριφορά προς
συνάδελφο που την απορρίπτει, σεβόμενοι την άποψή
του.
• Στηρίζουν ηθικά θύματα
παρενόχλησης.
• Δρουν ως μάρτυρες σε κάθε
περιστατικό
λανθασμένης
συμπεριφοράς.

Οι συντεχνίες
• Οφείλουν να διερευνήσουν
την καταγγελία με εχεμύθεια
και αντικειμενικότητα.
• Φροντίζουν σε συνεργασία με
τον εργοδότη να διερευνηθεί
τάχιστα η καταγγελία.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
• Προσβλητικά ή αχρείαστα αγγίγματα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

•

Χειρονομίες με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή νοήματα με τα μάτια, το στόμα κτλ.

• Ανήθικες ή προσβλητικές προτάσεις.
• Σχόλια για το σώμα, τοπρόσωπο, τον

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

H

ΣΕΚ στη γενικότερη προσπάθεια επαναρύθμισης
των εργασιακών σχέσεων στον χώρο εργασίας,
ενισχύει την πολιτική της παρέμβαση με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας σε συνθήκες
ασφάλειας και αξιοπρέπειας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταγράφεται η ανάγκη

αναχαίτισης των προβλημάτων και των παράπλευρων
επιπτώσεων που δημιουργούνται από την παρενόχληση, τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, φαινόμενα που έχουν εδραιωθεί ως στερεότυπες
αντιλήψεις προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια ειδικότερα των εργαζομένων γυναικών στον χώρο εργασίας
τους.

σεξουαλικό προσανατολισμό, τις
σεξουαλικές επιδόσεις ή τα σεξουαλικά
ελαττώματα κάποιου.

ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

•

Υπονοούμενα που προσβάλλουν τη
γενετήσια αξιοπρέπεια.

Με τη γλώσσα των αριθμών το 2016
υποβλήθηκαν 13 παράπονα για
σεξουαλική παρενόχληση σε σχέση
με 10 το 2015, με 11 το 2014, με 13
το 2013 και 15 το 2012. Καταχωρήθηκαν 7 υποθέσεις στο Δικαστήριο πέρσι,
των οποίων εκκρεμεί η ακρόασή τους

•

Γραπτές ή προφορικές ύβρεις σεξουαλικού περιεχομένου.

• Γραπτά ή προφορικά ερωτόλογα.
• Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών, μηνυμάτων κτλ. σεξουαλικού περιεχομένου με οποιοδήποτε
τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό (π.χ. e-mails,
SMSκτλ.) ήμη.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΣΑΪΑ, γ.γ. Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ

•

Παράκληση ή απαίτηση για σεξουαλικές
χάρες, ιδιαίτερα με την υπόσχεση πρόσληψης,
προαγωγής, μη απόλυσηςκτλ.

•
•

Παρατηρήσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Μειωτικές παρατηρήσεις για το φύλο ή την
εμφάνιση.

• Ερωτήσεις αναφορικά με τη σεξουαλική
συμπεριφορά ή εξιστόρηση σεξουαλικών εμπειριών στο θύμα.
•

Σωματική επίθεση σεξουαλικού περιεχομένου
και εξαναγκασμός σε σεξουαλική επαφή.

•

Αστεία ή πειράγματα σεξουαλικού περιεχομένου.

• Συνεχείς προσκλήσεις σε δείπνοή εξόδους
παρά την απόρριψή τους από το θύμα.

9

Άκρως απαράδεκτο το φαινόμενο

H

γραμματέας του Τμήματος Γυναικών της ΕΣΚ
Δέσποινα Ησαΐα τονίζει σε δήλωσή της στον «Φ»:

«Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας
αποτελεί ένα άκρως απαράδεκτο φαινόμενο που τείνει
να εξελιχθεί σε γάγγραινα.
Ο επίσημος καταγεγραμμένος αριθμός δεν αντιπροσωπεύει το μέγεθος του προβλήματος αφού σε μια
κλειστή κοινωνία, όπως τη δική μας, πολύ εύκολα ο
θύτης μπορεί να αποενοχοποιηθεί με την αιτιολογία
ότι το θύμα επέδειξε προκλητική συμπεριφορά. Είναι
αδιανόητο να αποδεχόμαστε έστω και σιωπηρά τέτοια
φαινόμενα και οφείλουμε όλοι να δώσουμε αγώνα και
να προστατεύσουμε τους εργαζομένους από θρασύς

συναδέλφους τους που
στόχο έχουν να μειώσουν
και να εξευτελίσουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Δεν έχει κανένας δικαίωμα
να καταρρακώνει συναδέλφισσα η συνάδελφό του και
ως εκ τούτου θα πρέπει
πάντοτε το θύμα ξεκάθαρα να δηλώνει την απαρέσκειά του έναντι ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς και να
προβαίνει σε καταγγελία του θύτη χωρίς φόβο. Μόνο
κατά αυτόν τον τρόπο θα συμβάλουμε όλοι στη μείωση και εξάλειψη αυτών των συμπεριφορών που δεν
έχουν καμία θέση στους χώρους εργασίας».
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο
για να μειώσετε το βάρος σας

Υπεραπαραίτητες οι διακοπές ανάπαυσης
για τη σωματική και ψυχική μας υγεία

Y

πάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν
ότι οι άνδρες oι οποίοι επί πέντε
χρόνια δεν είχαν κάνει καθόλου διακοπές, είχαν 20% υψηλότερο ποσοστό
εμφάνισης καρδιακών παθήσεων – θνησιμότητας, και αντίστοιχα οι γυναίκες,
που δεν απολάμβαναν καλοκαιρινό διάλειμμα εμφάνιζαν συχνότερα συμπτώματα κατάθλιψης, περισσότερο άγχος
και δυσκολίες στον ύπνο.
Τα παραπάνω επισημαίνει η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Άννα Καλυμνιού,
αναφερόμενη στις ευεργετικές επιδράσεις των διακοπών στη σωματική και
ψυχική υγεία.
«Η επαφή με τη φύση είναι ευεργετική
για όλους» τονίζει η κ. Καλυμνιού και

• Ιδού γιατί οι διακοπές
μας κάνουν καλό!
• Οι διακοπές χρειάζεται
να είναι εξατομικευμένες
και προσαρμοσμένες στις ανάγκες
και στον τρόπο ζωής του καθενός

προσθέτει: «Μελέτες και κλινική εμπειρία έχουν δείξει ότι ένα πολύ ψηλό
ποσοστό (94%) ανθρώπων με ψυχική
νόσο, παρουσίαζαν βελτίωση των
συμπτωμάτων όταν έρχονταν σε επαφή
με τα φύση.
Εκτιμάται επίσης ότι η φυσική δραστηριότητα (άσκηση) σε εξωτερικούς
χώρους, μαζί με την ταυτόχρονη πρόσληψη βιταμίνης D από τον ήλιο συμβάλλουν στη βελτίωση της διάθεσης και
τη μείωση της κατάθλιψης.
Επιπλέον τονώνονται οι νοητικές λειτουργίες της συγκέντρωσης και της
προσοχής, δεδομένου ότι τα ερεθίσματα
και οι πληροφορίες από το φυσικό
περιβάλλον δεν είναι βομβαρδιστικές
όπως είναι στα αστικά κέντρα».
Απαριθμώντας τα οφέλη των διακοπών
στη ψυχική και σωματική υγεία αναφέρει ότι:
- Μειώνουν τα επίπεδα των ορμονών
του στρες (όπως η κορτιζόλη), με αποτέλεσμα να διατηρείται σε φυσιολογικά
επίπεδα η πίεση και ο καρδιακός ρυθμός.
- Έχει παρατηρηθεί ότι ο σωματικός
πόνος (ημικρανίες, πονοκέφαλοι-αυχενικό σύνδρομο) που σχετίζεται με το
στρες αμβλύνεται, όπως επίσης και
ψυχοσωματικά συμπτώματα.
- Τονώνονται νοητικές λειτουργίες
(μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή) μέσα
από την κοινωνική συναναστροφή και
καινούργια ερεθίσματα, όπως όταν
πάμε σε ένα καινούριο προορισμό, ή
διαβάζοντας ένα βιβλίο.

- Παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες
για κίνηση και βελτίωση της φυσικής
κατάστασης: περπάτημα στη θάλασσα,
κολύμπι, χορός.
- Βελτιώνεται η διάθεση με την απουσία
των «πρέπει» της καθημερινότητας και
με την επαφή με τις επιθυμίες μας
(συναναστροφή μας με αγαπημένα πρόσωπα, η επαφή μας με τη φύση, η δυνατότητα να ακολουθήσουμε τους δικούς
μας προσωπικούς ρυθμούς και να
ασχοληθούμε κυρίως με όσα μας αρέσουν).
- Προλαμβάνουν την επαγγελματική
εξουθένωση (burn-out), ειδικά σε όσους
ασχολούνται με επαγγέλματα παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών και υγείας, οι
οποίοι είναι πιο επιρρεπείς.
- Μας κάνουν πιο παραγωγικούς
(περισσότερες ιδέες μας έρχονται στο
νου όταν είμαστε εκτός δουλειάς)
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί, οι οποίοι
για διάφορους λόγους (π.χ. επαγγελματικούς, οικονομικούς κλπ) δεν έχουν τη
δυνατότητα να φύγουν για διακοπές, με

την έννοια που τις ορίζουν οι περισσότεροι, δηλαδή σε ένα διαφορετικό μέρος,
για αρκετές μέρες κλπ.
Σε όσους δεν μπορούν να πάνε κάπου
για διακοπές η κ. Καλυμνιού συνιστά να
εντάξουν στην καθημερινότητά τους
μικρές διακοπές- «διαλείμματα» με τη
μορφή δραστηριοτήτων που τους ευχαριστούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τις
προτιμήσεις τους. Όπως για παράδειγμα μία βόλτα κοντά στη θάλασσα,
ποδηλασία, επισκέψεις και έξοδοι με
φίλους, μικρές εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα σε κοντινούς προορισμούς,
συμμετοχή σε κοινωνικά-πολιτιστικά
δρώμενα που οργανώνονται μέσα στην
πόλη κλπ. «Χρειάζεται να τονίσουμε δύο
πράγματα: Πρώτον, ότι οι διακοπές
χρειάζεται να είναι εξατομικευμένες και
προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στον
τρόπο ζωής του καθενός και δεύτερον
ότι συχνά κάτι που μας “χαλάει” τις διακοπές είναι οι υπέρμετρες προσδοκίες
που έχουμε από αυτές: ότι πρέπει να
πάμε στο καλύτερο μέρος, με το καλύτερο ξενοδοχείο, ότι θα ξεκουραστούμε
τόσο, που μετά στη δουλειά μας δεν θα
έχουμε καμιά δυσκολία. Ας μην ξεχνάμε
ότι οι διακοπές δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, αλλά είμαστε εμείς οι ίδιοι σε
πιο χαλαρή διάθεση. Τέλος, είναι σημαντικό να φροντίζουμε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς να περνάμε όμορφα και
να επιδιώκουμε μικρες διακοπές-αποδράσεις από την καθημερινότητα, ώστε
να μην καταλήγουμε να υπερεπενδύουμε
αποκλειστικά στις καλοκαιρινές μας
διακοπές».
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9 + 1 φυσικοί τρόποι για να χάσετε κιλά εύκολα
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ι πλείστοι εναποθέτουμε τις ελπίδες
μας για χάσιμο βάρους σε εξοντωτικές δίαιτες και επίπονες ασκήσεις.
Υπάρχει και η άλλη όψη, απλή, αποτελεσματική μα προπαντός φυσική. Αυτό
που χρειάζεται είναιπροσήλωση στην
διαδικασία εκτέλεσης της … συνταγής.
1. Ζεστό νερό και λεμόνι, οι καλύτεροί
μας φίλοι: Βράζουμε μισό ποτήρι νερό
και το ανακατεύουμε μαζί με μισή
κούπα με κρύο νερό. Μέσα σε αυτό, στύβουμε μισό λεμόνι. Εάν μας γίνει συνήθεια να τα πίνουμε και τα δύο αυτά
συστατικά κάθε πρωί (χωρίς ζαβολιές),
τα αποτελέσματα θα είναι θαυματουργά. Αυτό, γιατί ο συνδυασμός βρασμένου νερού-λεμονιού ενεργοποιεί το
πεπτικό σύστημα διαμορφώνοντας σε
αυτό, ένα πιο αλκαλικό (και φιλικό προς
την πέψη κάθε τροφής) περιβάλλον.
2. Πρωτεΐνη και πάλι πρωτεΐνη… σε
κάθε γεύμα, αλλά κυρίως στο πρωινό.
Κατά κοινή ομολογία, η πρωτεΐνη
χωνεύεται και απορροφάται από τον
οργανισμό με βραδύτερο ρυθμό, κάτι
που σημαίνει πως το ένοχο εκείνο
αίσθημα της πείνας, θα αργήσει λίγο
περισσότερο να επανεμφανιστεί. Εκτός
των άλλων, προάγει και τη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο
αίμα, βοηθώντας έτσι το σώμα να καίει
πιο αποτελεσματικά το λίπος (και όχι
τη γλυκόζη, που εμποδίζει την καύση
αυτού).
3. Συχνά γεύματα: Το «συχνά, αλλά
μικρά γεύματα» είναι πιθανόν η αγαπημένη φράση των διατροφολόγων. Όχι
και άδικα, αφού επιδημιολογικές μελέτες έχουν αποδείξει πως εκείνοι που
καταναλώνουν πολλά και μικρά γεύματα κατά τη διάρκεια της μέρας, τείνουν
να έχουν χαμηλότερο βάρος και πιο
φυσιολογικά επίπεδα μεταβολικών δεικτών από εκείνους που τα στερούνται.
Και κάπως έτσι θα μας είναι αισθητά
ευκολότερο να διαχειριστούμε το αίσθημα της πείνας και του κορεσμού. Αντίο
στο τσιμπολόγημα.
4. Λίγο από όλα: Κάθε γεύμα συνίσταται να περιλαμβάνει 1/4 πρωτεΐνη (στο
μέγεθος της παλάμης μας), 1/4 σύνθετους υδατάνθρακες (1/2 φλιτζάνι
μαγειρεμένο καστανό ρύζι, κινόα, γλυκοπατάτα, κλπ) και ένα δεύτερο λαχανικά (εκτός και αν πρόκειται για πρωινό).
Προσοχή μόνο στο βραδινό, αφού σε
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να
αποφεύγονται οι υδατάνθρακες.
5. Φρούτα και λαχανικά: Το μεσημερια-

νό και το βραδινό θα πρέπει πάντα (οι
διατροφολόγοι το τονίζουν, ΠΑΝΤΑ) να
περιλαμβάνουν άφθονα λαχανικά (ιδανικά, στον ατμό ή ψημένα σε χαμηλή
φωτιά, χωρίς λάδι). Τα φρούτα είναι
εύκολο να καταναλωθούν στο πρωινό ή
σαν σνακ μεταξύ των κύριων γευμάτων.
Να αποφεύγετε να τα καταναλώνετε σε
ανεξέλεγκτες ποσότητες (ιδανικά, μέχρι
δύο την ημέρα) λόγω της φρουκτόζης,
καθώς και με γεμάτο στομάχι, κάτι που
θα προκαλέσει ανεπιθύμητες ζυμώσεις.
6. Δύο με τρία λίτρα νερό, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ:
Δύσκολο αν δεν έχουμε συνηθίσει στην
κατανάλωση πολλών υγρών, αλλά τόσο
σημαντικό. Αν και το ίδιο το νερό δεν
εξουδετερώνει απαραίτητα τις τοξίνες,
τα νεφρά το έχουν ανάγκη για να διώχνουν από τον οργανισμό όλα τα περιττά εκείνα στοιχεία που εισβάλουν σε
αυτόν. Εκτός των άλλων, ερευνητές στη
Γερμανία βρήκαν πως εκείνοι που έπιναν ακόμη και μισό λίτρο κρύο νερό,
παρουσίαζαν μεγαλύτερο μεταβολικό
ρυθμό μέχρι και 30%.
7. Όχι στις επεξεργασμένες τροφές:
Τέλος στα αναψυκτικά, τις σοκολάτες,
τα πατατάκια, το λευκό ρύζι και το
άσπρο αλεύρι. Οι τροφές αυτές, εισερχόμενες στο σώμα προκαλούν μεγάλες
και απότομες διακυμάνσεις στα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Έτσι προκαλούνται αυξημένες εκκρίσεις ορμονών
που ανεβάζουν με τη σειρά τους τους
ρυθμούς με τους οποίους αυξάνεται η
ινσουλίνη. Βρώμη και πράσινα λαχανικά, for ever.
8. Οινόπνευμα τέλος: Εξαιρούνται τα
σαββατοκύριακα, αλλά και τότε περιορίστε το σε φυσιολογικές ποσότητες.
Έχει άλλωστε σχεδόν τις ίδιες θερμίδες
με το λίπος και η αυξημένη κατανάλωσή του συχνά εκτοπίζει άλλα θρεπτικά
συστατικά από τη διατροφή. Παν
μέτρον άριστον.
9. Άσκηση: 30-45 λεπτά καρδιαγγειακών και ενδυναμωτικών ασκήσεων, τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα είναι
το ιδανικό. Yoga, Pilates και tai chi βοηθούν επίσης.
10. Ξεκούραση: Πότε μην υποτιμάτε
έναν καλό βραδινό ύπνο. Προσπαθήστε
να κοιμάστε τουλάχιστον 7,5 (ιδανικά 8)
ώρες τη μέρα. Ο βραχύς ύπνος έχει
συσχετιστεί με αλλαγές σε ορμόνες που
ελέγχουν την πείνα: τα επίπεδα της
λεπτίνης (ουσία που μειώνει την όρεξη)
χαμηλώνουν, ενώ της γρελίνης (ουσία
που ενεργοποιεί την όρεξη) ανεβαίνουν.
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Αντίδοτα στην κόπωση
του οργανισμού σας

Και όμως υπάρχει το «Σύνδρομο
Κατάθλιψης» μετά τις Διακοπές

Τ

ο έντονο άγχος και η πίεση στο
εργασιακό χώρο έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι να μην θέλουν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, μετά
τις διακοπές επιβεβαιώνοντας την
ύπαρξη του Συνδρόμου Κατάθλιψης
Μετά τις Διακοπές. Δυσφορία, ταχυπαλμία, ημικρανίες- ζαλάδες, απώλεια ή αύξηση βάρους, υπερβολικό
άγχος, έλλειψη προσαρμοστικότητας
και βέβαια κατάθλιψη είναι οι κύριες
παρενέργειες.

λειτουργεί σωστά.
Το σύνδρομο άγχους μετά τις διακοπές εκδηλώνεται με διαφορετικό
τρόπο και ένταση στον καθένα κάτι
που μπορεί να εμποδίσει το άτομο
από το να αντιληφθεί τη ύπαρξή του.
Εκτός από την ιδιοσυγκρασία του
κάθε ατόμου, υπάρχουν και κάποιες
καταστάσεις που προδιαθέτουν την
εμφάνιση αυτού του συνδρόμου

Χαρακτηριστικά

- Οι διακοπές μεγάλης διάρκειας ή οι
διακοπές στη διάρκεια των οποίων
το άτομο δεν ξεκουράζεται επαρκώς

Το σύνδρομο αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους και συνήθως τις πρώτες μέρες της επιστρο-

- Ανεπαρκής προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον και πριν τις διακοπές

• Το τέλος των διακοπών
σε αρκετές περιπτώσεις
φέρνει άγχος και αδιαθεσία,
μελαγχολία, ακόμη
και κατάθλιψη
• Ώρα να εντάξετε
στην καθημερινότητά σας
ευχάριστες υποχρεώσεις
που σας ικανοποιούν και
σας ομορφαίνουν την ζωή
φής στη δουλειά.
Το άτομο αισθάνεται μια γενικευμένη
αδυναμία και αδιαθεσία που συνοδεύεται από ένα αίσθημα κενού.
Εξάλλου, μπορεί να υποφέρει από
αϋπνία καθώς επίσης να νοιώθει
υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας.
Παρατηρείται επίσης αδυναμία
συγκέντρωσης, απάθεια και ανία ως
προς την εργασία, αδυναμία λήψης
αποφάσεων καθώς και επιθετικότητα, συμπτωματολογία δηλαδή που
βρίσκουμε στις συναισθηματικές διαταραχές όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Ως εκ τούτου, οι διάφορες πτυχές του
τρόπου ζωής του ατόμου επηρεάζονται.Είναι πολύ πιθανό το άτομο να
μην μπορέσει να οργανώσει σωστά
το χρόνο του με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να συσσωρεύονται μαζί με
τις ήδη υπάρχουσες εκκρεμότητες.
Ακόμη, οι σχέσεις με τους γύρω του
μπορεί να επιδεινωθούν. Τα πιο
κοντινά πρόσωπα στον εργασιακό
χώρο αλλά και στο σπίτι μπορεί να
υποστούν τις συνέπειες. Σε προσωπικό επίπεδο το άτομο δεν έχει πραγματική επίγνωση του τι του συμβαίνει, απλά την αίσθηση ότι κάτι δεν

- Ανεπαρκή κίνητρα για εργασία (το
άτομο δεν είναι ευχαριστημενο από
τη δουλειά του ή δυσκολεύεται να
προσαρμοστεί)
Τι προτείνουν οι ψυχολόγοι
- Οι διακοπές αποτελούν ένα καλό
κίνητρο για κάθε εργαζόμενο. Ωστόσο, ακόμη και μια τέτοια δύσκολη
εποχή κρίσης και πιεστικών καταστάσεων, δεν θα έπρεπε να αποτελούν το μοναδικό προσωπικό κίνητρο. Δεν είναι υγιές δηλαδή για έναν
άνθρωπο να βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής τη μισή χρονιά για τις διακοπές του και την άλλη μισή να στεναχωριέται που τελείωσαν.
- Εφόσον υπάρχει ελαστικότητα και
συνεννόηση στο εργασιακό περιβάλλον, καλό θα ήταν οι διακοπές για
παράδειγμα του καλοκαιριού να
χωρίζονται σε δύο μέρη καθώς οι
μεγάλης διάρκειας διακοπές δυσχεραίνουν την προσαρμοστικότητά στη
δουλειά. Με το πέρας τους το άτομο
αυτόματα σκέφτεται ότι δεν του έχει
απομείνει άλλος χρόνος για ξεκούραση.
-Πριν φύγει κανείς για διακοπές καλό
είναι να οργανώσει τις εκκρεμότητες
του και να τις καταγράψει καθώς και
να καθορίσει τις προτεραιότητές του
στην επιστροφή.
- Ένα ταχτοποιημένο γραφείο και μία
οργανωμένη ατζέντα θα διευκολύνουν πολύ την προσαρμογή του ατόμου και την ομαλή επιστροφή στα
καθήκοντά του.
- Προς το τέλος των διακοπών καλό
είναι να εφαρμόζονται σταδιακά οι
καθημερινές συνήθειες (ωράριο
ύπνου, διατροφή κτλ) για να μπορέσει ο οργανισμός να προσαρμοστεί εκ
νέου.
- Η έγκαιρη επιστροφή στο σπίτι
δηλαδή μία με δύο
μέρες πριν την έναρξη
των εργασιακών υποχρεώσεων, δίνει την
ευκαιρία στο άτομο να
επανέλθει στις παλιές
του συνήθειες με πιο
ομαλό τρόπο.
- Οι εξορμήσεις του
Σαββατοκύριακου
βγάζουν το άτομο
από την καθημερινότητά του με τρόπο
σύντομο και αποτελεσματικό σαν τονωτική
ένεση
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λοι αντιμετωπίζουν κατά περιόδους
κάποιας μορφής καταπόνηση του
οργανισμού τους και απώλεια της ενεργητικότητάς τους. Τι είναι όμως αυτό που
νιώθουν; Κούραση, κόπωση ή εξάντληση;
Στην πρώτη περίπτωση η ξεκούραση
βοηθάει στο να αισθανθεί το άτομο καλύτερα. Στις δύο άλλες περιπτώσεις όμως,
που είναι βαθύτερα και μακροχρόνια τα
αίτια, χρειάζεται προσεκτικότερη διερεύνηση και μεγαλύτερης διάρκειας αντιμετώπιση.
Η απώλεια της ενέργειας και της ζωντάνιας ενός ατόμου είναι συνήθως πολυπαραγοντική και αποδίδεται τόσο στον
τρόπο ζωής του, όσο και σε προβλήματα
υγείας και ψυχολογίας.

ΑΙΤΙΕΣ
Από τις πιο σημαντικές αιτίες είναι:
• Χρήση ή κατάχρηση οινοπνεύματος,
καφεΐνης και ζάχαρης
• Υπερβολική φυσική δραστηριότητα ή
και το αντίθετο, δηλαδή καθιστική ζωή
• Έλλειψη ύπνου
• Κακές διατροφικές συνήθειες
• Παχυσαρκία
• Αφυδάτωση
• Ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντισταμινικά
• Κατάθλιψη, άγχος – στρες, κοινωνικό
«jet lag»

πολύ καλή επιλογή που δίνει ενέργεια
στον οργανισμό, που ελευθερώνεται αργά
και σταδιακά, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας ινών που περιέχουν τα λαχανικά.
Επιπλέον προσδίδουν άφθονο νερό,
τόνωση λόγω της δροσιάς τους και
πολλά αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία.
• Πιείτε νερό για να παραμείνετε ξεκούρα-

• Τονώσετε την ενέργεια σας
και δυναμώστε τη διάθεση σας
στος. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι
ακόμα και η ήπια αφυδάτωση, μπορεί να
επιβραδύνει το μεταβολισμό και να ρίξει
την ενέργειά σας. Πίνετε άφθονα υγρά
είτε με τη μορφή καθαρού νερού ή άλλων
ροφημάτων που δεν περιέχουν ζάχαρη,
καφεΐνη ή οινόπνευμα, για να κρατάτε τον
οργανισμό σας επαρκώς ενυδατωμένο.
• Φάτε ανάλατους ξηρούς καρπούς, που
εμπλέκονται στη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ενέργειας στον
οργανισμό, με αποτέλεσμα η συχνή τους
κατανάλωση να δρα προληπτικά της
κούρασης.
• Μην αποφεύγετε το άπαχο κρέας. Η
γαλοπούλα και το κοτόπουλο ή με τη
μορφή αλλαντικού, το ψάρι και το άπαχο
μοσχάρι είναι καλές πηγές πρωτεΐνης,
μεταξύ των οποίων και της τυροσίνης. Η

• Προβλήματα υγείας όπως αναιμία,
θυρεοειδής, σακχαρώδης διαβήτης, υπνική άπνοια, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.
Με ποιον τρόπο όμως μπορεί να
τονωθεί κάποιος άμεσα; Μπορεί να
γίνει με τον καφέ, μια καραμέλα ή
ένα ενεργειακό ποτό, αλλά μόλις
περάσει η δράση τους, θα αισθανθείτε πιο εξαντλημένοι.
Γι΄αυτό και στη
συνέχεια
θα
παρουσιάσουμε
κάποιες από τις πιο
γρήγορες συμβουλές
για να τονώσει κάποιος την ενέργειά του.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ξεκινάτε πάντα την ημέρα σας μ’ ένα
καλό πρωινό. Είναι το σημαντικότερο
γεύμα της ημέρας, γιατί καλύπτει όλες τις
ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού,
μετά τη βραδινή «νηστεία». Όσοι λαμβάνουν πρωινό έχουν καλύτερα επίπεδα
ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας,
δεν καταφεύγουν σε μεγάλα γεύματα το
απόγευμα ή το βράδυ και ελέγχουν καλύτερα τη διάθεσή τους.
• Επιλέξτε στα γεύματά σας, κύρια ή
ενδιάμεσα, σύνθετους υδατάνθρακες, από
δημητριακά ολικής αλέσεως, με φυτικές
ίνες, που θα διατηρήσουν για πολύ
περισσότερη ώρα σε καλά επίπεδα τη
γλυκόζη στον οργανισμό σας και θα
αργήστε να πεινάστε.
• Κάντε συχνά και μικρά ενδιάμεσα γεύματα, κάθε 3 ώρες περίπου, έτσι ώστε να
προλαβαίνετε την «πτώση ενέργειας»
από απουσία γλυκόζης στον οργανισμό.
• Απολαύστε με διάφορους τρόπους τα
λαχανικά σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είτε με τη μορφή μιας φρεσκοκομμένης σαλάτα είτε με τη μορφή ενός δροσερού smoothie λαχανικών – φρούτων. Είναι

τυροσίνη

αυξάνει τα επίπεδα της ντοπαμίνης και
της νορεπινεφρίνης, που αποτελούν τους
νευροδιαβιβαστές για την εγρήγορση, τη
συγκέντρωση και άρα τη ζωντάνια του
οργανισμού. Στην ίδια ομάδα μπορείτε να
συμπεριλάβετε τα άπαχα γαλακτοκομικά
και το αυγό.
• Δοκιμάστε τονωτικά μπαχαρικά και
αρτυμματικές ύλες, όπως η κανέλα, η
μέντα, το τζίνσενγκ, το τζίνγκο μπιλόμπα, το λεμόνι! Έχει βρεθεί ότι αυξάνουν
την εγρήγορση και τη μνήμη, διεγείροντας
το κεντρικό νευρικό σύστημα και τονώντας τον οργανισμό. Πιείτε τα σε ρόφημα,
είναι από τα καλύτερα τονωτικά.
• Βάλτε τη δραστηριότητα στη ζωή σας.
Βγείτε στη φύση και περπατήστε, γραφτείτε σε μία σχολή χορού, σ’ ένα γυμναστήριο, σ’ έναν περιπατητικό σύλλογο ή
βγάλτε τα παιδιά σας για παιχνίδι. Η
καλύτερη οξυγόνωση και αιμάτωση του
εγκεφάλου ξεκουράζει τον οργανισμό και
η άσκηση με την έκκριση των ενδορφινών
και τη μείωση της κορτιζόλης, βελτιώνει
τη διάθεση και την ενέργεια. Σε περίπτωση που είστε στη δουλειά κάντε ένα διάλειμμα 10 λεπτών για να αλλάξτε εικόνες
και αν μπορείτε να βγείτε στον καθαρό
αέρα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αυτή είναι η νεότερη κυβερνήτης Boeing 777 στον κόσμο

Η
Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Άννι Ντίβια είναι μόλις 30
ετών αλλά με σκληρή δουλειά
και με τη στήριξη της οικογένειάς
της, κατόρθωσε «να κατακτήσει
τους αιθέρες».

ήταν η έλλειψη χρημάτων και
προσθέτει: «Από την παιδική μου
ηλικία ήθελα να γίνω πιλότος,
παρόλο που δεν είχα την καθοδήγηση για το πώς αυτό θα γίνει».

Από όταν ήταν ακόμα
μαθήτρια, η 30χρονη σήμερα Άννι Ντίβια από την
Ινδία, δεν έκανε συνηθισμένα όνειρα όπως τα άλλα
παιδιά. Οι συμμαθητές της
ήθελαν να γίνουν μηχανικοί
ή γιατροί και εκείνη ζητούσε από τους γονείς της να
την στείλουν να κάνει
μαθήματα για να πιλοτάρει
αεροπλάνο!
Η ίδια, σε συνέντευξή της,
δηλώνει ότι το μεγαλύτερο
εμπόδιο στην πραγματοποίηση του ονείρου της

Σε ηλικία 17 ετών και πάντα με τη
στήριξη των γονιών της, η νεαρή
κοπέλα φοίτησε στη σχολή πιλότων «Ίντιρα Γκάντι» και δύο χρό-

νια αργότερα κέρδισε υποτροφία
για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της. Η Άννι Ντίβια εργάστηκε για την Air India και συνέχισε την καριέρα της μαθαίνοντας
να πετά ένα Boeing 737
στην Ισπανία, ενώ στη
συνέχεια, στο Λονδίνο,
έμαθε να πετά το μεγαλύτερο twin jet στον
κόσμο, το Boeing 777!
Σήμερα, σε ηλικία 30
ετών, η νεαρή γυναίκα
έγινε η νεότερη κυβερνήτης Boeing 777 στον
κόσμο. Με τον μισθό της
βοηθά να σπουδάσουν η
αδελφή και ο αδελφός
της, αγόρασε ένα σπίτι για τους
γονείς της και συμβουλεύει όλες
τις γυναίκες να μη σταματούν να
κυνηγούν τα όνειρά τους.

Κολυμπάει 2χλμ κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά

Ο

ι περισσότεροι για να πάμε
στη δουλειά χρησιμοποιούμε
αυτοκίνητο ή κάποιο άλλο μέσο
μεταφοράς.
Κάποιοι επιλέγουν το ποδήλατο,
ενώ άλλοι, αν είναι πιο τυχεροί
και είναι σχετικά κοντά στη δουλειά, πηγαίνουν με τα πόδια.
Ωστόσο, δεν είχαμε ακούσει για
ανθρώπους που πηγαίνουν στη
δουλειά τους κολυμπώνταςμέχρι που μάθαμε για την περίπτωση του Μπέντζαμιν Ντέιβιντ

στο Μόναχο της Γερμανίας.
Όπως αναφέρει το BBC, ο Ντέιβιντ είχε απαυδήσει με την κίνηση
στους πολυσύχναστους δρόμους
της πόλης, οπότε και επέλεγε
άλλη οδό: Πλέον κλείνει το
λάπτοπ του, τα ρούχα και τα
παπούτσια του σε μια αδιάβροχη
τσάντα, την βάζει στην πλάτη του
και κολυμπά δύο χιλιόμετρα στον
ποταμό Ίσαρ στο Μόναχο.
Ανάλογα με την εποχή του χρόνου,
φορά απλά ένα μαγιό ή μια στολή

καταδύσεων, καθώς και λαστιχένια σανδάλια για να προστατέψει
τα πόδια του από αντικείμενα τα
οποία μπορεί να βρίσκονται στο
ποτάμι. Ωστόσο, όπως λέει, τον
χειμώνα δεν κολυμπάει πάντα.
Το θέαμα κάποιες φορές προκαλεί γέλια σε περαστικούς που τον
βλέπουν, ο ίδιος όμως επιμένει
ότι είναι πιο γρήγορο και πιο
ξεκούραστο από το να μπλέκει
στην κίνηση.

Οι μισθοί που δίνει το BBC στους υπαλλήλους του

Τ

ο βρετανικό BBC αποκάλυψε
σήμερα ένα τεράστιο χάσμα
ανάμεσα στον μισθό που δίνει
στους πρωτοκλασάτους άνδρες
παρουσιαστές του σε σχέση με τις
αντίστοιχες γυναίκες, κατά τη
δημοσιοποίηση, για πρώτη φορά,
των υψηλότερων αποδοχών του
προσωπικού του.
Ο 95χρονος δημοσιογραφικός
οργανισμός ανακοίνωσε ότι ο
Κρις Ίβανς, ο ραδιοφωνικός και
τηλεοπτικός παρουσιαστής ο
οποίος παρουσίασε για μια
περίοδο την εκπομπή Top Gear,
βρίσκεται στην κορυφή της
λίστας έχοντας αποδοχές την
περίοδο 2016/17 ύψους 2,25 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 2,5
εκατ. ευρώ).
Αντίθετα, η υψηλότερα αμειβόμενη γυναίκα στον οργανισμό είναι
η παρουσιάστρια του σόου Strictly
Come Dancing Κλόντια Γουίνκλεμαν, η οποία κέρδισε κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο στερλίνες για την παρουσίαση του
συγκεκριμένου και άλλων σόου.
Το BBC προχώρησε στην αποκάλυψη αυτή έπειτα από αίτημα της
κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση
της διαφάνειας και τη σχέση ποιότητας-τιμής στον δημόσιο
ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Το BBC, το οποίο χρηματοδοτείται
από έναν φόρο που καταβάλλει
κάθε νοικοκυριό το οποίο διαθέτει
τηλεόραση, δέχεται επί χρόνια
πιέσεις για να αποκαλύψει πόσο
πληρώνει τα μεγάλα ονόματά του
και η υποχρέωση να τα κατονομάσει εντάσσεται στο πλαίσιο
μιας 10ετούς νομικής διευθέτησης
με την κυβέρνηση.
Ο δημοσιογραφικός οργανισμός

ντής Τόνι Χολ.
Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο διατηρεί κεντρικό ρόλο στη δημόσια
ζωή της χώρας προβάλλοντας τα
πάντα -από βασιλικούς γάμους
και αθλητικές διοργανώσεις μέχρι
τοπικές ειδήσεις και δημοφιλή
σίριαλ-- μέσα από τα τηλεοπτικά
του δίκτυα, τους ραδιοφωνικούς
του σταθμούς και τις ιστοσελίδες
του.
Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι 96
αστέρες και δημοσιογράφοι έχουν
μισθούς που ξεπερνούν τις
150.000 στερλίνες τον χρόνο.
Περίπου τα δύο τρίτα των υψηλότερα αμειβόμενων είναι άνδρες.

υποστηρίζει ότι έχει να ανταγωνιστεί εμπορικά ραδιοτηλεοπτικά
μέσα, όπως το ITV και το Sky και
ιντερνετικούς ομίλους όπως οι
Google και Apple, για την πρόσληψη ταλαντούχων δημοσιογράφων και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η προσέγγισή
του όσον αφορά τις αμοιβές.
"Το BBC λειτουργεί σε μια ανταγωνιστική αγορά και αυτό δεν
διευκολύνει το δίκτυο να διατηρήσει τα ταλέντα που αγαπά το
κοινό", δήλωσε ο γενικός διευθυ-

Οι μισθοί που καταβάλλονται
στους πρωτοκλασάτους δημοσιογράφους του, εμφανίζουν ανάλογη ανομοιότητα, με τον άνδρα
παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων να αμείβεται περίπου με 200.000 στερλίνες τον
χρόνο περισσότερο σε σχέση με τη
γυναίκα συνάδελφό του.
Ο Χολ, πάντως, παραδέχτηκε ότι
ο οργανισμός θα πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο
φύλων και δεσμεύτηκε να υπάρξει
ισότητα ανάμεσα στον αριθμό
των ανδρών και γυναικών τηλεοπτικών παρουσιαστών και στις
αμοιβές τους ως το 2020.
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Πώς να απλώσετε σωστά
το αντηλιακό!

Ό

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

λοι πλέον γνωρίζουν τους κινδύνους που
ελλοχεύει η έκθεση στον ήλιο. Για να
είστε προστατευμένοι λοιπόν, οι ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιείτε σωστά τα αντηλιακά.
Μπορεί, για παράδειγμα, να νομίζετε ότι
φοράτε αντηλιακό με δείκτη προστασίας
δεκαπέντε, ενώ στην πραγματικότητα η προστασία που σας παρέχει το αντηλιακό είναι
πολύ μικρότερη.
Πώς συμβαίνει όμως αυτό; Ερευνα Βρετανών
επιστημόνων έδειξε ότι οι περισσότεροι δεν
ξέρουν πόση είναι η επαρκής ποσότητα ώστε
να είναι προστατευμένοι από τη βλαβερή
ακτινοβολία του ήλιου.

Ό π ω ς
αναφέρουν
οι
ερευνητές, από
εδώ και στο εξής
θα πρέπει να
συνιστάται
η
χρήση αντηλιακού με δείκτη
προστασίας 30,
αντί 15, προκειμένου να προφυλάσσεται το δέρμα.
Αν χρησιμοποιείτε αντηλιακό με χαμηλό δείκτη
προστασίας, για να είστε πραγματικά καλυμμένοι
πρέπει να απλώσετε στο σώμα σας περίπου το ένα
έκτο του περιεχομένου μιας συσκευασίας 200 ml.
Κατά τους ειδικούς, ο μέσος ενήλικας χρειάζεται να
απλώνει τουλάχιστον δύο μιλιγκράμ αντηλιακής
κρέμας ανά τετραγωνικό εκατοστό του δέρματος.
Η αντηλιακή κρέμα στην πραγματικότητα λειτουργεί ως προστατευτικό στρώμα που εμποδίζει τις
επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου να αγγίξουν το δέρμα.
Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι απλώνουν -εν
αγνοία τους- πολύ λιγότερο αντηλιακό απ' ό,τι
απαιτείται, ώστε να προστατεύεται πραγματικά το
δέρμα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, ο πραγματικός
δείκτης προστασίας είναι πολύ χαμηλότερος από
αυτόν που αναγράφεται στη συσκευασία του αντηλιακού. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο
δείκτης προστασίας, τόσο καλύτερα προστατευόμαστε από τις ακτίνες UVA και UVB. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να απλώνουμε στο δέρμα μας
πυκνό στρώμα αντηλιακής κρέμας.
Από την πλευρά των ειδικών επισημαίνεται επίσης
η ανάγκη αναθεώρησης των οδηγιών χρήσης των
αντηλιακών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιδερμίδας. Επισημαίνουν, τέλος, πως ο ήλιος μπορεί να
είναι φίλος αφού παίζει τον βασικό ρόλο για την
παραγωγή της βιταμίνης D, ωστόσο, αν δεν προσέχουμε, μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός.

Σοβαρά … αστειάκια
- Ποιο είναι το πιο δύσκολο μουσικό όργανο;
- Η φλογέρα, γιατί πρέπει να προσέχεις και τα
πρόβατα.
- Γιατί η πριγκίπισσα δεν παντρεύτηκε το βασιλόπουλο;
- Γιατί τα έφτιαξε με το Σκλαβενίτη!
- Πώς λέγεται αυτό που αρχίζει από Φ τελειώνει σε
Σ και έχει ένα γράμμα;
- Φάκελος!
- Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που
τρέχει;
- Fast-food!
- Τι είναι ταυτόχρονα πολύ έξυπνο και πολύ χαζό;
- Το σπιρτόκουτο.
- Γιατί ένας κόκορας φτάνει στην άκρη ενός γκρεμού και δεν πηδάει;
- Γιατί κατά βάθος, είναι κότα.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Καλή επάνοδο στην εργασία !
Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη της επιστροφής

Ο

ι περισσότεροι γυρίσαμε στη
βάση μας. Ολα δείχνουν πώς
το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του.
Ο Αύγουστος τελειώνει, η δουλειά
ξαναξεκινά, τα σχολεία αρχίζουν...

όλοι δέχονται στο εργασιακό χώρο
έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι να
μην θέλουν να επιστρέψουν στα
καθήκοντά τους, νια νιώθουν έντονα το αίσθημα της απογοήτευσης,

Η ανάσταση με την
έναρξη του καλοκαιριού, οδηγεί αναπόδραστα στην πτώση με το
τέλος των διακοπών
και του θέρους.
Ο αποχωρισμός από το
καλοκαρί είναι σκληρός
και οδηγεί σε δυσάρεστα συναισθήματα.
Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν
«Σύνδρομο
Κατάθλιψης» μετά τις
διακοπές. Υπάρχουν
μάλιστα μερικοί που το
βιώνουν ακόμα πιο
έντονα και οδηγούνται
στην πραγματική κατάθλιψη.
Το PVDS (Post Vacations Depression
Sydrome)- Σύνδρομο Κατάθλιψης
μετά τις διακοπές όπως είναι η
επίσημη ονομασία. Πρόκειται
ουσιαστικά για μια ιδιαίτερη
μορφή στρες.
Το έντονο στρες και η πίεση που
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

προσαρμοστικότητας και βέβαια
κατάθλιψη.
Πώς να τα αντιμετωπίσετε:
Καλό θα είναι να μην παίρνετε όλες
τις ημέρες της καλοκαιρινής σας
άδειας μαζί αλλά να
αφήσετε κάποιες ημέρες (αν αυτό γίνεται
προκειμένου να οργανώσετε κάποιες μικρές
αποδράσεις και μέσα
στο φθινόπωρο ή το
χειμώνα.
Οργανώστε τις υποχρεώσεις που έχετε σε
σπίτι και γραφείο ώστε
η προσαρμογή σας να
γίνει πιο εύκολα.
Επαναφέρετε
σιγάσιγά το ωράριο που
είχατε πριν. Κοινώς
ελαττώστε σιγά - σιγά
τα ξενύχτια.

να πιέζονται, να αγωνιούν για το
τι τους περιμένει και όλο αυτό να
τους βαραίνει απίστευτα ώστε
οδηγούνται στη μελαγχολία.
Τα συμπτώματα:
Δυσφορία, ταχυπαλμία, ημικρανίες- ζαλάδες, απώλεια ή αύξηση
βάρους, υπερβολικό άγχος, έλλειψη

Κάντε μια μικρή εκδρομή ακόμα και
το πρώτο Σαββατοκύριακο με το
που θα επιστρέψετε.
Εντάξτε στην καθημερινότητά σας
ευχάριστες υποχρεώσεις που σας
ικανοποιούν και σας ομορφαίνουν
την ζωή.
Καλή επάνοδο!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Οι καλές εξελίξεις που θα
έρθουν στη ζωή σου, θα σου δώσουν
πολλή ενέργεια και δυναμικότητα, για
να ξεπεράσεις αρκετά προβλήματα
που έχεις από το παρελθόν. Με τις
καλές επιρροές που δέχεσαι, θα σου
παρουσιαστούν ευκαιρίες που πρέπει
να εκμεταλλευτείς, γιατί θα αποβούν
ιδιαίτερα συμφέρουσες για την μελλοντική σου πορεία.

πρέπει. Έχεις εκνευρισμό για κάποια
πράγματα που είναι σε στασιμότητα.
Φρόντισε να κάνεις αισιόδοξες σκέψειςκαι με λίγη παραπάνω προσπάθεια από τη μεριά σου μπορείς να
λύσεις πολλές προβληματικές καταστάσεις του παρελθόντος. Κατάστρωσε μεθοδικά το πρόγραμμά σου
και να ξέρεις ότι το μέλλον απλώνεται μπροστά σου πολλά υποσχόμενο.

οποίες θα διευρύνεις τους ορίζοντές
σου και θα θέσεις νέους στόχους. Μη
δείχνεις έλλειψη υποχωρητικότητας
και αδιαλλαξία απέναντι στους
συνομιλητές σου, γιατί θα χάσεις
βαθμούς στο θέμα της επικοινωνίας.
Φρόντισε να δεις μερικά πράγματα
από διαφορετική σκοπιά, για να
πετύχεις ευκολότερα τους στόχους
σου.

Ταύρος: Για να μπορέσεις να πετύχεις
αυτά που θέλεις, πρέπει να αναθεωρήσεις μερικές παγιωμένες απόψεις
σου, αλλιώς δεν θα είναι εφικτό να
φτάνεις εκεί που θέλεις. Μην κάνεις
σκέψεις που μπορεί να σε φθείρουν
ψυχικά και μην βλέπεις τις καταστάσεις αρνητικά.

Παρθένος: Οι ευκαιρίες που θα έχεις
θα είναι πάρα πολλές. Πρέπει να
κινηθείς πολύ γρήγορα και έξυπνα,
για να μπορέσεις να φτάσεις στην
επιτυχία γρηγορότερα. Οι δυνατότητές σου είναι πολλές και ο δυναμισμός σου χτυπάει κόκκινο. Φρόντισε
να καταστρώσεις ένα πολύ καλό
πρόγραμμα, για να θέσεις σε εφαρμογή τις προσδοκίες σου.

Αιγόκερως: Μάθε να χαίρεσαι την
κάθε στιγμή της ζωής και να αφήνεις
πίσω σου οτιδήποτε σταματά την
πορεία σου ή χαλάει τη ψυχολογική
σου διάθεση. Κάνε μια ανανέωση
στην εξωτερική σου εμφάνιση, άλλαξε τη διατροφή σου και θα δεις ότι
έτσι θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Διάφορες συγκυρίες και ευχάριστες εξελίξεις θα σου χαρίσει ημέρα και θα σε
βοηθήσει να πάρεις ξανά τα πάνω
σου ψυχολογικά και σωματικά.

Δίδυμοι: Η ημέρα πρόκειται να σε
ευνοήσει σε πολλές καθημερινές σου
ασχολίες, αρκεί όμως και εσύ από την
μεριά σου να φροντίσεις να σταματήσεις να γκρινιάζεις για το παραμικρό
ή να προκαλείς τα όρια αυτών που
συναναστρέφεσαι. Συνειδητοποίησε
ότι δεν είναι ίδιες όλες οι στιγμές και
προσπάθησε να καταλάβεις και τις
ανάγκες των γύρω σου. Έτσι, θα πάνε
όλα μια χαρά.
Καρκίνος: Θα διακρίνεσαι από μεγάλη μεθοδικότητα και θα μπορέσεις να
βάλεις σε μια σειρά πολλά θέματα
που σε άγχωναν στο παρελθόν. Οι
αποδόσεις σου θα είναι πολύ καλές.
Η διάθεσή σου θα είναι ευχάριστη και
θα είσαι σε θέση να διευθετήσεις και
να λύσεις ενδεχόμενα οικογενειακά
προβλήματα. Κάποιες ευκαιρίες που
θα σου παρουσιαστούν, κοίτα να τις
εκμεταλλευτείς, γιατί θα σου επιτρέψουν να υλοποιήσεις σχέδια που
έχεις για το μέλλον.
Λέων: Υπάρχει κίνδυνος να έρθεις σε
αντιπαραθέσεις με άτομα που δεν

Ζυγός: Βλέπεις τα πράγματα και τις
καταστάσεις με τον δικό σου τρόπο κι
έτσι παίρνεις τις αποφάσεις σου. Θα
πρέπει όμως να αντιμετωπίσεις τα
πράγματα με περισσότερο ρεαλισμό,
αν θες να καταφέρεις να ξεπεράσεις
κάποιες καταστάσεις που σε προβληματίζουν από το παρελθόν. Η
μέρα σε ευνοεί ώστε να μπορέσεις
επιτέλους να υλοποιήσεις τα σχέδιά
σου για το μέλλον.
Σκορπιός: Θα νοιώθεις έντονη αισιοδοξία και θα δεις πολλές καταστάσεις από την θετική τους πλευρά.
Μόνο φρόντισε να μην οδηγηθείς σε
επιπόλαιες κινήσεις, που μπορεί να
σου δημιουργήσουν πρόβλημα.
Κάποιες ειδήσεις που θα έχεις για τα
θέματα που σε απασχολούν, θα σε
χαροποιήσουν πάρα πολύ. Ο δυναμισμός και η εφευρετικότητά σου θα
είναι στα ύψη.
Τοξότης: Θα αναζητήσεις άλλους
δρόμους κι ευκαιρίες, μέσα από τις

Υδροχόος: Μην αφήνεις να σε επηρεάζουν άνθρωποι του κοντινού φιλικού ή ακόμη και του οικογενειακού
σου περιβάλλοντος, γιατί λόγω του
γενικότερου αρνητικού κλίματος που
κυριαρχεί, θα σου μεταφέρουν την
απαισιοδοξία τους. Μην ανακατεύεσαι στις δικές τους καταστάσεις,
γιατί από την μια δεν μπορείς να
κάνεις τίποτα για να τους βοηθήσεις
και από την άλλη σε ρίχνουν και σένα
ψυχολογικά.
Ιχθείς: Μπορείς να ασχοληθείς με
δημιουργικά πράγματα για να νιώσεις καλύτερα. Η διάθεσή σου θα
είναι ανεβασμένη και θα θελήσεις να
επικοινωνήσεις με δικά σου άτομα,
για να λύσεις ενδεχόμενα προβλήματα. Μπαίνεις σε μια πολύ ευνοϊκή
περίοδο για τα σχέδιά σου. Προγραμματίσου και προετοιμάσου ανάλογα,
για τις ευχάριστες εξελίξεις που θα
έρθουν.

9. Υπόσταση ανθρώπου - Άναυδοι, αποσβολωμένοι (αρχ.).
10. Ιταλική δημόσια τηλεόραση - Ο εικονιζόμενος (μικρό
όνομα) - Λήγη... ζημιά. 11. Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης - Φρίντριχ...: Γερμανός ποιητής και φιλόσοφος. 12. Γερμανικό κρατίδιο - Λέγεται και χαμοκέρασο.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μπουρεκάκια με φέτα και ανθότυρο
Υλικά
1 πακέτο φύλλο κρούστας για πίτες
ελαιόλαδο
Για τη γεμίση
300 γρ. φέτα λιωμένη με πιρούνι
300 γρ. ανθότυρο, λιωμένο με πιρούνι
2 αυγά ελαφρά χτυπημένα
1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό
1 κουταλιά της σούπας δυόσμο ξερό ή άνηθο
πιπέρι, λίγο αλάτι
Εκτέλεση
Ανακατεύετε σε ένα μπολ όλα τα υλικά της γέμισης.
Κόβετε κάθε φύλλο σε 3 μακρόστενες λωρίδες. Αλείφετε
μία λωρίδα με ελαιόλαδο και τη διπλώνετε στα δύο. Την
αλείφετε πάλι με λίγο ελαιόλαδο και στην άκρη βάζετε μία
κουταλιά σούπας από το μείγμα. Διπλώνετε τις δύο πλαϊνές άκρες του φύλλου προς τα μέσα και στη συνέχεια το
διπλώνετε σε ρολό (μπουρεκάκι). Κάνετε το ίδιο για να
φτιάξετε τα υπόλοιπα μπουρεκάκια.
Μεταφέρετε τα μπουρεκάκια σε λαδωμένο
ταψί, τα αλείφετε με
ελαιόλαδο και τα
ψήνετε στο φούρνο
για 20’ - 25’ περίπου
(μέχρι να ροδίσουν).
Τα σερβίρετε ζεστά.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στον γάμο μας
που θα γίνει το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017
στις 4.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου
Μάρκου στον Αρχάγγελο

Μιχάλης - Χριστίνα
Οι γονείς:
+Κυριάκος & Στέλλα Σουρμελή

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

(από Κυπερούντα)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 774 - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964

Μάριος & Λουίζα Μίτσιγκα
(από Λευκωσία)

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο Royal Hall
από τις 6.30 μ.μ. - 8.00 μ.μ.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Η φτώχεια είναι
ο γονιός της
επανάστασης και
του εγκλήματος.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Επιλεκτική οικονομική περισυλλογή!

Τ

ο ολοήμερο δημοτικό σχολείο δεν λειτουργεί τους
σχολικούς μήνες Σεπτέμβρη και Ιούνιο, καθιστώντας ανέφικτη την ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Και ο λόγος; Για οικονομική περισυλλογή, δήθεν. Ενώ
για την συντήρηση των πολυσυνταξιούχων, την
παραχώρηση βασιλικών εφάπαξ στους δημόσιους
μεγαλοεισοδηματίες και στην καταβολή κοινωνικής
σύνταξης σε πλούσιες εκατομυριούχες γυναίκες υπάρχουν λεφτά και δεν ισχύει η πολιτική λιτότητας.
Όσο δε για την ταλαιπωρία των πληβείων του
δύσμοιρου πληθυσμού, ας κόψουν τον λαιμό τους για
να βρούν λύση στο χρόνιο πρόβλημα τους!!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ

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 ΟΡΟΥΣΟΡΜΥΛΙΑ
7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ

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

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΣΣΗΣ 96621070

ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 24633633,

ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 22849849,

ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ) 23821432

ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 25861000,

ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ 26811639

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΕΛ: Εδραιώνεται στο Ευρωπαϊκό
ποδοσφαιρικό στερέωμα

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Μ

ετά τον αποκλεισμό της Σπάρτα Πράγας και την
νέα ιστορική πρόκριση στους ομίλους του
Τσάμπιονς Λιγκ, ο ΑΠΟΕΛ θα δει τα ταμεία του να
γεμίζουν με αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στους ομίλους
της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για την
περίοδο 2017/18 θα πάρουν εγγυημένα 12.7 εκατομμύρια για την συμμετοχή τους. Σε αυτά προστίθενται
και δύο εκατομμύρια ευρώ από την συμμετοχή της
Κυπριακής ομάδας στα «πλέι οφ» του Τσάμπιονς
Λιγκ.
Η νίκη στον όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ προσφέρει
1,5 εκατομμύριο ευρώ και η ισοπαλία 500 χιλιάδες
ευρώ. Αν οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λευκωσίας καταφέρουν να επαναλάβουν τον άθλο του
• Πολλά τα λεφτά
2012 και προκριθούν
από τη νέα ιστορική
στους
«16»
του
πρόκριση στους ομίλους θεσμού, τότε θα
πάρουν άλλα 6 εκατου TΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
τομμύρια
ευρώ
απλώς για την συμμετοχή τους! Με απλή συγκομιδή βαθμών από νίκη ή
ισοπαλία στον όμιλο του, τότε τα έσοδα των πρωταθλητών Κύπρου θα «αγγίξουν» τα 20 εκατομμύρια
ευρώ.

Τρία μεγαθήρια στον όμιλο του ΑΠΟΕΛ!
Τρία μεγαθήρια μπήκαν στον δρόμο του ΑΠΟΕΛ
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι πρωταθλητές
μας θα αντιμετωπίσουν τις, Ρεάλ Μαδρίτης,
Ντόρτμουντ και Τότεναμ.
Αναλυτικά η κλήρωση:
1ος όμιλος: Μπενφίκα, Μάντσεστερ Γ., Βασιλεία,
ΤΣΣΚΑ Μ.
2ος όμιλος: Μπάγερν Μ., Παρί Σεν Ζερμέν,
Άντερλεχτ, Σέλτικ
3ος όμιλος: Τσέλσι, Ατλέτικο Μ., Ρόμα, Καραμπάγκ
4ος όμιλος: Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα,
Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ Λ.
5ος όμιλος: Σπαρτάκ Μ., Σεβίλλη, Λίβερπουλ,
Μάριμπορ
6ος όμιλος: Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σ., Νάπολι,
Φέγενορντ
7ος όμιλος: Μονακό, Πόρτο, Μπεσίκτας, Λειψία
8ος όμιλος: Ρεάλ Μ., Ντόρτμουντ, Τότεναμ, ΑΠΟΕΛ
Οι ημερομηνίες των αγώνων:
1η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου
2η αγωνιστική: 26-27 Σεπτεμβρίου
3η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου
4η αγωνιστικη: 31 Οκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου
5η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου
6η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου

ΑΠΟΛΛΩΝ: ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΟΙΑ
Ατσαλένιος και ευρωπαίος ο Απόλλωνας έγραψε
άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία του εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του για τρίτη φορά την
τελευταία πενταετία στους ομίλους του ΓΙΟΥΡΟΠΑ
ΛΙΓΚ. Τα παιδιά του Σωφρόνη Αυγουστή έμειναν
όρθιοι στην Δανία κόντρα στην σκληροτράχηλη
Μίντιλαντν. Το εκτός 1-1 σε συμψηφισμό με τη νίκη
με 3-2 στο Τσίρειο, έδωσαν το πολυπόθητο ευρωπαϊκό εισιτήριο στον Απόλλωνα που βρίσκει στο
δρόμο του μεγάλους αντιπάλους. Με Αταλάντα, Λιόν
και Έβερτον ο Απόλλωνας καλείται να τιμήσει επαξίως τα Κυπριακά χρώματα ανεβάζοντας την μετοχή
της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
Από την είσοδο του στους ομίλους, ο Απόλλων θα
πάρει 2600 000 ευρώ ενώ για κάθε επόμενη νίκη θα
επωφελείται 360000. Για κάθε ισοπαλία θα βάζει
στο ταμείο του 120000 ευρώ. Το βέβαιο είναι ότι η
πορεία του Απόλλωνα στον φετινό Κυπριακό μαραθώνιο με τον Σ. Αυγουστή στο τιμόνι θα είναι πρωταγωνιστική και οποσδήποτε πιο απαιτητική από
πέρυσι.
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όγω της αγωνιστικής απουσίας του ΑΠΟΕΛ, του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, οι δύο
πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα μειωμένου
ενδιαφέροντος. Είναι βέβαιον
πως το ενδιαφέρον θα αναθερμανθεί στην 3η αγωνιστική στις
9-10 Σεπτεμβρίου με την είσοδο
στην αγωνιστική δράση των
Ευρωπαίων ΑΠΟΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ αλλά και της λαοφιλούς
Ομόνοιας η οποία πιστεύει πως
φέτος υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πάμπου Χριστοδούλου
θα αφήσει πίσω της τον κακό
εαυτό της.
Στον αγωνιστικό τομέα της 2ης
αγωνιστικής, η Ανόρθωση βασανίσθηκε μέχρι να κάμψει τη σθεναρή
αντίσταση της νεοφώτιστης Αλκής
Ορόκλινης. Πρόκειται για την
πρώτη νίκη της «Κυρίας» που επενεργεί ως ηρεμιστική ένεση στην
προσπάθεια ανασυγκρότησης που
επιχειρεί ο πρόεδρος Ανδρέας
Παντελή και οι συνεργάτες του.
Η ΑΕΚ υπό τη σκιά του Ευρωπαϊκού
της αποκλεισμού έπαιξε όσο χρειάσθηκε για να κερδίσει τον
Ολυμπιακό ο οποίος επανήλθε στα

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Η απουσία ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝΑ και ΟΜΟΝΟΙΑΣ
στις τρείς πρώτες αγωνιστικές καθήλωσε το ενδιαφέρον
των ποδοσφαιρόφιλων
• Αναμένεται αναθέρμανση ενδιαφέροντος στις 9-10
Σεπτεμβρίου
• Βδομάδα χωρίς αγώνες λόγω των διεθνών υποχρεώσεων
της Εθνικής Κύπρου
οποία κατέγραψε πολύ καλό ξεκίνημα μαζεύοντας τέσσερις βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο ΕΡΜΗΣ που πάλεψε για θετικό αποτέλεσμα εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία του κ.
Νικολαϊδη.

Η ΕΘΝΙΚΗ
Αυτή τη βδομάδα δεν θα διεξαχθούν αγώνες πρωταθλήματος
λόγω των υποχρεώσεων της
Εθνικής Κύπρου υπο την τεχνική
ηγεσία του Ισραηλινού Μπεν
Σιμόν
(φωτό).
Στις
31
Αυγούστου η Κύπρος αντιμετωπίζει στις 21.45 στο ΓΣΠ τη
Βοσνία - Ερζεγοβίνη και στις 3
Σεπτεμβρίου στις 19.00 την
Εσθονία στο Τάλιν.

Ο Εθνικός Άχνας, μετά το ηχηρό
χαστούκι που δέχθηκε στην πρεμιέρα από την ΑΛΚΗ, κέρδισε άνετα
την Πάφο κοιτάζοντας μπροστά με
ηρεμία κι αισιοδοξία. Η ΠΑΦΟΣ
ανέτοιμη και με χτυπητές ελλείψεις.

Πρώτη νίκη και για τη ΔΟΞΑ η

Το πρώτο του βαθμό πήρε ο ΑΡΗΣ
με αντίπαλο την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
στο «Τσίρειο». Η ταξιαρχία του
Νικόλα Μαρτίδη παρουσιάσθηκε με
αρκετά λάθη. Αισιοδοξία επικρατεί
στο στρατόπεδο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Η αθρόα παρουσία του
κόσμου στα δύο πρώτα παιχνίδια
δίνει δύναμη για μια καλή χρονιά.
Παρόμοιο σκηνικό καταγράφεται
και στην ΑΕΛ οι παράγοντες της
οποίας πιστεύουν για ανάκαμψη
σε όλους τους τομείς ύστερα από
τρεις περιπετειώδεις χρονιές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

σαλόνια με χίλια δύο προβλήματα.
Η ΑΕΚ πάντως δεν ικανοποίησε με
την όλη εμφάνιση της ενάντια σ’
ένα ακίνδυνο αντίπαλο.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Πατρότητα και μητρότητα
με τη γραμματέα Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαία

1

Από την 1η Αυγούστου τέθηκε σε εφαρμογή η
άδεια πατρότητας, δεν θα μπορούσε να είναι
πέραν των δύο εβδομάδων; Ένα διαχρονικό αίτημα
του συνδικαλιστικού κινήματος παίρνει σάρκα και
οστά. Η ψήφιση της συγκεκριμένης νομοθεσίας
παρέχει το δικαίωμα στους άνδρες για δύο εβδομάδες με απολαβές να συμμετάσχουν ενεργά με τη μητέρα στην πρώτη φροντίδα του νεογέννητου παιδιού
τους. Κατά την άποψή μου η εισαγωγή της άδειας
πατρότητας αποτελεί καινοτόμα εξέλιξη που σταδιακά θα εξουδετερώσει τις στερεότυπες κοινωνικές
αντιλήψεις που θέλουν αποκλειστικά τη μητέρα να
φροντίζει το νεογέννητο. Όλοι θα θέλαμε η διάρκεια
της άδειας πατρότητας να είναι μεγαλύτερη. Ωστόσο
βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι, αποτελεί την απαρχή
για μια νέα θεώρηση των ζητημάτων μητρότητας και
πατρότητας. Πιστεύω και ευελπιστώ πως στην
πορεία η σταδιακή βελτίωση της άδειας πατρότητας
θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στο ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης στην εργασία, αφού θα πάψει η
μητρότητα να αποτελεί κόκκινο πανί για εργοδότες.

2

Πότε πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση για
παραχώρηση άδειας πατρότητας. Η αίτηση για
την άδεια πατρότητας πρέπει να γίνει από την εβδομάδα του τοκετού μέχρι 16 εβδομάδες μετά, ενώ το
σχέδιο προνοεί δυο συνεχείς εβδομάδες άδειας από
την εργασία με τους νέους πατέρες να λαμβάνουν
επίδομα πατρότητας από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις θα καλύπτουν το
72% του μισθού του εργαζόμενου, όσο δηλαδή και για
το επίδομα μητρότητας νοουμένου πως δεν θα λαμβάνει πλήρη μισθό από τον εργοδότη τους.
Οι αιτήσεις κατατίθεται γραπτώς στα στα κατά
τόπους γραφεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και
όχι ηλεκτρονικά καθώς πρέπει να υποβληθεί και το
πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.

Απαιτείται κοινωνικός διάλογος για τάχιστη επίλυση
του θέματος των κουρεμένων ταμείων προνοίας

Η

ΣΕΚ αξιώνει έναρξη συγκροτημένου κοινωνικού διαλόγου για
τάχιστη διευθέτηση του εκκρεμούντος ζητήματος των κουρεμένων
ταμείων προνοίας.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας με δημόσια
παρέμβαση του σημείωσε πως
υπάρχουν κενά και ασάφειες στην
απόφαση της κυβέρνησης για
αποκατάσταση των κουρεμένων
ταμείων προνοίας.
Διαφωνούμεν με επί μέρους στοιχεία του κυβερνητικής πρότασης,
ανέφερε, προειδοποιώντας πως το
συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς αποφάσεις σε ένα τόσο σημαντικό
θέμα. Παρατήρησε πως η συγκε-

Η ψηφισθείσα νομοθεσία επιφέρει
ουσιαστικές αλλαγές που στοχεύουν στην πάταξη του σοβαρού
διαχρονικού προβλήματος της
ανασφάλιστης εργασίας στον
τόπο μας.

την κλήρωση του Ετήσιου Λαχείου που έγινε
στις 26 Ιουλίου 2017, στην αίθουσα κληρώσεων του Κρατικού Λαχείου, κέρδισαν οι ακόλουθοι
αριθμοί:

πτει μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις. Η ΣΕΚ, πρόσθεσε, διαπιστώνει ότι, προκύπτουν κενά που
αφορούν στην αποκατάσταση των
Ταμείων Προνοίας των ανέργων
και άλλων ομάδων εργαζομένων
ενώ υφίσταται θέμα καθορισμού
ανώτατου ύψους αναπλήρωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, η ανασφάλιστη
απασχόληση εκτιμάται γύρω στο
15% και της παράνομης στο 7%.
Ωστόσο, θεωρείται ότι αυτά τα
στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν την
πραγματική εικόνα.

Η Υπηρεσία Επιθεωρητών
πρόσφατα έχει στεγαστεί
σε κτήριο κοντά στο ΚΕΠΑ,
στη Λευκωσία ενώ επιθεωρητές βρίσκονται σε όλες
τις επαρχίες. Οι επιθεωρητές
αναλαμβάνουν
μεγάλο όγκο εργασίας
στοχεύοντας στην πάταξη
του φαινομένου που τα

√ Ολοκληρώνεται η ενημερωτική εκστρατεία
√ Λήγει την προσεχή Δευτέρα η περίοδο χάριτος
√ Πρόστιμα και κλείσμο επιχειρήσεων στους παραβάτες
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει
συσταθεί η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών η οποία δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες στον
παγκύπριο αριθμό 77778577.
Σε πρώτο στάδιο, η Υπηρεσία Επιθεωρητών συναποτελείται από
τους 15 επιθεωρητές οι οποίοι
μέχρι πρόσφατα στελέχωναν τα
μικτά κλιμάκια επιθεώρησης που
δημιουργήθηκαν το 2009. Στόχος
του Υπουργείου Εργασίας είναι
όπως η Υπηρεσία στελεχωθεί

6. 074710

Δωροκουπόνι αξίας €200 (προσφορά
GEVOREST LTD)

7. 015198

2. 027612

TV stand sideboard LORENZO8806-04
(προσφορά ANDREOTTI)

Δωροκουπόνι αξίας €200 (προσφορά
APHROSTROM LTD)

8. 017993

Αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με επιστροφή με την αεροπορική εταιρεία Cobalt (προσφορά LOUIS
TRAVEL LTD)

Συσκευή κλιματισμού FUJICO INVERTER
(προσφορά TEKLIMA)
Φορητός υπολογιστής DELL

5. 028359

Δωροκουπόνι αξίας €200 (προσφορά
STROMA LTD)

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

9. 016673

Αεροπορικό εισιτήριο για Αθήνα με
επιστροφή (προσφορά LEDA TRAVEL
TD)

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

τελευταία χρόνια χρόνια κατάντησε κοινωνική γάγγραινα με επιζήμιες επιπτώσεις στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα.
Από τις νέες ρυθμίσεις ξεχωρίζει η
εισαγωγή της υποχρέωσης του
εργοδότη να δηλώσει ηλεκτρονικά
τον εργαζόμενο στις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αργότερο μία ημέρα πριν την πρόσληψή
του, αντί του ενός μήνα μετά την
εργοδότησή του όπως ίσχυε μέχρι
πρότινος.

10. 074724 Μίξερ MORPHY RICHARDS 48992 (προσφορά THETACO LTD)

Κλήρωση Λαχείου
ΣΕΚ 2017

Αυτοκίνητο NISSAN QASHQAI 1.6 dci
VISIA ΑΥΤΟΜΑΤΟ

4. 030929

βελτίωση της πρότασης και γιαυτό
απαιτούμεν από τον υπουργό
Οικονομικών να συγκαλέσει διάλογο για επίλυση του ζητήματος,
αποδίδοντας κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του σημαντικού
αυτού θεσμού.

σύντομα και με βοηθούς
επιθεωρητές οι οποίοι θα
προσληφθούν με μίσθωση
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

1. 070197

3. 032578

Είναι σημαντικό, επισήμανε, το
γεγονός ότι υλοποιείται η πολιτική
απόφαση για τα κουρεμένα ταμεία
προνοίας που ήταν κατατεθειμένα
στην Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου. Ωστόσο, επιβάλλεται η περαιτέρω επεξεργασία και

Όχι σε μονομερείς αποφάσεις διαμηνύει
η ΣΕΚ στον υπουργό Οικονομικών

λοκληρώνεται στο τέλος της
τρέχουσας εβδομάδας η ενημερωτική εκστρατεία του υπουργείου Εργασίας που αποσκοπεί
στην πάταξη της αδήλωτης
εργασίας στη βάση της νομοθεσίας που ψηφίσθηκε πρόσφατα
από τη Βουλή. Ταυτόχρονα λήγει
και η τρίμηνη μεταβατική περίοδος που πιστώθηκε στους εργοδότες, προκειμένου να δηλώσουν
τους αδήλωτους εργοδοτούμενούς τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η νομοθεσία καθορίζει περίοδο 18 εβδομάδες άδεια
μητρότητας και ο χρόνος αυτός αυξάνεται στις
περιπτώσεις πολύδυμων κυήσεων
ή παραμονής των παιδιών σε
θερμοκοιτίδες.

Σ

√

Ο

3

Θα πρέπει να εστιάσουμε
τώρα την προσοχή μας στην
μερική έστω επιδότηση της
γονικής άδειας ώστε η νομοθεσία να μην βρίσκεται σε
αδράνεια.

κριμένη κυβερνητική απόφαση
εξαγγγέλθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη διαβούλευση
με το Συνδικαλιστικό Κίνημα το
οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης
και προώθησης του θεσμού των
Ταμείων Προνοίας, όπως προκύ-

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα πρόστιμα που προνοούνται στη
νομοθεσία είναι τσουχτερά. Υπάρχει διοικητικό πρόστιμο €500 για
κάθε αδήλωτο εργαζόμενο μέχρι
και για περίοδο έξι μήνες προηγουμένως,
δηλαδή
συνολικά
€3.500.

Τίθεται θέμα αύξησης της άδειας μητρότητας.
Δεν προβλέπω προς το παρών να τίθεται θέμα
επέκτασης της άδειας μητρότητας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

11. 029038 Ηλεκτρική σκούπα SUPER GENERAL
(προσφορά
EMILIOS
ELIADES
APPLIANCES LTD)
12. 023343 Τραπέζι RIBALD FOLDING WHITE, με 6
καρέκλες FIESTA WHITE (προσφορά
LORDOS PLASTICS LTD)
13. 070941 Καρέκλα γραφείου (προσφορά TAKIS
CHARALAMBOUS LTD)
14. 054308 Δωροκουπόνι αξίας €100 (προσφορά
AMATHUS TRAVEL LTD)
15. 074904 Ηλεκτρική σκούπα ΙΖΖΥ Cleaner (προσφορά SOFRONIOU ELΕCTRONICS).

www.oho-sek.org.cy

