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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΕΠΕΙΓΕΙ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Μήνυμα γ.γ ΣΕΚ με φόντο τις εκδηλώσεις
για την Εργατική Πρωτομαγιά

Η

πολιτεία στο σύνολο της, κυβέρνηση και βουλή, οφείλουν με
συντονισμένες ενέργειες, αξιοποιώντας πλήρως το θεσμικό
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας,
να λάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις ώστε να επανέλθει η
ομαλότητα στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους και τους πολίτες γενικότερα, πως η ΣΕΚ θα συνεχίσει να συνδικαλίζεται και να πολιτεύεται
τεκμηριωμένα, με γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων και την
ανάπτυξη της κοινωνίας στη βάση της κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς.
Σελ 7, 8

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2992
TIMH 0.70€

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ Η ΣΕΚ
Τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης
της ΣΕΚ τέλεσε προχθές Δευτέρα ο υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης στην παρουσία της
υπουργού Εργασίας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτας Αιμιλιανίδου, της ηγεσίας της ΣΕΚ, στελεχών,
μελών και φίλων του Κινήματος. Η ΣΕΚ αποτελεί Πανεπιστήμιο της κοινωνίας επισήμανε ο υπουργός.
Σελ. 16

• ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Απριλίου 6 μ.μ. στο μέγαρο της ΣΕΚ στον Στρόβολο η κεντρική εκδήλωση για εορτασμό της Πρωτομαγιάς

Κάθε μέρα είναι Πρωτομαγιά

Η

εργατική τάξη οδεύει σε ακόμα μια Πρωτομαγιά.
Ετοιμάζεται αυτές τις μέρες να γιορτάσει και να
τιμήσει όσους έβαλαν τη σφραγίδα τους στις εργατικές κατακτήσεις με σημείο αναφοράς τους εργάτες
του 1886 στο Σικάγο.
Μέσα στα 132 χρόνια που πέρασαν από τότε έως και
σήμερα έγιναν – με αρκετές θυσίες – πάρα πολλά που
βελτίωσαν την ποιότητα της ζωής των εργαζομένων. Πρέπει όμως να γίνουν ακόμα περισσότερα για
να αυξήσουμε τα επίπεδα προόδου και ευημερίας
όλων εκείνων των πολιτών, που ως ΣΕΚ, υπηρετούμε
τα συμφέροντα.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, διεκδικούμε ποιοτικές
θέσεις απασχόλησης με αξιοπρεπείς όρους εργασίας
που θα βάζουν φραγμό στην κάθε είδους απορρύθμιση που παρατηρείται στην Κυπριακή αγορά εργα-

σίας. Διεκδικούμε απόλυτο σεβασμό στα εργασιακά
θέσμια και στις εργασιακές σχέσεις μέσα από την
υλοποίηση, των όσων ελεύθερα συνομολογούνται,
στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας, η βελτίωση της

• Δεν έχουν ημερομηνία λήξης οι αγώνες
του συνδικαλιστικού κινήματος

εθνικής παραγωγικότητας και η αποτελεσματική
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας στο πλαίσιο
των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, είναι
στόχοι αδιαπραγμάτευτοι. Διεκδικούμε ψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και

παλεύουμε για περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων και εξάλειψη των βιομηχανικών ασθενειών.
Μέσα στo πλαίσιo των οικονομικών δυνατοτήτων
του τόπου, διεκδικούμε αύξηση των δαπανών για
κοινωνική προστασία με τρόπο που θα περιορίζονται τα επίπεδα φτώχειας και θα ελαχιστοποιούνται
τα προβλήματα των χαμηλοσυνταξιούχων και των
υπόλοιπων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Για την εργατική τάξη, κάθε μέρα είναι Πρωτομαγιά.
Κάθε μέρα είναι μέρα αγώνα και διεκδίκησης που δεν
αφήνει στο περιθώριο κανέναν εργαζόμενο και κανένα άλλο θέμα. Συμπεριλαμβανομένου του αγώνα για
δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού Ζητήματος,
το οποίο παραμένει άλυτο σαν αποτέλεσμα της
πολύχρονης Τουρκικής αδιαλλαξίας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Ώρα αξιοποίησης του θετικού οικονομικού κλίματος

υρεία πληροφόρηση και ιστορικά ντοκουμέντα
για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και τα συνδικλιστικά
δρώμενα υπάρχουν στη νεότευκτη Βιβλιοθήκη της
ΣΕΚ
Ένακόσμημαγιατοοποίοτοελεύθεροεργατικόκίνημανοιώθειξεχωριστήπερηφάνεια
όλουπεύθυνοδιαδραματίζειηΣΕΚγιαρύθμιση
τηςαγοράςεργασίας
Αναμένουμε παρόμοια στάση και από τους
Εργοδότες
όνιμο διάλογο με τους εμπλεκόμενους  φορείς
καιτηνκοινωνίατωνπολιτώνοφείλεινααρχίσειηπολιτείαγιαεξυγίανσητουποδοσφαίρου
Είναικρίματοδημοφιλέστεροάθλημαναμετατρέπεταισετοξικόπροϊόν
φησε άφωνη την κοινή γνώμη ο στυγερός
φόνοςτουζεύγουςκαθηγητώνστονΣτρόβολο
Ώρα η παιδεία μας να επικεντρωθεί στις
ανθρώπινες αξίες αποτροπής ζουγκλοποίησηςτηςκοινωνίας
α προβλήματα με το εμπόριο στα κατεχόμενα
αυξάνονταιανησυχητικά
Ώρα να αντιμετωπισθεί το  θέμα σε όλες του τις
παραμέτρουςκαιμετηδέουσασοβαρότητα
σχυράκίνητρακαλείταιναδώσειτοκράτος
για να επανέλθει το καταρτισμένο ντόπιο
δυναμικόστηστελέχωσητωντουριστικώνμονάδων
Αναμένουμε δείγματα γραφής με την προσδοκίατηςθετικήςσυμβολήςκαιτωνΞενοδόχων
ινείταιπροςτηνορθήκατεύθυνσηηκυβερνητικήπολιτικήστοκαίριοθέματουΣυνεργατισμού
Η ΣΕΚ καλεί το προσωπικό σε συσπείρωση
γύρωαπόταυπεύθυνασυνδικάτα
Ευρώπη καλείται να φανεί αντάξια της ιστορίας της που είναι βασισμένη σε αρχές και
αξίες
Ηπαρέμβασητηςστηνυπόθεσητωνδύοκρατουμένων Ελλήνων στρατιωτικών πρέπει να
είναιδυναμικήκαιαποτελεσματική
οβίζει αφάνταστα η οδική συμπεριφορά των
Κυπρίων
Χρειάζεται η υιοθέτηση νέας ριζοσπαστικής
πολιτικής στο θέμα της οδηγικής παιδείας,
χωρίςεκπτώσειςκαιωχαδελφισμούς!
ς βαρίδι ντροπής θεωρείται για την Κύπρο η
σεξουαλικήεκμετάλλευσητωνγυναικών
ΑπαιτούνταιτολμηρέςτομέςαπότηνΠολιτεία
για ξέπλυμα της ντροπής που ουδόλως μας
τιμά
αιστηνεργασιακήαξιοπρέπεια,όχιστηνεπισφαλή απασχόληση  βροντοφώναξαν οι
εκπαιδευτικοίτωνΙΚΕ
Η κυβέρνηση να εισακούσει τη φωνή τους,
αποτρέπονταςπεραιτέρωαπορρύθμιση

Ρ

Ε

πτά χρόνια μετά το ξέσπασμα
τηςοικονομικήςύφεσηςκαιτης
γενικότερης κρίσης που έπληξαν
την Οικονομία της Κύπρου, τα
πράγματα για το κοινωνικοοιονομικόαύριοπρομηνύονταιευοίωνα.
ΤουΞενή X.
Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη
«ΕργατικήςΦωνής»
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xenis.xenofontos@sek.org.cy

Η ανάπτυξη τρέχει με απρόσμενα
υψηλούς που ξεπερνούν το 4%. Ο
Τουρισμόςπουεπενεργείδιαχρονικά ως ατμομηχανή της οικονομίας,καταγράφειεκπληκτικέςεπι-

Ω
Ν

Η
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

οικονομικήανάπτυξηστηνΚύπροθαξεπεράσειφέτοςτο4%
Ευνοικές λοιπόν οι συνθήκες για επαναφορά
τωνμισθώνσταπροτηςκρίσηςεπίπεδα

δόσεις. Ο ζωτικός κλάδος των
Οικοδομών – Κατασκευών που
αποτελεί πρόκριμα για γενικότερη
ανάκμαψη, κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Παράλληλα, και οι
λοιποί δείκτες της οικονομίας
όπωςτοεμπόριοκαιηβιομηχανία
έχουνξεφύγειαπότολήθαργοτης
κρίσης, ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους προχωρώντας μπροστά
μεκαλέςπροοπτικές.
Επιπροσθέτως, το επενδυτικό
κλίμα θεωρείται πολύ καλό, γεγονόςπουεπενεργείενισχυτικάστην
προσπάθεια επιτάχυνσης της
ανάκαμψηςκαιεδραίωσηςσυνθηκών γενικότερης οικονομικής σταθερότηταςοιοποίεςμεσούσηςτης
κρίσηςείχανδιασαλευθεί,μεαρνητικότατο αντίκτυπο στην αγορά
εργασίας. Είναι κοινή πεποίθηση

ότιτοακριβότεροτίμηματηςκρίσης πλήρωσαν οι μισθωτοί οι
οποίοι είτε τέθηκαν εκτός εργασίας,είτευποχρεώθηκανσεμείωσηαποδοχώνωςουσιαστικήσυμβολή στη γρηγορότερη έξοδο από
το τροϊκανό μνημόνιο. Αυτό που
απομένει είναι να δημιουργηθούν
οι συνθήκες για ρύθμιση της αγοράς εργασίας  και να ληφθούν τα
ενδεικνυόμεναμέτραώστεναεπανέλθει η ομαλότητα στις εργασιακέςσχέσεις,νατύχουνσεβασμούοι
συλλογικές συμβάσεις και να
πάρουν οι εργαζόμενοι αυτό που
δικαιούται από τη συμβολή τους
στον παραγόμενο πλούτο. Και
φυσικά να στηριχθούν ακόμη
περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες
καιοιχαμηλοσυνταξιούχοι.
ΚΑΛΗΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Είναι ψηλό το ΕΕΕ ή χαμηλοί οι μισθοί;

Ο

τουρισμόςπετάει,αλλάκανείς
δεν θέλει να δουλέψει στον
τουριστικό τομέα. Στις χαμηλές,
τουλάχιστον, παρυφές του τομέα.
Ξενοδόχοι, εστιάτορες, μαγαζάτορες λένε πως φταίει το ΕΕΕ. Εν
μέρει μπορεί και να φταίει. Είναι
ψηλόόμωςτοεγγυημένοεισόδημα
Της
Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου,
απότηνεφημερίδα
«ΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Φ

ήείναιχαμηλοίοιμισθοί;
Όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να
επιχορηγήσει (με ευρωπαϊκά κονδύλια)πτυχιούχουςπουείναιυποχρεωμένοι βάσει των νόμων να
κάνουν έναν χρόνο άσκηση –δικηγόρους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς
μηχανικούς–επιστημονικοίσύλλογοι διαμαρτυρήθηκαν για το ύψος
της χορηγίας (600-650 ευρώ τον
μήνα) γιατί ενδεχομένως χαλάει
την πιάτσα των 500 ευρώ και
βάζει ψηλότερα τον πήχη του
πρώτουμισθού.
Η μισή αλήθεια λοιπόν είναι πως
οι εργοδότες πρέπει να προσφέ-

ρουν ελκυστικές συνθήκες εργασίας, αν θέλουν να προσελκύσουν
κόσμο που επιθυμεί να εργαστεί.
Και να εργαστεί μάλιστα με κέφι
καιεπαγγελματισμόκιόχιαπλάνα
διεκπεραιώνει κακόκεφα και
βαριεστημένα επενδύοντας τόση
ενέργεια όση κρίνει πως αναλογεί
στο ποσό που ο εργοδότης του
αξιολογείτησυνεισφοράτου.
Ηάλλημισήαλήθειαείναιπωςτα
επιδόματα, πολλές φορές, δημιουργούν ομάδες ανθρώπων που
προτιμούν να εισπράττουν χωρίς
να εργάζονται. Για αυτό, εκτός
από την καταβολή ενός σταθερού
ποσού στο λογαριασμό κάποιου,
χρειάζεται να γίνουν πολλά άλλα
πράγματα. Όπως προσπάθεια
ένταξης αυτών των ανθρώπων
στην αγορά εργασίας. Αλλά και
προσπάθεια πρόληψης. Και, σε
αυτό, ο σημαντικότερος παράγονταςείναιηπαιδεία.
Αυτήτηστιγμήηπαιδείαμαςείναι
προσανατολισμένηστηδημιουργία
πτυχιούχων. Πτυχιούχοι που στη
συνέχεια γίνονται πολυπτυχιούχοι
προσπαθώντας να βγουν από το
αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται
παγιδευμένοι. Η αγορά έχει άλλες

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4/2018
Μάρκ.απ.^Ευαγ.,Μακεδονίου,
Νίκηςμάρτ.

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. 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 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΠΕΜΠΤΗ 26/4/2018
ΒασιλέωςΑμασ.Ιερομ.,
ΓλαφύραςκαιΙούστας
Καλανδίωνος,ΓεωργίουΧρυσοστομίτουΚυπρίων

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4/2018
Συμεώνιεροσολύμων,Ιωάννου
οσίουΜονήςΚαθαρών
Ευλογίουξενοδόχου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4/2018
ΤωνενΚυζίκω9μαρτύρων,
Μέμνονοςθαυματ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4/2018
ΤΟΥΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

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,

ανάγκες, κι η εκπαίδευση άλλες
κατευθύνσεις. Φυσικά ο ρόλος της
εκπαίδευσης δεν είναι να παράγει
«στρατιώτες»γιατηναγορά,αλλά
–ιδανικά και πάνω από όλα– να
καλλιεργήσει ανθρώπους. Τους
οποίους όμως ταυτόχρονα μπορεί
να προετοιμάζει για το μέλλον.
Έναμέλλονπουέχεικορεστείαπό
πτυχιούχους, ενώ υδραυλικοί κι
άλλοι τεχνίτες είναι δυσεύρετοι.
Ενώ λέμε πως η ατμομηχανή της
οικονομίαςμαςείναιοτουρισμός,
κανένας επαγγελματικός προσανατολισμόςδενυπάρχειπροςαυτή
την κατεύθυνση. Το αντίθετο. Έχει
περάσει στη συνείδησή μας πως
τα επαγγέλματα στον χώρο του
τουρισμού δεν είναι για μας. Και
για χρόνια βασιζόμαστε στην
εισαγωγή προσωπικού από άλλες
χώρες.Οιοποίεςόμωςάρχισαννα
διεκδικούντηδικήτουςθέσηστον
τουριστικό χάρτη κι έτσι το εν
δυνάμειπροσωπικόπουθαστελέχωνε τις δικές μας επιχειρήσεις
προτιμά να μείνει στον τόπο του.
Ενώ εμείς ξενιτευόμαστε ψάχνοντας για δουλειές ανάλογα με τα
προσόνταπουαποκτήσαμε.
ΙάσονοςκαιΣωσιπάτρου
αποστ.εκτωνΟ,Κερκύρας
μάρτ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4/2018
Ιακώβουαποστ.,υιούΖεβεδαίου,Κλλήμεντοςοσ.Υμνογρ.
Αργυρήςνεομ..
ΤΡΙΤΗ 1/5/2018
Ιερεμίαπροφήτου,Ισιδώρας
οσίας

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ο ρόλος της εκπαίδευσης
στην πολυεπίπεδη
αντίληψη και γνώση

Ο

ι έννοιες μορφώνω, διαπαιδαγωγώ εξέρχονται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από την παιδική
ηλικία.
Η εκπαίδευση λοιπόν με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που θέτουν ως
σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη
σκέψη, στον χαρακτήρα και
στη σωματική αγωγή του
ατόμου. Όταν αναφερόμαστε
σε νοοτροπίες και παρωχημένες αντιλήψεις πρέπει να
ανατρέξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα που επιδρά στον
Της Δέσποινας
Ησαΐα
χαρακτήρα μας , δημιουργώΓρ. Τμήματος
ντας αντιλήψεις που πόρρω
Εργαζομένων
απέχουν από έναν ορθολογιΓυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy
στικό τρόπο σκέψης και οι οποίες
√ Η εκπαίδευση, σε μια σ υ ν τ ρ ο φ ε ύ ο υ ν
εποχή ταχύτατων αλλα- έναν άνθρωπο
μέχρι τη βαθιά
γών, ως στόχος και
του ενηλικίωση.
μεθοδολογία εξέλιξης,
Η εκπαίδευση, σε
μια εποχή ταχύτατων αλλαγών,
ως στόχος και
μεθοδολογία εξέλιξης, μπορεί να
διαδραματίσει
καταλυτικό ρόλο,
κατά τρόπο δημιουργικό , στην ανάπτυξη του
τρόπου σκέψης των πολιτών, σε όλους τους
τομείς την κοινωνικής οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Σημαντική παράμετρος η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό,
ανεξαρτήτως φύλου, που να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της θέσης αλλά και
στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση αξιόμαχου
δυναμικού είναι η καταπολέμηση των στερεότυπων αντιλήψεων για τον ρόλο, που μπορούν να
διαδραματίσουν τα δύο φύλα μέσα στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την καλλιέργεια συνείδησης, από
τα μαθητικά θρανία και από την οικογένεια αφού
κάθε νέα γενιά παιδιών θα είναι οι συνεχιστές
της κοινωνικής κουλτούρας. Ως εκ τούτου το
σχολείο δεν πρέπει να αναπαράγει αντιλήψεις
αλλά να παρέχει γερές και υγιείς βάσεις μέσω
ενός σταθερού συστήματος γνώσεων αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη των μαθητών οι οποίοι θα λειτουργούν πάντοτε τεκμηριωμένα και
υπεύθυνα. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να
εγκύψει πιο επισταμένα και στο μείζον κεφάλαιο
της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ώστε να
διοχετεύονται σωστά και ουσιώδη μηνύματα,
από την προσχολική ηλικία; Χρειάζονται πρακτικές τομές και όχι θεωρητικές. Τομές στον επαγγελματικό προσανατολισμό ώστε να υπάρχει η
κατάλληλη και ουσιαστική καθοδήγηση των νέων
για τα κορεσμένα επαγγέλματα αλλά και τα
επαγγέλματα προοπτικής, προς αποφυγήν των
«επαγγελμάτων ανεργίας». Η κοινωνία έχει ανάγκη να διανθιστεί με επιστημονικό προσωπικό το
οποίο να διαθέτει αυτογνωσία αλλά και φιλαναγνωσία, δυο σημαντικά συστατικά στοιχεία στη
ουσιαστική τεκμηρίωση του λόγου μέσα από την
κριτική σκέψη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα
διαφέρουμε από τους «ηλεκτρονικούς υπολογιστές» οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα πάντα
εκτός από το να διαθέτουν αξιόπιστη και αξιόμαχη αντίληψη.

μπορεί να διαδραματίσει
καταλυτικό ρόλο, κατά
τρόπο δημιουργικό, στην
ανάπτυξη του τρόπου
σκέψης των πολιτών
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Αδιαπραγμάτευτη μας αρχή ο σεβασμός
των εργασιακών θεσμίων

Κ

υβέρνηση και πολιτεία οφείλουν
με συντονισμένες ενέργειες και
αξιοποίωντας το θεσμικό πλαίσιο
του κοινωνικού διαλόγου και της
τριμερούς συνεργασίας να λάβουν
τις αναγκαίες αποφάσεις ώστε να
επανέλθει η ομαλότητα στην αγορά
εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
σε παρέμβασεις του τόσο στο οικονομικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου αλλά και στη
συζήτηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο Σπίτι
της Ευρώπης στις 20 Απριλίου,
προέβη σε μια αναλυτική επισκόπηση σε σχέση με την αγορά εργασίας
στην Κύπρο και τόνισε χαρακτηριστικά πως η κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων συνέβαλε στον
ελεγχόμενο περιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης.
Ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε επίσης
στις προτεραιότητες του Κινήματος
όπως για παράδειγμα η ενίσχυση
του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και ο απόλυτος
σεβασμός στα εργασιακά θέσμια.
Ανέφερε πως η Κύπρος θα πρέπει

να προωθήσει τη δημιουργία ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων
εργασίας, τη βελτίωση των μισθών
αλλά και την επίτευξη του στόχου

√ Παρέμβαση γ.γ. ΣΕΚ στο
οικονομικό φόρουμ και στον
διάλογο για τον Ευρωπαϊκό
Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων
της κοινωνικής συνοχής.
Στο πλαίσιο του 8ου Οικονομικού
Φόρου ο υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης τόνισε μεταξύ
άλλων πως βασικός στόχος πολιτικής της Κυβέρνησης είναι η πλήρης
ανάκαμψη της οικονομίας μας και η
δημιουργία συνθηκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προς
όφελος του συνόλου τωνν πολιτών,
μέσα σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
Κύριος ομιλητής στο Σπίτι της
Ευρώπης για την Κοινωνική πολιτική στην Κύπρο σε συσχέτιση με τον
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα, ήταν
ο διευθυντής του Τμήματος Εργα-

σίας Αλέξανδρος Αλεξάνδρου και η
διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη.

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας
Κοινωνικών Δικαιωμάτων έχει
ως στόχο να εξασφαλίσει
νέα και αποτελεσματικότερα
δικαιώματα για τους πολίτες.
Οι 20 αρχές του χωρίζονται
σε τρεις κύριες κατηγορίες:
• Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση
στην αγορά εργασίας
• Δίκαιοι όροι εργασίας
• Κοινωνική προστασία και
ένταξη

Ημερίδα στον Αμίαντο για τον μηχανισμό του ΕΕΚ Λεμεσού

Σ

ε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις εξοχικές κατοικίες στον
Κάτω Αμίαντο τη Δευτέρα 16 Απριλίου η ηγεσία της ΣΕΚ Λεμεσού ενδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τον
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των
εργαζομένων στο εργατικό κέντρο.
Τέθηκαν επί τάπητος τόσο εσωτερικά ζητήματα, όσο και ζητήματα που

αφορούν τα εργασιακά προβλήματα
που αναφύονται στους χώρους
εργασίας.

συμβολή τους στην επίλυση των

Η ολοήμερη συνάντηση δήλωσε στην
Ε.Φ ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ
Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου είχε ως
απώτερο στόχο την περαιτέρω
ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ
των εργαζομένων του ΕΕΚ και τη

καθημερινά οι εργαζόμενοι. Τέτοιες

εργασιακών και κοινωνικών προβλημάτων

που

αντιμετωπίζουν

εξορμήσεις επεσήμανε ο κ. Τιμοθέου
ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις
διαπροσωπικές σχέσεις αυξάνοντας
την παραγωγικότητα προς όφελος
γενικότερα των εργαζομένων.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται οι
Παρατηρητές Αγοράς
Ποιοι θα είναι και τι θα κάνουν

Ο

θεσμός του Παρατηρητή της Αγοράς
θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση
δοκιμαστικά στην επαρχία Λευκωσίας
Τον θεσμό του Παρατηρητή της Αγοράς
προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή ο
Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών,
σύμφωνα με ανακοίνωση του.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα
μέλη αλλά και καταναλωτές θα επισκέπτονται την αγορά της Κύπρου και θα
παρατηρούν κατά πόσο υπάρχουν οποιαδήποτε σημεία τα οποία, κατά τη γνώμη
τους, δεν συνάδουν με την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά ή με τις υποχρεώσεις του καταστήματος ή της επιχείρησης έναντι των καταναλωτών.
“Η έννοια της Αγοράς έχει μεγάλη ευρύτητα και περιλαμβάνει όλα τα καταστήματα και επιχειρήσεις με τις οποίες ο καταναλωτής έρχεται σε επαφή ή αγοράζει
προϊόντα ή υπηρεσίες”, αναφέρει ο Σύνδεσμος.
Ο Παρατηρητής της Αγοράς, όταν αντιληφθεί κάτι, θα το αναφέρει επώνυμα ή
ανώνυμα, τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο θα ήθελε στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος με τη
σειρά του, αφού συγκεντρώσει τις σχετικές αναφορές και τις αξιολογήσει, θα
προχωρά στη λήψη των αναγκαίων
μέτρων και ενεργειών για προάσπιση
των συμφερόντων των καταναλωτών.
Ποιος μπορεί να γίνει Παρατηρητή της
Αγοράς
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρατηρητής της Αγοράς, θα μπορεί να είναι
κάθε εγγεγραμμένο ή νέο μέλος του
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.
Όσοι δηλώσουν ενδιαφέρον να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτού του θεσμού,
θα τύχουν σύντομης εκπαίδευσης σε
βασικές νομοθετικές και άλλες υποχρεώσεις των πωλητών.
Όσοι θα συμμετάσχουν σ΄ αυτή την προσπάθεια, δεν θα αφιερώνουν οποιονδήποτε επιπρόσθετο χρόνο και ούτε θα
έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση. Απλά,
ταυτόχρονα με τις αγορές τους ή μια
απλή επίσκεψή τους στην αγορά, θα
παρατηρούν και τα οποιαδήποτε σημεία
δυνατό να αποβαίνουν σε βάρος των
συμφερόντων τους.
. Όσοι από τους καταναλωτές θα ήθελαν
να είναι Παρατηρητές της Αγοράς, ή θα
ήθελαν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με την Επαρχιακή
Επιτροπή Λευκωσίας/Κερύνειας στα
τηλέφωνα 99677589 ή 99486778 ή
99329546.
Ο θεσμός του Παρατηρητή της Αγοράς θα
λειτουργήσει σε πρώτη φάση δοκιμαστικά στην επαρχία Λευκωσίας και ανάλογα
με την πείρα που θα αποκτηθεί θα μελετηθεί η δυνατότητα επέκτασής του και
στις άλλες επαρχίες.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Αναβάθμιση κατοικίας με κρατική χορηγία
Ά

ρχισε την περασμένη εβδομάδα η
υποβολή αιτήσεων στο Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού για το Σχέδιο «Εξοικονομώ
– Αναβαθμίζω τις Κατοικίες» με το
συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 8 εκ.
ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προτού
προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης να
επιλέξουν Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα από το "Μητρώο Ειδικευμένων
Εμπειρογνωμόνων", το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Ενέργειας του Υπουργείου.
Τομείς ενίσχυσης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
φυσικά πρόσωπα που είναι
ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες της
κατοικίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ή που έχουν
πρώτου βαθμού συγγένεια
(σύζυγος, γονέας, παιδί) με
ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη της
κατοικίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση

• Εγκατάσταση εξωτερικής σταθερής
σκίασης που περιλαμβάνεται στα
εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της
κατοικίας.
• Εγκατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.
Αγορά Εξοπλισμού:
• Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού
θερμοσίφωνα ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων ή/και κυλίνδρου ζεστού
νερού.

αντλίας ψηλής ενεργειακής απόδοσης,
για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης χώρου.
• Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού
ηλιακού συστήματος για θέρμανση
ή/και ψύξη χώρου.
Ημερομηνία λήξης: Μέχρι εξαντλήσεως
του διαθέσιμου προϋπολογισμού της
προκήρυξης.
Προϋπολογισμός Προκήρυξης: €8 εκ.
Διαχειριστής: Υπηρεσία Βιομηχανίας

• Άρχισε και συνεχίζεεται η υποβολή αιτήσεων για επιχορηγημένα
προγράμματα αναβάθμισης κατοικίας
• Αφορά αγορά εξοπλισμού για θερμομόνωση, ψύξη του χώρου
και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

και Τεχνολογίας
Στοιχεία Επικοινωνίας Σημείου Επαφής:
Ανδρέας Λιζίδης - Λειτουργός
Βιομηχανικών Εφαρμογών Α'

Επιλέξιμες Δαπάνες

Τηλ: +357 22867148

Μελέτες – Αγορά Υπηρεσιών:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
alizides@mcit.gov.cy

• Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων.
• Υπηρεσίες Ειδικευμένου
Εμπειρογνώμονα για ετοιμασία και υποβολή αίτησης.
Οικοδομικές Εργασίες :
• Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών
στοιχείων που συνιστούν μέρος του
κελύφους.
• Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων
της φέρουσας κατασκευής που συνιστούν μέρος του κελύφους.
• Αντικατάσταση κουφωμάτων.

• Εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου
ψηλής ενεργειακής απόδοσης.
• Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού
ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής
απόδοσης ή αγορά και τοποθέτηση
λέβητα στερεών καυσίμων για θέρμανση χώρου.
• Αγορά και εγκατάσταση Αεροθερμικής, Γεωθερμικής ή Υδροθερμικής

Δαμιανός Λουκά - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
dlouca@mcit.gov.cy
Γεώργιος Χατζηγεωργίου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867202
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
ghadjigeorgiou@mcit.gov.cy

Ταυτότητες με υποχρεωτικό δακτυλικό αποτύπωμα

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κομισιόν
σχεδιάζει για όλες τις χώρες-μέλη
νέες ταυτότητες με ψηφιακό δακτυλικό
αποτύπωμα και επιπλέον βιομετρικά
στοιχεία.
Περισσότερη ασφάλεια σε καιρό μόνιμης τρομοκρατικής απειλής, είναι ένας
από τους πρωταρχικούς στόχους της
ΕΕ. Εδώ και πάνω από δύο χρόνια η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει προτάσεις για τη δημιουργία μιας «Ασφαλούς Ένωσης» με στόχο τον έγκαιρο
εντοπισμό εν δυνάμει δραστών πολύ
πριν πραγματοποιηθούν τρομοκρατικές ενέργειες. Οι Ευρωπαίοι μπορούν
να αισθάνονται πλέον πιο ασφαλείς
λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων
των αρχών ασφαλείας, της στενότερης
συνεργασίας μεταξύ εθνικών υπηρεσιών, της καλύτερης δικτύωσης των
βάσεων δεδομένων και των εντατικών
ελέγχων στο διαδίκτυο. Πολλά ταμπού
αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα
έχουν πλέον καταρριφθεί. Η Ευρώπη
είναι σήμερα πιο ασφαλής από ότι
πριν μια διετία, γράφει η εφημερίδα
Welt.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
παρουσιάζει στο Στρασβούργο νέα
σχέδια, τα οποία οι «28» κυβερνήσεις
των χωρών-μελών καλούνται να υιοθετήσουν το συντομότερο. Ο ευρωπαίος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά στη γερμανική

εφημερίδα Die Welt: «Θα πρέπει να
αυξήσουμε τα προληπτικά μέτρα έτσι
ώστε τρομοκράτες και εγκληματίες να
μην είναι πλέον θέση να πραγματοποιήσουν χτυπήματα. Με άλλα λόγια,
στόχος είναι να καταστήσουμε αδύνατη την πρόσβαση σε πλαστά έγγραφα,

• Προωθούνται νέες προτάσεις
για αύξηση της ασφάλειας
στην Ευρώπη
όπλα και εκρηκτικά και ταυτόχρονα να
τους εμποδίσουμε να περνούν απαρατήρητοι τα σύνορά μας».

«Οι τρομοκράτες δεν παραμένουν
αδρανείς»
Σύμφωνα με τον έλληνα επίτροπο
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
προτείνει να γίνουν ακόμα πιο ασφα-

λείς οι ταυτότητες των ευρωπαίων
πολιτών, έτσι ώστε η πλαστογράφηση
και η αγοραπωλησία ταξιδιωτικών
εγγράφων να γίνει ακόμα δυσκολότερη
για τρομοκράτες και εγκληματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής
εφημερίδας, η Κομισιόν επιθυμεί οι
ταυτότητες σε όλες
τις χώρες-μέλη της
ΕΕ να περιέχουν
υποχρεωτικά ένα
ψηφιοποιημένο
δακτυλικό αποτύπωμα, καθώς και
επιπλέον βιομετρικά στοιχεία των
κατόχων. Στη Γερμανία οι ταυτότητες
περιλαμβάνουν ήδη
ψηφιοποιημένα
δακτυλικά αποτυπώματα, ωστόσο
μόνο όταν οι πολίτες το επιθυμούν.
Πρόσφατα ο ευρωπαίος επίτροπος για
την Ασφάλεια Τζούλιαν Κινγκ τόνιζε
ότι οι «τρομοκράτες δεν παραμένουν
αδρανείς». Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να στραφεί μελλοντικά στην πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών με χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά
(Όπλα ABC). Παρά το γεγονός ότι οι
πιθανότητες τέτοιου είδους επιθέσεις
θεωρείται περιορισμένες, οι επιπτώσεις τους θα ήταν τεράστιες, εκτιμά η
Welt.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ο Ιταλός Luca Jahier νέος Πρόεδρος ΕΟΚΕ

Η συντριπτική πλειοψηφία των
κυπρίων αδυνατούν να καλύψουν
τα έξοδα για την περίθαλψή τους

Σ

ε μια από τις χαμηλότερες θέσεις σε δυνατότητα
για ιατρική περίθαλψη βρίσκονται οι Κύπριοι.
Σύμφωνα με πρόσφατη Ευρωπαϊκή έρευνα το 72 %
των πολιτών της Κύπρου αδυνατούν να καλύψουν
τις δαπάνες για την υγεία τους.
Το 2016, η πλειοψηφία των νοικοκυριών (71%) σε
όλην την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε θέση να πληρώσει το κόστος για τις υπηρεσίες υγείας με σχετική
ευκολία.

Αναλυτικότερα: Το μερίδιο των νοικοκυριών που
ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να πληρώσουν για τις
υπηρεσίες υγείας «αρκετά εύκολα» ήταν 22%, «εύκολα» 18% ή «πολύ
εύκολα» 31%. Το υπό√ Σε εξίσου δύσκολη
λοιπο 29% των νοικοκατάσταση Ελλάδα,
κυριών δήλωσε ότι
Ουγγαρία, Λετονία
είχαν «κάποια» (16%),
«μέτρια»
(8%)
ή
«μεγάλη» (4%) δυσκολία να πληρώσουν για το συγκεκριμένο κόστος.
Την ίδια στιγμή, περισσότερο από το 80% των νοικοκυριών σε επτά κράτη μέλη ανέφεραν ότι ήταν σε
θέση να πληρώσουν άνετα το κόστος των υπηρεσιών
υγείας:
•
•
•
•

Φινλανδία (87%), • Ηνωμένο Βασίλειο (86%),
Γερμανία (85%),
• Σουηδία (84%)
Δανία (82%),
• Λιθουανία (81%)
Λουξεμβούργο (80%).

Αντίθετα, πάνω από το 50% των νοικοκυριών σε έξι
κράτη μέλη αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες
στην κάλυψη των δαπανών υγείας:
• Ελλάδα (90%),
• Ουγγαρία (74%),
• Κύπρος (72%),
• Λετονία (64% (56%)
Το 2015, μάλιστα, μόνο το 42,6% των τρεχουσών
δαπανών για την υγεία πληρώθηκαν από τα κρατικά
ταμεία ενώ οι άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά
στη χρηματοδότηση της υγείας έφτασαν στο 43,9%.
Τα εθελοντικά συστήματα (εθελοντικά συστήματα
ασφάλισης υγείας, συστήματα χρηματοδότησης από
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις και συστήματα χρηματοδότησης από το εξωτερικό) κατέχουν ένα ελάχιστο
μερίδιο του 13,5%.

Εν σχέσει με το εισόδημα
Η κατάσταση αυτή φαίνεται να είναι αλληλένδετη με
το χαμηλό εισόδημα στην Κύπρο και με την οικονομική κατάσταση εν γένει αφού στην πλειονότητα των
κρατών μελών, η δυσκολία κάλυψης του κόστους των
υπηρεσιών υγείας ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των νοικοκυριών με χαμηλότερο εισόδημα (40%) από ό, τι τα
άτομα με υψηλότερο εισόδημα (27%).
Δαπάνες
Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι οι συνολικές δαπάνες για την υγεία το 2015 υπολογίστηκαν στα
€1.217,21 δις. από τα οποία €519,64 εκ. αφορούσαν
δαπάνες του δημόσιου τομέα και €697,58 εκ. του
ιδιωτικού τομέα.
Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι οι συνολικές
δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) παρέμειναν σταθερές κατά
την περίοδο 2014-2015 (6,9%) παρουσιάζοντας
μικρή μείωση από το 2013, όταν το ποσοστό δαπανών στο ΑΕΠ ήταν 7,1%.
Παράλληλα, οι τρέχουσες δαπάνες υπηρεσιών υγείας
για το 2015 υπολογίστηκαν στα €1.193,21 εκ. από
τα οποία €508,54 εκ. αφορούσαν δαπάνες του δημόσιου τομέα και €684,68 εκ. του ιδιωτικού τομέα.
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Να συνεργαστούμε όλοι μαζί για μια δεύτερη
ευρωπαϊκή Αναγέννηση!

Η

βιώσιμη ανάπτυξη, προαγωγή
της ειρήνης, ενδυνάμωση του
ρόλου του πολιτισμού και έκφραση
των απόψεων της νεολαίας της
Ευρώπης είναι οι τέσσερις προτεραιότητες του προγράμματος του
νεοεκλεγέντα Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), του οργάνου
της ΕΕ που εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών
στους κοινοτικούς θεσμούς.
Ο Ιταλός Luca Jahier εξελέγη 32ος
Πρόεδρος και αναλαμβάνει τα ηνία
για τα επόμενα δυόμιση έτη. Επιπλέον νέες Αντιπρόεδροι της ΕΟΚΕ
εκλέχθηκαν η Milena Angelova
(Βουλγαρία), υπεύθυνη για τον
προϋπολογισμό, και η Isabel Caño
Aguilar (Ισπανία), υπεύθυνη για την
επικοινωνία.

των τοπικών και περιφερειακών
αρχών, των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην
υλοποίηση αυτού του προγράμματος δράσης», σημειώνει.
Η δεύτερη προτεραιότητα του
L.Jahier συνίσταται στην προαγωγή της ειρήνης, η οποία δεν θα
πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται
δεδομένη τώρα που η ΕΕ αντιμετω-

√ Ο νέος Πρόεδρος κάλεσε τα 350 μέλη της ΕΟΚΕ να ενώσουν
τις δυνάμεις σας μαζί του «για μια ισχυρή συμμετοχή των
πολιτών στα κοινά, με στόχο ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον
√ Ο Παναγιώτης Γκόφας πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
λον της Ευρώπης, ο κ. Jahier δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την
ίδια πορεία και να επιδιώξει την
περαιτέρω βελτίωση του ρόλου
που διαδραματίζει η ΕΟΚΕ για την
καταπολέμηση των εθνικιστικών
και λαϊκιστικών τάσεων που βρίσκονται σε έξαρση σε πολλά κράτη
μέλη, αλλά και για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του πεδίου
δράσης της κοινωνίας των πολιτών.

Σημειώνεται ότι Πρόεδρος στην
κοινή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ, εκλέχθηκε ο Έλληνας
Παναγιώτης Γκόφας.
Ο νέος Πρόεδρος κάλεσε τα 350
μέλη της ΕΟΚΕ να ενώσουν τις
δυνάμεις σας μαζί του «για μια
ισχυρή συμμετοχή των πολιτών
στα κοινά, με στόχο ένα βιώσιμο
ευρωπαϊκό μέλλον. Σας καλώ να
ονειρευτούμε όλοι μαζί μια αναζωογονημένη Ευρώπη και να
συνεργαστούμε για μια δεύτερη
ευρωπαϊκή Αναγέννηση!»
«Η Ευρώπη ―η οποία εξακολουθεί
να ταλανίζεται από υψηλά επίπεδα φτώχειας, από μια μεταναστευτική κρίση που παραμένει

ZΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Θετικότατατο το έργο του αποχωρήσαντα προέδρου της ΕΟΚΕ
Γιώργου Ντάσση σε σημαντικά
ζητήματα, όπως η μετανάστευση,
ο κοινωνικός πυλώνας και το
μέλλον της Ευρώπης

√ Η βιώσιμη ανάπτυξη, η προαγωγή της ειρήνης, η ενδυνάμωση
του ρόλου του πολιτισμού και η έκφραση των απόψεων της
νεολαίας της Ευρώπης είναι οι τέσσερις προτεραιότητες του
προγράμματος του νεοεκλεγέντα Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), του οργάνου της
ΕΕ που εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών
στους κοινοτικούς θεσμούς
ανεπίλυτη, καθώς και από εκτεταμένη έλλειψη εμπιστοσύνης στους
δημοκρατικούς θεσμούς― θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια
ισχυρή ανθρωπιστική επανάσταση
και από μια διαδικασία μεταλλαγής παρόμοια με εκείνη της Αναγέννησης», πρόσθεσε ο L.Jahier.
«Το πρόγραμμα του Προέδρου
προβάλλει τη βιώσιμη ανάπτυξη
ως ύψιστη επιδίωξη, η οποία θα
πρέπει να διαπνέει όλες τις μεταλλαγές που θα διαπλάσουν την
Ευρώπη του αύριο, όπως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η
κυκλική
οικονομία
χαμηλών
ανθρακούχων εκπομπών, οι διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις με
τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι αξίες της ΕΕ, οι απειλές
κατά της ειρήνης και της σταθερότητας στα σύνορα της ΕΕ και πολλές άλλες ακόμη», αναφέρει η νέα
προεδρία της ΕΟΚΕ σε γραπτή
ανακοίνωση.
«Οι πρωτοβουλίες από τη βάση
προς την κορυφή, με τη συμμετοχή

πίζει προκλήσεις όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την ΕΕ (Brexit), οι επιτεινόμενες
εντάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και
η έξαρση της τρομοκρατίας και
των αντιδημοκρατικών πρακτικών
σε ορισμένα κράτη μέλη.
Η τρίτη προτεραιότητα της νέας
Προεδρίας έγκειται στην ενδυνάμωση του ρόλου του πολιτισμού, ο
οποίος, κατά τη γνώμη του
L.Jahier, αποτελεί ενοποιητική και
κινητήρια δύναμη μιας Ευρώπης
που μοιράζεται κοινή κληρονομιά
και ιστορία και κοινές αξίες.
Η τέταρτη και τελευταία προτεραιότητα συνιστάται στη μετατροπή της νεολαίας σε πρωταρχικό
παράγοντα αλλαγής και στην εξασφάλιση του χώρου και της δυνατότητας έκφρασης που της αρμόζει.
Χαιρετίζοντας το έργο του προκατόχου του κ. Ντάση σε σημαντικά
ζητήματα, όπως η μετανάστευση,
ο κοινωνικός πυλώνας και το μέλ-

Κατά τις εναρκτήριες ομιλίες τους,
οι δύο νέες Αντιπρόεδροι αναφέρθηκαν στη σημασία και στην αξία
του έργου της ΕΟΚΕ.
«Η ΕΟΚΕ καλείται να διαδραματίσει
έναν μοναδικό και ζωτικό ρόλο
δεδομένου ότι είναι σε θέση να
παρουσιάσει μια ισορροπημένη
άποψη των κοινωνικών εταίρων
και της οργανωμένης κοινωνίας
των πολιτών σχετικά με τον τρόπο
αποτελεσματικότερης συνεργασίας
για την επίτευξη μιας πιο ενωμένης και πιο ομοσπονδιακής Ευρώπης. Πιστεύω ότι θα ήταν ενδεδειγμένο να ενστερνιστούμε το
σύνθημα «Η ισχύς εν τη ενώσει»
της υφιστάμενης Βουλγαρικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο
είναι απολύτως επίκαιρο», επεσήμανε η ―εφεξής υπεύθυνη για τον
προϋπολογισμό της ΕΟΚΕ Αντιπρόεδρος― κ. Angelova.
Η νεοεκλεγείσα ―υπεύθυνη για την
επικοινωνία― Αντιπρόεδρος κ.
Caño Aguilar δήλωσε τα εξής:
«Είμαστε η φωνή των εργαζομένων, των εργοδοτών, των ακτιβιστών, των εθελοντών, των καταναλωτών, των ατόμων με αναπηρία, των γεωργών. Είμαστε το τσιμέντο που χρησίμευσε, χρησιμεύει
και θα χρησιμεύσει μελλοντικά για
τη θεμελίωση της Ευρώπης. Η ΕΟΚΕ
αποτελεί πραγματικό βήμα διαλόγου, γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και μηχανισμό που
κινεί τα πάντα. Και, με αυτή μας
την ιδιότητα, οφείλουμε να ακούμε
προσεκτικά και να εκφέρουμε
γνώμη».

ERG_6-6_inn_8 & 9 4/24/18 11:08 AM Page 1

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

"Invest Career": Νέα πλατφόρμα
για εργοδότες και εργαζόμενους

ΔΝΤ: Η οικονομική ανάπτυξη
στην Κύπρο προβλέπεται
να συνεχιστεί

Τ

ο γραφείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Κύπρο, με
αφορμή την δημοσίευση πρόσφατα του
εαρινού World Economic Outlook (WEO),
διευκρινίζει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό και αφορούν την
Κύπρου, είναι παλαιότερα σε σχέση με
τα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσίευσε το Ταμείο στις 30 Μαρτίου 2018,
μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου
μεταμνημονιακού ελέγχου.
«Ενώ οι προβλέψεις του WEO εξακολουθούν να δείχνουν ελαφρά βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ
για την Κύπρο, είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με μεταγενέστερη εκτίμηση κατά τη διάρκεια συζητήσεων του πρόσφατου δευτέρου μεταμνημονιακού ελέγχου, ο σημερινός
ταχύς ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης
προβλέπεται να συνεχιστεί», αναφέρει
σε γραπτή του δήλωση στο ΚΥΠΕ ο Επικεφαλής του γραφείου του ΔΝΤ στην
Κύπρου Βιτσέντζο Γκούτσο.
Όπως διευκρινίζει, το ΑΕΠ αναμένεται
να αυξηθεί κατά 4–4,25 % κατά τη διάρ-

Σ

την απεραντοσύνη και στο χαώδες
μέγεθος του διαδικτύου, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, δημιούργησε μια πλατφόρμα, στην
οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος
επαγγελματίας να εγγραφεί και
συμπληρώσει αίτηση προκειμένου να
βρει εργασία στην Κύπρο.
Κυπριακές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες που επέλεξαν την χώρα μας ως
έδρα, ψάχνουν συνεχώς εργατικό δυναμικό. Νέους, φιλόδοξους, δυναμικούς,
με διάθεση και δημιουργικότητα, επαγγελματίες για να στελεχώσουν, τις
συνεχώς αυξανόμενες θέσεις εργασίας
τους.

Εγγραφή στο «Invest Career»

Αναφέρει επίσης ότι μόνο μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί
στο 2,5% καθώς τα κατασκευαστικά
έργα ολοκληρώνονται σταδιακά.

στενή συνεργασία με τις κυβερνητικές
αρχές, τους δημόσιους φορείς, αλλά
και τον ιδιωτικό τομέα και διεθνείς
εμπειρογνώμονες, ο Invest Cyprus αποτελεί το πρωταρχικό σημείο επαφής

Κύπριοι και ξένοι επαγγελματίες και
εργοδότες μπορούν να γίνουν μέλη του
Invest Career. Στη συνέχεια, θα τους
σταλεί αίτημα επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, θα γίνονται αυτόματα μέλη μιας μοναδικής
δεξαμενής εγγεγραμμένων επαγγελματιών και εταιρειών που αναζητούν να
αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό
βαθμό όσα έχει να προσφέρει η Κύπρος
από άποψη ευκαιριών εργοδότησης και
ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού.

Για τον Οργανισμό Invest Cyprus

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ
Η πλατφόρμα Invest Career απευθύνεται σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να
εργαστούν στην Κύπρο, πτυχιούχους, φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο
στάδιο των σπουδών τους, εργαζόμενους με πολυετή και όχι μόνο πείρα, και
εταιρείες που είτε διαθέτουν είτε όχι κενές θέσεις.
H παρουσίαση έγινε σε πρόσφατα σε διάσκεψη Τύπου που παρέθεσε ο CIPA στη
Λευκωσία, παρουσία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου, η οποία χαιρέτισε με ικανοποίηση την πρωτοβουλία του οργανισμού, σημειώνοντας πως η ανεργία και δη η ανεργία των νέων
αποτελεί πρόβλημα εδώ και καιρό και παρόλο που σήμερα έχει υποχωρήσει
κάτω από το 10%, που είναι «ένα ελπιδοφόρο μήνυμα», οι προσπάθειες δεν σταματούν.
Η Υπουργός τόνισε ότι στηρίζει την πλατφόρμα για την εργοδότηση των νέων
Κυπρίων.
Το σημαντικό πάντοτε είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν σε ένα φιλόδοξο επαγγελματία, να βρει την κατάλληλη για τον ίδιο θέση
εργασίας. Την εργασία που θα του προσφέρει την οικονομική ασφάλεια, θα του
επιτρέψει να είναι παραγωγικός και δημιουργικός σε προσωπικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης
Επενδύσεων (Invest Cyprus) είναι μια μη
κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της επενδυτικής πολιτικής του κράτους. Σε

Λ

ΚΥΠΡΟΣ: Μειώνονται οι λήπτες Ε.Ε.Ε

Παρά το γεγονός αυτό, εντούτοις υπάρχουν ακόμα άτομα στην Κύπρο τα
οποία θεωρούνται εγκλωβισμένα στα
επιδόματα.
Σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό του
Υπ. Εργασίας που φτάνει τα €969,9 εκ.,
πέραν του 90% για το 2018 θα διατεθεί
σε κοινωνικές παροχές, παρουσιάζοντας αύξηση €34 εκατομμυρίων.
Την ίδια στιγμή, φαίνεται να γίνεται
πολύ πιο αυστηρή η νομοθεσία αναφορικά με τα επιδόματα με αποτέλεσμα
να έχει αποκοπεί το ΕΕΕ σε αρκετά
άτομα τα οποία κρίθηκαν ικανά να
εργαστούν, αλλά για δικούς του λόγους
αρνήθηκαν…

Για να το πετύχει κάποιος επαγγελματίας αυτό, θα πρέπει να επιλέξει συνειδητά τι είναι αυτό που θέλει να κάνει και πως θα το πετύχει. Ποια είναι η “ιδανική” εργασία και πως θα την κατακτήσει.

• Ωστόσο, δεκάδες άτομα παραμένουν «γαντζωμένα»
στα κοινωνικά επιδόματα
Το ζήτημα της μείωσης των δικαιούχων
Το τελευταίο διάστημα το ΕΕΕ αποκόπηκε σε αρκετά άτομα ενώ αρκετοί
άλλοι κατάφεραν να βρουν δουλειά
μέσα από προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας αλλά και λόγω της ανάπτυξης που παρουσιάζει η κυπριακή
οικονομία.
Σύμφωνα με τον επιστημονικό συνεργάτη της Υπουργού Εργασίας Φάνο
Κουρουφέξη, οι λήπτες- οι δικαιούχοι

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για προσέλκυση και διευκόλυνση
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε οικονομικούς τομείς προτεραιότητας, στο

πλαίσιο μιας στενής συνεργασίας «με
τους επενδυτές, για τους επενδυτές»,
όπως περιγράφει και η δήλωση αποστολής του. Με ξεκάθαρο όραμα τη
βελτίωση του επιχειρηματικού και
θεσμικού περιβάλλοντος προς ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, ο Οργανισμός προωθεί
μεταρρυθμίσεις και παρέχει συνεχείς
υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας
στους επενδυτές. Είναι μέλος της
Παγκόσμιας Ένωσης Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων (World Association
of Investment Promotion Agencies WAIPA) και του Ευρω-μεσογειακού
Δικτύου Επενδύσεων ANIMA.

Σύμφωνα με τις παλαιότερες προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο WEO που
δημοσιεύτηκε σήμερα, η κυπριακή οικονομία θα καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης
3,6% το 2018 και 3% για το 2019.
ιγότεροι από 30 χιλιάδες είναι οι
λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος (ΕΕΕ) μετά τις προσπάθειες του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας
αλλά και άλλων φορέων όπως η ΑνΑΔ
για την εξεύρεση εργασίας σε όσους
περισσότερους γίνεται.

για έναν επενδυτή.

√ Σύγχρονο εργαλείο που διευκολύνει την προσπάθεια εξεύρεσης
της καλύτερης, υπο τις περιστάσεις, εργασίας

Αυτή η πλατφόρμα, ονομάζεται Invest
Career και είναι διαθέσιμη δωρεάν.
Εταιρείες περιγράφουν τις ανάγκες
τους και ιδιώτες συμπληρώνουν το
προφίλ τους. Το σύστημα ”παντρεύει”
τη προσφορά με τη ζήτηση, δίνοντας
τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές και
στους δυο ενδιαφερόμενους, ενώ τα
στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου,
παραμένουν στην πλατφόρμα, έως
ότου πραγματοποιηθεί η πρόσληψη.
Κάνε την αίτησή σου και διάλεξε τη
δουλειά στην οποία μπορείς να επενδύσεις το μέλλον και την καριέρα σου.

κεια του 2018-2019 κυρίως λόγω μια
δεξαμενής μεγάλων κατασκευαστικών
έργων με χρηματοδότηση από το εξωτερικό, παρά την κάπως βραδύτερη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω
της καλύτερης συμμόρφωσης των νοικοκυριών με τις συμβατικές δανειακές
τους υποχρεώσεις.
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του ΕΕΕ- αυτή τη στιγμή είναι λιγότεροι
από 30 χιλιάδες ενώ μειώνονται σταθερά λόγω της μείωσης της ανεργίας.

Αποκοπή
Ένα από τους λόγους αποκοπής του
ΕΕΕ είναι το γεγονός ότι κάποιοι εκ των
ληπτών δεν προσέρχονταν στα Γραφεία
Εξευρέσεως Εργασίας για να υπογράψουν ως άνεργοι με αποτέλεσμα το
σύστημα που χειρίζεται το ζήτημα του
ΕΕΕ να ενημερώνεται αυτόματα από τα
Γραφεία Εργασίας για το ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι δηλωμένοι ως άνεργοι. Παραδείγματος χάρη αν κάποιος
είναι ικανός προς εργασία τότε υποχρεούται να αποδέχεται την εργασία
που θα του προσφερθεί, να προσέρχεται- επίσης- σε εκπαίδευση ή να είναι

δηλωμένος άνεργος. Ακόμη υπάρχουν
περιπτώσεις ατόμων που θεωρούνται
εγκλωβισμένοι στα επιδόματα και
μάλιστα οικογενειακώς. Άτομα που
έμαθαν να ζουν από επιδόματα από
πάππου προς πάππου. Π.χ. γεννήθηκαν σε οικογένειες ληπτών επιδομάτων
και οι ίδιοι συνέχισαν αυτήν την τακτική. Ο στόχος της κυβέρνησης από το
2013 και μετά την εφαρμογή του ΕΕΕ
είναι να επιλυθεί αυτό το ζήτημα και να
βρεθεί λύση για τους εκούσια άνεργους
που έμαθαν να ζουν βάσει των επιδομάτων. Για το λόγο αυτό, πλέον η νομοθεσία έχει διατάξεις για να αξιολογείται κάθε περίπτωση ξεχωριστά πριν
την αποκοπή του επιδόματος και την
επανένταξη στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, κάποιοι εξ αυτών κρίθηκαν
ως εκούσια άνεργοι αφού ενώ μπορούσαν να εργαστούν εντούτοις αρνήθηκαν
να συμμετέχουν σε κατάρτιση ή δεν
δέχτηκαν να αναλάβουν την εργασία
που τους προσφέρθηκε.
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1η ΜΑΙΟΥ 1886

Ο ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
ΠΟΥ ΕΜΕΛΛΕ ΝΑ ΣΗΜΑΔΕΨΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
• Ορόσημο για ολόκληρη την ανθρωπότητα
αποτελεί η Εργατική Πρωτομαγιά

Κ

άθε χρόνο την 1η Μαίου γιορτάζεται σε όλον
τον κόσμο η ημέρα της εργατιάς. Πρόκειται για
την ιστορική εξέγερση των εργατών του Σικάγου, η
οποία αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες στιγμές
της πάλης των τάξεων στη νεότερη εποχή. Τον
Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΗΠΑ, ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες
και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η μέρα έχει
θεσπιστεί παγκοσμίως ως εργατική απεργία και
όλες οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις παραμένουν
κλειστές.
Η πρώτη του Μάη, είναι μέρα ορόσημο για τους
αγώνες των εργαζομένων. Οι αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγο στις αρχές Μάη
του 1886, έγιναν ύστερα από επιτυχημένες διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το 1872.
Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1884, λήφθηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας η
απόφαση να γίνουν την πρώτη Μάη του 1886
απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στο

Το χρονικό της ματωμένης Πρωτομαγιάς
Η

βιομηχανία που βρισκόταν τον
19ον αιώνα σε πλήρη ανάπτυξη έταξε ως σκοπό την ανεξέλεγκτη
εκμετάλλευση του εργάτη. Τα μεροκάματα χαμηλά. Η εργασία εξουθενωτική δημιουργούσε αρχικά την
σκόρπια αγανάκτηση των εργαζομένων που σιγά - σιγά άρχισε να
μπαίνει σε καλούπια ομαδικού
ξεσηκώματος.
Oι είλωτες του χθες, που δέχονταν
μοιρολατρικά τις ταπεινώσεις
συγκεντρώνονται σήμερα, συζητούνε πάνω στα δικαιώματα τους
και παίρνουν αποφάσεις για τη
βελτίωση της θέσης τους.
Σε εργατικό συνέδριο, που έγινε
στα τέλη του 1884 τα αιτήματα
των εργαζομένων έλαβαν συγκεκριμένη μορφή και πάρθηκε απόφαση να οργανωθούν για τη διεκδίκηση τους πανεργατικές απεργίες στις βασικότερες βιομηχανικές
πόλεις της Aμερικής.
Πραγματικά οι απεργίες αυτές
οργανώθηκαν στους πρώτους

γών. Παράλληλα έφεραν απεργοσπάστες από άλλα μέρη και κίνησαν τα εργοστάσια τους.
H στάση αυτών των βιομηχανιών,
είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθούν οι απεργοί σ’ αφάνταστο
βαθμό και οι αμυνόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις
φάμπρικες για να αποδοκιμάσουν τους απεργοσπάστες. Στο σημείο
αυτό, ήλθαν για
ενίσχυση των
απερ-

√ Η κορύφωση της εργοδοτικής
τρομοκρατίας και οι
μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας
ανάγκασαν τους εργάτες
του ξυλουργείου Μάκ Κόρμικ
να επαναστατήσουν
αξιώνοντας ανθρώπινη
μεταχείριση και αξιοπρέπεια
στην εργασία
γοσπαστών οι αστυνομικοί. Έτσι
σημειώθηκε, η πρώτη σύγκρουση
μεταξύ αστυνομίας και απεργών,
που σαν αποτέλεσμα της είχε να
πληρώσουν με τη ζωή τους μερικοί
εργάτες, τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Σικάγο, το μεγαλύτερο τότε βιομηχανικό κέντρο
των ΗΠΑ. Αίτημα η μείωση των ωρών εργασίας και
σύνθημα «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο».
Εκείνη τη μέρα, 1η Μαΐου του 1886, περίπου
600.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απεργίες που
γίνονταν σε όλη την χώρα, και πάνω από 80.000
στο Σικάγο. Αυτό το Σάββατο του 1886, μια εργάσιμη μέρα, οι εργάτες, ξεκίνησαν με τις γυναίκες
και τα παιδιά τους για να διαδηλώσουν ειρηνικά
στο χώρο της συγκέντρωσης στην πλατεία
Haymarket.

Η βόμβα έσκασε
Στη γύρω περιοχή, είχαν παραταχθεί αστυνομικές
δυνάμεις αποτελούμενες από 1.350 άτομα, οπλισμένα με οπλοπολυβόλα οι οποίοι περίμεναν το
σύνθημα για να δράσουν. Κι ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης, διατάσσει να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μια βόμβα έσκασε κοντά στους αστυνομικούς οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς καμιά διάκριση.
Είναι ακόμα άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων
αφού πολλοί τραυματισμένοι κατέληξαν τις επόμενες ημέρες, επίσημα μόνο οκτώ νεκροί αστυνομικοί και τέσσερις διαδηλωτές έχουν επαληθευτεί.
Οκτώ συλληφθέντες διαδηλωτές δικάστηκαν, τέσσερις εξ αυτών αυτών καταδικάστηκαν σε θάνατο
και άλλος ένας αφαίρεσε μόνος τη ζωή του στην
φυλακή. Η διεθνής προβολή αυτής της δίκης δημιούργησε τα θεμέλια της Εργατικής Πρωτομαγιάς
ως Παγκόσμιας Εργατικής Γιορτής.

7

μήνες του 1886 και την Πρωτομαγιά του ίδιου χρόνου κηρύχτηκαν με
αιτήματα:

• OXTΩ ΩPEΣ ΔOYΛEIAΣ
• OXTΩ ΩPEΣ ΨYXAΓΩΓIA
• OXTΩ ΩPEΣ ANAΠAYΣH
M’ αυτά τα συνθήματα και μ’ όλη
την αγανάκτηση που κλεινόταν
χρόνια μέσα στις ψυχές τους,
πάλεψαν οι απεργοί και σάρωσαν
την αντίδραση των έκπληκτων μα
και τρομοκρατημένων βιομηχάνων,
που αναγκάστηκαν τελικά να
δεχθούν την εφαρμογή του 8ώρου.
Στο Σικάγο, όμως, τα πράγματα
έλαβαν δραματικό χαρακτήρα. Oι
εργοδότες αυτής της πόλης αντιμετώπισαν με πείσμα το εργατικό
ξεσήκωμα. Oύτε ν’ ακούσουν δεν
δέχτηκαν τα αιτήματα των απερ-

Tο αίμα, όμως, που χύθηκε έγινε
αφορμή να κυριαρχήσει η αγανάκτηση στις τάξεις των απεργών.
Tίποτα πλέον δεν τους συγκρατούσε. Kανένα εμπόδιο δεν ήταν σε
θέση να σταματήσει το χείμαρο
«των σκλάβων της γης», που
ορμούσε ακάθεκτος για την κατάκτηση μιας ανθρώπινης ζωής, με
περισσότερα δικαιώματα. Έτσι,
την άλλη μέρα του επεισοδίου όχι
μόνο δεν επέστρεψαν οι απεργοί
στις φάμπρικες αλλά συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες έξω από τα
εργοστάσια αποφασισμένοι να
εμποδίσουν την είσοδο τους στους
απεργοσπάστες.

ΣTA OΠΛA!
Xτες οι γυναίκες, τα παιδιά των
δυστυχισμένων, κλαίγανε τον σκοτωμένο πατέρα και τον άντρα
τους. Mέσα στα παλάτια οι πλου-

τοκράτορες γέμιζαν τα ποτήρια
τους από ακριβά κρασιά και έπιναν στην υγειά των δολοφόνων
που επέβαλαν τη τάξη.
H ατμόσφαιρα ανάμεσα στα δυο
στρατόπεδα
ήταν ηλεκτρι-

σμένη. H παραμικρή αφορμή ήταν
ικανή για να ανάψει τουφεκίδι. Kαι
δεν άργησε να δοθεί. Kάποιος
αναρχικός ή βαλμένος από τους
εργοδότες προβοκάτορες έριξε μια
βόμβα ανάμεσα στους αστυνομικούς και σκότωσε μερικούς από
αυτούς. Σ’ αυτή τη πρόκληση απαντούν οι αστυνομικοί ενισχυμένοι
κι από το στρατό. Mια εργάτρια,
χτυπημένη
κατάστηθα
έπεσε
πρώτη μπροστά στη φάμπρικα του
Mακ Kόρμικ. Tο αίμα των πληγών
της έβαψε κόκκινο το πουκάμισο
που φορούσε. Kι όταν σε λίγο
ξεψύχησε η πληγμένη εργάτρια, το
ματωμένο πουκάμισο έγινε λάβαρο
των απεργών, κάτω από το οποίο
μάχονται με πείσμα, περνώντας
στην αντεπίθεση. O αγώνας ήταν
σκληρός. Όλη την ημέρα θερίζονταν κορμιά κι από τις δυο παρατάξεις. Kαι μόνο τις βραδυνές ώρες
έπαψαν ν’ αντηχούν οι κρότοι των
πολυβόλων.
Tην επομένη ξέσπασε σ’ ολόκληρο
το Σικάγο άγρια τρομοκρατία. Oι
φυλακές γέμισαν από εργάτες που
τους περνούσαν ομαδικά σε δίκες.
Eπτά εργάτες, οι Aύγουστος Σαν
Λουί Λιγκ, Άντολφ Φίσσσερ, Σάμουελ Φίλτεν, Άλμπερ Πάρσον, Mιχέλ
Σβαμπ Όσκαρ Nίμπε και μια εργάτρια η Λούση Πάρσον, κρεμάστηκαν ύστερα από λίγες μέρες. Ένας
από τους καταδικασθέντες αυτοκτόνησε στο κελί του κατασκευάζοντας τσιγάρο με δυναμίτη. Στους
άλλους δόθηκε χάρη. Aπό τους
τέσσερεις που κρεμάστηκαν ο
Aύγουστος Σπις, απολογούμενος
στο δικαστήριο, έδωσε σ’ όλη του
την έκταση το μεγαλείο που κλείνει
η εργατική ψυχή και το ρόλο που
παίζουν στη κοινωνική ζωή κάθε
χώρας οι μετρημένοι στα δάκτυλα
μεγιστάνες του πλούτου.
«Kαταργήστε αυτούς τους 50, 100,
200 ανθρώπους που θέλουν ν’
απολαμβάνουν το παν, χωρίς να
κάνουν απολύτως τίποτε» είπε ο
Σπις στους δικαστές.
Aυτό είναι, σε γενικές γραμμές το
ιστορικό της ματωμένης Πρωτομαγιάς του 1886.
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Διάσκεψη τύπου στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων

Ύψιστη προτεραιότητα η δημιουργία ποιοτικής
απασχόλησης και αξιοπρέπειας στην εργασία

Σ

το πλαίσιο των Πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων της
ΣΕΚ με αποκορύφωμα την
Κεντρική εκδήλωση στις 30
Απριλίου στις 6μμ στο οίκημα
της ΣΕΚ, παρατέθηκε την
Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
δημοσιογραφική διάσκεψη στη
διάρκεια της οποίας ο γγ της
ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα ανέλυσε
εφ όλης της ύλης τις ύψιστες
προτεραιότητες της ΣΕΚ.

Προτεραιότητες
√ Ενίσχυση του
συστήματος συλλογικών
διαπραγματεύσεων
√ Τερματισμός του

Ο γγ της ΣΕΚ στη διάσκεψη
τύπου τόνισε πως η πολιτεία
στο σύνολο της, (κυβέρνηση
και βουλή), οφείλουν με συντονισμένες ενέργειες και αξιοποιώντας πλήρως το θεσμικό
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς
συνεργασίας, να λάβουν όλες
τις αναγκαίες αποφάσεις ώστε
να επανέλθει η ομαλότητα
στην αγορά εργασίας και στις
εργασιακές σχέσεις.

φαινομένου της αγοράς
υπηρεσιών
√ Απόλυτος σεβασμός
στα εργασιακά θέσμια
√ Κυβέρνηση και πολιτεία
να αξιοποιήσουν
το θεσμικό πλαίσιο του
κοινωνικού διαλόγου και
της τριμερούς συνεργασίας

Η δημιουργία συνθηκών ποιοτικής απασχόλησης και αξιο-

Ανδρέας Φ. Μάτσας γ.γ. ΣΕΚ:
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να συνδικαλίζεται
και να πολιτεύεται τεκμηριωμένα

• Η πολιτεία να διασφαλίσει υγιείς συνθήκες
εργασίας και να προάγει πολιτικές συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας
πρέπειας στην εργασία, σε
συνάρτηση με την επίτευξη
περαιτέρω εκδημοκρατικοποίησης της εργασίας, θα στηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την περαιτέρω
ανάκαμψη της οικονομίας,
κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα,
τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Ως συνταγή διόρθωσης των

πραγμάτων και βελτίωσης της
αγοράς εργασίας και των
εργασιακών σχέσεων ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ εισηγήθηκε ανάμεσα σ’ άλλα και τα
εξής:
(α) Να ενισχυθεί το σύστημα
των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να ρυθμιστούν
νομοθετικά οι βασικοί όροι
απασχόλησης σε μεγάλες κλα-

Η

Κύπρος θα πρέπει να στηρίξει την πορεία
ανάπτυξης μακριά από αναχρονιστικές
τάσεις, προωθώντας τη δημιουργία ποιοτικών
και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την επαρκή
βελτίωση των μισθών για επίτευξη του στόχου
της κοινωνικής συνοχής, την επαγγελματική
κατοχύρωση μέσα από την αναβάθμιση των
επιπέδων εργασίας και της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία.
Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίες δια
βίου μάθησης, συνθήκες ασφάλειας και υγείας
στην εργασία, όπως και η δυνατότητα συμφι-

Εκδηλώσεις ΣΕΚ για την Εργατική Πρωτομαγιά 2018
Η ΣΕΚ τιμά για άλλη μια χρονιά την Εργατική
Πρωτομαγιά και τους διαχρονικούς αγώνες
των εργαζομένων για αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας.
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων, ο κεντρικός
εορτασμός που θα πραγματοποιηθεί στο
οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο τη Δευτέρα
30 Απριλίου 2018 στις 6.00μ.μ. στην οποία
θα απευθύνει χαιρετισμό η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ζέτα Αιμιλιανίδου, με κύριο ομιλητή τον
γενικό γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
• Χθες Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 στις 5.00μ.μ.
τελέστηκαν τα Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης ΣΕΚ
από τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρ.
Κώστα Χαμπιαούρη.
• Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, 10.00π.μ. θα
πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση,
Άναμμα Λαμπάδας, στη μνήμη των θυμάτων
των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Στην εκδήλωση θα απευθύνει
χαιρετισμό η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου.
• Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 στις
10.00π.μ. αντιπροσωπεία της ΣΕΚ, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ θα μεταβεί
στον χώρο όπου βρίσκεται ο ανδριάντας του
ήρωα Μάρκου Δράκου στη Λευκωσία για κατάθεση στεφάνου.

• Την Τρίτη 1/5/2018, 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο της Λεμεσού ζωντανή
σύνδεση με το «Ράδιο Πρώτο» όπου η ηγεσία
του Κινήματος θα έχει την ευκαιρία να προβεί
σε δηλώσεις επί σειρά εργασιακών ζητημάτων.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί η υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

λίωσης οικογένειας και εργασίας.
Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει όλοι από κοινού, (κράτος, εργοδότες, συντεχνίες) να συμβάλουμε
θετικά, τονίζοντας πως, σε αυτή την πορεία
κοινωνικά ισορροπημένης ανάπτυξης η ΣΕΚ, θα
συνεχίσει να συνδικαλίζεται και να πολιτεύεται
τεκμηριωμένα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
της οικονομίας και μακριά από λαϊκισμούς και
στείρες αντιπαραθέσεις, με γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων και την ανάπτυξη της κοινωνίας στη βάση της κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς.

δικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις
εργασίας συμβάλλουν στη
μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και στη διατήρηση
της εργατικής ειρήνης.

σης και τα εξής:

(β) Να τερματιστεί το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών που
γίνεται τόσο από το κράτος,
όσο και από ιδιώτες εργοδότες
και να παταχθεί το φαινόμενο
της αδήλωτης εργασίας.

• Η βελτίωση της εθνικής
παραγωγικότητας, η οποία
βρίσκεται σε απαράδεκτα
χαμηλά επίπεδα και επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα.

(γ) Να υπάρξει από όλους
απόλυτος σεβασμός στα εργασιακά θέσμια, στις εργασιακές
νομοθεσίες και να διατηρηθεί
σε ψηλά επίπεδα η τριμερής
συνεργασία.
Εκτός των πιο πάνω η ΣΕΚ,
όπως τόνισε ο Ανδρέας Φ.
Μάτσας, αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στην ανάγκη για το
σχεδιασμό και μίας στοχευμένης γενικής φορολογικής
μεταρρύθμισης στο επίκεντρο
της οποίας θα βρίσκεται η
εισαγωγή πράσινης φορολογίας σε αντιστάθμισμα της
μείωσης φορολογιών που επιβαρύνουν το εργατικό κόστος,
την απασχόληση, όπως επίσης
και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Στην ύψιστη γραμμή των προτεραιοτήτων βρίσκονται επί-

• Η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του ΓΕΣΥ στο
πλαίσιο των συμφωνηθέντων
χρονοδιαγραμμάτων.

• Η αποτροπή αποκρατικοποιήσεων Ημικρατικών Οργανισμών και η στοχευμένη και
κοινωνικά δίκαιη μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Η περαιτέρω μείωση της
ανεργίας,
ιδιαίτερα
της
μακροχρόνιας και της ανεργίας
των νέων, μέσα από πολιτικές
με ενεργητικούς σκοπούς και
διασυνδέοντας τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα.
• Ο εκσυγχρονισμός της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών από Τρίτες χώρες στη
βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και
εξαντλώντας τη δυνατότητα
αξιοποίησης του διαθέσιμου
ντόπιου εργατικού δυναμικού.
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ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Σ

ε καλό δρόμο βρίσκεται ο διάλογος του Υπουργείου Παιδείας και των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης [ΚΙΕ] και στα απογευματινά - βραδινά
εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο διάλογος που ξεκίνησε
την επομένη της 24ωρης απεργίας των επηρεαζομένων εκπαιδευτικών την προπερασμένη Τρίτη 17 Απριλίου, διανοίγει θετικές προοπτικές για επίλυση του
προβλήματος που ξεκίνησε το 2013 και αφορά το
καθεστώς εργοδότησης.
Το θέμα είναι πολύπττυχο με ιδιαίτερες παραμέτρους
και για να επιλυθεί χρειάζεται καλή διάθεση και
υπευθυνότητα από τα δύο μέρη. Ο υπουργός Παιδείας
Κώστας Χαμπιαούρης διαβεβαίωσε τις συντεχνίες
και γενικότερα τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών
ότι υπάρχει ειλικρινής βούληση εκ μέρους της κυβέρνησης για διευθέτηση της διαφοράς πρός όφελος
όλων. Ο γ.γ της ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου,
τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών στα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
και επαναφορά στο καθεστώς μισθωτού. Αποδεχόμενοι την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για
εξορθολογισμό των προγραμμάτων εισηγηθήκαμε την
βελτίωση των αμοιβών και της επέκτασης της απασχόλησης στα προγράμματα ώστε να έχουν ουσιαστικό όφελος οι εργαζόμενοι μέχρι να γίνει ο εξορθολογισμός και να λειτουργήσουν με νέα δεδομένα και νέο
καθεστώς απασχόλησης τον Σεπτέμβριο του 2019 τα
προγράμματα, σημείωσε.
Αναμένεται ότι σύντομα ο υπουργός Παιδείας θα γνωστοποιήσει στις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και στους φορείς
των εκπαιδευτικών ολοκληρωμένο περίγραμμα των
κυβερνητικών προτάσεων.

Τη στήριξη της ΣΕΚ στον αγώνα των εκπαιδευτικών
διαβίβασε ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας στην πρόεδρο
του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών ΚΙΕ Κυπρούλα Κυπριανού

√ Οι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ
και των ολοήμερων σχολείων

στην εργοδότηση στη βάση της αγοράς

αξίωσαν αξιοπρέπεια στην εργασία

υπηρεσιών σύρει τους χαμηλόμισθους

και απασχόληση χωρίς ανισότητες
Η ΣΕΚ εμπράκτως στο πλευρό
των αδικημένων εκπαιδευτικών

Η κυβερνητική πολιτική που αφορά

εκπαιδευτικούς στην εξαθλίωση
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Συναισθηματική αστάθεια και
διαταραγμένο ύπνο προκαλούν
οι ψηφιακές συσκευές

Η

χρήση ψηφιακών συσκευών τη νύχτα επηρεάζει
τις συνήθειες ύπνου των παιδιών και καταστρέφει την ψυχική τους υγεία, προειδοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην Αυστραλία. Σύμφωνα με έρευνα που
έδωσαν στη δημοσιότητα, η τάση αυτή κάνει τα παιδιά να ενεργούν σαν «βρυκόλακες συσκευών» με αποτέλεσμα να έχουν διαταραγμένο ύπνο και να κοιμούνται το μεγαλύτερο διάστημα της σχολικής ημέρας.
«Βάζουμε τα παιδιά μας στο κρεβάτι, τους διαβάζουμε μία ιστορία, τους λέμε καληνύχτα και μένουμε

με την ίδεα οτι κλείνουν τα μάτια τους για να κοιμηθούν - όμως δεν υπάρχει καμία εγγύηση οτι θα συμβεί κάτι τέτοιο» λέει μία δασκάλα και προσθέτει οτι
το τελευταίο διάστημα τα σχολεία έχουν αναφέρει
μια αύξηση των περιστατικών στα οποία ζητήθηκε η
συνδρομή ψυχολόγου, ωστόσο πολλά προγράμματα
ψυχικής υγείας για τους νέους δεν περιλαμβάνουν
παιδιά κάτω των 12 ετών.
Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, το μπλε φως που εκπέμπουν οι κινητές συσκευές καθυστερεί την απελευθέρωση της μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει
τον ύπνο, διαταράσσοντας τους κιρκαδικούς ρυθμούς (περιφερικά ρολόγια) του σώματος οι οποίοι
ρυθμίζουν τους κύκλους ύπνου. Εάν διαταραχθεί
αυτός ο κύκλος, είτε είναι καθυστερημένος, είτε διαφορετικός από μέρα σε μέρα, το άτομο αυτό έχει
μεγάλη πιθανότητα να παρουσιάσει συναισθηματική
αστάθεια, κατάθλιψη ή άγχος.
Οι ειδικοί επισημαίνουν οτι υπάρχουν εφαρμογές τις
οποίες μπορούν να βάλουν οι γονείς στο κινητό τους
οι οποίες δεν περιορίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην τεχνολογία, αλλά επιτρέπουν στους γονείς
να γνωρίζουν σε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση
τα παιδιά τους, ώστε οι γονείς να μπορούν να συνομιλήσουν μαζί τους και να τα συμβουλέψουν.

• Nέα επιστημονική μελέτη

Η μητρική κατάθλιψη επηρεάζει
τη νοημοσύνη του παιδιού

Η

κατάθλιψη δεν έχει επιπτώσεις μόνο στον ίδιο
τον πάσχοντα, καθώς στην περίπτωση των

γυναικών εκτείνεται και στα παιδιά της, σύμφωνα με
αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Child Development.
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο διαπίστωσαν ότι η
μητρική κατάθλιψη έχει αρνητική επίπτωση στην
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών έως και την ηλικία
των 16 ετών.
Τα παιδιά υποβάλλονταν σε διάφορα χρονικά ορόσημα σε ειδικά «τεστ» λεκτικών δεξιοτήτων και νοημοσύνης, ενώ οι μητέρες ελέγχονταν για συμπτώματα κατάθλιψης. «Διαπιστώσαμε ότι οι μητέρες που
είχαν κατάθλιψη δεν επένδυαν συναισθηματικά στη
σχέση με το παιδί ή δεν παρείχαν μαθησιακά εφόδια,
όπως παιχνίδια και βιβλία, όπως έκαναν οι μητέρες
που δεν είχαν κατάθλιψη.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Φτώχεια και διαζύγιο «ερωτοτροπούν» με δεύτερο έμφραγμα

Ο

ι άνθρωποι που επιβίωσαν
από ένα πρώτο έμφραγμα και
οι οποίοι έχουν πάρει διαζύγιο ή
είναι φτωχοί (ή ακόμη χειρότερο
και τα δύο μαζί), κινδυνεύουν
περισσότερο από ένα δεύτερο
έμφραγμα, σύμφωνα με μια νέα
σουηδική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές του Ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, με επικεφαλής τον δρα Τζόελ Ομ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό προληπτικής καρδιολογίας «European Journal of Preventive
Cardiology» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, επεσήμαναν
την ανάγκη μιας πιο εντατικής
θεραπείας για όσους ανήκουν στην
ομάδα υψηλού κινδύνου για ένα
ακόμη έμφραγμα.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει
ότι η χαμηλή κοινωνικο-οικονομική
κατάσταση σχετίζεται με τον κίνδυνο ενός πρώτου εμφράγματος,
αλλά η νέα μελέτη επεκτείνει τον
κίνδυνο και σε ένα δεύτερο
έμφραγμα, ενώ προσθέτει το διαζύγιο ως σημαντικό παράγοντα
κινδύνου.
Η έρευνα έγινε σε σχεδόν 30.000
άτομα που είχαν πάθει μη θανατηφόρο έμφραγμα και τα οποία
παρακολουθήθηκαν στη συνέχεια
επί τέσσερα χρόνια κατά μέσο όρο.
Διαπιστώθηκε ότι οι διαζευγμένοι
ασθενείς ήσαν κατά μέσο όρο 18%
πιθανότερο να πάθουν δεύτερο
έμφραγμα, σε σχέση με όσους ήσαν

ακόμη παντρεμένοι.
Οι πιο ευκατάστατοι ασθενείς που
ανήκαν στο ανώτερο τμήμα της
εισοδηματικής κλίμακας, είχαν 35%
μικρότερη πιθανότητα ενός δεύτε-

√ Έρευνα του Πανεπιστημίου

της Στοκχόλμης συνδέει την
κακή κοινωνικοοικονομική
κατάσταση με το έμφραγμα

ρου εμφράγματος, ενώ εκείνοι με
πάνω από 12 χρόνια εκπαίδευση,
είχαν 14% μικρότερο κίνδυνο, σε
σχέση με τα άτομα χαμηλότερου
μορφωτικού επιπέδου με κάτω
από εννέα χρόνια εκπαίδευσης.
Οι ανύπαντροι και οι χήροι και των
δύο φύλων είχαν ελαφρώς μεγαλύτερη
πιθανότητα
δεύτερου
εμφράγματος σε σχέση με τους
παντρεμένους. Όπως είπε ο Ομ, «ο

γάμος φαίνεται να προστατεύει
από επόμενα εμφράγματα».
Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, οι
ανύπαντροι άνδρες κινδυνεύουν
περισσότερο από ένα δεύτερο
έμφραγμα σε σχέση με τις ανύπαντρες γυναίκες. Από την άλλη, το
υψηλό εισόδημα φαίνεται να «προστατεύει»
περισσότερο
τους
άνδρες από ό,τι τις γυναίκες.
«Το μήνυμα-κλειδί από τη μελέτη
μας είναι ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση σχετίζεται με επόμενα εμφράγματα. Όποιοι κι αν
είναι οι λόγοι γι’ αυτό, οι γιατροί
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους
την οικογενειακή, οικονομική και
μορφωτική κατάσταση των ασθενών, όταν αξιολογούν τον κίνδυνο
για ένα ακόμη έμφραγμα. Επίσης
πρέπει να χορηγούν πιο εντατική
θεραπεία στις ομάδες υψηλού κινδύνου», ανέφεραν οι ερευνητές.

Ξηροί καρποί: Ασπίδα κατά της καρδιακής αρρυθμίας

Η

κατανάλωση αρκετών μερίδων
ξηρών καρπών την εβδομάδα
μπορεί να βοηθήσει στη μείωση
του κινδύνου εκδήλωσης κολπικής
μαρμαρυγής, σύμφωνα με μελέτη
που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Heart.
Επίσης, η διατροφική αυτή τακτική
μπορεί να μειώσει και τον κίνδυνο
καρδιακής ανεπάρκειας.

κά, έπιναν περισσότερο αλκοόλ και
έτρωγαν περισσότερα φρούτα και
λαχανικά.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης,
καταγράφηκαν 4.983 εμφράγματα
εκ των οποίων τα 917 θανατηφόρα, 3.160 περιστατικά καρδιακής
ανεπάρκειας, 7.550 κρούσματα

• Eυρήματα νέας έρευνας

Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει
ότι η τακτική κατανάλωση ξηρών
καρπών σχετίζεται με μικρότερο
κίνδυνο εμφράγματος/εγκεφαλικού
επεισοδίου και σχετιζόμενου με
αυτά θανάτου, χωρίς όμως να
είναι ξεκάθαρο πως σχετίζεται η
καρδιαγγειακή νοσηρότητα με την
κατανάλωση ξηρών καρπών.
Προς περαιτέρω διερεύνηση του
θέματος, εξετάστηκαν διατροφικά
ημερολόγια και πληροφορίες για
τον τρόπο ζωής που είχαν παράσχει πάνω από 61.000 Σουηδοί,
45-83 ετών. Ο κίνδυνος θανάτου
είχε καταγραφεί σε εύρος 17ετίας
(έως το 2014) ή μέχρι να επέλθει ο
θάνατος.
Τα άτομα που έτρωγαν ξηρούς
καρπούς έτειναν να έχουν καλύτερο
μορφωτικό επίπεδο και να κάνουν
υγιεινότερο τρόπο ζωής, από εκείνους που δεν έτρωγαν ξηρούς καρπούς. Ήταν επίσης λιγότερο πιθανό να είναι καπνιστές ή να έχουν
ιστορικό υπέρτασης. Ακόμα ήταν
πιο αδύνατοι, πιο ενεργοί σωματι-

γενικά, ο διαβήτης και το οικογενειακό ιστορικό, μόνο η σχέση με
την κολπική μαρμαρυγή και την
καρδιακή ανεπάρκεια εξακολουθούσε να ισχύει.
Όσο συχνότερα περιλαμβάνονταν
ξηροί καρποί στη διατροφή, τόσο
μικρότερος ο κίνδυνος κολπικής
μαρμαρυγής, της συχνότερης καρδιακής αρρυθμίας, η οποία όμως
αυξάνει καθοριστικά τον
κίνδυνο
εγκεφαλικού
επεισοδίου όταν αφεθεί
αθεράπευτη.
Επίσης, η μέτρια εβδομαδιαία
κατανάλωση
ξηρών καρπών σχετιζόταν με 20% μικρότερο
κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

κολπικής μαρμαρυγής, 972 περιπτώσεις στένωσης αορτικής βαλβίδας, 983 ανευρύσματα κοιλιακής
αορτής, 3.782 ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και 543 αιμορραγικά.
Η κατανάλωση ξηρών καρπών
σχετίστηκε με μικρότερο κίνδυνο
εμφράγματος, καρδιακής ανεπάρκειας, κολπικής μαρμαρυγής και
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής,
όταν ελήφθησαν υπόψη η ηλικία
και το φύλο.
Αλλά όταν συνεκτιμήθηκαν άλλοι
πιθανοί παράγοντες κινδύνου,
όπως ο τρόπος ζωής, η διατροφή

Κάθε επιπλέον μερίδα
ξηρών καρπών που έτρωγε κάποιος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
μείωνε κατά 4% τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής.
Πάντως, η τακτική κατανάλωση
ξηρών καρπών δεν σχετίστηκε με
μικρότερο κίνδυνο στένωσης αορτικής βαλβίδας, ή τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.
Οι ξηροί καρποί ως γνωστόν είναι
πλούσια πηγή υγιεινών λιπαρών,
ιχνοστοιχείων και αντιοξειδωτικών
που ενδεχομένως να συμβάλλουν
στην ενίσχυση της καρδιαγγειακής
υγείας.
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ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανω-

τικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΣΤΟΙΒΑΔΟΡΟΙ (άντρες και γυναίκες) σε υπεραγορές
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
-ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε εργοστάσιο με ωράριο 2:00μ.μ.
– 11:00μ.μ.
Φάνο Θεοφάνους 22849715.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό και Λευκωσία)
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε εργοστάσιο
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- RECEPTIONIST
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ/Η RECEPTIONIST
- PORTER
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.

Το σταυροπόδι βλάπτει την καρδιά!

Ε

άν συνηθίζετε να κάθεστε συχνά σταυροπόδι,
τότε πρέπει να σταματήσετε! Το σταύρωμα των
ποδιών αυξάνει η συστολική αρτηριακή πίεση σχεδόν 7% και τη διαστολική κατά 2%.
«Αν σταυρώνουμε συχνά τα πόδια ασκούμε, επιπλέον, πίεση στις αρθρώσεις του ισχίου και μπορεί να
προκαλέσει συγκέντρωση του αίματος στα κάτω
άκρα όταν οι φλέβες συμπιέζονται», αναφέρει ο
καρδιολόγος Stephen T. Sinatra σύμφωνα με το
abcnews.
«Αυτό θα μπορούσε να σας προϊδεάσει για φλεγμονή των φλεβών των κάτω άκρων και, ενδεχομένως,
θρόμβο στο αίμα».
Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην κάθεστε σταυροπόδι
για περισσότερα από 15 λεπτά, ενώ εσείς που κάνετε καθιστική ζωή ή περνάτε πολλές ώρες μπροστά
στον υπολογιστή θα πρέπει να σηκώνεστε σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
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Κινδυνεύει η υγεία μας από την Αφρικανική σκόνη
Έ

ξαρση των χρόνιων παθήσεων
προκαλεί η Αφρικανική σκόνη.
Η παθολόγος - νεφρολόγος του
Νοσομομείου Ευαγγελισμός της
Αθήνας Στάλω Χριστοδουλίδου,
τονίζει ότι το φαινόμενο της Αφρικανικής σκόνης που μας ταλαιπωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα
συνδέεται με την έξαρση του καρκίνου, της πνευμονίας και της
μηνιγγίτιδας.
Τις μέρες που η σκόνη κάνει έντονη
την παρουσία της, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, ενώ
παρουσιάζουν βήχα, δύσπνοια,
δυσφορία και βάρος στο στήθος,
αναφέρει, επισημαίνοντας τα εξής.

• Συνδέεται με την έξαρση του καρκίνου, της πνευμονίας
και της μηνιγγίτιδας
• Προστασία και πρόληψη, μοναδικός τρόπος θωράκισης
• Τα παιδιά επηρεάζονται περισσότερο από τους ενήλικες
αναπνέουμε ευθύνεται στην έξαρση των ιώσεων και των διαφόρων
ασθενειών που έχουν καθηλώσει
τους περισσότερους από εμάς στο
κρεβάτι.

• Για όσους πλήττονται, μόνη λύση
είναι η προστασία και όχι η ριζική
αντιμετώπιση. Οι ευπαθείς ομάδες
και κυρίως οι καρδιοπαθείς συνίσταται να μένουν στο σπίτι και να
αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις
ημέρες, που το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση. Καλό, συν τοις
άλλοις, θα ήταν να αποφεύγεται η
σωματική άσκηση και ειδικά η
παραμονή σε περιοχές με μεγάλη
κυκλοφορία.
• Η σκόνη που ταξιδεύει από την
Αφρική μεταφέρει στην Κύπρο και
την Ελλάδα δηλητηριώδεις ουσίες,
όπως είναι ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, το χρώμιο, το βανάδιο, το
αρσενικό και το νικέλιο, σε περιεκτικότητες που κρύβουν κινδύνους.
Εξάλλου, ο Ωτορινολαρυγγολόγος
Δρ. Ιωάννης Κίτσιος υποδεικνύει
πως η κακή ποιότητα αέρα που

«Αυξήθηκαν δραματικά οι αλλεργίες τα τελευταία χρόνια, όπως οι
ρινίτιδες που συνοδεύονται από
φαρυγγίτιδες και επιβάρυνση του
αναπνευστικού, ενώ παράλληλα
έχουμε και έξαρση στα ασθματικά
προβλήματα και κυρίως στο παι-

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Χωρίς αμφιβολία τα παιδιά είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά εισπνέουν
βαθύτερα στους πνεύμονες τους αιωρούμενα σωματίδια σε σχέση
με τους ενήλικες. Επιπλέον τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο
σε εξωτερικούς χώρους όπου η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια είναι συνήθως υψηλότερη σε σχέση με τους εσωτερικούς
χώρους, εκεί κινούνται πιο έντονα και οι αναπνοές τους γίνονται
πιο γρήγορες και πιο βαθιές. Επίσης, τα παιδιά που ζουν σε περιοχές με υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων,
εμφανίζουν συχνότερα κρυολογήματα, βήχα και άλλα συμπτώματα
τα οποία δεν εμφανίζουν παιδιά που ζουν σε περιοχές με μικρότερη ρύπανση.
Είναι επιτακτικό
λοιπόν σε περιόδους
έξαρσης
της σκόνης στην
ατμόσφαιρα να
γίνεται περιορισμός της κυκλοφορίας σε εξωτερικούς ανοικτούς χώρους,
κυρίως των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού
όπως είναι οι
ηλικιωμένοι, τα
παιδιά και τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Αν είναι απαραίτητη η εργασία κάτω από τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά και προστατευτικά μέτρα όπως μέσα ατομικής προστασίας, περιοδικότητα στην εργασία και διακοπή της
εργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Πρόσθετα μέτρα για τους
εργαζόμενους σε ανοιχτούς χώρους είναι η χρήση μασκών σκόνης
καθώς και γυαλιών ασφαλείας που προστατεύουν από την έκθεση
στη σκόνη.

δικό άσθμα, για το οποίο κατέχουμε μια από τις πρώτες θέσεις
πανευρωπαϊκά», συμπληρώνει ο
Δρ. Κίτσιος, ενώ όπως ξεκαθαρίζει, η χειρουργική μάσκα δεν μπορεί να βοηθήσει στην ουσία σε
κάτι. Δεν διηθεί, όπως τονίζει, τα
εκατομμύρια σωματίδια και μικροσωματίδια της σκόνης, ενώ από το
πλάι μπαίνει ο αέρας αφιλτράριστος. «Είναι λες και δεν ανοίγεις τα
παράθυρα στο σπίτι, αλλά ανοίγεις την πόρτα για να βγεις ή να
μπεις, ο ίδιος αέρας πάλι θα μπει».
Δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος να
προστατευτούμε, ούτε να προλάβουμε την ίωση ή την αλλεργία,
αναφέρει ο Δρ. Κίτσιος. Το μόνο
που μπορείς να κάνεις, τουλάχιστον αν ανήκεις στην κατηγορία
των ευάλωτων ομάδων, είναι να
περιοριστείς όσο το δυνατόν
περισσότερο στο σπίτι και να
αποφεύγεις τα κέντρα των πόλεων, όπου εκτός από σκόνη κυκλοφορούν και μεγάλες ποσότητες
καυσαερίου. «Σε ότι αφορά στη
θεραπεία που ακολουθούμε, αυτή
είναι συμπτωματική. Ανάλογα με
τα συμπτώματα που θα παρουσιάσει ο ασθενής, του χορηγούμε
τα ανάλογα φάρμακα».

ΤΕΕ
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
του υπουργείου Εργασίας, το
οποίο ασχολείται με τη συνεχή
παρακολούθηση και εκτίμηση της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα στην Κύπρο, όπως επίσης και
την ενημέρωση των πολιτών, υπογραμμίζει:
Τα παιδιά που ζουν σε περιοχές με
υψηλότερες συγκεντρώσεις Αφρικανικής
σκόνης,
εμφανίζουν
συχνότερα κρυολογήματα, βήχα
και άλλα συμπτώματα τα οποία
δεν εμφανίζουν παιδιά που ζουν
σε περιοχές με μικρότερη ρύπανση.
Τα αιωρούμενα σωματίδια επίσης
γνωστά και ως σωματιδιακή
ρύπανση, αποτελούνται από ένα
σύνθετο μίγμα στερεών αλλά και
υγρών ουσιών και χημικών ενώσεων εναποτίθενται κυρίως στους
πνεύμονες και με την πάροδο του
χρόνου επιφέρουν σοβαρές βλάβες
στην υγεία, οι οποίες περιλαμβάνουν επιδείνωση της βρογχίτιδας
σε ενήλικες και παιδιά με προϋπάρχοντα αναπνευστικά προβλήματα, μικρές αλλά σημαντικές
αλλαγές στη λειτουργία των πνευμόνων σε μικρά παιδιά και αιφνίδιο θάνατο σε ηλικιωμένους με
καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα. Προβλήματα επίσης
μπορεί να εμφανιστούν σε ασθματικούς και σε άτομα με αλλεργίες.
Μακροπρόθεσμα, η έκθεση στα
αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στους πνευμονικούς ιστούς, οδηγώντας σε χρόνιες
αναπνευστικές παθήσεις.
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Πώς ένα μικρό νησί στον Ειρηνικό φέρνει
«επανάσταση» στην παγκόσμια οικονομία

Έ

να μικρό νησάκι στον
Ειρηνικό Ωκεανό είναι ο
τόπος μίας σπουδαίας
ανακάλυψης, που μπορεί
να αλλάξει την οικονομία
όλης της Ιαπωνίας. Πόσο
μεγάλη είναι ανακάλυψη; Οι
ερευνητές κάνουν λόγο για
«τεράστιες δυνατότητες»,
σύμφωνα με το CNNi.

στρώμα λάσπης βρίσκεται στο
Μιναμιτόρι, ένα μικρό νησάκι
περίπου 1.200 χιλιόμετρα από τις
ακτές της Ιαπωνίας. Παρότι το
νησί είναι τόσο μακριά από τη

Τι είναι; Το πιστεύετε ή όχι,
είναι…
λάσπη.
Πολλή
λάσπη. Σχεδόν 16 εκατομμύρια τόνοι για να είμαστε
ακριβείς. Και μέσα στην λάσπη
«κρύβονται» σπάνια, πολύτιμα
ορυκτά.
Τα σπάνια αυτά ορυκτά περιέχουν στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην τεχνολογία.
Κινητά τηλέφωνα, πυραυλικά
συστήματα, ραντάρ ακόμη και
υβριδικά οχήματα μπορούν να
ευνοηθούν από τη μεγάλη ανακάλυψη. Παραδείγματος χάριν, το
ύττριο, ένα από τα στοιχεία που
περιέχονται στη λάσπη, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία φακών φωτογραφικών
μηχανών και οθονών κινητών
τηλεφώνων.
Σύμφωνα με έκθεση των Ιαπώνων
ερευνητών, αυτό το πλούσιο

χώρα, της ανήκει.
Στους 16 τόνους λάσπης μπορεί
να περιέχονται αποθέματα υττρίου για 780 χρόνια, ευρωπίου για
620 χρόνια, τερβίου για 420 χρόνια και δυσπροσίου για 730 χρόνια. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με
την έκθεση, η ανακάλυψη «μπορεί
να προσφέρει αυτά τα υλικά στον
κόσμο σχεδόν επ’ άπειρον».
Το γεγονός αυτό από μόνο του
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, αλλά
γίνεται ακόμη σημαντικότερο
δεδομένης της προσφοράς και

ζήτησης που υπάρχει γι’ αυτά τα
σπάνια ορυκτά.
«Το μεγαλύτερο απόθεμα του
κόσμου σε αυτά (τα σπάνια στοιχεία) προέρχεται
μόνο από μερικές
πηγές», σύμφωνα
με την Αμερικάνικη
Γεωλογική
Υπηρεσία,
η
οποία
τονίζει
πως αν υπάρξει
μείωση των προμηθειών, τότε «θα
υπήρχαν σημαντικές αλλαγές σε
πολλές τεχνολογικές πτυχές».
Η Κίνα έχει – στην παρούσα χρονική περίοδο – σημαντικό μερίδιο
της παγκόσμιας αγοράς, όσον
αφορά αυτά τα στοιχεία. Από το
2015 ελέγχει σχεδόν το 95% της
παραγωγής σπάνιων ορυκτών.
Λόγω αυτού, η Ιαπωνία και άλλες
χώρες περιμένουν από το Πεκίνο
να ορίσει τις τιμές των προϊόντων.
Όμως, το Τόκιο έχει τον οικονομικό έλεγχο του νέου αποθέματος το
οποίο σύμφωνα με την έρευνα
μπορεί να εκμεταλλευτεί στο
άμεσο μέλλον.

Σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ για πιο υγιεινές... τηγανιτές πατάτες

Η

καρκινογόνος ουσία ακρυλαμίδιο που εντοπίζεται σε τροφές και ροφήματα όταν ψήνονται
ή τηγανίζονται για πολλή ώρα σε
υψηλές θερμοκρασίες και φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τα
παιδιά.
Τηγανιτές πατάτες, καφές, ψωμί
και δημητριακά. Καθημερινές
τροφές και ροφήματα που καταναλώνουν καθημερινά εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι
πολίτες και που ενδέχεται να
προκαλούν ακόμα και καρκίνο
βρίσκονται σε έλεγχο για τον
τρόπο παραγωγής, συντήρησης,
μαγειρέματος και αποθήκευσής
τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στο πλαίσιο του Κανονισμού
2017/2158, ο οποίος ετέθη πρόσφατα σε πλήρη εφαρμογή.
Τί είναι το ακρυλαμίδιο και πως
σχετίζεται με τον καρκίνο

Το ακρυλαμίδιο είναι μια οργανική ένωση με χαμηλό μοριακό
βάρος, ιδιαίτερα διαλυτή στο
νερό, η οποία σχηματίζεται από
τα φυσικώς απαντώμενα συστατικά ασπαραγίνη και σάκχαρα σε
ορισμένα τρόφιμα, όταν αυτά
παρασκευάζονται σε θερμοκρασίες συνήθως υψηλότερες από
120°C και υπό συνθήκες χαμηλής
υγρασίας. Σχηματίζεται κυρίως
σε πλούσια σε υδατάνθρακες
ψημένα ή τηγανισμένα τρόφιμα,
όπως τα δημητριακά, οι πατάτες
και οι κόκκοι καφέ, των οποίων οι

πρώτες ύλες περιέχουν τις πρόδρομες ουσίες του ακρυλαμιδίου.
Το 2015 η Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίμων εξέδωσε γνώμη σχετικά με το ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα, όπου ανέ-

επηρεάσει τον τρόπο παραγωγής
ορισμένων προϊόντων που καταναλώνονται σε καθημερινή βάση.
Πρόκειται για:
Α) Τηγανητές πατάτες, άλλα
τεμαχισμένα (τηγανισμένα σε
φριτέζα) προϊόντα και
πατατάκια κομμένα σε
φέτες από φρέσκιες
πατάτες·
Β) Πατατάκια, πρόχειρα
φαγητά, κράκερς και
άλλα προϊόντα πατάτας
από ζύμη πατάτας
Γ) Ψωμί

φερε ότι ενδέχεται να αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε
καταναλωτές όλων των ηλικιακών ομάδων με τα παιδιά είναι η
πλέον εκτεθειμένη ομάδα κινδύνου με γνώμονα το σωματικό
βάρος.
Ποια τρόφιμα θα επηρεαστούν
Στο πλαίσιο της προστασίας της
δημόσιας υγείας και των Ευρωπαίων πολιτών, ένας νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δημοσιεύθηκε στην επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017, ετέθη την Τετάρτη,
11 Απριλίου σε πλήρη ισχύ. Ο
κανονισμός της ΕΕ για την
άμβλυνση του κινδύνου και επιπέδων αναφοράς για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα αναμένεται να

Δ) Δημητριακά προγεύματος (εξαιρουμένου του χυλού
βρώμης)
Ε) Αρτοσκευάσματα: μπισκότα,
βουτήματα, φρυγανιές, μπάρες
δημητριακών, scones, χωνάκια,
γκοφρέτες, τηγανίτες και ψωμί
πιπερόριζας, καθώς και κράκερς,
ψωμί τύπου φρυγανιάς και υποκατάστατα ψωμιού. Στην εν λόγω
κατηγορία ως κράκερ νοείται το
ξηρό μπισκότο (ένα ψημένο προϊόν με βάση το αλεύρι δημητριακών)·
ΣΤ) Καφές
Ζ: Καβουρδισμένος καφές·
Η) Στιγμιαίος (διαλυτός) καφές·
Θ) Υποκατάστατα καφέ·
Ι) Παιδικές τροφές και μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά που προορίζονται για
βρέφη και μικρά παιδιά.
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Συμβουλές πρόληψης από τον ήλιο
• Μπορείτε να χαίρεστε με μέτρο τον ήλιο, αλλά λαμβάνοντας πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας. Δηλαδή, αντιηλιακό με υψηλό
δείκτη προστασίας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται ανά 2 ώρες και κάθε φορά που βγαίνετε από τη θάλασσα. Απλώνετε αρκετή ποσότητα αντιηλιακού. Δύο στρώσεις είναι καλύτερες
από μία. Μην ξεχνάτε τα αφτιά, το πίσω μέρος
του λαιμού, το πάνω μέρος του άκρου ποδιού
και τα χέρια σας.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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• Μην κάθεστε πολλές ώρες στον ήλιο. Αποφεύγετε την έκθεσή σας σε αυτόν τις ώρες που
η ηλιακή ακτινοβολία είναι ισχυρότερη (11 π.μ.
- 4 μ.μ.).
• Μη θεωρείτε ότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος
αν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος.

• Ένα ήδη μαυρισμένο δέρμα συνεχίζει να χρειάζεται προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του
ήλιου και τις βλαβερές του επιπτώσεις.
• Μη φοράτε ποτέ άρωμα ή κολόνια στον ήλιο. Το
δέρμα κινδυνεύει από αλλεργίες ή λεκέδες.
• Το νερό ανακουφίζει από τη ζέστη, αλλά δεν σας
προστατεύει από τον ήλιο. Οι σταγόνες του δρουν
σαν φακοί, προσελκύοντας τις ακτίνες του ήλιου και
αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκαύματος.
• Φροντίστε να φοράτε πλατύγυρο καπέλο, ώστε να
προστατεύει αρκετά τα μάτια, το πρόσωπο και τον
σβέρκο, περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες.
• Διαλέξτε προσεκτικά τα γυαλιά ηλίου, τα οποία
πρέπει να έχουν τα κατάλληλα φίλτρα.
• Μην ξεχνάτε και την προστασία των μαλλιών σας,
ιδιαίτερα αν είναι βαμμένα. Ο ήλιος και η θάλασσα
ξηραίνουν την τρίχα και αλλοιώνουν το χρώμα.

Πρώτη με διαφορά η Κύπρος
στη χρήση ΜΚΔ (Facebook)

H

χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
(Facebook) αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες
συνήθειες των Ευρωπαίων, χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ότι κανείς δεν του έχει γυρίσει για τα καλά
την πλάτη. Το ΜΚΔ (Facebook) αποτελεί μία από τις
δημοφιλέστερες εφαρμογές του 21ου αιώνα, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες μόνο στην ευρωπαϊκή
ήπειρο.

Επισημάνσεις έρευνας
Σύμφωνα, με έρευνα του jodi.graphics, που αξιοποίησε
στατιστικά
στοιχεία
από
το
internetworldstats.com, η πρωταθλήτρια χώρα με
τους περισσότερους χρήστες του Facebook (πάντα σε
αναλογία με το σύνολο του πληθυσμού που έχει πρόσβαση στο διαδίχτυο) είναι η Κύπρος, με ποσοστό
χρηστών επί του συνόλου των χρηστών, να φτάνει το
88,8%. Συγκεκριμένα, από τους 901,369 χρήστες του
διαδικτύου οι 800.000 το χρησιμοποιούν.
Στη δεύτερη θέση ακουλουθεί η Βουλγαρία με ποσοστό 78,3%, ενώ το «χάλκινο μετάλλιο» παίρνει η Πορτογαλία με 78,1%.

Σοβαρά … αστειάκια
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Οι λιπαρές τροφές που μας αγαπάνε!

ιλώντας για λίπος, το μυαλό
μας συνήθως πάει σε κάτι
κακό. Στην πραγματικότητα όμως
δεν είναι έτσι, καθώς πέρα από τα
«κακά» κορεσμένα λιπαρά υπάρχουν και τα «καλά» λιπαρά που
φροντίζουν την υγεία μας. Πού θα
βρούμε όμως αυτά τα «καλά»
λιπαρά; Ποιες είναι εκείνες οι
λιπαρές τροφές που πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε στο διατροφικό μας προγραμματισμό;

ιδιαίτερα δημοφιλές στις μεσογειακές χώρες, όπου καταναλώνεται
συχνά και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και ενώ παλαιότερα
πολλοί ίσως τη θεωρούσαν «ψάρι
των φτωχών» λόγω της χαμηλής
της τιμής, νεότερα δεδομένα στην
επιστήμη της διατροφής την κατα-

Οι λιπαρές λοιπόν τροφές που δεν
πρέπει να λείπουν από τη διατροφή μας είναι:
Αβοκάντο: Το αβοκάντο αποτελεί
μία από τις καλύτερες πηγές
καλών λιπαρών. Τα λιπαρά του
είναι κυρίως μονοακόρεστα, που
ασκούν
καρδιοπροστατευτική
δράση, μειώνοντας τα επίπεδα
«κακής» χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων.
Καρύδια: Αποτελούν μία από τις
πλουσιότερες φυτικές πηγές ω-3
λιπαρών οξέων, ενώ η περιεκτικότητά τους σε α-λινολενικό οξύ
είναι υψηλότερη από κάθε άλλο
είδος ξηρού καρπού. Ερευνητικά
δεδομένα δείχνουν ότι τα καρύδια
μπορούν να συμβάλουν στη μείωση
της «κακής» χοληστερίνης, της
αρτηριακής πίεσης, του οξειδωτικού στρες και ορισμένων δεικτών
φλεγμονής, αλλά και στη βελτίωση
της λειτουργίας των αγγείων.

τάσσουν σίγουρα στα «πλούσια»
ψάρια, τουλάχιστον όσον αφορά
τη διατροφική της αξία.
Σολομός: Ο σολομός αποτελεί μια
θαλασσινή γεύση που έρχεται από
τις βόρειες χώρες της Ευρώπης.
Αναμφισβήτητα, είναι μια ξεχωριστή επιλογή που καταφέρνει να
συνδυάζει υψηλή διατροφική αξία
με μοναδική γευστικότητα, ικανοποιώντας τις προτιμήσεις και των
πιο απαιτητικών. Η φήμη του
σολομού ως μιας ιδιαίτερα υγιεινής επιλογής οφείλεται στην

Σαρδέλα: Η σαρδέλα είναι ένα ψάρι

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

υψηλή περιεκτικότητά του σε ω-3
λιπαρά οξέα και κυρίως σε εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA) και δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA). Μάλιστα, μια
μερίδα 120 γραμμαρίων παρέχει το
60% της συνιστώμενης ημερήσιας
πρόσληψης σε ω-3 λιπαρά οξέα.
Ελαιόλαδο: Ουσιαστικά το «μυστικό» του βρίσκεται
στο είδος των λιπαρών οξέων που
περιέχει, αφού αποτελείται κυρίως από
μονοακόρεστα
λιπαρά, τα οποία
συνδέονται με βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ και
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ειδικά όταν
καταναλώνονται σε
αντικατάσταση των κορεσμένων.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ταχίνι: Το ταχίνι είναι ένα προϊόν
υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε ενέργεια και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, το οποίο είναι
ιδιαίτερα δημοφιλές σε χώρες της
Μεσογείου και της Ανατολής.
Λιναρόσπορος: Η ελαφρά γλυκιά
γεύση του σε συνδυασμό με την
υψηλή περιεκτικότητά του σε ωφέλιμα για την υγεία θρεπτικά
συστατικά καθιστούν τον λιναρόσπορο μια σύγχρονη θαυματουργή
τροφή η οποία δεν θα πρέπει να
λείπει από το διαιτολόγιό μας.

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Ημέρα που πρέπει να έχεις
ευελιξία, για να καταφέρεις να
ανταπεξέλθεις στις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν,
θα είναι σήμερα. Μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά, αρκεί να μην
παρασυρθείς και πεις πράγματα
που δεν πρέπει. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να λειτουργείς ομαδικά, γιατί
μόνο έτσι θα έχεις αποτελέσματα,
αλλά και θα μοιραστείς τις ευθύνες.
Ταύρος: Μπορείς να αρχίσεις να
κάνεις κάποιες ουσιαστικές αλλαγές
στη ζωή σου και να ξεχάσεις τις
παλιές τακτικές, που μπορεί να σε
κρατούσαν πίσω στην πορεία των
σχεδίων σου. Άνοιξε τα φτερά σου
και δες τα πράγματα με περισσότερη
αισιοδοξία. Μόνο έτσι θα βαδίσεις
σταθερά στην οδό της επιτυχίας.
Έχεις όλα τα φόντα για να πετύχεις
ό,τι βάλεις στο μυαλό σου, αρκεί να
εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις καλές
επιρροές που σου στέλνουν οι πλανήτες!
Δίδυμοι: Η σημερινή μέρα θα έχει
πολύ άγχος, καθώς οι υποχρεώσεις
σου είναι πάρα πολλές και στην
πραγματικότητα δεν τις προλαβαίνεις όλες μόνος σου. Όπως και να
έχει, θα πρέπει να είσαι ψύχραιμος
και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς,
χωρίς να βγαίνεις από τα όριά σου.
Καρκίνος: Καλά θα κάνεις να ασχοληθείς με κάποια φυσική δραστηριότητα ή άθλημα, προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της
ψυχολογικής και της σωματικής σου
ηρεμίας. Θα υπερισχύει μια πιο
λεπτή και διακριτική τάση, που θα
σε οδηγήσει γενικά σε καλύτερες κοι-

νωνικές επαφές και θα βελτιώσει τις
ήδη υπάρχουσες φιλίες σου.
Λέων: Η μέρα θα φέρει απρόσμενα
νέα στην ζωή σου, που θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Με τις καλές επιρροές που δέχεσαι, οι λύσεις που
αναζητάς σου έρχονται ουρανοκατέβατες και σε πιάνει μια πελώρια
λαχτάρα, για να πραγματοποιήσεις
τους στόχους σου. Φέρε ένα αέρα
ανανέωσης στη ζωή σου και άρχισε
να βλέπεις τα πράγματα πιο θετικά
και αισιόδοξα, γιατί αυτό απαιτεί η
παρούσα περίοδος.
Παρθένος: H ενεργητικότητα σου,
θα είναι στα ύψη και θα θελήσεις να
κάνεις πολλές αλλαγές σε βασικούς
τομείς της ζωής σου. Φρόντισε να
μετριάσεις την παρορμητικότητά
σου και να την περιορίσεις μόνο στα
ερωτικά σου, που μπορεί να σου
αποδώσει τα μέγιστα. Ευχάριστες
εκπλήξεις από αγαπημένα άτομα, θα
σου δώσουν χαρά.
Ζυγός: Το παρελθόν σε ταλαιπωρεί
μέσα από ζητήματα που εξακολουθούν να σου δημιουργούν πρόβλημα
και πρέπει να δεις με μεγαλύτερη
σοβαρότητα τις λύσεις που έχεις στα
χέρια σου. Μέσα από κάποιες επαφές και συζητήσεις που θα κάνεις,
ενδέχεται να τα βάλεις στον σωστό
δρόμο. Με λίγη υπομονή και περισσότερη δουλειά, τα πράγματα θα
φτιάξουν γρήγορα.
Σκορπιός: Έχεις πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με το μέλλον και
με θέματα που μέχρι τώρα σε κούραζαν και σταματούσαν την πορεία
σου. Θα καταφέρεις σημαντικά
βήματα σε παρελθοντικές υποθέσεις

σου, που καθυστερούσαν και δεν
έβρισκαν λύσεις. Μετρίασε την ταχύτητα σου, γιατί δύσκολα οι άλλοι θα
αντέξουν τους ρυθμούς σου και έχεις
ανάγκη την δική τους συμμετοχή.
Τοξότης: Τα πράγματα πηγαίνουν
πολύ καλά για εσένα, με τις θετικές
επιρροές που δέχεσαι σήμερα. Όσο
κι αν δεν το πιστεύεις, μπορείς να
αρχίσεις να αισιοδοξείς και να δεις
με ψυχραιμία ακόμα και τα προβλήματα του παρελθόντος, που σε
καθυστερούν. Αν δεν κάνεις βιαστικές κινήσεις, όλα θα εξελιχθούν υπέρ
σου!
Αιγόκερως: Πρέπει να κάνεις μια
αλλαγή στη συμπεριφορά σου και
τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους
γύρω σου. Δείξε μια καλύτερη διάθεση και κινήσου με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Τα νεύρα
μόνο σε κακό μπορούν να σου βγουν
και πρέπει να τα περιορίσεις στο
ελάχιστο.
Υδροχόος: Οι εκκρεμότητες που
έχεις, σε κάνουν να πνίγεσαι σε μια
κουταλιά νερό. Στην πραγματικότητα, όλα είναι στο κεφάλι σου και με
λίγη ψυχραιμία μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Μην κλείνεσαι στον
εαυτό σου και μίλα με φίλους, που
μπορούν να βοηθήσουν.
Ιχθείς: Η μέρα είναι αρκετά ήρεμη για
το ζώδιό σου και στον ελεύθερο σου
χρόνο θα έχεις τη διάθεση να κάνεις
μια ανασκόπηση στο παρελθόν και
να λύσεις τα ζητήματα που σου
έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Κάνε τις
κινήσεις σου χωρίς άγχος και βιασύνη και κυρίως χωρίς να επηρεάζεσαι
από ό,τι λένε οι γύρω σου.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Τυρόπιτα με τέσσερα τυριά
Υλικά:
450 γρ. πακέτο φύλλο
κρούστας
500 γρ. γάλα φρέσκο, 6 αυγά
1 κιλό τριμμένη μυζήθρα
400 γρ. τριμμένη φέτα
500 γρ. τριμμένο κασέρι
500 γρ. τριμμένη κεφαλογραβιέρα, πιπέρι, λιγο μοσxοκαρυδο, λίγο βούτυρο λιωμένο ή ελαιόλαδο για τα φύλλα

Εκτέλεση: Ανακατεύω σε ένα μεγάλο μπωλ ολα τα τυριά
και προσθέτω το πιπέρι και λιγο μοσxοκάρυδο. Βουτυρώνω ένα ταψί ή πυρέξ και βαζω δύο βουτυρωμένα φύλλα
ζύμης. Αν ανοίξατε φύλλο στο χερι, αφήστε το λίγο να
στεγνώσει. Έτσι η πίτα θα γίνει πιο τραγανή. Ρίχνω γέμιση και εναλλάξ βουτυρωμένα φύλλα ζύμης. Δεν πειράζει
αν το φύλλο είναι τσαλακωμενο. Συνεχίζω έτσι, δηλαδή
γεμίζω και απλώνω τα φύλλα μεχρι να τελειώσει η γέμιση. Όταν τελειώσει η γέμιση της τυρόπιτας, την σκεπάζω
με 2 φύλλα βουτυρωμένα και κλείνω τα φύλλα γύρω γύρω
στο ταψί μου. Χαράζω με ένα μαχαίρι την τυρόπιτά μου.
Χτυπάω τα έξι αυγά με το γάλα και περιχύνω το μείγμα
τους στο ταψί. Ραντιζω με λιγο νερο και ψήνω την τυρόπιτα για 50 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180
βαθμούς ώσπου να ροδίσει καλά.
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ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 312 - 27 ΜΑΪΟΥ 1955

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 5/2018 19/4/2018

ΤΟΠΙΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Αποτελέσματα
Ημιτελικής Φάσης
Κυπέλλου ΠΑΑΟΚ
Α’ Κατηγορίας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών 2-1
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΚΗΣ ΜΗΝΑ
Κορφής
0-10
Με τα πιο πάνω αποτελέσματα οι ομάδες
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ και
ΧΡ.ΜΗΝΑ Κορφής θα
αγωνισθούν για τον
τελικό Κυπέλλου.
Το γήπεδο και η ώρα
διεξαγωγής του του
αγώνα θα αποφασισθεί σε συνεδρία του
Διοικητικού
Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας στη
παρουσία των δύο
Σωματείων.
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70.000 ............. 089143

200 .................. 047124

10.000 ............. 050757

200 .................. 033985

5.000 ............... 073111

200 .................. 031767

1.000 ............... 048660

200 .................. 076162

1.000 ............... 046878

200 .................. 050459

1.000 ............... 107412

200 .................. 094596

1.000 ............... 066458

200 .................. 056284

1.000 ............... 071548

200 .................. 047822

1.000 ............... 045596
1.000 ............... 010477
1.000 ............... 081756
500 .................. 102239
500 .................. 029049
500 .................. 102087
500 .................. 038016
500 .................. 069810
500 .................. 084037
500 .................. 024919
500 .................. 023876

200 .................. 071294
Άλλα ποσά
Από €100 οι λήγοντες σε
6934, 0094
Από €50 οι λήγοντες σε
0281, 6567
Από €20 οι λήγοντες σε
128, 357
Από €10 οι λήγοντες σε
658, 475
Από €4 οι λήγοντες σε
94, 65

ΛΥΣΗ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Όπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει, έτσι
και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται.
Καθένας μπορεί να θυμώσει,
είναι εύκολο. Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό βαθμό,
για το σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με το
σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Εκπονήθηκε σχέδιο δράσης της 2ης Βουλής των Νέων

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Χ

ρήσιμη από κάθε άποψη ήταν η
Ενδιάμεση Συνάντηση της 2ης
Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στο Σπίτι του Εθελοντή στη
Κοκκινοτριμιθιά, μετα από πρωτοβουλία του Προέδρου της 2ης
Βουλής Νέων Αντιπροσώπων
Ανδρέα Πιπερίδη και των συνδιοργανωτών, Συμβούλιο Νεολαίας
Κύπρου
και
Cyprus
Youth
DiplomaCY. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε
ο Γραμματέας του Τμήματος
Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ Νίκος
Καλαθάς ως προεδρεύοντας της
Επιτροπής Εργασίας.

Επιτροπών που προσομοιώθηκαν
και τη λήψη απόφασης εκ μέρους
των Επιτροπών για την περαιτέρω
πορεία και χαρτογράφηση των
δραστηριοτήτων αυτών για προώ-

Η πραγματοποίηση της ενδιάμεσης
συνάντησης είχε ως κύριο στόχο
την αξιολόγηση των υπομνημάτων
των πέντε Κοινοβουλευτικών

Στη συνάντηση παρευρεύθηκαν εκ
μέρους
της
Βουλής
των
Αντιπροσώπων οι βουλευτές
Δημήτρης Δημητρίου (ΔΗΣΥ),

• Αναγκαία
η ενεργότερη εμπλοκή
των νέων στην
κοινωνική και
πολιτική ζωή
θηση και εκτέλεση των υπομνημάτων.

Γιώργος Γεωργίου (ΑΚΕΛ) και ο
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου (Κίνημα
Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών).
Οι βουλευτές συνεχάρησαν τους
νέους για τις πρωτοβουλίες τους
και τους ενθάρρυναν να εμπλακούν
περισσότερο στα κοινά και την
πολιτική ζωή.
Ακολούθως, κάθε επιτροπή συνεδρίασε για την αξιολόγηση της
μέχρι σήμερα πορείας των ψηφισθέντων εκθέσεων και συνέγραψαν
Σχέδιο Δράσης για τα επόμενα
βήματα. Παρουσιάστηκαν τα
Σχέδια δράσης των Επιτροπών για
την καλύτερη προώθηση των υπομνημάτων και την περαιτέρω
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της 2ης Βουλής των Νέων
Αντιπροσώπων.

Ασθενοφόρα .................................... 22887171

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Η ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΘΑ ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΠ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ
ΣΑΛΟΝΑΤΑ ΛΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣ
• Έπεσαν Χαλκάνορας, Άσσια
και Ξυλοτύμπου

Η

Ένωση Νέων Παραλιμνίου νίκησε
στην τελευταία αγωνιστική εκτός
έδρας την Ομόνοια Αραδίππου επιστρέφοντας πανηγυρικά στα γνωστά
λημέρια της Α’ Κατηγορίας. Ένα βαθμό
πίσω της, η Αναγέννηση Δερύνειας που
πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή την
άνοδο της στα σαλόνια.

Με καλύτερη διαφορά τερμάτων από
την Ξυλοτύμπου, το ΘΟΪ Λακατάμιας
γλύτωσε τη διαβάθμιση.
Υποβιβάσθηκαν οι, Χαλκάνορας,
Εθνικός Άσσιας και Π.Ο. Ξυλοτύμπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15

• Απόλλων και ΑΠΟΕΛ νίκησαν προσμένοντας
την μεταξύ τους μετωπική σύγκρουση
• Έσπασαν τα αήττητα σερί της Ανόρθωσης
εκτός και της ΑΕΚ εντός

Σ

• Νίκες γοήτρου και αισιόδοξο αύριο
για Νέα Σαλαμίνα και Πάφο εκτός έδρας
• Μάδησε το «Τριφύλλι» η ΑΕΚ, σε κατάσταση
σύγχυσης και εκλογών η Ομόνοια

ε ξεκαθάρισμα λογαριασμών που θα
προκρίνει τον φετινό πρωταθλητή
θα επιδοθούν την ερχόμενη Κυριακή, ο
πρωτοπόρος Απόλλωνας και ο 2ος στη
βαθμολογία ΑΠΟΕΛ. Η διαφορά των δύο
βαθμών που τους χωρίζει, προκαθαρίζει ότι όποιος νικήσει θα αγκαλιάσει τον
τίτλο. Οι φίλοι των δύο κορυφαίων
ομάδων αλλά και οι ποδοσφαιρόφιλοι
ανεξαρτήτως σωματειακής τοποθέτησης, αναμένουν με αγωνία την αναμέτρηση της χρονιάς.

πεποίθηση και την ηρεμία που επικρατεί
στον σύλλογο.

ση για την εκχώρηση της ομάδας σε
επενδυτή.

Από την πλευρά του ο ΑΠΟΕΛ, έχει ως
μοναδικά όπλα την τεράστια εμπειρία
της Ευρώπης, τον αέρα του αυτοκράτορα της τελευταίας πενταετίας και την
δεξιοτεχνία κάποιων παικτών «κλειδιά».
Κύρια μειονεκτήματα του, η ανήσυχη
ηρεμία, τα μουρμουρητά που δίνουν και
παίρνουν με τη νωπή αλλαγή σκυτάλης
στην τεχνική ηγεσία και οι πολλοί τραυματισμοί που ταλαιπωρούν την ομάδα.

Στη Νέα Σαλαμίνα, οι νεαροί Κύπριοι
κάνουν θαύματα, προσδοκώντας ότι
στον προγραμματισμό 2018 - 19 τα
ταλέντα ντόπιας κοπής θα παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο ΑΠΟΕΛ θέλει τον τίτλο για να συνεχίσει για 6η συνεχή χρονιά το Ευρωπαϊκό
του ταξίδι στο «ΤΣΙΑΜΠΙΟΝΣ ΛΗΓΚ»
αποδεικνύοντας ότι παραμένει κυρίαρχος στο Κυπριακό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Από την πλευρά του, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που θέλει διακαώς τον τίτλο ύστερα
από 12 χρόνια άγονης προταθλητικής
πορείας, επιδιώκει να αμφισβητήσει την
ΑΠΟΕΛίστικη
αυτοκρατορία.
Ο
Απόλλωνας οδεύει στον τελικό έχοντας
φοβαρά πλεονεκτήματα με αιχμή το
συγκροτημένο σύνολο, την φορμαρισμένη επιθετική γραμμή, την μεγάλη αυτο-

Στη μάχη για την 3η θέση, Ανόρθωση και
ΑΕΚ θα παλέψουν μέχρι τέλους, με την
«Μεγάλη Κυρία» να βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση λόγω του βαθμολογικού
της προβαδίσματος. Η ΑΕΚ έχει περισσότερο στραμμένο το βλέμμα της προς
το Κύπελλο μέσω του οποίου θέλει να
πάρει το Ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Αποχαιρέτησε και μαθηματικά την Α’
κατηγορία ο Ολυμπιακός Λευκωσίας
μετά τη συντριβή του από τηνν ΑΛΚΗ
Ορόκλινης.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΟΜΟΝΟΙΑ δέχθηκε νέα ήττα, σκορπώντας εκ νέου την απογοήτευση, κρατώντας ωστόσο τη σπίθα της αναγέννησης
αναμμένη μέσω της επικείμενης Γενικής
Συνέλευσης η οποία θα αναδείξει τη νέα
ηγεσία που θα πάρει τη μεγάλη απόφα-

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σ

ΗΤΤΑ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

την τελευταία αγωνιστηκή, ο
Ονήσιλλος Σωτήρας που έχει ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής, έχει χάσει εκτός
έδρας από την ΑΠΕΠ. Η ομάδα της
Πιτσιλιάς παρά την νίκη της δεν κατάφερε να αποφύγει το μοιραίο πέφτοντας
στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ μαζί
με τον Φοίνικα και τον Λεβαδειακό.
Συντριπτική νίκη πέτυχε εκτός έδρας η
δεύτερη στη βαθμολογία ΜΕΑΠ η οποία
μαζί με τον Ακρίτα και φυσικά τον πρωταθλητή Ονήσιλλο, ανήλθαν στην Β’
Κατηγορία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τρεις στροφές πριν από πέσιμο της αυλαίας, οι δύο φετινοί μονομάχοι
Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ επιβεβαίωσαν τις αρχικές ενδείξεις ότι ο τίτλος
είναι καθαρή δική τους υπόθεση. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι οι πληρέστερες ομάδας και ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί, εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου, στην μεταξύ τους σύγκρουσηη τηνν Κυριακή το βράδυ στο
ΓΣΠ.

Το πρόσωπο

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΤΟΝ ΜΑΓΚΛΙΤΣΑ
Με το χατ - τρικ
που πέτυχε στον
θρίαμβο των πρωτοπόρων επί της
Ανόρθωσης,
ο
Άντον Μαγκλίτσα
αναδεικνύεται σε
πρόσωπο της αγωνιστικής. Με τα
τρία τέρματα, ο
Κροάτης επιθετικός
έφτασε στα 15, συμβάλλοντας σημαντικά στη φετινή πρωταγωνιστική
πορεία του Απόλλωνα.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

0-3
Κ. Χαραλάμους 16’, Τ. Μξαλφουρί 44’, 93’

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017 - 18 (ΠΛΕΪ ΟΦ)
9η Αγωνιστική - Προτελευταία
ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ

10η Αγωνιστική – Τελευταία
ΑΠΟΕΛ 0-3

ΑΝΟΡΘΩΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΕΛ
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Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Μουσικά ταλέντα στα εγκαίνια
της βιβλιοθήκης της ΣΕΚ
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

1

Δημιουργήθηκε στα τέλη του 2006 με πρωτοβουλία του αείμνηστου υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού Πεύκιου Γεωργιάδη. Η διαπίστωση ότι η
Κύπρος υστερούσε πολύ στα έγχορδα όργανα της
ορχήστρας, ώθησε τον υπουργό να ζητήσει από τον
διάσημο μουσικοπαιδαγωγό και βιρτουόζο βιολινίστα, Πανεπιστημιακό Καθηγητή Ματθαίο Καριόλου,
να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στα
έγχορδα όργανα αρχίζοντας πρώτα από το βιολί. Ο
κ. Καριόλου είναι από τις λίγες περιπτώσεις διεθνώς
όπου εκτός από τους φοιτητές του στο πανεπιστήμιο δίδασκε σε παιδιά από 3 χρόνων μέχρι μεταπτυχιακό επίπεδο καθαρά από ερευνητικό ενδιαφέρον
αναπτύσσοντας τη μέθοδό του βάση της οποίας τα
παιδιά μπορούν από μικρή ηλικία να ερμηνεύσουν
έργα μεγάλης δεξιοτεχνικής δυσκολίας.

2

Εμφανίστηκαν στις πιο διάσημες αίθουσες της
Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του
προγράμματος αυτού στην Κύπρο, δημιουργήθηκε η
ομάδα Cyprus Young Strings Soloists η οποία έχει ήδη
ένα βιογραφικό που θα το ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες. Εμφανίστηκαν σε μεγάλες προσωπικότητες
του πολιτικού, καλλιτεχνικού και θρησκευτικού
κόσμου (Πάπας Βενέδικτος XVI, Προέδροι διαφόρων
κρατών, Θρύλοι της Μουσικής) στις πιο διάσημες
αίθουσες της Ευρώπης (Musikverein Βιέννης, Βασιλικό Κονσερβατόριο Βρυξελλών, Πανεπιστήμιο
Lomonosov στη Μόσχα, Κυρηνάλειο Προεδρικό Μέγαρο στη Ρώμη, Βατικανό, Αίθουσα Μενουχίν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες κτλ) και συνεργάστηκαν με Συμφωνικές Ορχήστρες τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό ασκώντας μια άκρως επιτυχημένη πολιτιστική διπλωματία.

Ανεκτίμητος θησαυρός η βιβλιοθήκη της ΣΕΚ

Η

ΣΕΚ, αποτελεί πανεπιστήμιο
της ζωής και η νεότευκτη
Βιβλιοθήκη της είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός για την Κυπριακή
κοινωνία.
Την επισήμανση αυτή έκανε ο
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστας Χαμπιαούρης τελώντας
προχθές Δευτέρα τα εγκαίνια της
Βιβλιοθήκης της ΣΕΚ στην παρουσία της υπουργού Εργασίας Ζέτας
Αιμιλιανίδου. Εκθειάζοντας τον
σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει εδώ και πολλές δεκαετίες το
ελεύθερο εργατικό κίνημα της ΣΕΚ
για κοινωνική δικαιοσύνη, πρόοδο, ευημερία και εθνική προκοπή
τόνισε πως η λειτουργία της
Βιβλιοθήκης της ΣΕΚ, δεν συνδέεται μόνο με τις συνδικαλιστικές
δράσεις του κινήματος , αλλά πολύ
περισσότερο με τους διαχρονικούς
αγώνες του για Ελευθερία, Εθνική

Δικαίωση και Δημοκρατία του
τόπου μας. Για τον λόγο αυτό, η
συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη καθίσταται σημείο αναφοράς για τον ερευνητή, τον Ακαδημαϊκό, τον εργαζόμενο, τον μαθητή και την κοινωνία
γενικότερα.

Από την πλευρά του ο γ.γ της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας τόνισε ότι η
Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ αποτελεί προέκταση του Μουσείου της ΣΕΚ, όπου
φιλοξενούνται μοναδικά εκθέματα
που αποτυπώνουν τη συνδικαλιστική και εθνική ιστορία του τόπου

√ Στη Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ φιλοξενούνται περισσότερα
από 5000 βιβλία, στην Ελληνική γλώσσα, την Κυπριακή
διάλεκτο, την Αγγλική και σε άλλες ξένες γλώσσες,
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα
αντικρύσει θετικά κάθε προσπάθεια της ΣΕΚ για υποστήριξη του
έργου της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από τη σωστή τεκμηρίωση σημαντικών γεγονότων, που
πλέον αποτελούν πύλη στη γνώση
και τον Πολιτισμό της Κύπρου.

μας.
Το πρόγραμμα διανθίστηκε με
πρωτότυπες εκτελέσεις από μουσικό σχήμα του Προγράμματος
Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων
του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
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Συνεργασία με παγκόσμιους θρύλους της μουσικής. Τον Ιούνιο του 2018 έχουν προσκληθεί από
την Ευρωπαϊκή Ενωση να εμφανιστούν στο Στρασβούργο ανοίγοντας αλλά και κλείνοντας τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ που διοργανώνει η Ε.Ε. για τους
νέους. Το μεγάλο όμως επίτευγμα του Προγράμματος
είναι η συνεργασία με τους παγκόσμιους θρύλους
της Μουσικής Ivry Gitlis και Martha Argerich οι οποίοι αναγορεύθηκαν σε επίτιμους μέντορες του Προγράμματος.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Η ΣΕΚ Λεμεσού, δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση θέσεων οργανωτικού γραμματέα
για την κάλυψη των αναγκών του εργατικού
κέντρου
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι
31 Μαΐου 2018 προς τον Τίτο Τιμοθέου,
επαρχιακό γραμματέα της ΣΕΚ Λεμεσού.
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών
και ωφελημάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι
γυμνασίου με βαθμολογία 16 και άνω
ή απόφοιτοι Πανεπιστημίου. Οι υποψήφιοι θα
κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές
εξετάσεις και όσοι επιτύχουν θα κληθούν
και σε προφορική εξέταση.
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον επαρχιακό γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού στο τηλ. 25 861113

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Κ

Κρίσιμη εβδομάδα για τη ΣΚΤ

ρίσιμη χαραχτηρίζεται η τρέχουσα εβδομάδα για το μέλλον
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και του προσωπικού της
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα
υποβάλουν τη δεσμευτική προσφορά τους για εξαγορά της ΣΚΤ.
Το συνδικαλιστικό κίνημα αναμένει
από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΣΚΤ και την κυβέρνηση ως ιδιοκτήτρια, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις
τους έναντι των συντεχνιών ΣΕΚ,

www.sek.org.cy,

ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ για μεταφορά του
προσωπικού στη νέα ιδιοκτησία
και εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί από το
2014 μέχρι σήμερα με τη ΣΚΤ για
πλήρη κατοχύρωση των εργατικών
δικαιωμάτων.

Καλούμε τους εργαζόμενους να
επιδείξουν ψυχραιμία, ομοψυχία,
ενότητα και συσπείρωση γύρω
από το υπεύθυνο συνδικαλιστικό

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

κίνημα για αντιμετώπιση των
μεγάλων προκλήσεων της επόμενης μέρας, δήλωσε στην Εργατική
Φωνή ο γ. γ της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ. Διαβεβαίωσε δε,
ότι το συνδικαλιστικό κίνημα θα
πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να διασφαλισθούν τα
δικαιώματα των εργαζομένων
στη ΣΚΤ.

www.oho-sek.org.cy

