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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ησυμβολήτωνσυνδικάτων
στιςκρίσιμεςώρες

Η

Κύπρος χάρις στην υπευθυνότητα του συνδικαλιστικού
κινήματος στην κρίσιμη περίοδο
της οικονομικής ύφεσης, μπόρεσε
να βρει ξανά τη χαμένη αξιοπιστία
της και να ορθοποδήσει οικονομικά.
Άρθρο - ανάλυση του γ.γ. της ΣΕΚ
(Σελ.6)
ΑνδρέαΜ.Μάτσα

Ηαδήλωτηεργασία
στοστόχαστρο

Ξ

επέρασε τις 3000 ο αριθμός
των μισθωτών που έχουν
εγγραφεί στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο πλαίσιο της πρόσφατης ενημερωτικής εκστρατείας
για πάταξη της αδήλωτης εργα(Σελ.5)
σίας.

Μακρύςακόμηοδρόμος
τηςισότηταςτωνφύλων

Α

πόμακρος θεωρείται ο στόχος
της Ισομισθίας και της Ισότητας των φύλων στην Κύπρο. Το
Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
ανέλαβε συγκεκριμένη δράση προκειμένου η Ισότητα να γίνει πράξη.

(Σελ.8)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2962
TIMH 0.70€

•ΚραυγήαγωνίαςΣΕΚγιατομέλλοντουΣυνεργατισμού

ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

Η

ΣΕΚ ανησυχεί έντονα για την πορεία
που ακολουθεί ο Συνεργατισμός ο
οποίος από οργανισμός κοινής ωφέλειας μετατρέπεται σε ακόμα ένα τραπεζικό ίδρυμα. Η ΣΕΚ σε πρώτη φάση θέλοντας να εκφράσει δημόσια τη δυσφορία
της για τα τεκταινόμενα, καλεί όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς να προβληματισθούν σοβαρά και να προσέλθουν
σε κοινωνικό διάλογο για να προσδιορισθεί επακριβώς η πορεία του Συνεργατισμού προς το αύριο.
Κεντρικός στόχος του διαλόγου πρέπει
να είναι η δημιουργία ενός ισχυρού
Συνεργατικού Κινήματος στα πρότυπα
των διαχρονικών του αρχών με σκοπό
την εξυπηρέτηση της κοινωνίας των
πολιτών.
Δεν πρέπει σε καμμιά περίπτωση, ο
Συνεργατισμός να μετατραπεί σε ακόμη
μια εμπορική τράπεζα που αποκλειστικός στόχος θα είναι το κέρδος, σημείωσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας. Ως ΣΕΚ, ανησυχούμε βαθύτατα για την τροπή που
προσλαμβάνουν οι εξελίξεις γύρω από
τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και
γιαυτό μπαίνουμε στην εμπροσθοφυλακή του αγώνα προκειμένου το Συνεργατικό Κίνημα να επανεύρει τον κοινωνικό
του ρόλο. Είμαστε βέβαιοι ότι μαζί με τη
ΣΕΚ ανησυχεί ολοκληρη η κοινωνία με
την οποία θα δώσουμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα τη μάχη για
να κρατηθεί όρθιο το Συνεργατικό κίνημα που εδώ και πολλές δεκαετίες συμβάλλει πολυδιάστατα στην οικονομική
ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο και
την αλληλεγγύη, κατέληξε ο γ. γ της ΣΕΚ

ΕΡΓΑΤΙΚΑΑΙΤΗΜΑΤΑ
Στο μεταξύ, σε καλό κλίμα φαίνεται ότι
επικρατεί στη διαδικασία επίλυσης της

4 ΈντονηανησυχίαγιατηθεσμικήπορείατουΣυνεργατισμού
4 ΠάσηθυσίαοΣυνεργατισμόςναδιατηρήσειτονκοινωνικότου
χαραχτήρα
εργατικής διαφοράς στη Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα, ΣΚΤ. Προχθές Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή
συνάντηση των κλαδικών συντεχνιών
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ με τη διοίκηση της
ΣΚΤ στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του
υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(Σελ.3)

4 Οιεργαζόμενοι
καιηκοινωνία
τωνπολιτών
αξιώνουν
ένανισχυρό
Συνεργατισμό
μεκοινωνικό
πρόσωπο

ΑνδρέαςΦ.Μάτσας,γ.γΣΕΚ

Κοινωνικήδιάσταση

Ο

Συνεργατισμός να ξαναβρεί
οπωσδήποτε την αληθινή
του πορεία και να ανακτήσει την
κοινωνική του διάσταση η οποία
σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει
να αλλοιωθεί.

Η πεμπτουσία των εργατικών
αιτημάτων

1ΕνιαίαΣυλλογικήΣύμβαση
2ΕνιαίοΜισθολόγιο
3Επανάκτησημέρουςτωναπωλεσθέντωνεισοδημάτωνλόγωτηςκρίσης

Κανέναςεφησυχασμόςγιατηνοικονομία

Π

αρά το γεγονός ότι, η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε ανοδική πορεία με την έννοια ότι,
καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, εντούτοις
υπάρχουν αρκετά προβλήματα που δεν δικαιολογούν
κανένα εφησυχασμό.
Η ανοδική πορεία της οικονομίας οφείλεται κατά
κύριο λόγο στις καλές επιδόσεις, (αφίξεις, έσοδα),
που καταγράφει η Κυπριακή τουριστική βιομηχανία
η οποία για άλλη μια χρονιά ευνοήθηκε κυρίως από
τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι γιατί έφτιαξε και
πωλεί το καλύτερο προϊόν.
Αυτή την ώρα χρειάζεται εγρήγορση γιατί η Κυπριακή οικονομία, πέραν της προσωρινής θετικότητας
που παρουσιάζει, ζει υπό το βάρος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων η ύπαρξη των οποίων θέτει υπό

αμφισβήτηση την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και όχι μόνον.
Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η ανεργία το ύψος
της οποίας εξακολουθεί να είναι διψήφιο, ενώ η
χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί την αχίλλειο

• Υπάρχουνπροβλήματαπουαπειλούν
καιτοπαρόνκαιτομέλλοντουτόπου
πτέρνα της οικονομίας.
Η παραγωγικότητα στην Κύπρο αποτελεί το παραμελημένο παιδί της εκάστοτε κυβέρνησης, ενώ το
ενδιαφέρον της εργοδοτικής πλευράς για την αύξηση

της κρίνεται από ανύπαρκτο έως μηδενικό.
Ένας άλλος παράγοντας που λειτουργεί αρνητικά σε
βάρος της προόδου της οικονομίας είναι η διασάλευση της εργατικής ειρήνης και της εργασιακής ομαλότητας που γίνεται από εργοδότες που ηθελημένα ή
άλλως πως παραβιάζουν τις συλλογικές συμβάσεις,
δημιουργώντας έτσι αισθήματα ανασφάλειας και
αναστάτωσης στο προσωπικό τους.
Η ΣΕΚ χαιρετίζει τη θετική αύρα που βγάζει η οικονομία, όμως είναι υποχρεωμένη να καταγράφει και
τα αρνητικά στοιχεία με την ευχή και την ελπίδα
πως, από τους αρμόδιους φορείς θα εκπονηθούν
διορθωτικές πολιτικές για να μπορέσει ο τόπος να
δει καλύτερες μέρες.

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

Σόδομα και Γόμορα

Η

επάνοδος στην καθημερινή
ρουτίνα μετά τη θερινή
ραστώνη, μας βρήκε ενώπιον
ανεπιθύμητου πολιτικού τοπίου το οποίο διανθίζεται με νέες
αποκαλύψεις διαφθοράς διαπλοκής και κατάχρησης δημοσίου χρήματος. Εκεί που νομίζαμε ότι βιώσαμε όλες τις μορφές λεηλάτησης του δημόσιου
πλούτου, αίφνης βγήκε σαν
σίφουνας από αριστερά,
κέντρο και δεξιά, ο Δήμαρχος
Πάφου αποκαλύπτοντας νέα
σκάνδαλα που αφορούν στον
τομέα της διαχείρισης των
Τουρκοκυπριακών περιουσιών.
Κερασάκι στην τούρτα των
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

καταγγελιών, αποτέλεσε η
φράση που εκστόμισε o Φαίδωνας Φαίδωνος μετά την
έξοδο του από το προεδρικό:
«Γραβατωμένοι στην πρώτη
γραμμή των κομμάτων εμπλέκονται
στο
καλοστημένο
κύκλωμα με φόντο τις τουρκοκυπριακές περιουσίες», προσθέτοντας πως «υπάρχει δια-

πλοκή μεταξύ μεταξύ πολιτικών και δημοσίων λειτουργών».
Εν μέσω των καταιγιστικών
καταγγελιών Φαίδωνα που
άφησαν άναυδη την κοινή
γνώμη καθώς εμπλέκονται
κολοσσοί της οικονομικής
ζωής του τόπου και πολιτικά
πρόσωπα, η αστυνομία ανακοίνωσε συλλήψεις καθηγητών και λειτουργών του ΤΕΠΑΚ
σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση που αφορά ατασθαλίες
σε ερευνητικά προγράμματα
ύψους πέντε εκατομμυρίων
ευρώ. Η τραγελαφικότητα του
όλου σκηνικού συμπληρώνεται
με την επισήμανση του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας [Ε.Δ.Υ] μετά την
πρόσφατη συνάντηση του με
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι σχεδόν στο σύνολο τους βαθμολογούνται ως εξαιρετικοί, γεγονός που απεικονίζει τα κραυγαλέα ελλείμματα στη λειτουργία της κρατικής μηχανής.

ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ
Είναι βέβαιον, ότι τα σκάνδαλα
δεν έχουν τελειωμό στη χώρα
της Μπανανίας, όπως αποκάλεσε την Κύπρο ο μακαριστός
Γλαύκος Κληρίδης. Τα μάτια

μας, που ομολογουμένως έχουν
χορτάσει από σκάνδαλα κάθε
είδους, έχουν πολλά ακόμη να
δούν. Το μαχαίρι όσο βαθιά και

μισαλλοδοξίας, της κοινωνικής
αποχαύνωσης, της οικονομικής ρεμούλας και γενικότερα
του σαθρού πολιτικού βίου.

• Τα κόμματα καλούνται να αναδείξουν τον αληθινό τους
ρόλο, συμβάλλοντας αποφασιστικά ως τα κύτταρα
της δημοκρατίας, στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής

να μπήκε τον τελευταίο καιρό
ακόμη έχει μεγάλη απόσταση
να διανύσει μέχρι να αγγίξει το
κόκκαλο. Είναι αξιοπρόσεκτο
το γεγονός ότι, με την πρόσφατη καταδίκη και φυλάκιση
δημοτικών αρχόντων του
Δήμου Πάφου (οι οποίοι προέρχονται από όλους τους
μεγάλους κομματικούς χώρους)
για το σκάνδαλο του αποχετευτικού, τα κόμματα στο
σύνολο τους τήρησαν σιγή
ιχθύος. Την ίδια στάση τηρούν
και τώρα με τις νέες αποκαλύψεις Φαίδωνα.
Δυστυχώς,
διαπιστώνουμε
καθημερινά ότι το πολιτικό
σύστημα παρά τα τραγικά
παθήματα του πρόσφατου
αλλά και απώτερου παρελθόντος που έσυραν την Κύπρο
στην
κοινωνικοοικονομική
άβυσσο, εξακολουθεί να κινείται στις ράγες της κομματικής
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Επιπρόσθετα, τα όσα ατυχή
συμβαίνουν στο Εθνικό Συμβούλιο και γενικότερα στη διαχείριση του Εθνικού μας Θέματος, με αιχμή τις διαρροές
πτυχών των συνομιλιών για το
Κυπριακό, μαρτυρούν τη συνεχιζόμενη κατάντια του τόπου
όπου η κομματική και ατομική
επιβίωση κυριαρχεί σε βάρος
του εθνικού συμφέροντος.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΡΙΖΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
Οι καιροί ου μενετοί. Το κράτος χρήζει επειγόντως ριζικής
μεταρρύθμισης ή καλύτερα, επανίδρυσης. Η ΣΕΚ έθεσε πολλές
φορές τον τελευταίο καιρό θέμα εκσυγχρονισμού της κρατικής
μηχανής και εδραίωσης συνθηκών αξιοκρατίας, ισοπολιτείας
και χρηστής διοίκησης, αξιοποιώντας τους άριστους στις
θέσεις κλειδιά της δημόσιας ζωής. Προς την κατεύθυνση αυτή,
ο Γενικό Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής σε συνεργασία με
ευσυνείδητους πολιτειακούς αξιωματούχους και δημόσιους
λειτουργούς, μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο.
Από την πλευρά τους, τα κόμματα, ως τα κύτταρα λειτουργίας
του δημοκρατικού πολιτεύματος καλούνται σε τούτες τις κρίσιμες ώρες να κάνουν την αυστηρή αυτοκριτική τους συμβάλλοντας έμπρακτα στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής απαλλάσοντας την χώρα από το πελατειακό κράτος, το ρουσφέτι, την
διαπλοκή και την αναξιοκρατία. Ήρθε η ώρα, τα κόμματα να
αποκτήσουν την έξωθεν καλή μαρτυρία οδηγώντας την Κύπρο
στον δρόμο του πολιτικού πολιτισμού, της νοικοκυροσύνης,
της προκοπής, της αξιοπρέπειας της κοινωνικής προόδου. Η
προεκλογική εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών, αποτελεί μία χρυσή ευκαιρία για το κομματικοπολιτικό σύστημα να
εξαγνισθεί, χαράσσοντας μια νέα εποχή ανοιχτών οριζόντων
για την Κύπρο και ένα καλύτερο αύριο για τη νέα γενιά.

Μόνο με αυστηρές ποινές φαίνεται πως βάζουμε μυαλό

Τ

ο έχουμε δηλώσει πολλές φορές και
ήρθε η ώρα να το επαναλάβουμε: Οι
δραστικές ποινές πάντοτε σε συνδυασμό με τον τακτικό και αιφνίδιο έλεγχο
αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις
Της Δέσποινας Ησαΐα
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

για τη δημιουργία, σε βάθος χρόνου
υπευθυνότητας για τήρηση των υποχρεώσεων μας. Στην πορεία των χρόνων έχει φανεί πως οι συμβουλές και
οι απλές παραινέσεις, από μόνες τους
δεν μας συνετίζουν γεγονός που εμένα
προσωπικά με στεναχωρεί γιατί
ουσιαστικά αποδεικνύει πως οι πολίτες
για να συμμορφωθούν στις υποχρεώσεις τους χρειάζονται συνεχή επιτήρηση αλλά περισσότερο χρειάζονται τη
δαμόκλειο σπάθη να επικρέμεται πάνω
από τα κεφάλια τους. Τις τελευταίες
ημέρες υπό τον φόβο τσουχτερών προστίμων έτρεχαν και δεν έφταναν αρκε-

τοί εργοδότες, περί τις 3000, για να
δηλώσουν τους αδήλωτους εργαζομένους τους στις υπηρεσίες κοινωνικών
ασφαλίσεων, αφού οι νέες ποινές που
καίνε, στοχεύουν στην πάταξη του
σοβαρού και διαχρονικού προβλήματος
της ανασφάλιστης εργασίας. Ένα
σοβαρό ζήτημα που εδώ και πολλά
χρόνια είχε καταστεί γάγγραινα με
αποτέλεσμα ο κόπος και ο μόχθος πολλών εργαζομένων να λυμαίνεται από
ασύδοτους εργοδότες που επιθυμούν να
κερδοφορούν προκαλώντας κλυδωνισμούς στην αγορά εργασίας. Σε συνδυασμό με την επιβολή αυστηρών ποινών, από δω και μπρος, όμως χρειάζονται τακτικοί και αιφνίδιοι έλεγχοι,
επί 24ωρου βάσεως ώστε η νομοθεσία
να μην αδρανοποιηθεί σε βάθος χρόνου.
Μόνον με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες
θα
αποκτήσουν την απαιτούμενη
κουλτούρα ώστε οι εργοδότες να
δηλώνουν άμεσα τους εργοδοτούμενους
τους και αφετέρου οι εργαζόμενοι να
μην αποδέχονται παρανομίες.
Όταν όλοι συνειδητοποιήσουμε πως η
αδήλωτη εργασία είναι επιζήμια για
την οικονομία μιας χώρας γιατί μεταξύ

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)

άλλων: στερεί μια θέση από έναν
άνεργο, αποδυναμώνει τις αξιοπρεπείς συντάξεις αφού οι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να

προστατεύουν τον κάθε εργαζόμενο
από την εκμετάλλευση στην εργασία
οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε και
να εργαστούμε εξαντλητικά μέχρις ότου

• Καμία ανοχή στην αδήλωτη εργασία που προκαλεί
σοβαρούς κλυδωνισμούς στην αγορά εργασίας
• Οφείλουμε να εργαστούμε εξαντλητικά μέχρι ότου πετύχουμε
την αποβολή, από την αγορά εργασίας, των εκμεταλλευτών της

συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες
εισφορές, δημιουργείται άνισος
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, αποδυναμώνεται η οικονομία
της χώρας γιατί στερείται εσόδων
που καλύπτουν διάφορες ανάγκες
της κοινωνίας, τότε μόνον όλοι θα
εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό
το τεράστιο ζήτημα που ταλαιπωρεί
για χρόνια την Κυπριακή κοινωνία.

το εργασιακό τοπίο κατορθώσει να
αποβάλει από τα σπλάχνα του κάθε
εκμεταλλευτή της εργασίας.

Σίγουρα η καταδίκη και τα ψηλά πρόστιμα δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός.
Ωστόσο φάνηκε πως μόνον κατά αυτόν
τον τρόπο αλλάζουμε αντιλήψεις.
Όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, υγείας αλλά και θέματα που

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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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε καλό κλίμα οι διαπραγματεύσεις
για τα εργατικά αιτήματα

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Εισαγωγέας Μηχανοκίνητων Οχημάτων ζητά να
προσλάβει στην επαρχία Λευκωσίας:
SERVICES ADVISOR
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ – ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
SERVICES MANAGER / ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Λεμεσού:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
WORKSHOP QUALITY CONTROLLER
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
MARKETING MANAGER. Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΕΡΓΑΤΗ.
Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΠΩΛΗΤΗ. Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Εστιατόριο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ. Ανδρέα Παναγή 99543310.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΤΟΡΝΑΔΟΡΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ. Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ. Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Κωνσταντίνο Σκουφάρη
99478717.

Ε

κστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά βιομηχανιών Τροφίμων και
Ποτών πραγματοποιεί μέσα στον τρέχοντα μήνα το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
με σκοπό την η ευαισθητοποίηση των
εμπλεκομένων επί της ανάγκης λήψης
προστατευτικών και προληπτικών
μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και
επικίνδυνων συμβάντων.
Στα εν λόγω υποστατικά περιλαμβάνονται κρεοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας κρεάτων,
ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων,
φρούτων, λαχανικών κ.ά., καθώς και
οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και άλλα συναφή υποστατικά.
Η εκστρατεία, σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των
εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν
σε εργαζόμενους στις εν λόγω βιομηχανίες.
Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο
συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις
σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για
την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης
των κινδύνων, τον καθορισμό και την

3

Ξ

εκίνησε προχθές Δευτέρα στη
Μεσολαβητική Υπηρεσία του
υπουργείου Εργασίας η πρώτη
συνάντηση των κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ με τη
διοίκηση
της
Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας για επίλυση
της υπάρχουσας εργατικής διαφοράς.
Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε
εποικοδομητικό κλίμα, εξετάσθηκαν τα αιτήματα που υπέβαλαν οι
συντεχνίες με οδηγό την ειδική
συμφωνία-πλαίσιο του 2014 που

• Ξεκίνησε εντατικός διάλογος
συντεχνιών - ΣΚΤ υπό την
αιγίδα της Μεσολαβητικής
Υπηρεσίας
• Καταληκτική ημερομηνία
η 15η Οκτωβρίου 2017

συνομολογήθηκε μεσούσης της
κρίσης, μειώνοντας κατά μέσο όρο
τους μισθούς του προσωπικου
κατά 16.1%
Οι συντεχνίες διεκδικούν αυτά που
έχουν συμφωνηθεί:
1 Υπογραφή ενιαίας συλλογικής
σύμβασης
2 Ενιαίο Μισθολόγιο για ομοιόμορφους όρους εργοδότησης
3 Επαναφορά μέρους των μισθολογικών αποκοπών
Στην προχθεσινή συνάντηση καθορίσθηκε όπως ξεκινήσει άμεσα

απευθείας διάλογος συντεχνιών –
διοίκησης ΣΚΤ και όπου διαπιστώνεται δυσκολία να ζητείται η
παρέμβαση της Μεσολαβητικής
Υπηρεσίας. Η πρώτη απευθείας
συνάντηση θα γίνει μεθαύριο
Παρασκευή στα κεντρικά γραφεία
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στη Λευκωσία. Η επόμενη
συνάντηση στη Μεσολάβηση θα
γίνει στις 25 τρέχοντος μηνός.
Όλες οι πλευρές δήλωσαν την
ετοιμότητα τους να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για
γεφύρωση της διαφοράς και εξεύρεση λύσης στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.

Κοινωνική αποστολή
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ (φωτό) εξέφρασε την
ελπίδα ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη
θα επιδείξουν την αναγκαία βούληση για επίλυση της διαφοράς
χωρίς περαιτέρω τριβές
και

• Προληπτικά μέτρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Εκστρατεία επιθεώρησης στις βιομηχανίες
τροφίμων και ποτών το Σεπτέμβριο
εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση
κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τα αιχμηρά αντικείμενα, τις
πτώσεις στο ίδιο επίπεδο και από
ύψος, τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών και τη διακίνηση
πεζών και οχημάτων.
Επιπρόσθετα, επιδιώκεται να ελεγχθεί

κτυο δωρεάν.
Για σκοπούς πληροφόρησης, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις
αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών
κινδύνων και μέτρων προστασίας και
πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η
φετινή εκστρατεία, έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης

συγκρούσεις, προς όφελος του
Συνεργατισμού και της κοινωνίας
ευρύτερα. Θέλουμε ένα Συνεργατισμό υγιή και ισχυρό, σημείωσε,
που να συνεχίσει την κοινωνική
του αποστολή στη βάση των διαχρονικών αρχών του και που θα
κινείται στους πιό κάτω άξονες:

Το Συνεργατικό πρόσωπο

1
2
3
4

Ιδιοκτησιακό καθεστώς, μέλοςμία ψήφος
Εκλελεγμένα συμβούλια απευθείας από τα μέλη
Σεβασμός στους εργαζόμενους
και στους πελάτες
Κατανομή κερδών στα μέλη και
στις τοπικές κοινωνίες

Η ΣΕΚ θα πρωτοστατήσει στον
αγώνα της κοινωνίας για να κρατηθεί όρθιος ο Συνεργατισμός στη
βάση της διαχρονικής κοινωνικής
αποστολής του, κατέληξε ο κ.
Μιχαήλ.

Εργασίας.
Κατά την επιθεώρηση στα υποστατικά
και στους χώρους εργασίας, εκτός από
τα σημεία στα οποία εστιάζεται η
φετινή εκστρατεία, θα ελέγχονται και
άλλες πρόνοιες της Νομοθεσίας για
ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με
τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405617
/ 22405676 ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση
etsekme@dli.mlsi.gov.cy.

√ Σε εγρήγορση το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας
√ Επιδιώκεται εφαρμογή
της νομοθεσίας από
τους εμπλεκόμενους
κατά πόσο έχουν ετοιμαστεί Γραπτές
Εκτιμήσεις Κινδύνου από τα κρεοπωλεία και ο βαθμός στον οποίο αξιοποιήθηκε το Διαδικτυακό Διαδραστικό
Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA),
που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, για τα εν λόγω υποστατικά και είναι διαθέσιμο στο διαδί-

Ανησυχητική είναι η εκτίναξη του δείκτη εργατικών ατυχημάτων.
Το 2016 ο δείκτης (ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους)
ανέβηκε στο 609,3 από 519,1 το 2015
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Ουραγοί στις δαπάνες
δημόσιας υγείας

Η

Κύπρος κατέλαβε την τελευταία θέση στις
δημόσιες δαπάνες για την υγεία το 2015 και
την 8η θέση στην ΕΕ για τις κρατικές δαπάνες που
συνδέονται με την εκπαίδευση, σύμφωνα με αναλυτική δημοσίευση της Eurostat. Η Eurostat δημιούργησε δύο σχετικούς χάρτες, χρησιμοποιώντας
στοιχεία των εθνικών λογαριασμών των κρατών
μελών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Eurostat, το 2015,
τα κράτη μέλη δαπάνησαν πάνω από 716
• Την τελευταία θέση
δισεκατομμύρια ευρώ
για δημόσιες δαπάνες για δαπάνες της γενιυγείας κατέλαβε η
κής κυβέρνησης για
Κύπρος το 2015, σύμ- την εκπαίδευση. Το
φωνα με τη Eurostat ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 5%
(4,9%) του ΑΕΠ της ΕΕ.
Η εκπαίδευση κατέχει
την τέταρτη μεγαλύτερη θέση των δημόσιων
δαπανών, μετά την «κοινωνική προστασία»
(19,2%), την «υγεία» (7,2%) και τις «γενικές δημόσιες υπηρεσίες» όπως οι εξωτερικές υποθέσεις
και οι συναλλαγές δημόσιου χρέους (6,2%).
Τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν το 2015 περίπου 1058 δισεκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες γενικής κυβέρνησης για την κατηγορία «υγεία». Το
ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 7,2% του ΑΕΠ της
ΕΕ. Η «υγεία» κατέχει τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση
των δημόσιων δαπανών μετά την «κοινωνική
προστασία» (19,2%).
Το 2015, ο λόγος των δημόσιων δαπανών για την
υγεία στο ΑΕΠ διέφερε μεταξύ των κρατών μελών
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KΕΠΑ: Πρoγράμματα Κατάρτισης

ο Κέντρο Παραγωγικότητας
(ΚΕΠΑ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με
τίτλο ‘Στρατηγικά Εργαλεία για
Διευθυντικά Στελέχη Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων για λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων’ διάρκειας 16
ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί
από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τις
26 Σεπτεμβρίου 2017, κάθε Δευτέρα
και Τρίτη από τις 3.00 μμ μέχρι 7.30
μμ στα Κεντρικά Γραφεία του
Κέντρου Παραγωγικότητας, Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η
αναλυτική εξέταση θεμάτων που
αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση
πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το μεταβαλλόμενο
εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης και η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη λήψη επιχειρηματικών και διευθυντικών αποφάσεων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαία
και ανώτερα διευθυντικά στελέχη
Το Πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Το δικαίωμα συμμετοχής είναι €140,00 ανά άτομο. Η επιχορήγηση της ΑνΑΔ προς επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, είναι
€112,00 ανά άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο

Κέντρο Παραγωγικότητας
€28,00 ανά άτομο.

είναι

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο

Διεύθυνση και Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού
Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)
ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού διάρκειας 21 ωρών. Το πρόγραμμα θα
διεξαχθεί στις 3, 10 και 17 Οκτωβρίου 2017 από τις 9.00 πμ μέχρι
5.15 μμ στα Γραφεία του Κέντρου
Παραγωγικότητας, Λεωφόρος Καλ-

• Η σωστή διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού
συμβάλει σημαντικά στην
επιτυχία των επιχειρήσεων

λιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία.
Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι ο βασικός πυλώνας
για την επιτυχία μιας επιχείρησης.
Είναι δε απαραίτητο τα άτομα που
χειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό
να έχουν όλες εκείνες τις γνώσεις,
τα εργαλεία και τις σωστές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να
επιλέξουν, να εκπαιδεύσουν, να
αναπτύξουν και τελικά να καθοδηγήσουν
αποτελεσματικά
τους

ανθρώπους
τους.
Το
επιμορφωτικό
πρόγραμμα στην
Διεύθυνση και
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, σε
διευθυντικό προσωπικό καθώς και
μεσοδιευθυντικό ή εποπτικό προσωπικό επιχειρήσεων που χειρίζεται θέματα ανθρωπίνου δυναμικού.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την
ΑνΑΔ. Το Δικαίωμα Συμμετοχής
είναι €180,00 το άτομο. Η Επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις που
συμμετέχουν με εργοδοτούμενους
τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €144,00 το
άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το
πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €36,00.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε βρείτε στον πιο κάτω
σύνδεσμο
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa
/kepa_new.nsf/All/7D2899D33569
9770C2258170003AEEDB ή να
επικοινωνήσετε με τον Yπεύθυνο
του Προγράμματος Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο 22806144 ή
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
astylianou@kepa.mlsi.gov.cy

Απόσυρση μη συμμορφούμενων παιχνιδιών
από την κυπριακή αγορά
της ΕΕ. Στη χαμηλότερη θέση ήταν η Κύπρος
(2,6%), ακολουθούμενη από τη Λετονία (3,8%), τη
Ρουμανία (4,2%), την Ελλάδα (4,5%), το Λουξεμβούργο (4,6%) και την Πολωνία (4,7%). Αντίθετα, η
Δανία (8,6%), η Γαλλία (8,2%), η Αυστρία και οι
Κάτω Χώρες (και τα δύο 8,0%) δαπάνησαν περισσότερο σε σχετικούς όρους.
Η κατάταξη είναι εντελώς διαφορετική όταν τα
ποσά που δαπανώνται συγκρίνονται με τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. Κατά μέσο όρο το
2015, οι δαπάνες για την υγεία ανήλθαν σε 2076
ευρώ ανά κάτοικο στην ΕΕ.
Τα κράτη μέλη που δαπάνησαν πάνω από 3000
ευρώ ανά κάτοικο ήταν το Λουξεμβούργο (4112
ευρώ), η Δανία (4094 ευρώ), η Ολλανδία (3194
ευρώ), η Σουηδία (3170 ευρώ), η Αυστρία (3149
ευρώ), η Ιρλανδία (3138 ευρώ) και το Ηνωμένο
Βασίλειο (€ 3020).
Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, οι δαπάνες ήταν
κάτω από τα 600 ευρώ ανά κάτοικο στη Ρουμανία
(340 ευρώ), τη Βουλγαρία (343 ευρώ), τη Λετονία
(468 ευρώ), την Πολωνία (520 ευρώ) και την
Κύπρο (532 ευρώ).

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής
του περί Χημικών Ουσιών Νόμου
του 2010 και του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού REACH, διενήργησε
δειγματοληψίες σε παιχνίδια και
αντικείμενα παιδικής φροντίδας,
που διατίθενται στην κυπριακή
αγορά για διακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες
χημικές ουσίες.

πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό
ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία
άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την
κυπριακή αγορά.

Show Barcode 6910323809126 NO.
8091

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα μη συμμορφούμενα
παιχνίδια.

-Κούκλα επωνυμίας Nancy (wanju)
Barcode 853968

-Κούκλα επωνυμίας, Baby Fashion
girl
Barcode 2016092400800, NO. HX310
-Κούκλα επωνυμίας, Pretty Angels
Barcode 3342160804027, NO L5717
-Σετ παιχνιδιού, cooking set
Barcode 5291410103053
-Κούκλα επωνυμίας, Angel Fashion
beauty, Barcode 5290509058144

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση
των ληφθέντων δειγμάτων από το
Γενικό Χημείο του Κράτους διαπιστώθηκε ότι στα πιο κάτω παιγνίδια, οι συγκεντρώσεις φθαλικών
εστέρων που ανιχνεύθηκαν ήταν
πέραν των ορίων που προβλέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία.
Όλες οι πιο πάνω χημικές ουσίες
χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την
αναπαραγωγή και τα παιχνίδια και
τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας
που τις περιέχουν σε συγκεντρώσεις
μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος
του πλαστικοποιημένου υλικού, δεν
πρέπει να διατίθενται στην αγορά.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

-Κούκλα επωνυμίας Fashion Model
Barcode 5290509057642
-Κούκλα επωνυμίας FROZEN
NO.KNX09-A
-Αξεσουάρ κούκλας (σωσίβιο)
Barcode 466286000033, NO 8821-B
-Κούκλα επωνυμίας Beauy girl,
Barcode 8601888561236, NO. 9201
-Κούκλα επωνυμίας Dance of youth
Barcode 8601257121238 NO. 060
-Κούκλα επωνυμίας Vogue girl
Barcode 1511600305796 NO. LY811
-Κούκλα επωνυμίας MAGIC GIRL
Barcode 1511600302696, NO. 910
-Τόξο με βέλη 8004761052799
NBR. 01-2015
-Κούκλα επωνυμίας Beauty Fashion

-Κούκλα επωνυμίας Fendo Fashion
girl
Barcode 6975406913329, NO. FB016

-Κούκλα επωνυμίας, Mermaid
Barcode 469415
-Κούκλα επωνυμίας Wan ju
Barcode 690635
-Δύο κούκλες Barcode 516692
-Κούκλα επωνυμίας Girl fashion
model
Barcode 523496
-Σετ παιχνιδιού Spirit gun
Barcode 6991208071296
-Νεροπίστολο
Barcode 6991204888553
MKO 488855
Το κοινό προτρέπετε όπως επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας, στη διεύθυνση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli
up.nsf, όπου φαίνονται τα εν λόγω
δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας, καθώς και
άλλες σχετικές ανακοινώσεις και
πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στα τηλέφωνα
22405611, 22405637 και
22405609.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

• Έληξε η ενημερωτική εκστρατεία του υπουργείου Εργασίας

Όχι στην εργασιακή
μεταρρύθμιση

Χιλιάδες οι εγγραφές αδήλωτων εργαζόμενων

λέει η πλειοψηφία των Γάλλων

Η

πλειοψηφία (58%) των Γάλλων
τάσσεται κατά της μεταρρύθμισης του εργατικού κώδικα, η οποία
αποτελεί το πρώτο μεγάλο πολιτικό
μέτρο της πενταετίας του Εμανουέλ
Μακρόν, σύμφωνα με πρόσφατη
δημοσκόπηση
Η έρευνα του ινστιτούτου Harris
Interactive δείχνει ότι το 58% των
Γάλλων είναι αντίθετο στη μεταρρύθμιση των εργασιακών που περιλαμβάνεται σε διατάγματα, έναντι
42% που την υποστηρίζουν.Οι
ψηφοφόροι του Εμανουέλ Μακρόν,
ωστόσο, στηρίζουν ευρέως τη
μεταρρύθμιση (82% έναντι 18%).
Για μια ακόμα ευρύτερη πλειοψηφία
των ερωτηθέντων (71% έναντι 29%),
η μεταρρύθμιση θα «μειώσει τη
δύναμη των συνδικάτων στις επιχειρήσεις». Για το 54% (έναντι 46%),
θα «επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας των μισθωτών».
Μόλις το 43% (έναντι 57%) πιστεύει
ότι η μεταρρύθμιση θα «βελτιώσει
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», το 36% (έναντι 64%) ότι θα
«ενισχύσει την ανάπτυξη» και το
31% ότι θα συντείνει στη «μείωση
της ανεργίας».
Ανώτατο όριο στις αποζημιώσεις,
μείωση των προθεσμιών για τις
προσφυγές των μισθωτών, δυνατότητα διαπραγμάτευσης χωρίς τα
συνδικάτα: τα διατάγματα που
παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σ

ύμφωνα με τη Στατιστική
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο μειώθηκαν
κατά 8.000 άτομα τον τελευταίο χρόνο φθάνοντας τις
46.000 άτομα από 54.000.
Από αυτούς οι 7.000 ήταν ηλικίας κάτω των 25 ετών.Η
Κύπρος έχει το 4ο μεγαλύτερο
ποσοστό στην ΕΕ, ακολουθούμενη στενά από την Κροατία
(10,6%) και τη Γαλλία (9,6%).

ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΕΕ
Το ποσοστό ανεργίας της
ζώνης του ευρώ (EA19) ανήλθε
σε 9,1% τον Ιούνιο του 2017,
από 9,2% τον Μάιο του 2017
και από 10,1% τον Ιούνιο του
2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από
τον Φεβρουάριο του 2009. Το
ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των
28 ήταν 7,7% τον Ιούνιο του
2017, σταθερό σε σύγκριση με
το Μάιο του 2017 και από 8,6%
τον Ιούνιο του 2016. Αυτό
παραμένει το χαμηλότερο
ποσοστό που καταγράφεται
στην ΕΕ28 από τον Δεκέμβριο
του 2008.
Η Eurostat εκτιμά ότι 18,725
εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων
14,718 εκατομμύρια στη ζώνη
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Ξ

επέρασε τις 3000
ο
αριθμός των μισθωτών
που έχουν εγγραφεί στο
ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων στο πλαίσιο της πρόσφατης εκστρατείας του
υπουργείου Εργασίας για
πάταξη της αδήλωτης
εργασίας.
Ασφαλιστικό
λογαριασμό
απέκτησαν
επίσης και αριθμός αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι
έσπευσαν να αυτοδηλωθούν.Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αυτό το στάδιο δεν
μπορεί να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός τους. Στις 2
Σεπτεμβρίου εξέπνευσε, η
τρίμηνη προθεσμία που
έδωσε το υπουργείο Εργασίας, για απόκτηση ασφαλιστικούς λογαριασμού από
αδήλωτους, πριν από την εφαρμογή της
νέας νομοθεσίας για την αδήλωτη εργασία. Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Θεοφάνης Τρύφωνος, επισύροντας την προσοχή του
εργοδοτικού κόσμου, προειδοποίησε ότι
πέραν των χρηματικών κυρώσεων οι
παραβάτες της νομοθεσίας θα πρέπει να
έχουν υπόψη τους ότι επιπλέον, θα κληθούν να καταβάλουν όλες τις εισφορές
στα ταμεία (που υπάγονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων), συν το
πρόσθετο τέλος, που συνυπολογίζονται
πέραν των €2.000 νοουμένου ότι είναι
άμεση η πληρωμή τους.

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

Ενιαία Υπηρεσία
Επιθεώρησης
Τις τελευταίες εβδομάδες
έχει συσταθεί η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών η οποία
δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες στον
παγκύπριο
αριθμό
77778577.

√ Ενεργοποιήθηκε στις
3 Σεπτεμβρίου η νεοψηφισθείσα
νομοθεσία για την αδήλωτη
εργασία
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
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.
Η ψηφισθείσα νομοθεσία επιφέρει
ουσιαστικές αλλαγές που στοχεύουν
στην πάταξη του σοβαρού διαχρονικού
προβλήματος της ανασφάλιστης εργασίας στον τόπο μας.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου

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

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Εξάλλου, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον περασμένο
Ιούνιο εκκρεμούσαν 2.653 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 2.227 αφορούσαν εργοδότες και οι 426 αυτοτελώς
εργαζόμενους.Ο συνήθης λόγος για τον
οποίο οι Υπηρεσίες κινούν νομικά μέτρα
είναι η μη καταβολή εισφορών στα κοινωνικά ταμεία και στα ταμεία προνοίας.

ΚΑΘΟΔΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
• Μειώθηκε στο 10.8% η ανεργία στην Κύπρο τον Ιούνιο 2017
• Τα χαμηλότερα ποσοστά στην Τσεχία τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.
• Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε σε όλα σχεδόν τα κράτη της Ε.Ε
• Το ποσοστό της εποχικά προσαρμοσμένης ανεργίας
στην Κύπρο μειώθηκε περαιτέρω σε 10,8%) τον Ιούνιο του 2017,
από 11% τον Μάιο του 2017 και 12,9% τον Ιούνιο του 2016
του ευρώ, ήταν άνεργοι τον
Ιούνιο του 2017. Σε σύγκριση
με τον Μάιο του 2017, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε
κατά 183.000 στην ΕΕ28 και
κατά 148.000 Ζώνη του ευρώ.
Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του
2016, η ανεργία μειώθηκε κατά
2,368 εκατ. στην ΕΕ28 και
κατά 1,667 εκατ. στη ζώνη του
ευρώ.

ΤΑ «ΣΚΗΠΤΡΑ»
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μεταξύ των κρατών μελών, τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας
τον Ιούνιο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (2,9%), τη Γερμανία (3,8%)
και τη Μάλτα (4,1%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα

(21,7% τον Απρίλιο του 2017)
και στην Ισπανία (17,1%).
Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη
για τα οποία υπάρχουν
συγκρίσιμα δεδομένα, εκτός
από την Εσθονία που παρου-

σίασε αύξηση (από 6,5% τον
Μάιο του 2016 σε 6,9% τον
Μάιο του 2017). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν
στην Ισπανία (από 19,9% σε
17,1%) και την Κροατία (από
13,3% σε 10,6%).
Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους

3,710 εκατομμύρια νέοι (κάτω
των 25 ετών) ήταν άνεργοι
στην ΕΕ28, εκ των οποίων
2,588 εκατομμύρια ήταν στη
ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με
τον Ιούνιο του 2016, η ανεργία
των νέων μειώθηκε κατά
586.000 στην ΕΕ28 και κατά
399.000 στη ζώνη του ευρώ.
Τον Ιούνιο του 2017, ο δείκτης
ανεργίας των νέων ήταν 16,7%
στην ΕΕ28 και 18,7% στη ζώνη
του ευρώ, έναντι 18,8% και
21,0% αντίστοιχα τον Ιούνιο
του 2016. Τον Ιούνιο του 2017,
ο χαμηλότερος δείκτης παρατηρήθηκε στη Γερμανία (6,7%)
ενώ το υψηλότερο ποσοστό
καταγράφηκε στην Ελλάδα
(45,5% τον Απρίλιο του 2017),
στην Ισπανία (39,2%) και στην
Ιταλία (35,4%).
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Η

διαχρονικότητα της αλληλεγγύης και του οράματος
για τη δημιουργία μιας κοινωνίας στην οποία προτεραιότητα θα έχει ο άνθρωπος, θεμελίωσαν τον σύγχρονο, αυτόνομο, ανεξάρτητο και δημοκρατικό συνδικαλισμό, με απόλυτη
στοχοπροσήλωση στη διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των εργατικών δικαιωμάτων.
Στυλοβάτης
του
συστήματος της τριμερούς
συνεργασίας στην Κύπρο και
προπομπός του τριπτύχου,
ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη. Ένα τρίπτυχο στο οποίο
επένδυσε η ΣΕΚ, ως ο κύριος
εκφραστής του ελεύθερου συνδικαλιστικού
κινήματος,

Του Αντρέα
Φ. Μάτσα
Γενικού
Γραμματέα
ΣΕΚ

μακριά από δογματισμούς,
ακρότητες, στείρες προσεγγίσεις και κομματικά στεγανά,
εξαρτήσεις και σκοπιμότητες.
Την τελευταία εξαετία, ζήσαμε
πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης με
αποκορύφωμα την τεράστια
αύξηση της ανεργίας, την
απορρύθμιση της αγοράς

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος
στις κρίσιμες ώρες
√ Η ΣΕΚ δεν αποδέχεται μονομερείς αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται
μακριά από τη θεσμοθετημένη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου
και της τριμερούς συνεργασίας
στη βάση της αυθαίρετης μείωσης μισθών, παρεμφερών
ωφελημάτων και διαθέσιμου
ανθρώπινου δυναμικού, όχι με
σκοπό τη δημιουργία συνθηκών επιβίωσης, αλλά με στόχο
τη μεγιστοποίηση των κερδών,
σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων. Μέσα από αυτή την
απορρύθμιση, έχει καταρριφθεί και ένας άλλος πολύ
μεγάλος μύθος, πως οι μισθοί
αποτελούν εμπόδιο στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τουναντίον, «οι μισθοί όχι
μόνο δεν αποτελούν κόστος
αλλά μέσο για οικονομική ανάπτυξη», σύμφωνα και με τον
Υπουργό Εργασίας του Λουξεμβούργου. Στη βάση αυτή,
δεν είναι καθόλου τυχαία η
διαπίστωση της Ε.Ε στην περσινή έκθεσή της για την
Κυπριακή οικονομία ότι, «η
αύξηση της κερδοφορίας των
επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι
αποτέλεσμα της μείωσης των
μισθών».

λήψη επιπρόσθετων μέτρων.
Η ΣΕΚ, συνειδητά επέλεξε να
αποτελεί μέρος της λύσης και
όχι του προβλήματος, με ορίζοντα την επόμενη μέρα του
μνημονίου.
Στα
δύσκολα
συναινέσαμε σε συμβιβαστικές
λύσεις με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων, υπό τις
περιστάσεις, αλλά και του
ίδιου του κράτους και της κοινωνίας και συνθέσαμε προσεγγίσεις και απόψεις με σύνεση
και υπευθυνότητα.
Διαχειριστήκαμε σε πνεύμα
συναίνεσης, αλλά και κοινωνικής ευθύνης, ανάμεσα σε
πολλά άλλα και τα θέματα του
ΓΕΣΥ και της ΑΤΑ, ενώ αναδείξαμε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας
και μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σεβασμό
στα
συνδικαλιστικά
και
ανθρώπινα δικαιώματα των
άμεσα επηρεαζόμενων. Στην

ίδια βάση, θέσαμε την ανάγκη
για συγκροτημένο διάλογο για
αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τους ημικρατικούς οργανισμούς.
Ύψιστη υπευθυνότητα απέναντι στον τόπο επιδείξαμε και
το 2012, όταν σιωπηρά αποδεχθήκαμε και συναινέσαμε να
αντληθούν πόροι από τα
Ταμεία Συντάξεων των Ημικρατικών Οργανισμών για να
μην χρεοκοπήσει το Κράτος και
η οικονομία του τόπου.
Ουδέποτε σκεφτόμαστε δογματικά. «Τα πάντα ρεί» και γι’
αυτό ακριβώς τον λόγο είμαστε
ταγμένοι υπέρ εκείνων των
αλλαγών που οδηγούν στην
πρόοδο, στην ανάπτυξη, στην
ευημερία, στον εκσυγχρονισμό,
σε απόλυτη συνάρτηση με τα
θέματα που αφορούν τους
εργαζόμενους και την αρμονική
λειτουργία των εργασιακών
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Μέσα από την
απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας κατά την
περίοδο της κρίσης,
έχει καταρριφθεί ένας
πολύ μεγάλος μύθος,
πως οι μισθοί αποτελούν
εμπόδιο στη βιώσιμη
ανάπτυξη
των επιχειρήσεων.
σχέσεων. Αρκεί αυτές οι αλλαγές να είναι προϊόν σοβαρού
και τεκμηριωμένου κοινωνικού
διαλόγου. Η ΣΕΚ δεν αποδέχεται μονομερείς αποφάσεις οι
οποίες λαμβάνονται μακριά
από τη θεσμοθετημένη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας.
Σήμερα, με την οικονομία να
καταγράφει τη δική της δυναμική πορεία ανάκαμψης, η ΣΕΚ
διεκδικεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και πολιτικών
ανάπτυξης ως αντιστάθμισμα
και αντίδοτο στην ανεργία,
όπως επίσης και υποστηρικτικές πολιτικές προς τις επιχειρήσεις, μέσα από τις οποίες θα
μπορεί να προκύψει μια νέα
δυναμική δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης.

Κληθήκαμε να διαχειριστούμε
λάθη, παραλείψεις και ανε-

√ Η Κύπρος χάρη στις θυσίες των εργαζομένων,
μπόρεσε να βρει ξανά τη χαμένη αξιοπιστία της και
να επανέλθει στις αγορές, έχοντας ολοκληρώσει
την εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης,
χωρίς να χρειάζεται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων
εργασίας και των εργασιακών
σχέσεων, την κατάρρευση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και την απώλεια σημαντικών μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων για τους
εργαζόμενους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
Μια περίοδος σημαδεμένη από
εξελίξεις, ανατροπές και βίαιες
απομυθοποιήσεις
θεσμών,
σωμάτων, διαδικασιών και
προσώπων,
προώθηση
μέτρων λιτότητας, μα πάνω
απ’ όλα, ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές.
Παράλληλα, αριθμός εργοδοτών προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την οικονομική ύφεση

πάρκεια άλλων, πολιτικών,
πολιτειακών, χρηματοοικονομικών και τραπεζικών παραγόντων. Πετύχαμε, παρά τις
ανατροπές, να συμβάλουμε
στη διάσωση του τόπου και
στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στους εργαζόμενους, αποφεύγοντας τους
λαϊκισμούς, τον δογματισμό
και τη στείρα άρνηση.
Διασώθηκαν θέσεις εργασίας,
συμφωνήθηκαν μέτρα με ημερομηνία λήξης για επαναφορά
μισθών και παρεμφερών ωφελημάτων, διατηρήθηκε σε πολύ
μεγάλο βαθμό η εργατική ειρήνη, όπως επίσης και ο παρεμβατικός μας ρόλος ως κοινωνικοί εταίροι.
Κυρίως όμως, η Κύπρος μπόρεσε, χάρη στις
θυσίες των εργαζομένων, σιγάσιγά να βρει ξανά
τη χαμένη αξιοπιστία της και να
επανέλθει
στις
αγορές, έχοντας
ολοκληρώσει την
εφαρμογή
του
Μνημονίου Συναντίληψης, χωρίς
να χρειάζεται η

ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιπρόσθετα, η επέκταση των άτυπων μορφών απασχόλησης, η αγορά υπηρεσιών, τα
προσωπικά συμβόλαια, η αδήλωτη εργασία, η
καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων
και η φοροδιαφυγή, αποτελούν βασικούς κινδύνους πλήρους απορρύθμισης ενός συστήματος που βασίζεται στον υγιή και συναινετικό
κοινωνικό διάλογο και στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η πρόσφατη ψήφιση από τη
Βουλή, του νομοσχεδίου που κατέθεσε η Υπουργός Εργασίας, μετά από κοινωνικό διάλογο στο
Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, για την αδήλωτη εργασία, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την
ορθή κατεύθυνση και αναμένεται πως θα συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος.
Ο ρόλος τόσο της Κυβέρνησης όσο και της Βουλής είναι κομβικός προς την κατεύθυνση της
δημιουργίας δυναμικής κοινωνικοοικονομικής
και εργατικής ανάκαμψης. Βασική παράμετρος
και άξονας προτεραιότητας θα πρέπει να αποτελεί η μείωση του ποσοστού της φτώχειας το
οποίο παρουσιάζει ανοδική πορεία, η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής,

τόσο προς τους εργαζόμενους όσο και προς τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως επίσης
και η επίτευξη του στόχου της ισότητας ανάμεσα στα φύλα, αίροντας τις έμφυλες και τις
όποιες άλλες διακρίσεις και συμβάλλοντας
ενεργά στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής
συνοχής.
Η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη και ιστορικά τεκμηριωμένη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
απορρίπτουμε τα όσα διατυπώνονται κατά
καιρούς, είτε από πολιτικούς είτε από εργοδοτικούς κύκλους, σύμφωνα με τα οποία για την
καταστροφή της οικονομίας ευθύνεται το συνδικαλιστικό κίνημα και οι διεκδικήσεις του.
Η συνέπεια της ΣΕΚ, αλλά και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα, σε όλα τα κορυφαία ζητήματα είναι δεδομένη και ιστορικά
καταγεγραμμένη και στη βάση αυτή θα συνεχίσει να πολιτεύεται το ίδιο υπεύθυνα, ανεξάρτητα, διεκδικητικά και τεκμηριωμένα, μακριά
από λαϊκισμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
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ΠΕΡΙ ΣΟΒΙΝΙΣΜΟΥ

Μ

έσα στις ακατάσχετες ανοησίες και
λόγια κενού περιεχομένου – που
έχουν αναπτυχθεί στην ταλαίπωρη
Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή –
είναι και ο χαρακτηρισμός κάθε μορφής
εκδήλωσης πατριωτικών αισθημάτων
και προβολής της διεκδίκησης των
εθνικών δικαίων, ως «σοβινισμού».
Η καθιέρωση και χρήση του όρου αυτού
προέρχεται από τους ίδιους εκείνους
κύκλους που μας έχουν συνηθίσει σε
τέτοιου είδους δογματικούς χαρακτηρισμούς. Όλους εκείνους που διακρίθηκαν
πάντοτε για την αντίθεσή τους προς τα
ιστορικά δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού. Στην προκειμένη περίπτωση τους
ανθρώπους χωρίς εθνική συνείδηση ή
και με ελαττωμένη εθνική συνείδηση,
τους πάσης φύσεως φοινικίζοντες.

του Ανδρέα Μ.
Βασιλείου
πρώην συνδικαλιστή

Όλους όσους ακριβώς διακρίνονται για
τον ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΒΙΝΙΣΜΟ που
συστηματικά καλλιεργούν, την περιφρόνηση δηλαδή και την αποστροφή
έναντι παντός Ελληνικού ή/και Ελλαδικού. Τους ανθρώπους που ανέλαβαν
εργολαβικά να επιτύχουν ό,τι δεν πέτυχαν ξένοι κατακτητές και αιώνες δουλείας. Τον εθνικό αποχρωματισμό, τον
εθνικό αποπροσανατολισμό, τον εθνικό
ευνουχισμό και κατά συνέπεια το ηθικό
αποδυνάμωμα και ψυχικό αφοπλισμό
του Κυπριακού Ελληνισμού.

Τι είναι σοβινισμός
Η λέξη «σοβινισμός» έχει γαλλική προέλευση «chauvinisme» και προήλθε από
το όνομα του Γάλλου στρατιωτικού
Νικολά Σοβέν (CHAUVIN) του οποίου ο
παθολογικός θαυμασμός για τον Ναπολέοντα τον κατέστησε αντικείμενο χλεύης μεταξύ των συναδέλφων του. Το
1831 ανεβάστηκε ένα κωμειδύλλιο υπό
τον τίτλο «Η τρίχρωμη κονκάρδα» (La
concarde tricolore) του οποίου ο ήρωας
Chauvin και ένα άσμα κατέστησαν εξαιρετικά δημοφιλή με αποτέλεσμα η λέξη
να καθιερωθεί στη γαλλική γλώσσα και
στη συνέχεια διεθνώς, για να εκφράσει
το φανατικό πατριωτισμό και γενικά
την υπερβολική και φανατική εκδήλωση
προς κάθε υπερτροφική μορφή
πατριωτισμού. Σοβινισμός μπορεί επίσης να θεωρείται και η φανατική εξύμνηση κάθε όψης της εθνικής ζωής και
η υποτίμηση και καταπολέμηση κάθε
ξένου στοιχείου. Με άλλα λόγια ο
τυφλός εθνικισμός.

Βαρύτατη ύβρη
Θεωρώ προσωπικά ως βαρύτατη ύβρη
να αποκαλείται οιοσδήποτε Έλλην
Κύπριος «σοβινιστής» και ως συλλογική
προσβολή κατά του Κυπριακού Ελληνισμού ότι μπορεί να διακατέχεται από
«σοβινιστικά αισθήματα», όταν προβάλλει τις εθνικές του διεκδικήσεις,
αγωνίζεται για την αποκατάσταση των
ιστορικών του δικαίων ή ομιλεί σήμερα
για την απελευθέρωση των κατεχομένων από τον Τούρκο εισβολέα πατρογονικών εδαφών μας.
Ο Ναπολέων, του οποίου ο Σοβέν ήταν
θαυμαστής, δεν υπήρξε ασφαλώς ελευθερωτής των λαών ούτε και διεξήγαγε

αμυντικούς πολέμους. Ήταν βεβαίως
ένας μεγάλος στρατιωτικός ηγέτης, ο
οποίος όμως διεξήγαγε συστηματικά
επιθετικούς πολέμους, ένας ανελέητος
εισβολέας σε ξένες χώρες και κατακτητής εδαφών. Η πρώην Πρωθυπουργός
της Βρετανίας κ. Μάργκαρετ Θάτσερ τον
είχε μάλιστα χαρακτηρίσει, προ ολίγων
ετών, ως «σφαγέα των λαών».
Σοβινιστές, λοιπόν, στη δική μας περίπτωση υπήρξαν όλοι ο ξένοι κατακτητές, οι οποίοι κατά καιρούς εισέβαλαν
από την Ανατολή και τη Δύση στην
Κύπρο. Όλοι αυτοί που κατά τη διάρκεια της κατοχής της Νήσου μας διέπραξαν πάσης φύσεως ατιμίες και
βαρβαρότητες σε βάρος του αυτόχθονου Κυπριακού Ελληνισμού. Και ανάμεσά τους εξέχουσα θέση κατέχουν οι
πρόγονοι των σημερινών εισβολέων του
Αττίλα, οι Οθωμανοί Τούρκοι, των
οποίων το έργο συνεχίζουν οι σημερινοί
Αττίλες.
Έχοντας κατά νου όσες βιαιότητες διέπραξαν κατά τη διάρκεια των 307 χρόνων οθωμανικής κατοχής της Κύπρου
ειλικρινά φρονώ ότι θα ήταν ύβρη για
τους βαρβάρους και τους σοβινιστές,
εάν τους εξομοιώναμε με αυτούς.

Η βία και το μίσος εναντίον των
κατακτητών είναι αρετή
Ο Θουκυδίδης γράφει ότι υπεύθυνος για
την υποδούλωση δεν είναι αυτός που
την πραγματοποιεί αλλά εκείνος που,
ενώ μπορεί να την εμποδίσει, αδιαφορεί
παρόλο που θέλει να έχει τη δόξα ότι
τάχα είναι ο ελευθερωτής. Η σημερινή,
λοιπόν, τραγωδία της Κύπρου δεν
έγκειται μόνο στην τουρκική κατοχή
τμήματος της ιδιαίτερής μας πατρίδας
αλλά, όχι λιγότερο και στο γεγονός ότι
όσοι ομιλούν για απελευθέρωση των
κατεχομένων εδαφών μας ουδέν πράττουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ένας
λαός ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε
μεγάλους κινδύνους και απειλείται με
εθνικό και φυσικό αφανισμό δεν μπορεί
να κατηγορηθεί για «σοβινισμό», όταν
αισθάνεται το πιο βίαιο μίσος εναντίον
του κατακτητή.
Και η πάσης μορφής βία εκεί και όπου
και όταν θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί εναντίον του κατακτητή, των
οργάνων και των συνεργατών του δεν
είναι έγκλημα αλλά ύψιστο εθνικό
καθήκον και ηθική αρετή. «Είναι απόλυτα νόμιμο να θεωρεί κανείς δικαίωμά
του να τιμωρήσει τον επιδρομέα, να
χορτάσει το πάθος του της εκδίκησης,
ενώ ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα
να συντρίψει τους εχθρούς του πράγμα
που είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση»,
διακηρύττει ο Θουκυδίδης. Οι άνθρωποι
με εθνική αξιοπρέπεια και ήθος όχι
μόνο πρέπει να αγανακτούν, αλλά να
είναι και έτοιμοι να επαναστατήσουν,
όταν υποχρεώνονται να σκύβουν το
κεφάλι ενάντια στη βία και την αυθαιρεσία του ξένου κατακτητή.
Εκείνο που χρειάζεται σ’ αυτές τις
περιπτώσεις είναι να βρεθεί επικεφαλής τους ένας προικισμένος με εθνικό
και ηθικό ανάστημα, που να μπορεί να
τους εμπνεύσει ότι αξίζει κάθε θυσία
για την απελευθέρωση της κατεχόμενης
πατρίδας και να είναι σε θέση να καθορίσει την κατάλληλη στιγμή και τη
μορφή της αποφασιστικής δράσης,
αφού σταθμίσει όλα τα προς τούτο
δεδομένα και τις συγκυρίες.
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Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας
Ελληνικής Γλώσσας

Τ

ο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
ενεργεί προς τον ΟΗΕ και την
ΟΥΝΕΣΚΟ ώστε να κατοχυρωθεί η 9η
Φεβρουαρίου ως η Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνικής Γλώσσας. Ο Υφυπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδας Τέρενς Κουϊκ,
σε πρόσφατη συνάντηση του με τον
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστα Καδή, εξέφρασε την ευαρέσκεια
του για το γεγονός ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία ασπάζεται την ιδέα και
συστρατεύεται με την Ελληνική Κυβέρνηση για την επίτευξη αυτού του στόχου.

• Προσπάθεια Κύπρου – Ελλάδας
για θεσμοθέτηση της 9ης
Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας
Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας
Πρόσθεσε πως συζητήθηκαν θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος και κυρίως
θέματα συνεργασίας για την καλλιέργεια και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού γενικότερα
στην παροικία και εξετάστηκαν τρόποι
συνεργασίας της ελλαδικής και με την
κυπριακή πλευρά και να ενώσουν
δυνάμεις για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στους ομογενείς που
τώρα φθάνουν στην τέταρτη γενιά.
Στόχος είναι να μπορέσουμε, Κύπρος
και Ελλάδα, με κοινά προγράμματα να
διαφυλάξουμε όσο πιο ψηλά γίνεται τη
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας
στην ομογένεια και κυρίως σε χώρες
όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η
Αυστραλία, όπου πλέον οι απόδημοι
είναι στην τέταρτη και
πέμπτη γενιά και τη
χάνουμε σιγά – σιγά τη
γλώσσα.

Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής
Γλώσσας, είπε ο Έλληνας Υφυπουργός
διατυπώνοντας ικανοποίηση για το
γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
ασπάζεται την ιδέα και ενεργοποιείται
προς επίτευξη του στόχου.
Η 9η Φεβρουαρίου είναι ημέρα που
τιμάται η μνήμη του εθνικού ποιητή
Διονυσίου Σολωμού, εξήγησε και ανέφερε ότι έχουμε κοινό εθνικό ύμνο και
αυτό δεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε
και πολλές κοινές δράσεις σε ζητήματα
που έχουν να κάνουν με την παιδεία και
τον πολιτισμό μας.

Έδρες Ελληνικής Γλώσσας
Απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των Πανεπιστημίων που έχουν
έδρες ελληνικών σπουδών, ο κ. Κουϊκ
είπε πως αυτά είναι πάρα πολλά και
πρόσθεσε ότι αρχίζει η διασύνδεση.
Ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών
έφερε ως παράδειγμα το δημόσιο
Πανεπιστήμιο Simon Fraser στο Βανκούβερ, όπου η έδρα ελληνικών σπουδών είναι στα χέρια του καθηγητή Δρ.
Ανδρέα Γερολυμάτου, Κεφαλλονίτη
μεγαλωμένου στο Μόντρεαλ, που επιχορηγείται από το Ίδρυμα Νιάρχος,
όπως είπε.
Πρόσθεσε ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά και η συγκεκριμένη έδρα είναι διασυνδεδεμένη με μερικές δεκάδες Πανεπιστήμια του εξωτερικού και ανέφερε
πως αυτή τη στιγμή μόνο οι Κινέζοι
φοιτητές μέσω της διαδικτυακής
ψηφιακής πλατφόρμας μαθαίνουν την
ελληνική γλώσσα από το Βανκούβερ σε
πανεπιστημιακό επίπεδο (τριετείς και
τετραετείς σπουδές).

9η Φεβρουαρίου
Ένα πολύ σημαντικό
πεδίο δράσης για να διατηρηθεί η γλώσσα και ο
ελληνικός
πολιτισμός
ζωντανά στη Διασπορά
είναι η θεσμοθέτηση της
9ης Φεβρουαρίου ως

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
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Απόμακρος είναι ο στόχος της ισομισθίας
και της ισότητας των φύλων στον τόπο μας
Α

πόμακρος είναι ο στόχος
της ισομισθίας και της
ισότητας των φύλων στον
τόπο μας, εκτιμά η Δέσποινα
Ησαΐα (φωτό), γραμματέας
του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών της ΣΕΚ, που βλέπει
την ανάγκη
ανάληψης
ουσιαστικών
πολιτικών
δράσεων
προκειμένου
να βελτιωθεί
η θέση της
εργαζόμενης στην αγορά εργασίας.
Η κ. Ησαΐα σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον «Οικονομικό Φιλελεύθερο» χαιρετίζει
την εισαγωγή της άδειας
πατρότητας και επαναλαμβάνει την πάγια συντεχνιακή επιδίωξη για επιδοτούμενη γονική
άδεια.
• 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.
• Τα κρούσματα παραβίασης
της νομοθεσίας περί προστασίας της μητρότητας
θυματοποιούν εργαζόμενες,
είστε δέκτης παραπόνων; Για
το συνδικαλιστικό κίνημα
τίθεται θέμα βελτίωσης της
άδειας;
Το 2016 καταγγέλθηκαν επίσημα 26 περιπτώσεις παραβίασης του νόμου προστασίας της

μητρότητας. Η ΣΕΚ έχει καταγγείλει πολλές φορές περιστατικά θυματοποίησης εγκύων
γυναικών. Είμαστε πολύ συχνά
δέκτες παραπόνων τα οποία

ηλικιωμένων. Διότι, στην τελική, τι να κάνεις τις άδειες αν
μετά δεν υπάρχει συνέχεια. Αν
το κράτος δεν στηρίζει εμπράκτως την οικογένεια;

• Η μισθολογική ανισότητα αντικατοπτρίζει
τις αγκυλωμένες κοινωνικές νοοτροπίες που θέλουν
τους άνδρες πρωταγωνιστές και τις γυναίκες σε ρόλο
κομπάρσου. Είναι απαράδεκτο οι αμοιβές των φύλων
να παραμένουν σε τέτοια ανισορροπία, με
τις γυναίκες κατά κανόνα, να απασχολούνται
σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς και επαγγέλματα
παραπέμπονται σε εξωδικαστικούς θεσμούς για διαχείριση.
Η κακή αυτή κατάσταση μας
οδήγησε ως ΣΕΚ να αναλάβουμε εκστρατεία ενημέρωσης, στη
διάρκεια της οποίας αναρτήσαμε σε κλινικές και νοσοκομεία αφίσες με τις βασικές
πρόνοιες της νομοθεσίας.

• Προκαλούν ντροπή τα
κρούσματα
σεξουαλικής
παρενόχλησης στην εργασία.
Πρόσφατα η ΣΕΚ ετοίμασε

κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης, πώς θα αξιοποιηθεί;
Ο επίσημος αριθμός καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης ήταν 13 το 2016 και δεν
αντικατοπτρίζει την πραγματική έκταση του προβλήματος.
Ακόμη και πριν μερικές ημέρες
είχαμε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στον δημόσιο τομέα. Είμαστε
όλοι υποχρεωμένοι να ενώσουμε δυνάμεις για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους που
υφίστανται εξευτελισμό, αποτελεί ντροπή για την κοινωνία
μας και για όσους πιστεύουν
πως η θέση ισχύος που έχουν
στην εργασία τους επιτρέπει

Ο εκσυγχρονισμός της άδειας
μητρότητας αποτελεί πάγια
επιδίωξή μας. Παράλληλα, με
τη βελτίωση της άδειας μητρότητας, σήμερα είναι στις 18
εβδομάδες, στόχος της ΣΕΚ
παραμένει η ενίσχυση των
πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, ώστε
μετά την άδεια μητρότητας και
πατρότητας
να
υπάρχει
ουσιαστική κρατική στήριξη
και εννοώ τις προσβάσιμες,
προσιτές και ποιοτικές υποδομές φροντίδας παιδιών και

Άνδρες πρωταγωνιστές
και γυναίκες κομπάρσοι
• Πώς μπορεί να γίνεται λόγος για ισότητα όταν η εργαζόμενη υποαμείβεται;
Χαώδες είναι το μισθολογικό χάσμα, που το πρώτο τρίμηνο
του 2017 ανήλθε στο 20% με βάση επίσημα στοιχεία. Οι άνδρες
είχαν μέσες μηνιαίες απολαβές €1973, ενώ οι γυναίκες €1649.
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Η μισθολογική ανισότητα αντικατοπτρίζει τις αγκυλωμένες
κοινωνικές νοοτροπίες που θέλουν τους άνδρες πρωταγωνιστές και τις γυναίκες σε ρόλο κομπάρσου. Είναι απαράδεκτο
οι αμοιβές των φύλων να παραμένουν σε τέτοια
ανισορροπία, με τις γυναίκες κατά κανόνα, να
απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς
και επαγγέλματα. Απαιτείται πολιτική βούληση
για ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας εφαρμογής της ισομισθίας και οι εργοδότες πρέπει να
αντιληφθούν ότι έχουν υποχρέωση να σέβονται
τη νομοθεσία.

να προσβάλουν την αξιοπρέπεια της γυναίκας ή του άνδρα.
Η νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης περιλαμβάνει την υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόζει κώδικα σεξουαλικής
παρενόχλησης, που θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε τέτοια
φαινόμενα και σε περίπτωση
περιστατικού παρενόχλησης η
ευθύνη, πέραν του θύτη,
βαραίνει και τον εργοδότη, σε
περίπτωση μη λήψης προληπτικών μέτρων.

Συνακόλουθα του μισθολογικού χάσματος είναι
το συνταξιοδοτικό με τις γυναίκες να λαμβάνουν σύνταξη
κατά 48,8% χαμηλότερη του άνδρα.

Δυστυχώς, η συντριπτική
πλειοψηφία των εργοδοτών
δεν εφαρμόζει τέτοιο κώδικα.
Ακόμη χειρότερα, το κράτος
που θα έπρεπε να είναι παράδειγμα καλού εργοδότη δεν υιοθέτησε κώδικα και είναι γνωστό ότι κατά καιρούς καταγράφονται κρούσματα παρενόχλησης.

Το συνταξιοδοτικό χάσμα σε ένα βαθμό είναι αποτέλεσμα της
μισθοδοτικής ανισομισθίας, αλλά οφείλεται και στις πραγματικότητες που επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία
της εργαζόμενης, που σχετίζονται με τις ευθύνες της προς την
οικογένεια. Είναι παραδεκτό ότι οι γυναίκες συχνά εισέρχονται
στην αγορά με καθυστέρηση και έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους,
συχνά έχουν επισφαλείς συμβάσεις εργασίας, εργάζονται σε
άτυπες μορφές απασχόλησης, με καθεστώς μερικής ή σε μη
αμειβόμενη βάση, ιδίως όταν παρέχουν φροντίδα σε εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Η ΣΕΚ με στόχο να καλύψει το
κενό ετοίμασε προσχέδιο κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης
προτείνοντας να ενσωματωθεί
ως παράρτημα στις συλλογικές συμβάσεις. Ο κώδικας
καθορίζει τις υποχρεώσεις των
εργαζομένων και των εργοδοτών και περιλαμβάνει παραδείγματα
συμπεριφορών
σεξουαλικής παρενόχλησης.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ
Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ο

στόχος της συμφιλίωσης οικογένειας - εργασίας παραμένει άπιαστος,
πώς πρέπει να προωθηθεί;
Διαχρονική διεκδίκηση της
ΣΕΚ είναι η συμφιλίωση οικογένειας-εργασίας. Χωρίς τη
λήψη ουσιαστικών πολιτικών
μέτρων που να συνδέονται με
την παροχή ποιοτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και
την προώθηση τέτοιων ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν
τους εργαζόμενους να συνδυάζουν εργασία και οικογένεια, δεν μπορεί να προχωρήσει. Βρισκόμαστε πολύ μακριά
από τον στόχο της συμφιλίωσης. Για παράδειγμα η νομοθεσία για τη γονική άδεια
είναι η μόνη που στοχεύει σε
προαγωγή της συμφιλίωσης
με δικαιούχους γυναίκες και
άνδρες. Και αυτή παραμένει
σε αδράνεια. Το γεγονός ότι η
γονική άδεια παρέχεται άνευ
απολαβών περιορίζει τη
χρήση της και αξιοποιείται
κυρίως από γυναίκες που
αμείβονται χαμηλότερα των
ανδρών για να περιοριστεί η
απώλεια του οικογενειακού
εισοδήματος.
Αίτημα της ΣΕΚ είναι όπως η
γονική άδεια επιδοτηθεί πλήρως, είτε μερικώς για να αποτελεί κίνητρο και για τους
άνδρες, να κάνουν χρήση του
δικαιώματος τους.
Καταληκτικά, σημειώνω ότι η
ΣΕΚ έχει περιλάβει αυτό το
ωφέλημα στη συλλογική σύμβαση του προσωπικού της,
για να αποτελεί παράδειγμα
προς άλλους οργανισμούς.
Σε ποιο βαθμό η κρίση έπληξε
τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών;
Η κρίση έχει δημιουργήσει
έντονους κλυδωνισμούς στην
απασχόληση, στα μισθολογικά
και στα παρεμφερή ωφελήματα. Συνακόλουθα επηρεάστηκαν και τα ζητήματα ισότητας,
που κατά γενική παραδοχή
είναι διαχρονικά παραμελημένα. Ουσιαστικά στην περίοδο
της οικονομικής ύφεσης όλα
μπήκαν στον πάγο γιατί η
προσοχή εστιάστηκε στην
προσπάθεια επανεκκίνησης
της οικονομίας. Τώρα που οι
αριθμοί δηλώνουν πως η οικονομία ανακάμπτει, η ΣΕΚ με
σύνεση και υπευθυνότητα θα
δώσει και πάλι ώθηση στα
ζητήματα ισότητας τα οποία
είναι πλήρως σχετιζόμενα με
την ουσιαστικότερη εμπλοκή
της γυναίκας στην αγορά
εργασίας.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Στα σκαριά η ανέγερση του εκπαιδευτικού
κέντρου οικοδόμων

Ε

ντός του 2018 θα παραδοθεί το πρώτο εκπαιδευτικό
κέντρο οικοδόμων, το οποίο θα
συμβάλει ουσιαστικά στην

αναβάθμιση της οικοδομικής
εργασίας.

√ Υπεγράφησαν αρχές του Αυγούστου τα συμβόλαια με

Αρχές του περασμένου μήνα

την εργοληπτική εταιρεία DEPCON

√ Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων ΣΕΚ στην υλοποίηση του σχεδιασμού
για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων
στην οικοδομική βιομηχανία
υπεγράφησαν τα συμβόλαια με
την εργοληπτική εταιρεία DEPCON, στην παρουσία της ηγεσίας των συντεχνιών οικοδόμων ΣΕΚ και ΠΕΟ και της
ΟΣΕΟΚ.
Το συμβόλαιο προνοεί την
παράδοση του έργου σε 8
μήνες το οποίο θα καταστεί
ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης τεχνιτών της οικοδομικής
βιομηχανίας, οι οποίοι θα

αποκτούν το πρότυπο επαγγελματικών προσόντων ως
προϋπόθεση για την απασχόληση στην οικοδομική βιομηχανία. Σημαντική θα είναι η
συμβολή της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
η οποία θα επιχορηγήσει τον
εξοπλισμό που θα χρειαστεί το
κέντρο για να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.
Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Οικο-

9

Γιαννάκης Ιωάννου
γγ Ομοσπονδίας Οικοδόμων

«

Με την σφραγίδα της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων
ΣΕΚ η Κύπρος θα αποκτήσει
το εκπαιδευτικό κέντρο οικοδόμων.Η αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού μέσω
της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων αποτελεί
σημαντικό υπόβαθρο για
ποιοτική ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας.
Η ανέγερση του εκπαιδευτικού κέντρου και η εκπαίδευση των εργαζομένων που
ασχολούνται με την οικοδομική βιομηχανία ή επιθυμούν
να δραστηριοποιηθούν θα
συμβάλει σημαντικά τόσο
στην παραγωγικότητα των
ίδιων των εργαζομένων αλλά
και στην αμεσότερη πρόσληψη τους ως καταρτισμένο
εργατικό δυναμικό.»

δόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου
δήλωσε στην «Ε.Φ.» πως η
Ομοσπονδία έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
υλοποίηση του συγκεκριμμένου
στόχου ο οποίος θα συμβάλει
στην αναβάθμιση της ποιότητας της οικοδομικής εργασίας.
Τόνισε παράλληλα ότι με την
εκπαίδευση θα ενισχυθούν οι
δεξιότητες των τεχνιτών οι
οποίοι θα είναι περισσότερο
περιζήτητοι στην εργασία της
οικοδομικής βιομηχανίας.
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ΕΥ ΖΗΝ

Ανθυγιεινό το ξαναγέμισμα
των πλαστικών μπουκαλιών

Α

ποτελεί μια συνήθεια που την έχουν πολλοί, ειδικά
στις καλοκαιρινές διακοπές που ο ανεφοδιασμός
νερού μας είναι απαραίτητος τις ζεστές αυτές ημέρες.
Μέχρι τώρα αισθανόμασταν όλοι ασφαλείς έχοντας ένα
γεμάτο μπουκάλι νερό πάντα μαζί μας το καλοκαίρι,
έτοιμο να μας ξεδιψάσει και να μας χαρίσει ενέργεια
ανά πάσα στιγμή.
Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, κάτι
τέτοιο μπορεί να αποδειχτεί πολύ ανθυγιεινό.

Οι περισσότεροι από εμάς, διατηρούν το πλαστικό τους
μπουκάλι
για
• Αναπτύσσονται βλαβερές περισσότερο απ’
όσο
χρειάζεται,
ουσίες και μικρόβια
αλλά φαίνεται ότι
σε παρατεταμένη χρήση
το μπουκάλι αυτό
περιέχει
τόσα
μικρόβια,
που
κάποιοι λένε ότι δεν
διαφέρουν και πολύ
από… τουαλέτα – ή
τουλάχιστον αυτό
έδειξαν τα τεστ που
έγιναν από την αμερικανική ιστοσελίδα
treadmillreviews.
Εξέτασε επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά μπουκάλια που χρησιμοποιούσαν αθλητές για μια εβδομάδα και σύμφωνα με τα
στατιστικά που παρουσίασαν, αποκαλύφθηκε ότι ο
υψηλότερος αριθμός βακτηρίων που βρέθηκε σε ένα
μπουκάλι περιλάμβανε περίπου 900 χιλιάδες μονάδες
που δημιουργούσαν αποικίες ανά τετραγωνικό εκατοστό κατά μέσο όρο, δηλαδή περισσότερα βακτήρια από
το κάθισμα της τουαλέτας.
Το χειρότερο, όμως, είναι πως οι ερευνητές βρήκαν ότι
περίπου το 60% των μικροβίων ήταν ικανό να προκαλέσει αρρώστιες, που σημαίνει ότι αν τελευταία δεν
αισθάνεστε καλά, ίσως ο ένοχος να είναι αυτός.
Τα άσχημα νέα, δυστυχώς, δεν τελειώνουν εδώ, αφού
τα πλαστικά μπουκάλια περιέχουν διάφορες βλαβερές
χημικές ουσίες, οι οποίες απελευθερώνονται με τη
φθορά τους από την πολλή χρήση.

Yγείαν έχω
Πέντε τροφές για να
αποφύγετε το φούσκωμα

Α

ν νιώθετε την κοιλιά σας πρησμένη και ταλαιπωρείστε από ένα γενικευμένο αίσθημα δυσφορίας μετά από κάθε γεύμα, μάλλον είναι καιρός να
επανεξετάσετε τις διατροφικές σας συνήθειες.
Ενδεικτικά, τα αλμυρά φαγητά, οι τροφές με πολλές
φυτικές ίνες και τα αναψυκτικά αποτελούν μερικές από
τις πιο κοινές αιτίες που οδηγούν στο φούσκωμα.
Από την άλλη, υπάρχουν και τροφές που σας βοηθούν
να προλάβετε ή να καταπολεμήσετε το ενοχλητικό φούσκωμα και παρακάτω θα δείτε πέντε από αυτές.

1. Αγγούρι: Παρέχει ένα πολύτιμο αντιοξειδωτικό που
καταπολεμά το πρήξιμο.
2. Γιαούρτι: Τα προβιοτικά που υπάρχουν σε ορισμένα
γιαούρτια διευκολύνουν τη λειτουργία του γαστρεντερικού ώστε να προλάβετε το φούσκωμα.
3. Παπάγια: Ένα ένζυμο που υπάρχει στο φρούτο προωθεί την πέψη των τροφών.
4. Μπανάνα: Είναι πλούσια σε κάλιο, συστατικό που
βοηθά να εξουδετερωθεί το φούσκωμα λόγω υπερβολικής
πρόσληψης αλατιού και
κατακράτησης υγρών.
5. Τσάι μέντας: Χαλαρώνει τους μυς του
γαστρεντερικού, ώστε
να αποφύγετε τα «παγιδευμένα» αέρια.
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Τα μυστικά μακροζωίας των Ικαριωτών

Θ

έλετε να ζήσετε περισσότερα
και καλύτερα χρόνια; Δεν έχετε
παρά να ακολουθήσετε τις συμβουλές από της παρατηρήσεις ενός
Αρχιεπισκόπου που έζησε πριν
από 400 χρόνια. Τα μυστικά απλά.
Υγιεινή και λιτή διατροφή, καθημερινή άσκηση, λιγότερο άγχος,
περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές, εξωστρέφεια, αναπτυγμένο αίσθημα αλληλεγγύης είναι
μερικές από τις συμπεριφορές που
πρέπει να υιοθετήσουμε αν θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα και
καλύτερα χρόνια. Αν μάλιστα μπορείτε να τις συνδυάσετε με ένα
φυσικό περιβάλλον, όπως αυτό
της Ικαρίας, τότε η μακροζωία
είναι ένας εφικτός στόχος.

του προσφέρεται μερίδιον, που
αφαιρείται από τους άλλους καταναλογίαν...Νερώνουν τον οίνον
κατά το εν τρίτον....Η δίαιτα τους
είναι πτωχή, όμως τα σώματα
τους είναι εύρωστα και σκληραγωγημένα και οι άνθρωποι γενικώς
είναι μακρόβιοι. Και ζουν ως να
πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να
επιζήσουν μέχρι της επομένης ημέρας. Ευχαριστημένοι που κατορθώνουν να αντιμετωπίσουν τις
στοιχειώδεις ανάγκες της ημέρας

• Υγιεινή και λιτή διατροφή, καθημερινή άσκηση, λιγότερο
άγχος, περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές,
εξωστρέφεια, αναπτυγμένο αίσθημα αλληλεγγύης

Ο Ιωσήφ Γεωργιρήνης, Αρχιεπίσκοπος Σάμου, στο βιβλίο του που
εκδόθηκε το 1678 στο Λονδίνο,
περιέγραψε την κατάσταση στα
νησιά Σάμος, Νικαριά, Πάτμος και
Όρος Άθω. Ειδικότερα για την
Νικαριά έγραφε..
Τα πλέον αξιοσημείωτα πράγματα
της νήσου αυτής είναι ο αήρ και το
ύδωρ, τα οποία είναι τόσο υγιεινά
ώστε να καθιστούν τους κατοίκους
πολύ μακροβίους. Είναι επομένως,
πολύ συνηθισμένο το φαινόμενον
να συναντήσει κανείς εις αυτήν
ανθρώπους εκατοντούτεις, πράγμα που είναι πολύ εκπληκτικό,
όταν λάβει κανείς υπόψιν την
σκληραγωγημένην ζωήν που διάγουν...Προ της ορισμένης ώρας του
φαγητού, είναι αδύνατον να βρεθεί
άρτος, σε όλην την νήσον. Ολίγον
μόνον προ αυτής, λαμβάνουν την
αναγκαία ποσότητα σίτου, την
αλέθουν εις τον χειρόμυλον,
ψήνουν την ζύμην εις μίαν πλακωτήν πέτραν, και αφού ψηθεί, ο
αρχηγός της οικογένειας μοιράζει
την ψημένην αυτήν ζύμην κατά ίσα
μέρη εις τα μέλη της οικογενείας.
Αν, δε, παρευρίσκεται κανείς ξένος,

σε στην γέννηση της ιδέας για την
διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης στο νησί με κύριο σκοπό την
διερεύνηση των ιδιαίτερων δημογραφικών, κοινωνικών, περιβαντολλογικών και γονιδιακών χαρακτηριστικών που δίνουν στους
κατοίκους της Ικαρίας το πολυπόθητο προνόμιο της μακροζωίας.
Πράγματι, η μελέτη ΙΚΑΡΙΑ, που
οργανώθηκε και διεξάγεται τα
τελευταία χρόνια στο νησί έχει, ως
τώρα, δώσει σημαντικές πληροφο-

...και καταλήγει γράφοντας Αυτή
είναι η εικόνα της μικράς νήσου,
της πτωχότερης και όμως της
ευτυχέστερης από όλες τις άλλες
του Αιγαίου Πελάγους».
Είναι γνωστό πως η Ικαρία (ή
Νικαριά), το μικρό νησί των 8.423
κατοίκων στο βορειοανατολικό
Αιγαίο, αποτελεί μία από τις 5
περιοχές του πλανήτη με τους
μακροβιότερους κατοίκους, όπως
επισημαίνει ο Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης και προσθέτει:
«Με μεγάλη έκπληξη, αλλά συνάμα
και ενθουσιασμό, υποδεχθήκαμε
την σημαντική αυτή είδηση για τον
τόπο μας, πριν από περίπου 8
χρόνια. Ενθουσιασμός, που οδήγη-

ρίες για τον τρόπο ζωής,
τις συνήθειες, τις ιδιαίτερες
περιβαντολλογικές
συνθήκες που επικρατούν
στο νησί καθώς και για τα
ποσοστά εμφάνισης καρδιαγγειακών και άλλων
νοσημάτων συναφών με
την γήρανση. Τα αποτελέσματα της μελέτης έτυχαν
αναγνώρισης από τον διεθνή τύπο
και από μεγάλα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά μέσα από πλήθος
δημοσιεύσεων. Η μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ψάρια, η προτίμηση στην κατανάλωση ελληνικού
καφέ, η μέτρια κατανάλωση κρασιού, η καθημερινή άσκηση, τα μειωμένα επίπεδα άγχους, τα χαμηλά
ποσοστά κατάθλιψης, η συντροφικότητα, η συμμετοχή σε κοινωνικές
εκδηλώσεις, είναι μερικές από τις
συμπεριφορές που είναι κοινές για
νέους και ηλικιωμένους κατοίκους
του νησιού και που σε συνδυασμό
με τα ιδιαίτερα γεωφυσικά χαρακτηριστικά του τόπου συμβάλουν
στην επίτευξη της μακροζωίας».

Οι 8 υπερτροφές της μακροζωίας
Ο

ι διατροφολόγοι αποκαλύπτουν τις τροφές που
καθυστερούν στη γήρανση. ‘Ολες οι επιστημονικές
έρευνες δείχνουν πως μια υγιεινή και ισορροπημένη
διατροφή προσφέρει καλή υγεία ακόμη και στα γεράματα, υπάρχουν όμως ορισμένες τροφές που ξεχωρίζουν για τη συμβολή τους στη μακροζωία.
Δείτε ποιες είναι και μην αμελείτε να τις βάλετε στο
καθημερινό σας διατροφολόγιο!
1. Σταυρανθή λαχανικά: Το μπρόκολο, το κόκκινο
λάχανο και το λάχανο μποκ τσόι έχουν ισχυρή αντικαρκινική δράση.
2. Μούρα: Οι φράουλες, τα μύρτιλα και τα σμέουρα
(φραμπουάζ) είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες
που προλαμβάνουν ευρύ φάσμα ασθενειών και προστατεύουν τα κύτταρα από τη φθορά.
3. Ντομάτα: Είναι εξαιρετική πηγή μιας αντιοξειδωτικής ουσίας που ονομάζεται λυκοπένιο.
4. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Ένα φλιτζάνι λαχανικά όπως το σπανάκι σε καθημερινή βάση συνδέονται
με αυξημένο προσδόκιμο ζωής.
5. Τροφές με προβιοτικά: Τα προβιοτικά που υπάρχουν μεταξύ άλλων σε ορισμένα γιαούρτια και στο
κεφίρ συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου
και ενισχύουν τις άμυνες του οργανισμού.
6. Λιπαρά ψάρια: Μελέτες δείχνουν ότι οι υπεραιωνόβιοι καταναλώνουν περισσότερο ψάρι και λιγότερο

κόκκινο κρέας. Καλό είναι να τρώτε τουλάχιστον δύο με
τρεις μερίδες ψάρι την εβδομάδα και να προτιμάτε τα
ψάρια που είναι πλούσια σε Ω-3 λιπαρά οξέα, όπως ο
σολομός, το σκουμπρί και οι αντζούγιες.
7. Φασόλια: Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που
ζουν πολλά χρόνια ακολουθούν μια διατροφή κατ’
εξοχήν βασισμένη σε φυτικά προϊόντα. Τα φασόλια και
τα όσπρια γενικώς είναι εξαιρετική πηγή φυτικών
πρωτεϊνών και φυτικών ινών, ενώ παρέχουν ελάχιστα
λιπαρά.
8. Προϊόντα ολικής άλεσης: Οι φυτικές ίνες τους ενισχύουν τη λειτουργία του εντέρου, ενώ παράλληλα
προστατεύουν από τον καρκίνο και την καρδιοπάθεια.
Επίσης, μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

ERG_11-11_inn_8 & 9 9/5/17 12:00 PM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΓΝΩΣΗ - ΥΓΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

8+1συμβουλές
γιά χαρούμενα πρωτάκια

Τ

ο πρώτο κουδούνι του δημοτικού σχολείου κτυπά.
Μαζί του ξεκινά η νέα ζωή για τα πρωτάκια μας . Ενώ
ζούσαν ανέμελα χωρίς ιδιαίτερο πρόγραμμα, με πολύ
παιγνίδι και συνεχώς κάτω από το δικό σας βλέμμα,
άρχιζουν σιγά σιγά να ανεξαρτητοποιούνται περισσότερο και να μπαίνουν σε πιο αυστηρά πλαίσια.

11

Συμβουλές αγορών για σχολικά είδη
Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενόψει της έναρξης
της νέας σχολικής χρονιάς και
της αγοράς σχολικών ειδών,
παραθέτει μερικές απλές συμβουλές και εισηγήσεις προς τους
καταναλωτές:

όχι επίδειξης.
• Δώστε στο παιδί σας να καταλάβει τις παγίδες των διαφημί-

με τη βοήθεια των παιδιών σας.
Είναι σημαντικό τα παιδιά να
νιώσουν ότι συμμετείχαν στη
διαδικασία και ότι συναποφάσι-

Αρχικά συζητήστε με τα παιδιά
σας
• Η καλλιέργεια συνετής καταναλωτικής συμπεριφοράς και κουλτούρας από μικρή ηλικία, είναι
πολύ σημαντική. Η περίοδος αγοράς σχολικών ειδών, προσφέρει
μια από τις καλύτερες ευκαιρίες
να εξηγήσουμε στο παιδί μας τα
σωστά καταναλωτικά πρότυπα
και τη στάση ζωής που πρέπει να
έχει απέναντι στην κατανάλωση.
Πώς μπορείτε όμως να τα βοηθήσετε να προσαρμοστούν
στο νέο περιβάλλον;
Ιδού οι συμβουλές των ειδικών:
Να είστε ενθουσιώδεις μαζί τους και να συμμετέχετε
ενεργά στην αγορά σχολικών ειδών, που θα εμπλουτίζουν κατά καιρούς τη… συλλογή τους.

• Είναι πολύ βασικό να καταλάβουν τα παιδιά ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι
πραγματικά χρειάζονται για το
σχολείο και στο τι νομίζουν ότι
χρειάζονται. Τα σχολικά είδη δεν
χρειάζεται να είναι πολυτέλεια.
Αποτελούν εργαλεία μάθησης και

σεων, καθώς και τους τρόπους
που μπορεί να οδηγηθούμε στην
υπερκατανάλωση. Εξηγήστε για
παράδειγμα στα παιδιά σας ότι η
μια ακριβή σχολική τσάντα που
έχει σχέδια με υπερήρωες, δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι είναι
ποιοτικά καλύτερη από μια πιο
απλή και οικονομική τσάντα.
• Καταρτίστε κατάλογο αγορών

Δείτε ξανά μαζί με την πρώτη ευκαιρία τους χώρους του
σχολείου (τάξεις, γήπεδα, καντίνα κτλ.), ρωτήστε τα γι’
αυτούς και πώς περνάνε εκεί και δείξτε ενθουσιασμό.

• Κάνουμε προσεκτική έρευνα
αγοράς και συγκρίνουμε τιμές και
ποιότητες προϊόντων μαζί με το
παιδί μας, για να του διδάξουμε
να επιλέγει και να καταναλώνει
υπεύθυνα. Θα διαπιστώσετε ότι
–ειδικά για τα σχολικά είδη–
υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων στην αγορά και σοβαρές
διακυμάνσεις τιμών.

Ξυπνήστε τα χαρούμενα το πρωί, μοιραστείτε το πρόγραμμά σας και ακούστε τις εμπειρίες τους όταν επιστρέψουν. Προσπαθήστε τουλάχιστον στην αρχή να τα
παίρνετε αλλά και να τα παραλαμβάνετε εσείς από το
σχολείο.
Μην είστε υπερβολικά απαιτητικοί μαζί τους. Μην ξεχνάτε ότι είναι η πρώτη τους χρονιά στο σχολείο και όλα
είναι νέα γι’ αυτά.

• Μην αφήσετε το παιδί σας να
παρασυρθεί σε δαπανηρές αγορές προϊόντων που δεν χρειάζεται. Εξηγήστε του τη σημασία της
τήρησης της λίστας αγορών.

Είστε δίπλα τους στο διάβασμα αλλά σίγα σιγά να τους
δείχνετε τον τρόπο για να μάθουν να μελετούν από μόνα
τους. Κρατάτε συχνή επαφή με τους δασκάλους τους και
γενικότερα με το σχολείο.

ι γονείς οφείλουν να
βάλουν το λιθαράκι
τους ώστε το παιδί να δει
με θετικό μάτι το σχολείο
και την εκπαιδευτική διαδικασία.Ιδου οι πολύτιμές
συμβουλές προς τους γονείς

Υιοθετούμε συνετή καταναλωτική
συμπεριφορά
• Αγοράζουμε έχοντας υπόψη τις
οικονομικές μας δυνατότητες και
τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό.

Μιλήστε τους με τον καλύτερο τρόπο για το σχολείο, τους
δασκάλους, τις νέες εμπειρίες και τη δυνατότητα για
νέους φίλους.

Ο

σαν μαζί σας τη λίστα αγορών.
Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θα
μάθουν τη σημασία του κατάλληλου προγραμματισμού αγορών,
ενώ θα αποφύγετε –κατά το
δυνατόν– διαφωνίες και αντιπαραθέσεις όταν θα κάνετε τις αγορές σας.

Ας μην μας δαιφεύγει ούτε στιγμή πως
η αγάπη για το σχολείο ξεκινά από το σπίτι!

• Αν δεν το προετοιμάσετε ψυχολογικά,
το πλέον πιθανό είναι, όσο πλησιάζουν οι μέρες για το πρώτο κουδούνι,
να νιώθει άγχος και γενικά αρνητική
προδιάθεση.
• Είναι σημαντικό για το παιδί να βλέπει ότι οι γονείς του διαβάζουν βιβλία
στον ελεύθερο χρόνο τους και εκφράζονται με ενθουσιασμό για τις γνώσεις
που αποκομίζουν από αυτά. Τον ίδιο
ενθουσιασμό πρέπει να δείξετε και
στην αναφορά σας για το σχολείο και
την εκπαιδευτική διαδικασία.
• Μην ωραιοποιήσετε καταστάσεις και
μη φτάσετε σε υπερβολές, απλά δώστε
έμφαση στα θετικά που θα αποκομίσει
όντας μαθητής σε πολλά επίπεδα. Το
ζητούμενο είναι να αποφορτιστεί από
το άγχος και να αγαπήσει σε βάθος
χρόνου το σχολείο και όχι να διαμορφώσει μια επίπλαστη εικόνα που δε θα

• Δείξτε ειλικρινές ενδιαφέρον
για την καθημερινότητα
του παιδιού σας στο σχολείο.
Να το ρωτάτε να σας πει τα νέα
του και τι καινούριο έμαθε.
ανταποκριθεί τελικά στις προσδοκίες
του και τελικά θα απογοητευθεί.
• Είτε μιλάμε για «πρωτάκι», είτε για
παιδί μεγαλύτερων τάξεων του δημο-

τικού, είναι δεδομένο ότι
διάκειται αρνητικά στην
προοπτική της πρώτης
μέρας στο σχολείο. Ο
λόγος; Μα φυσικά ότι
περνάει υπέροχα στις
καλοκαιρινές του διακοπές και δε θέλει να τελειώσουν! Άρα λοιπόν όσο
πλησιάζει η έναρξη της
σχολικής χρονιάς, δρομολογήστε τη ψυχολογική
του προετοιμασία.
• Από εκεί και πέρα, βοηθήστε το παιδί
να καταλάβει ότι λάθη κάνει και ο
καλός και ο κακός μαθητής και μέσα
από αυτά θα μάθει πράγματα. Και
εκτός από το να το λέτε, αντιμετωπίστε τα με νηφαλιότητα όταν, λόγου
χάρη, δεν πάρουν καλούς βαθμούς.
• Η στάση σας στις σχολικές του επιδόσεις είναι εξέχουσας σημασίας αν
θέλετε να αγαπήσει το σχολείο. Αν του

φωνάζετε ή το βάζετε
τιμωρία επειδή δεν τα πήγε
καλά και το αντιμετωπίζετε σα να ήρθε το τέλος του
κόσμου, το παιδί θα έχει
στο μυαλό του ότι η βαθμοθηρία είναι αυτοσκοπός για να μη
σας δυσαρεστήσει και όχι η απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων.
• Όταν μιλάτε για το σχολείο ή τα δικά
σας σχολικά χρόνια, προσέξτε πολύ τι
αναφορές κάνετε. Αν οι αναμνήσεις
που μοιράζεστε με το παιδί από τους
δασκάλους και τη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία είναι αρνητικές,
πολύ δύσκολα θα αγαπήσει το παιδί
το σχολείο. Αντίθετα, αν στέκεστε στα
θετικά που αποκομίσατε, θα επηρεάσετε θετικά και το μικρό σας.
• Επειδή, όπως και να το κάνουμε, τα
παιδιά κουράζονται πολύ στο σχολείο,
πρέπει και να επιβραβεύονται για την
καλή προσπάθεια και να αντιληφθούν
ότι «αγαθά κόποις κτώνται». Ότι
δηλαδή μέσα από τη σκληρή δουλειά, η
οποία συνεπάγεται κούραση, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αυτή η 24χρονη είναι ο «νέος Αϊνστάιν»

Ι

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

διοφυΐες όπως ο Στίβεν Χόκινγκ
και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δεν
εμφανίζονται πολύ συχνά. Γι'
αυτό και συγκρίσεις με αυτές τις
δύο τεράστιες προσωπικότητες
πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικές. Έφτασε λοιπόν η στιγμή που μία
τέτοια σύγκριση υφίσταται.

Illinois Mathematics and Science
Academy και έκανε αίτηση για να
σπουδάσει στο ΜΙΤ.

της στο Harvard, έχοντας απόλυτη
ακαδημαϊκή ελευθερία και καμία
ανάμειξη από το προσωπικό.

Όταν οι καθηγητές του ΜΙΤ, Άλεν

Και είναι μόλις 24 ετών.
Η Σαμπρίνα πλέον δεν ενδιαφέρεται στην κατασκευή αεροπλάνων,
αλλά έχει εφιστήσει την προσοχή
της στην φυσική - στις «μαύρες
τρύπες» και στο «πως επηρεάζει
η βαρύτητα τον χώρο και τον
χρόνο»-, εξού και οι συγκρίσεις με
Χόκινγκ και Αϊνστάιν

Πρόκειται για την 24χρονη
Σαμπρίνα
Γκονζάλεζ
Παστέρσκι, την οποία
έχουν χαρακτηρίσει ως την
«Νέα Αϊνστάιν».

Στο μέλλον θα μελετήσει την
«κβαντική βαρύτητα», και αν η
έρευνα της είναι επιτυχής, τότε με
τις ανακαλύψεις της θα υπάρξει
μια καλύτερη κατανόηση του
σύμπαντος.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, η
Σαμπρίνα
κατασκεύασε
μόνη της, το δικό της μηχανοκίνητο αεροπλάνο.

Και γίνεται ακόμα πιο
εντυπωσιακό όταν με αυτό
το αεροπλάνο, η «μικρή» ιδιοφυΐα
πέταξε πάνω από την λίμνη
«Μίσιγκαν», αποκτώντας έτσι το
τίτλο της «νεότερης πιλότου που
πιλοτάρισε δικό της αεροπλάνο».
Όλη η επιχείρηση/περιπέτεια
χρειάστηκε δύο ολόκληρα χρόνια
για να ολοκληρωθεί, και η μικρή
Σαμπρίνα την κατέγραψε και την
ανέβασε στο YouTube.
To 2010 αποφοίτησε από την

Χάγκερτι και Ερλ Μέρμαν, είδαν το
βίντεό της, έκαναν δεκτή αμέσως
την αίτησή της.
«Μείναμε με το στόμα ανοιχτό
όταν είδαμε το βίντεό της. Οι
προοπτικές της είναι απεριόριστες», τόνισε ο Άλεν Χάγκερτι.
Σε μόλις τρία χρόνια στο ΜΙΤ, η
20χρονη -τότε- Σαμπρίνα πέτυχε
τον υψηλότερο βαθμό που μπορεί
κάποιος να πετύχει.
Σήμερα δουλεύει στο διδακτορικό

Η Σαμπρίνα Γκονζάλεζ Παστέρσκι
καταγράφει όλη της την δουλειά
στην ιστοσελίδα της Physics Girl.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο
Marie Claire, η «νέα Αϊνστάιν»
έδωσε μία τρομερή συμβουλή σε
όλους τους ανθρώποους:
«Να είμαστε αισιόδοξοι για το τί
μπορούμε να κάνουμε. Όταν είμαστε μικροί σκεφτόμαστε για το τί
θα γίνουμε όταν θα μεγαλώσουμε.
Είναι πολύ σημαντικό να μην
χάνουμε την επαφή με αυτά τα
όνειρά».

Μαυρόασπρες εικόνες μιας αλλιώτικης Λευκωσίας

Έ

να όμορφο άλμπουμ με μαυρόασπρες εικόνες μιας ακόμη άγουρης Λευκωσίας την δεκαετία του ‘50, το οποίο
δημοσιεύθηκε στο group «Frozen Cypriot», μας ξύπνησε όμορφες νοσταλγικές μνήμες από το παρελθόν.
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9 τρόφιμα που δεν έχουν
ημερομηνία λήξης
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Π

ολλά ακούγονται για τις ημερομηνίες
λήξης τροφίμων και για την διαφορά που
υπάρχει ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης και
την ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση».
Υπάρχουν και μερικά τρόφιμα, όμως, τα
οποία δεν χαλάνε ποτέ και μπορείτε να τα
κρατήσετε για πάντα σπίτι σας (τουλάχιστον
μέχρι να τα καταναλώσετε). Δείτε ποια είναι
αυτά τα 9 τρόφιμα.

1. Μέλι: Το μέλι δεν έχει ημερομηνία λήξης.
Μπορεί να αλλάζει
χρώμα και να δημιουργεί κρυστάλλους, αλλά και
πάλι είναι ασφαλές να το καταναλώσετε. Εάν δείτε ότι αρχίζει να κρυσταλλοποιείται, βγάλτε το καπάκι και τοποθετήστε το βαζάκι
σε ζεστό νερό.
2. Ρύζι: Μπορεί το σακουλάκι να έχει πιάσει σκόνη,
αλλά το περιεχόμενο παραμένει καλό. Αυτό ισχύει
για το λευκό ρύζι και όχι για το καστανό, το οποίο
περιέχει περισσότερα έλαια.
3. Ξύδι: Όσο λευκό ξύδι κι αν αγοράσετε δεν πρόκειται να το πετάξετε. μάλλον αυτός είναι και ο
λόγος που στην Ελλάδα τα αγοράζουμε τρία τρία.
4. Εκχύλισμα βανίλιας: Η βανίλια μένει φρέσκια
και γεμάτη άρωμα για πάντα. Αυτό, όμως, ισχύει
για την φυσική βανίλια και όχι για τα υποκατάστατα που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
5. Αλάτι: Παραμένει το ίδιο φρέσκο με την ημέρα
που το αγοράσατε.
6. Ζάχαρη: Η ζάχαρη δεν έχει φόβο να χαλάσει αλλά
να γίνει σκληρή, αλλά αν την διατηρήσετε σε ένα
κλειστό βάζο που δεν μπαίνει αέρας δεν έχετε φόβο.
7. Αλκοόλ (με μεγάλο ποσοστό): Μην βιαστείτε να
καταναλώσετε αυτό το μπουκάλι ρούμι ή βότκα. Αν
το κρατήσετε σε ένα σκοτεινό σημείο, μπορεί να
διατηρηθεί όσο θέλετε.
8. Φασόλια: Μπορεί να θέλουν μετά περισσότερο
βράσιμο για να μαλακώσουν, αλλά δεν θα χάσουν
την διατροφική τους αξία.
9. Στιγμιαίος καφές: Διατηρείται στο ψυγείο για
όσο εσείς θέλετε.

Σοβαρά … αστειάκια
Πλατεία Ελευθερίας - Δημαρχείο Λευκωσίας

Πλατεία Σολωμού

- Γιατί η Πίτσα Παπαδοπούλου δε παντρεύτηκε
τον Χάρη Ρώμα;
- Για να μην τη λένε Pizza Roma!
- Τι είναι μια φακή πάνω σε μια άλλη φακή;
- Φακοί επαφής!
- Πώς ένας μαθηματικός κόβει ένα δέντρο;
- Το υψώνει στο τετράγωνο και φεύγει η ρίζα!
- Πώς ένας μαθηματικός πλένει 100 πιάτα;
- Πλένει ένα και τα άλλα ομοίως!

Παιδική χαρά, στο σημείο που σήμερα δημιουργείται η καινούργια Πλατεία Ελευθερίας

Κυκλικός Κόμβος Μάρκου Δράκου
(πρώην Πύλης Πάφου)

- Τι λέει το 0 στο 6;
- Σου πετάει μια τρίχα.

Κλιματική αλλαγή: Δεξαμενόπλοιο πέρασε την Αρκτική χωρίς παγοθραυστικά

Η

αλλαγή του κλίματος επέτρεψε στο
ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Κριστόφ
ντε Μαρζερί» (Christophe de Margerie),
να ταξιδέψει στην Αρκτική χωρίς συνοδεία παγοθραυστικών για πρώτη
φορά.
Με την επιλογή αυτής της διαδρομής
το δεξαμενόπλοιο ολοκλήρωσε το
ταξίδι από το Χάμαρσφεντ της Νορβη-

γίας στο Μποριεόνγκ της Νότιας Κορέας σε μόλις 19 ημέρες, ανέφερε δημοσίευμα της «Guardian».
Με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι ήταν
κατά 30% συντομότερο από ό,τι μέσω
της συμβατικής νότιας διαδρομής από
τη Διώρυγα του Σουέζ, που ήταν ο
εναλλακτικός τρόπος.
Το δεξαμενόπλοιο, αξίας 234 εκατ.

ευρώ, έχει δικό του ενσωματωμένο

παγοθραυστικό σύστημα, που το
βοηθά να κάνει το ταξίδι το οποίο στο
παρελθόν ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς συνοδεία.
Η έκταση του πάγου της Αρκτικής
έπεσε σε νέο χαμηλό επίπεδο τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους εξαιτίας των
υψηλών θερμοκρασιών στις πολικές
περιοχές.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Η πιο απλή συνήθεια για να νικήσετε
το εργασιακό άγχος

Α

ν πηγαίνετε στη δουλειά στρεσαρισμένοι ή φεύγετε νιώθοντας ότι κάθεται επάνω στο στήθος σας ένας... ελέφαντας, υπάρχει τρόπος να διώξετε τις κακές
σκέψεις και μάλιστα είναι πολύ
απλός!

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι
ερευνητές συνέκριναν πώς τα διάφορα μέσα μετακίνησης –ποδήλατο, αυτοκίνητο, μέσα μαζικής
μεταφοράς – επηρεάζουν τα επίπεδα στρες και τη διάθεση 123
εργαζομένων. «Όσοι από τους

αυτοκίνητο» αναφέρει ο Στέφαν
Μπρούτους, επικεφαλής συντάκτης της μελέτης. Το στρες και η
διάθεση το πρωί, συμπληρώνει,
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό πώς
θα νιώθουμε όλη την υπόλοιπη
ημέρα, γι’ αυτό και οι ερευνητές

εργαζόμενους πήγαιναν με το
ποδήλατο στη δουλειά τους είχαν
σημαντικά λιγότερο στρες στα
πρώτα 45 λεπτά που βρίσκονταν
στον χώρο εργασίας σε σύγκριση
με όσους χρησιμοποιούσαν το

εστίασαν σε αυτό το χρονικό
παράθυρο.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι
να αλλάξετε το μέσο μετάβασής
σας από και προς τη δουλειά!
Αυτή είναι η συμβουλή επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Κονκόρντια του Καναδά!
Αυτό βέβαια αν υποθέσουμε ότι
συνηθίζετε να μετακινείστε με το
αυτοκίνητο ή με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, αφού οι ειδικοί συμβουλεύουν να χρησιμοποιούμε το
ποδήλατο, ιδίως για να πάμε στη
δουλειά.
Όπως αναφέρει μάλιστα η σχετική
μελέτη
στην
επιθεώρηση
International Journal of Workplace
Health Management, το ποδήλατο
δεν βοηθά μόνο να μειωθεί το
εργασιακό στρες αλλά και να βελτιωθούν οι επιδόσεις στη δουλειά.

Ποδήλατο από και προς τη δουλειά
λοιπόν για καλύτερη διάθεση αλλά
και λίγη έξτρα γυμναστική!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Το πλανητικό σκηνικό δοκιμάζει τις αντοχές και την υπομονή σου.
Για αυτό καλά θα κάνεις να προετοιμαστείς και να δείξεις αποφασιστικότητα σε όποιο πρόβλημα προκύψει.
Τα μπερδέματα και η παραπλάνηση
στην επικοινωνία θα αποτελέσουν
βασικά στοιχεία της ημέρας. Για αυτό
φρόντισε να είσαι ξεκάθαρος και να
μην αφήνεις περιθώριο παρανόησης.
Ταύρος: Η ημέρα είναι κατάλληλη για
να στραφείς λίγο προς τις εσωτερικές
σου αναζητήσεις και την πνευματική
σου διάσταση. Η ηρεμία της ημέρας
σου προσφέρει το κατάλληλο κλίμα
για κάτι τέτοιο. Έτσι, θα εντοπίσεις
καλύτερα τα σημεία που θέλεις να
βελτιώσεις στον εαυτό σου και στις
μελλοντικές σου αναζητήσεις. Ακόμη
και η ανάγκη σου για προσφορά προς
τρίτους μπορεί να βρεθεί στο προσκήνιο.
Δίδυμοι: Η καλή σου διάθεση και η
υπεραισιοδοξία που σε χαρακτηρίζει
μπορεί εύκολα να σε παρασύρει σε
λάθη. Επομένως, φρόντισε να χαλιναγωγήσεις τον αυθορμητισμό σου και
να κάνεις προσεκτικά βήματα με γνώμονα τη λογική. Από την αισιοδοξία
σου προσπάθησε να αντλήσεις δύναμη και να μην την αφήσεις να ηγηθεί
των κινήσεών σου. Θετικά αποτελέσματα αναμένονται από μια τέτοια
συμπεριφορά.
Καρκίνος: Μια σύγχυση στην έκφραση των συναισθημάτων, μια έντονη
ευαισθησία και μια τάση για εσωστρέφεια συνθέτουν την συμπεριφορά σου. Νιώθεις καλά ανάμεσα σε
κόσμο, αλλά ακόμη καλύτερα όταν
έχεις παρέα τη μοναξιά σου. Αυτό
είναι που θα επιδιώξεις, προκειμένου
να φροντίσεις τον εαυτό σου, να τον
κανακέψεις και να αντλήσεις δύναμη
να συνεχίσεις. Τώρα που βρίσκεσαι σε
κάποια σύγχυση, πάρε το χρόνο σου
και απόφυγε τη λήψη αποφάσεων.

Λέων: Υπάρχουν θέματα που σου
δημιουργούν ανησυχίες και νιώθεις
ότι πρέπει άμεσα να τους αφιερώσεις
χρόνο για να τα επιλύσεις. Κάνε το
σήμερα κιόλας και μην διστάσεις να
πάρεις δραστικά μέτρα. Δικοί σου
άνθρωποι θα βρίσκονται στο πλευρό
σου για να σε εμψυχώσουν και να σε
στηρίξουν. Οικογενειακά ζητήματα ,
ίσως χρειαστούν την παρουσία σου
και την καταλυτική συμμετοχή σου σε
αυτά.
Παρθένος: Μήπως νιώθεις να μην
ελέγχεις την καθημερινότητά σου και
να σου ξεφεύγουν πράγματα; Μάλλον
έχεις ανάγκη από πιο σωστό προγραμματισμό. Η θέση των πλανητών
σε ωθεί να κινείσαι αυθόρμητα με
αποτέλεσμα να είσαι επιρρεπής σε
λάθη και αστοχίες. Πρόσεξε, λοιπόν,
τις ενέργειές σου και μην επιτρέψεις
τα σφάλματα. Κινήσου με λογική και
αυτοσυγκράτηση προκειμένου να
αποδώσεις σωστά σε ό,τι χρειαστεί.
Ζυγός: Εξαιτίας του πλανητικού σκηνικού ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι
τα πράγματα αλλάζει και σε βοηθάει
να κάνεις τις συνθήκες πολύ καλύτερες. Κάποια πρόσωπα που εμπιστεύεσαι θα παίξουν καθοριστική σημασία για εσένα μέσα από τις συμβουλές που θα σου δώσουν. Το παρελθόν
φρόντισε να το αφήσεις εκεί που ανήκει και να κάνεις τα επόμενα βήματά
σου απαλλαγμένος από αυτό.
Σκορπιός: Οι θέσεις των πλανητών
σου προσφέρουν μια απρόσμενη
δύναμη και ενέργεια για να διεκδικήσεις όσα θελήσεις, αλλά και για να
αντιμετωπίσεις όλα τα εμπόδια που
θα σταθούν στο δρόμο σου ή εκείνα
που εδώ και καιρό σου εμποδίζουν
την εξέλιξη. Με τη διορατικότητα που
σε χαρακτηρίζει θα μπορέσεις να
κάνεις εύστοχες κινήσεις και να
λάβεις σωστές αποφάσεις προς όφελός σου. Μην επιτρέψεις σε ο,τιδήπο-

τε να σου χαλάσει την καλή ψυχολογία και την αποφασιστικότητα.
Τοξότης: Μην υποκύπτεις στα παιχνίδια του μυαλού. Ακόμη κι αν αμφιβάλεις ή νιώθεις φόβο για την έκβαση
των προσπαθειών σου, συνέχισε την
πορεία σου με σταθερότητα και υπομονή. Έχεις καταπληκτικές ιδέες που
χρειάζονται μια άψογη εφαρμογή.
Όπως καταλαβαίνεις, η επιτυχία δεν
μπορεί παρά να είναι μονόδρομος.
Αιγόκερως: Όσο σκληρό και αν είναι,
θα πρέπει εσύ ο ίδιος να διαφυλάξεις
τα συμφέροντά σου από τις απειλές
που δέχεσαι. Ειδάλλως, μην περιμένεις να το κάνει κάποιος άλλος αντί
για εσένα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει
ότι θα στερηθείς τη βοήθεια αγαπημένων προσώπων, αν αυτό κρίνεις
ότι το χρειάζεσαι. Ζήτησέ την και να
ξέρεις ότι θα την έχεις.
Υδροχόος: Ψυχραιμία! Η μοναδική
συμβουλή για εσένα, φίλε Υδροχόε!
Ναι, θα υπάρξουν αντιξοότητες. Ναι,
θα υπάρξουν εμπόδια. Αλλά να θυμάσαι ότι τίποτα δεν θα είναι πέρα των
δυνάμεών σου. Άρα, πάρε βαθιά
ανάσα και οπλίσου με υπομονή. Έτσι
θα μπορέσεις να σκεφτείς τις καταλληλότερες λύσεις ανά περίπτωση,
αποφεύγοντας τις σπασμωδικές
κινήσεις.
Ιχθείς: Εμπόδια και καθυστερήσεις σε
βγάζουν από το πρόγραμμά σου, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται άγχος
και ανησυχία. Εύκολα, όμως, θα
καταφέρεις να ισορροπήσεις τις αναποδιές. Ο αέρας της ανανέωσης ξεκίνησε ήδη να φυσάει και θα γίνει
αισθητός σε πολλούς τομείς της ζωής
σου.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
4 καραμελένιες μηλόπιτες
Υλικά
4 κ.σ. βούτυρο, 4 κ.σ. μέλι
θυμαρίσιο
4 κ.σ. κρέμα γάλακτος, 4
μέτρια μήλα
1/2 πακέτο (125 γραμμ.)
μπισκότα digestive
1 πρέζα κανέλα, 1 πρέζα
αλάτι
2 κ.σ ακατέργαστη ζάχαρη
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες.
Παράλληλα, θρυμματίζουμε τα μπισκότα και τα ανακατεύουμε με την κανέλα. Θα χρειαστούμε 4 φορμάκια μιας
χρήσεως ή 4 ramekin (πυρίμαχα σκεύη για σουφλέ).
Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το βούτυρο, το μέλι, την
κρέμα και το αλάτι. Ανακατεύουμε να διαλυθούν και μόλις
πάρουν βράση τα αφήνουμε 3-4΄ ακόμη, να σχηματίσουν
χοντρές φουσκάλες. Ισομοιράζουμε τη μισή γέμιση-σος
στα 4 φορμάκια και στη συνέχεια, με τη μισή ποσότητα
μήλου, κάνουμε από μία στρώση φρούτου σε κάθε ένα.
Συνεχίζουμε με τα μισά θρυμματισμένα μπισκότα κι επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα μήλα, 1 στρώση σε κάθε
φορμάκι. Τελειώνουμε με μία στρώση από μπισκότα και
περιχύνουμε κάθε φορμάκι με τη σος που έχει μείνει.
Βάζουμε τα φορμάκια σε σχάρα και πασπαλίζουμε με την
ακατέργαστη ζάχαρη. Τα ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις για περίπου 20΄
μέχρι να ροδίσουν. Αφήνουμε να σταθούν για 5΄ στα φορμάκια και αναποδογυρίζουμε. Σερβίρουμε με χτυπημένη
κρέμα γάλακτος.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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
Άμιλλα είναι η τάση να
φτάσει κανένας τον
άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο
άλλος τον ξεπερνάει
Αριστοτέλης

Α

Αντιλήψεις που δεν τις χωράει
ο ανθρώπινος νους

λγεινή εντύπωση μου προκάλεσε ξενοδοχείο στη περιοχή Πρωταρά στο οποίο αποταθήκαμε να πάρουμε
πρωινό και να πληρώσουμε φυσικά το αντίτιμο των 8
ευρώ το άτομο. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου είχε δώσει
λέει εντολή να μην δέχεται εξωτερικούς πελάτες λόγω
πληρότητας . Σημειώνεται πως τη συγκεκριμένη ώρα περί
τις 9,30 πμ τα τραπέζια που σέρβιραν το πρωινό ήσαν
κατά τα 2/3 άδεια. Σεβόμενοι την εντολή του ξενοδοχείου,
ρωτήσαμε αν θα μπορούσαμε να καθόμασταν στο μπαράκι
έξω στην πισίνα για ένα πρωινό φραπέ. Η απάντηση ήταν
και πάλι αρνητική. Εκείνη τη στιγμή δεν εξεπλάγηκα. Απλά
ανησύχησα με τις αντιλήψεις και τις νοοτροπίες.
Αποχωρήσαμε από το ξενοδοχείο, γιατί απλά νιώσαμε
ΔΗ
παρείσακτοι στον ίδιο μας τον τόπο.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Σ

Κλήρωση Λαχείου ΣΕΚ 2017

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

9. 016673

αεροπορική
εταιρεία
Cobalt (προσφορά LOUIS
TRAVEL LTD)

Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

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

1. 070197

Αυτοκίνητο NISSAN QASHQAI 1.6 dci
VISIA ΑΥΤΟΜΑΤΟ

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

2. 027612

TV stand sideboard LORENZO8806-04
(προσφορά ANDREOTTI)

11. 029038 Ηλεκτρική σκούπα SUPER GENERAL (προσφορά EMILIOS ELIADES APPLIANCES LTD)

3. 032578

Συσκευή κλιματισμού FUJICO INVERTER
(προσφορά TEKLIMA)

4. 030929

Φορητός υπολογιστής DELL

12. 023343 Τραπέζι RIBALD FOLDING WHITE, με 6
καρέκλες FIESTA WHITE (προσφορά
LORDOS PLASTICS LTD)

5. 028359

Δωροκουπόνι αξίας €200 (προσφορά
STROMA LTD)

13. 070941 Καρέκλα γραφείου (προσφορά TAKIS
CHARALAMBOUS LTD)

6. 074710

Δωροκουπόνι αξίας €200 (προσφορά
GEVOREST LTD)

14. 054308 Δωροκουπόνι αξίας €100 (προσφορά
AMATHUS TRAVEL LTD)

7. 015198

Δωροκουπόνι αξίας €200 (προσφορά
APHROSTROM LTD)

15. 074904 Ηλεκτρική σκούπα ΙΖΖΥ Cleaner (προσφορά SOFRONIOU ELΕCTRONICS).

8. 017993

Αεροπορικό
εισιτήριο
Αθήνα
ή
Θεσσαλονίκη με επιστροφή με την

Πληροφορίες στο τηλ. 22849849

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

μεγάλη διεθνής νίκη της
Εθνικής Κύπρου σε βάρος
της Βοσνίας αναπόφευκτα
σκόρπισε ρίγη συγκίνησης και
περηφάνιας όχι μόνο στους
ποδοσφαιρόφιλους αλλά σε
κάθε πολίτη της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η κατάθεση
πάθους, ψυχής και κάθε ικμάδας της δύναμης των παικτών
μας στο δεύτερο ημίχρονο, σε
συνδυασμό με την έξυπνη
τακτική του Ισραηλινού τεχνικου Μπεν Σιμόν, έφεραν το
ποθητό αποτέλεσμα. Ο ενθουσιασμός της νίκης, σε συνάρτηση με την εκ νέου πρόκριση
του ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του
«Τσάμπιονς Λίγκ» παρέσυρε
δημοσιογράφους, φιλάθλους
και παράγοντες να μιλήσουν
για άνοιξη του Κυπριακού
ποδοσφαίρου.
Μάλιστα κάποιοι προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα
άφησαν να νοηθεί ότι η
Κύπρος εισήλθε στον αστερισμό των υψηλών πτήσεων του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Δυστυχώς, ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε το άλλο. Ούτε η
Κυπριακή ποδοσφαιρική άνοιξη ήρθε, ούτε μπήκαμε στον
κατάλογο των προηγμένων
ομάδων της ποδοσφαιρικής
Ευρώπης. Απλώς, ως ποδοσφαιρική Κύπρος τα τελευταία
χρόνια κάναμε σημαντικά
βήματα προόδου σε ότι αφορά
στο επίπεδο του θεάματος που
παρουσιάζουν οι ομάδες στο
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας. Με
άλλα λόγια το επαγγελματικό
μας πρωτάθλημα έγινε πιο
ανταγωνιστικό λόγω της συμμετοχής πληθώρας ξένων
ποδοσφαιριστών σε συνάρτηση με το μαύρο χρήμα που ρέει
άφθονο στους υπόγειους
ποδοσφαιρικούς διαδρόμους.
Σε καμμία περίπτωση δεν υποτιμούμε την άνοδο της Κύπρου
στο Ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό
χρηματιστήριο, κυρίως εξαιτίας της συμμετοχής του
ΑΠΟΕΛ για πέμπτη χρονιά τα
τελευταία χρόνια στο κορυ-

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ

Ανώμαλη προσγείωση ή πτήση
στην πραγματικότητα
φαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Ούτε αγνοούμε την κατά καιρούς θετική
πορεία ομάδων όπως η ΑΕΚ, ο
Απόλλων, η ΑΕΛ και η
Ανόρθωση
επί
Τιμούρ
Κετσπάγια στην Ευρώπη. Ούτε,
θεωρούμεν αμελητέο το γεγονός πως η Εθνική Κύπρου
όρθωσε, κατά κάποιο τρόπο,
ευρωπαικό
ανάστημα
τα
τελευταία χρόνια, κυρίως επί
Άγγελου Αναστασιάδη και
Πάμπου Χριστοδούλου. Πέραν
τούτων, όμως, είναι ψευθαίσθηση να ισχυριζόμαστε ότι
κάναμε ποδοσφαιρικά άλματα.

ΑΛΜΑΤΑ
Ποδοσφαιρικά άλματα στο
παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα έκανε το Βέλγιο που
μέσα σε μια δεκαετία αναδεί-

• Οι φτωχές υποδομές, το ανύπαρκτο όραμα και το
αναιμικό οικοδόμημα ή πως μπορεί να αλλάξει η μαύρη
μοίρα του ποδοσφαιρικού μας αύριο
χθηκε σε ποδοσφαιρική υπερδύναμη χάρις στον σωστό σχεδιασμό και στις πρότυπες
υποδομές σε επίπεδο ακαδημιών. Ακόμη, θεαματική πρόοδο σημείωσε η μικροσκοπική
πληθυσμιακά Ισλανδία, που
από το μηδέν, προκρίθηκε σε
τελικό Euro, υποχρεώνοντας
την ποδοσφαιρική Ευρώπη να
παραμιλά για τα κατορθώματα
της τα οποία οφείλονται τόσο
στον προγραμαμτισμό σε επίπεδο ακαδημιών, όσο και στη
δημιουργία υποδομών σε
έμψυχο και άψυχο υλικό.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ
Δυστυχώς, εμείς στην Κύπρο
ζώντας στον μικρόκοσμο του
εύκολου κέρδους, του αρχοντοχωριατικού εντυπωσιασμού
και της αρπακτής, ούτε ακαδημίες υψηλών προδιαγραφών
διαθέτουμε, ούτε εθνικό προγραμματισμό έχουμε. Αρκούμαστε σε μαζική συμμετοχή
των παιδιών μας στο ποδοσφαιρικό άθλημα, κάτω από
συνθήκες πρόχειρες και περιστασιακές. Κάποιες φιλότιμες
προσπάθειες ανθρώπων που
αγαπούν το άθλημα και το
βλέπουν ως κοινωνικό αγαθό,

Ήρθε η ώρα, η πολιτεία να παύσει να κάνει τα στραβά μάτια στην τραγική κατάσταση
στην οποία περιήλθε το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Αντί να ενισχύει οικονομικά τις ομάδες – εταιρείες για ανέγερση σύγχρονων γηπέδων, μάλιστα, σε περίοδο κρίσης με
χιλιάδες νοικοκυριά φτωχοποιημένα, ας στηρίξει έμπρακτα την υγιή ανάπτυξη του
ποδοσφαίρου σε επίπεδο
υποδομών – ακαδημιών
παρέχοντας γενναιόδωρα
κίνητρα. Απαράβατος
κανόνας προς τούτο πρέπει να είναι η εφαρμογή
αυστηρών όρων στις ομάδες που ενδιαφέρονται να
επωφεληθούν αυτών των
κινήτρων. Και το πιο
σημαντικό. Η Πολιτεία
οφείλει να υιοθετήσει οδικό
χάρτη εξυγίανσης του
Κυπριακού ποδοσφαίρου
το οποίο από καρκινογόνο
κύτταρο της κοινωνίας να
μετατραπεί σε ισχυρό
μύ προς όφελος
του πληθυσμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕΚ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Τ

α κολλέγια Cyprus College και Intercollege
προσφέρουν
μέσω
του
Τμήματος
Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ προς τα μέλη του
Κινήματος και τα εξαρτώμενα τους υποτροφίες
στους ακόλουθους κλάδους σπουδών:
Cyprus College:
Υποτροφίες ύψους 50% για όλα τα έτη φοίτησης
στους εξής κλάδους:
• Διαδικτυακό Μάρκετινγκ – Digital Marketing
• Διοίκηση Ξενοδοχείου – Hotel Management
• Τεχνικός Ηλεκτρολογίας – Electrical Technician
• Γραμματειακά – Office Administration
• Μουσική Τεχνολογία – Music Technology
• Βοηθός Οδοντιατρείου – Dentist Assistant
Intercollege:
• Πέντε Υποτροφίες μέχρι και 20% σε κάθε
κέντρο σπουδών σε μέλη της ΣΕΚ και τα εξαρτώμενα τους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικο-

νομικές και οικογενειακές δυσκολίες.
• Πέντε υποτροφίες σε κάθε κέντρο σπουδών
που αντιστοιχούν στο 40% των διδάκτρων σε
αποφοίτους με γενικό βαθμό 18 και άνω.
• Τρεις υποτροφίες στα πτυχία του Middlesex
του Ηνωμένου Βασιλείου που προσφέρει του
Intercollege στην Λεμεσό και ανέρχονται στο 15%
των διδάκτρων σε αποφοίτους που πληρούν τα
κριτήρια εισδοχής.
• Παράλληλα για όλους τους ενδιαφερόμενους
για τα προγράμματα σπουδών της Ναυτικής
Ακαδημίας Κύπρου 25% υποτροφία νοουμένου
ότι ο γενικός βαθμός απολυτηρίου είναι 15/20 ή
75%.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τους Οργανωτικούς Γραμματείς
για να προμηθευτούν την σχετική αίτηση.
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

κάπου
σκοντάφτουν
και
μένουν ημιτελείς αφού διαπιστώσουν ότι το οικοδόμημα
είναι κτισμένο στην άμμο εξυπηρετώντας αποκλειστικά και
μόνον τους επιτήδειους αετονύχηδες του εύκολου πλουτισμού.

ΤΑ ΣΤΗΜΕΝΑ
Τα στημένα παιγνίδια και οι
κόκκινοι
φάκελλοι
που
κοσμούσαν το Πρωτάθλημα
για μια και πλέον δεκαετία σε
συνδυασμό με την ακατάσχετη
χρήση ξένων παικτών σε
βάρος των ντόπιων ταλέντων
αποτέλεσαν την μεγαλύτερη
πληγή του βασιλιά των αθλημάτων στον τόπο μας. Η
όποια, πρόοδος στο αγωνιστικό επίπεδο του ποδοσφαίρου
οφείλεται σε υποκειμενικούς
παράγοντες και όχι στον εθνι-

15

κό προγραμματισμό, ο οποίος
ήταν ανύπαρκτος και στιγματιζόταν από το άφθονο, εν
πολλοίς μαύρο χρήμα που
παράγει η επιχειρηματική
εμπολοκή.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Όσο για την πολυδιαφιζόμενη
ανάπτυξη τι να πούμε; Με 20
ξένους στο ρόστερ της κάθε
ομάδας, για ποια ανάπτυξη
νομιμοποιούνται
κάποιοι
αρμόδιοι ή μη, να μιλούν. Με
τον κραυγαλέο παροπλισμό
των Κυπρίων παικτών που
διψούν για διάκριση, ποια
πρόοδο εννοούν;
Συνεπώς, ας μην σπεύδουν
κάποιοι να μιλούν για ποδοσφαιρική άνθηση ή για μια νέα
Εθνική ομάδα με μέλλον, τη
στιγμή που οι πλείστοι ποδοσφαιριστές της, δεν θεωρούνται βασικοί στις ομάδες τους.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Αν πράγματι θέλει η Πολιτεία,
(ΚΟΑ) και η ΚΟΠ ως ανώτατη
ποδοσφαιρική
αρχή,
να
φέρουν την ποδοσφαιρική
άνοιξη στην Κύπρο, ας τολμήσουν να κάνουν επανάσταση
στον χώρο. Μέσω βραχυπρόσθεσμης, μεσοπρόθεσμης και
μακρόπνοης
στρατηγικής,
μπορούν αν το θελήσουν φυσικά, να συγκροτήσουν Πλαίσιο
Ανασυγκρότησης του ποδοσφαρικού οικοδομήματος, με
φόντο την εξυπηρέτση της κοινωνία και της οικονομίας και
όχι των ιδιοτελών σκοπιμοτήτων των επιτήδειων που
λυμαίνονται το άθλημα. Αν το
τολμήσουν, ο κόσμος θα τους
αγκαλιάσει, τα γήπεδα θα
ξαναγεμίσουν, το άθλημα θα
μετατραπεί σε χρήσιμη οικονομική βιομηχανία, τα ντόπια
ταλέντα θα μεγαλουργήσουν
και η Κύπρος θα αυξήσει αξιόπιστα τις μετοχές της στο
Ευρωπαικό και παγκόσμιο
ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο
με ευδιάκριτο το όφελος για το
κοινωνικό σύνολο και όχι για
τους λιγοστούς αετονύχηδες
όπως συμβαίνει σήμερα.
Αν όχι, το ποδόσφαιρο θα
παραμείνει απαξιωμένο στην
συνείδηση των πολιτών, τα
ταλέντα ντόπια κοπής θα αναμένουν εναγωνίως το θαύμα
της συγκυρίας στον δύσβατο
δρόμο της ανέλιξης τους και η
Εθνική Κύπρου θα παραμένει
εσαεί φτωχός συγγενής στην
Ευρώπη προσδοκώντας σε
κάποιο μαγικό ραβδί για
ποθούμενες υψηλές πτήσεις.
Προς το παρόν παραμένουμε
προσκολλημένοι στις χαμηλές
πτήσεις της ωμής πραγματικότητας ή στις ανώμαλες προσγειώσεις για εκείνους τους
αφελείς που πίστεψαν πως η
περιστασιακή νίκη επί της
Βοσνίας μετέτρεψε την Κύπρο
σε Ευρωπαϊκη δύναμη.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Δημοσιογράφος διπλωματούχος προπονητής
ποδοσφαίρου (UEFA)
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Συνάντηση ΣΕΚ με αντιπροσωπεία
των Αυστριακών Συνδικάτων OGB

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Πρακτική άσκηση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σ

Με την Αλεξάνδρα Ατταλίδου
Εκπρόσωπο Τύπου Γραφείου
Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο

1

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρακτική
άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Ναι, ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου και θα
παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
για πρακτική άσκηση που αρχίζει την 1η
Μαρτίου έως 31 Ιουλίου 2018. Οι ασκούμενοι
έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική
εμπειρία, θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν
με ανθρώπους από όλες τις χώρες της ΕΕ, θα
μπορέσουν να εφαρμόσουν τις θεωρητικές
τους γνώσεις σε ένα συναρπαστικό εργασιακό περιβάλλον.

υνάντηση με τον γενικό γραμματέα
της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα είχε την
περασμένη εβδομάδα στο οίκημα της
ΣΕΚ , αντιπροσωπεία των αυστριακών συνδικάτων OGB κατά την επίσκεψη τους στην Κύπρο, στο πλαίσιο
της προσπάθειας για περαιτέρω

Κύπρο όπως επίσης και τεκταινόμενα
που αφορούν την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος.
Αναδείχθηκε παράλληλα ο ρόλος και
η αλληλεγγύη ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη των ευρωπαϊκών συνδικάτων για μεγιστοποί-

θεσμικού πλαισίου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.
Η Αυστριακή αντιπροσωπεία με τη
συνοδεία του αναπληρωτή της Ομοσπονδίας Γιώργου Κασιούρη και του
Οργανωτικού γραμματέα Χριστόδουλου Βασιλείου, επισκέφθηκε το εργο-

√

Κοινός στόχος η ενδυνάμωση του ρόλου των εργαζομένων
και η προώθηση της αξιοπρέπειας στην εργασία ως βασική
συνιστώσα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας

2

Μπορεί να ανοίξει πόρτες εργασίας; Ναι,
μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό εφαλτήριο για την περαιτέρω σταδιοδρομία στις
Βρυξέλλες αλλά και οπουδήποτε αλλού. Η
πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό να τους δώσει τη
δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις
που απέκτησαν και να εξοικειωθούν με τις
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3

Για την κατεύθυνση δημοσιογραφίας; Οι
υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία που να αποδεικνύεται είτε
από δημοσιεύσεις είτε από την εγγραφή τους
ως μελών σε ένωση δημοσιογράφων κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την
απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόμενου στα κράτη μέλη ή στα
υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4

Για την κατεύθυνση «Βραβείο Ζαχάρωφ»;
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με τη δράση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και με τη σχετική διεθνή νομοθεσία. Απευθύνεται σε υποψηφίους με έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα
των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

5

Οι υποψήφιοι τι οφείλουν να έχουν; Την
ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς
ένταξη χώρας. Να έχουν συμπληρώσει κατά
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρακτικής άσκησης το 18ο έτος. Να γνωρίζουν
άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη περίοδο
πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ' αμοιβή από τον προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων.
Για υποβολή αιτήσεων:
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?
tab=1&typ=paid&language=en

ενδυνάμωση της συνεργασίας των
δυο συνδικαλιστικών οργανώσεων
μελών των Ευρωπαϊκών συνδικάτων
(ETUC).
Ο κ. Μάτσας στην παρουσία της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών ΣΕΚ ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην

στάσιο ELYSSE όπου είχε την ευκαιρία
να συνομιλήσει με τη Διεύθυνση και
με τους εργαζόμενους με τους οποίους αντηλλάγησαν απόψεις για τον
τρόπο λειτουργίας των εργασιακών
σχέσεων και της συνδικαλιστικής
παρέμβασης, για επίλυση προβλημάτων που αναφύονται.

Αύξηση δείκτη συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων
Α

νησυχίες προκαλεί η εκτίναξη του
δείκτη εργατικών ατυχημάτων. Το
2016 ο δείκτης (ατυχήματα ανά
100.000 εργαζόμενους), ανέβηκε στο
609,3 από 519,1 το 2015. Κατά τον
τρέχοντα μήνα η εκστρατεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εστιάζει τις επιθεωρήσεις σε υποστατικά
βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών.
Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των
εργατικών ατυχημάτων και των
επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν
λόγω βιομηχανίες. Σκοπός της
εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση
όλων των εμπλεκομένων στην εν
λόγω οικονομική δραστηριότητα επί
της ανάγκης λήψης προστατευτικών
και προληπτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων. (Σελ.3)
Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας, οι κυριότερες αιτίες εργατικών ατυχημάτων στις μονάδες

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ηση της δυνατότητας για δημιουργία
ενός ουσιαστικού υπόβαθρου αναβάθμισης των εργασιακών σχέσεων,
της ενίσχυσης του ρόλου και των
δικαιωμάτων των εργαζομένων, την
προώθηση της αξιοπρέπειας στην
εργασία και την ενδυνάμωση της κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο ενός

www.sek.org.cy,

√Η

εκστρατεία επιθεωρήσεων του υπουργείου Εργασίας
επικεντρώνεται σε υποστατικά Τροφίμων και Ποτών

παρασκευής τροφίμων και ποτών
είναι από τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο και οι πτώσεις από ύψος, οι παγιδεύσεις και συνθλίψεις από τα επι-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

κίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών και οι συγκρούσεις προσώπων με κινούμενα ή μεταφερόμενα
αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων
και οχημάτων.

www.oho-sek.org.cy

