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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ισχυροποείται ο 4μερής
γεωστρατηγικός άξονας

Ι

σχυροποιείται μέρα – με τη μέρα ο
τετραμερής άξονας Ελλάδας,
Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου αναδιαμορφώνοντας τον γεωστρατηγικό
χάρτη στην περιοχή. Στη γωνιά η
Τουρκία.
Σελ.7

• Προειδοποιητική βολή εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Σ

ε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν σύντομα οι εργαζόμενοι
στον ευρύ δημόσιο τομέα μετά τη διαπιστωθείσα άρνηση του υπουργού
Οικονομικών στη συνάντηση του με τις
συντεχνίες (φωτό) να τηρήσει τις πρόνοιες της συμφωνίας – πλαίσιο για
παραχώρηση αυξήσεων και βελτίωση
ωφελημάτων στη συλλογική σύμβαση
2015-18.
Χθές Τρίτη, τα συλλογικά όργανα των
συντεχνιών των Ημικρατικών Οργανισμών και των Ωρομισθίων του Δημοσίου, ΣΕΚ, ΠΕΟ σε κοινή τους συνεδρία
προσδιόρισαν το περίγραμμα της κοινής αντίδρασης, καλώντας την κυβέρνηση να τιμήσει την υπογραφή της.

Εθνική στρατηγική
για τον Τουρισμό 2030

Σε περίπτωση που το
υπουργείο Οικονομικών
αθετήσει τελεσίδικα
τη συμφωνία – πλαίσιο
γκη εφαρμογής της συμφωνίας θα
δώσει αρνητικά μηνύματα και στον
ιδιωτικό τομέα. Η Κυβέρνηση αναιρεί
μια πρόνοια, την οποία η ίδια ενσωμάτωσε στη συλλογική σύμβαση».
Σελ.3

Το στίγμα των συνδικαλιστικών προθέσεων έδωσε με δήλωση του ο γ.γ. της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας: «Θα δώσουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα υπάρξουν υπαναχωρήσεις. Είναι θέμα
αρχής και ουσίας για μας. Οποιαδήποτε υπαναχώρηση ως προς την ανά-

Μας κάνατε περήφανους Έλληνες
και ιστορικά επαρκείς

4.8 εκ. επισκέπτες, αναβάθμιση υπηρεσιών, εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με αύξηση του ΑΕΠ

Η ΣΕΚ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ

κατά 15%, εξήγγειλε η κυβέρνηση στο
πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου για

Σελ.6

το 2030.

Σε συναγερμό η Ε.Ε
λόγω Καταλονίας

Μ

ε κομμένη την ανάσα αλλά και με
δόσεις αμηχανίας, η Ευρώπη

παρακολουθεί

τις

αποσχιστικές

κινήσεις της Καταλονίας, οι οποίες
διχάζουν τον Ισπανικό λαό προκα-

Ομιλία γ.γ. ΣΕΚ
Σελ. 4

λώντας παράλληλα εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2967
TIMH 0.70€

Σελ.5

Η

θυσία των ηρώων της
ΕΟΚΑ ’55 - ’59 Χαράλαμπου Πεττεμερίδη και Αντρέα
Πατσαλίδη αποτελεί χρυσή
ευκαιρία για αφύπνιση ώστε
να ξαναπιστέψουμε στις
δυνάμεις μας.
Σε λιτή τελετή στο χωριό Καννάβια ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας εκφωνώντας επιμνημόσυνο λόγο αναφέρθηκε
στη δράση και θυσία των δύο
παλληκαριών της ΕΟΚΑ τονίζοντας χαρακτηριστικά «Μας
κάνατε περήφανους Έλληνες
και Ιστορικά επαρκείς δια του
παραδείγματος σας».

Αξιοπρέπεια και διαβούλευση

Η

εργατική ειρήνη που αποτελεί προαπαιτούμενο
ευημερίας και οικονομικής σταθερότητας είναι
απόλυτα συνυφασμένη με τη διασφάλιση της
σωστής λειτουργίας και εφαρμογής των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας. Εκεί που υπάρχει διάλογος και
διαβούλευση και τηρούνται τα συμφωνηθέντα μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εκεί υπάρχει αξιοπρέπεια στην εργασία και υγιείς ομαλές εργασιακές σχέσεις.
Τούτων λεχθέντων, οφείλουμε να εκφράσουμε την
έντονη απαρέσκεια μας γιατί η κυβέρνηση διά του
υπουργού Οικονομικών αρνείται να διαβουλευθεί με
το συνδικαλιστικό κίνημα για να υλοποιήσει τη συμφωνία - πλαίσιο που καθορίζει το μηχανισμό και τον

τρόπο παραχώρησης μισθολογικών αυξήσεων στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα για τα έτη 2017–2018, αφού
η συμφωνία διαλαμβάνει ότι εφόσον το ποσοστό
αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ υπερκαλύπτει την
παραχώρηση ΑΤΑ και προσαυξήσεων τότε θα συζητείται, στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου, η

• Η τήρηση των συμφωνηθέντων
προϋπόθεση εργατικής ειρήνης
παραχώρηση γενικής αύξησης. Αυτή η προσέγγιση
στερεί από το συνδικαλιστικό κίνημα το δικαίωμα να
τεκμηριώσει μέσα από διαβούλευση την αξίωση του

για βελτιώσεις στους όρους απασχόλησης των επηρεαζόμενων από τη συμφωνία - πλαίσιο.
Η τακτική της άρνησης στον διάλογο, που σε πολλές
περιπτώσεις παρατηρείται και στον ιδιωτικό τομέα,
οδηγεί τις εργασιακές σχέσεις σε υποβάθμιση και
οπισθοδρόμηση και αυτό πρέπει να προβληματίσει
ιδιαιτέρα το κράτος που οφείλει να είναι πρότυπο
καλού εργοδότη. Καλείται ως εκ τούτου ο υπουργός
Οικονομικών να εγκαταλείψει την άρνηση και μέσα σε
συνθήκες συναντίληψης να παρακαθίσει σε αξιοπρεπή διαβούλευση με το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί
λύσεις υπάρχουν πάντα, αρκεί να υπάρχει η βούληση και η προθυμία για εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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πίδοση πλεονασμάτων προβλέπεται την τριετία
2018-20.
Η γρήγορη ανάκαμψη να σημάνει αύξηση των
μισθών και ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας
ιζική και δίκαιη επίλυση των θέματος των Μη
Εξυπηρετουμένων Δανείων απαιτεί η κοινωνία.
Μόνον έτσι θα εμπιστευθούν οι πολίτες το τραπεζικό σύστημα.
ιγαντώνεται τελευταίως η υποαπασχόληση των
νέων μας.
Ώρα για ποιοτικές και αξιοπρεπείς θέσεις
εργασίας
ποφεύγουν εντέχνως τα κόμματα να σχολιάσουν τις περί διαπλοκής καταιγιστικές καταγγελίες Φαίδωνος.
Γιατί άραγε;

*

Ρ

*

Γ

*

Α

*

Τ

ο δράμα των εγκλωβισμένων Ελλήνων της Καρπασίας επιδεινώνεται λόγω αποθράσυνσης της
τουρκικής πολιτικής.
Κυβέρνηση και κόμματα να δράσουν τάχιστα
και συγκροτημένα σε Ε.Ε και διεθνή βήματα
ταμότατες οι προκλήσεις και πολιτικές της Άγκυρας σε Αιγαίο – Κύπρο.
Ύψιστη εθνική ανάγκη να παραμείνει απαρασάλευτος ο άξονας Αθηνών – Λευκωσίας
αταλονία, Brexit, κρίση Ελληνικού χρέους και
Τουρκική θρασύτητα, πρέπει να προβληματίσουν βαθύτατα την «Κομισιόν» και το Ευρωκοινοβούλιο.
Διαφορετικά ζήτω … που καήκαμε, οι Ευρωπαίοι πολίτες.
νομοθεσία για προστασία της πρώτης κατοικίας αποδείχθηκε άκρως αναποτελεσματική.
Επείγουσα κοινωνική ανάγκη η υιοθέτηση νέου
σχεδίου που να επιλύει το φλέγον αυτό πρόβλημα
αγοπότι στο ΤΕΠΑΚ με προεκτάσεις και πολλούς συνδαιτυμόνες.
Αλήθεια θα βρεθεί κάποιος να καθαρίσει του
στάβλους του Αυγεία; Οι υποψήφιοι πρόεδροι
τι λένε;
ραία τα είπαν οι δύο υπουργοί για τη νέα τουριστική στρατηγική. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε.
Όμως χωρίς ταυτότητα προϊόντος και ποιότητα υπηρεσιών με αξιοποίηση του ντόπιου
δυναμικού, είναι σαν να κτίζουμε στην άμμο.
αι, υπάρχει κίνδυνος για τους Τουρκοκύπριους
από τις έξαλλες πολιτικές Ερντογάν.
Ώρα, οι Τ/Κ να προβληματισθούν σοβαρά για
το δικό τους αύριο στην Κυπριακή Δημοκρατία.
ευφάνταστη κυβερνητική πολιτική για τον
Τουρισμό είναι καλοδεχούμενη.
Οι ξενοδόχοι έχουν τον πρώτο τον λόγο, αξιοποιώντας στο έπακρο το ντόπιο δυναμικό.

*

Ι

Οι Τουρκοκύπριοι ενώπιον των ευθυνών τους
Θ

λίψη και απογοήτευση προκαλούν οι αποκαλύψεις του
πρέσβη Ανδρέα Δ. Μαυρογιάννη,
για την όλη στάση του Μουσταφά
Ακκιντζί και της Τουρκίας στις
διαπραγματεύσεις στο Γκράντ
Μοντάνα της Ελβετίας για επίλυση
του Κυπριακού Ζητήματος. Και ο
τελευταίος πολίτης που δεν φορά
παρωπίδες φυλετικές ή άλλες
οποιασδήποτε μορφής, αντιλαμβάνεται ότι το ναυάγιο των συνομιλιών οφείλεται αποκλειστικά
στην τουρκική πλευρά η οποία
απέρριψε κατηγορηματικά την
εισήγηση του γενικού γραμματέα
του ΟΗΕ για άμεση κατάργηση των
εγγυήσεων και των επεμβατικών
δικαιωμάτων καθώς και την προοπτική για πλήρη αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων. Μάλιστα, όπως διαπιστώνεται, το
τελευταίο καρφί στο φέρετρο των
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
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Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

ντας σεβασμό προς
το θρήσκευμα και
τον πολιτισμό τους.

πολίτες του τόπου. Η υιοθέτηση
του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και η
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου
σε όλα τα επίπεδα αποτελούν τη
μέγιστη εγγύηση και την καλύτερη
ασφάλεια για όλους τους νόμιμους
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα πρέπει να
λάβουν πολύ σοβαρά υπόψιν οι
Τουρκοκύπριοι πως η Κυπριακή

• Οι αναμφισβήτητες
αποκαλύψεις Μαυρογιάννη
ξεγυμνώνουν τον ρόλο της
Τ/Κ ηγεσίας στις συνομιλίες
για το Κυπριακό

xenis.xenofontos@sek.org.cy

συνομλιών το έβαλε ο εκπρόσωπος
των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά
Ακκιντζί που είπε πως δεν δέχεται
την κατάργηση των εγγυήσεων,
ούτε την πλήρη αποχώρηση των
Τουρκικών στρατευμάτων
Είναι ηλίου φαεινότερον, όπως
άλλωστε διευκρίνησε και ο κ Μαυρογιάννης, η Τουρκία και ο Μ.
Ακκιντζί έφυγαν από τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών και
από τη λύση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, δουλεύοντας για δύο κράτη, αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία.
Ύστερα από όλα αυτά, απευθυνόμενοι στους συμπατριώτες μας
Τουρκοκύπριους τους υπενθυμίσουμε την σαφή τοποθέτηση της
ΣΕΚ πως, η Κύπρος ως κράτος –
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο και
τη μέγιστη εγγύηση για όλους τους

Δημοκρατία τους μεταχειρίζεται
ως ισότιμους πολίτες παραχωρώντας τους την Κυπριακή Ταυτότητα με την οποία μπορούν
ελεύθερα να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να διαμένουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή επικράτεια.
Ακόμη, οφείλουν να εκτιμήσουν
πλήρως το γεγονός ότι απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα που
προσφέρει η Ταυτότητα και το
Διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο στο εσωτερικό, όσο
και το εξωτερικό.
Περαιτέρω, αν πράγματι σέβονται
τους Ελληνοκύπριους ως σύνοικο
στοιχείο, οι Τουρκοκύπριοι ας
κατανοήσουν επιτέλους πως η
Κυπριακή Δημοκρατία τους προσφέρει δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, ενώ μόνιμα συντηρεί
όλα τα θρησκευτικά μνημεία των
Τουρκοκυπρίων που βρίσκονται
στις ελεύθερες περιοχές, δείχνο-

Και όλα αυτά σε
αντίθεση με την
καταστροφή που
επέφερε ο Αττίλας
στα Ελληνοχριστιανικά μνημεία και
στα κοιμητήρια που
βρίσκονται
στις
κατεχόμενες περιοχές.
Στο σημείο αυτό, χρήζει ιδιαίτερης
μνείας η απεχθής συμπεριφορά
του κατοχικού καθεστώτος το
οποίο δεν ενέκρινε την παράδοση
οκτώ βιβλίων σε σχολεία του Ριζοκαρπάσου και τα οποία σχετίζονται με τα μαθήματα Γλώσσας,
Ιστορίας και Θρησκευτικών.
Πιστεύουμε βαθύτατα πως ήλθε η
ώρα που οι Τουρκοκύπριοι και δή
οι οργανωμένοι φορείς με αιχμή τα
συνδικάτα, θα πρέπει να προβληματισθούν σοβαρά για τη στάση
των ηγετών τους και να αποφασίσουν τι σχέσεις θέλουν να έχουν με
τους Ελληνοκύπριους και την
Κυπριακή Δημοκρατίας και σε τι
κράτος θέλουν να ζήσουν.
Είναι η ώρα που θα πρέπει οι
Τουρκοκύπριοι να μετρήσουν
σωστά το πραγματικό τους συμφέρον, να πάρουν το μέλλον τους
στα ίδια τους τα χέρια. Η εγγύηση
και η ασφάλεια τους δεν διασφαλίζονται μέσα από στρατιωτικά
και επεμβατικά δικαιώματα αλλά
μέσα από την κοινή συνύπαρξη σε
ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος
όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα συνεταιρίζονται και θα
συνεργάζονται αρμονικά. Όσοι δεν
θέλουν, σκόπιμα ή μη, να το καταλάβουν δυσχεραίνουν τη θέση τους
και αποδυναμώνουν τη σχέση τους
με τους Ελληνοκύπριους και κατεπέκταση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό κάποια στιγμή θα
αποβεί μοιραίο στην επαναπροσεγγιστική προσπάθεια και την
κοινή συνύπαρξη την οποία διατείνονται ότι επιδιώκουν.

εορτολογιο
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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2017

Φιλίππου διακ., Θεοφάνους επ.
Νικαίας, Ζηναϊδος, Φιλονίλλης

Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου,
Αγαθονίκης μαρτ. Χρυσής νεομάρτ.

ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2017
Πρόβου, Ταράχου, Ανδρονίκου μ.
Δομνίνης Αναστασίας μαρτ. Επικτήτου οσίου κυπρίου

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/10/2017
Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, Κελσίου μ. Κοσμά ποιητού,
Θεράποντος ιερομάρτυρος

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,

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2017
Λουκιανού ιερομ. Σαβίνου και
Βάρσου επισκόπ. Εδέσσης. Ευθυμίου νέου (Αγκύρας)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/10/2017
Δ’ ΛΟΥΚΑ, Πατέρων Ζ’ Οικ. Συνόδου, Λογγίνου εκ., Μαλού οσ.,
Λεοντίου και των συν αυτώ
ΤΡΙΤΗ 17/10/2017
Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου εν Κρίσει οσιομάρτυρας, ανακομ. κειψ.
αγ. Λαζάρου, Λεοντίου Ανθίμου

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

ERG_3-3_inn_8 & 9 10/10/17 10:18 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δεν διεκδικώ. Απαιτώ
από τον εργοδότη μου
να σέβεται τη ζωή μου

Α

κροβατώντας με τον θάνατο άλλος ένας εργαζόμενος έφυγε αδόκητα από τη ζωή την περασμένη
εβδομάδα λόγω ανεπαρκέστατων μέτρων ασφάλειας.
Ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο θα πρέπει πλέον να
προσεγγιστεί από την πολιτεία και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δυναμικά και
αυστηρά συνάμα. Αποτελεί οδυνηρή
εξέλιξη να χάνονται ανθρώπινες
ζωές είτε επειδή μια εταιρεία η επιχείρηση δεν λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και
υγείας, είτε γιατί ένας εργαζόμενος
Της Δέσποινας
αρνείται
να ακολουθήσει συγκεκριΗσαΐα
μένες
οδηγίες
για την προσωπική
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
του ασφάλεια. Δεν αναφέρομαι στη
Γυναικών ΣΕΚ
συγκεκριμένη περίπτωση αλλά σε
despina.isaia@sek.org.cy
ένα ευρύτερο φάσμα εργατικών
ατυχημάτων γιατί δεν είναι η πρώτη
φορά που ένας εργαζόμενος αφήνει την τελευταία
του πνοή την ώρα που πασκίζει για το μεροκάματο.
Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία ίσως να αποτελεί μια από τις βασικότερες παραμέτρους για την
αξιοπρέπεια στην εργασία η οποία συνδέεται άμεσα
με την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Δεν νοεί-

• Πυροδοτεί εργατική κρίση η αθέτηση της συμφωνίας – πλαίσιο στο ευρύ δημόσιο

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
Σ

ε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν σύντομα οι
εργαζόμενοι στον ευρύ δημόσιο τομέα μετά την
άρνηση του υπουργού Οικονομικών να τηρήσει τις
πρόνοιες της συμφωνίας – πλαίσιο για παραχώρηση
αυξήσεων και βελτίωση ωφελημάτων στη συλλογική
σύμβαση 2015-18.
Χθές Τρίτη, τα συλλογικά όργανα των συντεχνιών των
Ημικρατικών Οργανισμών και των Ωρομισθίων του
Δημοσίου, ΣΕΚ, ΠΕΟ σε κοινή τους συνεδρία προσδιό-

• Ο Υπουργός Οικονομικών παρέπεμψε
τις συντεχνίες στο 2019
• Το συνδικαλιστικό κίνημα καλεί
την κυβέρνηση να σεβασθεί την υπογραφή της

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι στη Συμφωνία Πλαίσιο που υπέγραψαν με την Κυβέρνηση τον περασμένο
Ιανουάριο περιλήφθηκε Μηχανισμός διασύνδεσης του
μισθολογίου με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και
ότι διαπιστώνεται από τα οικονομικά στοιχεία πως
πέρα της παραχώρησης των προσαυξήσεων και του
50% της ΑΤΑ, υπάρχει ένα περιθώριο πέραν του 2% για
παραχώρηση από την Κυβέρνηση γενικών αυξήσεων
για το 2018.
ΣΕΚ και ΠΕΟ έχουν ζητήσει από τον Υπουργό αντί για

Αν η κυβέρνηση δεν δώσει εντός των προσεχών ημερών
στις συντεχνίες την ευκαιρία της διαβούλευσης για
τεκμηρίωση των διεκδικήσεων της που απορρέουν από
τα συμφωνηθέντα η σύγκρουση θα είναι βέβαιη.
Στην συνάντηση των ηγεσιών των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ
και των κλαδικών τους με τον υπουργό Οικονομικών
την περασμένη Παρασκευή, ο Χάρης Γεωργιάδης
φάνηκε απρόθυμος να ικανοποιήσει τα συντεχνιακά
αιτήματα.

Την αντιπροσωπεία της ΣΕΚ στην συνάντηση
με τον υπουργό Οικονομικών την Παρασκευή
αποτελούσαν, ο γ.γ της Συνομοσπονδίας
Ανδρέας Φ. Μάτσας, οι γενικοί γραμματείς
των Ομοσπονδιών ΟΗΟ και ΟΕΚΔΥ Ανδρέας Ηλία
και Γιώργος Κωνσταντίνου, αντίστοιχα
και ο γ.γ της ΕΠΟΕΤ (ΑΤΗΚ) Ηλίας Δημητρίου

ται σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει φθάσει σε
ύψιστα επίπεδα και ο άνθρωπος εξερευνά πλανήτες
πέραν από το γνωστό ηλιακό μας περιβάλλον, να
υπάρχουν εργαζόμενοι που εργάζονται σε μεσαιωνικές συνθήκες. Δεν νοείται η ζωή των εργαζομένων να
παίζεται κορόνα γράμματα είτε γιατί δεν έχει αποκτηθεί η απαιτούμενη συνείδηση για ασφαλείς συνθήκες εργασίας, είτε γιατί το κόστος για την επιχείρηση λαμβάνεται περισσότερο υπόψη από τα εργατικά χέρια. Φτάνει πια να χάνονται ζωές τόσο άδικα
και να ντύνονται στα μαύρα οικογένειες που ανέμεναν τον δικό τους άνθρωπο να επιστρέψει από τη
δουλειά του.

Τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος από κοινού
και ξεχωριστά θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα υψηλό
επίπεδο ασφάλειας και αν χρειαστεί να απαιτούν ο
ένας από τον άλλο να εφαρμόζονται όλες οι ορθές
διαδικασίες ώστε να αποφεύγονται τραγικές συνέπειες. Δεν διεκδικώ. Απαιτώ από τον εργοδότη μου
να σεβαστεί τη ζωή μου. Απαιτώ από τον εργαζόμενο μου να σέβεται τη ζωή του αλλά και τη δική μου
συνείδηση. Μόνο έτσι θα κατορθώσουμε να αλλάξουμε νοοτροπία και να διασφαλίσουμε πως εν ώρα
εργασίας είναι ανήκουστο να χάνονται ανθρώπινες
ζωές.

Δίκαια τα συντεχνιακά
αιτήματα

ρισαν το περίγραμμα της κοινής αντίδρασης, καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση να τιμήσει την υπογραφή της.

• Όπως εισερχόμαστε στο αυτοκίνητο μας
και εντελώς αυτόματα προσδενόμαστε
με τη ζώνη ασφαλείας με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο θα πρέπει να προσεγγίζουμε και
την ασφάλεια μας στον χώρο εργασίας μας

Εξοργίζομαι κάθε χρόνο στην ετήσια εβδομάδα
ασφάλειας και υγείας να επαναλαμβάνεται το ίδιο
σκηνικό. Τα λόγια να είναι δυνατότερα από τις πράξεις. Χρειάζεται να εξευρεθούν τέτοιοι μηχανισμοί
ώστε ο καθένας από εμάς να αισθάνεται υπεύθυνος
τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους υπαλλήλους
και συνεργάτες του. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς
να χρειάζεται προσωπική αστυνόμευση από το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο θα πρέπει
ελέγχει το κάθε μας βήμα. Χρειαζόμαστε πάση θυσία
όλοι να αποκτήσουμε κουλτούρα ασφάλειας και
υγείας. Όπως εισερχόμαστε στο αυτοκίνητο μας και
εντελώς αυτόματα προσδενόμαστε με τη ζώνη
ασφαλείας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πρέπει να
προσεγγίζουμε και την ασφάλεια μας στον χώρο
εργασίας μας.
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Σε γραπτή δήλωσή του μετά τη συνάντηση , ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι περαιτέρω μισθολογικές
αυξήσεις θα μπορούσαν να συζητηθούν το επόμενο
έτος, υποδεικνύοντας πως η παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων στους ημικρατικούς οργανισμούς
παραμονές εκλογών θα σηματοδοτούσε την επιστροφή
σε κακές πρακτικές του παρελθόντος.
Από την πλευρά τους οι γ.γ. των συντεχνιών ΣΕΚ και
ΠΕΟ, διεμήνυσαν ότι δεν απομένει άλλη επιλογή παρά
ο μεταξύ τους συντονισμός για λήψη μέτρων.
Σε ερώτηση αν είναι στο τραπέζι οι απεργιακές κινητοποιήσεις, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας είπε πως «υπάρχει τεράστια διάσταση για
άμεση κατάληξη, οπότε τα πάντα βρίσκονται στο τραπέζι σε σχέση με τον τρόπο αντίδρασης και διεκδίκησης».

την παραχώρηση γενικών αυξήσεων να μειώσει τις
αποκοπές που έχουν επιβληθεί στους μισθούς των
εργαζομένων και να διαφοροποιήσει τα επιδόματα και
τις υπερωρίες.
Ο γ.γ της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία, υπογράμμισε ότι
δικαιολογείται με βάση τα μακροοικονομικά μεγέθη να
ζητείται μερική μείωση της κλιμακωτής αποκοπής
μισθών η οποία εφαρμόστηκε το 2012 και ανέρχεται
από 3,8% μέχρι 17,5%, χωρίς να δημιουργείται ανατροπή στα δημόσια οικονομικά.

Πόσοι επηρεάζονται
Η Συμφωνία αφορά περίπου 24 χιλιάδες εργαζομένους
και συνταξιούχους των ημικρατικών οργανισμών, της
τοπικής αυτοδιοίκησης και το ωρομίσθιο κυβερνητικό
προσωπικό.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΪ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Το Ε.Ε.Σ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ σας προσκαλούν την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 στις 5.30μ.μ. στο
απογευματινό τσάι στο Ξενοδοχείο Nissi
Beach στην Αγία Νάπα.

Η Νταϊάνα Εστεφάν, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης – FOUR SEASONS HOTEL θα
αναλύσει το θέμα:

"Η εργαζόμενη γυναίκα του σήμερα"
΄Ολες οι εισπράξεις από την εκδήλωση
θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«

Δεν θα αφήσουμε να ξεθωριάσει η εικόνα σας, περήφανα παλικάρια της λευτεριάς
κι’ ούτε τα ιδανικά του έπους
της ΕΟΚΑ θα επιτρέψουμε να
χλευαστούν, μα κι’ ούτε και να
τύχουν εκμετάλλευσης».
Ρίγη συγκίνησης σκόρπισαν τα
λόγια του γενικού γραμματέα
της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα, στον
επιμνημόσυνο λόγο του την
περασμένη Κυριακή τιμώντας

Χαράλαμπος Πεττεμερίδης
«Ο Χαράλαμπος Πεττεμερίδης,
του Ιωάννη και της Ανδριανής,
αφού τελείωσε το δημοτικό
σχολείο στα Καννάβια, εργάστηκε αρχικά ως τραπεζοκόμος στην Κερύνεια και στη
συνέχεια ως παντοπώλης και
μάγειρας στο μεταλλείο Αμιάντου, με δραστήρια συμμετοχή
στη Νέα Συντεχνία- ΣΕΚ.
Ο Πεττεμερίδης ήταν ζωηρός,
γεμάτος ζωή, ενθουσιώδης,
δυναμικός, τίμιος και αγνός
πατριώτης και φυσιολογικά
εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ από την
αρχή του Αγώνα στην Κερύνεια, με τη ψυχή του να πλημμυρίζει από αγάπη προς την
Ελλάδα και την Ελευθερία και
συνέχισε τη δράση του στην
περιοχή Πιτσιλιάς- ΣπηλιώνΑμιάντου, σε στενή συνεργασία
με τους αντάρτες της περιοχής,
τους οποίους φιλοξενούσε και
στο σπίτι του, σε κρησφύγετο

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Χρυσός οδοδείκτης η θυσία των ηρώων της ΕΟΚΑ
Χαράλαμπου Πεττεμερίδη και Ανδρέα Πατσαλίδη
τη δράση και την θυσία των
ηρώων της ΕΟΚΑ Χαράλαμπου
Πεττεμερίδη και Ανδρέα Πατσαλίδη.
Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ηρώο αγωνιστών
στο χωριό Καννάβια στη

παρουσία της κόρης του ήρωα
Ανδρέα Πατσαλίδη, Μαρίας, της
οικογένειας του Χαράλαμπου
Πεττεμερίδη,σύσσωμης της ηγεσίας της ΣΕΚ και άλλων παρευρισκομένων που τίμησαν με την
παρουσία τους δύο ήρωες ο κ.
Μάτσας τόνισε:

Λαγουδερά νοτιοδυτικά των
Κανναβιών. Οι αντάρτες ήταν
τέσσερεις και διέθεταν μια
νάρκη, ένα όλμο, ένα πιστόλι,
ένα όπλο μπρεν, ένα αυτόματο
όπλο Μ3 και χειροβομβίδες.
Κατά την επίθεσή τους κτυπήθηκαν δύο στρατιωτικά αυτοκίνητα γεμάτα με Άγγλους
στρατιώτες, τα οποία πλησίασαν τον τόπο της ενένδρας με
σβησμένα τα φώτα. Κατά την
υποχώρηση, ο Χαράλαμπος
Πεττεμερίδης κτυπήθηκε θανάσιμα ενώ διασταύρωνε το
δρόμο, από στρατιώτες τρίτου
αυτοκινήτου που πλησίαζε και
αυτό με σβησμένα τα φώτα.

«Αγωνιστήκατε ως γνήσιοι,
ωραίοι Έλληνες, πιστοί στον
όρκο τιμής και αξιοπρέπειας
που δώσατε με ευλάβεια και
περηφάνια, μπρος στης Παναγιάς το εικόνισμα.
Μας κάνατε ξανά περήφανους
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Έλληνες, ιστορικά επαρκείς διά
του παραδείγματός σας, μαχόμενοι ως απόγονοι Αχαιών και
Μυκηναίων,
Αρκάδων
και
Ιώνων, Αλεξάνδρου μιμητές,
ήρωες στο σώμα, στη ψυχή, στο
ανάστημα και στο θάνατο. Σ’
ένα θάνατο προάγγελο αιώνιας
ζωής, διαχρονικής μνημόνευσης, παραπομπής σε ηθικό και
αντρείο δίδαγμα, αταλάντευτη
στάση ζωής».

Κατάθεση στεφάνων από τον γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα
και τον Κοινοτάρχη Κανναβιών Ξενάκη Ξενοφώντος

Ανδρέας Πατσαλίδης
Ο Ανδρέας Πατσαλίδης, του
Αλέξανδρου και της Μαρίας,
τέλειωσε και αυτός το δημοτικό σχολείο εδώ στο χωριό του
και εργάστηκε αρχικά ως οικοδόμος, στη συνέχεια στο
μεταλλείο Αμιάντου, όπου

• Σύσσωμη η ηγεσία της ΣΕΚ παρευρέθηκε στο κάλεσμα
της κοινοτικής αρχής Κανναβιών για να αποδοθεί η
προσήκουσα τιμή στους ήρωες και στις οικογένειες τους
που είχε κατασκευάσει. Στο
κρησφύγετο αυτό είχε φιλοξενήσει και τον Γρηγόρη Αυξεντίου μετά τη φοβερή μάχη των
Σπηλιών. Παράλληλα, υπήρξε
ένας από τους τροφοδότες της
αντάρτικης ομάδας του Διγενή
στα Σπήλια.
Τον Ιούνιο του 1958 οι Άγγλοι
τον συνέλαβαν μετά από προδοσία και κρατήθηκε στα ανακριτήρια των Πλατρών για
τριάντα πέντε μέρες, όπου
παρά τα σφοδρά βασανιστήρια δεν «έβγαλε λέξη» από το
στόμα του. Όταν αφέθηκε
ελεύθερος, ο «Ξέρξης» της
ΕΟΚΑ, ανέβηκε στα βουνά
αντάρτης και ενώθηκε με άλλες
ομάδες ανταρτών.
Στις 6 Οκτωβρίου πήρε εντολή
και έστησε ενέδρα εναντίον
των Άγγλων με τους αντάρτες
της ομάδας του στην τοποθεσία Μούττη του Σαράντι, μεταξύ των χωριών Σπήλια και

Ανδρέας Φ. Μάτσας:
Χαράλαμπε
Πεττεμερίδη,
Ανδρέα Πατσαλίδη, κλίνουμε
ευλαβικά το γόνυ στη θυσία
σας, ευχαριστώντας σας
γιατί μας κάνετε να νοιώθουμε περήφανοι, αντλώντας
δύναμη για να στοχεύουμε πιο
ψηλά, με αξιοπρέπεια.

υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της
τοπικής Νέας Συντεχνίας ΣΕΚ,
ενώ αργότερα εργάστηκε στον
δασικό σταθμό Πλατανιών.
Υπήρξε από τους πρώτους
μαχητές της ΕΟΚΑ, υπόδειγμα
γνήσιου Έλληνα και ακέραιου
χαρακτήρα, εκτελώντας αποστολές στην περιοχή του, ενώ
το σπίτι του υπήρξε κέντρο
απόκρυψης οπλισμού και διανομής πολεμοφοδίων για την
περιοχή Πιτσιλιάς- Τροόδους,
αλλά και Μαραθάσας. Ο
Ανδρέας Πατσαλίδης έλαβε
μέρος στην επιχείρηση «Προς
τη Νίκη» στις 23 Νοεμβρίου
1955 με την ομάδα του Χρίστου
Τσιάρτα, στην ενέδρα στον
δρόμο Κακοπετριάς- Σπηλιών,
όπως επίσης και σε άλλες επιχειρήσεις. Στις 20 Ιουνίου
1958, έφτασαν στο σπίτι του
Πατσαλίδη, ο τομεάρχης της
Περιοχής Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο Αλέκος Κωνσταντίνου και ο συνεργάτης του
Κώστας Αναξαγόρα, με στόχο
τη διερεύνηση τρόπου κατασκευής κρησφυγέτου, όπως
επίσης και την εκτέλεση της
αποστολής για ανατίναξη
γέφυρας με νάρκη μεγάλης
ισχύος. Ενώ ετοιμάζονταν για
την αποστολή αυτή και βρισκόμενοι εντός της οικίας του
Πατσαλίδη, η νάρκη εξερράγη
στα χέρια τους με αποτέλεσμα

Η κόρη του ήρωα Αντρέα Πατσαλίδη Μαρία και ο αδελφός του ήρωα Χ. Πεττεμερίδη
καταθέτουν στεφάνι
να σκοτωθούν όλοι, καταστρέφοντας μαζί και το σπίτι. Ως
εκ θαύματος γλίτωσε η σύζυ-

γος του Πατσαλίδη, Ειρήνη η
οποία βρισκόταν στον τέταρτο
μήνα της εγκυμοσύνης της,

όπως επίσης και η κόρη τους
Μαρία που ήταν μόλις δεκαέξι
μηνών.

Η μνημόνευση των ηρώων μας αποτελεί ευκαιρία για αφύπνιση

Η

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

ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο.
Πέραν τούτου πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη
οφθαλμού η συνεργασία ανάμεσα σε Λευκωσία
και Αθήνα, γιατί αυτή η σχέση είναι το μέγιστο
περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει η Κύπρος
στον αγώνα που διεξάγει για απελευθέρωση
και επανένωση.
Αυτή την ώρα χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα και νηφαλιότητα για να αξιολογηθούν
σωστά όλα τα νέα δεδομένα και με ορθό τρόπο
να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.
Διεκδικούμε μια λύση βιώσιμη που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο, θα αντέχει στο χρόνο, θα στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό
κεκτημένο και θα σέβεται τα ανθρώπινα και
συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των νομίμων
κατοίκων.
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Η Ελβετία φιγουράρει σταθερά στην κορυφή

Η

διεθνής οικονομία έχει ενισχυθεί σημαντικά, δέκα χρόνια
μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ωστόσο η
μακροπρόθεσμη ανάκαμψη υπονομεύεται από τρεις παράγοντες: την
ανεπαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανεπαρκή αύξηση
της παραγωγικότητας και τη γενικευμένη αίσθηση ότι η οικονομική

βιωσιμότητα της ανάκαμψης. Πιο
ανταγωνιστική οικονομία του πλανήτη παραμένει η ελβετική (για
ένατη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια, με εξαίρεση το 2008 οπότε
στην πρώτη θέση είχαν βρεθεί οι
ΗΠΑ) και ακολουθούν ΗΠΑ και
Σιγκαπούρη. Στην τέταρτη θέση
βρίσκεται η ολλανδική οικονομία
και ακολουθούν η γερμανική και η

√ Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ενισχύσουν
την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα
των οικονομιών υπονομεύει την ανάκαμψη.
πολιτική των τελευταίων ετών δεν
υπηρέτησε τους πολίτες και γενικότερα την κοινωνία.
Στον σχετικό κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ, WEF, προειδοποιεί ότι η αποτυχία των κυβερνήσεων να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των οικονομιών υπονομεύει τη

οικονομία του Χονγκ Κονγκ.
Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Σουηδία και η Βρετανία η Ιαπωνία και η
Φινλανδία. Στην πρώτη εικοσάδα
περιλαμβάνονται οκτώ χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι μεγάλες
αναδυόμενες οικονομίες (BRICS)
κατατάσσονται περίπου στη μέση
του καταλόγου. Το WEF καλεί τις
κυβερνήσεις να ενισχύσουν την

ανταγωνιστικότητά τους και να
καταστήσουν πιο ευέλικτες τις
αγορές εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν την άνιση
κατανομή των ωφελημάτων που
γεννάει η οικονομική ανάπτυξη, το
χάσμα των γενεών, την αυξανόμενη
εισοδηματική ανισότητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες και την
αυξανόμενη
υποβάθμιση του
περιβάλλοντος.
Μια πολύ μεγάλη
πρόκληση
προέρχεται από
την «Τέταρτη
Βιομηχανική
Επανάσταση»,
δηλαδή
την
είσοδο
νέων
τεχνολογιών
που καταλύουν
τα όρια μεταξύ
φυσικού, ψηφιακού και βιολογικού
κόσμου.

Κρίσιμη η επόμενη μέρα μετά
το αιματοβαμμένο δημοψήφισμα
ε αχαρτογράφητα νερά
εισήλθε η Ισπανία με την
απόφαση των Καταλανών
αυτονομιστών να προχωρήσουν στη διεκδίκηση του αιτήματος τους για αυτοδιάθεση
μετά το πρόσφατο δημοψήφισμα και την αιματηρή επέμβαση της αστυνομίας.
Ο πρωθυπουργός Μαριάνο
Ραχόι διαβεβαιώνει πως η
χώρα παραμένει ισχυρή και
ενωμένη βεβαιώνοντας ότι το
κράτος δικαίου παραμένει σε
ισχύ αρνούμενος να αποδεχθεί
ότι έγινε δημοψήφισμα, αλλά η
αλήθεια είναι ότι η συνταγμα-

Ποια είναι η Καταλονία;

κατά κεφαλήν εισόδημα της
χώρας και συμβάλει στο 20%
του εθνικού ΑΕΠ, στην δεύτερη
θέση μετά την κοινότητα της
Μαδρίτης. Oι Καταλανοί καταβάλλουν στο ισπανικό φορολογικό σύστημα περισσότερα
χρήματα απόσα λαμβάνουν.
Το «φορολογικό έλλειμμα»
υπολογίζεται από τους αυτονομιστές, γύρω στο 8% του
περιφερειακού ΑΕΠ. Οι «ενωτικοί» αμφισβητούν το στοιχείο
αυτό και το επανακαθορίζουν,
ανάλογα με τα διάφορα έτη,
ανάμεσα στο 2% και στο 6%.

Η Καταλονία, με πρωτεύουσα

Για ποιο λόγο ψηφίζουν ;

και υφιστάμεθα επιθέσεις εναντίον των δικαιωμάτων και
των ελευθεριών (μας)», εξήγησε.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, μέσω των οποίων η
εφημερίδα Corriere della Serra
επιχειρεί να επεξηγήσει τους
βασικότερους λόγους για τους
οποίους η Καταλονία επιδιώκει την απόσχισης της από την
Ισπανική επικράτεια.

• Γιατί η Καταλονία θέλει να είναι ανεξάρτητη
• Το συντριπτικό «ναι» του 90% σημαδεύει έντονα
το αύριο μιας χώρας βαθιά διχασμένης.

τική τάξη απειλείται.
Ο πρόεδρος της περιφερειακής
κυβέρνησης της Καταλονίας,
Κάρλες Πουιγδεμόντ, διατράνωσε μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα της κάλπης ότι οι πολίτες της περιοχής κέρδισαν «το
δικαίωμα να αποκτήσουν ένα
κράτος ανεξάρτητο» προλειαίνοντας έτσι το έδαφος για
μια μονομερή ανακήρυξη της
ανεξαρτησίας.
Μετά τα βίαια γεγονότα ο Πουϊγδεμόντ είπε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να
κοιτάζει αλλού», προτρέποντας τις Βρυξέλλες να επέμβουν.
«Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες

την Βαρκελώνη, είναι μια από
τις 16 Αυτόνομες Κοινότητες,
στις οποίες χωρίζεται το
Βασίλειο της Ισπανίας. Οι Κοινότητες είναι αρμόδιες για την
παιδεία, υγεία, μεταφορές,
κοινωνική πρόνοια, περιβάλλον. Όπως και οι άλλες κοινότητες, με εξαίρεση τη χώρα
των Βάσκων, η Καταλονία
εισπράττει το φόρο κινητής
και ακίνητης περιουσίας και
το φόρο κληρονομιάς (στην
Βαρκελώνη είναι ιδιαίτερα
υψηλός) το φόρο για τα αλκοολούχα ποτά, το 50% του ΦΠΑ
και ένα ποσοστό του φόρου
εισοδήματος. Η Καταλονία
είναι η τρίτη κοινότητα της
Ισπανίας σε ό,τι αφορά το

Στην 64η θέση η Κύπρος με άνοδο
19 βαθμίδων
'Ανοδο 19 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, κατάταξη που συντάσσει
το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ -ο φορέας που
οργανώνει το «Φόρουμ του Νταβός»- καταγράφει η
Κύπρος, αλλά παραμένει στα χαμηλά συγκρινόμενη με
τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η Κύπρος βρίσκεται στη
θέση 64 μεταξύ 137 χωρών.
Η συγκριτική κατάταξη της Κύπρου έχει βελτιωθεί κατά
19 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξή της.
Σε σύγκριση με τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
η
Κύπρος
πάτωσε.
24
χώρες
παρουσιάζουν πιο ψηλή
βαθμολογία.
Στην 87η θέση η Ελλάδα
με πτώση μίας βαθμίδας
Η Ελλάδα βρίσκεται
στην 87η θέση έναντι
της 86ης θέσης ανάμεσα
σε 138 κράτη στην
προηγούμενη αξιολόγηση!
Η Ελλάδα καταλαμβάνει
την 87η θέση υποχωρώντας κατά μία βαθμίδα. Η αστάθεια των εφαρμοζόμενων πολιτικών, η φορολογία, η γραφειοκρατία επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Για ποιο λόγο η Μαδρίτη αμφισβητεί το δημοψήφισμα;

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ

Σ

5

Τα 5,5 εκατομμύρια ψηφοφόρων έχουν κληθεί από την
τοπική
κυβέρνηση,
την
Generalitat, να εκφράσουν την
βούλησή τους στο δημοψήφισμα για την απόσχιση από την
Ισπανία. Το ερώτημα που αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο
είναι: «θέλεις να γίνει η Καταλονία ένα ανεξάρτητο κράτος
υπό την μορφή αβασίλευτης
Δημοκρατίας;». Το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε με έναν
νόμο που εγκρίθηκε στις αρχές
Σεπτεμβρίου από το τοπικό
κοινοβούλιο.

Το Tribunal Supremo της Ισπανίας, που αντιστοιχεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, «πάγωσε» το δημοψήφισμα λόγω ενστάσεων
συνταγματικότητας. Η Μαδρίτη υποστηρίζει ότι το διεθνές
δίκαιο προβλέπει την αυτοδιάθεση μόνο σε περίπτωση αποικιοκρατικής εξουσίας ή ξένης κατάληψης. Η Ισπανία είναι μία και
αδιαίρετη. Η Generalitat αρνήθηκε να σεβαστεί την απόφαση του
δικαστηρίου και συνέχισε, μυστικά, τις προετοιμασίες. Υποστήριξε ότι οι δικαστές δεν είναι ανεξάρτητοι, αλλά ότι έχουν ταχθεί
στις υπηρεσίες της κυβέρνησης και ότι η ψήφος είναι αναφαίρετη άσκηση δημοκρατικού δικαιώματος.
Για ποιο λόγο η Καταλονία θέλει να είναι ανεξάρτητη;
Οι λόγοι είναι πολυάριθμοι και το βάρος που δίδεται στο ένα ή
στο άλλο σημείο αλλάζει ανάλογα με την περίοδο και τους συνομιλητές. Μέχρι πριν λίγα χρόνια το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας συνδεόταν, κυρίως, με την ταυτότητα της Καταλονίας και
οφειλόταν σε γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές. Η καταλανική γλώσσα μοιάζει πολύ με τα ισπανικά, όπως μοιάζουν και τα
ιταλικά. Η εμπορική παράδοση της Βαρκελώνης κάνει την πόλη
αυτή να νιώθει ότι έχει έναν διαφορετικό «εθνικό» χαρακτήρα, σε
σύγκριση με εκείνον που υπερισχύει στις εσωτερικές, αγροτικές
περιοχές της Ισπανίας. Για τους υποστηρικτές της ανεξαρτησίας
το 1714 είναι το έτος κατά το οποίο οι Βουρβόνοι κατέκτησαν την Βαρκελώνη, θέτοντας τέλος
στην μορφή αυτοδιακυβέρνησης που είχε ξεκινήσει στον Μεσαίωνα. Για τις ενωτικές δυνάμεις πρόκειται απλώς για την νίκη των Βουρβόνων (της Γαλλίας) κατά των Αψβούργων (της
Αυστρίας) στην αναμέτρηση για την διαδοχή
του Καρόλου του Β΄. Οι Βουρβόνοι επέβαλαν το
συγκεντρωτικό τους κρατικό μοντέλο, σε αντίθεση με το παλαιότερο αψβουργικό, το οποίο
ήταν πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό. Πιο
πρόσφατη είναι ο διχασμός αριστεράς- δεξιάς,
κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο του 1936, ο οποίος
μετετράπη σε μάχες ανάμεσα στην Ισπανική Δημοκρατία και στη
στρατιωτική χούντα, η οποία είχε ήδη κατακτήσει την Μαδρίτη.
Συχνά οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας, θυμίζουν και «χτυπούν» στην ενωμένη Ισπανία την περίοδο της δικτατορίας του
Φράνκο (1939- 1975) κατά την οποία η χρήση της καταλανικής
γλώσσας απαγορευόταν στους δημόσιους χώρους. Τα τελευταία
χρόνια αυξήθηκε και το βάρος των οικονομικών διεκδικήσεων. Η
παγκοσμιοποίηση διεύρυνε τις δυνατότητες εμπορικών συναλλαγών για τις επιχειρήσεις της Καταλονίας, οι οποίες, χάρη στην
δυναμική αυτή δεν εξαρτώνται, πλέον, μόνο από την αγορά της
Ισπανίας. Η οικονομική κρίση του 2018, βέβαια, επηρέασε και το
κοινωνικό κράτος της Καταλονίας και οι υπέρμαχοι της ανεξαρτησίας λένε ότι αν δεν κατέβαλε φόρους στην Ισπανία, η Καταλονία θα ήταν πλουσιότερη, με καλύτερες υπηρεσίες προς τους
πολίτες και περισσότερες επενδύσεις.
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• Εξαγγέλθηκε από τους υπουργούς Εσωτερικών και Τουρισμού

Εθνική Στρατηγική για τη «χρυσή κότα» του τουρισμού
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ 2030

Τ

ις βάσεις για τη δημιουργία σύγχρονης, ολοκληρωμένης τουριστικής
πολιτικής θέτει η Κυβέρνηση, με την
ανακοίνωση της μελέτης που αφορά
στην εθνική στρατηγική τουρισμού για
την περίοδο 2017-2030. Η κυβερνητική
πολιτική όπως εξαγγέλθηκε την περασμένη εβδομάδα από τους υπουργούς
Εσωτερικών και Τουρισμού, φιλοδοξεί
να «επανακαθορίσει την Κύπρο στον
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη», προσελκύοντας μέχρι και 4,8 εκατομμύρια τουρίστες, ετησίως.
Οι Ισπανοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι αν οι πρόνοιες της μελέτης
εφαρμοστούν, η Κύπρος πριν από το
2030 θα μπορεί να καταστεί ένας βιώσιμος προορισμός για όλο το χρόνο,
προσελκύοντας 4,8 εκατομμύρια τουρίστες, το 40% των οποίων κατά τη διάρκεια την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου.
Οι Ισπανοί παρουσίασαν τρία διαφορετικά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης
για την Κύπρο, προκρίνοντας το
«Premium & wise growth model», το
οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
έξυπνα και με μεγαλύτερη οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική κερδοφορία. Αυτό το μοντέλο, υπέδειξαν,
δυνατόν να προσελκύσει λιγότερους μεν
τουρίστες από τα άλλα δύο, ωστόσο
αυτοί θα ξοδεύουν περισσότερο, κάτι
που αποτελεί και βασικό ζητούμενο.
Βάσει υπολογισμών, με το premium
μοντέλο, η Κύπρος μέχρι το 2030 θα
προσελκύσει τουρίστες, οι οποίοι θα
ξοδεύουν ανά ημέρα περίπου €133,91
έκαστος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης, η Κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει σύντομα στην
έναρξη των διαβουλεύσεων με τους
εμπλεκόμενους φορείς για καταρτισμό
της Εθνικής Στρατηγικής για τον τουρισμό.

• Προορισμός όλων των εποχών
• 4.8 εκατ. επισκέπτες ετησίως
• 28% ΑΕΠ
• Ποιοτικός τουρισμός
• Η Κύπρος μπορεί να καταστεί ένας
βιώσιμος προορισμός για όλο
τον χρόνο με αύξηση του ΑΕΠ
κατά 15%

νομένου των εσωτερικών επισκεπτών),
δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 82%.
Παράλληλα, προβλέπεται όπως τα
έσοδα από τον τουρισμό αυξηθούν κατά
185% το 2030 τα οποία προβλέπεται να
ανέλθουν στα 6,81 δισ. ευρώ από 2,39
δισ. ευρώ το 2015, ενώ προβλέπει πως
οι συνολικές επενδύσεις στον τομέα του
τουρισμού θα ξεπεράσουν τα €20 δισ.
Σύμφωνα με την έκθεση του ισπανικού

οίκου, η επιτυχία της όποιας στρατηγικής επιλεγεί για τον τουρισμό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον θα προσθέσει
αξία στα εμπλεκόμενα μέρη, αξία η
οποία μεταφράζεται σε:
- Καλύτερη ποιότητα ζωής (αξία για
την τοπική κοινωνία)
- Ελκυστικές και εύκολες προς υλοποίηση επενδυτικές ευκαιρίες (αξία για
τους επενδυτές)

√ Τι επισημαίνει η μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό
της Κυπριακής Δημοκρατίας ο ισπανικός οίκος THR
- Μοναδική/εξαιρετική τουριστική
εμπειρία (αξία για τους επισκέπτες)
- Ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες
(αξία για τους συνεργάτες)
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ο καλός
καιρός
Οι καλές καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς αποτελούν το
βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, επι-

Στόχος λιγότεροι Ρώσοι και βρετανοί
Στους στόχους της μελέτης περιλαμβάνεται η «απεξάρτηση» της Κύπρου από
την σε τόσο μεγάλο βαθμό προσέλκυση
τουριστών από τις δύο παραδοσιακές
τουριστικές αγορές της, τη Ρωσία και
το Ηνωμένο Βασίλειο, σε ποσοστό από
58% σε 45%. Οι Ισπανοί τονίζουν ότι η
Κύπρος θα πρέπει να επικεντρώσει τις
προσπάθειες της για προσέλκυση τουρισμού (πέραν από τη Μεγάλη Βρετανία
και τη Ρωσία) πρωτίστως από χώρες
όπως, Γερμανία, Σκανδιναβία, Γαλλία,
Ελβετία, Ισραήλ και Ουκρανίας. Δευτερευόντως, θα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο οι αγορές του Βελγίου, της
Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ιρλανδίας, του Λιβάνου, της Αυστρίας και
τωνΗνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Επιλεκτική θα πρέπει να είναι η προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών από
χώρες όπως Ιταλία, Κίνα, ΗΠΑ, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Ινδία, Ουγγαρία,
Λιθουανία, Ρουμανία, Ιαπωνία, Ελλάδα
και Ιορδανία.

Στρατηγικοί Στόχοι
Με επίκεντρο το στρατηγικό μοντέλο
«Premium», που εισηγείται η μελέτη των
Ισπανών, θέτει σαν στόχο την αύξηση
των επισκεπτών από 2,66 εκατ. το
2015 σε 4,8 εκατ. το 2030 (περιλαμβα-

Υφυπουργείο Τουρισμού
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του Υφυπουργείου τουρισμού, σημειώνοντας με νόημα πως χρειάζεται ένας πολιτικός προϊστάμενος που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την τουριστική πολιτική, με σαφείς όρους εντολής να την
εφαρμόσει. «Αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Υφυπουργό Τουρισμού
που μαζί με την επιτελική του ομάδα θα προωθεί τις δράσεις, θα συντονίζει τα
αρμόδια τμήματα, και θα λογοδοτεί απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και στην κοινωνία για την υλοποίηση της. Δεν γίνεται να είμαστε η μόνη τουριστική χώρα που δεν υπάρχει αυτός ο προϊστάμενος, κατέληξε ο κ. Πετρίδης.
Στο ίδιος μήκος κύματος και ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο
οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για καταψήφιση προωθούμενων νομοσχεδίων για τον τουρισμό. Σημείωσε ότι αρχίζει η δημόσια διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, προσθέτοντας πως όλοι πρέπει
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων βλέποντας το καλό για τον τόπο.

σημαίνει η μελέτη, ενώ η δημιουργία
μοναδικών τουριστικών εμπειριών,
εξειδικευμένων προορισμών και ειδίκευσης σε κάθε επιχειρηματικό μοντέλο
αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
Κύπρου ως τουριστικός προορισμός.
Πεδίο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Ελκυστικό πορτφόλιο προϊόντων – Ο
ήλιος, η θάλασσα, ειδικά δρομολόγια,
πολιτισμός, συνεδριάσεις, αθλητισμός
και ποδηλασία μπορούν να φιγουράρουν στις προτεραιότητες για δημιουργία εξειδικευμένων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων προς προσέλκυση
premium τουριστών. Παράλληλα, μπορούν να δημιουργηθούν τουριστικές
πακέτα για ολιγοήμερες διακοπές, ευεξία, θέρετρα 4ης γενιάς, ιστιοπλοΐα,
ταξίδια με σκάφη, φύση, γκολφ και
τέλεση γάμων.

"Στρατηγική που θα αλλάξει
την τουριστική Κύπρο"
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, οι
υπουργοί Εσωτερικών και Ενέργειας,
Κωνσταντίνος Πετρίδης και Γιώργος
Λακκοτρύπης έστειλαν μηνύματα προς
τη Βουλή για επικύρωση της προωθούμενης Στρατηγικής τουρισμού, τονίζοντας ότι δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού.
«Η τουριστική Κύπρος έχει πολύ μεγαλύτερη προοπτική, πρέπει να σταματήσουμε να την αδικούμε και οφείλουμε να
τη βοηθήσουμε να περάσει στον 21ο
αιώνα», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος
Πετρίδης, σκιαγραφώντας, μεταξύ
άλλων, μια τουριστική πολιτική που να
δημιουργεί περισσότερα εισοδήματα
και θέσεις εργασίας, να προωθεί μια
καλά σχεδιασμένη και ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη, να αναδεικνύει
περισσότερο τον πολιτισμό και την
ιστορία μας και λιγότερο ένα φτηνό all
inclusive προϊόν, να διαχέει την ανάπτυξη και τα τουριστικά εισοδήματα
στην ευρύτερη τοπική κοινωνία αντί
της υπέρμετρης γραμμικής ανάπτυξη σε
κάποιες παράκτιες περιοχές και να
αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα
της Κύπρου, το κλίμα και το φως ολόχρονα, σπάζοντας την παγιωμένη
άποψη ότι η Κύπρος είναι μόνο ήλιος
και θάλασσα και αντιμετωπίζοντας
έτσι την εποχικότητα. Πρόκειται, υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, για
μια στρατηγική που αν εφαρμοστεί θα
επανακαθορίσει την Κύπρο στον
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
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Ισχυροποιείται ο γεωστρατηγικός άξονας
Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - Αιγύπτου

Σ

άρκα και οστά προσλαμβάνει ο
περιφεριακός άξονας που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Αίγυπτο,
την Κύπρο, το Ισραήλ επεκτεινόμενος μέχρι και την Ιταλία. Ο άξονας
μέρα με τη μέρα ενδυναμώνεται
στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση
των κοινών συμφερόντων των
χωρών που τον συναποτελούν. Οι
Τούρκοι επιτελείς αρκετά θορυβημένοι έκρουσαν τους «κώδωνες
συναγερμού» αντιλαμβανόμενοι
πλέον ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα συνασπισμό που
παραπέμπει χρονικά στην περίοδο
των Βαλκανικών κατά την οποία ο
Τουρκικός στρατός μέτρησε οδυνηρές ήττες. Βέβαια οι Τούρκοι ανώτατοι αξιωματικοί κατανοούν ότι η
άφρονα ηγεμονική πολιτική του
Σουλτάνου προκάλεσε την δημιουργία αυτού του άξονα. Το στιγμα
των προθέσεων των μελών του
άξονα προσδιορίζουν οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού άμυνας της Ελλάδας
«Η Ελλάδα σχεδιάζει να συμμετάσχει στις κοινές ασκήσεις αεροπορίας με την Κύπρο, την Αίγυπτο και
το Ισραήλ», προσθέτοντας πως
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα
συμμετάσχουν επίσης στις στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες έχουν
συμφωνηθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της
σταθερότητας στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής.

αιγυπτιακών Ένοπλων Δυνάμεων,
εντός του FIR Καϊρου.
Τα πλοία του ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού και τα αεροσκάφη της
Πολεμικής Αεροπορίας ασκήθηκαν
με το ελικοπτεροφόρο «Mistral», το
οποίο κατασκεύασαν οι Γάλλοι
προετοιμάζοντας το έδαφος για
μελλοντικές επιχειρήσεις .
Το ενθαρρυντικό επίσης είναι ότι η
Αίγυπτος έχει ακόμη δύο πολύ
ισχυρά «όπλα» στην Αεροπορία
της και αυτά είναι τα αεροσκάφη

Πάνος Καμμένος
«Η σημερινή μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση την ημέρα της
Ανεξαρτησίας της Κύπρου στέλνει
ένα ηχηρό μήνυμα, αυτό της δημιουργίας ενός άξονα σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Προς τα βόρεια με την Ελλάδα και τις χώρες της Ευρώπης και
τη Βαλκανική, στα ανατολικά με το
Ισραήλ, την Ιορδανία και προς τα
νότια με την Αίγυπτου. Ένα ανε-

• «Κρύος ιδρώτας» στο τουρκικό γενικό επιτελείο
μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής άσκησης
«Ελλάδας- Αιγύπτου και Ισραήλ»
• Εδραιώνεται η Ενεργειακή, στρατιωτική και οικονομική
συνεργασία με τις ευλογίες της Ευρωπαικής Ένωσης
«Rafale» και τα ρωσικά μαχητικά
«MiG-35».
Είναι δύο εξελιγμένα αεροσκάφη
από τα οποία, σε περίπτωση
συνεκπαίδευσης, η Ελλάδα μπορεί
να έχει οφέλη.
Και μετά την Αίγυπτο ακολουθεί το
Ισραήλ, με το οποίο επίσης η Ελλάδα και η Κύπρος διατηρούν άριστες
σχέσεις. Το Τέλ Αβίβ, πέραν των
ισχυρών Ένοπλων Δυνάμεων που
έχει και την Αεροπορία τους που
ξεχωρίζει, όπως βεβαίως και η
Πολεμική Αεροπορία, διαθέτει

ξάρτητο κράτος έχει τη δυνατότητα να προστατεύει την εθνική του
κυριαρχία και την εδαφική του
ακεραιότητα. Για την Ελλάδα η
Κύπρος δεν είναι ποτέ μακριά.
» Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία
είναι συνεχώς παρούσα και πως
παράλληλα θα συνεχίσουν και οι
κοινές ασκήσεις με την κυπριακή
Πολεμική Αεροπορία αλλά και με
τρίτες χώρες. Ήδη βρισκόμαστε σε
επίπεδο σχεδιασμού ασκήσεων και
με το Ισραήλ, και με την Αίγυπτο

ΚΟΜΒΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντ ΑλΦατάχ Αλ-Σίσι, απο τη δική του
πλευρά είπε σε μια συνέντευξη ότι
«50 αραβικές χώρες θα ενισχύσουν
τις σχέσεις τους με το Ισραήλ εφόσον το εβραϊκό κράτος υλοποιήσει
μια νέα ειρηνευτική συμφωνία με
τους Παλαιστινίους»
Για την Ανατολική Μεσόγειο τόνισε
ότι η συνεργασία με Ελλάδα και
Ισραήλ είναι κομβική για ολόκληρη
την περιοχή.Για πρώτη φορά ο
«άξονας» Ελλάδα-Κύπρος-ΙσραήλΑίγυπτος εμφανίζεται να είναι
τόσο ισχυρός και τα συμφέροντα
όλων των χωρών που το απαρτίζουν αντιτίθενται επίσης έντονα
στην Τουρκία, η οποία κάνει ότι
μπορεί για να φέρει τις τέσσερις
χώρες ακόμη πιο κοντά, εκτιμούν
πολιτικοί παρατηρητές και μελετητές των γεωπολιτικών εξελίξεων
στην περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Το ενεργειακό επίπεδο είναι το
πρώτο πάνω στο οποίο οικοδομείται η συνεργασία των τεσσάρων
χωρών. Το δεύτερο είναι το στρατιωτικό σκέλος, το οποίο βεβαίως
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το
πρώτο.
Στην αμυντική συνεργασία πάντως
στην ανατολική Μεσόγειο θα δούμε
το επόμενο διάστημα εντυπωσιακά
πράγματα, αφού τα κορυφαία
οπλικά συστήματα θα δώσουν και
θα δίνουν το «παρών».
Ήδη, η αρχή γίνεται ειδικά μετά την
πρόσφατη άσκηση «Μέδουσα»
μεταξύ των ελληνικών και των

πλέον με τις ευλογίες της Ουάσιγκτον το μαχητικό αεροσκάφος «F35».

ΣΗΜΑΔΙΑΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΚΑΜΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Χαραχτηριστικές για την πορεία
του άξονα και τις εν γένει γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή, θεωρούνται οι δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Έθνικής
Άμυνας Πάνου Καμμένου και του
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη αμέσως μετά την παρέλαση της 1ης
Οκτωβρίου 2017.

αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες.
Βεβαίως και θα συνεχιστεί».

Νίκος Αναστασιάδης
Η συμπαράσταση, η συνεργασία
με την Ελλάδα μέσα στα ευρύτερα
πλαίσια της Ευρωπαικής Ένωσης
αλλά και της στενότερης συνεργασίας που έχουμε με την εδώ
παρουσία και πτητικών μέσων,
δημιουργούν τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις ώστε να είμαστε
σε θέση και να διαπραγματευόμαστε από θέση ισχύος αλλά και να
είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε
τις όποιες επιθετικές ενέργειες.

Σε μόνιμη βάση η παρουσία
Ελληνικών μαχητικών πάνω
από τον ουρανό της Κύπρου

Ε

νεργό ρόλο στη νέα προσέγγιση που διαμορφώνεται εντός της Ε.Ε., στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής για την άμυνα βασισμένη στην πρόνοια για
τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), διεκδικεί η Κύπρος.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρουσία,
μετά από 16 χρόνια, των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F16 στους κυπριακούς αιθέρες, την ώρα της
στρατιωτικής παρέλασης με την ευκαιρία της 57ης
επετείου της κυπριακής ανεξαρτησίας.
Η ενισχυμένη συνεργασία για την Άμυνα, η οποία
προνοείται στη Συνθήκη της Λισσαβώ• Δεν ήταν πυροτέχνημα νας,
επανέρχεται
η συμμετοχή των F16
στις προτεραιότητες
της Ε.Ε. και προβλέστην παρέλαση
πει τη συνεργασία
της 1ης Οκτωβρίου
μεταξύ κρατών σε
• Προχωρεί η αναβάθμιση θέματα Άμυνας. Δίνει
δηλαδή τη δυνατότητης Αεροπορικής Βάσης
τα για κοινές αερο«Ανδρέας Παπανδρέου»
ναυτικές ή ακόμα και
και της ναυτικής βάσης
χερσαίες ασκήσεις.
«Ευάγγελος Φλωράκης»
Υπό αυτές τις εξελίστο Μαρί
ξεις, Κύπρος και
Ελλάδα προχωρούν
από κοινού στη βάση
και μελέτης για συνεργασία σε θέματα θαλάσσιας έρευνας και άλλως
πως. Έτσι απαντούν πηγές του
υπουργείου Άμυνας στις βολές που
εκτοξεύθηκαν για την παρουσία των
ελληνικών μαχητικών στη διάρκεια
της παρέλασης.
Η Κύπρος, λόγω και της γεωστρατηγικής της θέσης, θέλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά
τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσεται και η αναβάθμιση της
Αεροπορικής
Βάσης
Ανδρέας
Παπανδρέου στην Πάφο αλλά και η
εμβάθυνση - εκσυγχρονισμός της
ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί. Σημειώνεται ακόμα
ότι παρουσία στην παρέλαση είχε
και το «Ευρωπαϊκό Συγκρότημα
Μάχης» στο οποίο μετέχει η Κύπρος.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος συμμετέχει,
μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία
και την Ουκρανία στο ΣΜ
«HELBROC», με Κράτος Πλαίσιο την
Ελλάδα. Τα Ευρωπαϊκά Συγκροτήματα Μάχης είναι
πολυεθνικά στρατιωτικά συγκροτήματα ταχείας
ανάπτυξης που μπορούν να λειτουργήσουν είτε
αυτόνομα, είτε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης. Κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία σημείωσαν
πως οι εξελίξεις είναι σημαντικές και η Κύπρος θέλει
να εκμεταλλευτεί τη θέση της και να μπει στην πρώτη
ταχύτητα των εξελίξεων διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της ως κράτος γενικότερα και ειδικότερα τα
ενεργειακά της συμφέροντα στην περιοχή ενόψει και
των εξελίξεων που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Συνεπώς, όπως είπε, η παρουσία των ελληνικών
μαχητικών θα έχει και συνέχεια, ενώ ο λόγος που δεν
ανακοινώθηκε η έλευσή τους ήταν για να αποφευχθούν τυχόν αντιδράσεις ή και προσπάθεια παρεμπόδισης ή αναχαίτισής τους από άλλα αεροσκάφη.
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Το ισχυρότερο όπλο των εργαζομένων η υπευθυνότητα και το δίκαιο των αιτημάτων τους

Οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί δεν διεκδικούν
απαιτούν εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Ο

ι εργαζόμενοι πάντοτε με υπευθυνότητα έχοντας ως ισχυρό όπλο το
δίκαιο των αιτημάτων τους απαιτούν
από το κράτος να τηρήσει να συμφωνηθέντα.
Αν παρελπίδα δεν γίνει σεβαστή η συμφωνία από την Κυβέρνηση τότε δεν
υπάρχει άλλη επιλογή από τη δυναμική
αντίδραση.
Και διερωτήθηκαν: Η υπευθυνότητα
που επέδειξαν οι εργαζόμενοι και αποδέχτηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη αποκοπή μισθών και ωφελημάτων για να
μπορέσει η οικονομία να πάρει μπρος
δεν θα εκτιμηθεί; Αν όχι, τότε ποια η
υπευθυνότητα του ίδιου το κράτους.
Θέσεις βγαλμένες από τα στόματα
εργαζομένων σε Τμήματα των Δημοσίων Έργων τους οποίους επισκέφθηκαν την περασμένη Τετάρτη ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας και ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου. Τους συνόδευαν οι
οργανωτικοί γραμματείς Ανδρέας
Παπαχαραλάμπους και Κυριάκος Χριστοδούλου.
Στις συναντήσεις δόθηκε η ευκαιρία
αφενός στους δυο ηγέτες τις συντεχνίας να ενημερώσουν για εργασιακά,
κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα
που αφορούν τους ιδίους ως εργαζόμενους αλλά και ευρύτερα την κυπριακή
κοινωνία και αφετέρου οι εργαζόμενοι
να αναφερθούν στα διάφορα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Παράλληλα αντηλλάγησαν απόψεις για
την πορεία της οικονομίας αλλά και για
την προσπάθεια που καταβάλλει το
συνδικαλιστικό Κίνημα για σταδιακή
επαναφορά μισθών και ωφελημάτων
που αποκόπηκαν εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας.

ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ γ.γ. ΤΗΣ ΣΕΚ:

ΓΕΣΥ: ΕΥΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ

Ιδιαίτερη μνεία ο κ. Μάτσας έκανε για το
ΓΕΣΥ το οποίο θα καλύψει καθολικά
όλους τους εργαζόμενους προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Σε αυτό το σύντομο οδοιπορικό που
προηγήθηκε της συνάντησης με τον
Υπουργό Οικονομικών( την περασμένη
Παρασκευή) για τη συμφωνία πλαίσιο,
ο γγ της ΣΕΚ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα
πως η ΣΕΚ δεν πρέπει να θεωρείται
δεδομένη από κανέναν. Αξιώνουμε

√ Επίσκεψη της ΣΕΚ
σε Τμήματα των Δημοσίων
Έργων. Αφουγκράστηκαν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
στον χώρο εργασίας τους
σεβασμό των συμφωνιών και πως η
αντίδραση θα είναι πέρα για πέρα
δυναμική γιατί όπως τόνισε τα αιτήματα μας είναι απόλυτα δίκαια και τεκμηριωμένα. Δεν δημιουργούν καμιά ανατροπή στα οικονομικά του κράτους
αφού με βάση τη συμφωνία η μισθολογική αύξηση συνδέεται με το ύψος της
μεταβολής του ΑΕΠ.
Παράλληλα πρόσθεσε θα ήταν ηθικά
άδικο για τους εργαζόμενους η αναίρεση της συμφωνίας.
Κατέδειξε δε πως η συνδικαλιστική
παρέμβαση στα χρόνια της κρίσης ήταν
καταλυτική και πως οι εργαζόμενοι
συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην τιτάνια προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας.
Δεν μπορεί το Κίνημα της ΣΕΚ, τώρα
που η οικονομία καταγράψει θετικούς
ρυθμούς ανάκαμψης να αποδεχτούμε
την αθέτηση μιας πέρα για πέρα λογικής συμφωνίας η οποία λελογισμένα
θα επιστρέψει στους εργαζόμενους ένα
κομμάτι από αυτό που πρόσφεραν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
Ο γγ της ΟΕΔΚΥ-ΣΕΚ είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στα ιδιαίτερα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους τομείς που χειρίζεται η Ομοσπονδία ενώ αναφέρθηκε στις αποφάσεις που λήφθηκαν από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων ΣΕΚ και ΠΕΟ σε σχέση με τη συμφωνία πλαίσιο.
Ο κ. Κωνσταντίνου επεσήμανε πως η συνάντηση με τον Υπουργό θα ήταν καθοριστική του τρόπου αντίδρασης των εργαζομένων οι οποίοι από τον καιρό της
κρίσης ανέμεναν τη στιγμή που θα άρχιζε σταδιακά η επαναφορά μισθών και
ωφελημάτων.
Ξεκαθάρισε δε πως τόσο
οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στη δύναμη της
Ομοσπονδίας αλλά και οι
εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αν
δεν γίνει σεβαστή η συμφωνία από το κράτος,
είναι έτοιμοι να αντιδράσουν δυναμικά διεκδικώντας αυτά που δικαιούνται.
Κάλεσε τους εργαζόμενους σε ενότητα και ομοψυχία για να μπορέσουμε, όπως είπε να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην εκμετάλλευση της υπευθυνότητας που επιδείξαμε στα χρόνια της κρίσης.

Η ΣΕΚ από την αρχή πείστηκε για την
αναγκαιότητα εφαρμογής ενός μονοασφαλιστικού σχεδίου υγείας το οποίο
θα μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια
στον τομέα της υγείας παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες.
Το Κίνημα συνέβαλε καταλυτικά στην
θετική εξέλιξη να ψηφισθούν από τη
βουλή τα δυο νομοσχέδια που έθεσαν
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τις βάσεις και τα χρονοδιαγράμματα
υλοποίησης.
Χαρακτήριστε το ΓΕΣΥ ευλογία για τους
εργαζόμενους οι οποίοι θα σταματήσουν να επαιτούν για την υγεία τους.

ΑΤΑ: ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Ο γγ επεξήγησε πως η συμφωνία που
επιτεύχθηκε για την ΑΤΑ σηματοδότησε
την επανεκκίνηση του θεσμού η οποία
θα καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο
στο 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη τιμών Καταναλωτή υπό την προϋπόθεση πως το β’ και γ’ τρίμηνο του
προηγούμενου χρόνου θα υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης.
Επεξήγησε δε πως η ΑΤΑ θα ενσωματώνεται στους βασικούς μισθούς και πως
σε περίπτωση αποπληθωρισμού δεν θα
υπάρχει οποιαδήποτε μείωση.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

9
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ΕΥ ΖΗΝ

Δ

εν είναι λίγες οι φορές που
οι συνάδελφοι γίνονται,
φορτικοί, δύσκολοι, προκλητικοί και εκνευριστικοί, ενώ οι οι
προϊστάμενοι καθίστανται έως
και απειλητικοί. Σύμφωνα με
την εφημερίδα «Τάιμς» του
Λονδίνου υπάρχουν 10 συμβουλές που αν τις ακολουθήσετε θα ευεργετηθείτε, λίγο ή
πολύ. Κοινός παρονομαστής
στις οδηγίες των ειδικών: να
εξετάζουμε πρώτα τι μπορούμε να αλλάξουμε εμείς, ώστε να
κάνουμε την κατάσταση στον
χώρο εργασίας μας, αν όχι
υπέροχη, τουλάχιστον ανεκτή.
1. Κοιτάξτε βαθύτερα. Οι
εργαζόμενοι δεν πάνε στο γραφείο με σκοπό να κάνουν
άσχημα τη δουλειά τους ή να
γίνουν κακότροποι, επισημαίνει ο Ματ Μπράουν, διευθυντής
της ΥSC, μιας εταιρείας συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις.
«Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε
τι δημιουργεί τα προβλήματα».
Πολλές φορές κατηγορούμε
τους άλλους αλλά πιο σπάνια
αναρωτιόμαστε γιατί γινόμαστε αποδέκτες μιας κακής
συμπεριφοράς. “Ας αναρωτηθούμε”, συμβουλεύει η Μαριελένα Σαμπατιέρ, διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας
Ιnspiring Ρotential, “μήπως
αυτός ο άνθρωπος γίνεται
δύσκολος αντιδρώντας στη
δική μας συμπεριφορά;»
2. Αλλάξτε τον τρόπο που

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δεκάλογος επιβίωσης στο γραφείο
και γενικότερα στη δουλειά
σκέφτεστε. Άτομα που αρχίζουν μια συζήτηση πιστεύοντας ότι ο συνομιλητής τους
είναι δύσκολος άνθρωπος,
μπαίνουν αυτομάτως σε θέση
άμυνας. Αυτό πιθανότατα
πυροδοτεί ένταση ανάμεσα
στα δύο μέρη και σίγουρα δεν
βοηθά. «Αλλάξτε λοιπόν τον
τρόπο που σκέφτεστε», προτείνει η Σαμπατιέρ. «Ίσως να
μην είναι δύσκολοι. Ίσως
απλώς να είναι διαφορετικοί
από εσάς».
3. Αλλάξτε τον τρόπο που
ενεργείτε. «Αντιμέτωποι με
δύσκολους
συναδέλφους,
έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τους βοηθήσουμε να
μας καταλάβουν εστιάζοντας
σε αυτό που χρειάζονται από
εμάς», επισημαίνει ο Γκάρεθ
Ίνγκλις, από την εταιρεία συμβουλευτικής ΟΡΡ. «Μπορεί
βέβαια να σκεφτούμε, γιατί να
αλλάξουμε εμείς όταν οι άλλοι
είναι το πρόβλημα; Η αλήθεια
όμως είναι ότι είναι πρόβλημά
μας και αν θέλουμε να λυθεί, ο
πιο αποτελεσματικός τρόπος
είναι να αναλάβουμε την ευθύνη της αλλαγής εμείς οι ίδιοι».
4. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα γρήγορα. Όσο αφήνουμε
άλυτο ένα πρόβλημα τόσο πιο
δύσκολο γίνεται. Συχνά, μια

απλή συζήτηση λύνει τις διαφορές. «Ενθαρρύνετε τους
γύρω σας να είναι ειλικρινείς»,
λέει ο Μπράουν. «Όταν δίνετε
μάχη με το αφεντικό σας, πρέπει να μπείτε στην ουσία του
προβλήματος.
Δείχνοντας

λλειψη ύπνου, ανία, «βαρύ» φαγητό - υπάρχουν πολλοί
λόγοι για την υπνηλία που νιώθουμε το μεσημέρι στο γραφείο ή στο σχολείο. Ωστόσο, μια νέα μελέτη αποκαλύπτει έναν
ακόμα: τον ελλιπή αερισμό των σύγχρονων κτηρίων.
Όπως αποκαλύπτουν αμερικανοί επιστήμονες, στα κτήρια με
σφραγισμένα παράθυρα τα οποία λειτουργούν με ανακυκλωμένο αέρα, μπορεί να αυξηθούν κατακόρυφα τα επίπεδα του διοξειδίου
του
άνθρακα,
με
συνέπεια όποιος
βρίσκεται μέσα
να νιώσει την
ικανότητα
συγκέντρωσης
της
προσοχής
και λήψης αποφάσεων να φθίνει.
Η κύρια πηγή
διοξειδίου του άνθρακα στους κλειστούς χώρους είναι οι
άνθρωποι, καθώς κάθε φορά που εισπνέουν έλκουν το οξυγόνο
από το περιβάλλον και κάθε φορά που εκπνέουν απελευθερώνουν διοξείδιο.
Έτσι, ενώ η μέση συγκέντρωση του αερίου στους εξωτερικούς
χώρους είναι περίπου 380 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), στους
αεροστεγώς κλεισμένους εσωτερικούς φθάνει να είναι μερικές
χιλιάδες ppm.
Τα υψηλά επίπεδα στους εσωτερικούς χώρους συνήθως οφείλονται στον ελλιπή αερισμό, ο οποίος με τη σειρά του οφείλεται στη μανία να κατασκευάζονται τα κτήρια με σταθερά, κλειστά παράθυρα για να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τους ερευνητές.
Την σχετική έρευνα πραγματοποίησαν επιστήμονες από το
Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και το Εθνικό Εργαστήριο Laurence Berkley (IBL) που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια και υπάγεται στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

6. Προετοιμαστείτε για το
χειρότερο. Ποτέ δεν είναι εύκο-

• Απλοί και έξυπνοι τρόποι για να χειρίζεστε δύσκολους
συναδέλφους και προϊσταμένους

σεβασμό στη θέση του, θα πρέπει να έχετε υπ΄ όψιν σας ότι
θα χρειαστεί από εσάς πράγματα τα οποία απλώς θα πρέπει να κάνετε».
5. Επικοινωνήστε με τον δικό
τους τρόπο. «Είναι προτιμότερο να αναγνωρίσετε πώς ο
δικός σας τρόπος προσέγγισης
διαφέρει από τον δικό τους και
να προσαρμοστείτε στον δικό
τους», προτείνει ο Ίνγκλις. Ο

Ο ελλιπής αερισμός προκαλεί
συμπτώματα υπνηλίας στη δουλειά

Έ

συνάδελφός του, Μάρτιν Γουίνγκ, συμφωνεί: «Μιλήστε
στους συναδέλφους σας για να
δείτε πώς προτιμούν να γίνονται εκείνοι τα πράγματα».

Ό

λο να πεις κάτι δυσάρεστο σε
έναν δύσκολο άνθρωπο, η
ψυχραιμία και η διπλωματία
ωστόσο πάντα βοηθούν. «Το
συναίσθημα πρέπει να βγαίνει
από τη μέση. Επίσης, καλό
είναι να μένει κανείς προσηλωμένος στα βασικά σημεία»,
συμβουλεύει ο Γουίνγκ.
7. Να είστε σαφείς και συνεπείς. Αν το πρόβλημα δημιουργείται από έναν συγκεκριμένο
άνθρωπο, πείτε του ότι πρέπει
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να αλλάξει συμπεριφορά, προτείνει ο Ντέιβιντ Ουίλιαμς από
την
εταιρεία
Ιmpact
Ιnternational - κι αν συνεχίσει
ξαναπείτε το.
8. Μην επιβραβεύετε την κακή
συμπεριφορά. Για παράδειγμα, σταματήστε να λύνετε τα
προβλήματα των άλλων γιατί
θα επιστρέφουν συνεχώς σ΄
εσάς. Και μην εμπλέκεστε σε
φασαρία παρουσία τρίτων.
Ακόμη κι αν κερδίσετε τη μάχη,
θα έχετε χάσει τον πόλεμο.
9. Επικεντρώστε την προσοχή
σας στους στόχους, όχι στις
μεθόδους. Τα προβλήματα
εμφανίζονται συχνά όταν
συζητιέται το πώς πρέπει να
γίνει κάτι. Κι όταν συμβαίνει
αυτό, η ουσία χάνεται μέσα
στον πόλεμο για το ποιος έχει
τον έλεγχο, λέει η Σαμπατιέρ.
«Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη
εικόνα του τι θέλετε να πετύχετε. Σταθείτε λοιπόν στον σκοπό
της συζήτησης, όχι στο να
περάσει το δικό σας».
10. Κάποια πράγματα δεν
μπορούν να διορθωθούν. Αν
εξαντλήσετε όλη σας τη
διπλωματικότητα και η κατάσταση στον εργασιακό σας
χώρο παραμένει άσχημη, έχετε
δύο επιλογές: ή να φύγετε
(αλλά μέρες που είναι, δύσκολο), ή να αρχίσετε να παίρνετε
τα πράγματα πιο “ελαφρά”
(που είναι και πιο εύκολο).

Οι χώροι πρασίνου ευεργετικοί
για τη ψυχή και το σώμα

σο πιο κοντά στη φύση ή
σε χώρους πρασίνου
ζούμε, τόσο καλύτερη υγεία
και ιδιαίτερα ψυχική έχουμε.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της μελέτης, όσοι κατοικούσαν κοντά σε χώρους πρασίνου είχαν μειωμένα ποσοστά
εμφάνισης
στεφανιαίας
νόσου, σακχαρώδους διαβήτη,
κατάθλιψης, άγχους, λοιμώξεων του αναπνευστικού και
άσθματος, ημικρανίας, ιλίγγου, λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος και παθήσεων του στομάχου, του λαιμού, της πλάτης, του χεριού
και των καρπών.

Όσον αφορά στην κατάθλιψη,
οι 24 από τους 1.000 εθελοντές που ζούσαν κοντά σε
χώρους πρασίνου εμφάνισαν
τη νόσο. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους κατοίκους περιο-

• Τα αποτελέσματα της
μελέτης δημοσιεύονται
στην επιστημονική
επιθεώρηση Journal of
Epidemiology and
Community Health

παιδιών ηλικίας κάτω των 12
ετών, καθώς φάνηκε ότι όσα
κατοικούσαν κοντά σε χώρους
πρασίνου είχαν 21% λιγότερες
πιθανότητες να εμφανίσουν
κατάθλιψη.
Ένα αναπάντεχο συμπέρασμα
της μελέτης ήταν ότι οι χώροι
πρασίνου δεν φάνηκε να επηρεάζουν θετικά τα επίπεδα
της αρτηριακής πίεσης.
Σύμφωνα με τους ερευνητές,
οι άνθρωποι που ζουν κοντά
σε χώρους πρασίνου ενδεχο-

Η μεγαλύτερη επίδραση του
«πράσινου» όμως καταγράφηκε στη συχνότητα εμφάνισης των αγχωδών διαταραχών και της κατάθλιψης.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των
εθελοντών που είχαν αγχώδεις
διαταραχές και ζούσαν σε
περιοχές όπου οι χώροι πρασίνου καταλάμβαναν το 10%
σε απόσταση ενός χιλιομέτρου
ήταν 26 τοις χιλίοις.
Το αντίστοιχο ποσοστό για
όσους κατοικούσαν σε περιοχές όπου οι χώροι πρασίνου
καταλάμβαναν το 90% ήταν 18
τοις χιλίοις.

χών που στερούνταν πρασίνου ήταν 32 τοις χιλίοις.
Η θετική επίδραση ήταν μεγαλύτερη στον ψυχισμό των

μένως αντιμετωπίζουν πιο
αποτελεσματικά το άγχος ενώ
έχουν περισσότερες ευκαιρίες
για κοινωνικές επαφές.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει SYSTEM ANALYST /
ΙΤ MANAGER.
• Εταιρεία Αυτοκινήτων στη Λευκωσία ζητά
να προσλάβει:
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΟΗΘΟ ΙΣΙΩΤΗ
ΒΟΗΘΟ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζήτα να προσλάβει
ΟΔΗΓΟ. Χρίστο Μαύρο 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΟ. Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ.
• Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλου στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ
ΟΞΥΓΟΝΟ
- ΕΡΓΑΤΕΣ,
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, απόφοιτους
Τεχνικής Σχολής στον κλάδο Δομικών Έργων.
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ. Νικηφόρο Παφίτη 99869721.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΨΗΣΤΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β΄, ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
ΒΟΗΘΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ,
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΦΥΛΑΚΕΣ για το αεροδρόμιο Λάρνακας.
Γεωργία Επιστηθίου 22849672.
• Εργοστάσιο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΕΡΓΑΤΗ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ με γνώσεις στα υδραυλικά.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΤΟΡΝΑΔΟΡΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ. • Εταιρεία στη
Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ.
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Κομισιόν: Προληπτική και εθελοντική αξιολόγηση
μεγάλων δημόσιων συμβάσεων κρατών-μελών

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των
οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.

-

ΕΥΡΩΠΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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Γ

ια έργα μεγάλης σημασίας για το
οικείο κράτος μέλος ή με συνολική
εκτιμώμενη αξία άνω των 500 εκατ.
ευρώ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
ζητούν από την Κομισιόν να ελέγξει
τη συμβατότητα ολόκληρου του προγράμματος σύναψης συμβάσεων με
τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες
συμβάσεις, ούτως ώστε να μειωθούν
σημαντικά οι αβεβαιότητες και ο κίνδυνος καθυστερήσεων και νομικών
προβλημάτων.
Πρόταση που προβλέπει την εκ των
προτέρων αξιολόγηση των δημοσίων
συμβάσεων στα μεγάλα έργα υποδομής στα Κράτη Μέλη, αλλά και την
προώθηση της ψηφιοποίησης και την
καινοτομίας, υπέβαλε η Ευρωπαική
Επιτροπή [Κομισιόν] την περασμένη
εβδομάδα.

ένα γραφείο υποστήριξης που θα
ιδρυθεί, τα πολύπλοκα έργα που
μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα, ήδη από την αρχή, εάν οι διαχειριστές τους δεν κατανοήσουν πλήρως
τους σύνθετους κανόνες που ισχύουν
για τις δημόσιες συμβάσεις μεγάλης
κλίμακας. Το γραφείο της Κομισιόν
θα απαντά σε πρώιμο στάδιο σχετικά
με έργα με εκτιμώμενη αξία άνω των
250 εκατ. ευρώ.
Για έργα μεγάλης σημασίας για το

πληροφοριών υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.
Η Κομισιόν επιπλέον συνιστά να
ληφθούν μέτρα από τα κράτη μέλη
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
αγοραστές του δημόσιου τομέα έχουν
τις επιχειρηματικές δεξιότητες, τις
τεχνικές γνώσεις και την αντίληψη
των διαδικασιών που απαιτούνται
για τη συμμόρφωση με τους κανόνες,
και να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται
στους φορολογουμένους τα αγαθά

• Για έργα μεγάλης σημασίας, τα κράτη μπορούν να ζητούν από
την Κομισιόν να ελέγξει τη συμβατότητα ολόκληρου του προγράμματος σύναψης συμβάσεων με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες
συμβάσεις, ούτως ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αβεβαιότητες
και ο κίνδυνος καθυστερήσεων και νομικών προβλημάτων

Σύμφωνα με την πρόταση η Κομισιόν
ζητά από τα Κράτη Μέλη να επικεντρωθούν σε πέντε προτεραιότητες:

1 ευρύτερη υιοθέτηση καινοτόμων,
οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων,

2 ενίσχυση του επαγγελματισμού των
αγοραστών του δημόσιου τομέα,

3 βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ
στις αγορές δημόσιων συμβάσεων
στην ΕΕ και της πρόσβασης των ενωσιακών επιχειρήσεων σε τρίτες
χώρες,

4 αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ποιότητας των
δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις,

5 ψηφιοποίηση των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων·
μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των
αγοραστών του δημόσιου τομέα σε
ολόκληρη την ΕΕ.
Η Πρόταση της Κομισιόν προβλέπει
μια νέα διαδικασία την οποία ονομάζει "εθελοντική εκ των προτέρων
αξιολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής". Τα Κράτη Μέλη θα έχουν
δηλαδή τη δυνατότητα, να στέλνουν
στην Κομισιόν και συγκεκριμένα σε

οικείο κράτος μέλος ή με συνολική
εκτιμώμενη αξία άνω των 500 εκατ.
ευρώ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
ζητούν από την Κομισιόν να ελέγξει
τη συμβατότητα ολόκληρου του προγράμματος σύναψης συμβάσεων με
τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες
συμβάσεις, ούτως ώστε να μειωθούν
σημαντικά οι αβεβαιότητες και ο κίνδυνος καθυστερήσεων και νομικών
προβλημάτων.
Ο μηχανισμός είναι εθελοντικός, η
γνώμη της Κομισιόν δεν θα είναι
δεσμευτική και η επεξεργασία των

και οι υπηρεσίες με την καλύτερη
σχέση ποιότητας/τιμής. Η Κομισιόν
θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.
Τέλος, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι
ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση έως
τις 31/12/17 με σκοπό τη συλλογή
παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να τονωθεί η καινοτομία μέσω της προμήθειας αγαθών και
υπηρεσιών.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει

Διεθνής Οικονομία

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ (DIGGER)
- ΟΔΗΓΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη
Παντελή 99641048.
• Εταιρεία Ανελκυστήρων στη Λευκωσία ζητά
να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ.
Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.

Ο ΟΟΣΑ ζητεί από τις Κυβερνήσεις να κάνουν
την ανάπτυξη του τουρισμού «οικολογικά βιώσιμη»

Ο

Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) ζητεί από τις Κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τις
πολιτικές τους για τον τουρισμό
ώστε να καταστεί η ανάπτυξη
του βασικού αυτού τομέα της
οικονομίας περισσότερο «οικολογικά βιώσιμη" και κοινωνική.
Ο τουρισμός είναι ένας από
τους μεγαλύτερους και ταχύτερα
αναπτυσσόμενους τομείς της
παγκόσμιας οικονομίας και η
δυναμική του παραμένει πολύ
ισχυρή, αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΟΟΣΑ.
Στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ, ο τουρισμός

και κατά 21,3% στις εξαγωγές υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 4,1%
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ), κατά 5,9% στην απασχόληση

Σε χαιρετισμό του στη
διήμερη
συνάντηση
Υπουργών,
κρατικών
αξιωματούχων
και
εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας, στο
Παρίσι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Άνχερ
Γκουρία είπε ότι ο τουρισμός είναι "ένα φωτεινό
σημείο σε μια ακόμη
υποτονική παγκόσμια
οικονομία, αλλά ο τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις".
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τα πληκτρολόγια αποκτούν… ΙQ

Ο
Από το περιβόλι του διαδυχτίου

ι συσκευές πληκτρολόγησης
δεν είναι πλέον ένα απλό
εργαλείο που δέχεται παθητικά
τις εντολές του χρήστη τους αλλά
αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και εργάζονται και
αναμένεται να προσφέρουν
ολοένα και πιο σύνθετες
υπηρεσίες διευκολύνοντας
πολύ τους κατόχους τους.
Τα φώτα της δημοσιότητας
συγκέντρωσε πριν από
λίγες ημέρες η παρουσίαση
ενός νέου εικονικού πληκτρολογίου για συσκευές
Android. Το πληκτρολόγιο
αυτό μετατρέπει αυτόματα
τα greeklish σε ελληνικά.
Πρόκειται για το Gboard
της Google, που επιτρέπει
στους χρήστες να πληκτρολογούν λέξεις χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες (a-bc…), οι οποίοι στη συνέχεια σχηματίζονται αυτόματα σε ελληνικούς χαρακτήρες (α-β-γ…).
Το πληκτρολόγιο αυτό απευθύνεται σε όλους τους έλληνες χρήστες και στους λάτρεις της ελληνικής γλώσσας, ενώ παρέχει λειτουργίες όπως GIFs, emojis και
Glide Typing (σχεδίαση της λέξης

χωρίς να σηκώσει ο χρήστης το
δάχτυλό του), ενώ ενσωματωμένο
είναι και το Google Search.
Τα τελευταία χρόνια τα greeklish,
δηλαδή η γραφή ελληνικών λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες,

χρησιμοποιούνται ευρέως από
μεγάλο αριθμό χρηστών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
Google, το νέο αυτό πληκτρολόγιο
θα βοηθήσει τους χρήστες να
συνεχίσουν να γράφουν στην
ελληνική γλώσσα, διατηρώντας
τον πολιτισμό και τη γλώσσα της
χώρας μας στον ψηφιακό κόσμο.
Πανέξυπνο
Ο καθηγητής Ζονγκ Λιν Γουάνγκ,
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της
Τζόρτζια στις ΗΠΑ, και οι συνάδελφοί του επισημαίνουν ότι η
προστασία μέσω κωδικών είναι
ίσως ο πιο κοινός τρόπος με τον
οποίο κάποιος μπορεί να ελέγξει

το ποιος έχει πρόσβαση στον
υπολογιστή του. Ωστόσο, όπως
φαίνεται από τις υποθέσεις
κυβερνοεπιθέσεων και hacking
που βλέπουν τακτικά πλέον το
φως της δημοσιότητας, οι ίδιοι οι
κωδικοί είναι πλέον ευάλωτοι, οπότε και στόχος
είναι να βρεθεί ένας
ασφαλής, οικονομικός
και φιλικός προς τον
χρήστη τρόπος να προστατεύει κάποιος τον
υπολογιστή του.
Ο Γουάνγκ και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα
«έξυπνο» πληκτρολόγιο που μπορεί να «αντιληφθεί» μοτίβα πληκτρολόγησης, που περιλαμβάνουν
την πίεση στα πλήκτρα και την
ταχύτητα, διακρίνοντας τον έναν
χρήστη από τον άλλον. Ακόμη και
αν κάποιος γνωρίζει τον κωδικό,
δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή, καθώς πληκτρολογεί διαφορετικά. Επίσης,
το πληκτρολόγιο συλλέγει την
ενέργεια που προκύπτει από την
πληκτρολόγηση για να τροφοδοτείται το ίδιο ή κάποια άλλη μικρή
συσκευή. Παράλληλα, η ειδική του
επικάλυψη απομακρύνει τη σκόνη
και τη βρωμιά γενικότερα.

Τα χόμπι που «ακονίζουν» το μυαλό

Τ

α λεγόμενα παιχνίδια «εκπαίδευσης» του μυαλού όπως
σταυρόλεξα και σουντόκου, δεν
παρέχουν τελικά τα οφέλη που
πιστεύαμε, όπως αποκαλύπτει
νέα έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Υγείας του Εγκεφάλου
(GCBH).
Το Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται μεταξύ άλλων από επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας,
κατέληξε ότι τα διαθέσιμα τεκμήρια δεν είναι επαρκή ώστε αυτά
τα παιχνίδια να προτείνονται ως
μέτρο διατήρησης της νοητικής
υγείας με την πάροδο των ετών.
Αντιθέτως, οι ειδικοί προτείνουν
διάφορα χόμπι που αφυπνίζουν
ποικιλοτρόπως το πνεύμα ώστε
να εξασφαλίσουμε την υγεία του
εγκεφάλου μας σε μεγάλη ηλικία.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν,
όσο πιο νέος αρχίζει κανείς να
κάνει ένα τέτοιο χόμπι τόσο

• Δραστηριότητες που
τονώνουν τη νοητική υγεία

των καθημερινών νοητικών ικανοτήτων» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση, σύμφωνα με το
BBC.
Μερικές από τις δραστηριότητες
που προτείνουν οι ειδικοί στην
έκθεσή τους είναι οι εξής:

περισσότερο θα ωφεληθεί αργότερα.
«Αν κάποιος παίζει ένα παιχνίδι
που “εκπαιδεύει” το μυαλό μπορεί
να βελτιώσει τις επιδόσεις του
στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο η βελτίωση αυτή δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε βελτίωση

-

Tai Chi
μαθήματα φωτογραφίας
εκμάθηση ξένων γλωσσών
κηπουρική
εκμάθηση μουσικού οργάνου
πλέξιμο
μαγειρική
εκμάθηση νέων τεχνολογιών
δημιουργική γραφή
καλλιτεχνικά πρότζεκτ
εθελοντισμός

Σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί
συνιστούν να αναζητούμε δραστηριότητες και χόμπι που «δοκιμάζουν» τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Τα βότανα που καταπολεμούν το άγχος

Ο

μήλι μπορεί να σας βοηθήσει να
ηρεμήσετε.

Χαμομήλι: Αν έχετε μια στιγμή
εκνευρισμού, τότε ένα τσάι χαμο-

L-θεανίνη (ή πράσινο τσάι): Λένε
πως οι Ιάπωνες βουδιστές μοναχοί μπορούν να διαλογίζονται για
ώρες και να βρίσκονται σε μια
κατάσταση ταυτόχρονης εγρήγορσης και χαλάρωσης. Ένας
λόγος μπορεί να αφορά ένα αμινοξύ που βρίσκεται στο πράσινο
τσάι που πίνουν καθημερινά, που
ονομάζεται L-θεανίνη, σύμφωνα

ρυθμός της καθημερινότητας
και τα πολλά προβλήματα
που ενδεχομένως συσσωρεύονται
στις σκέψεις σας (οικονομικά,
υγείας, οικογενειακά, ερωτικά)
είναι πιθανό να προκαλούν κατακόρυφη αύξηση του άγχους και
του στρες, τα οποία έχουν και
μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία
σας.

με το αμερικανικό
Βοτανικό
Συμβούλιο.
Βαλεριάνα: Πρόκειται για μια
εξαιρετική φυτική λύση για την
αντιμετώπιση της αϋπνίας.
Περιέχει χημικές ενώσεις με ηρεμιστική δράση. Η γερμανική
κυβέρνηση έχει εγκρίνει την βαλεριάνα ως επίσημη θεραπεία για
τα προβλήματα ύπνου.
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Το λεμόνι και η ομορφιά
πάνε χέρι χέρι!
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Μ

πορεί να αγαπάς την παγωμένη λεμονάδα ή ένα ωραίο λεμονάτο πιάτο, μάθε
όμως ότι τα μαλλιά και το δέρμα σου, αγαπούν ακόμη περισσότερο το λεμόνι.
Πέρα λοιπόν από τη χρήση του στο φαγητό,
δες 8 μυστικά ομορφιάς με βάση το λεμόνι:
Καθαρίζει και ασπρίζει το δέρμα. Ανακάτεψε
λίγες σταγόνες λεμονιού με γάλα καρύδας και
άπλωσε το πρόσωπό σου. Η καρύδα θα ενυδατώσει το δέρμα, ενώ το λεμόνι θα το κάνει
να φαίνεται πιο φωτεινό και καθαρό.

Μαλακώνει και καθαρίζει τους αγκώνες και
τα γόνατα. Εάν οι συγκεκριμένες περιοχές του
σώματός σου αντιμετωπίζουν πρόβλημα
ξηροδερμίας, τότε τρίψε πάνω τους μισό
λεμόνι και θα δεις αμέσως διαφορά.
Μειώνει τα σπυράκια και τα μαύρα στίγματα. Το
λεμόνι έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες που καταπολεμούν σπυράκια και ακμή. Κόψε μία φέτα λεμόνι
και άπλωσε το χυμό του στο πρόσωπό σου.
Λευκαίνει τα δόντια.
Ανακάτεψε μία κουταλιά baking soda με
λίγες σταγόνες λεμονιού και βούρτσισε
καλά τα δόντια σου.
Στη συνέχεια ξέπλυνε
με την οδοντόκρεμά
σου.
Θεραπεύει τις άφτρες στο στόμα. Στάξε λίγες σταγόνες κατευθείαν στην περιοχή και γρήγορα θα δεις
αποτελέσματα.
Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και μαλακώνει τα
χείλη. Άπλωσε λίγες σταγόνες λεμονιού στα χείλη
σου πριν πέσεις για ύπνο και ξέπλυνε τα καλά το
πρωί.
Δυναμώνει τα νύχια. Εάν τα νύχια σου είναι ταλαιπωρημένα από το συχνό μανικιούρ ή ξεφλουδίζουν,
τότε βούτηξέ τα για λίγα λεπτά σε ένα μπολ με
ελαιόλαδο και σταγόνες φρέσκου λεμονιού.
Ανοίγει το χρώμα των μαλλιών. Άπλωσε χυμό λεμονιού στα μαλλιά σου πριν βγεις στον ήλιο για να
αποκτήσεις φυσικές ξανθές ανταύγειες.

Το Twitter φέρνει μεγαλύτερα... τιτιβίσματα!

Τ

έλος στους... εφιαλτικούς 140 χαρακτήρες - Οι
αλλαγές θα περάσουν από τεστ αρχικά και αν
στεφθούν από επιτυχία θα καθιερωθούν
Το Twitter μπαίνει σε νέα εποχή, αλλάζοντας ένα
από τα πλέον αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του
με το οποίο καθιερώθηκε στα social media: Δεν θα
υποχρεώνει πια τους χρήστες να περιορίζονται
στους 140 χαρακτήρες, αλλά θα τους δώσει διπλάσιο χώρο, αυξάνοντας τους χαρακτήρες στους 280.
Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες δεν θα χρειάζεται
να καταφεύγουν σε αλχημείες, όπως η ανακάλυψη
συντομογραφιών ή οι συνέχειες σε δύο και τρία
tweets.
Η μεγάλη αυτή αλλαγή είναι προς το παρόν στο
στάδιο του πειράματος, όμως το πιθανότερο είναι
να καθιερωθεί πολύ σύντομα.

Σοβαρά … αστειάκια
Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΖΛ...
Δύο φίλοι συναντιούνται στο σπίτι του ενός:
- Ωραίο το παζλ που έφτιαξες φιλαράκο.
- Καλό ε; Ξέρεις πόσο γρήγορα το συναρμολόγησα;
- Όχι, πόσο;
- Μέσα σε έξι μήνες!
- Χμ, και θεωρείς ότι έξι μήνες είναι σύντομο διάστημα;
- Φυσικά. Κοίτα τι γράφει το κουτί του: "ΑΠΟ 4-6
ΕΤΩΝ"
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Καρκίνος του εντέρου: 4 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε

Ο

καρκίνος του εντέρου είναι από
τις πιο συχνές μορφές καρκίνου, με την πλειοψηφία αυτών που
διαγιγνώσκονται με τη νόσο να
είναι άνω των 60.
Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν αίμα στα κόπρανα, αλλαγές
στις συνήθειες του εντέρου και
επίμονο πόνο στην κοιλιά.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρόσληψη φυτικών ινών από τρόφιμα
όπως το ψωμί ολικής αλέσεως, τα
ζυμαρικά και η βρόμη, μειώνουν
τις πιθανότητες να προσβληθεί
κάποιος από την ασθένεια.
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Έτοιμα φαγητά: Οι επεξεργασμένες τροφές και τα έτοιμα φαγητά
τις περισσότερες φορές περιέχουν
υδρογονωμένα λιπαρά και ζάχαρη,
που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρ-

Εκτός από την ηλικία, το υπερβολικό βάρος και το κάπνισμα, η κακή
διατροφή αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τον
καρκίνο του εντέρου.
Δείτε τις 4 τροφές που πρέπει να
αποφεύγετε:
Κόκκινο κρέας: Υπάρχουν ισχυρά
επιστημονικά στοιχεία για τη
σχέση μεταξύ καρκίνου του εντέρου
και του κόκκινου κρέατος, όπως το
βόειο και το χοιρινό.

• Ακολουθείτε διατροφή
πλούσια σε φρούτα
και λαχανικά

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η
ποσότητα κόκκινου κρέατος που
καταναλώνουμε σε εβδομαδιαία
βάση, δεν πρέπει να ξεπερνά τα
500 γραμμάρια (μαγειρεμένο).

Αλλαντικά: Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Διεθνούς Κέντρου
Έρευνας για τον Καρκίνο που
βασίζονται σε περισσότερες από
800 μελέτες, η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος προκαλεί
καρκίνο του εντέρου.

Λευκό ψωμί: Η αντικατάσταση του
λευκού ψωμιού και των λευκών
ζυμαρικών από τα αντίστοιχα
προϊόντα ολικής αλέσεως, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του
εντέρου.

Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται ανάλογα με την ποσότητα. Οι ειδικοί
συστήνουν να αποφεύγετε τροφές
όπως το μπέικον, το ζαμπόν και το
σαλάμι.

κίνο του εντέρου.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, οι
ειδικοί συστήνουν να ακολουθείτε
διατροφή πλούσια σε φρούτα και
λαχανικά, αμυλούχα τρόφιμα,
άπαχες πρωτεΐνες και γαλακτοκομικά προϊόντα. Προτείνουν επίσης
να πίνετε πολύ νερό και να αποφεύγετε μεγάλες ποσότητες τσαγιού, καφέ και αλκοόλ που προκαλούν αφυδάτωση.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα χρειάζεται προσοχή και
ψυχραιμία. Αυτά θα είναι απαραίτητα για
να ξεπεράσεις τα όποια εμπόδια μπουν
στο δρόμο σου. Η Σελήνη σε αντίθεση με
την Αφροδίτη και τον Άρη και σε τετράγωνο με τον Κρόνο, μπορεί να φέρει τα πάνω
κάτω σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, φρόντισε να είσαι
διαλλακτικός και να μην στέκεσαι απόλυτος απέναντι στις απόψεις που ακούς.
Ταύρος: Η ημέρα θα είναι αρκετά ευνοϊκή
σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχουν έντονα
εμπόδια και καθυστερήσεις, γεγονός που
διευκολύνει τη ροή της ημέρας σου. Ωστόσο, δώσε λίγη προσοχή στις συμπεριφορές
κάποιων προσώπων, καθώς είναι πιθανό
να υπάρξει διάθεση για εξαπάτηση ή προδοσία. Το συναίσθημα θα παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς θα έχεις την τάση να το
εκφράζεις και ειδικά στον σύντροφό σου.
Δίδυμοι: Δημιουργείται μια ένταση και σε
εσένα και στο περιβάλλον σου. Σε κάνει
πιο επιρρεπή σε αντιδραστικές κινήσεις
μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις τον
εγωισμό σου. Απόφυγε αυτή τη συμπεριφορά καθώς το μόνο που θα καταφέρεις
είναι να κάνεις κακό στον εαυτό σου και
στα πρόσωπα που σε αγαπούν. Προσπάθησε να συγκρατηθείς και να δεις τα
πράγματα λογικά. Κάθε κίνησή σου να έχει
ένα λογικό σκοπό και να μην επιδίδεσαι σε
μάχη μόνο και μόνο για να πεις ότι πάλεψες.
Καρκίνος: Υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα και το άγχος που νιώθεις δε σε
αφήνει να εκφραστείς σωστά ή ακόμη και
να σκεφτείς λογικά. Όλο αυτό δημιουργεί
έναν φαύλο κύκλο αυτοτροφοδοτούμενου
συναισθήματος που καλά θα κάνεις να το
ελέγξεις χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Έτσι,
θα δεις ότι η ημέρα θα κυλήσει πιο ήπια
και με λιγότερες συνέπειες. Βρες πρόσωπα
που μπορείς να μιλήσεις άνετα για να
εκφράσεις το θυμό ή την απογοήτευσή
σου.

Λέων: Τί και αν εκνευριστείς και ξεφύγεις
από τα όριά σου; Δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα, οπότε συγκρατήσου και
προσπάθησε να σκεφτείς πιο λογικά. Σκέψου ότι η αναστάτωση που νιώθεις οφείλεται στην αρνητική όψη της Σελήνης που
πραγματοποιεί αντίθεση με την Αφροδίτη
και τον Άρη και τετράγωνο με τον Κρόνο.
Οπότε, όπως καταλαβαίνεις έρχονται τα
πάνω κάτω! Προτίμησε να προστατευτείς
από τη βροχή που θα πέσει με ορμή, αναμένοντας το ουράνιο τόξο που θα αφήσει
το τοπίο πιο ξεκάθαρο.
Παρθένος: Μέσα στις έντονες αντιθέσεις
του πλανητικού σκηνικού και στο γενικότερο αρνητικό κλίμα που δημιουργείται, η
μεθοδικότητά σου φαίνεται να είναι η
λύση στο πρόβλημα. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι
και αν ακούσεις μείνε πιστός στο πρόγραμμα και τους στόχους σου. Μην αφήσεις κανέναν να σε παρασύρει συναισθηματικά, έτσι ώστε να κυλήσει η ημέρα όσο
το δυνατόν πιο αναίμακτα! Ακόμη και
αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, θα
είναι για το δικό σου καλό. Αντιμετώπισε
την κατάσταση με ψυχραιμία.
Ζυγός: Θα αναστατώσει αναπόφευκτα τη
ζωή σου. Αυτό σημαίνει ότι θα επέλθουν
αλλαγές, οι προτεραιότητες αναπροσαρμόζονται και εσύ βρίσκεσαι στο μάτι του
κυκλώνα. Μπορεί να νιώσεις ότι το χάος
κυριαρχεί σήμερα στη ζωή σου, νιώθοντας
ανήμπορος να το ελέγξεις. Μη βιαστείς,
όμως, να απογοητευτείς. Επιστράτευσε τις
δυνάμεις σου και κράτα γερά. Σύντομα, το
σκηνικό θα αλλάξει και θα δεις ότι όσα
έγιναν, τελικά συνέβησαν για καλό.
Σκορπιός: Δέσε τη ζώνη σου και οπλίσου
με πείσμα και υπομονή. Η ημέρα δεν θα
είναι εύκολη, αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι
όλα είναι μαύρα και απαισιόδοξα. Οι
θέσεις των πλανητών ασκούν δυσμενείς
επιρροές σε όλους σχεδόν τους τομείς της
ζωής σου. Οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που
θέλεις και θα χρειαστεί να δείξεις ψυχραιμία. Όσο πιο συγκρατημένος είσαι τόσο
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Να προτιμάτε τα καλά λιπαρά που
υπάρχουν σε τροφές όπως οι ξηροί
καρποί και οι σπόροι, το ελαιόλαδο, το λάδι καρύδας και τα λιπαρά
ψάρια.

καλύτερα θα κυλήσει η ημέρα. Μην ξεχνάς
ότι το βράδυ θα γυρίσεις σπίτι και εκεί
μπορείς να βρεις τη γωνιά σου για να ανασυγκροτήσεις τις σκέψεις σου.
Τοξότης: Το πρόγραμμα αναμένεται γεμάτο, καθώς οι προγραμματισμένες υποχρεώσεις είναι αρκετές. Αυτό είναι φυσικό να
σε κάνει να νιώθεις πίεση και άγχος για
την εξέλιξη της ημέρας. Ωστόσο, πρέπει να
περιορίσεις το συναίσθημα, έτσι ώστε να
δώσεις χώρο στη λογική και την πειθαρχία
να σε βοηθήσουν να βγεις από το αδιέξοδο. Με μεθοδικότητα και προσήλωση στο
στόχο θα καταφέρεις να έχεις μια ικανοποιητική ημέρα, προσμένοντας καλύτερες
συνθήκες σύντομα.
Αιγόκερως: Δεν θα χαρακτήριζε κανείς την
ημέρα εύκολη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
πρέπει να κλειστείς στο σπίτι σου περιμένοντας μια νέα ημέρα να ξημερώσει. Μέσα
στην αναστάτωση, την πίεση και γενικότερα το αρνητικό κλίμα, θα υπάρξουν γεγονότα που θα αποδειχθούν ωφέλιμα για
εσένα. Κάποιες φορές όταν αρνούμαστε ή
δεν μπορούμε να βάλουμε τάξη κάποιος
άλλος πρέπει να φροντίσει για αυτό.
Υδροχόος: Πρόσεξε τον αυθορμητισμό σου
για να αποφύγεις τις μεγάλες παγίδες. Δεν
είναι εύκολο να ορίσεις το συναίσθημά σου
και αυτό μπορεί να σε μπλέξει άσχημα. Για
αυτό κράτα αυτή τη συμβουλή και προσαρμόσου στις καταστάσεις. Η Σελήνη σε
αντίθεση με την Αφροδίτη και τον Άρη σε
κάνει ορμητικό και ανεξέλεγκτο. Είναι καλό
είναι να είσαι δραστήριος και μαχητικός,
αλλά μην το παρακάνεις!
Ιχθείς: Αναμένεται μια δύσκολη ημέρα
καθώς τα εμπόδια και οι αναποδιές δεν θα
λείψουν. Οι δικοί σου άνθρωποι θα προσπαθήσουν να είναι στο πλευρό σου, αλλά
θα πρέπει και εσύ να τους το επιτρέψεις.
Μην εκφράζεις την αγανάκτησή σου ή την
πικρία σου σε αυτούς που σε νοιάζονται,
διαφορετικά δεν θα είναι δύσκολο να μείνεις μόνος μέσα στο καβούκι σου.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Τρίγωνα Θεσσαλονίκης
ΥΛΙΚΑ
Μισό κιλό φύλλο κρούστας
Μισό πακέτο βούτυρο, περίπου 130
γραμ. λιωμένο
Φιλέ αμυγδάλου καβουρντισμένο
Για την γέμιση
2 κούπες γάλα, 5 κ.σ. κορν φλάουρ
Μισή κούπα ζάχαρη, 4 κρόκους αυγών,
2 βανίλιες, 2 κ. σούπας βούτυρο
Μισή κούπα κρέμα γάλακτος (που την χτυπάμε σε σαντιγί προαιρετικά)
Για το σιρόπι
1 κούπα νερό, 1 1/2 κούπα ζάχαρη, 1 κ. σούπας χυμό λεμονιού

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Για την κρέμα
Ξεκινάμε με την κρέμα, για να κρυώνει στο ψυγείο όση ώρα θα
φτιάχνουμε το υπόλοιπο γλυκό. Σε μία κατσαρόλα χτυπάμε
τους κρόκους με λίγο γάλα. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κορν
φλάουρ και τη ζάχαρη. Το υπόλοιπο γάλα το ζεσταίνουμε και
το έχουμε στην άκρη. Βάζουμε την κατσαρόλα μας σε μέτρια
φωτιά και ανακατεύουμε το μείγμα μας να ζεσταθεί λίγο.
Ρίχνουμε μονομιάς το ζεστό γάλα και ανακατεύουμε δυνατά το
μείγμα πάνω στη φωτιά μέχρι να πήξει. Προσθέτουμε τη βανίλια και το βούτυρο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα αφού κατεβάσουμε το μείγμα από τη φωτιά. Βάζουμε ακριβώς πάνω στην
επιφάνεια της κρέμας μεμβράνη, για να μην πιάσει κρούστα και
αφήνουμε να κρυώσει καλά στο ψυγείο. Αν θέλουμε, χτυπάμε
την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και όταν έχει κρυώσει η κρέμα
μας την ανακατεύουμε με την σαντιγί για ένα πιο αφράτο αποτέλεσμα.
Τα τρίγωνα: Για τα μεγάλα τρίγωνα θα χρησιμοποιήσουμε 1
φύλλο κρούστας, για τα μικρά το μισό φύλλο. Απλώνουμε το
φύλλο κρούστας και αλείφουμε το μισό με βούτυρο και κάνουμε ένα δίπλωμα. Στη συνέχεια στο νέο κομμάτι πάλι βουτυρώνουμε το μισό και διπλώνουμε. Έχουμε μια λωρίδα τώρα, που
την βουτυρώνουμε και αυτήν. Διπλώνουμε σε τρίγωνα. Τα
βάζουμε σε βουτυρωμένο ταψί με την τελευταία διπλωμένη
άκρη προς τα κάτω. Βουτυρώνουμε και την επιφάνεια και
ψήνουμε στους 180ο για 20 λεπτά περίπου, μέχρι να ροδίσουν
πολύ καλά. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε, αν θέλουμε να φτιάξουμε τα μικρά τρίγωνα, αλλά με το μισό φύλλο
κρούστας. Τα βγάζουμε από το φούρνο και τα αφήνουμε να
κρυώσουν καλά. Μπορούμε να τα φυλάξουμε και σε μεταλλικό
κουτί σκεπασμένα για λίγες μέρες έτσι όπως είναι, χωρίς σιρόπιασμα. Με ένα πριονωτό μαχαίρι και με προσοχή χαράζουμε
το επάνω μέρος και αφαιρούμε ένα μέρος από το εσωτερικό του
τριγώνου. Αν θέλουμε μπορούμε να μην αφαιρέσουμε το εσωτερικό του τριγώνου, αλλά με το μαχαίρι χαράζουμε το επάνω
μέρος και πιέζουμε με τη λάμα του μαχαιριού το εσωτερικό
προς τα τοιχώματα ώστε να μείνει χώρος για να γεμίσουμε τα
τρίγωνα. Τώρα έχουμε φτιάξει χωνιά που είναι έτοιμα να τα
γεμίσουμε με την κρέμα αφού τα σιροπιάσουμε πρώτα.
Για το σιρόπιασμα των τριγώνων: Βράζουμε τη ζάχαρη με το
νερό για 6 λεπτά σε μέτρια φωτιά και στο τέλος ρίχνουμε το
λεμόνι. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει για 5 λεπτά. Παίρνουμε ένα τρίγωνο και το ρίχνουμε στο σιρόπι, φροντίζοντας να
πάει και στο εσωτερικό του σιρόπι. Το γυρίζουμε αμέσως και
από την άλλη πλευρά και με τη βοήθεια του πιρουνιού το αφαιρούμε από την κατσαρόλα. Έτσι κάνουμε για όλα. Η όλη διαδικασία δεν κρατά περισσότερο από μισό λεπτό για το καθένα
τρίγωνο. Βάζουμε σε πιάτο τα σιροπιασμένα τρίγωνα με το
άνοιγμα προς τα κάτω να στραγγίσουν για λίγο και να κρυώσουν.
Συναρμολόγηση: Όταν τα υλικά μας έχουν κρυώσει, τότε
βάζουμε την κρέμα σε κορνέ και γεμίζουμε τα χωνάκια μας
μικρά ή μεγάλα. Προαιρετικά, ραντίζουμε τα τρίγωνα μας με
αμυγδαλάκι και είναι έτοιμα! Τα φυλάμε στο ψυγείο χωρίς να
τα σκεπάσουμε.

ERG_14-14_inn_4 10/10/17 10:24 AM Page 1

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 21/2017 4/10/2017
50.000 ................41445
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ..................39605
400 .....................47601

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .....................54812

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 780 - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

200 .....................37368

Η Σ.Ε.Κ. ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΘΗ
ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

400 .....................44587

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Το Τμήμα Εργαζόμενης
Νεολαίας ΣΕΚ διοργανώνει ολοήμερη εκδρομή για τους μικρούς
του φίλους το Σάββατο
4 Νοεμβρίου 2017 σε
ένα πρωτότυπο χώρο
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ!
(εκπαιδευτικό κέντρο
MasterLand στη
Λεμεσό)
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 7
ευρώ (για αδέλφια κάθε
επιπλέον παιδί 5 ευρώ)

200 .....................47905
200 .....................33556
200 .....................22821
200 .....................14733
200 .....................30010
200 .....................26571
200 .....................21975
200 .....................49275

100 .....................21945
100 .....................49491
100 .................... 47834
100 .................... 36773
100 .................... 52145
100 .................... 41635
100 .................... 11172
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
7143, 4189
Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................48454

560

100 .....................35271

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................53596
100 .....................21881

825, 311

100 .....................43040

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................29440

16, 57

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Προθεσμία υποβολής
εντύπου συμμετοχής
μέχρι την Τετάρτη 25
Οκτωβρίου.
Έντυπο
συμμετοχής υπάρχει
στο www.sek.org.cy
στο facebook: SEK
Youth Department και
στο Twitter: Sek_Youth

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε προχθές
Δευτέρα στη γενέτειρα
της στο Παλαιχώρι, η
α. Ελισάβετ Ιωάννου
που απεβίωσε
σε ηλικία 82 ετών.
Η εκλιπούσα, αδελφή
του α. πρώην γ.γ.
της ΣΕΚ Μιχαλάκη
Ιωάννου, ήταν ενεργό
στέλεχος του
Κινήματος στην
Καπνοβιομηχανία ΒΑΤ.
Εκ μέρους της ΣΕΚ
στην κηδεία κατέθεσε
στεφάνι ο οργανωτικός γραμματέας
Φάνος Θεοφάνους.

Απέτυχε παταγωδώς το σχέδιο προστασίας πρώτης κατοικίας του ΚΟΑΓ
όνο μία ή δύο αιτήσεις έγιναν
για ένταξη στο σχέδιο του
κυπριακού οργανισμού ανάπτυξης
γης (ΚΟΑΓ) για προστασία της
πρώτης κατοικίας, δημιουργώντας
αμφιβολίες για το σκεπτικό που
υπήρξε κατά την κατάρτιση του.

Κεντρική Τράπεζα με βάση την
οδηγία διαχείρισης καθυστερήσεων
του 2015, όσον αφορά την αναδιάρθρωση των δανείων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας
διαμεσολάβησης στον χρηματοοικονομικό επίτροπο.

Εκπρόσωποι του οργανισμού ανέφεραν στη συνεδρία της επιτροπής
οικονομικών της Βουλής την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν
παρά μόνο μια – δύο αιτήσεις, για
το σχέδιο που αποτελεί το τελευταίο δίκτυ προστασίας για τους
δανειολήπτες.

Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να
έχει αποταθεί σε σύμβουλο αφερεγγυότητας με σκοπό να καταρτιστεί προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής.

Βασική προϋπόθεση για ένταξη
στο σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή το καλοκαίρι του 2016, είναι να
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
που προβλέπονται από την

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του
οργανισμού, σημείωσε ότι ακόμα
και οι λίγες αιτήσεις που υπάρχουν
δεν μπορούν να προχωρήσουν
λόγω του ότι ο χρηματοοικονομικός επίτροπος δεν προχωρά στο
διορισμό διαμεσολαβητή, επικαλούμενος πρόνοιες της νομοθεσίας

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

Κυπριακή Οικονομία

Μ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

που διέπει τη λειτουργία του.
Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο αφορά
δάνεια μέχρι €250.000 και προνοεί
την επιδότηση, από τον Κυπριακό
Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ)
μέρους των πληρωμών που αφορούν το ενυπόθηκο δάνειο του
δανειολήπτη, με σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου για εκποίηση της
κατοικίας του.
Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% των εν λόγω πληρωμών, οι οποίες αφορούν τόσο πληρωμές για τόκους όσο και πληρωμές για το κεφάλαιο του δανείου.
Επιπλέον η επιδότηση περιορίζεται στο ανώτατο ποσό των
€10.000 κατά έτος και κατά οφειλέτη.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΑΠ: ΜΟΝΗ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Τ

ο απόλυτο βαθμολογικό κέρδος
αποκόμισε στις τέσσερις πρώτες
αγωνιστικές η ΜΕΑΠ και στρογγυλοκάθεται στην κορυφή του Ολύμπου. Την
κυνηγούν με διαφορά δύο βαθμών
ο Ονήσιλλος και η ΑΠΕΑ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑ «ΜΠΑΡΑΖ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ»
Α
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σ

τους αγώνες κατάταξης διεκδικώντας μια θέση στο Παγκόσμιο
Κύπελλο «Μουντιάλ 2018» στη
Ρωσσία, θα συμμετέχει η Ελλάδα με
την κατάκτηση της 2ης θέσης στον
προκριματικό όμιλο. Η νίκη με 1-2 επί
της Κύπρου το Σάββατο στο ΓΣΠ σε
συνάρτηση με τα άλλα αποτελέσματα

• Στην προτελευταία θέση
του ομίλου τερματίζει η Κύπρος
του ομίλου που ήταν ευνοϊκά για την
Ελλάδα, η «Γαλανόλευκη», παρά τις
αδυναμίες της βλέπει τα όνειρα της να
γίνονται πραγματικότητα.
Στον αγώνα του ΓΣΠ, η Ελλάδα με
ξέσπασμα δύο λεπτών, ανέτρεψε το
1-0 του Πιέρου Σωτηρίου, κατακτώντας πολυτιμότατο τρίποντο. Άλλη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

μια ανούσια εμφάνιση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που
είχε μεν την εδαφική υπεροχή αλλά
υστερούσε στην τελική προσπάθεια.
Για άλλη μια φορά η Κύπρος κατατάσσεται στην προτελευταία θέση του
8ου ομίλου, με τους ερασιτέχνες του
Γιβραλτάρ να παραμένουν στον βυθό.
Τόσο στον αγώνα με την Ελλάδα όσο
και στους προηγούμενους με τον Ραν
Μπεν Σιμόν στο τιμόνι, η Κύπρος έδειξε ότι έχει ταλέντο το οποίο ωστόσο
θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα
αν θέλουμε να μπούμε με αξιώσεις
στην προκριματική φάση του «Euro
2020». Τόπαμε πολλές φορές και το
ξανατονίζουμε: αν οι Κύπριοι παίκτες
δεν καταστούν βασικοί στις εντεκάδες
του πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας, η
δημιουργία ισχυρού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος θα φαντάζει όνειρο απατηλό.
Ξ.Ξ.

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ – ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ
Συγκινητικές ήταν οι δηλώσεις του κεντρικού ογκόλιθου της Εθνικής Ελλάδας
Σωκράτη Παπασταθόπουλου μετά τον αγώνα:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΤΡΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Η

ΔΟΞΑ Παλιομετόχου πολυβόλησε
εκτός έδρας με πεντάσφαιρο τον
Ποσειδώνα κι έπιασε στην κορυφή την
Ομόνοια Ψευδά και τον Κούρη Ερήμης.

«Ο αγώνας με την Κύπρο ήταν τελικός για εμάς. Ήρθαμε εδώ να παίξουμε σε μία
χώρα με την οποία έχουμε τον ίδιο ύμνο. Είμαστε αδέρφια. Το ποδόσφαιρο είναι
ένα πολύ ωραίο άθλημα αλλά μετά το 90
λεπτά θα πρέπει να βαδίζουμε μαζί με
τους Κύπριους για το συμφέρον της
Ελλάδας. Σήμερα δείξαμε και οι δύο ομάδες
πως είμαστε επαγγελματίες και παίζουμε
για το ποδόσφαιρο και το αγαπάμε πολύ.
Ευτυχώς που κερδίσαμε εμείς.
Είμαστε ένα έθνος από εκεί και πέρα εκτός
του αγώνα βαδίζουμε μαζί. Μπήκαμε
νωχελικά στον αγώνα όντως. Όταν έχεις
όμως το άγχος και είχαμε ένα προηγούμενο
δύσκολο ματς δεν είναι απλό. Όταν ξέρεις
το αποτέλεσμα στον άλλο αγώνα είναι
δύσκολο. Ήταν από τα πιο δύσκολα βράδια για μένα. Σκεφτόμασταν και το άλλο
παιγνίδι με τις τόσες εναλλαγές».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

O.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Σαββατοκυρίακο 13 – 14 Οκτωβρίου, 2017, αρχίζει η διεξαγωγή του ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ με τους πιο κάτω αγώνες:
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Κυριακή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ (ΚΕΝΗ)
Ώρα έναρξης των αγώνων ίδια με τους αγώνες της ΚΟΠ
(η ώρα 3.30΄ Σάββατο – Κυριακή και η ώρα 7.00΄μ.μ. Παρασκευή)
Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου διεξήχθηκε ο αγώνας SUPER CUP μεταξύ της
Πρωταθλήτριας και της Κυπελλούχου 2016 – 2017 Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC. Νίκησε η ομάδα ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC με 4 – 5 στα πέναλτυ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
Επίλεκτης Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την
Κυριακή 08 Οκτωβρίου 2017, με την αθλοθέτηση και
επιχορήγηση της Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΛΕΝΑΣ Χανδριών 5-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

0–3

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

1-3

ΘΟΙ Καπέδων – ΠΑΟ Κάτω Μονής

1- 0

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Αγίων Τριμιθιάς

1-2

15

ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΑΣ

πόλυτα δικαιολογημένοι οι πανηγυρισμοί των παικτών και των
παραγόντων του αντιπροσωπευτικού
μας συγκροτήματος των Ελπίδων που
κατέβαλαν την Τουρκία με 2-1 στο ΓΣΠ.
Η νίκη, από τη μια, είχε αγωνιστική
σημασία γιατί απέδειξαν οι νεαροί
παίκτες μας ότι έχουν ταλέντο το
οποίο κάποτε πρέπει να αξιοποιηθεί.
Από την άλλη, είχε συναισθηματική κι
εθνική χροιά καθώς τα λεβεντόπαιδα
του Νίκου Ανδρονίκου γονάτισαν την
«Τουρκική αυτοκρατορία» έστω και
ποδοσφαιρικά, χαλυβδώνοντας την

πίστη ότι και οι μικροί λαοί μπορούν
αρκεί να υπάρχει προγραμματισμός
και όραμα.
Από καθαρά αγωνιστικής σκοπιάς
ξεχείλισε το ταλέντο των νεαρών διεθνών μας στέλλοντας ισχυρό μήνυμα
προς την ΚΟΠ αλλά και την πολιτεία
ότι οφείλουν να θέσουν επιτέλους στέρεες βάσεις για ανάπτυξη του δημοφιλέστερου αθλήματος, δίδοντας την
δέουσα σημασία στους παίκτες ντόπιας κοπής προς όφελος της κοινωνίας και της πατρίδας. Ήρθε η ώρα το
Κυπριακό ποδόσφαιρο να απεγκλωβιστεί από τα γρανάζια του υπόγειου
χρήματος, να εξυγιανθεί και να συμβάλει ουσιωδώς στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση
αυτή είναι η δημιουργία υποδομών σε
επίπεδο ακαδημιών και η προώθηση
των ντόπιων ταλέντων στις ενδεκάδες
των ομάδων Α’ Κατηγορίας. Η πολιτεία
αντί να ξοδεύει εκατομμύρια από το
υστέρημα των φορολογουμένων προς
όφελος των εταιριών, ας επενδύσει
στο άθλημα δίδοντας ισχυρά κίνητρα
για ανάδειξη των ντόπιων ταλέντων.
Μόνον έτσι θα έχουμε ισχυρή εθνική
ομάδα και ποδόσφαιρο που θα μαγνητίζει τους Κύπριους φιλάθλους. Ήρθε
η ώρα η πολιτεία να σταματήσει να
αιμοδοτεί τις ποδοσφαιρικές εταιρείες, οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω οφείλουν εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία,
υιοθετώντας ριζικά μέτρα για ουσιαστική συμβολή της Κυπριακής
Ποδοσφαιρικής Βιομηχανίας στην
αύξηση του ΑΕΠ και στην ανάκαμψη
της πραγματικής οικονομίας.
Ξ.Ξ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΕΝ ΣΥΝ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ – ΣΕΚ Αγ. Αθανασίου
Α.Ε. Τραχωνίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.Πολεμιδιών
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού - Κ & Ε Τραχωνίου
Σ & Π Ζακακίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
A.E.K Πολεμιδιών - F .C. INTERNATIONAL
Επόμενη αγωνιστική:

1-1
2-0
1-0
1-2
0-2

ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ Σάββατο 3.00 μ..μ
ΑΤΕ-ΠΕΚ Άγ. Μάμα - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης Σάββατο 3.00 μ.μ.
Π Α Ε Λόφου - ΧΡ. ΜΗΝΑ κορφής Σάββατο 3.00 μ.μ.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμ. - Α.Ε. Τραχωνίου Παρασκευή
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - Θ.Ο.Ι Πύργου Σάββατο
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκ. - Α & Ν ΟΝΗΣΙΦΡΟΥ Κυρια κή

Κ&Ε. Τραχωνίου - F.C INTERNATIONAL Παρασκευη 7.00 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγ. - ΑΕΚ Πολεμιδιών Παρασκευή 7.30 μ.μ.
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού - Σ & Π Ζακακίου Σάββατο 3.00 μ.μ.
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.30 μ.μ
3.00 μ.μ
4.00 μ.μ.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου Σάββατο
3.00 μ.μ.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η συμφωνία - πλαίσιο δεν ανατρέπει
τα οικονομικά δεδομένα

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
Επιβαρυντικός παράγοντας
ψυχικής υγείας

Π

αγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα και ασθένειες.. Το 1994 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) θεσμοθέτησαν την 10 Οκτωβρίου ως
ημέρα της Ψυχικής Υγείας.
Η ψυχική υγεία δεν είναι μόνο η απουσία της ψυχικής διαταραχής. Ορίζεται ως η κατάσταση της υγείας κατά την οποία ένα άτομο συνειδητοποιεί τις
δυνατότητές του, δύναται να αντεπεξέρχεται στις
δυσκολίες που προκύπτουν από την καθημερινότητα,
είναι παραγωγικό και μπορεί να συνεισφέρει στο
κοινωνικό σύνολο.
Τα τελευταία στοιχεία για την ψυχική υγεία προκαλούν ανησυχία καθώς παρατηρείται αύξηση των
αυτοκτονιών, αύξηση των νοσηλειών για ψυχοπαθολογικές νόσους, αλλά και πολλαπλασιασμός των
ανασφάλιστων και αστέγων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τ

εκμηριωμένα και συνετά απαιτούμε επαναφορά μισθών και
ωφελημάτων και δεν θα ανεχθούμε
πισωγυρίσματα εκ μέρους της
κυβέρνησης για εφαρμογή της
συμφωνίας - πλαίσιο.
Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα έστειλαν
προς κάθε κατεύθυνση ο γ.γ. της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο
γ.γ.της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου στο πλαίσιο της επίσκεψης τους σε συνεργεία των
Δημοσίων έργων στη Λευκωσία,
την περασμένη εβδομάδα, όπου
αντάλλαξαν απόψεις με τους
εργαζομένους.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ κατέδειξε πως η
συμφωνία δεν ανατρέπει τα οικονομικά δεδομένα ως εκ τούτου δεν
μπορεί να γίνει ανεκτή η αθέτηση

της συμφωνίας που υπεγράψε το
κράτος ως εργοδότης η οποία
ουσιαστικά επιτρέπει τη σταδιακή
επαναφορά των μισθολογικών
αποκοπών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Είναι ανεπίτρεπτο, το κράτος ως
πρότυπο εργοδότη να καταστρατηγεί συμφωνίες τη στιγμή που οι
εργαζόμενοι στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες συνέβαλαν στην
επανεκκίνηση της οικονομίας. Σελ.9

Σύμφωνα με πανεπιστημιακές έρευνες :
• μόλις το 80% όσων πάσχουν από κατάθλιψη αναζητούν βοήθεια
• λιγότερο από το 50% προσφεύγει στη στήριξη του
ιατρού
• 10 με 12% του συνόλου του πληθυσμού όλων των
ηλικιών πάσχει από ψυχικές ασθένειες.
Η εργασιακή ανασφάλεια επιβαρυντικός παράγοντας
Προβληματικές για την ψυχική υγεία, τονίζει ο ΠΟΥ,
είναι :
•
•
•
•
•

οι συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας,
οι ελαστικές σχέσεις εργασίας
η εργασιακή επισφάλεια
η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων
η εφαρμογή ευέλικτων μορφών εργασίας

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η απώλεια εργασίας, η οικονομική
καταστροφή και η προσφυγιά είναι μεταξύ των
ψυχοπιεστικών γεγονότων που οδηγούν στην αύξηση
των εισαγωγών στα ψυχιατρεία σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Τα συμπτώματα της παρατεταμένης ανεργίας είναι :
• το άγχος • η κατάθλιψη • η απάθεια
• η ευερεθιστότητα •η αρνητικότητα
• η συναισθηματική υπερεξάρτηση,
• η κοινωνική απόσυρση • η απομόνωση
• η μοναξιά • η απώλεια αυτοσεβασμού, ταυτότητας
και αίσθησης του χρόνου .

Η ΣΕΚ κοντά στους εργαζόμενους
στα Τμήματα Δημοσίων Έργων

ΣΕΚ: Διεκδικούμε αξιοπρέπεια στην εργασία

Η

Παγκόσμια Ημέρα για την
Αξιοπρεπή Εργασία (World Day
of Decent Work) γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 7 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων
(International
Trade
Union
Confederation), που συσπειρώνει
στις τάξεις της 175 εκατομμύρια
εργαζόμενους από 156 χώρες και
της οποίας η ΣΕΚ αποτελεί ιδρυτικό και ενεργό μέλος.

Τιμώντας και φέτος την παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρέπεια
στην εργασία η ΣΕΚ καλεί την
κυβέρνηση και ιδιαίτερα το
υπουργείο Εργασίας και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων να
συμβάλουν θετικά προς την προώθηση και επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.
Αναμφίβολα, η αξιοπρέπεια στην
εργασία αποτελεί μια στρατηγική
μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί αειφορία στην ανάπτυξη,
με επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, ενώ παράλληλα αποτελεί
βασικό συστατικό στην ανοικοδόμηση δίκαιων και ισόνομων
κοινωνιών.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

Η ΣΕΚ, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ελεύθερου εργατικού κινήματος σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο και διά μέσου της
Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) διεκδικεί:

1. Διασφάλιση του σεβασμού
των δικαιωμάτων όλων των
εργαζομένων, θέτοντας τέλος
στη φτώχεια, στην ανισότητα,
στη διάκριση, στην εκμετάλλευση
και στον κοινωνικό αποκλεισμό
2. Επιβεβαίωση και εφαρμογή
του δικαιώματος των εργαζομένων για ένταξη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλογική διαπραγμάτευση με τους
εργοδότες, στο πλαίσιο του
σεβασμού των ανθρωπίνων και

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων
3. Επέκταση και διεύρυνση της
κοινωνικής προστασίας, με
επαρκή πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, σε οποιασδήποτε μορφής σύνταξη, σε επιδόματα ανεργίας, ασθενείας και άλλα,
στην προστασία της μητρότητας
και στην ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους,
μέσα από το ολοκληρωμένο Γενικό Σχέδιο Υγείας που εφαρμόζεται σύντομα
4. Ίση μεταχείριση για όλους
τους εργαζόμενους, τόσο σε
επίπεδο μισθολογικών και άλλων
ωφελημάτων και δικαιωμάτων,
όσο και σε ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης
Η ΣΕΚ υποστηρίζοντας τις πιο
πάνω αρχές, διαβεβαιώνει τις
χιλιάδες μέλη της και όλους τους
εργαζόμενους αλλά και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
πως, με δυναμισμό και διεκδικητικότητα θα απαιτήσει την υλοποίηση πολιτικών που θα καθιστούν την Ευρώπη και την Κύπρο
περισσότερο κοινωνικά δίκαιη.

www.oho-sek.org.cy

