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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
• Μετά από καταγγελία της ΣΕΚ

5 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ «ΚΟΜΙΣΙΟΝ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Π

Έντονος προβληματισμός της ΕΠΑ
για τα τέλη στάθμευσης στο αεροδρόμιο

έντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές
ανισορροπίες στην Κύπρο διατύπωσε η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποδεικνύοντας συμμόρφωση μέχρι το τέλος του 2019

Σελ. 5

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η

ευρωστία του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας το

καθιστά θεσμικόν επενδυτή παγκόσμιας

Σελ. 9

εμβέλειας

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2997
TIMH 0.70€

Ω

ς σοβαρό θέμα που προκαλεί
αντικείμενο έντονου προβληματισμού θεωρεί η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού ((ΕΠΑ) την
καταγγελία που υπέβαλε πρόσφατα
η ΣΕΚ για τα τέλη στάθμευσης στο
αεροδρόμιο Λάρνακας τα οποία
είναι τσουχτερά. Παράλληλα, η διαχειρίστρια εταιρεία του συγκεκριμένου χώρου, εδώ και αρκετό καιρό
κατάργησε το δικαίωμα που παρείχε στους καταναλωτές για δωρεάν
στάθμευση διάρκειας 20 λεπτών.
Η ΣΕΚ αποτάθηκε στην ΕΠΑ την

οποίαν κάλεσε από τον περασμένο
Νοέμβρη να σχοληθεί αυταπάγγελτα
με το θέμα, όπως άλλωστε δικαιούται να πράξει από τη νομοθεσία

• Καταργήθηκε η δωρεάν
στάθμευση των 20 λεπτών
που διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής. Σε απάντηση προς τη ΣΕΚ
ημερομηνίας 22 Μαϊου 2018, η ΕΠΑ
αναφέρει πως, αφού ασχολήθηκε με
το θέμα ομόφωνα αποφάνθηκε πως

είναι σοβαρό και αποτελεί αντικείμενο έντονου προβληματισμού και
πρόσθεσε πως: «Τόσο οι μονοπωλιακές, όσο και οι ολιγοπωλιακές
καταστάσεις, είναι θέματα που
απασχολούν σε καθημερινή βάση
την Επιτροπή και αναλόγως προχωρά σε σχετικές έρευνες».
Η ΣΕΚ θα αναμένει περαιτέρω πληροφόρηση για το τι θα αποφέρει,
για το συγκεκριμένο θέμα ο έντονος
προβληματισμός της ΕΠΑ.

Επιδεινώνεται συνεχώς η ανταγωνιστική θέση της Κύπρου

Έ

ντονη ανησυχία εκφράζει η
ΣΕΚ για τη συνεχιζόμενη
πτώση του δείκτη παραγωγικότητας της Κυπριακής οικονομίας. Τα πρόσφατα στοιχεία
δείχνουν πως, η Κύπρος υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις
στην κατάταξη της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με το
2017.

Ανησυχεί έντονα η συνεχιζόμενη
μείωση της παραγωγικότητας
• Επείγει η προώθηση στοχευμένων πολιτικών συμβάλλοντας
στην αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας
Το θέμα εξετάσθηκε στο Επαγγελματικό Γραφείο της ΣΕΚ (φωτο)

Συγκεκριμένα, φέτος η Κύπρος
κατατάσσεται 41η από 63
χώρες ενώ πέρυσι βρισκόταν
στην 37η θέση.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τους διαχρονικούς
προβληματισμούς της ΣΕΚ η
οποία εδώ και αρκετά χρόνια
θέτει επί τάπητος το θέμα της
χαμηλής
παραγωγικότητας
χωρίς όμως ανταπόκριση από
τους κοινωνικούς εταίρους.
Τώρα που η κατρακύλα της
Κυπριακής παραγωγικότητας
κτυπά κόκκινο, η ΣΕΚ θεωρεί
ότι προβάλλει επιτακτική η
ανάγκη επίλυσης του προβλήματος, η διαιώνιση του οποίου
αποβαίνει πολλαπλώς επιζήμια για τον τόπο.
Στην παρούσα ιδιαίτερη χρο-

νεται επιβεβλημένη η εκπόνηση
μέτρων και η προώθηση στοχευμένων πολιτικών για αύξησή της παραγωγικότητας ώστε
να λειτουργήσει υποστηρικτικά
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η Κυπριακή οικονομία
δεν μπορεί να στηρίζεται εσαεί
στη φθηνή εργασία, υπέδειξε,
διαμηνύοντας πως αυτή τη
στιγμή, απαιτείται:

1
2

Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας

Προώθηση προγραμμάτων
για επενδύσεις στην έρευνα
και την καινοτομία

3

Επένδυση στο ανθρώπινο
δυναμικό και άρση της
επαγγελματικής επισφάλειας
ενισχύοντας τις συλλογικές
συμβάσεις.
νική συγκυρία που η ανάπτυξη
κινείται σε ανοδική πορεία
μετά από επτά χρόνια βαθιάς
ύφεσης, θεωρούμεν αναγκαία
τη συζήτηση του θέματος στον
κοινωνικό διάλογο, δήλωσε
στην Εργατική Φωνή ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Αδρέας Φ.

Μάτσας. Οφείλουμε
να αντικρύσουμε το
θέμα με τη δέουσα
σοβαρότητα προσδίδοντας ώθηση
στην
οικονομία.
Προς την κατεύθυνση
αυτή, σημείωσε, κρί-

Είναι ώρα να εγκύψουμε σοβαρά στο κεφάλαιο Παραγωγικότητα – Ανταγωνιστικότητα,
προσδίδοντας νέα πνοή στην
Κυπριακή οικονομία, προς
όφελος της ανάπτυξης και της
κοινωνικής προόδου, κατέληξε
ο γ.γ της ΣΕΚ.

Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του ΓεΣΥ

Ε

πειδή κατά καιρούς με αφορμή διάφορα γεγονότα
γίνεται λόγος για την κατάσταση στα δημόσια
νοσηλευτήρια και την ανάγκη για τη λειτουργία του
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), η ΣΕΚ δηλώνει ξεκάθαρα και με παρρησία πως, στο θέμα αυτό δεν υπάρχει
χώρος, ούτε για νέα πισωγυρίσματα, ούτε για αναβολές, ούτε για άλλου είδους εκτροπές.
Μετά από πολύχρονους κόπους, αγώνες και αγωνίες
η πολιτεία μέσα από ομόφωνες αποφάσεις που
λήφθηκαν στη βουλή καθόρισε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός
μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ. Η απόλυτη συνέπεια στην
εφαρμογή του ΓεΣΥ στη βάση των αποφάσεων και

τηρουμένων των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί
αδιαπραγμάτευτη αρχή και είναι η ώρα που όλοι οι
πάροχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οι
κοινωνικοί εταίροι πρέπει να παραμερίσουν τα επί

• Δεν επιτρέπονται ούτε εκτροπές
ούτε και αναβολές
μέρους οικονομικά ή άλλα συμφέροντα για το καλό
του κοινωνικού συνόλου.
Για την ομαλή πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ, να επισπευσθούν από την κυβέρνηση όλες οι απαραίτητες

διαδικασίες για την αυτονόμηση των νοσοκομείων,
ενώ παράλληλα, μέχρι να λειτουργήσει το Γενικό Σχέδιο Υγείας θα πρέπει τα δημόσια νοσηλευτήρια να
ενισχυθούν, να εκσυγχρονισθούν και να ξεκινήσουν
να λειτουργούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του
ΓεΣΥ, ώστε με τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό να
ανταποκρίνονται στις καθημερινά αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται
και ακούονται είναι εκ του πονηρού και απορρίπτονται. Το σύνολο των κοινωνικών εταίρων συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης και Υγείας
και ως εκ τούτου οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην
επίτευξη του μεγάλου κοινωνικού στόχου, σήμερα.
Απλά και ξεκάθαρα.

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

@

E
*

ντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απορρύθμιση στην αγορά εργασίας
Η ΣΕΚ υπέβαλε εισηγήσεις στη Βουλή κι αναμένει θετική αντίκρυση τους

*

όλος πρωτοποριακός να ανατεθεί στο Ανώτερο
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ)
Η Τουριστική Κύπρος το έχει απόλυτη ανάγκη
στην μετά κρίση εποχή

*

ρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα επιβάλλεται
να ληφθούν για αύξηση της παραγωγικότητας
Η Κύπρος δεν μπορεί να παραμένει ο φτωχός
συγγενής στην Ε.Ε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα

Ρ
Γ

Α

ξιώνουμε έναρξη κοινωνικού διαλόγου για να
διανοίξει νέα εποχή στις εργασιακές σχέσεις
στην μετα – κρίση περίοδο
Με ανοικτό πνεύμα και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

*

Τ

Διαφθορά και χαμηλή παραγωγικότητα:
αχίλλειες πτέρνες της οικονομίας

Η

διαφθορά που ταλανίζει τον
δημόσιο βίο και η χαμηλή
παραγωγικότητα τόσο της κρατικής μηχανής όσο και των επιχειρήσεων, αποτελούν εδώ και πολλά
χρόνια αιχμηρά αγκάθια ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. Την
περασμένη εβδομάδα, πληροφορηθήκαμε τα νεώτερα στατιστικά
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η
Κύπρος υποχώρησε κατά τέσσερις
θέσεις στην κατάταξη της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με το
2017.
Φέτος η Κύπρος κατατάσσεται 41η

α εύσημα στο Κέντρο Παραγωγικότητας για την
συγκροτημένη προώθηση της Παραγωγικότητας στην Εκπαίδευση
Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Ι

σχυρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται
στην επόμενη τριετία
Ωρα να πάρουν το μερίδιο τους και οι εργαζόμενοι που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της
κρίσης

*

Κ

ραυγή αγωνίας εκπέμπει η ΣΕΚ για τα στυγερά
κρούσματα εγκληματικότητας και την εκδηλούμενη έξαρση της παραβατικότητας
Ώρα για ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος

*

Η

*

παρέμβαση της ΣΕΚ για επαναφορά του επιδόματος Μάνας ήταν καθοριστική
Οφειλόμενη τιμή στην τιμημένη Ελληνίδα
Κύπρια Μάνα

*

θαρμένο ελαστικό συνοδεύει ένα στα τρία φορτηγά στην Κύπρο
Αδήριτη ανάγκη η λήψη δραστικών μέτρων για
να δαμασθεί η μολώχ της ασφάλτου

Φ

Ω

ρα για ποιοτική τουριστική ανάπτυξη στην
Κύπρο
Το ρεκόρ αφίξεων του 2018 ας σημάνει την
απαρχή για αναβάθμιση του τουριστικού μας
προϊόντος

*

Ν

έα εποχή ξεπροβάλλει στον Οργανισμό Χρηματοδότης Στέγης
Νέα αναβαθμισμένα προϊόντα και ποιοτικές
υπηρεσίες, ας αξιοποιηθούν από τους εργαζόμενους

*

Η

Κύπρος εισέρχεται δυναμικά στον αστερισμό
των πράσινων επαγγελμάτων και της γαλάζιας οικονομίας
Ας αξιοποιηθεί η νέα εποχή για ποιοτικότερες
θέσεις εργασίας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

xenis.xenofontos@sek.org.cy

από 63 χώρες ενώ πέρυσι βρισκόταν στην 37η θέση. Σύμφωνα με το
Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας της Ελβετίας, [ΙΜD] η πτωτική πορεία της Κύπρου είναι αποτέλεσμα χαμηλότερης κατάταξης
στις κατηγορίες της αποδοτικότητας του κράτους και των επιχειρήσεων καθώς και της υπάρχουσας
υποδομής.
Η αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται να
επιβεβαιώσει για μια άλλη φορά
τους διαχρονικούς προβληματισμούς της ΣΕΚ η οποία εδώ και
αρκετά χρόνια θέτει επί τάπητος
το θέμα της χαμηλής παραγωγικότητας. Δυστυχώς, τόσο οι Εργοδότες, όσο και οι εκάστοτε Κυβερνήσεις επιδεικνύουν πρωτοφανή
αδιαφορία, αφήνοντας το πρόβλημα να διαιωνίζεται με επιζήμιες επιπτώσεις για τον τόπο.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι σε τούτη
την χρονική συγκυρία που η
Κυπριακή οικονομία πήρε τα πάνω
της μετά από επτά χρόνια φαγούαρας, ήλθε η ώρα να βάλουμε τον
δάκτυλο επί τον τύπο των ίλων,
προωθώντας
αποτελεσματικά
μέτρα για αύξηση της παραγωγι-

• Ώρα να υιοθετηθεί ολοκληρωμένη στρατηγική για βελτίωση
της διαβρωμένης ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας
προς όφελος της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου.
κότητας τόσο στον δημόσιο, όσο
και τον ιδιωτικό τομέα.
Για τον δημόσιο τομέα επείγει η
ριζική μεταρρύθμιση στην κρατική
μηχανή προκειμένου να λειτουργεί
εύρυθμα και πιο παραγωγικά
αυξάνοντας σημαντικά τον δείκτη
παραγωγικότητας.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Για τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει
να δοθεί έμφαση στην ένταση
κεφαλαίου αντί στην ένταση εργασίας. Δηλαδή, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού των επιχειρηματικών
μονάδων αλλά και η δημιουργία
ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας, υιοθετώντας τα πρότυπα
ασφάλειας και υγείας. Ταυτόχρονα, οφείλουν να αντιληφθούν οι
εργοδότες ότι η Κυπριακή οικονομία δεν μπορεί εσαεί να στηρίζεται
στην εκμετάλλευση του φθηνού
εργατικού δυναμκού. Οι σύγχρονες
επιχειρήσεις στο νέο οξύ ανταγωνιστικό τοπίο για να επιβιώσουν
χρειάζεται να επενδύσουν στην
κατάρτιση και εκπαίδευση του
αθρώπινου δυναμικού, κτίζοντας
κουλτούρα παραγωγικότητας. Από
την πλευρά του, το κράτος έχει
υποχρέωση να επενδύσει στο καίριο κεφάλαιο της έρευνας και της
καινοτομίας δίδοντας κίνητρα στις
επιχειρήσεις για αύξηση της
παραγωγικότητας τους μέσω έξυπνων πρακτικών.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Η άλλη αχίλλειος πτέρνα της
Κυπριακής οικονομίας είναι η διαφθορά η οποία κατατρώσει τα
σωθικά της υγιούς δραστηριότητας εκτρέφοντας καρκινώματα
που δηλητηριάζουν την ορθόδοξη
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
15ης παγκόσμιας έρευνας για
θέματα απάτης [15thEY Global

Fraud Survey] το 80% διευθυντικών
στελεχών θεωρούν ότι η δωροδοκία και η διαφθορά είναι εκτεταμένα φαινόμενα στο επιχειρηματικό
περιβάλλον της Κύπρου.
Όπως σημειώνεται, τα επίπεδα
της δωροδοκίας και της διαφθοράς στην Κύπρο παραμένουν αρκετά υψηλά, επηρεάζοντας αρνητικά
το επενδυτικό κλίμα το οποίο έχει
απόλυτη ανάγκη ο τόπος. Την
κατάσταση στο μέτωπο της διαφθοράς και της διαπλοκής σχο-

λίασαν πρόσφατα με τα μελανότερα χρώματα ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο
Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός
Ελεγκτής. Η πεμπτουσία των
τοποθετήσεων τους είναι ότι το
μέγεθος της διαφθοράς και της
διαπλοκής στην Κύπρο
είναι
ασύλληπτο και συνεχίζει να βασιλεύει, παρά τα πλήγματα που υπέστη τον τελευταίο καιρό.
Υπό τη σκιά των πιο πάνω οδυνηρών πραγματικοτήτων, φρονούμεν
ότι ήλθε η ώρα να χαραχθεί ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης των υπό αναφορά προβλημάτων, προκειμένου να δοθεί ισχυρή
ώθηση στην υγιή οικονομική δραστηριότητα και στην αύξηση της
εθνικής παραγωγικότητας. Αναπόφευκτα, αυτό θα επενεργήσει
θετικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής
οικονομίας, διανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για ένα καλύτερο κοινωνικοοικονομικό αύριο.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/2018
Ισακίου ηγ. Δαλμάτων,
Βαρλαάμ οσίου, Ναταλίου μ.

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 30 ΜΑΪΟΥ 2018

ΠΕΜΠΤΗ 31/5/2018
Ερμείου μάρτυρος, Ευσεβίου,
των εν Ασκάλωνι μαρτύρων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6/2018
Ιουστίνου, Ιούστου, Χαρίτωνος Πύρρου Ιερομάρτυρος

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6/2018
Νικηφόρου Κων/πολεως, Εράσμου οσιομάρτ., Ιωάννου ν.,
Κωνσταντίνου νεομ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/6/2018
Αγίων Πάντων, Λουκιλλιανού,
Παύλης & των συν αυτοίς 4
νηπίων μ., Ιερίας. Πάππου,
Αθανασίου, Κων/νου εξ
Αγαρηνών

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,

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/6/2018
Μητροφάνους Κων/πόλεως,
Μάρθας & Μαρίας αδ. αγίου
Λαζάρου, Ιωάννου ηγουμ.
Μοναγρίου
ΤΡΙΤΗ 5/6/2018
Δωρεοθέου επ. Τύρου, 10
μαρτύρων εν Αιγύπτω,
Χριστοφόρου & Κόνωνος,
Νικάνδρου μ.

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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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

Επιτακτική ανάγκη ο εκσυγχρονισμός και ενίσχυση
του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου, ΑΞΙΚ

Τρομάζω με τα αποτελέσματα
των «νάρκοτεστ»

Τ

ρομάζω με τα στοιχεία που συνεχώς βγαίνουν
στην επιφάνεια με το νάρκοτεστ που διενεργεί
καθημερινά η αστυνομία.
Τρομάζω στην ιδέα πως τα παιδιά μας καθημερινά
εκτίθενται σε πραγματικούς κινδύνους και πως πολλές φορές η προσοχή μας εστιάζεται σε θέματα τα
οποία δεν θα έπρεπε τόσο πολύ να μας απασχολούν.
Φοβάμαι για το μέλλον των παιδιών μας αλλά και
για τον μεγάλο αριθμό νεαρών
προσώπων που κάνουν χρήση
ναρκωτικών ουσιών. Φοβάμαι τις
ανήθικες μεθόδους που χρησιμοποιούν καθημερινά οι έμποροι για
να σκορπούν τον θάνατο χωρίς να
Της Δέσποινας
τους παίρνει κανείς εύκολα είδηΗσαΐα
ση.
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Ας αφήσουμε κατά μέρος τις
αψιμαχίες, τις ίντριγκες τις αλληλοκατηγορίες και ας σταθούμε όλοι στο ύψος των
√ Γονείς, εκπαιδευτικοί,
περιστάσεων, δίδοντας
πολιτεία, οργανωμένοι την αναγκαία υπόσταση
φορείς ,αστυνομία
στο αστυνομικό σώμα να
οφείλουμε να ενώσουμε κάνει τη δουλειά του
δυνάμεις για να διασώ- απρόσκοπτα χωρίς φόβο
και χωρίς ανασφάλεια.
σουμε ότι διασώζετε
Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τους θεσμούς, εκείνους που χρειάζονται, ώστε σε καθημερινή βάση να
φυλάνε Θερμοπύλες και να προσπαθούν να προλαμβάνουν καταστάσεις που εξελίσσονται σε μάστιγες.
Η μάστιγα των ναρκωτικών βρίσκεται για τα καλά
μέσα στη ζωή μας και οι νέοι μας ανά πάσα στιγμή
μπορεί να πέσουν θύματα ενός καλοστημένου
κυκλώματος το οποίο μπορεί να γνωρίζει τις αδυναμίες αλλά και τις προσδοκίες νεαρών παιδιών με
αποτέλεσμα να πέφτουν εύκολα στην πλεκτάνη,
χωρίς πισωγύρισμα.
Γονείς, εκπαιδευτικοί, πολιτεία, οργανωμένοι φορείς,
αστυνομία οφείλουμε όλοι, με απόλυτο σεβασμό ό
ένας προς τη δουλειά του άλλου, να ενώσουμε δυνάμεις για να διασώσουμε ότι διασώζετε.
Μιλήστε στα παιδιά σας με απέραντη αγάπη και
κατανόηση, μιλήστε στους μαθητές σας με σεβασμό
και δεκτικότητα για να μπορέσουν και αυτοί όταν
πραγματικά χρειαστούν τη βοήθεια μας να εκφράσουν συναισθήματα και φοβίες με την ελπίδα να
προλάβουμε ή να καταστείλουμε εν τη γενέσει τους
ενέργειες οι οποίες θα παρασύρουν νέους ανθρώπους στην άβυσσο της απόλυτης ψευδαίσθησης και
της εικονικής ευχαρίστησης.
Δεν μας παίρνει να αναλώνουμε δυνάμεις για θέματα που μας απομακρύνουν από τον πραγματικό
στόχο: Τους νέους ανθρώπους που θα ορίζουν την
κοινωνία και το μέλλον της.
Δεν έχουμε κανένας την πολυτέλεια να κονταροχτυπιόμαστε για ζητήματα που επιλύονται ενόσω
υπάρχει καλή διάθεση, σεβασμός και δεκτική προσέγγιση.
Βρισκόμαστε όλοι καθημερινά στις εργασίες μας με
τα καθημερινά προβλήματα να στραγγίζουν τις
αντοχές μας και τον χρόνο για να συνυπάρξουμε με
τα παιδιά μας. Είμαστε απορροφημένοι με τα
εξαρτήματα της τεχνολογίας που αποτελούν και
αυτά μια πρόσκαιρη εξάρτηση.
Γρηγορείτε και ας προσπαθήσουμε με τα μάτια
ορθάνοικτα αλλά και με την καρδιά γεμάτη αγάπη
και το μυαλό με θετική σκέψη να προλάβουμε καταστάσεις και να δώσουμε στη νέα γενιά τη δυνατότητα να εκτιμά αυτά που έχει χωρίς επιπρόσθετες
απαιτήσεις.
Δύσκολο το εγχείρημα αλλά πιο δύσκολο είναι να
τρέχουμε πίσω από παιδιά προτού τα βρούμε να κείτονται στο χώμα με σύριγγες διασκορπισμένες γύρω
τους.

3

H

τουριστική βιομηχανία είναι
μια από τις πλέον δυναμικές
και συνεχώς μεταβαλλόμενες βιομηχανίες παγκοσμίως. Συνεπώς, η
σημασία της προσαρμογής του
εκπαιδευτικού συστήματος που
προετοιμάζει και τροφοδοτεί την
βιομηχανία στις συνεχώς διαμορφούμενες ανάγκες, είναι υψίστης
σημασίας, ιδιαίτερα στον τόπο
μας που ο τουρισμός αποτελεί τη
ναυαρχίδα της κυπριακής οικονομίας.
Από την άλλη, η διαθεσιμότητα
υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου
δυναμικού στον τομέα και η ενεργοποίηση πολιτικών δια βίου

Του Μιχάλη Μιχαήλ,
Αναπληρωτή γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

μάθησης, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση
του οξύτατου διεθνούς ανταγωνισμού στον τουρισμό. Η εισβολή της
τεχνολογίας, η ανάπτυξη του διεθνούς πολυθεματικού τουρισμού, η
πράσινη ανάπτυξη και οι οικολογικές δραστηριότητες,
έχουν
αυξήσει τις απαιτήσεις στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον
τουρισμό, εξελίσσοντας και αυξάνοντας κατ’ επέκταση την ανάγκη
για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται από τους
επαγγελματίες του τομέα. Επιπρόσθετα, ο τουρισμός έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες βιομηχανίες: Είναι ένας κλάδος
που έχει στο επίκεντρό του τον
άνθρωπο, τόσο από την πλευρά
του παρόχου υπηρεσιών όσο και
από την πλευρά του αποδέκτη που
είναι οι τουρίστες. Ο άνθρωπος
δημιουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες και ο άνθρωπος είναι
αυτός που τις απολαμβάνει και τις
αξιολογεί. Με αυτό το δεδομένο
μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε τον χαρακτήρα και τα προσόντα του εργαζόμενου που χρειάζεται η τουριστική βιομηχανία: O
εργαζόμενος του τουρισμού πρέπει να είναι ένας άνθρωπος θετικός, γνώστης των προϊόντων που
προσφέρει, γνώστης της ιστορίας, του πολιτισμού και των εθίμων του τόπου. Να είναι δημιουργικός και να επιδιώκει τη συνεχή
μάθηση και την επικοινωνία.
Με τα νέα λοιπόν δεδομένα και
ανάγκες που αντιμετωπίζει η τουριστική μας βιομηχανία, η τουριστική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία
ολοκληρωμένων στελεχών, στην
ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών και στην καλλιέργεια
μιας ολιστικής αντίληψης για το
τουριστικό προϊόν. Η εύκολη λύση
εργοδότησης προσώπων από την
Ανατολική Ευρώπη και Τρίτες
χώρες δεν διασφαλίζει σε καμιά
περίπτωση την ποιοτική ανάπτυξη μιας υπηρεσίας που θα πρέπει

να στηρίζεται στις αρχές της
παράδοσης και της φιλοξενίας. Το
οικονομικό όφελος των ξενοδόχων
και άλλων παρόχων της βιομηχανίας, μέσα από τις χαμηλές απολαβές και τα περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα, είναι πρόσκαιρο και κάθε άλλο παρά συνεισφέρει στο στόχο για μια αειφόρο
τουριστική ανάπτυξη. Άλλωστε
δεν είναι τυχαίο που και οι ίδιοι οι

√ Είναι η επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό του
τόπου που θα δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για μια
αειφόρο τουριστική ανάπτυξη
ξενοδόχοι στο πρόσφατο παρελθόν παραδέχτηκαν πως, η αλόγιστη απασχόληση αλλοδαπών
εργατών στη βιομηχανία οδήγησε
σε χαμηλή παραγωγικότητα.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ίδια η μελέτη που εκπόνησε πρόσφατα η μονάδα μεταρρυθμίσεων
της προεδρίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας υπογραμμίζει στα
βασικά της συμπεράσματα για τις
αδυναμίες και τις προοπτικές του
τουρισμού της Κύπρου πως, «Η
ανταγωνιστικότητα της Κύπρου
ως τουριστικός προορισμός είναι
μέτρια προς χαμηλή, αναγκάζο-

ντας την να ανταγωνιστεί με βάση
την τιμή με τις συνεπαγόμενες
συνέπειες στην κερδοφορία και
στους μισθούς». Στη συγκεκριμένη
μελέτη γίνεται εισήγηση για υιοθέτηση ενός «premium» μοντέλου
ανάπτυξης για την Κύπρο ως τουριστικού προορισμού με σκοπό να
αντιμετωπιστεί η «Χαμηλή αναγνωρισιμότητα της Κύπρου - οι
τουρίστες δεν γνωρίζουν τι προσφέρει η Κύπρος και τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με άλλους
τουριστικούς προορισμούς της
Μεσογείου».
Αν αυτή είναι λοιπόν η στρατηγική
κατεύθυνση του τουρισμού η επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων στη
βιομηχανία και η επικέντρωση στο
ντόπιο προσωπικό έχει καθυστερήσει και δεν μπορεί να αναμένει
άλλο. Η επένδυση στο ανθρώπινο
δυναμικό, και ιδιαίτερα στο ντόπιο
προσωπικό, θα προσδώσει αξία
στο τουριστικό μας προϊόν και θα
συμβάλει να δημιουργηθούν τέτοιες σχέσεις μεταξύ των παρόχων
και των πελατών οι οποίες θα
αντέχουν στο χρόνο. Την ανάγκη
για αξιοποίηση του ντόπιου προσωπικού μέσα από μια αξιοπρεπή
σχέση εργασίας, υπέδειξε και ο
ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
σε πρόσφατο συνέδριο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΞΙΚ
Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) με μια μεγάλη ιστορία και παράδοση στη δημόσια ανώτερη εκπαίδευση για τον τουρισμό,
ιδρύθηκε για να αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην
απασχόληση στην τουριστική βιομηχανία. Το ΑΞΙΚ δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο κοινού προγράμματος μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας,
των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας με σκοπό να
τροφοδοτεί με καταρτισμένους εργαζόμενους τις θετικές προοπτικές
της βιομηχανίας που διαφάνηκαν από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Η δημιουργία και συνεχής ανάπτυξη του ΑΞΙΚ είχε σημαντική συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη, αφού ο πυρήνας του εξειδικευμένου
προσωπικού που απασχολείτο στον τουρισμό, ιδιαίτερα τις δεκαετίες
1970, 1980 και 1990, ήταν οι απόφοιτοι του ΑΞΙΚ.
Επιπρόσθετα, η ποιοτική αναβάθμιση του ΑΞΙΚ και η ένταξη του στους
στρατηγικούς σχεδιασμούς της Παιδείας του τόπου, θα βοηθήσει στην
αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και θα δημιουργήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να τερματιστεί η απαξιωτική αντιμετώπιση των τουριστικών επαγγελμάτων από την κυπριακή
κοινωνία. Η συνεχιζόμενη επικέντρωση των ξενοδόχων και άλλων τουριστικών φορέων σε μια ποσοτική ανάπτυξη (νέες τουριστικές υποδομές και επεκτάσεις υφισταμένων, χαμηλά κόστη για να αυξήσουν το
φτηνό τουριστικό ρεύμα, ”all inclusive” κλπ.) δεν μπορεί να αποτελεί το
μέλλον του κυπριακού τουρισμού. Αυτό που θα κάμει την διαφορά στη
βιομηχανία και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια αειφόρο
τουριστική ανάπτυξη είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μέσα
από ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό και αναβάθμιση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 MAΪΟΥ 2018

Μεγαλύτερη προστασία ταξιδιωτών
μέσω νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας
• Τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2018
Μείωση και αποζημίωση

ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ; ΜΑΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

Μ

ε στόχο την περιατέρω
θωράκιση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών, θα τεθεί
σε ισχύ την 1η Ιουλίου νέα
Ευρωπαική Οδηγία.

επιστραφεί, εντός δεκατεσσάρων ημερών, το πλήρες ποσό
που κατέβαλε στον διοργανωτή εάν ισχύει μια εκ των πιο
κάτω προϋποθέσεων:

Με τη νομοθεσία εισάγονται,
μεταξύ άλλων, πρόνοιες με τις
οποίες καθορίζονται θέματα
που αφορούν τόσο την πληροφόρηση που θα πρέπει να
έχουν οι ταξιδιώτες σε σχέση
με τα ταξιδιωτικά πακέτα που
αγοράζουν όσο και τα δικαιώματά τους σε σχέση με θέματα
ακυρώσεων, επιστροφής χρημάτων, αλλαγής των συμφωνηθεισών τιμών, εκχώρησης
και καταγγελίας συμβάσεων,
αφερεγγυότητας των διοργανωτών και επαναπατρισμού.

● Εάν πριν από την έναρξη του
πακέτου, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως ο προορισμός, το
δρομολόγιο, η τουριστική
κατηγορία του καταλύματος,
τα παρεχόμενα γεύματα, οι
εκδρομές κ.ά, ή

Ο ταξιδιώτης δικαιούται
κατάλληλη μείωση της τιμής
για οποιαδήποτε περίοδο
παρουσιάστηκε πρόβλημα και
το οργανωμένο ταξίδι δεν εκτελέστηκε όπως προνοούσε η
σύμβαση. Επίσης, εάν ο καταναλωτής έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία από πρόβλημα
που προέκυψε κατά την εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού, δικαιούται να λάβει από το
διοργανωτή κατάλληλη αποζημίωση, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση. Ο Νόμος δίνει το
δικαίωμα στον καταναλωτή να
ζητήσει μείωση της τιμής ή
αποζημίωση μέχρι και δύο
χρόνια μετά την παρουσίαση
του προβλήματος.
Ωστόσο, δεν δικαιούται μείωση
της τιμής εάν ο διοργανωτής
αποδείξει ότι η ύπαρξη του
προβλήματος καταλογίζεται
στον ταξιδιώτη ή σε τρίτο
πρόσωπο, το οποίο δεν έχει
σχέση με την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή οφείλεται σε αναπόφευκτες και
έκτακτες περιστάσεις όπως
είναι το ξέσπασμα κάποιου
πολέμου ή άλλα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, όπως η
τρομοκρατία, σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία
όπως η εκδήλωση κρουσμάτων
σοβαρής ασθένειας ή φυσικές
καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμοί ή ακραίες καιρικές
συνθήκες.

Ακύρωση της σύμβασης
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, πριν
την έναρξη του πακέτου, να
ακυρώσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, χωρίς να
χρεωθεί οποιοδήποτε κόστος
για την ακύρωση και να του

● εάν ο διοργανωτής είχε αρχικά περιλάβει στη σύμβαση
κάποιες ειδικές απαιτήσεις
που είχατε ζητήσει και στη
συνέχεια αδυνατεί να τις
εκπληρώσει ή
● ο διοργανωτής προτείνει να
αυξήσει την τιμή του πακέτου
κατά ποσοστό που υπερβαίνει
το 8%, ακόμα και αν η πιθανότητα αύξησης για συγκεκριμένους λόγους προνοούνταν στη
σύμβαση.
Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα
ανά πάσα στιγμή, πριν την
έναρξη του πακέτου, να ακυρώσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, χωρίς να χρεωθεί
οποιοδήποτε κόστος για την
ακύρωση και να του επιστραφεί, εντός δεκατεσσάρων ημερών, το πλήρες ποσό που
κατέβαλε στον διοργανωτή σε
περίπτωση αναπόφευκτων και
έκτακτων περιστάσεων στον
τόπο προορισμού ή πολύ
κοντά σ’ αυτόν.
Ακόμα και αν δεν ισχύουν οι
πιο πάνω προϋποθέσεις, ο
καταναλωτής έχει το δικαίωμα
ανά πάσα στιγμή, πριν την
έναρξη του πακέτου, να ακυρώσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας
όμως στον διοργανωτή κάποιο
κόστος για την ακύρωση.
● Σε αυτή την περίπτωση, το
κόστος για την ακύρωση είναι
η τυποποιημένη χρέωση που
καθορίζεται στη σύμβαση, με
βάση τον χρόνο ακύρωσης της
σύμβασης
● εάν στη σύμβαση δεν καθορίζεται τυποποιημένη χρέωση
ακύρωσης της σύμβασης, το
ποσό της χρέωσης ακύρωσης
αντιστοιχεί στην τιμή του
πακέτου μείον τα έσοδα που
θα έχει ο διοργανωτής από την
εναλλακτική αξιοποίηση του
πακέτου που δεν θα χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής.

Ο ταξιδιώτης δικαιούται
κατάλληλη μείωση της τιμής
για οποιαδήποτε περίοδο
έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός
εάν ο διοργανωτής αποδείξει
ότι η έλλειψη συμμόρφωσης
καταλογίζεται στον ταξιδιώτη.
Παράλληλα, η νομοθεσία προνοεί όπως ο ταξιδιώτης λάβει
κατάλληλη αποζημίωση από
τον διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται λόγω
τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης,
εκτός εάν α) ο διοργανωτής
αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης καταλογίζεται στον
ταξιδιώτη, β) καταλογίζεται σε
τρίτο πρόσωπο, ξένο προς το
οργανωμένο ταξίδι ή γ) οφείλεται σε αναπόφευκτες και
έκτακτες περιστάσεις.
Επισημαίνεται επίσης ότι ο
έμπορος ευθύνεται για τυχόν
σφάλματα που οφείλονται σε

συνυπολογίζονται όλες οι εν
λόγω υπηρεσίες ή σε μία συνολική τιμή,
● συνδυάζονται μετά τη σύναψη σύμβασης με την οποία
ένας έμπορος προσφέρει το
δικαίωμα στον ταξιδιώτη να
επιλέξει μεταξύ διαφόρων
τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή
● αγοράζονται από χωριστούς
εμπόρους μέσω συνδεδεμένων
διαδικασιών κράτησης στο
διαδίκτυο όπου το όνομα, τα
στοιχεία πληρωμών και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται από τον
έμπορο με τον οποίο συνάπτεται η πρώτη σύμβαση σ’ άλλον
έμπορο ή εμπόρους και μια
σύμβαση με τον τελευταίο
έμπορο ή εμπόρους συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες μετά την επιβεβαίωση
κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

ενέργειες στις περιπτώσεις
όπου αυξάνει την τιμή στη
σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που ήδη έχει συνάψει με τον
ταξιδιώτη (η αύξηση της τιμής
υπόκειται σε προϋποθέσεις),
να παρέχει βοήθεια σε ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα και να παρέχει προστασία κατά της αφερεγγυότητας.
Επίσης, ο διοργανωτής έχει την
ευθύνη για την εκτέλεση του
πακέτου, ανεξάρτητα από το
αν οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες
θα εκτελεστούν από τον ίδιο ή
από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, και ως
εκ τούτου πρέπει να προβεί σε
συγκεκριμένες ενέργειες σε
περίπτωση που κάποιες ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται όπως συμφωνήθηκε
στη σύμβαση.
Ο διοργανωτής οργανωμένων
ταξιδιών οφείλει να παρέχει
εγγύηση για την επιστροφή του

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες που
καλύπτονται από τον Νόμο είναι:
• η μεταφορά επιβατών, η παροχή
καταλύματος, η ενοικίαση μηχανοκίνητου οχήματος και άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα των πιο πάνω.
• o διοργανωτής έχει την ευθύνη για
την εκτέλεση του πακέτου, ανεξάρτητα από το αν οι ταξιδιωτικές
υπηρεσίες θα εκτελεστούν από τον
ίδιο ή από άλλους παρόχους
ταξιδιωτικών υπηρεσιών
τεχνικά προβλήματα κατά τη
διαδικασία κράτησης, ενώ ο
έμπορος δεν ευθύνεται για τα
σφάλματα κρατήσεων, τα
οποία καταλογίζονται στον
ταξιδιώτη ή προκαλούνται
από αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Ποιους καλύπτει
η νέα οδηγία
Σύμφωνα με τη νομοθεσία,
οργανωμένο ταξίδι ή πακέτο
σημαίνει τον συνδυασμό τουλάχιστον δύο διαφορετικών
ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου
ταξιδιού, εάν οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν συνδυαστεί από
έναν έμπορο ή ανεξάρτητα από
το αν συνάπτονται χωριστές
συμβάσεις με παρόχους επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες αυτές:
● Αγοράζονται από ένα μόνο
σημείο πώλησης και έχουν
επιλεγεί πριν ο ταξιδιώτης
συμφωνήσει να πληρώσει,
● προσφέρονται, πωλούνται ή
χρεώνονται σε τιμή όπου

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες που
καλύπτονται από τον Νόμο
είναι οι εξής: η μεταφορά επιβατών, η παροχή καταλύματος, η ενοικίαση μηχανοκίνητου οχήματος και άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι
αναπόσπαστο τμήμα των πιο
πάνω.
Ο διοργανωτής οργανωμένων
ταξιδιών οφείλει να δίνει
συγκεκριμένες πληροφορίες
στον ταξιδιώτη πριν από τη
σύναψη της σύμβασης, να
προβαίνει σε συγκεκριμένες

συνόλου των ποσών που έχουν
καταβληθεί από τους ταξιδιώτες, σε περίπτωση που ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε οργανωμένο
ταξίδι δεν εκτελούνται λόγω
αφερεγγυότητας. Στις περιπτώσεις όπου το οργανωμένο
ταξίδι περιλαμβάνει και μεταφορά επιβατών, η εγγύηση θα
πρέπει να παρέχει επίσης εξασφάλιση για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή είναι στη διάθεση των πολιτών για δωρεάν παροχή συμβουλών σχετικά με τα δικαιώματα
του καταναλωτή για αγορές υπηρεσιών ή προϊόντων ή για το
ταξίδι εντός της ΕΕ - από ενοικίαση αυτοκινήτου, κράτηση
πακέτου διακοπών ή αεροπορικού εισιτηρίου μέχρι αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου.
Οι σύμβουλοι παρέχουν δωρεάν βοήθεια, πληροφόρηση και στήριξη με σκοπό τη διευθέτηση του παραπόνου, ενώ ο ρόλος του
Κέντρου είναι διαμεσολαβητικός. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου φιλοξενείται στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
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Προσωπικά δεδομένα: Σημαδιακές αλλαγές
στην καθημερινότητα μας
Σ

τις 25 Μαίου 2018, τέθηκε
σε εφαρμογή η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών
δεδομένω, Η νομοθεσία αυτή
απαιτεί όπως όλοι οι φορείς
και οι δημόσιοι οργανισμοί
και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα προσωπικά
δεδομένα με διαφάνεια και
ορθότητα.
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Κάθε πληροφορία, που
δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισής μας, είτε άμεσα, είτε έμμεσα π.χ. το όνομά μας, η διεύθυνσή μας, το email μας, η
τοποθεσία μας, το ιστορικό
περιήγησής μας. Επίσης περιλαμβάνουν
διαδικτυακούς
μηχανισμούς αναγνώρισης,
όπως η διεύθυνση IP, ή τα
cookies, που αποθηκεύονται,
στο φυλλομετρητή μας και οι
οποίοι χρησιμοποιούνται, για
να μας συνδέσουν, με τις
συσκευές, ή τις υπηρεσίες, που
χρησιμοποιούμε.
Ποια είναι τα δικαιώματά
μας;
- Να πληροφορούμαστε, με
ξεκάθαρο και εύκολα κατανοητό τρόπο, για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μας
δεδομένα, καθώς και ποια
δεδομένα χρησιμοποιούνται,
από ποιόν και για ποιους σκοπούς.
- Να έχουμε πρόσβαση, στα
δεδομένα μας, που ένας φορέας διατηρεί και να αποκτήσουμε αντίγραφό τους.
- Να διορθώσουμε λανθασμένα
δεδομένα μας.
- Να ζητήσουμε διαγραφή των
δεδομένων μας.
- Να ζητήσουμε, είτε προσωρινή, είτε μόνιμη αναστολή χρήσης των δεδομένων μας.
- Να λάβουμε τα δεδομένα μας,
σε τέτοια μορφή, που να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε
κάπου αλλού.
- Να εναντιωθούμε, σε αυτοματοποιημένες
αποφάσεις,
που βασίζονται στα προσωπικά μας δεδομένα και οι οποίες
μπορούν να μας επηρεάσουν
σημαντικά (π.χ. αξιολόγηση
και απόρριψη δανείου).
- Να ενημερωθούμε, αν τα
δεδομένα μας χάθηκαν, ή κλάπηκαν.
Οι φορείς πρέπει να σχεδιά-

• Τέθηκε στις 25 Μαίου 2018 σε εφαρμογή η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία
• Ας προσέξει ο καθένας μας σε τι συναινεί σε ό,τι αφορά στη χρήση των προσωπικών
μας δεδομένων
• Τα προσωπικά μας δεδομένα έχουν μεγάλη αξία και χρησιμοποιούνται, με πολλούς
τρόπους από εταιρείες, για να κερδίσουν χρήματα.
• Φραγμός στον ακατάσχετο βομβαρδισμό του κινητού μας και του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με ανεπιθύμητα μηνύματα

ζουν τα προϊόντα τους και τις
υπηρεσίες τους, με τρόπο φιλικό, προς την προστασία των
δεδομένων και της ιδιωτικής
ζωής, από την αρχή.
Όταν μας ζητείτε η άδεια να
χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα
μας, αυτό πρέπει να γίνεται, με
ξεκάθαρο και άμεσο τρόπο. Η
συναίνεση μας πρέπει να
είναι
αδιαμφισβήτητη,
συγκεκριμένη, βασισμένη σε
πληροφόρηση και να δίνεται,
ελεύθερα. Αυτό σημαίνει πως
πρέπει να λάβουμε πληροφόρηση, σε τι συγκεκριμένα θα
συναινέσουμε και να έχουμε
πραγματικές επιλογές.
Όταν π.χ, χρησιμοποιούμε, ή
υπογράφουμε σύμβαση, για
μια υπηρεσία, δεν πρέπει να
μας ασκείται πίεση να συναινέσουμε, στη χρήση, περισσότερων προσωπικών μας δεδομένων, από αυτά, που είναι
απαραίτητα, για να λάβουμε τη
συγκεκριμένη υπηρεσία.

Οι γίγαντες του διαδικτύου,
όπως Google και facebook,
κερδίζουν χρήματα, πουλώντας, σε διαφημιστές και
άλλους φορείς, στοχευμένη
πρόσβαση, στους χρήστες
τους, η οποία βασίζεται, σε
όλα όσα αυτοί οι γίγαντες
γνωρίζουν για τους χρήστες.
Σου διαφημίζουν συγκεκριμένα
αγαθά, όταν χρησιμοποιείς τις
υπηρεσίες τους και παρέχουν

υπηρεσίες τους. Οι «μεσίτες»
των προσωπικών δεδομένων
και οι εταιρίες διαφημιστικής
τεχνολογίας, όπως οι Axion,
Criteo, Experian κ.λπ., δεν
είναι γνωστές, στους καταναλωτές. Εργάζονται, κυρίως,
στο παρασκήνιο, χωρίς απευθείας επαφή με τους χρήστες
και βγάζουν χρήματα, πουλώντας τα προσωπικά δεδομένα
και παρέχοντας διαφημιστικά
εργαλεία, στους ανθρώπους
του μάρκετινγκ. Μπορούν να
μας στοχεύσουν οπουδήποτε,
οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιούμε.
Γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά μας
δεδομένα;
- Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελούν βασικά
δικαιώματα, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μας επιτρέπουν να
αποφασίζουμε, μόνοι μας, εάν,
πότε και κάτω από ποιες συνθήκες τα προσωπικά μας δεδο-

Πως οι εταιρείες
κεφαλαιοποιούν
τα
δεδομένα
μας;

- Οι εταιρίες μπορούν να γνωρίζουν πολλά για εμάς, συλλέγοντας και αναλύοντας τα
δεδομένα μας, συλλέγοντας και
αναλύοντας τα δεδομένα μας.
Αυτό μπορεί να αποβεί ωφέλιμο, όταν π.χ. μας παρέχει επωφελείς, εξειδικευμένες, για
εμάς, προσφορές. Όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για
δημιουργία διακρίσεων, σε
βάρος μας, ή για να χειραγωγήσει τη συμπεριφορά μας.
Όταν παραβιάζεται η προσωπική μας ζωή, χάνουμε την
ελευθερία μας να κάνουμε πληροφορημένες επιλογές.
Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει:
Να πληρώσουμε περισσότερα
χρήματα, για συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Βασισμένη, στο
προφίλ μας και στη συμπεριφορά μας, μια εταιρία μπορεί
να υποθέσει, για παράδειγμα,
ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ,
κάποιο προϊόν, ή ότι το χρεια-

Τι θα συμβεί αν τα δικαιώματά μας παραβιαστούν;
- Μπορούμε να καταθέσουμε παράπονο ή να
προχωρήσουμε νομικά.
- Μπορούμε να αιτηθούμε για αποζημίωση, για
υλικές, ή μη υλικές ζημιές. Π.χ. υλική ζημία
μπορεί να προκύψει, όταν ένα ξενοδοχείο δεν
προστατεύει, επαρκώς, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, τα στοιχεία κλάπηκαν και η
κάρτα χρησιμοποιήθηκε, από τρίτο. Η μη υλική

ζημία περιλαμβάνει ψυχική οδύνη, που προκλήθηκε, από λάθος αποκάλυψη ιατρικού
φακέλου.
- Οι εταιρίες μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, μέχρι και 20 εκατομμύρια ευρώ ή 4% του
παγκόσμιου τζίρου τους, όποιο από τα δύο
είναι υψηλότερο, αν παραβιάσουν αυτή την
νομοθεσία.

ζόμαστε επειγόντως, ή ότι
μπορούμε να πληρώσουμε
περισσότερα χρήματα, για να
το αποκτήσουμε.

Το αίτημα, για τη συναίνεση
μας, δεν πρέπει να «κρύβεται»,
μέσα σε μακροσκελείς και δυσνόητους όρους και συνθήκες, ή
σε κείμενα γενικά για τις πολιτικές προστασίας ιδιωτικής
ζωής. Πρέπει να γίνεται αντιληπτό, ξεκάθαρα και άμεσα.
Οι φορείς δεν έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν τη συναίνεση μας δεδομένη. Η συναίνεση πρέπει να είναι μια
ξεκάθαρη δική μας ενέργεια.
Η μη αντίδραση,
ή απλή περιήγηση, σε μια ιστοσελίδα, δε μπορεί
να
θεωρείται
συναίνεση.

τούν, με κάθε δυνατό τρόπο.
Για αυτό δε μπορούμε, πάντοτε, να εμπιστευόμαστε τέτοιες
εταιρίες, ότι θα δράσουν, σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα. Όταν έχουμε την εντύπωση ότι κάποιο αγαθό μας
παρέχεται δωρεάν, πρέπει να
γνωρίζουμε ότι, στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε το
προϊόν, που πωλείται.

Να δελεαστούμε να αγοράσουμε αγαθά, που ούτε θα το σκεφτόμασταν να το αγοράσουμε.
Οι εταιρείες μπορούν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητές μας και να μας στοχοποιήσουν, με το σωστό μήνυμα, τη
στιγμή, που θα είμαστε πιο
δεικτικοί.

μεγάλο κομμάτι των υποδομών
τους και των εργαλείων τους,
για να προβάλλουν διαφημίσεις σε εκατομύρια άλλες ιστοσελίδες, σε όλο το διαδίκτυο.
Για να το επιτύχουν αυτό το
στόχο, οι εταιρείες αυτές εντοπίζουν όλες μας τις κινήσεις,
στο διαδίκτυο, ακόμα και αν
δεν έχουμε κάνει εγγραφή, στις

μένα θα είναι διαθέσιμα και θα
χρησιμοποιηθούν, από τρίτους.
- Τα προσωπικά μας δεδομένα
έχουν μεγάλη αξία και χρησιμοποιούνται, με πολλούς τρόπους από εταιρείες, για να
βγάλουν χρήματα. Αυτό τις
ωθεί να απαντήσουν όσο το
δυνατό περισσότερα δεδομένα
μπορούν και να τα εκμεταλλευ-

Το διαδίκτυο δε λησμονεί (με
δική του πρωτοβουλία). Οι
επιπτώσεις της κακής χρήσης
δεδομένων μπορούν να φτάσουν πολύ «μακριά», για εμάς
τους ίδιους, αλλά και για την
κοινωνία, γενικότερα. Για
παράδειγμα, τα προσωπικά
μας δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν την ψήφο μας, στις
εκλογές. Ή να δημιουργήσουν
πρόβλημα, σε μια αίτησή μας,
για εργασία.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eυρωπαϊκή Επιτροπή:

Π

έντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην
Κύπρο, απηύθυνε την περασμένη
Πέμπτη η Ευρωπαική Επιτροπή
[Κομισιόν]
Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από
την Κύπρο να αναλάβει δράση το
2018 και το 2019 σε ό,τι αφορά την
υιοθέτηση βασικών νομοθετικών
μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας του
δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά
τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων και των τοπικών
κυβερνήσεων, αλλά και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
του δικαστικού συστήματος μέσω
της αναθεώρησης των αστικών
διαδικασιών, της αύξησης της
εξειδίκευσης των δικαστηρίων και
της δημιουργίας ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

5 συστάσεις για τις μακροοικονομικές
ανισορροπίες στην Κύπρο

δανείων με την εφαρμογή συνολικής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών τροποποιήσεων που επιτρέπουν την
αποτελεσματική επιβολή των
απαιτήσεων και διευκολύνουν την
πώληση δανείων, αλλά και ενσωμάτωση και ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών
και των συνταξιοδοτικών ταμείων.
Ζητά ακόμη από τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή βασικών
στοιχείων του σχεδίου δράσης για
την ανάπτυξη, ιδίως των στρατηγικών επενδύσεων ταχείας παρακολούθησης, και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της
πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, αλλά και ως προς τη βελτίωση των επιδόσεων των κρατικών
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με την
επανάληψη της υλοποίησης έργων

ιδιωτικοποίησης.
Ακόμη η Κομισιόν ζητά την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που
αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών
απασχόλησης και στην ενίσχυση
της υποστήριξης και της ενεργοποίησης των νέων που δεν εργάζονται στην εκπαίδευση ή στην
κατάρτιση. Κατά την Κομισιόν
πρέπει να υπάρξει ολοκλήρωση
της μεταρρύθμισης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και δράσεων για την αύξηση της ικανότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
Τέλος η Κομισιόν ζητά από τις
αρχές μέτρα ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταστεί πλήρως λειτουργικό το 2020, όπως είχε προγραμματιστεί.

1

Επιτάχυνση διαδικασίας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων

2

Επίσπευση μεταρρυθμίσεων στον
Δημόσιο τομέα

3

Υλοποίηση σχεδίου
δράσης για την
οικονομική ανάπτυξη

4

Στο ίδιο κείμενο συστάσεων η
Κομισιόν ζητά λήψη μέτρων για
την πλήρη λειτουργία της αφερεγγυότητας και των πλαισίων αποκλεισμού και να εξασφαλίσουν
αξιόπιστα και ταχέως συστήματα
για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας
και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων
ακίνητης περιουσίας.

Μέτρα για πιο
αποτελεσματικές
Δημόσιες Υπηρεσίες
Απασχόλησης

5

Πλήρης λειτουργία
του Γενικού Συστήματος Υγείας το 2020

Επιπλέον ζητά επιτάχυνση της
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων

Πρώτος δημοφιλέστερεος προορισμός
η Ισπανία και δεύτερος η Ελλάδα
• Που ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι το 2018;

Ψ

ηλά στις προτιμήσεις των
ευρωπαίων ταξιδιωτών
βρίσκεται η Ελλάδα αυτό το
καλοκαίρι, ιδιαίτερα για τους
Πολωνούς και τους Ιταλούς,
την ώρα που οι ευρωπαίοι
ταξιδιώτες στο σύνολό τους,
δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση
για διακοπές και πρόθεση για
μεγαλύτερες δαπάνες σε προορισμούς του εξωτερικού.
Η Ελλάδα αποτελεί δεύτερο
δημοφιλέστερο
προορισμό
εξωτερικού για τους Ιταλούς
τουρίστες (μερίδιο 9%) και
τρίτο για τους Πολωνούς (7%).
Μάλιστα, το μερίδιο των Ιταλών που προτιμούν αυτό το
καλοκαίρι Ελλάδα είναι αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με πέρυσι.
Αυτά είναι μερικά από τα
συμπεράσματα του 18ου
Βαρόμετρου Διακοπών της
Europ Assistance Group για τις
τάσεις στα ευρωπαϊκά ταξίδια, που πραγματοποιήθηκε
σε δείγμα 10.000 καταναλωτών από 10 ευρωπαϊκές χώρες
αλλά και τη Βραζιλία, την
Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ.
Για 6 στις 10 ευρωπαϊκές

• Για το 54% των Ευρωπαίων η αναψυχή είναι το σημαντικότερο στοιχείο
των διακοπών. Το 44% επιδιώκει κυρίως να περάσει χρόνο με την οικογένεια και
φίλους και μόλις το 10% επιθυμεί αθλητικές δραστηριότητες στις διακοπές
• Ο προϋπολογισμός διακοπών και το κλίμα, αποτελούν τον πιο αποφασιστικό
παράγοντα στην επιλογή προορισμού
χώρες που συμμετείχαν στην
έρευνα, η Ισπανία είναι ο
δημοφιλέστερος προορισμός
εξωτερικού για το 2018. Οι 3
δημοφιλέστεροι προορισμοί
εξωτερικού για τους Γερμανούς φέτος είναι η Ισπανία
(15%), η Ιταλία (14%) και η
Αυστρία (8%). Το 31% των Γερμανών θα ταξιδέψει φέτος στη
Ρωσία για το Παγκόσμιο
Κύπελλο. Επίσης, το 275 των
Ιταλών και το 26% των
Αυστριακών επιθυμούν να
ταξιδέψουν στη Ρωσία για τον
ίδιο λόγο, παρότι οι ομάδες
τους δε συμμετέχουν. Αντίθετα,
μικρό είναι το ενδιαφέρον
ανάμεσα στους Γάλλους (21%)
και τους Βρετανούς (16%).
Το Παρίσι είναι με διαφορά ο
προορισμός των ονείρων των
Ευρωπαίων για διακοποδιάλειμμα πόλης [ city break. ] Το
16% επιθυμούν ταξίδι στο
Παρίσι τουλάχιστον μια φορά

στη ζωή τους, και ακολουθεί η
Ρώμη (15%) και το Λονδίνο
(12%). Μόνο η Νέα Υόρκη έχει
σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (25%).

ΔΙΑΚΟΠΟΒΑΛΑΝΤΙΟ
Οι Γερμανοί σκοπεύουν να
δαπανήσουν κατά μέσο όρο
2.376 ευρώ στις εφετινές
καλοκαιρινές διακοπές, 3%
περισσότερα σε σχέση με
πέρυσι, και κατά 420 ευρώ
πάνω από το μέσο όρο στην
Ευρώπη.
Οι Αυστριακοί (+9%, στα 2.645
ευρώ) έχουν φέτος ακόμη
μεγαλύτερη απόσταση από το
μέσο όρο ενώ εντυπωσιακά
μεγαλύτερες δαπάνες θα έχουν
φέτος και οι Βρετανοί (+23%,
στα 2.230 ευρώ). Οι Γάλλοι και
οι Ιταλοί παρουσιάζουν μικρή
άνοδο δαπανών (+1% και +2%,
στα 1.993 ευρώ και 1.776
ευρώ αντίστοιχα).

περάσει χρόνο με την οικογένεια και φίλους και μόλις το
10% επιθυμεί σπορ στις διακοπές.

Για το 52% των ευρωπαίων ο
προϋπολογισμός διακοπών
αποτελεί
αποφασιστικό
παράγοντα στην επιλογή προορισμού, και ακολουθεί το
κλίμα (48%).

Παρά το μεγάλο ποσοστό που
προτιμά την ξεκούραση στις
διακοπές, μόνο το 66% των
ευρωπαίων επιτυγχάνει την
αποτοξίνωση από τις εργασιακές υποχρεώσεις. Το 20%
ανοίγει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [ email ] και το 10%
απαντά στα μηνύματα.

ΑΝΑΨΥΧΗ - ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΟΙ ΜΗ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

Η πολιτική κατάσταση στον
προορισμό παίζει πλέον
μικρότερο ρόλο στην απόφαση
κράτησης σε σχέση με πέρυσι.
Οι κοινωνικές αναταραχές
(28%), οι επιθέσεις σε επισκέπτες (36%) και η πολιτική
κατάσταση συνολικά (30%)
αξιολογούνται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο
σημαντικές όμως η πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης
(42%) είναι σημαντικότερη
κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.

Οι ταξιδιώτες από χώρες
εκτός ΕΕ εμφανίζουν μεγαλύτερη προτίμηση σε διακοπές
περιπέτειας. Το κάμπινγκ, η
ανταλλαγή διαμερισμάτων με
άλλους και εμπειρίες όπως ο
γύρος του κόσμου είναι στόχος
για το 53% των Ευρωπαίων, το
74% των Κινέζων, το 70% των
Βραζιλιάνων και των Ινδών
και το 67% των Αμερικανών.
Αυτή η τάση είναι έκδηλη και
στην επιλογή προορισμού. Οι
Ευρωπαίων, σε αντίθεση με
ταξιδιώτες εκτός ΕΕ, προτιμούν κυρίως προορισμούς που
έχουν επισκεφθεί και στο
παρελθόν (33%).

Για το 54% των ευρωπαίων η
αναψυχή είναι το σημαντικότερο στοιχείο των διακοπών.
Το 44% επιδιώκει κυρίως να
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29η Μαΐου 1453: Η Πόλις εάλω
• Τέλος εποχής μιας μεγάλης αυτοκρατορίας που έμελλε να σημαδέψει
την πορεία ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνον
• Διαχρονικοί συμβολισμοί και ιστορικά μηνύματα προς αξιοποίηση

Μ

ερικά χρόνια πριν από την
άλωση το Βυζάντιο ήταν
ήδη εξασθενημένο. Τους τελευταίους δύο αιώνες, ήταν βαθύτατα διαιρεμένο που σκιά της
παλιάς Αυτοκρατορίας. Η
Άλωση του 1204 από τους
Σταυροφόρους και αργότερα,
μετά την επανάκτησή της το
1261, οι πολιτικές και θρησκευτικές έριδες, η αδυναμία
βοήθειας από την Δύση, η
άσχημη οικονομική κατάσταση
και η φυγή ανθρώπινου δυναμικού, οδήγησαν στη σταδιακή
εξασθένηση και συρρίκνωση. Η
κατάληψη της Καλλίπολης το
1354 από τους Οθωμανούς, η
οποία έφερε ορδές φανατικών
μουσουλμάνων πολεμιστών
στην
Ευρώπη,
σταδιακά
κύκλωσε εδαφικά το Βυζάντιο,
το οποίο έγινε το 1373 φόρου
υποτελής στον Οθωμανό
σουλτάνο. Έτσι, η Άλωση ήλθε
ως φυσικό αποτέλεσμα και της
αδιάκοπης επέκτασης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
στην ευρύτερη περιοχή. Οι
συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα
άνισες υπέρ των Τούρκων, σε
σημείο που να μνημονεύεται
από τις πηγές το τετελεσμένο
της έκβασης της πολιορκίας.

Κατάσταση της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας
Κατά τα 1.100 χρόνια ζωής
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη είχε
πολιορκηθεί αρκετές φορές
αλλά μόνο μία φορά είχε πέσει
στα χέρια των εχθρών, το 1204

από τους Σταυροφόρους
της
Δ'
Σταυροφορίας.
Μετά το 1204 στην
πόλη εγκαθιδρύθηκε
ένα αδύναμο Λατινικό βασίλειο
και οι υπόλοιπες περιοχές της
Αυτοκρατορίας είχαν διασπαστεί σε επί μέρους βασίλεια.
Ένα από αυτά, η ελληνική
Αυτοκρατορία της Νίκαιας
κατάφερε να επικρατήσει στην
περιοχή και να ανακτήσει την
Πόλη το 1261. Τους επόμενους
δύο αιώνες, η εξασθενημένη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεχόταν συνεχείς επιθέσεις από
Λατίνους, Σέρβους, Βουλγάρους και ιδιαίτερα από τους

(Μορέως), η οποία βρίσκονταν
μακριά από την βασιλεύουσα
και κάτω από την ουσιαστική
κυριαρχία των αδελφών του
Αυτοκράτορα.
Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' κατέβαλε
γενναιόδωρες προσπάθειες να
περισώσει από την Αυτοκρατορία ό,τι ήταν δυνατό.
Ο Αυτοκράτορας στράφηκε για
βοήθεια και προς τα κράτη της
Δύσης. Τελικά σοβαρές στρατιωτικές ενισχύσεις δεν κατέφθασαν ποτέ στην πόλη. Ο
στρατός του Μωάμεθ Β' ήταν
τουλάχιστον 150.000 άντρες.
Σύμφωνα όμως με νεότερους
ιστορικούς τα τακτικά στρα-

√ Άδικα ανέμενε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
τη βοήθεια των δυτικών για διάσωση
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας
Οθωμανούς Τούρκους. Το 1453
στην Αυτοκρατορία ανήκαν
εκτός από την ίδια την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, το μεγαλύτερο τμήμα
της Πελοποννήσου, με επίκεντρο τον Μυστρά. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ένα
ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε το 1204 στην άκρη της
Μικράς Ασίας και κατάφερε να
επιβιώσει όλο αυτό το διάστημα, αποτελούσε εντελώς ξεχωριστή από το Βυζάντιο πολιτική οντότητα.

τεύματα πρέπει να έφταναν
τους 80.000-100.000 στρατιώτες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από τις ευρωπαϊκές και
ασιατικές επαρχίες.
Ο στρατός ήταν άριστα εκπαιδευμένος και οργανωμένος και
επικρατούσε μεγάλος ενθουσιασμός. Ο οθωμανικός στρα-

Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε
το πρωί της 29ης Μαΐου 1453
Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη
σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε
λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,
που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις
συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος.
Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της Πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λεηλασίες και
εξανδραποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ ο Πορθητής
εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε
στον Αλλάχ "αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης", όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής.
Το 1456 ο Μωάμεθ Β' απέσπασε από τους Φράγκους την
Αθήνα και λίγο αργότερα υπέταξε όλες τις ελληνικές
περιοχές, όπως και την Πελοπόννησο. Ο Παρθενώνας, που
τότε ήταν εκκλησία της Θεοτόκου, μετατράπηκε με διαταγή του ίδιου σε τζαμί. Το 1461, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας περιήλθε στην εξουσία των Οθωμανών. Την
ίδια χρονιά καταλήφθηκαν και τα τελευταία υπολείμματα
του Δεσποτάτου της Ηπείρου.
Η πτώση της Κωνσταντινούπολης σηματοδότησε την
έναρξη της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα.

O

βασιλιάς μάζεψε όλους τους άρχοντες και τους πολίτες,
τους δημάρχους, τους εκατόνταρχους και άλλους αξιωματικούς του στρατού και τους είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Όλοι εσείς, ευγενέστατοι άρχοντες και εκλαμπρότατοι δήμαρχοι
και στρατηγοί και γενναιότατοι στρατιώτες κι όλος ο πιστός και
ακριβός λαός μου, ξέρετε καλά πως έφτασε η ώρα που ο εχθρός
της πίστης μας σκοπεύει να μας πιέσει πιο δυνατά από πριν, με
κάθε πολεμικό τέχνασμα και μηχάνημά του, και θα μας κάμει
πόλεμο τρανό με συμπλοκή μεγάλη και σύρραξη από στεριά και
θάλασσα με όλα του τα δυνατά, για να χύσει, αν μπορέσει, το
φαρμάκι του σα φίδι και να μας καταπιεί σαν ανήμερο λιοντάρι.
γι’ αυτό σας λέω και σας παρακινώ να σταθείτε αντρείοι και με
γενναία ψυχή, όπως κάνατε πάντα σας ως τώρα ενάντια στους
εχθρούς της πίστης μας. Σ’ εσάς εμπιστεύομαι την περίλαμπρη
και ξακουσμένη τούτη πόλη και πατρίδα μας και βασιλεύουσα των πόλεων.
Ξέρετε καλά, αδέρφια, πως για τέσσερα πράγματα
χρωστούμε να σκοτωθούμε παρά να ζήσουμε: πρώτον,
για την πίστη και την ευσέβεια μας, δεύτερον για την
πατρίδα, τρίτον για το βασιλιά ως νόμιμο κυρίαρχο και
τέταρτον για τους συγγενείς και φίλους μας. Λοιπόν,
αδέρφια, αν χρωστάμε για ένα απ’ αυτά τα τέσσερα ν’
αγωνιζόμαστε ως την τελευταία πνοή μας, πολύ
περισσότερο για όλα τούτα, αφού το βλέπετε ολοφάνερα πως κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα.

Η περιοχή που αναγνώριζε την
εξουσία του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, περιοριζόταν στην Κωνσταντινούπολη, με τις πλησιέστερες προς
αυτήν εκτάσεις της Θράκης,
καθώς και το μεγαλύτερο
μέρος της Πελοποννήσου

Η πτώση της Βασιλίδος

Η Πόλις Εάλω: Η τελευταία ομιλία
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

τός φαινόταν πολύ μεγαλύτερος γιατί τον ακολουθούσε
μεγάλος αριθμός από επικουρικό προσωπικό.

Οι υπερασπιστές
της Κωνσταντινούπολης
Ο στρατός των αμυνόμενων,
αποτελείτο από 4.937 βυζαντινούς και περίπου 2000
ξένους. Από τους ξένους ξεχωρίζαν οι 700 κατάφρακτοι
στρατιώτες που έφθασαν στην
βυζαντινή πρωτεύουσα τον
Ιανουάριο του 1453 με δύο
γενουάτικα πλοία.
Τα πρώτα οθωμανικά αποσπάσματα έκαναν την εμφάνιση τους στις 2 Απριλίου, ενώ
ολόκληρο το στράτευμα έφτασε σταδιακά έξω από τα τείχη
της πόλης έως στις 5 Απριλίου. Την ίδια ημερομηνία έφτασε και ο σουλτάνος με τις
τελευταίες μονάδες και αμέσως απέκλεισε την πόλη από
στεριά και θάλασσα.

Αν για τις δικές μου αμαρτίες παραχωρήσει ο Θεός τη
νίκη στους απίστους, διακινδυνεύουμε την αγία μας
πίστη, που μας χάρισε ο Χριστός με το ίδιο του το αίμα,
κι αυτή είναι το σπουδαιότερο απ’ όλα. Και αν κανένας κερδίσει
όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, τι φελάει;
Δεύτερον, θα στερηθούμε πατρίδα τόσο ξακουστή μαζί με την
ελευθερία μας.
Τρίτον, χάνουμε τη βασιλεία, που άλλοτε ήταν περίφημη και
τώρα ταπεινωμένη κι εξευτελισμένη κι εξουθενωμένη, την παίρνει ο τύραννος και άπιστος. τέταρτον, θα στερηθούμε τ’ αγαπημένα μας παιδιά και τους σπιτικούς και συγγενείς μας.
Έπειτα τους είπε ξανά: «Λοιπόν, αδέρφια και συστρατιώτες, το
πρωί να είστε έτοιμοι. Με τη χάρη και την αρετή που σας χάρισε
ο Θεός και με τη βοήθεια της Αγίας Τριάδος, που σ’ αυτήν βασίζουμε όλες τις ελπίδες μας, θα κάμουμε τους εχθρούς μας να
φύγουν από δω πέρα ντροπιασμένοι».
Ακούγοντας αυτό οι δύστυχοι Ρωμιοί έκαναν καρδιά σα λιονταριού κι αφού συγχώρεσαν ένας τον άλλον, ζητούσαν να φιλιωθούν αναμεταξύ τους κι αγκαλιάζονταν με κλάματα, χωρίς ούτε
τ’ αγαπημένα τους παιδιά να μνημονεύουν, ούτε για γυναίκες ή
για πλούτη να νοιάζονται, παρά μονάχα να σκοτωθούν υπερασπίζοντας την πατρίδα τους. Κι ο καθένας γύρισε στην προσδιορισμένη του θέση και φρουρούσαν σίγουρα το κάστρο. Όσο
για τον βασιλιά, αυτός πήγε στον πανσεβάμιο ναό της του Θεού
Σοφίας κι αφού προσευχήθηκε με κλάματα, κοινώνησε τα άχραντα και θεία μυστήρια. Το ίδιο έκαμαν και πολλοί άλλοι εκείνη τη
νύχτα. Έπειτα πήγε στο παλάτι, όπου στάθηκε λίγο και ζήτησε
απ’ όλους συγχώρεση.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

ΓΣΕΕ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Π

αρουσία εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης, διεθνών οργανισμών και οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών φορέων και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού
συνδικαλιστικού κινήματος, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Συνδιάσκεψη στο πλαίσιο του εορτασμού των
100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΕ.
Στο επίκεντρο της Συνδιάσκεψης βρέθηκε το μέλλον της εργασίας αλλά και
οπτική των συνδικάτων, με τοποθετήσεις και αναλύσεις τόσο για την κατάσταση που επικρατεί όσο και το για το
τι μέλλει γενέσθαι.
Σε μία κατάμεστη αίθουσα Έλληνες και
ξένοι συνδικαλιστές ανέπτυξαν τη συνδικαλιστική στρατηγική που πρέπει να
ακολουθηθεί ενώ συζητήθηκαν σε «τρα-

πέζια διαλόγου», θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, την οργάνωση της εργασίας, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις.

√ Η ΣΕΚ εκπροσωπήθηκε

στην επετειακή συνδιάσκεψη
της ΓΣΕΕ από τον γενικό
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος μίλησε για την ιστορική διαδρομή της ΓΣΕΕ αυτά τα 100 χρόνια και
τη σύνδεσή της με το σήμερα. Ειδκότερα,
τόνισε ότι το 1918 οι εργάτες στην
Ελλάδα ίδρυσαν τη ΓΣΕΕ για να διεκδική-

σουν κοινωνική δικαιοσύνη και το
δικαίωμα για μία καλύτερη ζωή, για ένα

καλύτερο μέλλον.
Ο κ. Παναγόπουλος επισήμανε την ανάγκη για ισότιμη ένταξη στο κοινωνικό
σύνολο, για συλλογική δράση και διεκδίκηση, ενώ κλείνοντας την τοποθέτησή
του δήλωσε ότι «στην 100χρονη ιστορία
μας καθοριστική ήταν η κοινή μας
δράση και συνεργασία με το ευρωπαϊκό
και το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα, με
στόχο την ενίσχυση της Ειρήνης, της
Δημοκρατίας και την προάσπιση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών και των
θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων
ενάντια σε κάθε μορφής εκμετάλλευση».
Στην επετειακή Συνδιάσκεψη της ΓΣΕΕ τη
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων εκπροσώπησε ο πρόεδρός της,
Ρούντυ ντε Λεόν, ο οποίος στην ομιλία
του υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να
σεβαστεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τους συλλογικούς θεσμούς και το
«θεμελιώδες δικαίωμα στην απεργία» με
συμμετοχή όλων και των κοινωνικών
εταίρων και των εργοδοτών.
Επίσης, τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται
ένα πλάνο για την αγορά εργασίας και
πως πρέπει να επέλθει σύγκλιση
μισθών προς τα πάνω με παράλληλη
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Τέλος, ο κ. ντε Λεόν υπογράμμισε ότι ο
συνδικαλισμός πρέπει να είναι ένα διεθνές κίνημα αλληλεγγύης και κανείς δεν
πρέπει να μείνει πίσω από τις εξελίξεις.
Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας, ILO, Guy Ryder,
μέσω βίντεο που προβλήθηκε, έστειλε το
δικό του μήνυμα, εστιάζοντας στην
αναγκαιότητα ενός κοινωνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε
με συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου
και της Μαρίας Φαραντούρη, την οποία
παρακολούθησαν πάνω από 1.500
άτομα.

• Το συνδικαλιστικό κίνημα
αποτελεί ένα διεθνή κίνημα
αλληλεγγύης που διεκδικεί
κοινωνική δικαιοσύνη και το
δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή
• Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο
στρατηγικό πλάνο στην αγορά
εργασίας που να εδράζεται
στη σύγκλιση μισθών
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Τ

ο Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας με κεφάλαια να ξεπερνούν τα 220 €εκατ. και με
περισσότερα από 12,700 Μέλη
γιόρτασε την περασμένη Τρίτη
τα 50 χρόνια από την ίδρυση
του, στο πλαίσιο της 50η Ετήσιας Γενική Συνέλευση του
Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων
ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

παρουσίασε αναλυτικά και με
αριθμούς
το προφίλ του
ταμείου.

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

Παγκόσμιας εμβέλειας
θεσμικός επενδυτής

Ο γγ της ΟΥΞΕΒ - ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους τόνισε στην
«Εργατική Φωνή» πως το
Ταμείο Προνοίας αποτελεί έναν
θεσμικό επενδυτή παγκόσμιας
εμβέλειας και μπορούμε όλοι
να αισθανόμαστε υπερήφανοι
αφού κατόρθωσε να επιτελεί
πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα σε όλα τα ταμεία προνοίας
του ιδιωτικού τομέα

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης χαιρετισμό εκφώνησε
εκ μέρους του προέδρου της
Δημοκρατίας, η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η
πρόεδρος του Ταμείο Άννα
Μιχαηλίδη – Αταλιώτη τόνισε
πως το Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας έχει καταφέρει να
εξελιχθεί σε παγκόσμιας εμβέλειας θεσμικό επενδυτή, με την
εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών Προνοίας
Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας.
Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών η στρατηγική του Ταμείου εξακολούθησε να εξελίσσεται, βρίσκοντας λύσεις ακόμη και στις
«πιο σκοτεινές» περιόδους για
τη ντόπια αλλά και τη διεθνή
αγορά.
«Είναι η σωστή Επενδυτική
Στρατηγική του Ταμείου που
βοήθησε στη διατήρηση μιας
θετικής απόδοσης τα τελευταία χρόνια», είπε σχετικά,
σημειώνοντας ότι ειδικά το

Λίγα λόγια για το Ταμείο
Το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, από την ίδρυσή του, διαθέτει
κεφάλαια
ύψους
€219,619,343 και 12,706 μέλη
στις 31 Δεκεμβρίου του 2017.
Το κέρδος του Ταμείου για το
2017 ανήλθε στο +5,01%.
Είναι επενδυμένο σε 6 διαφορετικές κατηγορίες, και σε 18
διαφορετικές υπό-κατηγορίες
στρατηγικής/διαχειριστές.
2013, προστάτευσε το Ταμείο
από την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας και το κούρεμα
των καταθέσεων.
Σημειώνεται ότι η ζημιά που
υπέστη το Ταμείο την περίοδο
της οικονομικής κρίσης δεν
επηρέασε καθόλου την ευρωστία του.
Το 2010 το Ταμείο βραβεύθηκε
από το διεθνούς κύρους περιο-

δικό Pensions & Investments
Europe (IPE) ως το Καλύτερο
Μικρό Συνταξιοδοτικό Ταμείο,
κάτω του ενός δισεκατομμυρίου κεφάλαιο, από όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε
χρόνο από το 2009 μέχρι το
2012, βραβευόταν ως το Καλύτερο Συνταξιοδοτικό Ταμείο
Μικρών Κρατών Ευρώπης.
Ο γενικός Διευθυντής του
Ταμείου Μαρίνος Γιαλελής

Στο πλαίσιο της ετήσιας
συνέλευσης εκ μέρους της ΣΕΚ
ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ παρέλαβε τιμητική
πλακέττα για τη σημαντική
συνεισφορά του Κινήματος
ως ιδρυτικό μέλος στο Ταμείο
Προνοίας Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας.

Μ

είζονα ζητήματα που
αφορούν την Τρίτη ηλικία έθεσαν ενώπιον του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου η ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ,ο κλάδος
συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ και η
Οργάνωση πρεσβυτέρων.

9

Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου:
Σε εγρήγορση η Κυβέρνηση για αναβάθμιση
του διχτύου κοινωνικής προστασίας
Παρά το ότι η Κύπρος παρουσίασε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση
στην ΕΕ όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο του 2018,
η κυβέρνηση εντατικοποιεί τις προσπάθειες για μείωση της ανεργίας. Η Κυβέρνηση εντατικοποιεί τις προσπάθειες της για την
περαιτέρω μείωση της ανεργίας, η οποία θα επενεργήσει θετικά
και στην οικονομική βιωσιμότητα του Ταμείου», τόνισε σχετικά η
Υπουργός.
Πρωταρχικό μέλημα είναι, παράλληλα με τα μέτρα που λήφθηκαν
για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι η διασφάλιση και η επάρκεια των συντάξεων που
παρέχονται.
Ευρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να αναβαθμίζουμε το δίκτυ κοινωνικής προστασίας ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες των συνταξιούχων.
Η περαιτέρω στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων αποτελεί μια
από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας αλλά
και της Κυβέρνησης γενικότερα.
Καμία σύνταξη ή επίδομα που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους
δεν έχει μειωθεί, τουναντίον, με απόφαση της Κυβέρνησης παραχωρήθηκε αύξηση στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων, από 9,5%
μέχρι 13,3% με μεγαλύτερη αύξηση στα πιο χαμηλά εισοδήματα.

Τα προβλήματα των συνταξιούχων στο
μικροσκόπιο συνάντησης με τον Υπουργό υγείας

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στις 16 Μαΐου στο Υπουργείο Υγείας οι
εκπρόσωποι των συνταξιούχων ανέλυσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Τρίτη ηλικία όσον αφορά τα Πιστοποιητικά για την ανανέωση αδειών

• Την ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ εκπροσώπησε στη συνάντηση ο γραμματέας
του Τμήματος Συνταξιούχων ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσσης
οδήγησης, τις τιμές Φαρμάκων τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στα
ραντεβού των ασθενών και άλλα θέματα που άπτονται της υγείας των
συνταξιούχων.
Ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ Μιχάλης
Ρώσσης επεσήμανε πως η ΣΕΚ αποτέ-

λεσε διαχρονικά υπέρμαχο της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας και πως

υφίσταται Οι συνταξιούχοι
μας είναι οι άνθρωποι που στήριξαν την οικονομία σε χαλεπούς
καιρούς και ως εκ τούτου οφείλουμε όλοι με απόλυτο σεβασμό
να δώσουμε στην καθημερινότητα τους τις απαιτούμενες διευκολύνσεις ώστε να μην ταλαιπωρούνται
στις ουρές των νοσηλευτηρίων μας.

√ Τα μείζονα προβλήματα που αφορούν την υγεία στον τόπο μας
θα επιλυθούν με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η ΣΕΚ που διαδραμάτισε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση του θα συνεχίσει να στηρίζει
τις προσπάθειες μέχρις ότου η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση
μπει για τα καλά στη ζωή μας
μόνο σε τέτοια περίπτωση θα επιλυθούν σημαντικά προβλήματα στον
τομέα της υγείας.
Τόνισε επίσης εμφαντικά πως το κίνημα της ΣΕΚ θα συνεχίσει να στηρίζει
αυτή την μεγαλοεπίβολη προσπάθεια
μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ η
οποία θα απαλλάξει την Τρίτη ηλικία
από την καθημερινή ταλαιπωρία, που

Οι προσπάθειες κατέληξε που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια η πολιτεία
στον τομέα της υγείας είναι πολύ σημαντικές και οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε την ανάλογη υπομονή μέχρι ότου
το ΓΕΣΥ μπεί για τα καλά στη ζωή μας
και το οποίο θα αναβαθμίσει τα επίπεδα υγείας στον τόπο μας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αυτοέλεγχος: Κλειδί για αποτρέψετε
ανεπιθύμητες καταστάσεις

ΝΑ

ΕΥ
ΝΕΑ ΕΡ

Η φτώχεια επηρεάζει
αρνητικά τον εγκέφαλο

A

κόμη και ο ενήλικος εγκέφαλος είναι
ευαίσθητος και ευάλωτος στις
αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες. Μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα για πρώτη φορά βρήκε
ότι ακόμη και στη μέση ηλικία ο εγκέφαλος των πλουσιότερων εμφανίζει
διαφορές από τον εγκέφαλο των φτω-

• Τα άτομα με χαμηλά αμειβόμενες δουλειές είναι πιο επιρρεπείς
στο άγχος, επηρεάζοντας
αρνητικά τον εγκέφαλο
χότερων, όσον αφορά τόσο τον όγκο
της φαιάς ουσίας, όσο και την οργάνωση των δικτύων του εγκεφάλου.
Όσοι βρίσκονται ψηλότερα στην εισοδηματική κλίμακα, τείνουν να έχουν
περισσότερη φαιά εγκεφαλική ουσία
και πιο αποτελεσματική οργάνωση των
εγκεφαλικών δικτύων τους, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν
καλύτερη μνήμη και καλύτερη προστασία έναντι της άνοιας στην τρίτη ηλικία, σε σχέση με όσους έχουν χαμηλό

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

Ο

ι απογοητεύσεις, οι εκνευρισμοί και
οι διαφωνίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ζωής, αλλά συνήθως κατορθώνουμε να ελέγξουμε τα
συναισθήματα και να κρατάμε τον θυμό
μας σε κόσμια ή έστω ανεκτά επίπεδα.
Τι συμβαίνει, όμως, και μερικοί άνθρωποι χάνουν τον έλεγχο με καταστροφικές συνέπειες;
«Η απώλεια του ελέγχου σημαίνει απώλεια της ικανότητας να θέτει κάποιος
συνειδητά υπό έλεγχο τις παρορμήσεις
και τη συμπεριφορά του όταν βρεθεί
αντιμέτωπος με έντονα συναισθήματα», απαντά ο νευρολόγος-ψυχίατρος
Δρ. Νίκος Ε. Δέγλερης, διδάσκων Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Paris V
[φωτο] στη Γαλλία. «Οι καυγάδες, τα
ουρλιαχτά, τα “ιπτάμενα” αντικείμενα
στο σπίτι και το ανεξέλεγκτο κλάμα
θεωρούνται συμπεριφορές που υποδηλώνουν απώλεια του ελέγχου. Το ίδιο,
όμως, υποδηλώνει και η ακούσια ακινητοποίηση (“πάγωμα”) που εκδηλώνουν πολλοί όταν έρχονται αντιμέτωποι με απειλητικά για τη ζωή συμβάντα, όπως ένα σεισμό ή το να έρχεται
κατά πάνω τους ένα αυτοκίνητο,
απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα
εκλυτικά αίτια είναι διαφορετικά».

• 6+1 τρόποι για να εμποδίσετε
τον θυμό να ελέγξει τη ζωή σας

3.

Το σώμα μας ξέρει πότε αρχίζουμε
να θυμώνουμε. Ο θυμός συχνά αναπτύσσεται τόσο γρήγορα και έντονα
ώστε δεν προλαβαίνουμε καν να συνειδητοποιήσουμε ότι θυμώσαμε. Αν όμως
μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα προειδοποιητικά σωματικά συμπτώματα
(π.χ. αίσθημα πίεσης στο κεφάλι ή στον
αυχένα, αίσθημα ζέστης στο πρόσωπο)
μπορεί να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια χρονική παύση ανάμεσα στο
αίτιο του θυμού και στην αντίδρασή
μας, ώστε αυτή να είναι πιο ήπια.

4. Μπορούμε να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας. Όταν κάποιος μας εκνευρίζει,
η πρώτη παρόρμηση μπορεί να είναι να
φωνάξουμε, να βρίσουμε ή να κάνουμε

να παύουν σταδιακά να μιλάνε μεταξύ
τους και να κλείνονται στον εαυτό τους,
φοβούμενοι ότι αν μιλήσουν θα ξεσπάσει νέος καυγάς. Έτσι όμως δεν αποκαλύπτουν ποτέ τι τους ενοχλεί ούτε επιλύουν τα προβλήματά τους, με συνέπεια να καταστρέφεται η σχέση.

6. Η παιδική ηλικία είναι επίμονη πηγή
θυμού. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε
ένα περιβάλλον στο οποίο μονίμως το
επικρίνουν για ό,τι κάνει, το προσβάλλουν και σπανίως ακούει ενθαρρυντικές
κουβέντες, μαθαίνει να φοβάται τις
επικρίσεις και να αισθάνεται πως
όποιος του ασκεί κριτική, το προσβάλλει. Όταν μεγαλώσει, θα εκλαμβάνει με
τον ίδιο τρόπο κάθε επίκριση ή παρατήρηση στην κοινωνική του ζωή (από
το γάμο του μέχρι τη δουλειά του). Το
επακόλουθο θα είναι να εξαγριώνεται,
δίχως να αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημά του ανάγεται στην παιδική ηλικία και σε όσους του φέρονταν κάποτε

Όταν εκνευριζόμαστε,
καλό είναι να αναπνέουμε
βαθιά θέτοντας υπό
έλεγχο τα νεύρα μας

Ο αυτοέλεγχος, όμως, έχει ζωτική
σημασία στη ζωή μας, διότι ο εγκέφαλός μας είναι ευάλωτος σε κάθε επιρροή, θετική ή αρνητική.

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του
Τέξας στο Ντάλας, με επικεφαλής τον
επίκουρο καθηγητή Γκάγκαν Γουίγκ
συσχέτισαν τη δομή και ανατομία του
εγκεφάλου με το εισοδηματικό, το μορφωτικό και εν γένει το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο καθενός. Διαπιστώθηκε
ότι τα άτομα 35 έως 64 ετών που ανήκαν στο υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας, είχαν περισσότερη φαιά ουσία και
καλύτερη οργάνωση εγκεφαλικών
δικτύων. Αντίθετα, οι φτωχότεροι είχαν
λεπτότερη φαιά ουσία και λιγότερο
οργανωμένα εγκεφαλικά δίκτυα. Αυτό
μάλιστα ίσχυε ανεξάρτητα από το αν
ένας ενήλικας στην παιδική ηλικία του
είχε περάσει άνετη ή φτωχική ζωή. Οι
άνθρωποι με χαμηλότερα αμειβόμενες
δουλειές ή - ακόμη χειρότερα - οι άνεργοι ή οι υποαπασχολούμενοι συχνά
έχουν μικρότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, τρώνε φαγητό χειρότερης ποιότητας, μένουν σε γειτονιές με
περισσότερη ρύπανση, έχουν λιγότερα
πνευματικά ερεθίσματα κ.α. Επιπλέον,
και μόνο το ότι βρίσκονται στο κάτω
μέρος της «σκάλας», συνήθως τους
δημιουργεί ψυχολογικό άγχος. Εξαιτίας
όλων αυτών, ολοένα περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν πλέον ότι η χρόνια φτώχεια επιδρά αρνητικά στον
εγκέφαλο.

Ο αυτοέλεγχος όμως δεν είναι κάτι με το
οποίο γεννιέται κανείς, αλλά κάτι το
οποίο μαθαίνει στην πορεία της ζωής
του, από τα παραδείγματα που βλέπει
κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο
γενικός κανόνας είναι πως κάθε
άνθρωπος που αντιδρά ακραία, καταλήγει αργά ή γρήγορα να πληγώνει τον
εαυτό του και να κάνει πράγματα για τα
οποία μετανιώνει.

ΟΔΗΓΟΣ
Τα καλά νέα είναι πως όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον
οποίο διαχειριζόμαστε τον θυμό μας. Ο
Δρ. Δέγλερης εξηγεί τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν, ώστε να τον εμποδίσουμε
να ελέγξει τη ζωή μας:

1.

Ο καταπιεσμένος θυμός είναι ένα
ηφαίστειο που περιμένει να εκραγεί. Η
έκφραση του θυμού μπορεί να κάνει
τους άλλους να αισθανθούν άβολα ή να
τρομάξουν και έτσι πολλοί γονείς
ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να τον
κρύβουν, αφού και οι ίδιοι κάνουν το
ίδιο. Η τακτική αυτή όμως έχει ως επακόλουθο
συσσώρευση
αρνητικών
συναισθημάτων τα οποία θα εκφραστούν τελικά με καταστροφικούς τρόπους (από το να αρρωστήσει το ίδιο το
άτομο και να πάθει κατάθλιψη έως το
να επιτεθεί σε αυτόν που γεννά αυτά τα
συναισθήματα και να τον βλάψει).

2. Ο θυμός πάντοτε προσπαθεί να μας
πει κάτι. Ο θυμός είναι ο τρόπος που
έχει ο εγκέφαλος για να μας ενημερώσει
ότι κάτι μας ενοχλεί. Αν κάποιος λέει ή
κάνει κάτι εκνευριστικό αλλά εμείς
αγνοούμε τον θυμό μας, αυτομάτως
αγνοούμε και τον εκνευριστικό άνθρωπο. Ωστόσο για να μας θυμώνει αυτό
που λέει ή κάνει σημαίνει ότι είναι
αρκετά σημαντικός, επομένως δεν πρέπει να τον αγνοήσουμε αλλά να αντιδράσουμε με εποικοδομητικό τρόπο.

κάτι έντονο. Αν, όμως, φροντίσουμε
κάθε φορά που ερχόμαστε σε αυτή τη
θέση να παίρνουμε μερικές βαθιές ανάσες και να λέμε στον εαυτό μας «ηρέμησε, δεν σκέφτεσαι καθαρά», θα μάθουμε
τελικά να ελέγχουμε τις παρορμητικές
αντιδράσεις και να θέτουμε υπό έλεγχο
τα νεύρα μας.

5. Ο θυμός μπορεί να καταστρέψει τις
σχέσεις μας. Όταν αντιδρά κάποιος
αμέσως και έντονα σε κάθετι που του
προσάπτει ένα άλλο άτομο (π.χ. το
ταίρι του), δεν κερδίζει τίποτα, διότι το
πιθανότερο είναι ότι ο ένας δεν ακούει
τι λέει ο άλλος είτε επειδή μιλάνε και οι
δύο μαζί, είτε επειδή ο ένας σκέφτεται
τι θα πει στη συνέχεια για να κατατροπώσει τον άλλο. Το επακόλουθο είναι

με άσχημο τρόπο, και όχι στο άτομο
που στην παρούσα φάση της ζωής του
ασκεί την κριτική.

7.

Η αυτεπίγνωση είναι το αντίδοτο
στον θυμό. Η αυτεπίγνωση είναι το
κλειδί για να αρχίσετε να αντιδράτε με
υγιή τρόπο σε ό,τι σας θυμώνει, διότι
είναι αυτή που θα σας βοηθήσει να
επουλώσετε τις πληγές του παρελθόντος. Κάνετε λοιπόν μια ειλικρινή αυτοκριτική, αξιολογήστε τον ρόλο που παίζει ο θυμός στη ζωή σας και τι σας έχει
αποφέρει, και σκεφτείτε τι θα μπορούσατε να έχετε κάνει διαφορετικά. Αν
δυσκολεύεστε ή νιώθετε ότι ο θυμός σας
είναι καταστροφικός για εσάς και τις
σχέσεις σας, ζητήστε την βοήθεια ενός
ειδικού στην ψυχική υγεία.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά την αγορά προϊόντων δικαιούσαι με
βάση τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση
Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική γραμμή 1429
που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)
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Η Bία και η Παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας
στο επίκεντρο της συνόδου του Διεθνές Γραφείου Εργασίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΔΗΓΟI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ σε
Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΥΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να
προσλάβει:
- ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΛΑΣΤΙΧΑΡΗΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό και
Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΡΑΠΤΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ RECEPTIONIST
- PORTER
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πληροφορίες:
Τηλ.
99623918

Τ

ο θέμα της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας
έχει συμπεριληφθεί για συζήτηση στην
ημερήσια διάταξη της 107ης συνόδου
του Διεθνές Γραφείου Εργασίας που θα
λάβει χώρα στη Γενεύη στις 28 Μάιου
μέχρι τις 8 Ιουνίου.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος
που αποτιμάται ως ένα παγκόσμιο
απαράδεκτο φαινόμενο το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί τόσο στη φετινή
σύνοδο όσο και στη σύνοδο το 2019 με
σκοπό την υιοθέτηση από τη σύμβασης ή/ σύστασης.
Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας αναφέρει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα 3/4
των εργαζομένων που επιζητούν
ιατρική υποστήριξη, έχουν συμπτώματα που σχετίζονται με την έλλειψη
ικανοποίησης από την εργασία. Για
αυτόν το λόγο τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη αναγνωρίζουν πλέον
το σύνδρομο mobbing
ως
επαγγελματική
νόσο
Σύμφωνα με τεκμηριωμένες ενδείξεις, η εργασία σε συνθήκες υψηλής
έντασης, αυξημένου ανταγωνισμού και μειωμένης
αίσθησης
ασφάλειας
επιφέρει
επιβλαβείς έως και καταστροφικές- συνέπειες τόσο για την
ψυχική και σωματική
υγεία του θύματος όσο και
για την ίδια την επιχείρηση

Συναισθηματικές - Ψυχικές Σωματικές Επιπτώσεις
Σε καθεστώς τακτικής και μακροχρόνιας παρενόχλησης το θύμα κατακλύζεται με συναισθήματα θυμού, αυτόαμφισβήτησης, ντροπής, ανικανότητας, ταπείνωσης, δυστυχίας, απόγνωσης που εκφράζονται με επιθετικότητα, μελαγχολία/κατάθλιψη, μανία,
αυξημένη δυσκολία συνεργασίας,
καταχρήσεις, άγχος ή αδυναμία διαχείρισής του
Η εργασιακή παρενόχληση πυροδοτεί
νόσους που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος και συνιστούν σοβαρό

κίνδυνο για την υγεία.

Επιπτώσεις στην Επιχείρηση
Η βία και η παρενόχληση δεν δηλητηριάζει μόνο τον εργαζόμενο-στόχο,
αλλά και όλο το εργασιακό κλίμα,
καθώς παρατηρούνται μειωμένη αφοσίωση, υψηλά επίπεδα αποχής, απώλεια κινήτρων, οράματος, ενθουσιασμού, δημιουργικότητας, πίστης, ικανοποίησης και ήθους. Αναφορικά με

• Η ΣΕΚ θέτει στις προτεραιότητες της πολιτικής της την πάταξη
των φαινομένων της παρενόχλησης και της βίας που επιδρούν
αρνητικά στην υγεία των εργαζομένων αλλά και παραγωγικότητα
την παραγωγικότητα, υπολογίζεται
ότι το επίπεδο απόδοσης του θύματος
μειώνεται κατά 80%, ενώ παράλληλα η
υποψία του εκφοβισμού καθιστά
όλους τους εργαζόμενους αφυπνισμένους σε μη παραγωγικές
διεργασίες, μπερδεμένους
και εξαντλημένους. Οι
εσωτερικές και εξωτερικές
συγκρούσεις συνηγορούν
στον
αυξανόμενο
αριθµό ατυχημάτων, τη μείωση
των προδιαγραφών
ποιότητας, την αδυναµία τήρησης προθεσμιών, την ελλιπή εξυπηρέτηση πελατών και
συνεπώς στη μη-ικανοποίησή τους.
Ο οικονομικός προϋπολογισμός της επιχείρησης κλονίζεται από τις υψηλές δαπάνες
λόγω των επαναλαμβανόμενων ή
μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών,
των ασφάλιστρων και των αποζημιώσεων. Μάλιστα, ο Σουηδός οικονομολόγος Johanson (όπως αναφέρεται
από τον Leymann, 1996), υπέδειξε ότι
θα κόστιζε λιγότερο στην επιχείρηση η
θεραπευτική αποκατάσταση του
θύματος και η αναδιοργάνωση του
εργασιακού πλαισίου, από την καταβολή των παραπάνω δαπανών.
Οι επιπτώσεις όμως του mobbing δεν
περιορίζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό πλαίσιο, αλλά εξωτερικεύονται
καθώς πλήττεται η φήμη, η δημόσια
εικόνα και η εμπιστοσύνη της εταιρίας.

Κοινωνικές Επιπτώσεις
Στη Σουηδία το κόστος των παθήσεων
(που σχετίζεται με το εργασιακό στρες)
και της πρόωρης συνταξιοδότησης
ανέρχεται σε δραματικά επίπεδα. Το
1992 το 25% του εργατικού δυναμικού
ηλικίας άνω των 55χρόνων συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα, εκ των οποίων το
20-40% υποκινήθηκε από δυσμενείς
ψυχολογικά εργασιακές συνθήκες. Για
τον ίδιο λόγο μεγάλος αριθμός εργαζομένων εκδήλωσε σοβαρές ασθένειες,
σύμφωνα με την υπηρεσία κοινωνικής
ασφάλισης. Την επόμενη χρονιά, η
σουηδική κυβέρνηση επέβαλε στις επιχειρήσεις την οικονομική υποχρέωση
της θεραπευτικής αποκατάστασης
των εργαζομένων, που αιτήθηκαν
αναρρωτική άδεια για ένα μήνα ή
πάνω από έξι φορές το χρόνο. Αυτή η
πολιτική κίνηση δεν είχε μόνο οικονομική χροιά, αλλά απέβλεπε στην άσκηση πίεσης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και να επέλθουν οι
απαιτούμενες αλλαγές της εργασιακής
οργάνωσης (Leymann, 1996).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
Η ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης
κρίνεται επιτακτική για την ενίσχυση
της ποιοτικής διάστασης της απασχόλησης και τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στον χώρο εργασίας. Καθώς όμως το σύνδρομο
mobbing δε σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αιτιολογικό παράγοντα,
αλλά θεωρείται πολυπαραγοντικό
φαινόμενο.

Κίνδυνοι για την υγεία από ουσίες που συγκεντρώνονται
στον αέρα των κλειστών χώρων

Ε

πιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία
μπορεί να είναι ουσίες που συγκεντρώνονται στον αέρα των κλειστών
χώρων. Σύμφωνα με τον πνευμονολόγο, ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λάζαρο Σιχλετίδη, ουσίες που εκλύονται από την
καύση ξύλων σε τζάκι και σε ξυλόσομπες, από τη συσσωρευμένη μούχλα,
από το κάπνισμα, τα έπιπλα ή ακόμη
και το τσιμέντο, τα οικοδομικά υλικά
και το υπέδαφος, επιβαρύνουν τον
αέρα στο εσωτερικό σπιτιών και κτιρίων.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο κ. Σιχλετίδης, κατά τη λειτουργία των τζακιών
και την καύση των ξύλων αυξάνονται
οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του
άνθρακα στον αέρα εσωτερικών
χώρων ενώ εκλύονται αρωματικοί
υδρογονάνθρακες και αιωρούμενα
σωματίδια. Παράλληλα, λόγω της
υγρασίας, δημιουργείται μούχλα και
αναπτύσσονται μύκητες. Ένας από
αυτούς φέρει την ονομασία "altenaria"
και μπορεί να προκαλέσει δυσπνοϊκές
κρίσεις, αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα
σε ατοπικά άτομα που είναι ευαίσθητα σε χημικές ουσίες.

Ουσίες, όμως, απελευθερώνονται στον
αέρα και από άλλα υλικά μέσα σε κλειστούς χώρους. Αυτό ισχύει για την
περίπτωση επίπλων τα οποία εκλύουν
φορμαλδεΐδη, η οποία βρίσκεται στις
βαφές και τα συνθετικά υλικά που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
τους. Το κάπνισμα είναι ακόμη ένας
παράγοντας που επιβαρύνει ιδιαίτερα
τον αέρα ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι
για το 23% των αναπνευστικών προβλημάτων που διαγιγνώσκονται σε
παιδιά, ενοχοποιείται το παθητικό
κάπνισμα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Χανιά: Σπουδαία ανακάλυψη 77 χρόνια
μετά στη νησίδα Θεοδωρού

Α

νθρώπινα οστά εντοπίσθηκαν
σήμερα στη νησίδα Θεοδωρού
στον κόλπο των Χανίων από
περιπατητές, που συμμετείχαν σε
επίσκεψη στη νησίδα στο πλαίσιο
των παράλληλων εκδηλώσεων
που διοργάνωσαν η «Ιστορική,
Λαογραφική και Αρχαιολογική
Εταιρεία Κρήτης» και ο Σύλλογος
Χανίων «Οι Φίλοι του Βυθού», στο
πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για την 77η επέτειο της
Μάχης της Κρήτης.
Τα οστά βρέθηκαν σε σημείο όπου
υπάρχουν τμήματα από Γερμανικό αεροσκάφος το οποίο είχε
καταρριφθεί στην περιοχή τον
Μάιο του 1941 κατά την εισβολή
των Γερμανών στην Κρήτη.
Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν και
υπολείμματα στρατιωτικού εξο-

πλισμού.
Τα οστά παρελήφθησαν από το
προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη φύλα-

ξης της νησίδας και αναμένεται
να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια
για την διαδικασία της ταυτοποίησης τους.

Η νησίδα Θεοδωρού είναι προστατευόμενη ζώνη και η επίσκεψη σε αυτή επιτρέπεται με άδεια
της Δασικής Υπηρεσίας κατά την

ημέρα εορτασμού των Αγίων Θεοδώρων αλλά και στο πλαίσιο
εκδηλώσεων που κατά καιρούς
πραγματοποιούνται.

Λέτε πολλά "εεε" όταν μιλάτε; Ιδού η εξήγηση!

Α

ν δυσκολεύεστε να μιλήσετε με
συνεχή ροή του λόγου και
συχνά κάνετε διακοπές, κομπιάζοντας με απανωτά «εεε...», τότε
μάλλον χρησιμοποιείτε πολλά
ουσιαστικά στην ομιλία σας.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων
της Ζυρίχης και του Άμστερνταμ,
με επικεφαλής τον καθηγητή
Μπαλτάζαρ Μπίκελ, ανέλυσαν
χιλιάδες ηχογραφήσεις αυθόρμητης ομιλίας από διάφορες γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

ουσιαστικά. Αυτό, κατά τους
ερευνητές, σχετίζεται με τον διαφορετικό τρόπο που ο εγκέφαλος
επεξεργάζεται τη γλώσσα, όταν
έχει να κάνει με ουσιαστικά και με
ρήματα. Για τα ουσιαστικά απαιτείται περισσότερη σκέψη για να
«παραχθούν» από ό,τι για τα
ρήματα.
«Ο λόγος που συμβαίνει αυτό,
είναι ότι τα ουσιαστικά είναι πιο

δήλωσε ο Μπίκελ.
Παρόλο που τα ρήματα είναι πιο
πολύπλοκα από ό,τι τα ουσιαστικά, όσον αφορά τη γραμματική
τους, μεταφέρουν λιγότερες νέες
πληροφορίες, με αποτέλεσμα να
μην καθυστερούν τον εγκέφαλο
όσο τα ουσιαστικά.
Περιέργως, τα αγγλικά αποτελούν
μια εξαίρεση διεθνώς. Μολονότι
οι ομιλητές όντως επιβραδύνουν

Οι επιστήμονες μέτρησαν την
ταχύτητα εκφοράς του λόγου,
πόσο κομπιάζουν οι άνθρωποι
και πριν από ποιες λέξεις. Έτσι,
διαπιστώθηκε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο η ομιλία των
ανθρώπων να επιβραδύνεται
περισσότερο (κατά μέσο όρο
περίπου 3,5%) πριν από τα
ουσιαστικά από ό,τι πριν από τα
ρήματα.
Επίσης, σχεδόν σε όλες τις
γλώσσες ο ομιλητής έχει περίπου
διπλάσια πιθανότητα να κομπιάσει πριν από ένα ουσιαστικό από
ό,τι πριν από ένα ρήμα, είτε κάνοντας μεγαλύτερη παύση είτε βγάζοντας ένα «εεε...».
Οι άνθρωποι υποσυνείδητα προφέρουν κάποιες λέξεις πιο αργά
από άλλες και κατά προτίμηση
κάνουν παύσεις ή βγάζουν ήχους
κομπιάσματος πριν από τα
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Kατακτώντας 20 λεπτά
ησυχίας
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Π

όσες φορές δεν έχουμε ξαπλώσει σε ένα
απολύτως ήσυχο μέρος, με το μυαλό μας
να μην μπορεί να φύγει από τη δουλειά ή τα
όσα μας απασχολούν και μας προβληματίζουν;
Ομως, καθώς η ησυχία δεν είναι μόνο η έλλειψη θορύβου αλλά και μια κατάσταση του μυαλού μας, χρειάζεται να προσπαθήσουμε για να
την κατακτήσουμε. Ας δούμε πώς:

Καθόμαστε σε ένα ήσυχο μέρος, σε μια καρέκλα
με ίσια την πλάτη μας και τα χέρια μας πάνω
στα πόδια μας. Ο λαιμός μας θα πρέπει να
είναι χαλαρός και το πιγούνι μας να γέρνει
ελαφρά προς το στήθος μας. Συγκεντρωνόμαστε στη διαδικασία της αναπνοής και αφήνουμε όλα τα άλλα να «σβήσουν». Αφήνουμε το
βλέμμα μας απλανές. Παίρνουμε πέντε αναπνοές,
εισπνέοντας από τη μύτη και εκπνέοντας από το
στόμα, και στην πέμπτη
κλείνουμε τα μάτια
μας. Μετά στρέφουμε
το εσωτερικό μας
βλέμμα σε κάθε
σημείο του κορμιού
μας, από τα δάχτυλα
των ποδιών ως την
κορυφή του
κεφαλιο
ύ
μας,
παρατηρώντας πόνους και προβλήματα. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε, μόνο να
τα λάβουμε υπ’ όψιν μας. Διώχνουμε όλες τις σκέψεις. Μετράμε ένα στην εισπνοή και δύο στην εκπνοή,
στη συνέχεια τρία στην επόμενη εισπνοή, τέσσερα
στην εκπνοή, μέχρι να φτάσουμε στο δέκα. Είναι
φυσικό να έρχονται και πάλι σκέψεις στο μυαλό μας.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να τις διώχνουμε, ξαναφέρνοντας την προσοχή μας στην αναπνοή.
Για πόσο; Μέχρι να περάσουν 20 λεπτά, στη διάρκεια
των οποίων θα απολαμβάνουμε μόνο την απλή
ύπαρξη του μυαλού μας. Οσο πιο πολύ το προσπαθούμε τόσο πιο πολύ θα το καταφέρνουμε και θα
απολαμβάνουμε την ησυχία, την ηρεμία και την ακινησία. plaisio kalligrafiko

Πότε και γιατί έμαθε ο Τραμπ
που είναι... η Κύπρος!

Ο

δύσκολο να τα 'σχεδιάσουμε' στον
λόγο μας, επειδή συνήθως χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν
νέες πληροφορίες. Αλλιώς, αντικαθίστανται από τις αντωνυμίες
όπως 'αυτός' ή 'αυτή' ή παραλείπονται τελείως. Δεν ισχύει όμως
το ίδιο με τα ρήματα που χρησιμοποιούνται γενικότερα, ανεξάρτητα από το αν αντιπροσωπεύουν νέες πληροφορίες ή όχι»,

την ομιλία τους περισσότερο αμέσως πριν τα ουσιαστικά, χρησιμοποιούν λιγότερες -και όχι
περισσότερες όπως οι άλλες
γλώσσες- κανονικές παύσεις σε
σχέση με τα ρήματα. Από αυτή
την άποψη, σύμφωνα με τους
ερευνητές, τα αγγλικά δεν είναι
μια αντιπροσωπευτική ανθρώπινη γλώσσα, αλλά εμφανίζει μια
ιδιαιτερότητα.

Ντόναλντ Τραμπ δεν ήξερε…
τι είναι η Κύπρος μέχρι το
2000, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο πρώην Υπουργός
Εξωτερικών, Νίκος Ρολάνδης.
Ο Νίκος Ρολάνδης είχε συναντήσει τότε τον δισεκατομμυριούχο
επιχειρηματία στον Πύργο Τραμπ και σύμφωνα με
τον κ.Ρολάνδη ο Πλανητάρχης δεν ήξερε καν ότι
υπάρχει η Κύπρος!
Αφορμή για να μάθει ο Τραμπ την ύπαρξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισμού Miss Universe στο νησί μας. Σημειώνεται
ότι ο ίδιος είχε δικαιώματα στο διαγωνισμού ομορφιάς καθώς ήταν μία από τις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές του.

Η φωτορύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία

Τ

ον περασμένο Αύγουστο οι
επιστήμονες της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ διαπίστωσαν ύστερα από πολυετή
έρευνα ότι οι γυναίκες που ζουν
σε περιοχές με υψηλότερα επίπεδα εξωτερικού φωτισμού τη
νύχτα πιθανόν να διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν
από καρκίνο του μαστού συγκρι-

τικά με εκείνες που απολαμβάνουν το σκοτάδι. Μάλιστα, προέκυψε ότι ο παραπάνω συσχετισμός είναι ισχυρότερος όταν οι
γυναίκες εργάζονται συχνά νυχτερινές βάρδιες, με τους ειδικούς να
δείχνουν ως «βασικό ένοχο» την
απορρύθμιση της ορμόνης μελατονίνη. Ειδικότερα, η μείωσή της
μπορεί να διαταράξει τους κιρκα-

δικούς ρυθμούς – ή αλλιώς, το
βιολογικό μας ρολόι. Εναν χρόνο
πριν, ο Αμερικανικός Ιατρικός
Σύλλογος είχε προειδοποιήσει ότι
ορισμένες λάμπες LED για τον
φωτισμό των δρόμων επιβαρύνουν την υγεία των οδηγών, των
περαστικών αλλά και των οικοσυστημάτων επειδή εκπέμπουν
υπερβολικά πολύ μπλε φως.

Σοβαρά … αστειάκια
Η άλλη λέει «είμαι
άρρωστη», προφανώς
αυτοί που πατάνε like,
έχουν φαρμακείο...
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Πολύχρωμοι καλοκαιρινοί χυμοί

Υ

πέροχα ζωηρά χρώματα και
μοναδικές βελούδινες γεύσεις σε
ψηλά ποτήρια. Το μόνο που θα
χρειαστείτε είναι πολλά καλαμάκια
για να τα απολαύσετε! Επιλέξτε
όλα τα φρούτα που σας αρέσουν
(ευτυχώς το καλοκαίρι προσφέρει
άφθονες επιλογές!), τοποθετήστε τα δίπλα στο
μπλέντερ και συνδυάστε
τα μεταξύ τους ανάλογα
με τη διάθεσή σας. Σερβίρετε τους χυμούς-ουράνιο
τόξο σε ψηλό ποτήρι με
χρωματιστά καλαμάκια.
Απολαύστε τους το πρωί
σαν σνακ ή το βράδυ
παρέα με φίλους στη
βεράντα. Είναι απίστευτα
υγιεινοί, εκρηκτικά γευστικοί και μοναδικά πολύχρωμοι!
Πράσινη δύναμη
Υλικά (για 2 άτομα):

300 γρ. πεπόνι
2 ακτινίδια
100 γρ. σταφύλια (χωρίς κουκούτσια)
Εκτέλεση:
Χτυπήστε τα υλικά στο μπλέντερ
και σερβίρετε τον χυμό τους σε 2
ποτήρια με παγάκια.
Άσπρη δύναμη
Υλικά (για 2 άτομα):
1 μεγάλη μπανάνα
2 λευκόσαρκα ροδάκινα
150 ml γάλα καρύδας
5 παγάκια

Εκτέλεση:

2 νεκταρίνια

Ξεφλουδίστε τα φρούτα, κόψτε τα
σε κομμάτια και χτυπήστε όλα τα
υλικά στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσουν μια λεία υφή.

4-5 παγάκια

Κίτρινη απόλαυση

Εκτέλεση:
Καθαρίστε τα φρούτα και κόψτε τα
σε κομμάτια. Χτυπήστε όλα τα
υλικά στο μπλέντερ και σερβίρετε.
Υλικά (για 2 άτομα):
200 γρ. φρούτα του
δάσους (π.χ. φράουλες,
μούρα)
150 γρ. γιαούρτι άπαχο
1 κουταλιά μέλι
4-5 παγάκια
Εκτέλεση:

Υλικά (για 2 άτομα):

Βάλτε όλα τα υλικά στο
μπλέντερ και χτυπήστε
μέχρι ο χυμός να αποκτήσει
ένα
ομοιόμορφο
χρώμα.

1/3 ανανά

Κόκκινη δύναμη

1 κίτρινο γκρέιπφρουτ (τον χυμό
του)

Υλικά (για 2 άτομα):
200 γρ. καρπούζι

2 φέτες πεπόνι

150 γρ. κεράσια-βύσσινα

Λίγο τζίντζερ
4-5 παγάκια

100 γρ. κόκκινα σταφύλια (χωρίς
κουκούτσια)

Εκτέλεση:

4-5 παγάκια

Καθαρίστε τα φρούτα και το τζίντζερ, κόψτε τα σε κομμάτια και
χτυπήστε όλα τα υλικά στο μπλέντερ.

Εκτέλεση:

Πορτοκαλί μαγεία
Υλικά (για 2 άτομα):
2 πορτοκάλια (τον χυμό τους)
1/2 μάνγκο

Αφαιρέστε τα κουκούτσια από όλα
τα φρούτα και χτυπήστε στο μπλέντερ όλα τα υλικά, ώσπου να αποκτήσουν μια βελούδινη υφή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν θέλετε οι χυμοί σας
να αποκτήσουν πιο βελούδινη υφή,
μπορείτε να βάλετε κάποια από τα
φρούτα στην κατάψυξη και μετά
να τα χτυπήσετε στο μπλέντερ.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ταύρος: Θέλεις να κάνεις πάρα πολλές
αλλαγές στη ζωή σου. Πρέπει όμως να
αποφύγεις τα βιαστικά βήματα, γιατί
μπορεί να γίνουν λάθη που μετά δεν θα
μπορείς να διορθώσεις. Θα νιώσεις καλύτερα και θα αναθεωρήσεις κάποια θέματα
που αφορούν εσένα και το στενό σου
περιβάλλον. Επιβάλλεται να κάνεις συζητήσεις με δικά σου άτομα, για να λύσεις
προβλήματα που μπορεί να έχεις.
Δίδυμοι: Πολλές καταστάσεις σε προβληματίζουν ιδιαίτερα, γιατί ίσως τις βλέπεις
πιο τραγικές απ’ ό,τι είναι. Καλό θα είναι
να χαλαρώσεις και να δεις όσα συμβαίνουν στις πραγματικές τους διαστάσεις.
Έτσι, θα μπορέσεις να δώσεις και τις
κατάλληλες λύσεις.

SUDOKU

Ροζ παντού

1 καρότο

Κριός: Η διάθεσή σου δεν θα είναι και
τόσο καλή και αυτό θα σε κάνει να βλέπεις
μερικά πράγματα με αρνητικότητα. Φρόντισε να μην απαισιοδοξείς, γιατί αλλιώς
δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις
διάφορες δραστηριότητες που έχεις και οι
οποίες είναι πάρα πολλές. Παραμονεύουν
αντιπαραθέσεις, γι’ αυτό καλύτερα να
δείξεις αρκετή διαλλακτικότητα σε ενδεχόμενες συζητήσεις. Η πιο ασφαλής λύση
θα είναι να κινηθείς ουδέτερα.
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διάθεση που σε χαρακτηρίζει, θα σε κάνει
να πάρεις μέρος σε αρκετές κοινωνικές
εκδηλώσεις και μάλιστα να κλέψεις την
παράσταση όπου κι αν βρεθείς. Γενικά, η
μέρα σε ευνοεί να τολμήσεις να πεις τις
απόψεις σου χωρίς να φοβάσαι ότι θα
παρεξηγηθείς.
Παρθένος: Θα καταφέρεις σημαντικά
βήματα σε παρελθοντικά θέματα που
καθυστερούσαν και δεν έβρισκαν λύσεις.
Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τα
διεκπεραιώσεις. Οι αλλαγές θα διαδέχονται η μία την άλλη. Πρέπει να προετοιμαστείς, γιατί θα έρθουν πολύ θετικές
αλλαγές στην ζωή σου. Απόφυγε να
εμπλακείς σε θέματα που δεν σε αφορούν,
γιατί θα σε φθείρουν ψυχικά.
Ζυγός: Σε συζητήσεις που θα κάνεις με
δικούς σου ανθρώπους, κοίτα να δείξεις
μεγάλη διαλλακτικότητα, για να αποφύγεις αντιπαραθέσεις μαζί τους. Δεν είναι
ώρα τώρα να αναλώνεσαι σε τέτοιες
καταστάσεις. Αντίθετα είναι η κατάλληλη
στιγμή που μπορείς να υλοποιείς τα σχέδιά σου και πρέπει να ασχολείσαι μόνο με
αυτά.

Καρκίνος: Μην κάνεις υπερβολικές κινήσεις, εξαιτίας της ευχάριστης και αισιόδοξης διάθεσης που θα σε διακατέχει.
Προσπάθησε επίσης να μην κινείσαι βιαστικά και να μην λες πράγματα που δεν τα
πιστεύεις, γιατί θα στεναχωρήσεις
κάποια δικά σου άτομα. Διάθεσε μερικές
στιγμές για να χαλαρώσεις και να κάνεις
ευχάριστες σκέψεις.

Σκορπιός: Φρόντισε να προγραμματιστείς
περισσότερο σε αυτά που θέλεις και πρέπει να κάνεις, αγαπητέ Σκορπιέ. Μην
κινείσαι με παρορμητικότητα, γιατί θα
πάρεις λάθος αποφάσεις. Πρέπει να προσέξεις τις κινήσεις σου, γιατί έχεις μια
τάση να οδηγείς μερικές καταστάσεις στα
άκρα. Καλύτερα να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, για να μπορέσεις να λύσεις αποδοτικά τις υποθέσεις που σε προβληματίζουν.

Λέων: Νιώθεις πολύ έντονη περιέργεια και
αυτό, σε συνδυασμό με την επικοινωνιακή

Τοξότης: Η ημέρα θα σε κάνει να δεις
πολλά πράγματα με διαφορετικό τρόπο,

αγαπητέ Τοξότη. Θα κάνεις τον απολογισμό σου και θα αναθεωρήσεις πολλά
πράγματα που έκανες μέχρι σήμερα. Η
κοινωνικότητά σου είναι στα ύψη. Μην
χρονοτριβείς με πράγματα που δεν έχουν
σημασία, γιατί είναι εις βάρος σου. Κινήσου μεθοδικά, για να έχεις τα θετικά αποτελέσματα που θέλεις.
Αιγόκερως: Κάποια απρόσμενα γεγονότα
θα διαταράξουν λίγο την ψυχολογία σου
και θα σου προκαλέσουν έντονο εκνευρισμό για διάφορα θέματα. Πρόσεξε τις
κινήσεις σου και μην πάρεις βιαστικές
αποφάσεις για θέματα που αφορούν το
μέλλον. Ευτυχώς, έχεις βάλει γερές βάσεις
από το παρελθόν κι έτσι, με λίγη προσοχή, θα ξεπεράσεις τις δυσκολίες αυτής της
μέρας χωρίς να έχεις μόνιμα προβλήματα
που θα σε απασχολούν και στο μέλλον.
Υδροχόος: Η ενέργεια και η αυτοπεποίθηση που αισθάνεσαι, θα σε κάνουν να
ασχοληθείς με πάρα πολλά πράγματα και
να κάνεις σχέδια, που θα μπορέσεις να
ολοκληρώσεις εύκολα και άνετα. Γενικά θα
έχεις την αίσθηση ότι η απίστευτη δυναμικότητα που διαθέτεις, σε κάνει αυτάρκη
και δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Κινήσου με
σύνεση και θα δεις ότι τα θετικά αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να έρθουν.
Ιχθείς: Ασχολήσου περισσότερο με τον
εαυτό σου και μην τον κουράσεις με πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά. Είναι
τώρα αναγκαίο για εσένα να δώσεις προτεραιότητα στις προσωπικές σου ανάγκες. Κατά τα άλλα σε αισθηματικό επίπεδο θα έχεις ποικίλες ερωτικές εμπειρίες
που θα φορτίσουν για τα καλά τις μπαταρίες σου.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κερκυραϊκό Σοφρίτο
Υλικά:
6-7 φέτες μοσχάρι, 8 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 2 φλιτζάνια αλεύρι
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι ξίδι από λευκό κρασί
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Ζητάμε από τον χασάπη να μας κόψει 6-7 φέτες από κιλότο, βάρους 200 γραμμάρια περίπου η κάθε μια και να μας
τις χτυπήσει καλά προκειμένου να λεπτύνουν. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι. Αλατοπιπερώνουμε το κρέας και το περνάμε από το αλεύρι, το οποίο έχουμε στρώσει σε ένα επίπεδο πιάτο. Τινάζουμε τις φέτες για
να φύγει το περιττό αλεύρι και τις τηγανίζουμε σε μέτρια
φωτιά για 10 λεπτά περίπου και από τις δύο πλευρές.
Μόλις είναι έτοιμες τις βγάζουμε απ’ το τηγάνι και τις
τοποθετούμε σε μια πιατέλα. Στο τηγάνι, με το ίδιο λάδι
από το κρέας, ρίχνουμε τον μαϊντανό και το σκόρδο και τα
σοτάρουμε για 2-3 λεπτά μέχρι να βγάλουν τα αρώματα
τους. Ξαναρίχνουμε το κρέας στο τηγάνι για περίπου 5
λεπτά και σβήνουμε με το ξίδι. Δυναμώνουμε τη φωτιά για
2-3 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί το ξίδι, σκεπάζουμε το
τηγάνι και μαγειρεύουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά για 20-25
λεπτά. Το κρέας τώρα έχει μαλακώσει ενώ παράλληλα
έχουμε και μια παχύρρευστη σάλτσα να το συνοδεύσει.
Συνοδεύουμε με πατάτες τηγανιτές.

Ρουμελιώτικη τυρόπιτα
Υλικά:
6 φύλλα πίτας, 800 γρ. φέτα
300 γρ. μυζήθρα, 700 γρ.
φρέσκο γάλα, 200 γρ. ελαιόλαδο, 5 αβγά, αλάτοπίπερο
Εκτέλεση:
Αρχικά, τρίβουμε όλα τα τυριά σε ένα μπολ και προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σε ένα άλλο μπολ σπάμε τα
αυγά και τα χτυπάμε με σύρμα. Αλατίζουμε ελαφρά. Προσθέτουμε το γάλα και το μισό περίπου από το ελαιόλαδο
και τα ανακατεύουμε. Αλείφουμε το ταψί μας με ελαιόλαδο. Το ταψί πρέπει να είναι περίπου 40εκ, κατάλληλο για
πίτες. Στρώνουμε 3 φύλλα, ραντίζοντάς τα ενδιάμεσα με
λίγο ελαιόλαδο. Κάνουμε μια στρώση με το 1/2 των
τυριών και ραντίζουμε με το 1/2 των υγρών. Απλώνουμε
το 4ο φύλλο ελαφρά σουρωμένο. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα τυριά και το υπόλοιπο μείγμα υγρών. Τελειώνουμε την
πίτα καλύπτοντάς την με 2 φύλλα ελαφρώς λαδωμένα.
Γυρίζουμε τις άκρες που εξέχουν. Χαράζουμε την πίτα σε
κομμάτια (όχι βαθειά) και ραντίζουμε τις χαρακιές με το
υπόλοιπο ελαιόλαδο. Πεταχτά, με τα δάχτυλα, ραντίζουμε
την πίτα με λίγο νερό. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο
φούρνο στους 180οC στις αντιστάσεις ή στους 160οC
στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για περίπου 1 ώρα. Στο
τελευταίο 10λεπτο ψήνουμε μόνο στην κάτω αντίσταση,
για πιο τραγανό αποτέλεσμα. Η πίτα είναι έτοιμη όταν
κουνήσουμε το ταψί και η βάση της έχει ξεκολλήσει. Σερβίρεται ζεστή, σε θερμοκρασία δωματίου.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 10/2018 23/5/2018
100.000 ............. 12782
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 58263
100 .................... 27878

1.000 ................. 31934

100 .................... 36737

400 .................... 39129

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

100 .................... 36760

400 .................... 26010

100 .................... 31409

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 480 - 9/1/1959

400 .................... 13990

100 .................... 29961

200 .................... 11607

100 .................... 39956

200 .................... 10693

100 .................... 15566

200 .................... 53164

100 .................... 57344

200 .................... 45388

100 .................... 50089

200 .................... 21991

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
3454, 5348
Από €20 οι λήγοντες
087
Από €10 οι λήγοντες
273, 357
Από €4 οι λήγοντες
34, 74

200 .................... 38623
200 .................... 10931
200 .................... 50357
200 .................... 40050
200 .................... 27738
100 .................... 46161
100 .................... 43169

Χάρρυ Κλυν:

χάσει τη μάχη με τον καρκίνο σε
ηλικία 50 ετών. Η πορεία του στην
καλλιτεχνική σκηνή ήταν συγκλονι-

• Προφητικές ατάκες για
τη μεταπολιτευτική Ελλάδα

Κ

ηδεύτηκε
την
περασμένη
Παρασκευή στην γενέθλια γή
στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ο
δημοφιλής κωμικός - ηθοποιός
Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός ως Χάρρυ Κλυνν. Απεβίωσε
στις 20 Μαίου 2018, σε ηλικία 78
ετών, περίπου δυο χρόνια μετά
τον θάνατο του γιου του Νίκου
Τριανταφυλλίδης ο οποίος είχε

στική γιατί κατάφερε σε βάθος
δεκαετιών να διακωμωδήσει επιτυχέστατα την άθλια πολιτική ζωή
στην Ελλάδα, αφυπνίζοντας τους
πολίτες.
Ξεκίνησε να εργάζεται από την
ηλικία των 5 ετών λόγω της δεινής
οικονομικής κατάστασης των
γονέων του και η σταδιοδρομία του

ΑΤΑΚΕΣ
• Στις φυλακές γίνεται το αδιαχώρητο, δεν δραπετεύει πλέον κανείς. Πού αλλού θα
βρούνε οι άνθρωποι δυο γεύματα τσάμπα;
• Τελευταία οι δημόσιοι υπάλληλοι πηγαίνουν για δουλειά πολύ πρωί. Kι αυτό για
να βρουν θέση. Όσοι πάνε αργότερα τους τρώει η ορθοστασία.
• Στο τέλος, όπως πάμε με τις πυρκαγιές τα μόνα φυτά που θα μας μείνουνε θα είναι
οι πολιτικοί.
• Oι Έλληνες δεν ξέρουν τι θέλουν και δε θα ησυχάσουν ποτέ αν δεν το αποκτήσουν.
• Tο οργανωμένο έγκλημα έχει διαφορετικά ονόματα ανά τον κόσμο. Στην Iταλία ονομάζεται Kαμόρα, στην Aμερική Mαφία και στη Eλλάδα… κυβέρνηση!

ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Δήλωση αρχές 1983
» Εδώ και δύο χρόνια (εννοεί το
1981 που το ΠΑΣΟΚ έγινε
Κυβέρνηση) έχει αρχίσει το μεγάλο κακό, που θα μετατρέψει
σιγά-σιγά τους Έλληνες σε λαό
πιθήκων, σε λαό ψηφοφόρων,
δημοσίων υπαλλήλων, καταναλωτών, κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών, κομπιναδόρων και
λοιπών απατεώνων. Σε είκοσιτριάντα χρόνια από σήμερα
Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να
μην υπάρχει. Θα υπάρχει όμως
μια Ελλάδα πτωχευμένη κι ένας
λαός στα όρια της οικονομικής
και της ηθικής εξαθλίωσης».
ως ηθοποιός ξεκίνησε τη δεκαετία
του 1960. Στις μπουάτ, στα θέατρα αλλά και σε μουσικούς
δίσκους, διατύπωσε με τον δικό
του μοναδικό τρόπο σημαδιακές
ατάκες που έχουν τυπωθεί ανεξίτηλα στη μνήμη των πολιτών.

σε
σε
σε

ΛΥΣΗ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Προσέφερε απλόχερα το γέλιο
στους Έλληνες για δεκαετίες

σε

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Ξεχώρισε από παλιά
το Ελληνικό έθνος από
τους βαρβάρους όντας
πιο ικανό και περισσότερο απαλλαγμένο
από την ηλιθιότητα.
Αριστοτέλης

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

Μετρά δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και φυσικά ατάκες που
έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Οδήγηση: Αλλαγές στους βαθμούς ποινής

Α

λλάζει
το
σύστημα για
τους ατίθασους
οδηγούς και πλέον τίθενται νέοι
κανόνες για το πότε θα αφαιρείται
η άδεια οδήγησης.
Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», το
νομοσχέδιο που ετοίμασε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης θα δίδει το

δικαίωμα στον οδηγό, αφού έχει
συμπληρώσει 12 βαθμούς, να υποβάλλει ένσταση.
Συγκεκριμένα:
Αφού συμπληρώσει ο οδηγός 12
βαθμούς, τότε θα ενημερώνεται ο
Δ/ντής του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών από την Τροχαία.
Εντός 5 ημερών θα του δίδεται το

δικαίωμα να διεκδικήσει όπως να
μην του αφαιρεθεί η άδεια.
Αλλαγές, εξάλλου, θα επέλθουν και
στους βαθμούς, αφού με το υφιστάμενο νομοσχέδιο δεν μηδενίζονται ούτε σβήνονται οι βαθμοί.
Επίσης, όπως έχει ήδη ειπωθεί, τα
νέα νομοσχέδια προβλέπουν μέχρι
και τριπλασιασμό των εξωδίκων.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΦΑΚΕΛΛΟΣ: ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Η θλιβερή μοίρα του Κύπριου ποδοσφαιριστή

Γ

ια την άσχημη μοίρα την οποία βιώνει
ο Κύπριος ποδοσφαιριστής την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, γράψαμε
αρκετά άρθρα. Κακίσαμε τη στάση της
ΚΟΠ και επικρίναμε την πολιτική φιλοσοφία της πολιτείας έναντι των ντόπιων
ταλέντων.
Ο Κύπριος πδοσφαιριστής αδικείται
κατάφωρα! Οι πόρτες για ανέλιξη του
είναι κλειστές με κάποιες χαραμάδες.
Ελάχιστοι οι τυχεροί που μπορούν να
χωρέσουν στις χαραμάδες. Οι υπόλοιποι
παραμένουν έρμαιο των κερδοσκόπων
που λυμαίνονται ανενόχλητοι το δημοφιλέστερο άθλημα.
Με βάση τα στατιστικά
στοιχεία, στα ρόστερ των
ομάδων Α’ Κατηγορίας το
ποσοστό των Κυπρίων
αγγίζει μόλις το 20%.
Στους αγώνες αγωνίζονται ελάχιστοι Κύπριοι. Η
ΚΟΠ και τα σωματεία που
την συναποτελούν, σφυρίζουν αδιάφορα. Η
πολιτεία το ίδιο. Μόνο
οικονομική στήριξη
ζητούν και την έχουν,
από το κράτος. Για την
κοινωνική πτυχή του
κεφαλαίου που λέγεται
Κύπριος ποδοσφαιριστής
ούτε λόγος. Τα ντόπια ταλέντα ας χάνονται. Τι τους νοιάζει; Το χρήμα να ρέει
στις τσέπες των ατζέντηδων και όχι
μόνον μέσω της διακίνησης των ξένων.
Και όλα καλά και άγια. Έως πότε όμως;
Πότε θα αντιδράσουν συγκροτημένα τα
κοινωνικά σύνολα, ο Σύνδεσμος
Ποδοσφαιριστών, οι γονείς και οι
Ακαδημίες, Ιδιωτικές - Σωματειακές για
το συνεχόμενο «έγκλημα» σε βάρος των
Κύπριων ποδοσφαιριστών;

Μόνο ένας Κύπριος
Στα πρόσφατα ντέρμπυ ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ και
Απόλλων - Ανόρθωση χρησιμοποιήθηκαν
συνολικά 56 ποδοσφαιριστές. Οι 55 ήταν
ξένοι. Μόνος Κύπριος ο Ρουσιάς, που
βίωσε την απόλυτη μοναξιά του.
Αν νομίζουν τα σωματεία ότι με αυτόν
τον τρόπον συμβάλλουν στην ανάπτυξη
του ποδοσφαίρου πλανώνται πλάνην
οκτράν! Μάλλον άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν! Υπάρχει κράτος, υπάρχει
αθλητική αρχή να παρέμβει; Ίδωμεν! Ξ.Ξ.

Ο

Ο παροπλισμός των ντόπιων ταλέντων
• Πανάκριβα πληρώνουμε ως κοινωνία την αλόγιστη χρήση
ξένων ποδοσφαιριστών

Α

λγεινή εντύπωση προκαλεί στο
φίλαθλο κοινό και σε κάθε αγνό
πατριώτη, η στάση κάποιων ομάδων
στο θέμα της χρησιμοποίησης των
δύο Κυπρίων στην αρχική εντεκάδα
του πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας.

Η ΚΟΠ και κατεπέκταση
ο Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού, αν θέλουν να
ισορροπήσουν σε μια καλή
εθνική ομάδα και διασυλλογικές
επιτυχίες, οφείλουν να επανεξετάσουν σοβαρά το θέμα των
ξένων παικτών. Οι δεκαπέντε
άνω των 22 χρόνων και οι 2-3
κάτω αυτού του ορίου ηλικίας,
δεν βοηθά. Αλλιώς, θα πρέπει οι
ταλαντούχοι Κύπριοι παίκτες
αντί να βράζουν τον πάγκο να
ξενιτευτούν για να ανελιχθούν,
όπως έχουν κάνει εκατοντάδες
άξιοι επιστήμονες που ξενιτεύτηκαν, αφού δεν πήραν ποτέ
ευκαιρία στην Κύπρο για να
δείξουν την αξιωσύνη τους

ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

τη μουσικοθεατρική χορευτική παράσταση ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ σήμερα
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στις 20:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο Λακατάμιας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων
Δημήτρη Συλλούρη, του «Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου» και του «Ινστιτούτου
Ελληνικού Πολιτισμού»

Διάρκεια: Περίπου 90 λεπτά
Χοροδιδάσκαλος: Παναγιώτα
Τάμπα
Θεατρικό: Ρεβέκκα
Αποστολοπούλου
Σαντούρι: Βερόνικα Αλωνεύτου

Το πρόβλημα της πλημμυρίδας των
γηπέδων της Α’ κατηγορίας με
Κοινοτικούς και ξένους δεν είναι
φετεινό. Ξεκίνησε δειλά - δειλά το
2004 με την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
έχει μετεξελιχθεί σε γάγγραινα για το
Κυπριακό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα.

Παρά την ύπαρξη προστίμου σε όσες
ομάδες παραβιάζουν το σχετικό
κανονισμό, εν τούτοις κάποια σωματεία εξακολουθούν να γυρίζουν την
πλάτη στους
Κύπριους
ποδοσφαιριστές. Αυτή η
στάση πιστεύουμε ότι είναι
απαξιωτική
για το ποδόσφαιρο μας,
αλλά κυρίως
για τα ντόπια
ταλέντα που
πασκίζουν να
διακριθούν
κάτω από τις
αντίξοες και εν
π ο λ λ ο ί ς
παράξενες
συνθήκες που κυριαρχούν στα γήπεδα
της Κύπρου με τη μονοπωλιακή χρήση
ξένων παικτών. Κρίμα για την ΑΕΛ και

Λαογραφικός Όμιλος «Η Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας σε συνεργασία
με το Εθνικό Σωματείο «Κυριάκος Μάτσης Λακατάμιας, παρουσιάζει

Τιμή εισόδου 5 ευρώ
(παιδιά δωρεάν)

τον Απόλλωνα που ενώ διαθέτουν
πολύ καλές ακαδημίες, εν τούτοις
διστάζουν να δώσουν ευκαιρίες στα
δικά τους βλαστάρια.

Τα προβλήματα που απορρέουν είναι
κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά.
Κοινωνικά, γιατί παροπλίζονται τα
ντόπια ταλέντα. Οικονομικά, γιατί
φεύγει πολύτιμο συνάλλαγμα από τη
χώρα μέσω των μισθών και των μεταγραφών ξένων και της υπόγειας διαδρομής του χρήματος. Εθνικά, γιατί
δεν δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία στα
ντόπια ταλέντα να αναδειχθούν, με
αποτέλεσμα η Εθνική ομάδα να
πάσχει από στελέχη, γεγονός που
αποδυναμώνει την ποδοσφαιρική
εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό με
όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα.
Εμείς αυτό που θα υποδείξουμε είναι
ότι το ποδόσφαιρο μας δεν έχει ούτε
παρόν ούτε μέλλον ενόσω οι ξένοι

παίκτες χρησιμοποιούνται αλόγιστα
σε βάρος των Κυπρίων.
Ενόσω οι ατζέντηδες και οι σωματειακοί παράγοντες θα παίζουν το
χοντρό παιχνίδι με την εμπορία ξένων
παικτών, το Κυπριακό ποδόσφαιρο
θα εξακολουθήσει να κινείται μεταξύ
φθοράς και αφθαρσίας όσο λαμπερά
κι αν είναι τα πυροτεχνήματα που θα
εκπέμπουν κάποιες καλές στιγμές της
Εθνικής Κύπρου ή κάποιες διακρίσεις
Κυπρίων ομάδων στο «Τσάμπιονς
Λιγκ».
Ήρθε η ώρα, η ΚΟΠ, ο ΚΟΑ και η πολιτεία γενικότερα να αντικρύσουν με τη
δέουσα σοβαρότητα το σπουδαίο
κεφάλαιο που λέγεται «Κύπριος
ποδοσφαιριστής». Το μέλλον του
ποδοσφαίρου μας είναι η επένδυση
στις υποδομές και στα ντόπια ταλέντα. Όλα τα άλλα είναι πυροτεχνήματα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα
των κάθε λογής κερδοσκόπων !!!
Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Δημοσιογράφος, προπονητής
ποδοσφαίρου

Η μοναξιά του Κύπριου ποδοσφαιριστή
στο γήπεδο

Β

ραδιά ποδοσφαίρου το Σάββατο με
τον τελικό του Champions League
που ευτυχώς προβλήθηκε από μη συνδρομητικό κανάλι και έτσι μπόρεσαν να
τον παρακολουθήσουν ακόμη και οι
συνταξιούχοι μας, εκείνοι οι πολλοί
που μόλις και μετά βίας τα βγάζουν
πέρα μέχρι το τέλος του μηνός και οι
οποίοι μετρούν ακόμη και το τελευταίο
τους ευρώ, προκειμένου να πιουν δεύτερο καφέ στον καφενέ της γειτονιάς
τους.
Μέρες ποδοσφαίρου έφυγαν, μέρες και
νύχτες έρχονται και μάλιστα με πολλές
συγκινήσεις, λόγω του επερχόμενου
Μουντιάλ και στη συνέχεια, της έναρξης
του νέου Παγκυπρίου Πρωταθλήματος
Α Κατηγορίας.
Στην Κύπρο, το ποδόσφαιρο είναι
«βασιλιάς», είτε το θέλουμε είτε όχι και
πολλά συμφέροντα σφάζονται ή είναι
έτοιμα για σφαγή στα πόδια του, προκειμένου να παραμείνει στο θρόνο. Ναι,
«βασιλιάς» είναι, όμως οι αυλικοί του
δεν βγαίνουν έξω από το παλάτι, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με το λαό,
την πραγματικότητα και να του δώσουν
τις σωστές συμβουλές.
Είναι κοινό μυστικό εξάλλου, ότι σε
τούτο τον τόπο, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, μικρές και μεγάλες, αντί για τον
αθλητισμό, προωθούν τον πρωταθλητισμό με ξένα πόδια και μάλιστα του
χειρίστου είδους με αποτέλεσμα η
μπόχα που αναδίδεται από τα στάδια,
να φτάνει μέχρι τα μικρά ορεινά χωριά

μας και να καλύπτει ακόμη και γήπεδα
χωρίς γρασίδι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ποδοσφαίρου σε αυτό τον τόπο όμως, δεν
είναι τα στημένα παιχνίδια, αλλά η
ανοχή της κοινωνίας σε μια απαράδεκτη κατάσταση που λειτουργεί σε βάρος
της νεολαίας μας και η οποία κρατά
τους Κύπριους ποδοσφαιριστές εκτός
κυπριακών γηπέδων.
Έχουν γραφτεί πολλά για την προκλητική παρουσία μεγάλου αριθμού ξένων
ποδοσφαιριστών στις ομάδες μας,
όμως το κακό, είναι πολύ πιο μεγάλο
από ό,τι συνήθως εμφανίζεται και ένα
σχετικό παράδειγμα, είχαμε πριν το
τέλος του πρωταθλήματος Α κατηγορίας: Σε τέσσερις αγώνες με πρωτοκλασάτες ομάδες μας χρησιμοποιήθηκαν
56 συνολικά ποδοσφαιριστές και από
αυτούς (σύμφωνα με δημοσίευμα του
Πολίτη) μόνο ένας, ο Ρουσιάς είναι
Κύπριος, ο οποίος πρέπει να ένιωσε
μεγάλη μοναξιά στο γήπεδο.
Τα όσα όμως σχετικά ίσχυαν στα περσινά πρωταθλήματα και γενικότερα
στην ντόπια ποδοσφαιρική δράση,
δυστυχώς θα ισχύουν και φέτος και
χρήματα από κρατικό προϋπολογισμό
θα εξακολουθήσουν να ρέουν σε ομάδες
που έχουν κλειστές τις πόρτες των
γηπέδων σε Κύπριους ποδοσφαιριστές.
Ντροπή.
Λουκάς Πάρπας
Δημοσιογράφος εφημερίδας
Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Άρχισαν οι εργασίες της συνόδου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO)

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η ΣΕΚ συμμετέχει στη σύνοδο ως εκπρόσωπος
των εργαζομένων της Κύπρου

Σύνοδος του ILO
Αναδεικνύει τη σημασία της
τριμερούς συνεργασίας

Τ

ο Διεθνές Γραφείο Εργασίας - Δ.Γ.Ε.
(International Labour Office - I.L.O.)
αποτελεί το κυριότερο όργανο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) είναι η
αρχαιότερη εξειδικευμένη οργάνωση των
Ηνωμένων Εθνών. Απαρτίζεται από τη
Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, το Διοικητικό
Συμβούλιο και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Συνέρχεται κατ΄ έτος και συγκροτείται από τέσσερις αντιπροσώπους από
κάθε Χώρα-μέλος. Οι δύο εκ των τεσσάρων
εκπροσωπούν την κυβέρνηση, ένας τους
εργάτες και ένας τους εργοδότες της
Χώρας-μέλους. Καθένας αντιπρόσωπος
διαθέτει μία ψήφο, ακριβώς επειδή αντιπροσωπεύει διαφορετικά συμφέροντα.
Κύριο έργο της ετήσιας Διάσκεψης είναι η
καθιέρωση ομοιόμορφων κοινωνικών κριτηρίων εργασίας με βάση τις διεθνείς
συναφείς συμβάσεις.

Η

ΣΕΚ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων της Κύπρου συμμετέχει
από τις 28 έως 8 Ιουνίου στη σύνοδο
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στη
Γενεύη. Στο πλαίσιο της συνόδου θα
συζητηθούν τρεις βασικοί θεματικοί
άξονες που περιστρέφονται γύρω
από τη δημιουργία ευκαιριών αξιοπρεπούς απασχόλησης και εφαρμογής ουσιαστικής και συνενετικής
πολιτικής που να διασφαλίζει την

Πότε έγινε μέλος η Κύπρος. Η Κύπρος
έγινε μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το 1960. Το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίστηκε και
ενεργεί ως ο σύνδεσμος μεταξύ της
Κυπριακής Κυβέρνησης και της Οργάνωσης. Της τριμερούς αντιπροσωπείας
ηγείται πάντοτε ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Κύπρος έχει
κυρώσει συνολικά 53 Συμβάσεις, ανάμεσα
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επτά
Συμβάσεις που έχουν καθοριστεί ως οι πιο
βασικές, γιατί κατοχυρώνουν θεμελιώδη
δικαιώματα των εργαζομένων. Για τις Συμβάσεις υποβάλλονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα εκθέσεις οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και
Συστάσεων.
Τριμερές σύστημα εκπροσώπων. Η ΔΟΕ
με το τριμερές σύστημα εκπροσώπων που
εφαρμόζει (κυβέρνησης, εργατών, εργοδοτών) καταδεικνύει τη τεράστια σημασία
του Κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας. Μέχρι σήμερα παρουσιάσει αξιόλογη και σημαντική δράση στον
χώρο της εργασίας. Για τον λόγο αυτό και
διατηρήθηκε παρά τη διάλυση της Κ.τ.Ε..
Σήμερα μάλιστα αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο εξειδικευμένο οργανισμό με πλήθος
Κρατών-μελών που συνεχώς αυξάνονται.
Εξυπακούεται ότι από τα θέματα που
ασχολείται δεν εκπίπτουν και θέματα ναυτικής εργασίας ως προέκταση των Κρατών-μελών
στα
υπό
σημαία τους πλοία.

αειφόρο ανάπτυξη.

Η σύνοδος εργασίας αναδεικνύει τον

Οι θεματικές ενότητες αφορούν την:

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο

Αποτελεσματική συνεργασία για
στήριξη του στόχου της αειφόρου
ανάπτυξης

Κοινωνικός Διάλογος και η Τριμερής

Βία και παρενόχληση σε βάρος
ανδρών και γυναικών στην εργασία

οργανώσεις καθώς και τα υπουργεία

συνεργασία στο πλαίσιο της προώθησης της δίκαιης παγκοσμιοποίησης.

Τη σύνοδο θα προσφωνήσει στις 5

1
2

3 Κοινωνικός διάλογος και τριμερής

Συνεργασία αφού συμμετέχουν ισότιμα, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές
Εργασίας των κυβερνήσεων.
Ιουνίου ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας.

Η ΣΕΚ συμμετείχε στους εορτασμούς της ΓΣΕΕ
για τα 100χρονα της Συνομοσπονδίας

Η

ΓΣΕΕ στις 21 Μαίου 2018 γιόρτασε τα 100 χρόνια ζωής και συνδικαλιστικής δράσης στην παρουσία
εκπροσώπων της Ελληνικής πολιτείας και του Ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος.

Προκειμένου να πετύχει τους στόχους του
αφενός προβαίνει σε συστάσεις προς
κυβερνήσεις προκειμένου να συμπληρωθούν διάφορα εργατικά νομοθετικά κενά,
όπου και όταν εντοπίζονται, και αφετέρου
υποβάλλει σχέδια εργατικών συμβάσεων
ενιαίων κριτηρίων προκειμένου ν΄ αναβαθμίζεται το εργατικό δίκαιο διεθνώς.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
Γιάννη Παναγόπουλο

Η ΣΕΚ συμμετείχε στους εορτασμούς
δια του γ.γ. Ανδρέα Φ. Μάτσα ο
οποίος δήλωσε στην «Ε.Φ.» πως αναδείχθηκε ο σημαίνοντας ρόλος που
μπορούν να διαδραματίσουν τα συνδικάτα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την
προώθηση ενός νέου περιβάλλοντος
εργασίας στη βάση
της ψηφιοποίησης.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ ανέδειξε παράλληλα τη
γόνιμη συνδικαλιστική δράση που
επιδεικνύει η ΓΣΕΕ
τόσο σε εθνικό όσο

και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και πρόσθεσε πως το συνδικαλιστικό κίνημα
διεκδικεί το δικαίωμα για μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή στην εργασία
και την κοινωνία.
Ο γ.δ. του ILO Guy Ryder σε μήνυμα
του προς την συνδιάσκεψη τόνισε
πως επιβάλλεται να ενισχυθεί το
πλαίσιο διαχείρισης της αγοράς
εργασίας μέσα από τη λογική των
συλλογικών συμβάσεων και την ανάδειξη της μισθωτής εργασίας ως
βασική συνιστώσα της κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς.

Ολοκληρώνονται αύριο τα μεσάνυχτα
οι εκδηλώσεις «Οδός Ελευθερίας»
• Η ΣΕΚ εκτιμά και στηρίζει το πολυσχιδές έργο
του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59

Μ

ε επιστέγασμα την τρίωρη τηλεοπτική εκπομπή στο ΡΙΚ
που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις 9μ.μ, ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις, του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ,
"Οδός Ελευθερίας" για την οικονομική ενίσχυση του Μελάθρου
σε μια περίοδο όπου άρχισαν τα έργα επέκτασης της μονάδας
αποκατάστασης του. Το έργο που επιτελείται στο Μέλαθρον
Αγωνιστών ΕΟΚΑ στην Παλώδια και ιδιαίτερα στη μονάδα
αποκατάστασης του, εξήραν η σύζυγος του Προέδρου της
Δημοκρατίας, Άντρη Αναστασιάδη και η γενική διευθύντρια
του υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη, στο πλαίσιο πρόσφατης διάσκεψης Τύπου.
Στα 23 χρόνια λειτουργίας του,το Μέλαθρο παρέχει υψηλού
επιπέδου αξιοζήλευτες υπηρεσίες σε δεκάδες χιλιάδες συμπατριωτών μας ενώ υπάρχει συνεχής διεύρυνση της στενής
συνεργασίας του με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας. Το Μέλαθρον είναι βαθιά καταξιωμένο στη συνείδηση
του Κυπριακού Ελληνισμού. Είναι ένα πολυδύναμο Ιατρικό
Κέντρο με προσωπικό πέραν των 100 ατόμων, καταρτισμένο
και έμπειρο, που προσφέρει με υποδειγματικό τρόπο, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς. Μέχρι σήμερα, το
Μέλαθρο έχει εξυπηρετήσει χιλιάδες συνανθρώπους μας και
στόχος του είναι να επεκτείνει συνεχώς τις υπηρεσίες του σε
πιο πολλούς πάσχοντες. Οι εκδηλώσεις της «Οδού Ελευθερίας», η συνεχής ηθική και οικονομική βοήθεια του Κράτους,
της Εκκλησίας και πλήθους επώνυμων και ανώνυμων ευεργετών του Μελάθρου, καλύπτει το συνεχώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Το Πρόγραμμα KickStr8 συμπεριλαμβάνει
ατομική αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών
για Πρόληψη Τραυματισμών και Αξιολόγηση
Κινητικού Ελέγχου. Σύμφωνα με τα ατομικά
αποτελέσματα γίνεται παρέμβαση
με Διορθωτικά Προγράμματα

Στα παιδιά των μελών της ΣΕΚ παρέχουμε
την ατομική αξιολόγηση με ένα
Παραπεμπτικό του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης της συντεχνίας

www.oho-sek.org.cy

