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Σύμμαχοςτηςαποδοτικότητας
ηευεξίαστηνεργασία

Η

ύπαρξη ασφαλών και υγιών
συνθηκών εργασίας συμβάλλουν σημαντικά στην αποδοτικότητα των εργαζομένων ενισχύοντας την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Θετικότατη θεωρείται
και η συμβολή του ευχάριστου και
δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας.

(Σελ.9)

Βραδυφλεγήςβόμβα
ΙδιωτικόχρέοςκαιΜΕΔ

Τ

α Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
νοικοκυριών και επιχειρήσεων
και το ιδιωτικό χρέος θεωρούνται
ως βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικοικονομικής ζωής
στην Κύπρο. Ευθύνη της πολιτείας
(Σελ.5)
να βρει δόκιμες λύσεις.
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• ΗΣΕΚκαθησυχάζειτουςεργαζόμενους

Δενκινδυνεύειτούψος
τουκατώτατουμισθού

Α

χρείαστες αντιπαραθέσεις στο συνδικαλιστικό σκηνικό πυροδότησε η
δήλωση του υπουργού Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη ότι δεν θεωρεί τον
κατώτατο μισθό στην Κύπρο χαμηλό.

4 ΆτοπηκαιαδόκιμηητοποθέτησητουυπουργούΟικονομικών
ΧάρηΓεωργιάδηπουθεωρείυψηλόντονκατώτατομισθό

4 Ώραστήριξης

Σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα
επέκρινε με δριμύτητα την τοποθέτηση
του υπουργού θεωρώντας την ως
ατυχή. Με ομοβροντία τα συνδικάτα
απάντησαν πως δεν τίθεται θέμα

τωνεργαζομένων,των
χαμηλοεισοδηματιώνκαι

4 Ηανακίνησηκατώτατου

τωνευάλωτων

μισθούστοπαρόνστάδιο
δενεξυπηρετείαπολύτως
κανένανσκοπό

ομάδωντου
πληθυσμού

4 Οιμισθοίδεναποτελούν
ανταγωνιστικόμειονέκτημα
στιςεπιχειρήσειςδιαμηνύει
ογ.γτηςΣΕΚΑνδρέαςΦ.
Μάτσας
κατώτατου μισθού ο οποίος παραμένει
παγοποιημένος από το 2012 με διάταγμα της υπουργού Εργασίας.
Η ΣΕΚ θεωρεί άτοπη και αδόκιμη την
παρέμβαση του Χάρη Γεωργιάδη η
οποία μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης
από επιτήδειους εργοδότες σε μια
περίοδο που ο τόπος έχει απόλυτη ανάγκη την πλήρη εργασιακή ομαλότητα.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας διαμήνυσε ότι οι μισθοί σε
καμμία περίπτωση δεν αποτελούν
ανταγωνιστικό μειονέκτημα των επιχει-

ρήσεων, τονίζοντας ότι αυτού του
είδους οι δηλώσεις στέλνουν λανθασμένα μηνύματα. Επισήμανε τις περσινές
ξεκάθαρες δηλώσεις της καθύλην αρμόδιας υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδουότι «παρά τις μεγάλες πιέσεις
τις κρίσης και της ψηλής ανεργίας δεν
τίθεται κανένα θέμα μείωσης του κατώτατου μισθού, ούτε υπάρχει τέτοια
πρόθεση.»
Υπενθύμισε δε πως, σε αντίθεση με τις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η
Κύπρος δεν έχει κατώτατο όριο μισθού
για όλα τα επαγγέλματα.
(Σελ.3)

ΣτομικροσκόπιοΑναστασιάδηνατεθείοΣυνεργατισμός
α όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο
Συνεργατισμό δεν αφήνουν αδιάφορο το συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ.

Τ

Ο Συνεργατισμός βοήθησε την Κύπρο να σταθεί όρθια
μέσα στα ερείπια που δημιούργησε η τουρκική εισβολή και η πολύχρονη κατοχή.

Ο Συνεργατισμός τους τελευταίους μήνες πήρε μια
πορεία που σταδιακά αλλά σταθερά τον μετατρέπει
σ’ ένα αυστηρά εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα, που
μόνιμος και αποκλειστικός του στόχος είναι το κέρδος.

Σίγουρα στην πορεία έγιναν λάθη και υπήρξαν
παραλείψεις, ενώ οι πολιτικές παρεμβάσεις για την
ικανοποίηση ποικίλων αιτημάτων ήταν μόνιμα
παρούσες.

Μέσα απ’ αυτή τη διάσταση κρίνουμε και διακρίνουμε πως, το Συνεργατικό Κίνημα έχασε τον κοινωνικό
του ρόλο και έχει ηθελημένα διαγράψει την κοινωνική του αποστολή, η οποία δεν υλοποιείται με τη
διοργάνωση συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων.
Ο Συνεργατισμός σ’ όλα τα στάδια της πολύχρονης
ζωής και δράσης του, είχε στο επίκεντρο του τον
απλό άνθρωπο, τον εργάτη, τον αγρότη, τον μεροκαματιάρη και μέσα από τη λογική της αλληλεγγύης
βοήθησε την Κύπρο – και ιδιαίτερα την ύπαιθρο και
την ενδοχώρα – να προοδεύσουν και να αναπτυχθούν.

• ΤοΣυνεργατικόΚίνημακακώςδιέγραψε
τηνκοινωνικήτουαποστολήοδεύοντας
στηνπλήρηεμπορικοποίηση
τωνδραστηριοτήτωντου
Η αλλαγή πλεύσης του Συνεργατισμού προς την
πλήρη εμπορικοποίηση του, δημιουργεί ποικίλες
αναστατώσεις και προβληματισμούς.
Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας να επανεξετάσουν τα όσα έχουν
σχεδιαστεί αναφορικά με το μέλλον του Συνεργατικού

Κινήματος στον τόπο μας.
Να γίνει μια σε βάθος ανασκόπηση της πορείας, τουλάχιστον, των τελευταίων 36 μηνών, (προσλήψεις,
αξιολογήσεις προσωπικού, εργασιακές σχέσεις,
πολιτική δανείων και χορηγήσεων, τέλη και χρεώσεις
κ.λ.π.) και να καθοριστεί νέο στίγμα πλεύσης λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της δημιουργίας μιας
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με κοινωνικό και
ανθρώπινο πρόσωπο.
Το να χρεώνεις π.χ. σήμερα 1 ευρώ τη σελίδα την
έκδοση κατάστασης λογαριασμού (statement of
account), ή να χρεώνεις το συνταξιούχο με 1 ευρώ για
κάθε λογαριασμό που ξοφλά π.χ. ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, κ.λ.π.
αποτελεί υπερβολή που ξεπερνά κάθε όριο ανοχής.
Θέλουμε να πιστεύουμε πως, ο Νίκος Αναστασιάδης
θα ασχοληθεί προσωπικά και σε βάθος με τα όσα
τεκταίνονται σήμερα στη Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα και θα λάβει διορθωτικές αποφάσεις που
θα καταλαγιάζουν τις ανησυχίες της ΣΕΚ που είναι
ανησυχίες ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Το όραμα
Μακρόν για
μια νέα Ευρώπη

Σ

ημαδιακή για το μέλλον
της Ευρώπης θεωρείται η
ομιλία το Γάλλου προέδρου
Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος
επέλεξε τον λόφο της Πνύκας,
αντί της Βουλής, για να απευθύνει την ομιλία του για το
μέλλον της Ευρώπης, στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Ελλάδα την
περασμένη εβδομάδα. Μίλησε
στα ελληνικά, προφανώς ως
συμβολική ένδειξη της αγάπης
του στα Ελληνικά Γράμματα,
τονίζοντας πως «η Ελληνική
κρίση είναι μια αποτυχία της
Ευρώπης».
Μίλησε για περισσότερη και
πιο δημοκρατική Ευρώπη
προτείνοντας έναν οδικό
χάρτη για το μέλλον της. Θέλω
να σας μιλήσω με τη γλώσσα
της αλήθειας, είπε, επισημαίνοντας και τα ακόλουθα:
• Στην Ευρώπη σήμερα η
εμπιστοσύνη απειλείται. Θα
πρέπει να βρούμε τη δύναμη
να επανεκκινήσουμε την
Ευρώπη
• Η πραγματική εθνική
κυριαρχία πρέπει να οικοδομηθεί μέσα στην Ευρώπη που
να μας επιτρέπει να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας
• Οι προκλήσεις δεν μπορούν
να αντιμετωπιστούν από τα
κράτη και τα έθνη, κοιτάξτε
την κλιματική αλλαγή, την
οικονομική κρίση, τη μετανάστευση, την τρομοκρατία.
Σήμερα όλα αμφισβητούνται.
• Έχουμε ρήγματα στον κοινωνικό ιστό γιατί χάσαμε τον
άξονα στον οποίο λειτουργούσαμε. Πρέπει να φτιάξουμε
ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης για όλους αυτούς που
λαμβάνουν αποφάσεις.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ξ.Ξ.
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Οικοδομώντας τη νέα Ευρώπη

Ι

στορική από κάθε άποψη
θεωρείται η ομιλία του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ
Μακρόν από την Πνύκα την
περασμένη εβδομάδα. Με μια
τεράστια δόση ειλικρίνειας,
παραδέχθηκε δημοσίως πως οι
προδοσίες της ευρωπαϊκής
ιδέας έχουν διαβρώσει την
εμπιστοσύνη των πολιτών
τονίζοντας πως η Ελληνική
κρίση είναι μία αποτυχία της
Ευρώπης. Χωρίς μισόλογα,
υπογράμμισε πως υπάρχουν
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

ρήγματα στον κοινωνικό ιστό
γιατί «χάσαμε τον άξονα στον
οποίο λειτουργούσαμε».
Σοφά τα λόγια του Γάλλου
προέδρου ο οποίος αγωνιώντας για τον στραβό δρόμο που
πήρε η Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια, επιχειρεί μέσω της ομιλίας του από την Πνύκα να
θέσει επί τάπητος τις προυποθέσεις για επανεκκίνηση
μιας αισιόδοξης Ευρωπαικής
πορείας με σκοπό τη δημιουργία μιάς νέας Ευρώπης που δεν

Σ

θα πληγώνει και δεν θα απογοητεύει τους πολίτες της.
Είναι γεγονός πως οι προσδοκίες των Ευρωπαϊκών λαών
είναι αδύνατο να πάρουν
σάρκα και οστά μέσα από την
υφιστάμενη δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων
διαφάνειας και η διαχρονική
ερωτοτροπία αξιωματούχων
των Βρυξελλών με τα πανίσχυρα επιχειρηματικά «λόμπυ»,
ευνοούν σαφώς τις πολυεθνικές εταιρείες και τις τράπεζες
σε βάρος των Ευρωπαϊκών
κοινωνιών. Αυτές οι «τοξικές»
πρακτικές
αποδυνάμωσαν
αισθητά την προσπάθεια αποτροπής της οικονομικής κρίσης
ενώ συνέβαλαν σημαντικά στην
εξαθλίωση των χωρών του
νότου. Είναι κοινή η πεποίθηση πως το Ευρωπαϊκό όραμα
σιγά - σιγά ξεθωριάζει. Αυτό
επιβεβαιώνεται «πανηγυρικά»
τον τελευταίο καιρό με την
αναποτελεσματική αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού, της
Τρομοκρατίας, του Κλιματικού
και της άτολμης στάσης της
Ε.Ε έναντι της Ερντογανικής
Τουρκίας, που τείνουν να
μετατρέψουν την Ευρώπη σε
όμηρο των ατυχών πολιτικών
της επιλογών. Όπως και ο
ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος ομο-

Μπορεί λοιπόν κάποιος να διαφωτίσει
τους πολίτες και ιδιαίτερα τους γονείς
γιατί λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία,

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

δόθηκαν οδηγίες για να φτιαχτούν πεζοδρόμια και να βαφτούν διαβάσεις πεζών;
Από το τέλος Ιουνίου μέχρι και την έναρξη
της σχολικής χρονιάς τι στο καλό έκαναν
οι υπηρεσίες.
Ευλόγως κάποιοι θα διερωτηθούν: Όταν
για τα μικρά και ασήμαντα δεν υπάρχει ο
απαιτούμενος συντονισμός και προγραμματισμός τι να αναμένει κανείς για τον
τρόπο χειρισμού σοβαρότερων ζητημά-

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)

λόγησε από την Πνύκα «οι
προδοσίες της ευρωπαϊκής
ιδέας έχουν διαβρώσει την
εμπιστοσύνη»
επιφέροντας
ανυπολόγιστα πλήγματα στην
αλληλεγγύη και κατεπέκταση
στην ευημερία των λαών. Ήλθε
λοιπόν ή ώρα, να ξαναβρούμε
τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης προκειμένου να ξαναπετύ-

• Η σημασία της ομιλίας
Εμμανουέλ Μακρόν στην
Πνύκα με φόντο την
ταραγμένη ανθρωπότητα
χουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ
των ευρωπαίων πολιτών προωθώντας ένα ανθρωποκεντρικό πρότυπο. Προβάλλει αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης ενός
ξεκάθαρου πολιτικού προσα-

νατολισμού που να προωθεί τα
ευρύτερα συμφέροντα των
Ευρωπαίων πολιτών και των
κοινωνιών. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με σεβασμό στο
έθνος – κράτος, κοινή εξωτερική πολιτική και ενιαία ομπρέλλα άμυνας, κατά τρόπο που να
διασφαλίζει την ασφάλεια των
κρατών – μελών, τη διαφάνεια
στα οικονομικά, την αλληλεγγύη και την ισχυροποίηση του
κράτους πρόνοιας. Ορόσημο
για υλοποίηση αυτού του στόχου θεωρούμεν την ομιλία
Μακρόν στην Πνύκα και την
ανάληψη πρωταγωνιστικών
πρωτοβουλιών από τη νέα
Γαλλική ηγεσία για να δώσουμε
μια δυνατή και δίκαιη Ευρώπη
στη νέα γενιά.

Κοντολογίς, καλούμαστε ως χώρες και ως λαοί της Ευρώπης σε
ένα ευρύ πολιτικό – κοινωνικό διάλογο για να χαράξουμε ένα οδικό
χάρτη για οικοδόμηση της κοινωνικής Ευρώπης προς όφελος της
ειρήνης και της και της ευημερίας όλων.
Έντονο αποτύπωμα σαυτόν τον χάρτη θα πρέπει να έχει ο υπό
διαβούλευση Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων που αποσκοπεί
να εξασφαλίσει στους πολίτες αποτελεσματικότερα δικαιώματα
με αιχμή τις Ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, τους Δίκαιους
όρους εργασίας και την Κοινωνική προστασία για όλους. Προς την
κατεύθυσνη αυτή, ο ρόλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών συνδικάτων (ETUC) σε ευρωπαικό επίπεδο και της ΣΕΚ σε εθνικό, κρίνεται ως καθοριστικός.

Μα δεν μας δίδαξε καθόλου η κρίση και
εξακολουθούμε να ενεργούμε ασυντόνιστα;

ηκώνω για πολλοστή φορά τα χέρια
ψηλά. Δεν μπορώ και δεν θέλω να προσπαθήσω να τετραγωνίσω τον κύκλο. Και
αν επιχειρήσω με μαθητική ακρίβεια, θα
αποτύχω παταγωδώς.

• Οι προδοσίες της ευρωπαϊκής ιδέας έχουν διαβρώσει την
εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να
ξαναβρούμε αυτή την κατεύθυνση για να ξαναπετύχουμε
την εμπιστοσύνη
Καταλήγοντας έστειλε ισχυρό
μήνυμα πως «είναι ευθύνη της
δικής μας γενιάς να δώσουμε
μία δυνατή Ευρώπη στους
νέους.» Οι τοποθετήσεις
Μακρόν δεν είναι απλώς επίκαιρες και άκρως εύστοχες.
Αποτελούν τη λυδία λίθο
πάνω στην οποία η Ευρώπη
θα ξαναβρεί τον δρόμο της.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

των που αφορούν την κοινωνία ευρύτερα.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά αποδεικνύουμε, σε όλο του το μεγαλείο τον αποσυντονισμό μας ως κράτος και ως τοπικές

• Ξεχάσαμε πολύ γρήγορα
πως η απρονοησία οδήγησε
στην κατάρευση της Κυπριακής
οικονομίας και στη φονική
έκρηξη στο Μαρί

κοινωνίες αφού αποτυγχάνουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις την κατάλληλη χρονική στιγμή.

από τους άδικους χαμούς συνανθρώπων
μας ,η χώρα επιβαρύνθηκε με ένα υπέρογκο χρέος για να ανοικοδομηθεί ο μεγαλύτερος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός
της χώρας.
Δεν θέλω να γυρνώ το κεφάλι στο παρελθόν γιατί τη μιζέρια την απεχθάνομαι.
Όμως φρονώ πως θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τα λάθη του παρελθόντος για μην επαναλαμβάνονται. Σε
αντίθετη περίπτωση αν συνεχίσουμε να
κουβαλούμε τα ίδια αποσυντόνιστα
μυαλά δυστυχώς οι μελλοντικές γενιές και
πάλι θα ξαναζήσουν κρίσεις που θα τους
ρίξουν και πάλι χρόνια πίσω.

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που
κινδυνέψαμε να πτωχεύσουμε μετά την
κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος
που είχε ως αποτέλεσμα το στυγνό κούρεμα των καταθέσεων, λόγω έλλειψης προνοητικότητας και σωστών χειρισμών.

Ας προβληματιστούμε για τα απλά και τα
καθημερινά ώστε να δημιουργήσουμε
αντίληψη για το πώς πρέπει διαχειριζόμαστε τα δύσκολα. Δεν υπάρχουν πια
δικαιολογίες. Η οικονομική κρίση ήταν και
θα πρέπει να παραμείνει εσαεί ως πρόκληση μέσα από την οποία θα διδαχτούμε
από τα λάθη μας.

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που
η ασυνεννοησία και απρονοησία επέφερε
την φονική έκρηξη στο Μαρί που πέραν

Διαφορετικά θα είμαστε απόλυτα άξιοι
της μοίρα μας που ορίζεται από το μυαλό
μας!

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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Α

χρείαστες αντιπαραθέσεις στο
συνδικαλιστικό σκηνικό προκάλεσε η δήλωση του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη ότι δεν
θεωρεί τον κατώτατο μισθό στην
Κύπρο χαμηλό. Σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα στηλίτευσε την
τοποθέτηση του υπουργού θεωρώντας την ως ατυχή, απαντώντας
πως δεν τίθεται θέμα κατώτατου
μισθού ο οποίος παραμένει παγοποιημένος από το 2012 με διάταγμα της
υπουργού Εργασίας.

Η ΣΕΚ θεωρεί άτοπη και αδόκιμη την
παρέμβαση του Χάρη Γεωργιάδη η
οποία μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης
από επιτήδειους εργοδότες σε μια
περίοδο που ο τόπος έχει απόλυτη ανάγκη την πλήρη εργασιακή ομαλότητα. Ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας διαμήνυσε ότι οι μισθοί σε
καμμία περίπτωση δεν αποτελούν

• Η ΣΕΚ καθησυχάζει τους εργαζόμενους

Δεν κινδυνεύει το ύψος
του κατώτατου μισθού
τατου μισθού». Με δήλωση του στην
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ καλεί τον υπουργό
Οικονομικών να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για
ομαλή λειτουργία του
Πλαισίου εργασιακών
Σχέσεων και στήριξη
των εργαζομένων που
σήκωσαν το βαρύ φορτίο της κρίσης. Η ανακίνηση θέματος κατώτατου μισθού είναι άτοπη. Στην
Κύπρο δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος
μισθός. Συνεπώς όποια σύγκριση με

• Άτοπη και αδόκιμη η τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη που θεωρεί υψηλό τον κατώτατο μισθό
• Η ανακίνηση κατώτατου μισθού στο παρόν στάδιο
δεν εξυπηρετεί απολύτως κανέναν σκοπό
• Οι μισθοί δεν αποτελούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα
στις επιχειρήσεις διαμηνύει ο γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας

ανταγωνιστικό μειονέκτημα των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι αυτού του
είδους οι δηλώσεις στέλνουν λανθασμένα μηνύματα. Ξεκαθάρισε ότι καθύλην
αρμόδιος φορέας για τον κατώτατο
μισθό είναι μόνον ο εκάστοτε υπουργός
Εργασίας, υπενθυμίζοντας την περυσινή ξεκάθαρη θέση της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου πως «δεν
υπάρχει πρόσθεση μείωσης του κατώ-

3

άλλες χώρες τη Ευρώπης δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα.
Σε μια περίοδο που καταβάλλεται έντονη προσπάθεια από το συνδικαλιστικό
κίνημα για ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων και επαναφορά των μισθών
και ωφελημάτων θεωρούμεν ατυχή την
την πολιτική παρέμβαση η οποία μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από μερίδα
εργοδοτών.

ΚΥΠΡΟΣ
O κατώτατος μισθός καλύπτει
εννέα επαγγέλματα
Ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο αναπροσαρμόζεται κάθε Απρίλιο με διάταγμα που εκδίδει ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας.
Από την 1η Απριλίου 2012 είναι παγοποιημένος και
προνοεί μισθό πρόσληψης τα €870 μηνιαίως και μετά από εξάμηνη
συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ανέρχεται στα €924.
Στο διάταγμα που βρίσκεται σε ισχύ αναφέρεται ότι, ο κατώτατος μισθός καλύπτει πωλητές, γραφείς, νοσηλευτικούς βοηθούς, βοηθούς παιδοκόμους, βοηθούς
βρεφοκόμους, σχολικούς βοηθούς, φρουρούς, φροντιστές και καθαριστές.
Όσον αφορά τους φρουρούς και τους καθαριστές στο διάταγμα του 2012 τονίζονται τα εξής:
«Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε φρουρό ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο είναι €4.90 ευρώ, ενώ μετά από έξι μήνες υπηρεσία αυξάνεται σε
€5.20 ευρώ.
Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε καθαριστή ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο ανέρχεται σε €4.55 ευρώ, ενώ μετά από έξι μήνες υπηρεσία
αυξάνεται σε €4.84 ευρώ.»
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία του κατώτατου μισθού από το
2008 μέχρι και το 2016, καθώς επίσης και ο διάμεσος μισθός:
Έτος Κατώτατος μισθός Μετά από 6μηνη
πρόσληψης
υπηρεσία
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

€743
€791
€835
€855
€870
€870
€870
€870
€870

€789
840
€887
€909
€924
€924
€924
€924
€924

ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχει πρόθεση μείωσης
του κατώτατου μισθού
Δεν υπάρχει
πρόθεση
μείωσης του
κατώτατου
μ ι σ θ ο ύ
ξεκαθαρίζει
με δήλωσή
της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου. (Ιούλιος 2016)
«Παρά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετώπισε η αγορά εργασίας λόγω της
οικονομικής κρίσης και της ανεργίας
κατά τα προηγούμενα χρόνια, η Κυβέρνηση διασφάλισε και διατήρησε το
ύψος του κατώτατου μισθού στα €870
κατά την πρόσληψη και τα €924 μετά
από πάροδο 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη, ως ένα σημαντικό εργατικό κεκτημένο παρά τις όποιες πιέσεις της αγοράς», υπογράμμισε.
«Κατά συνέπεια, με την έξοδο της
χώρας από το Μνημόνιο, την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
τη σημαντική μείωση της ανεργίας, δεν
τέθηκε και ούτε συζητήθηκε οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη μείωση του
κατώτατου μισθού, αλλά ούτε υπάρχει
οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση» τονίζει
η κ. Αιμιλιανίδου.
Για την Κυβέρνηση, κατέληξε «αποτελεί
προτεραιότητα η διασφάλιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και

βάσει αυτής της προτεραιότητας είναι
που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται οι
πολιτικές που έμπρακτα εφαρμόζονται
από την ημέρα της ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου. Αυτές τις πολιτικές θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε
σε συνεργασία με τους κοινωνικούς
εταίρους, βελτιώνοντας
σημαντικά
το
επίπεδο
προστασίας
που
οφείλεται
να
παρέχεται
σε
όλους
τους
εργαζόμενους
αναφορικά με τα
εργατικά τους
δικαιώματα».

Γ.Γ. ΣΕΚ
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι
«είναι άνευ αντικειμένου να τεθεί προς
συζήτηση θέμα κατώτατου μισθού
λόγω των δεδομένων της οικονομίας»
και πρόσθεσε πως «εκείνο που προέχει
αν θέλουμε να προσφέρουμε θετικές
υπηρεσίες και προς τους εργαζόμενους
αλλά και προς το σύνολο της οικονομίας είναι να μεγιστοποιήσουμε τη
δυνατότητα εφαρμογής του κατώτατου
μισθού όπως προβλέπεται από το διάταγμα της Υπουργού Εργασίας.

Δήλωση Ανδρέα Φ. Μάτσα γ.γ ΣΕΚ

Ώρα στήριξης των εργαζομένων
και των ευάλωτων ομάδων
1. Οι μισθοί δεν αποτελούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα των επιχειρήσεων. Πρόσφατη έκθεση της
Ευρωπαικής Ένωσης καταγράφει πως η αύξηση
της κερδοφορίας των Κυπριακών επιχειρήσεων
αποτελεί συνάρτηση των χαμηλών μισθών
2. Οι εργοδότες οφείλουν
να αντιληφθούν πως οι εργαζόμενοι αποτελουν ζωτικό
στοιχείο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
3. Η όποια επένδυση των επιχειρήσεων θα πρέπει να
γίνει στην κατεύθυνση της αύξησης της παραγωγικότητας
4. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας και
του Υπουργικού Διατάγματος για τον κατώτατο μισθό.
Παράλληλα, είναι ευθύνη όλων η εφαρμογή της νεοψηφισθείσας νομοθεσίας για πάταξη της Αδήλωτης Εργασίας
δίδοντας διέξοδο στο πρόβλημα.
5. Είναι αδιανόητο τώρα που η οικονομία σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης να τίθεται θέμα κατώτατου μισθού. Θα ήταν σοφότερο να συζητούμε τρόπους δικαιότερης κατανομής του εθνικου εισοδήματος και περαιτέρω στήριξη
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που έχουν πληρώσει πανάκριβα το
κόστος της κρίσης.
6. Καλούμεν το υπουργείο Οικονομικών να κάνει τις δέουσες ενέργειες για ομαλή
λειτουργία των Εργασιακών Σχέσεων
7. Ο Υπουργός Οικονομικών να προωθήσει τα αναγκαία μέτρα για αποκατάσταση των κουρεμένων ταμείων προνοίας βάσει της υφιστάμενης
8. Ο υπουργός Οικονομικών να εφαρμόσει τις πρόνοιες της Συμφωνίας – Πλαίσιο στον ευρύ δημόσιο τομέα για διασύνδεση των εργατικών διεκδικήσεων στην
βάση του ονομαστικου Ακαθάριστου Εθνικου προιόντος, ΑΕΠ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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

Ό

λο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από χρόνιο πόνο στη μέση, ο οποίος
προκαλεί περισσότερη ταλαιπωρία και απώλεια εργάσιμων ημερών από κάθε άλλη πάθηση.
Ο πόνος της μέσης, γνωστός και ως οσφυαλγία, είναι το αποτέλεσμα της κακής στάσης του
σώματος και της άσκησης υπερβολικής πίεσης
στη μέση.
Η καθιστική εργασία
και
ειδικότερα ο τρό• Ολοένα και
πος που κάθεται
περισσότεροι εργακάποιος, καθώς και η
ζόμενοι υποφέρουν άρση αντικειμένων ή
από οσφυαλγία
το στρώμα ύπνου,
αποτελούν βασικές
αιτίες των επαναλαμβανόμενων κρίσεων οσφυαλγίας.
Τι μπορείτε να κάνετε
Είναι σημαντικό κάποιος να προσέχει το πώς
στέκεται και πώς κάθεται. Η κακή στάση
σώματος στην όρθια θέση έχει ως αποτέλεσμα
οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης να διατείνονται και να προκαλείται πόνος και
δυσκαμψία.
Για να βελτιώσετε τη στάση του σώματος

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

TΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Aυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου η δουλειά τη νύχτα
Τ

ον λόγο για τον οποίο αρρωσταίνει τον οργανισμό το αντίστροφο
ωράριο εργασίας (ύπνος την ημέρα
και δουλειά τη νύχτα), ανακάλυψαν
αμερικανοί επιστήμονες.

Σε μελέτη με 50 εθελοντές διαπίστωσαν ότι το ξενύχτι αναστέλλει την
ικανότητα του οργανισμού να αποβάλλει τα «σκουπίδια» των κυττάρων και να επιδιορθώνει τις βλάβες
που καθημερινά υφίσταται το γενετικό υλικό (DNA).

ουσία (λέγεται 8-υδροξυδεοξυγουανοσίνη ή σε συντομογραφία 8-OHdG) η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη κυτταρικών βλαβών. Οι βλάβες αναπτύσσονται όταν ο κυτταρικός μεταβολισμός προκαλεί οξείδωση που αντιδρά με το DNA και, υπό

Αυτό έχει ως επακόλουθο τη συσσώρευση γενετικών «απορριμμάτων»
και τη δημιουργία κυτταρικών βλαβών που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου και μπορεί να συμβάλλουν σε
άλλες αρνητικές εκβάσεις για την
υγεία.
Η δουλειά το βράδυ θεωρείται ιδιαιτέρως επιζήμια για την υγεία, διότι
αλλεπάλληλες μελέτες της τελευταίας δεκαετίας την έχουν συσχετίσει με
δυνητικά καρκινογόνο δράση.
Επειδή, όμως, η διερεύνηση του
θέματος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα
και κάποιες μελέτες είχαν αντιφατικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες
της παρούσας μελέτης θέλησαν να
αναζητήσουν και κάποια πιθανή
εξήγηση γι’ αυτή τη συσχέτιση.
Όπως γράφουν στην επιθεώρηση
Occupational
&
Environmental
Medicine, εξέτασαν στο αίμα των
εθελοντών τους μία συγκεκριμένη

• Η δουλειά το βράδυ θεωρείται
ιδιαιτέρως επιζήμια για την
υγεία καθώς συσχετίζεται με
δυνητικά καρκινογόνο δράση
φυσιολογικές συνθήκες, επιδιορθώνονται από την 8-OH-dG, η οποία
στη συνέχεια αποβάλλεται με τα
ούρα.
Ωστόσο στους εθελοντές της νέας
μελέτης που εργάζονταν νύχτα, η
αποβολή της 8-OH-dG ήταν ιδιαιτέρως μειωμένη, σε σύγκριση με τους
συνομηλίκους τους που εργάζονταν
ημέρα. Στην πραγματικότητα, οι

εργαζόμενοι τη νύχτα είχαν το ένα
πέμπτο της 8-OH-dG που απέβαλλαν οι εργαζόμενοι την ημέρα.
Το σοβαρότερο είναι ότι ο συγκεκριμένος βιοδείκτης δεν σχετίζεται μόνο
με τον καρκίνο, αλλά και με την καρδιαγγειακή νόσο, γεγονός που υποδηλώνει ότι «ίσως
υπάρχει κάποιος μοριακός μηχανισμός που
συσχετίζει μεταξύ τους
διάφορες
αρνητικές
εκβάσεις για την υγεία»,
δήλωσε ο επικεφαλής
ερευνητής δρ Parveen
Bhatti, επιδημιολόγος
στο Κέντρο Έρευνας του
Καρκίνου
Fred
Hutchinson, στο Σηάτλ.
Περαιτέρω αναλύσεις
στους εθελοντές έδειξαν πως σε
όσους εργάζονταν νύχτα ήταν μειωμένα και τα επίπεδα της μελατονίνης
- της ορμόνης που παράγεται από
την υπόφυση του εγκεφάλου και
ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αγρυπνίας.Το εύρημα αυτό υποδηλώνει
ότι στο όλο πρόβλημα ενδέχεται να
εμπλέκεται και αυτή.
Ο δρ Bhatti και οι συνεργάτες του
προγραμματίζουν τώρα νέες μελέτες
στις οποίες θα εξετάσουν αν η λήψη
συμπληρωμάτων μελατονίνης μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους
τη νύχτα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τερματίζεται η πώληση αναψυκτικών σε όλα τα δημοτικά σχολεία
λάβετε υπ’ όψη τα εξής:
– Στην όρθια θέση η πλάτη πρέπει να είναι ίσια
και το κεφάλι να κοιτάζει προς τα εμπρός,
χωρίς να υπάρχει κάμψη της πλάτης.
– Αν εργάζεστε σε πάγκο εργασίας, βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά ψηλός, ώστε να μην αναγκάζεστε να σκύβετε αλλά να έχετε ίσια τη
πλάτη.
– Το γραφείο πρέπει να είναι αρκετά ψηλό και
να υπάρχει χώρος για τα πόδια, ώστε να κάθεστε αρκετά κοντά, με ίσια την πλάτη και να
εργάζεστε άνετα. Ο χώρος για τα πόδια κάτω
από την επιφάνεια εργασίας είναι απαραίτητος ώστε να κινούνται ελεύθερα.
– Αποφεύγετε την πολύωρη ακινησία σε μία
θέση, που είναι σημαντική αιτία πόνου και
δυσκαμψίας.
– Η καρέκλα του γραφείου πρέπει να έχει στήριγμα στη μέση.
– Οι χειρότερες καρέκλες για τη μέση είναι
συχνά οι χαμηλές αλλά και οι βαθιές πολυθρόνες, που μπορεί να μοιάζουν μαλακές και άνετες, αλλά κρατούν την πλάτη σε κυρτή θέση,
προκαλώντας έντονο πόνο και δυσκαμψία. Τα
ίδια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει το να
κάθεται κανείς σε σκαμπό, έχοντας την πλάτη
σκυμμένη προς τα εμπρός.
– Φιλικές για τη μέση είναι οι καρέκλες με ίσια
«πλάτη», που στηρίζουν τη μέση.
– Στους πάσχοντες από επαναλαμβανόμενα
επεισόδια οσφυαλγίας ή από χρόνια οσφυαλγία, συνιστάται χρήση ενός στηρίγματος για τη
μέση, πχ. ενός μικρού μαξιλαριού ή μιας
πετσέτας τυλιγμένης σε κύλινδρο.

Η

ευρωπαϊκή βιομηχανία αναψυκτικών ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την πώληση αναψυκτικών
σε όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από τα τέλη του 2018. Το εν
λόγω εγχείρημα χαιρέτισαν εκπρόσωποι του τομέα της υγείας, αναφέροντας ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες δράσεις για την
προώθηση της υγιεινής διατροφής
στα σχολεία.
Η απόφαση της UNESDA αφορά στον
τερματισμό όλων των πωλήσεων
αναψυκτικών σε δημοτικά σχολεία
και των σχετικών διαφημίσεων που
απευθύνονται σε ανήλικους κάτω
των 12 ετών και αποτελεί μέρος μιας
ευρύτερης στρατηγικής, η οποία
περιλαμβάνει ως κεντρικό στόχο τη
μείωση της ζάχαρης στα αναψυκτικά
κατά 10% έως το 2020. Ο πρόεδρος
της UNESDA, Stanislas de Gramont,
δήλωσε ότι η απόφαση «θα διασφαλίσει ότι η βιομηχανία μας δεν θα
παρέχει αναψυκτικά με πρόσθετα
σάκχαρα στους νέους στη διάρκεια
της σχολικής ημέρας».
Από την πλευρά τους, οι οργανώσεις
προστασίας καταναλωτών δήλωσαν
ότι ενθαρρύνονται από τη συγκεκριμένη απόφαση. «Τα αναψυκτικά δεν
έχουν θέση σε ένα υγιές σχολικό
περιβάλλον», τόνισε στη EURACTIV η
εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής οργάνωσης καταναλωτών BEUC, Emma
Calvert.
Μεταξύ 2000 και 2015 η UNESDA
πέτυχε μείωση της περιεκτικότητας

ζάχαρης στα προϊόντα κατά 12%.
UNESDA: Μείωση ζάχαρης 10% από
τα αναψυκτικά για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας
Στη σταδιακή διαδικασία αφαίρεσης
της προστιθέμενης ζάχαρης από τα
αναψυκτικά και την εισαγωγή
«αρνητικών θερμίδων» έχει επικεντρωθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία
αναψυκτικών.
Οι παραγωγοί αναψυκτικών της

• Στόχος η καταπολέμηση
της παχυσαρκίας η οποία
κάνει θραύση

ευρωπαϊκής οργάνωσης UNESDA,
πέτυχαν κατά μέσο όρο μείωση των
θερμίδων στα προϊόντα τους κατά
12% μεταξύ του 2000 και του 2015.

Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
στην Ευρώπη
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας
του αιώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο
εκδήλωσης καρδιακών παθήσεων,

του διαβήτη και διαφόρων μορφών
καρκίνου.
Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε
ενέργεια και η έλλειψη σωματικής
άσκησης θεωρούνται γενεσιουργός
αιτία της παχυσαρκίας στα παιδιά.
Σε σχετική έκθεσή του για το 2017, ο
ΠΟΥ ανέφερε ότι: «Η πρόσληψη σακχάρων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία,
όσον αφορά το υπερβολικό βάρος
και την παχυσαρκία».
Ο αντιπρόεδρος της PepsiCo και
μέλος της UNESDA, Cesar Melo,
δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν ένα ιδιαίτερο κοινό που χρήζει προσοχής.
Έχουμε πλήρη επίγνωση του ρόλου
μας, προκειμένου να επιτρέψουμε
στους νέους καταναλωτές να προβαίνουν σε υγιεινές επιλογές».
Επιπλέον, η κ. Calvert πρόσθεσε, ότι
πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες
δράσεις, ώστε οι αυτόματοι πωλητές
τροφίμων να περιλαμβάνουν φρούτα
και δημητριακά ολικής αλέσεως.

Τα όρια της αυτορρύθμισης
Η UNESDA δήλωσε ότι η απόφασή
της να σταματήσει η προβολή διαφημίσεων σε ανήλικους οδήγησε σε
μείωση των πωλήσεων αναψυκτικών
στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 54% του συνόλου το
2006, σε 38% το 2015.
Ακόμη, η BEUC απηύθυνε έκκληση
προς τις κυβερνήσεις της ΕΕ να προχωρήσουν στην επιβολή δεσμευτικών
κανόνων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τ

Βραδυφλεγής βόμβα το Ιδιωτικό χρέος
και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

ο ιδιωτικό χρέος και τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια,
ΜΕΔ, παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα επενεργώντας ως
βραδυφλεγείς βόμβες για την
Κυπριακή Οικονομία η οποία εν
πάση περιπτώσει καταγράφει
ανοδική πορεία την τελευταία
διετία.Τα πλείστα κυπριακά
νοικοκυριά επιβαρύνονται με
μεγάλα δάνεια, κυρίως στεγαστικά, και με τεράστια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Συνεπώς
δύσκολα αναπνέουν σε μια
περίοδο που η ανεργία αντιστέκεται ενώ οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι. Βέβαια, η
Κύπρος δεν είναι η μοναδική
χώρα στην Ευρώπη που
παρουσιάζει αυξημένο ιδιωτικό χρέος. Στη ζώνη του ευρώ το
χρέος των νοικοκυριών είναι
κατά μέσο όρο γύρω στο 95%
του εισοδήματος, ενώ εξίσου
ανησυχητική είναι και η εικόνα
που παρουσιάζει στο σύνολό
της η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μη εξυπηρετούμενα
δάνεια

Κύπρος 2016

Πρόβλημα και για
τις ευημερούσες χώρες

√ Το ύψος του ιδιωτικού χρέους της Κύπρου ανέρχεται
στο 243% του ΑΕΠ της χώρας έναντι 93% στην Ευρωζώνη

Ακόμη και στην ευημερούσα
Δανία, το χρέος των νοικοκυριών φθάνει στο 292% του διαθέσιμου εισοδήματος, με την
Κεντρική Τράπεζα της χώρας
να διαβεβαιώνει ότι, προς το
παρόν, δεν συνιστά απειλή για
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
αναγνωρίζοντας
ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η περαιτέρω αύξησή
του, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα είναι αμφίβολη η
εξυπηρέτησή του.

Το χρέος των νοικοκυριών ήταν στο 123% του ΑΕΠ και
ήταν το πιο ψηλό στην Ευρωζώνη όπου ο μέσος όρος
αντιστοιχεί στο 95% του εισοδήματος

Επίσης υπερχρεωμένοι είναι οι
Ολλανδοί που το χρέος του
οικογενειακού προϋπολογισμού τους φθάνει το 277% του
διαθέσιμου εισοδήματός τους,
ενώ παρόμοιοι αριθμοί καταγράφονται και στη Νορβηγία,
με τους Νορβηγούς να χρεώνονται δάνεια στο 222% του διαθέσιμου εισοδήματος.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
Ωστόσο, η αναφορά αυτή δεν

5

√ Περισσότερα από τα μισά ΜΕΔ δεν εξυπηρετούνται
μπορεί να κατευνάσει τις ανησυχίες που διατυπώνονται
συνεχώς για την Κύπρο, καθώς
οι χώρες αυτές εκτός από άλλα
κοινωνικά ωφελήματα που
προσφέρουν στους πολίτες
τους, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα οικονομικά και άλλα
μεγέθη της Κύπρου. Στην
Κύπρο το χρέος των νοικοκυριών φθάνει πέραν του 200%
του διαθέσιμου εισοδήματος
και το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι πως το μεγαλύτερο
μέρος αυτού του χρέους δεν
εξυπηρετείται. Σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για το
2016, το ύψος του ιδιωτικού
χρέους της Κύπρου ανέρχεται
στο 243% του ΑΕΠ της χώρας

έναντι 93% που είναι στο σύνολο της Ευρωζώνης.
Σύμφωνα με την τελευταία
έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο,
το τέλος του 2016 το χρέος των
νοικοκυριών ήταν στο 123%
του ΑΕΠ και ήταν το πιο ψηλό
στην Ευρωζώνη.
Σχεδόν το 50% του ιδιωτικού
χρέους δεν εξυπηρετείται, και ο
μεγάλος αριθμός που καταγράφεται θέτει σε συνεχή επιφυλακή τα επιτελεία των τραπεζών, παρόλο που μέρος του
χρέους συμψηφίστηκε με καταθέσεις, όταν έγινε το τραπεζικό
κούρεμα το 2013.

ΝΟΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
Στοιχεία που δημοσιοποίησε η

Δεν αντιμετωπίζονται με πώληση δανείων
τα μή εξυπηρετούμενα

Δ

εν αντιμετωπίζεται με την πώληση δανείων
το πρόβλημα των Μή Εξυπηρετούμενων
Δανείων, τόνισε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, σε υπόμνημα που κατέθεσε την Ππερασμένη εβδομάδα στην συνεδρία
της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Ο κ.
Ιωάννου, υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι εφικτή μόνο μέσα από δραστικά και θαρραλέα
μέτρα πολιτικής οικονομίας.
Κατά την συνεδρία συζητήθηκαν οι επτά προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ σε σχέση με τη
διευκόλυνση των αναδιαρθρώσεων.
«Η αποκάθαρση των ισολογισμών των Τραπεζών μέσα από την πώληση δανείων ή άλλων
συναφών μέτρων», σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, «δεν συνιστά αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ αλλά μεταφορά του αποκλει-

στικά στην κοινωνία».
«Στην παρούσα φάση
διαμόρφωσης
του
προβλήματος, μόνο
μέσα από δραστικά
και θαρραλέα μέτρα
πολιτικής οικονομίας είναι εφικτή, πλέον, η
ριζική αντιμετώπιση του. Εξυπακούεται βέβαια
ότι τα μέτρα αυτά δεν θα επιβαρύνουν καθ΄
οιονδήποτε επαχθή τρόπο τους φορολογούμενους και τα δημόσια οικονομικά», τονίζει.
Το πρόβλημα των ΜΕΔ για την Κύπρο αποτελεί
το πλέον επικίνδυνο απότοκο των γεγονότων
του 2013 και των προηγηθέντων υφεσειακών
επεισοδίων, το οποίο όχι μόνο επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές της οικονομίας αλλά
παράγει και άκρως αρνητικές επιπτώσεις στη
κοινωνική συνοχή και κοινωνική ευημερία.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,
στο Οικονομικό Δελτίο της για
τον Ιούνιο 2017, καταδεικνύουν
ότι «τα κυπριακά νοικοκυριά
παραμένουν
υπερχρεωμένα
παρόλο που το ιδιωτικό χρέος
κατέγραψε πτώση στο τέλος
Σεπτεμβρίου πέρσι σε σχέση με
το προηγούμενο τρίμηνο».
Σήμερα η ανάπτυξη
της
Κυπριακής
οικονομίας μας
ξεπερνά το 3.5%
του ΑΕΠ, δημιουργώτας μια νέα
προοπτική
για τη
χώρα.

Για

άλλο ένα
τρίμηνο καταγράφεται ανάπτυξη σε όλους, ουσιαστικά,
τους παραγωγικούς τομείς,
χωρίς επίπλαστη ώθηση από
αλόγιστες και ελλειμματικές
δημόσιες δαπάνες ή από υπερβολικό τραπεζικό δανεισμό.
Το υπουργείο Οικονομικών
εκτιμά πως φορολογικές ελαφρύνσεις που προωθήθηκαν
πρόσφατα έχουν στηρίξει τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ θετικά συμβάλλει η
δραστική μείωση των δανειστικών επιτοκίων αλλά και τα
χρηματοδοτικά σχέδια προς
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που έχουν καταρτιστεί σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. Τα
δημόσια οικονομικά είναι υπό
έλεγχο, χωρίς καμία απόκλιση
από τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και επιτρέπουν την
προώθηση νέων δημοσίων
έργων που συμπληρώνουν τις
σημαντικές ντόπιες και ξένες
ιδιωτικές επενδύσεις που
πραγματοποιούνται σε διάφορους τομείς. Τα φορολογικά

Η ακτινογραφία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων
της Ευρωζώνης δείχνει τις
βελτιώσεις που έχουν επέλθει
στην Κύπρο σε συγκεκριμένους δείκτες ενώ για άλλους
χρειάζονται ακόμη βήματα.
Στα τρωτά σημεία του
κυπριακού
πιστωτικού
συστήματος εξακολουθεί να
είναι το μικρότερο ποσοστό
κάλυψης των προβληματικών
δανείων σε αντίθεση με άλλα
πιστωτικά συστήματα που
έχουν μονοψήφιο ποσοστό
μη εξυπηρετούμενων δανείων
και προβλέψεις που ξεπερνούν το 60%.
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio) για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα
της Κύπρου τέλος Σεπτεμβρίου ήταν 46,7% από 47,7% τον
Ιούνιο του 2016, 48,5% τον
Μάρτιο του 2016 και 48,9%
τον Δεκέμβριο του 2015. Η
Ελλάδα πήρε τη σκυτάλη
της πρωτιάς με τον δείκτη
προβληματικών δανείων
στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα να
ανέρχεται
τέλος Σεπτεμβρίου
2016 στο 47,1% από
46,9% τον Ιούνιο του
2016, 46,6% τον
Μάρτιο του 2016
και 46,2% το Δεκέμβριο του 2015. Με βάση
τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών η Κύπρος
έχει το μικρότερο ποσοστό
κάλυψης των προβληματικών
δανείων που ανέρχεται στο
38,4% τέλος Σεπτεμβρίου
2016 ενώ οι Ευρωπαίοι επόπτες κάνουν λόγο για 50%.
Τέλος 2015 το ποσοστό
κάλυψης ήταν 38%.
κίνητρα για τις καινοτόμες
επιχειρήσεις αλλά και οι επενδύσεις στις πανεπιστημιακές
και ερευνητικές υποδομές
διευρύνουν την παραγωγική
μας βάση. Η ενίσχυση της
αεροπορικής συνδεσιμότητας
έχει στηρίξει τον τουρισμό και
οι επενδύσεις στα λιμάνια
δημιουργούν ευκαιρίες. Οι
μεθοδικές κινήσεις στον τομέα
της ενέργειας διανοίγουν μια
εντελώς νέα προοπτική. Η
ανεργία μειώνεται και έχει
φτάσει κάτω από το 11%, ενώ
η κοινωνική πολιτική έχει
μεταρρυθμιστεί και ενισχυθεί
στηρίζοντας αυτούς που
πραγματικά έχουν ανάγκη.
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Ε

λλειψη βούλησης και συνεκτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς η
οποία προκύπτει στην «ζώνη»
που συναντώνται οι δομές του
κράτους και οι ιδιώτες επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εργοδοτών
και Βιομηχάνων, ΣΕΒ, σε πρόσφατη έκθεσή του στην οποία
υπογραμμίζεται πως σε περιβάλλον όπου ενδημεί η διαφθορά «δεν μπορεί υπάρξει
βιώσιμη ανάπτυξη».
«Η διαφθορά αποστερεί πολύτιμους πόρους από την εθνική
οικονομία, πλήττοντας σοβαρά και εξίσου όχι μόνο το κράτος και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και την απασχόληση, το βιοτικό επίπεδο, την
ποιότητα των δημόσιων αγαθών και εν τέλει την κοινωνική
ευημερία» σημειώνεται μεταξύ
άλλων.
Αποτελεί ένα σημαντικότατο

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΛΛΑΔΑ: Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΛΗΤΤΕΙ
ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ενίσχυσης της διαφάνειας. Για
το λόγο αυτό, η διασφάλιση
της ανεξαρτησίας των θεσμών,
η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της δημόσιας
λογοδοσίας, η βελτίωση της
σαφήνειας της νομοθεσίας,
η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο
περιορισμός της επαφής με
τον ανθρώπινο παράγοντα
μέσω της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών,
αλλά και η εντατικοποίηση
των ελέγχων, μπορούν να επιφέρουν ορατά και άμεσα αποτελέσματα.
Τα Αποτελέσματα της έρευνας
κτυπούν «συναγερμό» για την
αδιαφάνεια που επικρατεί σε

√ Η διαφθορά επενεργεί ως αντικίνητρο για επενδύσεις
ενώ πλήττει το κύρος της επιχειρηματικότητας
επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εργοδοτών και Βιομηχάνων
αντικίνητρο για τις επενδύσεις
που έχει ανάγκη να προσελκύσει η χώρα μας για να ξεφύγει
από την κρίση και πλήττει το
κύρος και τη φήμη της επιχειρηματικότητας σημειώνεται
στην έκθεση όπου διαπιστώνεται αποσπασματικότητα και
περιορισμένη βούληση για να
αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς. Αιχμές διατυπώνονται και για τη στάση
των Θεσμών για τους οποίους
επισημαίνεται ότι «αντιμετωπίζουν εν πολλοίς διεκπεραιωτικά την άσκηση αυτή, όπως
μαρτυρά η απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης των επαναλαμβανόμενων δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς στα
κατά σειρά μνημόνια

Οι άξονες αντιμετώπισης
της διαφθοράς
Η στόχευση πρέπει να εστιάζεται στην υιοθέτηση προληπτικών μέτρων και σε δράσεις

Π

μια σειρά δημόσιων οργανισμών που επιδρούν και διαμορφώνουν το επιχειρηματικό
περιβάλλον, αποδεικνύοντας
ότι άμεσα πρέπει να ληφθούν
μέτρα για την καταπολέμηση
της διαφθοράς στη δημόσια
διοίκηση.

4. Ενδυνάμωση και ενοποίηση
του νομικού πλαισίου για την
καταγγελία φαινομένων διαφθοράς (whistleblowing).
5.

Υλοποίηση στοχευμένων

6. Μηδενική
ανοχή στη
διαφθορά
και χρήση
αποτελεσματικών
εργαλείων
εντοπισμού της
- Παροχή κινήτρων αποδοτικότητας στους δημόσιους λειτουργούς - Επιβράβευση Αξιολόγηση βάσει στόχων.
7. Καταστολή διαφθοράς (Βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων απονομής της δικαιοσύνης, εξορθολογισμός ελεγκτι-

3. Ανάπτυξη Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και

ραγματοποιήθηκε την περασμένη
εβδομάδα για πρώτη φορά στη
Βρετανία απεργία στην αλυσίδα γρήγορου φαγητού [fast food] McDonald`s. Οι
εργαζόμενοι σε δύο εστιατόρια διαμαρτύρονται για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας τους. Την απεργία στη-

9. Εφαρμογή αρχών «καλής
νομοθέτησης».
10. Προώθηση των πρακτικών
αντιμετώπισης και πρόληψης
της διαφθοράς σε επιχειρήσεις
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαφθορά εκτιμάται ότι
κοστίζει €120 δισ. ετησίως,
ποσό που αντιστοιχεί στο 76%
του ετήσιου προϋπολογισμού
της Ένωσης.

«Βουτιά» στο επίπεδο διαβίωσης
Βουτιά ύψους 10% κάτω από τον μέσο όρο της
ΕΕ κυμάνθηκε η κατά κεφαλήν Πραγματική Ατομική
Κατανάλωση
(Actual
Individual
Consumption per capita) στην Κύπρο το 2016.
σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας [Eurostat ]που δημοσιεύτηκε
την περασμένη εβδομάδα.
Η κατά κεφαλήν Πραγματική Ατομική Κατανάλωση (ΠΑΚ) αποτελεί έναν δείκτη για το πραγ-

φηκε στο Λουξεμβούργο, ήτοι 32% πάνω από
τον μέσο όρο της ΕΕ. Η κατά κεφαλήν ΠΑΚ για
δώδεκα κράτη-μέλη κυμάνθηκε μεταξύ του
μέσου όρου της ΕΕ και 25% χαμηλότερα. Στην
Ιρλανδία, την Ιταλία και την Κύπρο τα επίπεδα
ήταν μέχρι 10% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ,
ενώ στην Ισπανία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και τη Μάλτα ήταν μεταξύ 10% και 20%
χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στην Κύπρο οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών το 2006 ήταν 110,5% του
ΑΕΠ, το 2007 στο 117,6%, το 2008 αυξήθηκε
στο 122,3% και το 2009 στο 132,3%.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την
αντιμετώπιση της διαφθοράς
περιλαμβάνουν:

2. Εφαρμογή στην πράξη του
Νόμου 4305/2014 για την
ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του
δημόσιου τομέα.

8. Καταστολή πολιτικής διαφθοράς (Πλήρης διαφάνεια και
έλεγχος της χρηματοδότησης
των πολιτικών κομμάτων, ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, έλεγχος
τήρησης του Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Κοινοβουλίου και σαφείς κανόνες
επιβολής κυρώσεων στα μέλη
του).

ΚΥΠΡΟΣ

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ

1. Επέκταση της ηλεκτρονικοποίησης των διοικητικών διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση της επαφής δημοσίων
υπαλλήλων-πολιτών/επιχειρήσεων.

κών φορέων).

εκπαιδευτικών
δράσεων για τους
δημοσίους
λειτουργούς.

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές στο δημόσιο
τομέα.
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ματικό επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών.
Τα στοιχεία δείχνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, σε ό,τι
αφορά το επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών
και την οικονομική δραστηριότητας.
Ειδικότερα, δέκα κράτη-μέλη κατέγραψαν κατά
κεφαλήν ΠΑΚ άνω του μέσου όρου της ΕΕ το
2016. Το υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ καταγρά-

Από το 2010 αρχίζει μεγαλύτερη άνοδος που
ανέρχεται στο 138%, το 2011 γίνεται 143,7%, το
2012 φθάνει στο 143,7%, το 2013 στο 146,3%,
το 2014 στο 148,9% και το 2015 στο 147,4%
του ΑΕΠ. Η Κύπρος έχει την πρωτιά σε επίπεδο
Ευρώπης όπως και ευρωζώνης και η δεύτερη
χώρα είναι η Δανία με ποσοστό 133% το 2015
και ακολουθεί η Ολλανδία με 123,9%. Στο Βέλγιο το ποσοστό είναι 62,1% του ΑΕΠ το 2015,
54% στη Γερμανία, 45,6% στην Εσθονία, 62,7%
στην Ιρλανδία, 69,4% στην Ελλάδα, 72,6% στην
Ισπανία, 27,7% στη Λετονία, 33,6% στη Λιθουανία, 31,7% στη Σλοβενία.

Πρώτη απεργία στην ιστορία
των McDonald’s στη Βρετανία
√ Οι απεργοί διαμαρτύρονται για τους πολύ χαμηλούς μισθούς
και τις κακές συνθήκες εργασίας
ρίζει το συνδικάτο του τομέα της
εστίασης της Βρετανίας, το Bakers,
Food and Allied Workers Union (BFAWU),
και αφορά δύο εστιατόρια ΜcDonald`s
στο Κέμπριτζ και το Κρέιφορντ.
Οι απεργοί διαμαρτύρονται για τους
πολύ χαμηλούς μισθούς τους και τις
κακές συνθήκες εργασίας τους, καθώς
έχουν προσληφθεί με συμβόλαια μηδενικών ωρών, γεγονός που σημαίνει ότι
δεν είναι εξασφαλισμένο κάποιο ωράριο, αλλά ούτε και συγκεκριμένος
μισθός.
Οι εργαζόμενοι ζητούν μισθό τουλάχιστον 10 λίρες την ώρα και περισσότερη
ασφάλεια αναφορικά με τις ώρες εργασίας. «Εδώ και καιρό οι εργαζόμενοι σε

αλυσίδες fast food, όπως η McDonald`s,
αναγκάζονται να υποστούν κακές συνθήκες εργασίας, δραστικές μειώσεις
στον αριθμό ωρών εργασίας καθώς και
παρενοχλήσεις στον χώρο εργασίας
τους», καταγγέλλει ο Πρόεδρος του
BFAWU ναν Χόντσον.
Από την πλευρά της η McDonald`s
απάντησε ότι η απεργία αφορά μόλις
14 άτομα και ότι έχει σχέση με τις πρόσφατες προτάσεις της για νέα συμβόλαια. Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι οι εργαζόμενοί της πλέον μπορούν να επιλέγουν μεταξύ ενός ευέλικτου συμβολαίου, κάτι που προτίμησε η
πλειονότητα των εργαζόμενων, ή ενός
σταθερού συμβολαίου που ορίζει
κατώτατο όριο εγγυημένων ωρών
εργασίας. Με παρουσία στη Βρετανία
από το 1974, η αλυσίδα McDonald`s
διαθέτει 1.200 εστιατόρια στη χώρα,
όπου εργάζονται περίπου 85.000
άνθρωποι.
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ραμματική – Λογική –
Ρητορική, είναι οι τρεις
άξονες πάνω στους οποίους
θα ξετυλίγεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα – Το σχολείο
θα είναι δωρεάν και αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του το 2017
Θέμα συζήτησης στο Λονδίνο
το νέο σχολείο, που ανοίγει τις
πύλες του για τους πρώτους
μαθητές τον Σεπτέμβριο του
2017 και θα ασκεί την αρχαιοελληνική μέθοδο διδασκαλίας,
εξολοκλήρου. Η φοίτηση θα
είναι δωρεάν και ο στόχος των
εμπνευστών είναι να «ξεκλειδώσουν» τις δυνατότητες των
σπουδαστών.
Πρόκειται για το σχολείο δεύτερης βαθμίδας Gipsy Hill στο
Νότιο Λονδίνο. Σε αυτό και σε
ακόμα 17 σχολεία στη Βρετανία, τα διδασκόμενα μαθήματα
θα βασίζονται στην «κλασική
παιδεία», με την Γραμματική,
τη Λογική και την Ρητορική να
είναι οι θεμελιώδεις άξονες
διδασκαλίας.
Με την μέθοδο αυτή, οι σπουδαστές θα μάθουν την αξία της
γραμματικής, αλλά και άλλων
βασικών σπουδών, όπως η
ορθογραφία αλλά και βασικά
μαθηματικά. Η φοίτηση στο
πρώτο αυτό στάδιο διαρκεί
τέσσερα χρόνια και κατόπιν οι
μαθητές προχωρούν στο δεύτερο στάδιο, τη Λογική, όπου
μαθαίνουν να ρωτούν «γιατί»
και να αναπτύσσουν πιο αναλυτική σκέψη.
Η τελική φάση είναι το στάδιο
της Ρητορικής, που βοηθά στην
ανάπτυξη της γνώμης, της
επιχειρηματολογίας με «ξεκάθαρα, δυναμικά και κομψά επιχειρήματα», όπως περιγράφουν οι εμπνευστές του σχεδίου.
Η κλασική αυτή μέθοδος
εκπαίδευσης έχει τις ρίζες της
στην Αρχαία Ελλάδα, στην
εποχή του Σωκράτη αλλά και
του Αριστοτέλη, του δασκάλου
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οικουμενική εξάπλωση
Η αρχαία ελληνική διδάσκεται
ποικιλόμορφα σε αρκετές
χώρες. Συνεχώς κερδίζει έδαφος. Τα κλασικά ανθρωπιστικά γράμματα, η αρχαία ελληνική και η λατινική γραμματεία,
αποτελούν κοινό κτήμα ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Μπορούν να διδάσκονται με
διάφορους τρόπους, σε διαφορετικές βαθμίδες και με διαφορετικές μορφές (έμφαση στις
γλώσσες, κείμενα από μετάφραση, έμφαση στον πολιτισμό). Ο πιο πρόσφορος τρόπος να διδάσκονται μπορεί να
ποικίλει, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους ιδιαίτερους σχεδιασμούς του κάθε
εκπαιδευτικού συστήματος.
Συγκεκριμένα
Γερμανία: Στα 16 Ομόσπονδα
κρατίδια της Γερμανίας τα
Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται,
ως υποχρεωτικό μάθημα σε

ΑΓΓΛΙΑ

Ξεκινά η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών
208 Κλασικά Λύκεια. Πολωνία
Στην Πολωνία λειτουργούν 3
Κλασικά Λύκεια Β/θμιας όπου
διδάσκεται παράλληλα με την
Αρχαία Ελληνική και ο Αρχαίος
Ελληνικός Πολιτισμός.
Μ. Βρετανία: Στη Μ.Βρετανία η
διδασκαλία των Αρχαίων είναι
προαιρετική, στο πλαίσιο της
διδασκαλίας ξένων γλωσσών
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Κάθε σχολείο είναι
αρμόδιο να αποφασίσει αν θα
εντάξει τα Αρχαία Ελληνικά
στο πρόγραμμά του. Ωστόσο
σε κάποια από τα ιδιωτικά
σχολεία το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών
(Classics) προσφέρεται στο
Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Ιδιαίτερη παράδοση και ποιότητα
στις κλασικές σπουδές έχουν
πολλά γνωστά Πανεπιστήμια
της Αγγλίας. Έδρες Ελληνικών
Σπουδών στελεχώνονται με
αποσπασμένους εκπαιδευτι-

στο Κρατικό Πανεπιστήμιο
Ταράς Σεβτσένκο, στο Λβιβ ή
Λβοφ της Δυτικής Ουκρανίας,
στο Εθνικό Πανεπιστήμιο «Ιβαν
Φράνκο» του Λβιβ, στην έδρα
Κλασικής Φιλολογίας, στη
Φιλοσοφική Σχολή, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λβιβ –
σε όλα ως υποχρεωτικό μάθημα κατά κανόνα.

εκπαιδευτικού, στα Γυμνάσια
της χώρας, κατά την τελευταία
χρονιά, ως προαιρετικό μάθημα,στο Κλασικό Τμήμα της
Φιλοσοφικής Σχολής, στο
Καθολικό Κλασικό Λύκειο της
Λουμπλιάνας και στη Θεολογική Σχολή της Λιουμπλιάνας
(ως προαιρετικό μάθημα).

Κροατία: Στην Κροατία τα
Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται

Στη Ρουμανία τα Αρχαία διδάσκονται σε όλα τα εκκλησιαστικά λύκεια της χώρας και σε
όλες τις Θεολογικές σχολές.

σε 6 Δημοτικά σχολεία (σε παι-

Ει θεοί διαλέγονται τη των Ελλήνων γλώττη χρώνται

Δανία: Στη Δανία τα Αρχαία
Ελληνικά διδάσκονται σε 10.
Προσφέρονται ως μάθημα επιλογής και όχι ως ξένη γλώσσα.
Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία
Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής.
Ιταλία: Στην Ιταλία τα Αρχαία
διδάσκονται στα κλασικά
Λύκεια.
Ρωσία: Στη Μόσχα τα Αρχαία
Ελληνικά διδάσκονται στο
Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας
Λομονόσοφ, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών
Σπουδών (RGGU), στο Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης,
στο Πανεπιστήμιο Πετροζαβόντσκ, στη Θεολογική Ακαδημία
Μόσχας και στα εκκλησιαστικά
λύκεια.
Στην πόλη Κρασνοντάρ, τα
Αρχαία διδάσκονται εκτεταμένα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο
του Κουμπάν, και με την υποστήριξη αποσπασμένου εκπαιδευτικού, καθώς και στην Ανωτέρα Σχολή της Εκκλησίας. Στη
Γεωργία τα Αρχαία διδάσκονται και με την υποστήριξη
αποσπασμένου εκπαιδευτικού,
στο Ινστιτούτο Κλασικών,
Βυζαντινών και Ν.Σπουδών
του Κρατικού Πανεπιστημίου
Τιφλίδας με τετραετή κύκλο
προπτυχιακών σπουδών και
διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Κλασική
Φιλολογία.
Ουκρανία: Στην Ουκρανία τα
Αρχαία διδάσκονται στο Κίεβο,

Στη Ν. Υόρκη τα Αρχαία διδάσκονται ως υποχρεωτικό
μάθημα μόνο στο Saint
Demetrios Greek American
School, το μοναδικό Ελληνοαμερικανικό Λύκειο στις ΗΠΑ,
από αποσπασμένους Έλληνες
και ομογενείς εκπαιδευτικούς.
Στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ τα
Αρχαία διδάσκονται όπου
υπάρχει αντίστοιχο τμήμα και
πρόγραμμα Σπουδών.
Στη Λατινική Αμερική τα
Αρχαία δεν διδάσκονται στη
Δευτεροβάθμια παρά μόνο
στην Τριτοβάθμια στο πλαίσιο
των κλασικών σπουδών, ως
ακολούθως:

• Εξαπλώνεται συνεχώς η εκμάθηση της Ελληνικής
Γλώσσας και της Αρχαιογνωσίας

κούς στην Μ. Βρετανία, στη Β.
Ιρλανδία και τη Σουηδία.
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διά ηλικίας 13-14 χρονών), σε
12 κλασικά Λύκεια και σε 2
Τμήματα κλασικών Σπουδών,
σε όλα ως υποχρεωτικό μάθημα.
Ουγγαρία: Στην Ουγγαρία τα
Αρχαία διδάσκονται σε λίγα
σχολεία της Βθμιας ως μάθημα
επιλογής, αλλά εκτεταμένα στα
Τμήματα Κλασικής Φιλολογίας,
Αιγυπτιολογίας, Φιλοσοφίας
σε 5 ΑΕΙ, της χώρας καθώς και
στα 2 Εκκλησιαστικά Πανεπιστήμια της Βουδαπέστης.
Σερβία: Στη Σερβία τα Αρχαία
διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο
του Βελιγραδίου ως υποχρεωτικό μάθημα. Επίσης τα Αρχαία
διδάσκονται στα σχολεία
Filoloska Gimnazija στο Βελιγράδι και στην πόλη Sremski
Karlovci, στα πανεπιστήμια
Filozofski Fakultet στο Βελιγράδι (ως το κεντρικό αντικείμενο
σπουδών)
και
Filozofski
Fakultet στο Novi Sad.
Σλοβενία: Στη Σλοβενία τα
Αρχαία διδάσκονται, και με την
υποστήριξη αποσπασμένου

Ρουμανία

Β. Αφρική - Μέση Ανατολή
Στις χώρες αρμοδιότητας του
ΣΓΕ Β. Αφρικής – Μ.Ανατολής
(Αραβικές και Ισραήλ) τα
Αρχαία δεν διδάσκονται σε
κανένα Δημόσιο Σχολείο.
Ν. Αφρική
Στη Ν. Αφρική μαθήματα
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού παραδίδονται
στο University of Pretoria στο
Rhodew University Cape Town,
University of Cape Town,
University of Stellenbosch,
Kuazulu Natal University. Το δε
Τμήμα Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Γιοχάνεσμπουργκ
στελεχώνονται και με αποσπασμένο εκπαιδευτικό ΠΕ02.
Αμερική: Στον Καναδά τα
Αρχαία διδάσκονται στα Τμήματα Κλασικών Σπουδών των
Πανεπιστημίων Mc Gill –
Montreal, New Brunswick –
Fredericton Waterloo-Ontario,
Manitoba- Manitoba και μόνο
και η παρακολούθησή τους
είναι ως επί το πλείστον υποχρεωτική.

Αργεντική: Στο πολιτιστικό
ίδρυμα Fundacion Helenica en
Argentina που τελεί υπό την
αιγίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ διδάσκονται τα Αρχαία σε ενηλίκους
από αποσπασμένο φιλόλογο.
Διδάσκεται σε πανεπιστημιακό
επίπεδο στα UBA (Πανεπιστήμιο του Mπουένος Άιρες), UCA (
Universidad Catolica Argentina),
Universidad
del
Salvador,
Universidad
Nacional
de
Cordoba.
Βενεζουέλα:
Universidad
Central, Universidad Catolica
Βραζιλία: USP, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro,
Universidade
de
Brasilia,
Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Universidade de Brasilia,
Universidade Federal do Rio de
Janeiro,
UFBA,
UNESP
Araracuara,
Universidade
Catolica
Περού: Universidad Nacional de
San Marco, Universidad Catolica
Μεξικό:
Catolica

UNAM,

Universidad

Ουρουγουάη: Universidad de
Montevideo,
Universidad
Catolica
Χιλή: Universidad de Chile,
Centro de Estudios Griegos
Bizantinos y Noehelenicos,
Universidad Catolica
Παναμάς: Universidad Catolica
Αυστραλία: Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται, ως επιλεγόμενο μάθημα για τις Πολιτειακές
εξετάσεις (Πανελλήνιες), σε
σχολεία της Δευτεροβάθμιας.

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Μέση Εκπαίδευση είναι εξαιρετικά χρήσιμη, επειδή: (α)
Προσφέρει βαθύτερη γνώση των ριζών
και της παράδοσης του ευρωπαϊκού
πολιτισμού, καθώς ο τελευταίος βασίστηκε στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό
και εξακολουθεί να διατηρεί ενεργά
πολλά στοιχεία του.
Ο αρχαίος πολιτισμός αναπτύσσει την
κριτική σκέψη των μαθητών: διότι τους
φέρνει σε επαφή με έναν «άλλο» πολιτισμό και κόσμο, και με την τριβή μαζί
του, και με μέτρο τον ίδιο τον άνθρωπο
και μόνον, αποκαλύπτουν την ταυτότητα κάθε λαού και οδηγούνται στην αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία.
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Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνταξιούχων
στις προτεραιότητες του Κινήματος της ΣΕΚ
Μ

ετά την ολοκλήρωση των
κατασκηνωτικών περιόδων στις εξοχικές κατοικίες
της ΣΕΚ αλλά και της φιλοξενίας οικογενειών ήρθε η σειρά
των συνταξιούχων μελών της
ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ να απολαύσουν
στα Καννάβια, φθινοπωρινές
διακοπές.
Σε ένα καταπράσινο τοπίο
κατέφυγαν για χαλάρωση και
ευεξία, ανανεώνοντας το
ραντεβού τους για την επόμενη
χρονιά δεικνύοντας πως περνούν ευχάριστα και δημιουργικά αφού η καθημερινή επαφή
και οι βράδυνες πολύωρες
συζητήσεις δημιουργούν μια
ευχάριστη ατμόσφαιρα που
μένει αξέχαστη.
Μαζί τους ο γραμματέας του

Τμήματος Συνταξιούχων της
ΠΕΣΥΣ Μιχάλης Ρώσσης ο
οποίος τόνισε πως αποτελεί
απίστευτη εμπειρία να βρίσκε-

πρόσφεραν στη ΣΕΚ και στην
Κοινωνία μας διαχρονικά είναι
κάποιες όμορφες και μοναδικές στιγμές.

• Τα μέλη της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ, όλον τον Σεπτέμβριο
χαίρονται φθινοπωρινές διακοπές στις εξοχικές
κατοικίες της ΣΕΚ στα Καννάβια

• Η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
για την τρίτη ηλικία αποτελεί την ελάχιστη ανταμοιβή
σε όσα διαχρονικά πρόσφεραν προς την κοινωνία
και την Πατρίδα
σαι μεταξύ ανθρώπων που
κουβαλούν χιλιάδες εμπειρίες
στην πλάτη τους.
Το λιγότερο που μπορούμε να
τους προσφέρουμε σε όσα

Το Κίνημα της ΣΕΚ, επεσήμανε
παράλληλα ,δίδει προτεραιότητα στη συνεχή αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής τους ενώ
παράλληλα διεκδικεί ενίσχυση

των χαμηλών συντάξεων και
υιοθέτησης πολιτικών που
βελτιώνουν το βιοτικό τους
επίπεδο.
Όλοι οι συνταξιούχοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς
τη ΣΕΚ που τους παρέχει την
ευκαιρία να χαλαρώσουν
μακριά από την ρουτίνα της
καθημερινότητας με πολύ
χαμηλό κόστος.. Επιπλέον η
ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ κατά τη διάρκεια
της παραμονής των συνταξιούχων στα Καννάβια πραγματοποιεί και ολοήμερες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς. Παράλληλα τα βράδια
όλοι οι ένοικοι μαζεύονται στο
θεατράκι του συγκροτήματος
και δίδουν δείγματα χορού ενώ
τα ταλέντα στη διήγηση ανεκ-

δότων δημιουργούν μια ανεπανάληπτη χαρούμενη ατμόσφαιρα.
Σημειώνεται πως ο αγγ της
ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ επισκέπτεται κάθε βδομάδα τους
συνταξιούχους τους οποίους
ενημερώνει για διάφορα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα με επίκεντρο το γενικό σχέδιο υγείας το οποίο θα καλύψει
καθολικά όλους τους πολίτες
της Κύπρου. Οι συνταξιούχοι
εξέφρασαν την ικανοποίηση
τους για την τεράστια συμβολή που διαδραμάτισε το Κίνημα της ΣΕΚ στη ψήφιση των
νομοσχεδίων για εφαρμογή του
ΓΕΣΥ το οποίο θα αναπληρώσει
ένα σημαντικό κενό στον τομέα
της υγείας.

Δημιουργική ενασχόληση και Ελληνικό
γλέντι είχαν την τιμητική τους

• Ευρύτατη ενημέρωση για το ΓΕΣΥ από τον αναπληρωτή
γενικό γραμματέα της ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ

Ελληνικοί και Κυπριακοί χοροί βρίσκονται μονίμως στην ημερήσια
διάταξη των δραστηριότητων αναψυχής
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Η ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε

ργαζόμενοι και εργοδότες
μπορούν να αποκομίσουν
σημαντικά οφέλη καταργώντας τα εμπόδια προς μια βιώσιμη επαγγελματική ζωή. Η
εφαρμογή καλών πρακτικών
διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ)
μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας όλου του
ενεργού πληθυσμού, από τους
νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας έως τα άτομα που
πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση.
Ένα τέταρτο των εργαζομένων
αναφέρουν ότι η εργασία τους
επηρεάζει την υγεία τους και
ότι δεν θα ήταν σε θέση να
συνεχίσουν να απασχολούνται
στην ίδια θέση εργασίας στην
ηλικία των 60 ετών. Ωστόσο, οι
κίνδυνοι που συνδέονται με την
ΕΑΥ μπορούν να αντιμετωπιστούν, δημιουργώντας έτσι ένα
πιο ασφαλές, υγιές και δίκαιο
εργασιακό περιβάλλον για
όλους.
Οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη δημογραφική
αλλαγή μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, από την
έλλειψη εργατικού δυναμικού
έως την έλλειψη ειδικευμένων
εργαζομένων, καθώς και ανησυχίες σχετικά με την παραγωγικότητα και την υψηλή συχνότητα απουσίας από την εργασία. Ωστόσο, εκπληρώνοντας
τις νόμιμες υποχρεώσεις τους
και προωθώντας πρακτικές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι δημογραφικές αλλαγές δείχνουν ότι το
εργατικό δυναμικό γηράσκει. Για να παραμείνουν οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι στο εργατικό δυναμικό, οι οποίοι συχνά προσφέρουν
σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, όπως εμπειρία, αποτελεσματικότητα και συνειδητή επιδίωξη της ποιότητας,
απαιτείται η προώθηση της βιώσιμης εργασίας
μέσω της ηγεσίας και της συμμετοχής των
υγιούς εργασίας για όλες τις
ηλικίες, εκτιμάται ότι οι εργοδότες θα παρατηρήσουν μειωμένη εναλλαγή του προσωπικού και αυξημένη παραγωγικότητα.
Οι καλές πρακτικές διαχείρισης
της
επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε
συνδυασμό με την προστασία
των εργαζομένων και την
εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη:
•

υγιές,

παραγωγικό

και

εργαζομένων.
To θέμα της φετινής εβδομάδας ασφάλειας και
υγείας στην εργασία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας για όλες τις ηλικίες 2016-17 καταδεικνύει τη σημασία που προσδίδει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία
στη δημιουργία παραγωγικών χώρων εργασίας
που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

ενθουσιώδες εργατικό δυναμικό, το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς να παραμείνουν αντα-

τηρούνται εντός του οργανισμού μέσω της μεταβίβασης
των γνώσεων και της μεγαλύτερης συγκέντρωσης ταλέντων

√ Η πρόνοια για Ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας
για όλες τις ηλικίες βελτιώνει όχι μόνο την υγεία και
την καθημερινότητα του κάθε εργαζόμενου, αλλά και ενισχύει
την οικονομική αποδοτικότητα του οργανισμού

γωνιστικοί και καινοτόμοι

και δεξιοτήτων

• πολύτιμες δεξιότητες και
εργασιακή εμπειρία που δια-

• χαμηλότερα ποσοστά αδειών
λόγω ασθενείας και απουσίας

9

Έως το 2030, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη οι εργαζόμενοι ηλικίας 55–64 αναμένεται να αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον το 30 % του
εργατικού δυναμικού. Η ηλικία
συνταξιοδότησης αυξάνεται
σε πολλά κράτη μέλη και πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό
να έρθουν αντιμέτωποι με
επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής. Ως εκ τούτου,
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη διασφάλιση
ασφαλών και υγιεινών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια
της επαγγελματικής ζωής.
λόγω ασθένειας, τα οποία
συνεπάγονται
χαμηλότερο
κόστος για τους οργανισμούς ή
τις επιχειρήσεις και καλύτερη
παραγωγικότητα
• χαμηλότερα ποσοστά εναλλαγής του προσωπικού
• εργασιακό περιβάλλον που
επιτρέπει στους εργαζόμενους
όλων των ηλικιών να αναπτύσσουν τις δυνατότητές
τους
• μεγαλύτερη
εργασία.

ευεξία

στην

• Η διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας
και υγείας θα δημιουργήσει παραγωγικούς
χώρους εργασίας
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Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν σοβαρά
τη ψυχική υγεία των νέων
Τ

α μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) πλήττουν
την αυτοεικόνα των νέων και
άγουν τα αισθήματα ανεπάρκειας και άγχους που πολλοί
από αυτούς νιώθουν, αναφέρουν βρετανοί επιστήμονες.

YouTube.

Σε έρευνα με εκατοντάδες
νέους, οι επιστήμονες από την
Βασιλική Εταιρεία Δημόσιας
Υγείας (RSPH) καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η χρήση των
social media, που συνήθως
είναι υπερβολική, σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο αγχώδους
διαταραχής, κατάθλιψης και
μειωμένης αυτοεκτίμησης και
αυτοεικόνας.

Το app φωτογραφιών, που έχει
πάνω από 700 εκατομμύρια
χρήστες σε όλο τον κόσμο,
φαίνεται ότι καταρρακώνει την
ψυχολογία πολλών νέων επειδή τους ωθεί να συγκρίνουν
τον εαυτό τους με μη ρεαλιστικές, σε μεγάλο βαθμό επεξεργασμένες,
φιλτραρισμένες
ή/και περασμένες από το
photoshop εκδοχές της πραγματικότητας, λένε οι ειδικοί.

Έχει επίσης σοβαρές συνέπειες
στην καθημερινότητά τους και
πρέπει πια να ληφθούν μέτρα
γι’ αυτό.
Στην έρευνα συμμετείχαν 1.479
νέοι ηλικίας 14-24 ετών, οι
οποίοι ανέφεραν ποιο μέσο
κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούσαν και με ποια
συχνότητα, ενώ το βαθμολόγησαν αναλόγως με τις επιδράσεις που είχε σε σημαντικές
παραμέτρους της ψυχοσωματικής υγείας και της ζωής.
Μεταξύ αυτών των παραμέτρων συμπεριλαμβάνονταν το
άγχος, η κατάθλιψη, η μοναξιά, ο ύπνος, οι σχέσεις στην
αληθινή ζωή, η εικόνα σώματος και ο εκφοβισμός (bullying).
Όπως έδειξαν οι απαντήσεις
τους, το μοναδικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ασκεί
ξεκάθαρα θετικές επιδράσεις
στην ευεξία τους είναι το

Θ

Όλα τα άλλα, δηλαδή το
Instagram, το Snapchat, το
Facebook και το Twitter,
ασκούν αρνητικές επιδράσεις,
με το χειρότερο όλων να είναι
το Instagram.

θύματα εκφοβισμού μέσω των
social media (cyberbullying), με
το 37% να αναφέρουν ότι αυτό
συμβαίνει συχνά.

ταστροφής.

5. Instagram

Συνοπτικά, τα πέντε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταξινο-

Στην σχετική έκθεση που συνέταξαν, οι επιστήμονες της
RSPH τονίζουν ότι είναι θλιβερό να βλέπει κανείς να τροφοδοτείται μία άνευ προηγουμένου κρίση στην ψυχική υγεία
από πλατφόρμες που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκαν για να
βοηθήσουν την επικοινωνία
των νέων.

Οι χρήστες του Facebook έχουν
διπλάσιες πιθανότητες να
πέσουν θύματα εκφοβισμού,
έναντι των χρηστών άλλων
μέσων μαζικής δικτύωσης.

Η εκτελεστική διευθύντρια του
RSPH κυρία Σίρλεϋ Κρέιμερ
δήλωσε ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μία
αληθινή και άμεση απειλή για
την υγεία των νέων».
Η νέα έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι η κυριότερη αιτία ανησυχίας είναι η διάρκεια του
χρόνου που πολλοί νέοι αφιερώνουν στα social media.

Αυτό έχει ως συνέπεια να αναπτύσσουν χαμηλή αυτοεικόνα
και αυτοεκτίμηση και να γίνονται τελειομανείς, με συνέπεια
να αναπτύσσουν αγχώδεις
διαταραχές καθώς αγωνίζονται να επιτύχουν το (ανύπαρκτο) τέλειο.
Επιπλέον, η χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης
στο
κινητό, τον υπολογιστή ή το
τάμπλετ αργά τη νύχτα σχετίζεται με κακή ποιότητα ύπνου.
Η έρευνα έδειξε ότι ένας στους
πέντε νέους ξυπνούν τη νύκτα
για να ελέγξουν τα μηνύματα
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συνέπεια να νιώθουν
μονίμως κουρασμένοι στην
επομένη ημέρα και να επηρεάζονται αρνητικά οι ακαδημαϊκές επιδόσεις τους.
Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι 7
στους 10 νέους έχουν πέσει

• Έρευνα έδειξε ότι ένας στους πέντε νέους ξυπνούν
τη νύκτα για να ελέγξουν τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συνέπεια να νιώθουν μονίμως
κουρασμένοι την επομένη ημέρα και να επηρεάζονται
αρνητικά οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις
Τα θύματα του κυβερνοεκφοβισμού έχουν αυξημένες πιθανότητες χαμηλών επιδόσεων στα
μαθήματα (σχολείο και πανεπιστήμιο), καθώς και να εκδηλώσουν αγχώδη διαταραχή,
κατάθλιψη και τάσεις αυτοκα-

μούνται ως εξής (από το καλύτερο στο χειρότερο):
1. YouTube
2. Twitter
3. Facebook
4. Snapchat

Όσοι περνούν πάνω από 2
ώρες την ημέρα συνδεδεμένοι
με τα μέσα αυτά έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναφέρουν
υψηλά επίπεδα ψυχολογικής
επιβάρυνσης,
κατάθλιψης,
άγχους και αυτοκτονικού ιδεασμού, σύμφωνα με την έρευνα.
Βέβαια, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μπορεί όντως να
διευκολύνουν την επικοινωνία
των νέων και να παράσχουν
συναισθηματική υποστήριξη
στους ευάλωτους, διευκρινίζουν οι επιστήμονες. Το κακό
που κάνουν, όμως, ως φαίνεται συχνά υπερκαλύπτει τα
οφέλη τους, τουλάχιστον στα
μάτια των ίδιων των χρηστών
τους.

Οι «μικροστιγμές θετικότητας» μπορεί
να αλλάξουν τη ζωή μας

έλετε να αυξήσετε την ευεξία
σας; Αν ναι, τότε ήρθε η ώρα να
βάλετε στην καθημερινότητά σας
«μικροστιγμές θετικότητας», οι
οποίες αθροιστικά και με τον καιρό
μπορεί να αλλάξουν προς το καλύτερο
τη ζωή σας.

Αυτό συνιστά μια αμερικανίδα ψυχολόγος, η οποία πιστεύει ότι ο βαθμός κατά
τον οποίο μπορούμε να αποκομίσουμε
θετικά συναισθήματα από τις καθημερινές δραστηριότητές μας καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό το πόσο ευτυχισμένοι θα
είμαστε.
Μελέτες που έχουν πραγματοποιήσει η
δρ Μπάρμπρα Φρέντρικσον, καθηγήτρια
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της
Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ, και
άλλοι επιστήμονες έχουν αποκαλύψει
ότι τα έστω και σύντομα θετικά συναισθήματα ρυθμίζουν αποτελεσματικά το
στρες και την κατάθλιψη και προάγουν
την ψυχική και τη σωματική υγεία.
Μάλιστα, μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί
στο να αναπτύσσει θετικά συναισθήματα, φροντίζοντας να ασχολείται με
δραστηριότητες οι οποίες εγγενώς τα
παράγουν, αναφέρει η εφημερίδα «New
York Times». Αν, δε, μοιράζεται αυτή τη
διαδικασία με άλλους ανθρώπους, τα
οφέλη στην υγεία του θα είναι ακόμα

μεγαλύτερα, γράφει η δρ Φρέντρικσον
στο βιβλίο της «Love 2.0: Finding
Happiness and Health in Moments of
Connection» (εκδ. Plume).
Μερικές δραστηριότητες που μπορεί να
γεννήσουν θετικά συναισθήματα είναι
οι εξής, σύμφωνα με τη Φρέντρικσον και
άλλους ειδικούς:
• Να κάνετε καλά πράγματα για τους
άλλους. Θα τους κάνετε να νιώσουν πιο

• Να θαυμάζετε τον κόσμο γύρω σας.
Μπορεί να είναι ένα δέντρο, ένα όμορφο
ηλιοβασίλεμα, ο καταγάλανος ουρανός,
ένα όμορφο κτίριο ή ένα ρούχο που
φορά ένας άλλος άνθρωπος.
• Αναπτύξτε και καλλιεργήστε σχέσεις. Οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί με
φίλους και συγγενείς αυξάνουν τα
συναισθήματα αυτοαξίας και μακροπρόθεσμα την υγεία και τη μακροζωία.
• Θέστε στόχους τους οποίους μπο-

• Εύκολα, καθημερινά βήματα
για να αλλάξετε προς το καλύτερο
τη ζωή σας

χαρούμενοι – όπως και εσείς οι ίδιοι
άλλωστε. Μπορεί να είναι κάτι τόσο
απλό όσο το να κουβαλήσετε μια βαριά
τσάντα ή να δώσετε οδηγίες στον δρόμο
σε έναν ξένο.

ρείτε να πετύχετε. Μπορεί να θέλετε να
βελτιώσετε το τένις σας, να διαβάσετε
περισσότερα βιβλία ή να γίνετε εξπέρ
στο Sudoku. Αρκεί να θέσετε έναν ρεαλιστικό στόχο, διότι αν είναι ανέφικτος ή
μη πρακτικός θα σας δημιουργήσει
αναίτιο στρες.
• Μάθετε κάτι νέο. Μπορεί να είναι ένα
άθλημα, μια ξένη γλώσσα, ένα μουσικό
όργανο, ένα παιχνίδι, οτιδήποτε ενστα-

λάζει μέσα σας το αίσθημα της
επιτυχίας και σας κάνει να νιώθετε
αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα.
Και πάλι, όμως, να είστε ρεαλιστές
για τον χρόνο και τον κόπο που θα
χρειαστείτε για να τα καταφέρετε.
• Αποδεχθείτε τον εαυτό σας με τις
ατέλειες και τα στραβά του. Αντί όμως
να εστιάζετε σε αυτά, να ρίχνετε βάρος
στα θετικά σας σημεία και στα επιτεύγματά σας.
• Εξασκήστε την αντοχή σας. Αντί να
αφήνετε την απώλεια, το στρες, την
ανεπάρκεια και τα ψυχικά τραύματα να
σας καταβάλλουν, να τα χρησιμοποιείτε ως εμπειρίες μάθησης και εφαλτήρια
για ένα καλύτερο μέλλον. Μην ξεχνάτε
την έκφραση: «Οταν η ζωή σού δίνει
λεμόνια (σ.σ. συμβολίζουν τις πίκρες),
κάν’ τα λεμονάδα».
• Εξασκήστε την ενσυνειδητότητά σας.
Αναμασώντας τα προβλήματα του
παρελθόντος ή τις δυσκολίες του μέλλοντος, εξαντλείτε τα ψυχικά αποθέματά σας και στερείτε την προσοχή από
τις τρέχουσες απολαύσεις. Πάψτε να
αναλώνεστε με ό,τι δεν μπορείτε να
ελέγξετε και εστιάστε στο «εδώ και
τώρα». Καλή ιδέα θα ήταν να κάνετε ένα
μάθημα διαλογισμού.
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ΗΠΑ
Η μοναξιά βλάπτει
τη δημόσια υγεία

Η

μοναξιά είναι εξίσου θανατηφόρος με το κάπνισμα και πρέπει να θεωρείται σημαντική απειλή
για τη δημόσια υγεία, λένε ειδικοί από τις ΗΠΑ.
Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι επιστήμονες
από το Πανεπιστήμιο Brigham Young (BYU) παρουσίασαν δύο μεγάλες συνδυασμένες αναλύσεις (μεταναλύσεις) προγενέστερων μελετών στο 125ο Ετήσιο
Συνέδριο της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας.
Οι μεταναλύσεις έδειξαν ότι η μοναξιά σχετίζεται με
αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, με τις αρνητικές συνέπειές της να είναι εξίσου σημαντικές με
εκείνες του καπνίσματος και μεγαλύτερες απ’ ό,τι
εκείνες της παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής.
«Οι κοινωνικοί δεσμοί αποτελούν μία από τις
ουσιώδεις ανάγκες των ανθρώπων και έχουν ζωτική
σημασία για την ευεξία και για την επιβίωση»,
δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ
• Η μοναξιά, η κοινωνική
Τζούλιαν
Χολταπομόνωση και το να ζει Λούνσταντ, καθηκανείς μόνος του σχετίζο- γήτρια Ψυχολογίας
νται με αύξηση της πιθα- στο BYU.
«Έχουμε στα χέρια
μας ισχυρά επιστημονικά δεδομένα ότι η μοναξιά
και η κοινωνική απομόνωση αυξάνουν σημαντικά
τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, με το μέγεθος του
κινδύνου να υπερβαίνει πολλούς άλλους σημαντικούς δείκτες της υγείας».

νότητας πρόωρου θανάτου κατά 26% έως 32%

Στην πρώτη μετανάλυση, η δρ Χολτ-Λούνσταντ και
οι συνεργάτες της εξέτασαν στοιχεία για τις κοινωνικές σχέσεις, την κατάσταση της υγείας, τα υποκείμενα προβλήματα υγείας και τη θνησιμότητα από
148 κλινικές μελέτες με 308.849 εθελοντές.
Όπως διαπίστωσαν, οι εθελοντές με ισχυρές κοινωνικές σχέσεις είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες
να επιζήσουν περισσότερο απ’ όσο οι κοινωνικά
απομονωμένοι συνομήλικοί τους.
Στην άλλη μετανάλυση, οι ερευνητές εξέτασαν 70
μελέτες που διεξήχθησαν σε Ευρώπη, Βόρειο Αμερική,
Ασία και Αυστραλία, και δημοσιεύθηκαν την περίοδο
1980-2014.
Σε αυτή τη μελέτη οι επιστήμονες κατέληξαν στο
συμπέρασμα πως η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση και το να ζει κανείς μόνος του σχετίζονται με
αύξηση της πιθανότητας πρόωρου θανάτου κατά
26% έως 32%.
«Τα σύγχρονα εύπορα κράτη διαθέτουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ιστορία ανθρώπων που ζουν
μόνοι - και τα ποσοστά αυτά αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο», δήλωσε η δρ Χολτ-Λούνσταντ. «Έχει
όμως τεκμηριωθεί ότι η κοινωνική απομόνωση και η
μοναξιά βλάπτουν σοβαρά την ψυχοσωματική υγεία
και οδηγούν στον πρόωρο θάνατο, συχνά από καρδιαγγειακά αίτια».
Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού ζει πλέον μόνο του, ενώ ανάλογες τάσεις
παρατηρούνται και σε άλλες χώρες του κόσμου,
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η Ινδία και
η Βρετανία, όπου η μοναξιά είναι ιδιαιτέρως συχνή
μεταξύ των ηλικιωμένων.
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Τα μυστικά της πειθαρχίας των Γάλλων
γονιών σε σχέση με τα παιδιά τους

Τ

ι είναι, αυτό που κάνει τα παιδιά στη Γαλλία (και στη Σουηδία, την Ολλανδία και άλλες χώρες
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης τόσο πιο καλόβολα, υπάκουα
και ώριμα σε σχέση με τα δικά μας;
Μια αντίστοιχη απορία είχε και η
Πάμελα Ντράκερμαν, μια Βρετανίδα μαμά που ζει στο Παρίσι και
κατέγραψε τις παρατηρήσεις της
στο βιβλίο της με τον ευρηματικό
τίτλο «Γιατί τα Γαλλάκια δεν πετάνε κάτω το φαγητό τους».

για να αναπτυχθούν και να ηρεμήσουν, αλλά και επειδή οι γονείς
τους έχουν ανάγκη να περάσουν
χρόνο μαζί, πίνοντας ένα ποτήρι
κρασί ή κάνοντας παρέα με
φίλους. Η ανάγκη να έχει το ζευγάρι ιδιωτικές στιγμές μετά τη γέννηση του παιδιού στη Γαλλία αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα και όχι ως ένα προνόμιο που
πρέπει να προσπαθήσει πολύ για

γιατί θα λερώσεις το πάρκο και
μετά κάποιος θα πρέπει να κουραστεί για να το καθαρίσει», αλλά
ποτέ δεν θα ακούσετε να λέει: «...
επειδή το λέω εγώ»! Με τον ίδιο
τρόπο, θα εξηγήσει στο μωρό ή
ακόμα και στο βρέφος ότι θα χρειαστεί να λείψει για κάποιες ώρες
από το σπίτι για δουλειές ή ότι το
απόγευμα θα περάσει από το
σπίτι μια οικογενειακή φίλη για να

Μέσα από τις σελίδες του, προσπαθεί να εξηγήσει ποιες είναι
εκείνες οι ιδιαιτερότητες στη
συμπεριφορά των γάλλων γονιών
που έχουν τόσο εμφανή επίδραση
στη συμπεριφορά των παιδιών
τους. Μερικές από αυτές είναι οι
ακόλουθες:
Οι γάλλοι γονείς δεν τρέχουν
στην κούνια με το που ακούνε το
μωρό τους να κλαίει
Η συντριπτική πλειοψηφία των
γονιών στη Γαλλία ισχυρίζονται
ότι τα παιδιά τους κοιμούνται όλη
τη νύχτα από την ηλικία των τριών
μηνών και ότι δεν χρειάστηκε ποτέ
να τα αφήσουν να κλαίνε με τις
ώρες μέχρι να το πάρουν απόφαση
και να πέσουν για ύπνο. Απλά, ήδη
από τις πρώτες ημέρες της ζωής
τους, δεν τα παίρνουν αγκαλιά με
το που θα κάνουν το πρώτο «ουά»

το γνωρίσει. Η Ντολτό υποστηρίζει
ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς
να λένε στα παιδιά τους πάντα την
αλήθεια, κι εκείνα θα τους καταλάβουν - όποια κι αν είναι η ηλικία
τους. Οι Γάλλοι, όχι μόνο το
πιστεύουν, αλλά το κάνουν πράξη.

• Γιατί τα Γαλλάκια δεν τσιρίζουν όπως τα Ελληνόπουλα
και τα Κυπριόπουλα ;
• Τα παιδιά στη Γαλλία, συνήθως τρώνε όλο τους το φαγητό,
είναι πειθαρχημένα και δεν ξυπνούν
κατά τη διάρκεια της νύχτας
τη νύχτα, αλλά περιμένουν μήπως
τα ξαναπάρει ο ύπνος, και τις
περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει.
Οι γαλλίδες μαμάδες είναι ιδιαίτερα αυστηρές σε ό,τι αφορά το
φαγητό
Στη Γαλλία, θεωρούν ότι είναι
υποχρέωσή τους να διδάξουν στα
παιδιά τους ότι κάθε τροφή έχει τη
δική της αξία για τη διατροφή μας
και ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε
καμία. Ο κανόνας που συνήθως
ακολουθούν είναι να συμβιβάζονται με τα παιδιά, εξηγώντας τους
ότι δεν πρέπει να το φάνε όλο,
αλλά ότι είναι απαραίτητο τουλάχιστον να το δοκιμάσουν. Το αποτέλεσμα; Στη Γαλλία, υπάρχουν
ελάχιστα παιδιά που αρνούνται να
φάνε οτιδήποτε εκτός από πατάτες και μακαρόνια, ενώ τα περισσότερα απολαμβάνουν με ευχαρίστηση καθετί που υπάρχει στο
οικογενειακό τραπέζι. Έτσι, μόνο
το 1 στα 6 παιδιά είναι υπέρβαρο.
Οι Γαλλίδες έχουν προσωπική
ζωή και μετά το παιδί
Τα μωρά στη Γαλλία πρέπει να
κοιμούνται μια συγκεκριμένη ώρα,
όχι μόνο επειδή χρειάζονται ύπνο

να κατακτήσει.
Οι γαλλίδες μαμάδες δεν ενδίδουν στα πείσματα
Δεν είναι μόνο τα δικά μας παιδιά
που αποφασίζουν να δοκιμάσουν
τις αντοχές μας, ξαπλώνοντας
ανάσκελα καταμεσής του σουπερμάρκετ, για να τους κάνουμε το
χατίρι να τους αγοράσουμε σοκολάτα. Το κάνουν πού και πού και
τα Γαλλάκια, όμως οι πιθανότητες
να το επαναλάβουν είναι ελάχιστες, καθώς η μέση γαλλίδα μάνα
θα συνεχίσει αμέριμνη τα ψώνια
της, χωρίς να δίνει σημασία στο
μικρό Πιερ που χτυπιέται σαν χταπόδι. Το μόνο που θα του πει είναι
«Νo» (όχι) ή «Ca suffit» (αρκετά).
Και θα το εννοεί.
Οι γαλλίδες μαμάδες εξηγούν τα
πάντα στα παιδιά τους
Σύμφωνα με την «γκουρού» της
παιδικής ψυχανάλυσης την παιδοψυχίατρο Φρανσουάζ Ντολτό,
ακόμα και τα βρέφη μπορούν να
μας καταλάβουν όταν τους μιλάμε.
Είναι πιθανό λοιπόν να ακούσετε
μια μητέρα στη Γαλλία να λέει στο
μόλις έξι μηνών μωρό της: «Μην
πετάς κάτω το μωρομάντιλο...

Οι Γαλλίδες δεν κουβαλάνε μπισκότα στην τσάντα τους
Στη Γαλλία, συνηθίζουν να τρώνε
τα τρία κύρια γεύματα της ημέρας
(πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό),
και ένα απογευματινό σνακ γύρω
στις 4 μ.μ. Συνήθως είναι κάτι
γλυκό, ένα κομμάτι κέικ, ένα φρούτο ή σοκολάτα. Τα γεύματα αυτά
τηρούνται αυστηρά, και κατά τις
υπόλοιπες ώρες της ημέρας δεν
τσιμπολογάνε τίποτα. Αν, για
κάποιο λόγο, τα παιδιά αρνηθούν
να φάνε σε κάποιο γεύμα, θα πρέπει να περιμένουν το επόμενο.
Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο κάθονται φρόνιμα και τρώνε
στα εστιατόρια - επειδή δεν έχουν
χορτάσει τρώγοντας διάφορα
σνακ μέχρι να φτάσουν εκεί.
Οι Γάλλοι μαθαίνουν από νωρίς
στα παιδιά τους να παίζουν
μόνα τους
Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σε
πολλές χώρες, στη Γαλλία όταν
μια μητέρα λέει «όχι», εννοεί «δεν
υπάρχει περίπτωση», και ποτέ
«ίσως αργότερα». Οι γονείς είναι
πολλοί αυστηροί σε ό,τι αφορά
συγκεκριμένους τομείς, όπως το
φαγητό, η συμπεριφορά στο τραπέζι και το ωράριο του ύπνου.
Επιπλέον, θεωρούν πολύ σημαντικό να μάθουν στα παιδιά τους να
περιμένουν, και σχεδόν ποτέ δεν
ανταποκρίνονται άμεσα σε ό,τι
αυτά ζητούν. Για οτιδήποτε άλλο,
δεν νιώθουν την υποχρέωση να
ασχολούνται συνέχεια μαζί τους.
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Η Lidl αφαίρεσε το σταυρό εκκλησίας στη Σαντορίνη
από συσκευασίες προϊόντων
Η κίνηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Ο

ι σταυροί εκκλησιών της
Σαντορίνης αφαιρέθηκαν με
φώτοσοπ από τις συσκευασίες ελληνικών προϊόντων της γερμανικής αλυσίδας Lidl.

Η εταιρεία προσπάθησε
αρχικά να δικαιολογηθεί
και στη συνέχεια ζήτησε
συγγνώμη. To γεγονός
πάντως προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Κριτική έγινε σε
πανευρωπαϊκό
επίπεδο
διότι η γερμανική αλυσίδα
δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες. Μεταξύ άλλων
αντέδρασε και ο καρδινάλιος Ντόινικ Ντούλα της
Πράγας ενώ πολλά ήταν τα σχόλια και στα ελληνικά social media.
O καρδινάλιος χαρακτήρισε την
ενέργεια «χωρίς προηγούμενο»
και εξέφρασε τη «συμπάθειά του
προς την Ελλάδα», όπως αναφέ-

Τ

ρει στην επιστολή του προς την
ελληνική πρεσβεία στην Πράγα, η
οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

«Είναι μέρος της εμπορικής πολιτικής μας να είμαστε ουδέτεροι
από θρησκευτικές και πολιτικές
απόψεις», ανέφερε αρχικά η διεθνής αλυσίδα σουπερμάρκετ,
έπειτα από τις πρώτες κριτικές

στο Βέλγιο. Εν τω μεταξύ, μετά
την αυξανόμενη κριτική στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρία

ζήτησε συγγνώμη: «Σαφώς και
πρόκειται για ένα λάθος. Λυπούμαστε γι αυτό. Αντιλαμβανόμαστε
όμως τον θυμό σας και ζητούμε
συγγνώμη» αναφέρει η ανάρτηση
της εταιρείας στο facebook της
Αυστρίας.

Ήρθε το πιο «έξυπνο» και γρήγορο πλυντήριο
που μιλάει ελληνικά!

η λένε Bianca, από αυτό το
μήνα θα μιλάει ελληνικά και
μέσω μίας εφαρμογής στο κινητό
θα σας λέει πώς να πλύνετε τα
ρούχα της και ποιο είναι το συνιστώμενο πρόγραμμα, αναλαμβάνοντας να θέσει σε εφαρμογή το
πλύσιμο όποτε εσείς θέλετε.
Πρόκειται για το νέο, υπερσύγχρονο πλυντήριο της Candy που
παρουσιάστηκε στην έκθεση IFA
2017 στο Βερολίνο και σε λίγες
ημέρες θα κυκλοφορήσει στην
ελληνική αγορά αλλάζοντας τα
δεδομένα στον τρόπο που πλένουμε τα ρούχα μας. Ουσιαστικά
πρόκειται για τον απόλυτο οικιακό βοηθό και το πλέον έξυπνο
πλυντήριο της αγοράς με το
οποίο απλώς θα… μιλάμε, δίνοντας οδηγίες.
Ακόμα και για τον καιρό να τη

ρωτήσετε, είναι βέβαιο ότι θα
πάρετε απάντηση…
Το αποτέλεσμα είναι να μη χρειάζετε καν να διαβάσετε ογκώδη

manual χρήσης ή να ψάχνετε για
το ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσετε. Αρκεί να μιλήσετε με το
πλυντήριό σας. Λέτε στο κινητό τι
ρούχα έχετε βάλει μέσα και η
Bianca αμέσως σας απαντάει σε

ποιους βαθμούς και σε πόσες
στροφές πρέπει να πλυθούν. Αν
δώσετε το ΟΚ σας ζητάει να ξεκινήσει την πλύση ή σας ρωτάει
πότε θέλετε να
αρχίσει. Για παράδειγμα, μπορείτε να
είστε στο γραφείο
και να δώσετε εντολή μέσω κινητού να
λειτουργήσει
το
πλυντήριο, ώστε να
είναι έτοιμα για
άπλωμα μόλις επιστρέψετε. Το πλέον
χρήσιμο πρόγραμμα είναι η λειτουργία Zoom που διαθέτει, η οποία
πλένει ό,τι ρούχο βάλετε, ακόμα
και λευκά μαζί με μαύρα, σε λιγότερο από μία ώρα, καθιστώντας
τη Bianca το πιο γρήγορο πλυντήριο στην αγορά.

Νέα τρέλα: Οι κολυμβητές φορούν ουρά γοργόνας

Π

ροειδοποίηση
ασφαλείας
προς τους γονείς εξέδωσαν οι
Βρετανικές αρχές σχετικά με τη
νέα "τρέλα" που κατακλύζει τη
νεολαία. Συγκεκριμένα, η μόδα
θέλει τους νέους να φορούν πτερύγιο γοργόνας και αναπνευστήρα ώστε να κολυμπούν στο βυθό.
Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν
πως η χρήση του επιπρόσθετου
αυτού πτερυγίου που εφαρμόζεται στα πόδια, μπορεί να οδηγήσει στον πνιγμό αν κάποιος δεν
γνωρίζει πως να το χρησιμοποιεί
και καλούν τους γονείς να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους επαγγελματίες. "Αυτές οι δραστηριό-

τητες πρέπει να γίνονται σε
ασφαλές περιβάλλον" αναφέρει
εκπαιδευτής θαλασσίων σπορ.
Στα ίδια δημοσιεύματα τα Βρετανικά ΜΜΕ, αναφέρουν πως στις

αρχές Αυγούστου ένας 19χρονος
Βρετανός, πνίγηκε χρησιμοποιώντας ουρά γοργόνας σε ελληνικό
τουριστικό θέρετρο, χωρίς να
αναφέρουν περισσότερες πληροφορίες.
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Εναλλακτικές χρήσεις
της οδοντόκρεμας
Οδοντόκρεμα. Τη χρησιμοποιείς καθημερινά για να
καθαρίσεις, να απολυμάνεις, να προστατεύσεις τα δόντια σου και να τα κάνεις ακόμα
πιο λευκά.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Είναι ο σύμμαχος σου για την καλή υγεία και
τη φρεσκάδα της στοματικής σου κοιλότητας.
Το ήξερες όμως, ότι αυτό το προϊόν συνδέεται και με κάποιες περίεργες οικιακές και όχι
μόνο χρήσεις, που θα σε βοηθήσουν να απαλλαγείς από τη βρομιά εύκολα, γρήγορα και
φυσικά οικονομικά;
Μάθε πως μπορείς να την χρησιμοποιήσεις
και τέσταρε τις ικανότητες της από σήμερα
κιόλας!

• Εξαφανίζει τα σπυράκια: Η οδοντόκρεμα
μπορεί να συρρικνώσει ένα πολύ ενοχλητικό
σπυράκι και να μειώσει τη φλεγμονή στο σημείο,
αρκεί να βάλεις λίγη ποσότητα από το προϊόν
τοπικά και να το αφήσεις να στεγνώσει, όσο απολαμβάνεις τον ύπνο σου. Την επόμενη μέρα, το μόνο
που έχεις να κάνεις είναι να πλένεις το πρόσωπο
σου με άφθονο νερό. Μην ξεχάσεις να φορέσεις την
ενυδατική σου κρέμα.
• Απομακρύνει τα σημάδια από το μανό: Πολλές
φορές θα έχεις παρατηρήσει, ότι παρότι χρησιμοποιείς αρκετό ασετόν για να ξεβάψεις τα νύχια σου,
το συγκεκριμένο προϊόν εξακολουθεί να αφήνει
επάνω σε αυτά τα σημάδια από το χρώμα του
μανό. Πάρε λίγη ποσότητα λευκαντικής οδοντόκρεμας, άπλωσε την στα νύχια και βούρτσισε τα όπως
θα έκανες με τα δόντια σου.
• Ανακουφίζει από μικρό κάψιμο: Αυτή θα μπορούσε να είναι η λύση της γιαγιάς! Αν καείς κατά
λάθος με μαγειρικό σκεύος και δεν έχεις κάποια
φαρμακευτική κρέμα, προτίμησε λίγη ποσότητα
οδοντόκρεμας, που θα ανακουφίσει αμέσως την
περιοχή και να σου χαρίσει το αίσθημα της δροσιάς.
• Απομακρύνει τις μυρωδιές του φαγητού από τα
χέρια: Στην περίπτωση που πέρασες όλη σου την
ημέρα στην κουζίνα, μαγειρεύοντας συνταγές για
τους αγαπημένους σου φίλους αλλά τώρα τα χέρια
σου μυρίζουν σκόρδο ή κρεμμύδι, μπορείς να κάνεις
απολέπιση ( βασικά να τα τρίψεις) με λίγη ποσότητα οδοντόκρεμας. Ετσι, θα τα καθαρίσεις τόσο από
μυρωδιές όσο και από υπολείμματα τροφών.
• Γυαλίζει τα ασημικά σου: Εχεις καιρό να φορέσεις τα ασημικά σου, αλλά τώρα που το θυμήθηκες
σαν να έχουν χάσει λίγο τη «ζωντάνια» τους; Βάλε
λίγη ποσότητα οδοντόκρεμας σε μια παλιά σου
οδοντόβουρτσα και τρίψε τα απαλά για να διώξεις
την όποια βρομιά. Μετά, ρίξε τους άφθονο νερό και
γυάλισε τα με ένα στεγνό πανί.
• Κάνει τα αθλητικά σαν καινούρια: Αν τα αθλητικά σου παπούτσια δεν είναι τόσο καθαρά όσο θα
ήθελες, γιατί τα φοράς πολύ συχνά ενώ γυμνάζεσαι
και το πλυντήριο δεν κάνει τίποτα, τότε άπλωσε
λίγη ποσότητα λευκαντικής οδοντόκρεμας στο
σημείο όπου έχουν λεκιαστεί και τρίψε με ένα καθαρό πανί. Μετά ξέβγαλε με λίγο νερό και θα είναι
ολόλευκα!

Σοβαρά … αστειάκια
- Τι κάνει ένας σκαντζόχοιρος πάνω σ' έναν
άλλο;
- Βελονισμό!
- Τι είναι πράσινο και μετακινείται πηδώντας;
- Το αγγουρώ!
- Η γυναίκα του Ιούδα τι του είπε;
- "Μωρό μου, είδα έναν υπέροχο χιτώνα. Μόνο
τριάντα αργύρια!"
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Αποξηραμένα σύκα!
Το ιδανικό σνακ για υγεία και αδυνάτισμα

Π

εινάς; Θέλεις κάτι γλυκό; Πριν
κατρακυλήσεις στην αμαρτία
των αμέτρητων θερμίδων, φρόντισε να έχεις στην τσάντα σου, στο
γραφείο σου, στο αυτοκίνητο...
αποξηραμένα φρούτα!
Η παλιά τεχνική συντήρησης των
φρούτων για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα φαίνεται πως αποτελεί
μοναδική τροφή για να βελτιώσεις
την υγεία σου, αλλά και να αποκτήσεις ένα δυνατό όπλο στην
προσπάθειά σου να χάσεις κιλά.

την κατακράτηση του νερού. Το
κάλιο είναι επίσης σημαντικό για
τους μυς και τα νεύρα.

3. Καλή πηγή Ασβεστιου. Βοηθούν
στην ανάπτυξη και ενίσχυση των
οστών, καθώς και στη μείωση του
κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρωσης.

2.

Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε νάτριο και έχουν αρκετά καλές
ποσότητες καλίου. Αυτό βοηθά να
διατηρηθεί η πίεση του αίματος σε
φυσιολογικά επίπεδα και μειώνει

τητα των ενζύμων που απαιτούνται για τη διατήρηση της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγγείων,
των συνδέσμων και των αρθρώσεων.

6.

Καλή πηγή μαγγανίου, το
οποίο αποτελεί βασικό συμπαράγοντα σε πολλές ενζυμικές αντιδράσεις στο σώμα, ειδικά στον
τομέα της παραγωγής ενέργειας
και της αντιοξειδωτικης άμυνας.

βοηθά στην αναπνοή σε κυτταρικό
επίπεδο, με την σύνθεση της αιμοσφαιρίνης που βοηθά να μεταφέρει
οξυγόνο στα κύτταρα.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΣΥΚΩΝ
υγιεινό σνακ. Έχουν χαμηλή
περιεκτικότητα σε λίπη και χοληστερόλη και ειναι πλούσια σε
φυτικές ίνες και μέταλλα.

8.
4. Καλή πηγή μαγνησίου. Βοηθά
στην ανακούφιση της κόπωσης, τη
χαλάρωση των μυών, των νεύρων
και των αιμοφόρων αγγείων, ημικρανίες, ένταση και πόνος στους
μυς, κλπ.

Πολύ καλή πηγή διαλυτών
φυτικων ινών. Προσθέτει και
παραγει κορεσμο, προάγει την
υγεία του παχέος εντέρου, και επίσης βοηθά στην ανακούφιση της
δυσκοιλιότητας, των αιμορροΐδεων,των εκκολπωματικων διαταραχων, κ.λπ.

5.

9. Οι Φυτικές ίνες δημιουργούν μια

Καλή πηγή χαλκού, η οποία
μειώνει τον κίνδυνο φλεγμονωδών
νόσων όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα, ενισχύει τη δραστηριό-

αίσθηση πληρότητας στο στομάχι,
και έτσι βοηθουν στην απώλεια
βάρους.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Φαίνεται πως η περίοδος αυτή
σε βρίσκει στην προετοιμασία ενός
νέου εγχειρήματος ή στην κατάστρωση σχεδίων που αφορούν το άμεσο
μέλλον. Θα είναι πολύ καλή η έκβαση
σε ό,τι και αν σχεδιάζεις, αλλά να
ξέρεις ότι θα συναντήσεις αρκετές
δυσκολίες προτού φτάσεις στα πολυπόθητα αποτελέσματα.
Ταύρος: Η διάθεσή σου θα είναι
κάπως περίεργη. Τα συναισθήματά
σου θα είναι μπερδεμένα, ενώ θα
έχεις μια έντονη τάση να κατανοήσεις
τον κόσμο γύρω σου κοιτώντας από
ένα πρίσμα πιο πνευματικό. Αυτό θα
σου γεννήσει την επιθυμία να έρθεις
πιο κοντά σε πρόσωπα που πιθανόν
να έχουν τα ίδια βιώματα, προκειμένου να μοιραστείς τις ανησυχίες σου,
αλλά και να ακούσεις τις δικές τους
απόψεις.
Δίδυμοι: Τον τελευταίο καιρό δείχνεις
μια τάση να αναμοχλεύεις το παρελθόν γυρνώντας συνεχώς πίσω και
κάνοντας διάφορα σενάρια για το
πως θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα αν οι εξελίξεις ήταν διαφορετικές. Φρόντισε να περιορίσεις αυτές
τις σκέψεις και να πάψεις να ταλαιπωρείς τον εαυτό σου. Σταμάτα να
είσαι πεισματάρης και κοίτα το μέλλον, κάνοντας κινήσεις που θα το
βελτιώσουν.
Καρκίνος: Πρέπει να δείξεις περισσότερο θάρρος στην ζωή σου και τώρα
είναι μια περίοδος που θα σε προκαλέσει ακόμη περισσότερο να το
κάνεις. Μην υποχωρείς και μην
παραιτείσαι από τα σχέδιά σου.
Ακόμη και αν βλέπεις ότι κάποιες
ενέργειές σου δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, πάρε το χρόνο σου και σκέψου
τί μπορείς να αναθεωρήσεις ή να
προσαρμόσεις για να επιτύχεις. Η
δημιουργική σου σκέψη εύκολα θα σε
βοηθήσει να βγεις από τα αδιέξοδα
που θα συναντήσεις μπροστά σου.
Λέων: Νιώθεις αρκετά κουρασμένος
και αυτό είναι συνέπεια του φορτίου
που κουβαλάς. Συνειδητά ή υποσυ-

SUDOKU

7. Μέτρια πηγή σιδήρου, η οποία

Μεταξύ των δεκάδων φρούτων που
μπορεί να αγοράσεις αποξηραμένα
βρίσκονται και τα σύκα.

1. Τα αποξηραμένα σύκα είναι ένα
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νείδητα έχεις αποφασίσει ότι θέλεις
να συνεχίσεις μια πορεία ετών, μια
νοοτροπία που δεν σου ταιριάζει,
αλλά αναγκαστικά την ακολουθείς
για διάφορους λόγους. Λίγο η συνήθεια, λίγο η καλή σου διάθεση προς
τα πρόσωπα που αγαπάς, λίγο ο
φόβος. Ό,τι και αν είναι ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσεις απόψεις και
ιδέες και να ασχοληθείς με αυτά που
θέλεις εσύ πραγματικά και όλα εκείνα
που έχεις ανάγκη.
Παρθένος: Οι υποχρεώσεις που
υπάρχουν τώρα στη ζωή σου θα πρέπει να μπουν άμεσα σε μια σειρά και
να διευθετηθούν με προσοχή και
σύνεση. Για αυτό, λοιπόν, βάλε το
πρόγραμμά σου και ακολούθησέ το.
Άφησε τους εγωισμούς και τα πείσματα και μην θεωρήσεις ότι είσαι
υπεράνω όλων. Καλύτερα να κινηθείς
συντηρητικά παρά να το μετανιώσεις
αργότερα. Στο χέρι σου είναι!
Ζυγός: Η ημέρα ίσως σηματοδοτήσει
το τέλος μια εποχής και το ξεκίνημα
μιας νέας. Κάτι τελειώνει και κάτι
αρχίζει. Ό,τι και αν είναι αυτό, θα
πρέπει να συμμετάσχεις και εσύ ενεργά σε αυτή την διαδικασία, βάζοντας
και συνειδητά το τέλος. Κάνε τον
απολογισμό σου και προετοιμάσου
για τα νέα δεδομένα. Μην αφήσεις
απλά τα γεγονότα να σε παρασύρουν.
Χρησιμοποίησε την κριτική σου ικανότητα και αξιοποίησε τις γνώσεις
που έχεις λάβει μέχρι τώρα.
Σκορπιός: Το μέλλον αναμένεται
πολύ ευχάριστο και αυτό θα είναι
αποτέλεσμα των δικών σου προσπαθειών. Μοναδική προϋπόθεση για να
γίνει όλο αυτό πραγματικότητα είναι
η δική σου επιμονή στους στόχους.
Μη λυγίσεις μπροστά στις απογοητεύσεις και τις δυσκολίες και θα δεις
σύντομα ότι θα δικαιωθείς. Μάλιστα,
καταλυτικό ρόλο θα παίξει ένα τρίτο
πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων
που φαίνεται ότι έχουν δύναμη και θα
μπορέσουν να διευκολύνουν το έργο
σου.

Τοξότης: Μια μεγάλη απόφαση ή
συμφωνία είναι προ των πυλών και
εσύ θα πρέπει να σκεφτείς σοβαρά
πώς θέλεις να προχωρήσεις. Το θέμα
στην περίπτωση αυτή, δεν είναι ότι
καλείσαι να επιλέξεις, αλλά το γεγονός ότι η πράξη σου θα έχει κάποιες
συνέπειες. Αυτές είναι που θα πρέπει
να σκεφτείς πολύ καλά προτού διαλέξεις. Είναι πολύ πιθανό να μην
είσαι έτοιμος να κάνεις την επιλογή
σου, για αυτό φρόντισε να είσαι
ξεκάθαρος με τα πρόσωπα που
εμπλέκονται.
Αιγόκερως: Καλά θα κάνεις να ακούσεις το ένστικτό σου και να το αφήσεις να σε οδηγήσει στις αλλαγές που
θέλεις να κάνεις. Είναι μια περίοδος
που ευνοεί τα ξεκαθαρίσματα και σου
επιτρέπει να θέσεις νέες βάσεις όπου
αυτό είναι επιθυμητό. Ωστόσο, καθετί που θα γίνει θέλει χρόνο και αποφασιστικές κινήσεις. Όσο πιο ξεκάθαρος είσαι με τον εαυτό σου, τόσο
καλύτερες επιλογές θα κάνεις που θα
κρατήσουν στον χρόνο.
Υδροχόος: Η ημέρα απαιτεί από
εσένα περισσότερη προσοχή από ό,τι
συνήθως. Φαίνεται πως το μπέρδεμα
ή αλλιώς η αποπλάνηση, έρχεται από
ένα πρόσωπο που θα σε πλησιάσει
και θα σου παρουσιάσει μια εικόνα
διαφορετική από την πραγματικότητα. Μην σταθείς μόνο σε αυτό που
βλέπεις ή ακούς. Οφείλεις να ψάξεις
βαθύτερα και μάλιστα να εντοπίσεις
τα αίτια που οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση.
Ιχθείς: Νιώθεις παραγκωνισμένος και
ξεχασμένος από διάφορα πρόσωπα
που ξέρεις ότι θα σου όφειλαν –αν μη
τι άλλο- την παρέα τους. Η αλήθεια
είναι ότι έχεις κάνει αρκετούς κόπους
για χατίρι τρίτων και τώρα αποδεικνύεται ότι τίποτα από όλα αυτά δεν
έχει αναγνωριστεί όπως θα ήθελες.
Πάψε να τα βάζεις με τον εαυτό σου
και αποδέξου ότι κάποιοι μπορούν να
είναι αχάριστοι.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μπουτάκια κοτόπουλου μαρινάτα

Υλικά

12 μπουτάκια κοτόπουλου, 2 λεμόνια,
2 κουταλιές ανάμικτα φρέσκα φυλλαράκια από θυμάρι και
ρίγανη ψιλοκομμένα ή 1 κοφτή κουταλιά ανάμικτα ξηρά,
2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές μέλι, αλάτι, πιπέρι.
Εκτέλεση
Ξεπλένετε και στεγνώνετε τα μπουτάκια κοτόπουλου με
απορροφητικό χαρτί. Περνάτε από λεπτό τρίφτη το 1
λεμόνι, μαζεύετε το ξύσμα και
ύστερα στύβετε και τα δυο. Αναμιγνύετε σε μια λεκάνη το ελαιόλαδο
με το θυμάρι και τη ρίγανη, το μέλι,
αλάτι και πιπέρι. Χαράζετε με ένα
κοφτερό μαχαιράκι σε 2-3 τόπους
τα μπουτάκια και ύστερα τα τυλίγετε στο μίγμα για να πιάσουν
καλά παντού. Τα αφήνετε να μαριναριστούν σκεπασμένα (εκτός
ψυγείου) για μίνιμουμ ½ ώρα, γυρίζοντάς τα 1-2 φορές. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 220°C. Τοποθετείτε τα μπουτάκια σε
μια σχάρα του φούρνου (στο δεύτερο από πάνω σημείο,
15-20 εκ. από το γκριλ) και βάζετε ένα ταψί από κάτω να
μαζεύει τα υγρά τους. Τα ψήνετε για 40 περίπου λεπτά,
γυρίζοντάς τα μια φορά στο μέσο του ψησίματος. Τα σερβίρετε ζεστά ή ξαναζεσταμένα.

Σαλάτα με σπανάκι, αμύγδαλα και φέτα
Υλικά: 3/4 φλ. ασπρισμένα αμύγδαλα σε φετάκια,
1 γεμάτη κουταλιά σησάμι, βρασμένο ελαφρά και στραγγισμένο,
500 γρ. φύλλα σπανακιού για σαλάτα χωρίς κοτσανάκια
(από συσκευασία),
1 φλ. παστά κράνμπερι ή ξανθά σταφιδάκια,
200 γρ. φέτα σε κυβάκια.
Ντρέσινγκ:
6 κουταλιές ελαιόλαδο,
2 κουταλιές βαλσάμικο ξίδι,
2 κουταλιές χυμό πορτοκαλιού, 1
κοφτό κουταλάκι ψιλό ξύσμα
πορτοκαλιού,
αλάτι, πιπέρι.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καβουρδίζετε πρώτα τα αμύγδαλα: Τα ανακατεύετε συνεχώς σε
ένα αντικολλητικό τηγανάκι σε χαμηλή φωτιά μέχρι να
ροδίσουν ελαφρά και τα αδειάζετε αμέσως σε ένα πιάτο.
Ύστερα, στο ίδιο τηγανάκι, βάζετε το βρασμένο σησάμι
και το ανακατεύετε για λίγο μέχρι να στεγνώσει καλά και
να πάρει λίγο χρώμα. Το αδειάζετε στο πιάτο με τα αμύγδαλα. Ετοιμάζετε το ντρέσινγκ: Βάζετε σε ένα μεγάλο
μπολ το ελαιόλαδο με το βαλσάμικο ξίδι, το χυμό και το
ξύσμα πορτοκαλιού και αλατοπίπερο και τα χτυπάτε
μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτετε το σπανάκι, τα
αμύγδαλα και το σησάμι και τα ανακατεύετε να πιάσει το
ντρέσινγκ παντού. Αδειάζετε τη σαλάτα σε μια μεγάλη
πιατέλα και σκορπάτε απάνω τα κράνμπερι (ή τα σταφιδάκια) και τη φέτα.
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ΛΥΣΗ SUDOCOU

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 17/2017 6/9/2017
50.000 ................38744

100 .....................34849

1.000 ..................28867

100 .....................42080

400 .....................56698

100 .....................27414

400 .....................31498

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .....................24034

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 776 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964

200 .....................10334

200 .....................45289

200 .....................10510

100 .................... 40798

Σε μια χώρα που
κυβερνάται καλά, η
φτώχεια είναι ντροπή.
Σε μια χώρα που
κυβερνάται άσχημα, ο
πλούτος είναι ντροπή.

200 .....................27573

Άλλα ποσά

200 .....................51907

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .....................58673

6212, 7593

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

100 .....................52056

Ό

Τρείς μήνες για
το ανεργιακό

Η τρίμηνη καθυστέρηση
για την πληρωμή ανεργιακού επιδόματους σε
δικαιούχους ανέργους με
οικογένειες και υποχρεώσεις παρατηρείται εδώ
και
πολλά
χρόνια.
Μπορεί να είναι υποστελεχόμενος ο κλάδος,
αλλά αυτό δεν μπορεί να
αποτελεί δικαιολογία.
Είχε υποχρέωση το
αρμόδιο υπουργείο να
λάβει εκείνα τα μέτρα
για ταχεία εξυπηρέτηση
των ανέργων και άλλων
πολιτών που αναμένουν
το επίδομα τους. Στην
τελική έχει να κάνει με
τις προτεραιότητες που
θέτει
το
υπουργείο
Εργασίας...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕΚ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

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
Administration

–

–

Office

• Μουσική Τεχνολογία – Music
Technology
• Βοηθός Οδοντιατρείου – Dentist
Assistant

200 .....................14068
200 .....................11861
200 .....................20700

Από €20 οι λήγοντες σε
090
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................26020

626, 475

100 .....................36173

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................55337

00, 92

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε
στο μυστήριο του γάμου μας, το Σάββατο
30 Σεπτεμβρίου 2017, η ώρα 17.00
στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού στον Στρόβολο

Λευτέρης & Γεωργία
Γονείς:
Παναγιώτης Ζαντής & Άννα Χατζηθεοδώρου
(από Μένοικο & Κοκκινοτριμιθιά)

Στέλιος Σάββα & Πόπη Κιττή
(από Άλωνα & Δίκωμο & τώρα Λακατάμια)

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο ξενοδοχείο
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ από τις 19.00 - 20.30

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

Intercollege στην Λεμεσό και ανέρχονται στο 15% των διδάκτρων σε
αποφοίτους που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής.

• Πέντε Υποτροφίες μέχρι και 20%
σε κάθε κέντρο σπουδών σε μέλη
της ΣΕΚ και τα εξαρτώμενα τους
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες
οικονομικές και οικογενειακές
δυσκολίες.

• 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%.

• Πέντε υποτροφίες σε κάθε κέντρο
σπουδών που αντιστοιχούν στο
40% των διδάκτρων σε αποφοίτους με γενικό βαθμό 18 και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται
όπως επικοινωνήσουν με τους
Οργανωτικούς Γραμματείς για να
προμηθευτούν την σχετική αίτηση.

• Τρεις υποτροφίες στα πτυχία
του Middlesex του Ηνωμένου
Βασιλείου που προσφέρει το

Τελευταία ημέρα υποβολής
αιτήσεων είναι η Παρασκευή 15
Σεπτεμβρίου 2017.

Intercollege:

100 .................... 34066
100 .................... 47439

ταν το Κράτος έχει
να λαμβάνει χρήματα από τον πολίτη δεν
χαρίζεται. Ιδιαίτερα αν ο
οφειλέτης τυγχάνει να
είναι μικρός και ανώνυμος. Όταν, όμως, καλείται να καταβάλει δικαιώματα στον πολίτη, τότε
παρατηρείται καθυστέρηση και μάλιστα κατά
τρόπο συστηματικό.

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:

100 .................... 48226

200 .....................30094

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Τ

100 .................... 43282

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Απώλειες με το καλημέρα για τους Ευρωπαίους
της Λεμεσού

• Νικηφόρα πρεμιέρα με αγχωτική επικράτηση
για ΟΜΟΝΟΙΑ

• Επίδειξη ισχύος και σπουδαία απόδοση από τον
ΑΠΟΕΛ

• ΑΕΚ: Υγειινος περίπατος για την ΑΕΚ που συνέντριψε τον κακό ΕΡΜΗ

Σ

τραβοπάτησε με το καλημέρα ο Απόλλωνας, παραχωρώντας ισοπαλία στον νεοφώτιστο Ολυμπιακό ύστερα από
άσχημη εμφάνιση στο Α’ ημίχρονο. Η απώλεια δύο βαθμών
σ’ ένα αγώνα θεωρητικά εύκολο, επενέργησε ως Σκωτσέζικο
ντους στους Ευρωπαίους της
Λεμεσού οι οποίοι αν θέλουν να
παίξουν τον πρωταγωνιστικό
τους ρόλο οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Χαράς
ευαγγέλια στον «Τακτακαλά»
για την ισοπαλία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σίφουνας ο ΑΠΟΕΛ συνέτριψε
εκτός την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ύστερα από εμφάνιση χάρμα ιδεσθαι. Ήταν ομάδα - πρότυπο ο
ΑΠΟΕΛ αναγκάζοντας την
αντίπαλο του να υποκύψει
φυσιολογικά μπροστά στην
ανωτερότητα του.
Ανώτερη η ΑΝΟΡΘΩΣΗ επικράτησε του μαχητικού ΑΡΗ. Η
κυανόλευκοι κατά διαστήματα
έπαιξαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο.

φίλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που
πλημμύρισαν το ΓΣΠ στην πρεμιέρα. Αγχωτική επικράτηση η
οποία ωστόσο έδωσε το έναυσμα για νέα ελπιδοφόρα εποχή

Το πρόσωπο

στο πράσινο στρατόπεδο.
Ικανοποίηση στην ΑΕΛ για τη
2η συνεχή νίκη και την εμφανή
βελτίωση στην απόδοση της. Η
ΔΟΞΑ πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την
πρώτη της ήττα.

Μάτ Νταρμπισαϊας
Με σωστή
τοποθέτηση
στην κατάλληλη
στιγμή πέτυχε
δύο έξυπνα
τέρματα
λυτρώνοντας
την φιλόδοξη
φέτος ΟΜΟΝΟΙΑ.

Με δύο τέρματα που έφεραν
έντονα την σφραγίδα της
εγνωσμένης αξίας του, ο Ματ
Νταρμπισάϊαρ εκτέλεσε τον ΕΘΝΙΚΟ λυτρώνοντας τους 12000

Παίζοντας απλό και
ουσιαστικό ποδόσφαιρο
η ΑΕΚ πιάνοντας πολύ
καλή απόδοση ψαλίδησε
τετράκις τα φτερά του
ΕΡΜΗ. Η ΑΕΚ ζευγάρωσε
τις νίκες της σε ισάρι-

Ελάχιστοι οι Κύπριοι στις συνθέσεις των ομάδων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το
οποίο η ΚΟΠ και οι διοικήσεις οφείλουν να εξετάσουν σοβαρά αν πράγματι
γνοιάζονται για την πρόοδο του Κυπριακό ποδοσφαίρου.

1

Οι πρώτες αγωνιστικές έδειξαν ότι φέτος ο μαραθώνιος θα είναι πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με πέρσυ και τις προηγούμενες χρονιές.

Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι και όποιες ομάδες (που θεωρούνται ισχυρές)
τολμήσουν να ενεργήσουν υποτιμητικά, νάναι βέβαιες ότι θα πληρώσουν
ακριβό τίμημα.

3

Γ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δίκαιος συμβιβασμός για
τις νεοφώτιστες ΠΑΦΟ
και ΑΛΚΗ Ορόκλινης.
Μοιράσθηκαν βαθμούς
και εντυπώσεις.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

2

15

μους αγώνες ατενίζοντας με
αισιοδοξία
το
αύριο.
Ανύπαρκτος ο ΕΡΜΗΣ παρουσιάσθηκε ανήμπορος να αναχαιτίσει τις άγριες επιθετικές
διαθέσεις των γηπεδούχων.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρει ο Κιπτάνι
(Εθνικός) με 3 τέρματα. Τον
ακολουθούν με 2 τέρματα οι,
Φλοριάν (ΑΕΚ) Ντε Καμαργκο
(ΑΠΟΕΛ) Νταμάχου (Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ) και Νταρμπισάϊαρ (ΟΜΟΝΟΙΑ).

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών
αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Εταιρεία στη Λάρνακα ζητά να προσλάβει ΒΟΗΘΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ με γνώσεις
Η/Υ και Αγγλικά. Χρίστο Μαύρο
99611800.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΟΔΗΓΟ ΦΟΡΚΛΙΦΤ. B
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΕΡΓΑΤΗ. Φάνο Θεοφάνους
96557646.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ.
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. Χριστόδουλο
Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟ. Μιχάλη Παντελή
99641048.

- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- WORKSHOP QUALITY CONTROLLER στη
Λεμεσό
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
MARKETING
MANAGER.
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• 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
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.

• Ξενοδοχείο στη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει ΜΑΓΕΙΡΑ Β΄.Ανδρέα Παναγή
99543310.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση
πρόσληψη
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ.
Μιχάλη Παντελή 99641048.

•
Εταιρεία
Ανελκυστήρων
στη
Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ.
Φάνο
Θεοφάνους 96557646.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Μιχάλη
Παντελή 99641048

•
Εισαγωγέας
Μηχανοκίνητων
Οχημάτων ζητά να προσλάβει στην
επαρχία Λευκωσίας:
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ – ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά
για άμεση πρόσληψη ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ.
Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συμβουλές για την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς

Έ

χει σημασία με καλό τρόπο να εμφυσηθούν στο
παιδί μερικές καλές συνήθειες. Μέσα σε λίγες
μέρες θα γίνει ρουτίνα το καθημερινό πρόγραμμα. Θα
πρέπει όμως να δοθεί προσοχή αν το παιδί παραπονιέται για το σχολείο, για τον δάσκαλο ή τους συμμαθητές, ιδίως στις πρώτες ημέρες, τις πρώτες
εντυπώσεις, στην ανάγκη προσαρμογής σε νέο περιβάλλον τάξεως και πειθαρχίας

1

Προετοιμασία για τα παιδιά της πρώτης
τάξης. Ναι! Για τα «πρωτάκια» χρειάζεται προετοιμασία, ίσως και επίσκεψη στο χώρο του σχολείου
πριν από την έναρξη για να γνωρίσει το παιδί το
περιβάλλον, και αν είναι δυνατό και το δάσκαλο ή τη
δασκάλα. Η αγορά του σχολικού υλικού (σακίδιο,
τετράδια, βιβλία κ.λπ.) να γίνεται μαζί με το παιδί
και να υπάρξει γνωριμία, αν είναι εφικτό, και με
άλλα παιδιά από την ίδια γειτονιά που έχουν εγγραφεί στο ίδιο σχολείο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Οι άτυπες μορφές απασχόλησης τέθηκαν
στο μικροσκόπιο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Τ

α δικαιώματα των εργαζόμενων στις άτυπες μορφές απασχόλησης και των αυτοαπασχολούμενων, τέθηκαν σε συζήτηση σε
συνεδρία επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) την περασμένη εβδομάδα
στο Παρίσι .
Σύμφωνα με τα πορίσματα της
συνεδρίας οι άτυπες μορφές απασχόλησης αποτελούν μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις για το

√

Την ΣΕΚ εκπροσώπησε στη σύνοδο στο Παρίσσι
ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης

τωπίζουν εργασιακές δυσκολίες
σε σχέση με τα δικαιώματα τους,
τους μισθούς και την κοινωνική
προστασία τους. Η εικονική αυτοαπασχόληση, όπως περιγράφεται
στη σύσταση της ΔΟΕ 198, αναφέρεται σε συγκεκαλυμμένη σχέση
εργασίας και η ΣΕΣ επιμένει στην

κίνημα στην Ευρώπη είναι η προστασία των εργαζομένων που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς
εργασίας. Όπως τόνισε ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης που εκπροσώπησε το
Κίνημα στην συνεδρία των ευρωπαϊκών συνδικάτων θα πρέπει να

ανάγκη καταπολέμησης αυτού του
φαινομένου. Επιτήδειοι εργοδότες, αντί να προσλαμβάνουν εργαζόμενους στην τυπική μορφή απασχόλησης, επιλέγουν την αγορά
υπηρεσιών και δεν καταβάλουν
τις απαιτούμενες συνεισφορές και
δικαιώματα στους εργαζόμενους.

διερευνηθεί πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι έχουν το
δικαίωμα να διαπραγματεύονται
και να καλύπτονται από κοινωνικά
και εργατικά δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες
δομές συλλογικών διαπραγματεύσεων.

2

Η σάκα των παιδιών. Σημαντικό είναι επίσης να
μη μεταφέρει ο μαθητής πολύ βάρος στην σάκα
του. Πολλά παιδιά, από άγχος, κουβαλούν το υλικό
όλης της εβδομάδας με κίνδυνο για την σπονδυλική
στήλη. Θα πρέπει να φροντίζει η μητέρα να φορτώνεται το παιδί μόνο τα απαραίτητα (βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη, tablets).

3

Η διατροφή στο σχολικό περιβάλλον. Δυστυχώς, οι καντίνες πολλών σχολείων προσφέρουν
και προϊόντα που προτιμούν τα παιδιά αλλά δυστυχώς πρέπει να αποφεύγονται. Δεν είναι καλύτερο να
έχει στη σάκα του ο μαθητής ένα κουλούρι ή ένα τοστ
ή φρούτο, τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο, παρά να
παρασύρεται από συμμαθητές σε ακατάλληλα προϊόντα;

4

Ο ρουχισμός των παιδιών. Προσοχή χρειάζεται
και στον ρουχισμό των παιδιών. Είμαστε τυχεροί
που ζούμε σε ένα υπέροχο κλίμα. Το ντύσιμο πρέπει
να ανταποκρίνεται στην εξωτερική θερμοκρασία και
να μη φορτώνονται τα παιδιά, με υπερβολικά ρούχα
για να μην «κρυώσουν».

5

Οι ώρες μετά το σχολείο. Στην επιστροφή από
το σχολείο πρέπει ο μαθητής να πλύνει τα χέρια
του και να πάρει το μεσημεριανό γεύμα. Ο απογευματινός ύπνος είναι περιττός μετά τους 18 μήνες
ζωής. Μετά το γεύμα μελέτη, ούτως ώστε να έχει
περιθώριο και για λίγο παιχνίδι. Για τα μικρότερα
παιδιά η κατάκλιση δεν πρέπει να είναι μετά τις
21.00.

μέλλον της αγοράς εργασίας.
Όπως επισημάνθηκε οι εργαζόμενοι σε αυτές τις κατηγορίες θα
πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας
μεταχείρισης και να καλύπτονται
από κοινωνικά δικαιώματα όπως
το δικαίωμα στην κατάλληλη αμοιβή, σε δίκαιες συνθήκες εργασίας,
το δικαίωμα στην εκπαίδευση και
κατάρτιση, στην προστασία της
ανεργίας και στα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα.
Η ΣΕΣ δεν επιδιώκει να «δημιουργήσει» μια νέα κατηγορία εργασίας
διαφορετική από την τυπική σχέση
εργοδότη – εργαζόμενου, αλλά
στόχος της είναι να αναγνωριστεί
πως αρκετοί αυτοαπασχολούμενοι είναι εργαζόμενοι που αντιμε-

Οι αυτοαπασχολούμενοι συχνά δεν
έρχονται σε επαφή με συνδικάτα (ή
δεν μπορούν / δεν επιτρέπεται από
το νόμο να συμμετάσχουν), δεν
έχουν δικαίωμα στην κατάλληλη
κοινωνική προστασία και ακόμη
δεν καλύπτονται από συλλογικές
συμβάσεις ούτε είναι σε θέση να
συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μία από τις κύριες
προκλήσεις για το συνδικαλιστικό

Στη συνάντηση παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σημαντική μερίδα
αυτοαπασχολουμένων δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, γεγονός που δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην αγορά
εργασίας των χωρών μελών της ΕΕ,
αλλά και στην εξεύρεση διευθέτησης για επίλυση του ζητήματος
αυτού.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Π

ροσκαλείστε στην ετήσια
γενική συνέλευση του Ταμείου
Προνοίας
Εργατοϋπαλλήλων
Μελών ΣΕΚ, η οποία θα γίνει την
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
και ώρα 3.30 μ.μ. στα κεντρικά

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο

1. Λογοδοσία της Διαχειριστικής

(αίθουσα 2ου ορόφου).

Επιτροπής

Τα θέματα που θα απασχολή-

2.

σουν την ετήσια γενική συνέλευση

Ταμείου 2016.

είναι:

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Εξελεγμένοι

Λογαριασμοί

Ο πρόεδρος Μιχάλης Μιχαήλ

www.oho-sek.org.cy

