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ΤΕΤΑΡΤΗ

5

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Εκκρεμούντα κοινωνικοοικονομικά και εργασιακά ζητήματα

Μ

ε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις
της προς την κυβέρνηση, την
πολιτεία και τα κόμματα, η ΣΕΚ επιδιώκει την επίλυση καίριων εργασιακών προβλημάτων και κρίσιμων
κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων.
Άρθρο του γ.γ Ανδρέα Φ.Μάτσα.

Σελ. 5

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3007
TIMH 0.70€

• Τίτλοι τέλους για το Συνεργατικό Κίνημα

Επιτεύχθηκε ο στόχος για διαφύλαξη
των εργασιακών δικαιωμάτων στη ΣΚΤ
• Με την υπευθυνότητα
και τις τεκμηριωμένες
θέσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ,
κερδήθηκε ένα καίριο
συνδικαλιστικό στοίχημα

• Νέα εποχή σηματοδοτεί
για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα της Κύπρου
η συμφωνία
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ και ΣΚΤ

• ΟΙΥΚ-ΣΕΚ: Συνεχίζουμε
ενωμένοι για στήριξη
των εργαζομένων
στην Ελληνική Τράπεζα
και στον Φορέα

Ώρα υπέρτατης ευθύνης
για τους επαγγελματίες υγείας

Α

δυσώπητα ερωτήματα για τη
στάση συγκεκριμένης ομάδας
ιατρών η οποία επιχειρεί να υπονομεύσει την ομαλή εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας
Άρθρο του αναπληρωτή γ.γ της ΣΕΚ
Σελ. 11
Μιχάλη Μιχαήλ.

Η σύγχρονη άλωση
της Κωνσταντινούπολης

Τ

ο βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου
1955, με αφορμή το Κυπριακό
Ζήτημα, αποκαλύφθηκε σε όλο της
το μεγαλείο η θηριωδία της Άγκυρας
ενάντια στο Ελληνικό στοιχείο της
Σελ. 7
Πόλης.

Π

λήρης ικανοποίηση επικρατεί στις
τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος για τη θετική εξέλιξη που είχε η
συλλογική υπερπροσπάθεια για διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα.
ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ αισθάνονται
δικαιωμένες και δηλώνουν ότι ξεκινούν
νέους αγώνες για στήριξη του συνόλου
των εργαζομένων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Τράπεζα και στον Φορέα (διάδοχη κατάσταση ΣΚΤ)
Σε μήνυμα του προς το προσωπικό
της Ελληνικής Τράπεζας, ο γ.γ της
ΟΙΥΚ - ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ διαβεβαιώνει ότι τα συνδικάτα θα σταθούν
έμπρακτα στο πλευρό του για αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα
προκύπτουν.

Σελ.3
Την περασμένη εβδομάδα η διαπραγματευτική ομάδα των τριών συντεχνιών σε συνεδρία της στα γραφεία
της ΣΕΚ, (φωτο) ανασκόπησε τις εξελίξεις αποτιμώντας ως πολύ θετικά
τα αποτελέσματα αναφορικά με το
Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού της ΣΚΤ. Περαιτέρω, έχει χαράξει τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί
στην Ελληνική Τράπεζα και στον

Φορέα για κατοχύρωση των εργαζομένων που θα παραμείνουν στους δύο
οργανισμούς και πιστή εφαρμογή του
Σχεδίου για όσους επέλεξαν την εθελούσια αποχώρηση.
Τίτλοι τέλους από προχθές Δευτέρα
για το Συνεργατικό Κίνημα της
Κύπρου. Μια νέα μέρα ξημέρωσε για
την Ελληνική Τράπεζα η οποία απορρόφησε 1100 εργαζόμενους της ΣΚΤ.
Σελ. 11

Φτωχότερη η Κύπρος χωρίς τον Συνεργατισμό

Ο

Συνεργατισμός, ο οποίος μέσα από το πέρασμα
δεκαετιών πρόσφερε ανεκτίμητες και πολλαπλές
υπηρεσίες προς την κυπριακή κοινωνία, αποτελεί
πλέον – δυστυχώς – παρελθόν.
Πρόκειται για μια οδυνηρή πραγματικότητα αφού η
πολιτεία στο σύνολο της δεν κατάφερε να διαφυλάξει και να θωρακίσει το συνεργατικό ιδεώδες έναντι
κάθε τιμήματος.
Ο Συνεργατισμός με την πολύχρονη δραστηριότητα
του και την ιστορική διαδρομή του μέσα από το
πέρασμα του χρόνου έμπρακτα απέδειξε πως, ήταν
το μοναδικό ανιδιοτελές στήριγμα του απλού ανώνυμου πολίτη.
Μέσα από εγκληματικά λάθη, παραλείψεις και κομματικές σκοπιμότητες αυτό το στήριγμα δεν υπάρχει.
Διελύθη. Η Κύπρος χωρίς Συνεργατισμό γίνεται φτωχότερη.
Η ΣΕΚ ως κοινωνικός φορέας που εκπροσωπεί τα
συμφέροντα του απλού μισθωτού πολίτη, κατ’ επανάληψη κάλεσε την πολιτεία, (εκτελεστική και νομοθετική εξουσία), να θωρακίσουν τον Συνεργατισμό

γιατί τον χρειάζεται για τα επόμενα πολλά χρόνια η
Κύπρος. Και πριν το 2013 αλλά και μετά, μέσα από
επίσημες παρεμβάσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες και
υπουργούς προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την πορεία
προς το κλείσιμο και την καταστροφή.

• Χρειαζόμαστε έρευνα – πόρισμα που
θα οδηγεί στην κάθαρση και την τιμωρία
Κανένας όμως δεν ήθελε να ακούσει. Σήμερα εκφράζουμε την απαρέσκεια και την απογοήτευση μας για
το κλείσιμο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Παράλληλα και ταυτόχρονα, εκφράζουμε την απεριόριστη θλίψη μας για τα όσα ακούγονται ενώπιον
της Ερευνητικής Επιτροπής. Φαίνεται πως κάποιοι
με όνομα, διεύθυνση και ταυτότητα άλωσαν τον
Συνεργατισμό εκ των έσω με τη στήριξη και την
ανοχή πολιτικών κομμάτων ή και πολιτειακών αξιωματούχων. Λάθη, παραλείψεις, δάνεια-μαϊμού και

άλλα πολλά ακούγονται πλέον καθημερινά και προκαλούν αποτροπιασμό και οδύνη.
Ελπίζουμε το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής να
είναι σαφές και τεκμηριωμένο και να οδηγήσει εκείνους που πρέπει στην τιμωρία. Δεν χρειαζόμαστε
ακόμα ένα πόρισμα που θα έχει την τύχη άλλων
πορισμάτων που βρίσκονται καλά κρυμμένα στα
συρτάρια της λήθης και της ατιμωρησίας.
Χρειαζόμαστε πόρισμα που θα αναδεικνύει τα εγκληματικά λάθη που έγιναν στον Συνεργατισμό και που
θα οδηγεί στην απόλυτη κάθαρση.
Τέλος, πάνω απ’ όλα πρέπει να αποφευγχθούν
παρόμοια λάθη σε βάρος άλλων Οργανισμών και
Υπηρεσιών που αποτελούν πυλώνες κοινωνικής
πολιτικής και οι οποίοι θα πρέπει να διαφυλαχθούν
ως κόρη οφθλαμού.
Η Κύπρος χρειάζεται ενίσχυση και όχι υποβάθμιση
της κοινωνικής της πολιτικής και οι κυβερνώντες
οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα αυτή την παράμετρο.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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κθαμβοι μείναμε με τα όσα ακούσαμε στην ερευνητική επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού.
Οι δημόσιοι άρχοντες αλλά και οι πολίτες, ας
προβληματισθούν βαθύτατα για το αύριο
ήξη με το κακό παρελθόν μας, πρέπει να κηρύξουμε όλοι οι φορείς της κοινωνίας αν θέλουμε
να ορθοποδήσουμε ως χώρα.
Με πρώτα βιολιά τα κόμματα που θεωρούνται
τα κύτταρα της Δημοκρατίας
ια το θέμα της αδήλωτης εργασίας, η Βουλή επέδειξε αδικαιολόγητη κωλυσιεργία
Η ψήφιση της νομοθεσίας για τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών να είναι στις
προτεραιότητες της Βουλής
ίσιο τέλος είχε η αγορά του καλού Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα.
Η υπευθυνότητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος έφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
ίτλοι τέλους για το Συνεργατικό κίνημα στην
Κύπρο.
Ένας κοινωνικός θρύλος ενός και πλέον αιώνα
έπεσε άδοξα.
σχυρό κοινωνικό κράτος αξίζουμε ως Ευρωπαική χώρα
Η πολιτεία ας αφουγκραστεί επιτέλους τις
κραυγές αγωνίας των πολιτών και δή των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού
ρίση αρχών και αξιών επέφερε την οικονομική
κρίση
Ώρα να εργαστούμε όλοι για θωράκιση των
θεσμών και ανύψωση των Ελληνορθόδοξων
ιδανικών
ττα της κοινωνίας θεωρείται η μετωπική
σύγκρουση Εκπαιδευτικών και υπουργείου
Παιδείας.
Οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να θέσουν το
κοινωνικό συμφέρον υπεράνω όλων
οβίζει η βαθειά κρίση που σοβεί στον τομέα της
Εκπαίδευσης.
Ας επαγρυπνούμε για θωράκιση των ζωτικών
κοινωνικών πυλώνων της Παιδείας, και της
Υγείας,
ρα για ριζική μεταρρύθμιση του κράτους και
στήριξης των θεσμών.
Ο τόπος δεν αντέχει άλλο, νέες κοινωνικοοικονομικές τραγωδίες
έα εποχή ξημέρωσε για το Τραπεζικό σύστημα
με το κλείσιμο του Συνεργατισμού. Το μέγα
ζητούμενο είναι, τα παθήματα να γίνουν μαθήματα.
επιστροφή από τις θερινές διακοπές ας
σημάνει την έναρξη μιάς νέας αισιόδοξης
περιόδου.
Μ ε υγεία – δύναμη για όλους και νέες κατακτήσεις για τους εργαζόμενους και την κοινωνία!
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Η πτώση του Συνεργατισμού και το αξιακό μας σύστημα
Η
επάνοδος στην καθημερινή
ρουτίνα μετά τη θερινή ραστώνη, μας βρήκε και πάλι ενώπιον
ανεπιθύμητου πολιτικού τοπίου το
οποίο διανθίζεται με τα όσα ανεπιθύμητα συμβαίνουν στον χώρο
της Παιδείας και τις συνταρακτικές αποκαλύψεις για την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Παράλληλα, βλέπουμε δειλά - δειλά να
ξεπροβάλλουν στον Φθινοπωρινό
ορίζοντα οι πολέμιοι του Γενικού
Συστήματος Υγείας τα πυρά των
οποίων θα πυκνώνουν ενόσω
αδειάζει η χρονική κλεψύδρα υλοποίησης του ΓεΣΥ.
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xenis.xenofontos@sek.org.cy

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι το
Συνεργατικό κίνημα, ιστορίας ενός
και πλέον αιώνα, κατέρρευσε υπό
το ασήκωτο βάρος των ανομιών
των εκάστοτε αξιωματούχων του
οι οποίοι στις πλείστες των περιπτώσεων ενεργούσαν ως υποτακτικοί κομματικών παραγόντων.
Τα ισχυρά Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα ελέγχονταν έμμεσα από
τα κόμματα που τα χρησιμοποιούσαν για εξυπηρέτηση ημετέρων.
Ο ισχυρισμός που ακούσθηκε πρόσφατα στην ερευνητική επιτροπή
για εξέταση του συνεργατικού
σκανδάλου, ότι για την κατάρρευση φταίει ο κοινωνικός ρόλος του
συνεργατισμού, μόνον σαν κακόγουστο ανέκδοτο ηχεί. Αναμφίβολα, τα πρωταρχικά πραγματικά
αίτια της κατάρρευσης είναι :

1

Η διαχρονική ελλιπής εποπτεία
των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων εκ μέρους της ανώτατης συνεργατικής αρχής

2

Η διαχρονική αμαρτωλή σχέση
των κομμάτων και του πολιτικοοικονομικού συστήματος με την
ηγεσία του συνεργατισμού

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Αυτή η κατάσταση βόλευε όλους,

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
Την περασμένη βδομάδα, η σύγχρονη πορεία της Κύπρου που
ήταν ταυτισμένη με το όραμα «Ο
ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ» ολοκλήρωσε οδυνηρά τον κύκλο της.
Αναντίλεγκτα, το τελευταίο καρφί
που μπήκε προχθές 3 Σεπεμβρίου
2018 στο φέρετρο του συνεργατισμού, δεν σηματοδοτεί απλώς την
κηδεία ενός τραπεζικού ιδρύματος
αλλά αποτελεί προσβολή στις
ακατάλυτες αρχές της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.
Δυστυχώς στις μέρες μας αυτές οι
αρχές καταπατώνται βάναυσα,
κυρίως από αυτούς που ετάχθησαν να τις φυλάττουν, να τις καλλιεργούν και να τις προάγουν προς
όφελος του κοινωνικού συμφέροντος. Και αυτοί δεν είναι άλλλοι

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9/2018
Ζαχαρίου προφ. πατρός του
Προδρόμου Αβδαίου 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)

ΠΕΜΠΤΗ 6/9/2018
Αναμν Θαύματ. Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, Καλοδότης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9/2018
Σώζοντος, Ευψυχίου μαρτ.,
Ευόδου και Ονησιφόρου απ.,

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

από τους κομματικούς και πολιτειακούς άρχοντες οι οποίοι στο
βωμό της ημετεροκρατίας και της
κομματοκρατίας, συνέβαλαν καθοριστικά στην τραπεζική κατάρρευση και στην οικονομική χρεοκοπία
του τόπου, που αναπόφευκτα
έσυρε εκατοντάδες νοικοκυριά
στην φτωχοποίηση και χιλιάδες
νέους και και νέες στην ανεργία και
το κοινωνικό περιθώριο.
Είναι βέβαιον, ότι τα σκάνδαλα δεν
έχουν τελειωμό στη χώρα της
«Μπανανίας που μόνον κατεπίφαση ονομάζεται Ευρωπαϊκή. Το
μαχαίρι της τιμωρίας των ενόχων
της οικονομικής τραγωδίας ουδέποτε έχει αγγίξει το κόκκαλο. Επτά
χρόνια από τη δημοσιονομική –
τραπεζική κατάρρευση οι ένοχοι
και συνένοχοι όχι μόνον κυκλοφορούν ελεύθεροι αλλά σε πολλές
περιπτώσεις εξοργίζουν τους
πολίτες με την προκλητική στάση
τους.

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*
*

διαμορφώνοντας σταδιακά ένα
σαθρό πλαίσιο λειτουργίας με
συμπτώματα διαφθοράς και διαπλοκής με προδιαγεγραμμένη
πορεία. Τραγικό αποτέλεσμα, η
ιστορική πορεία κοινωνικής προσφοράς στον τόπο ενός και πλέον
αιώνα, να φθάσει μοιραία στο
τέλος της.

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ
Ι
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Οι καιροί ου μενετοί. Το κράτος
χρήζει επειγόντως ριζικής μεταρρύθμισης, ή καλύτερα, επανίδρυσης. Η ΣΕΚ έθεσε πολλές φορές τον
τελευταίο καιρό θέμα εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής και
εδραίωσης συνθηκών αξιοκρατίας,
ισοπολιτείας και χρηστής διοίκησης, αξιοποιώντας τους άριστους
στις θέσεις κλειδιά της δημόσιας
ζωής. Πιστεύουμε βαθύτατα πως
ήλθε ή ώρα συγκροτημένης αντίδρασης ενάντια στην φαυλοκρατία
και στον εκφυλισμό του κοινωνικοοικονομικού μας πολιτισμού που
με τόσο κόπο και αιματηρές
θυσίες δημιούργησαν οι πατεράδες
και οι παππούδες μας. Τώρα είναι
ή ώρα αναστήλωσης του αξιακού
μας συστήματος που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο στο
οποίο θα πρυτανεύσουν ξανά οι
αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και γενικότερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Αυτή θα είναι και η καλύτερη μνημόνευση των πρωτεργατών του
συνεργατικού κινήματος και των
μετέπειτα άξιων συνεχιστών τους.
νους ομολ.

Λουκά οσίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9/2018
Το Γενέσιον της Υπεραγίας
Θεοτόκου

Μηνοδώρας, Μητροδώρας,

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9/2018
Προ Υψώσεως, Σύναξις των
θεοπατόρων Ιωακείμ και
Άννης, Πατέρων Γ’ Οικ. Συνόδου Σεβηριανού μ., Θεοφά-

ΤΡΙΤΗ 11/9/2018

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,

Νυμφοδώρας μαρτύρων,
Πουλχερίας της βασιλίσσης
Θεοδώρας εν Αλεξανδρεία,
οσίας Ευφροσύνου μαγείρου,
Ευανθίας 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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Γνώμη δύνανται να
έχουν άπαντες, γνώσιν
δια να έχουν γνώμη έχουν;

Γ

νώμη δύνανται να έχουν άπαντες , γνώσιν δια να
έχουν γνώμη έχουν διερωτάται ο Πλάτωνας.

Ο κάθε ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος που είναι
μέλος της κοινωνίας και φυσικά έχει το δικαίωμα να
εκφράζει γνώμη και άποψη για
ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά και επηρεάζουν με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο και τη δική του
ζωή.
Ωστόσο υπάρχει μια νοητή γραμμή την οποία αν ξεπεράσεις,
ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να
Γρ. Τμήματος
υπάρχει τεράστια απόκλιση της
Εργαζομένων
γνώμης που εκφράζεις από τη
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy
γνώση της πραγματικής αλήθειας, με αποτέλε√ Ο διάλογος και η επικοι- σμα να οδηγείται
κάποιος σε λαννωνία είναι η μόνη διέξοδος
θασμένες εκτιμήγια να εξευρεθούν οι
σεις και προσεγαπαιτούμενες λύσεις που
γίσεις.

Της Δέσποινας
Ησαΐα

να επιφέρουν, εκ νέου, την
εργασιακή ηρεμία στον νευραλγικό χώρο της παιδείας

Αυτό συμβαίνει
καθημερινά όταν
αναφύεται στην
επικαιρότητα
ένα πρόβλημα το
οποίο ταράσσει την ανήσυχη ηρεμία που μας διακατέχει.
Ανήσυχη ηρεμία γιατί μάθαμε ο καθένας να αντιδρά
μόνον όταν επηρεάζονται τα προσωπικά και ιδιοτελή μας συμφέροντα. Σε αντίθετη περίπτωση , κρατάμε αποστάσεις και αρχίζουμε από τον καναπέ του
σπιτιού μας να κρίνουμε και να επικρίνουμε με πάσα
ευκολία.
Διαχρονικά λαμβάνουμε θέση επί παντός επιστητού
αλλά ταυτόχρονα είμαστε απόντες όταν πρέπει να
δηλώνουμε δυναμικά, με την παρουσία μας, την
απαρέσκεια μας για το που οδηγείται η κοινωνία.
Φαίνεται πως δεν διδαχθήκαμε από τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και συνεχίζουμε να σφυρίζουμε
αδιάφορα.
Έφυγε η ΤΡΟΙΚΑ την οποία δεν έμεινε χαρακτηρισμός
που δεν της προσάψαμε. Ακόμη και τη Βελκουλέσκου,
την ψιλόλιγνη κυρία, την βάφτισε η Κοινωνία, Δρακουλέσκου. Θυμάστε…
Με πολλή ευκολία, ελέγχουμε τους πάντες , διατυπώνουμε και εισηγήσεις, μετά χαρακτηρισμών.
Χαραμοφάηδες οι μεν, χοντροκέφαλοι οι δε και το
θέατρο συνεχίζεται.

3

Έντονη αντίδραση ΣΕΚ για την επιβολή
χρεώσεων από τις τράπεζες

Η

ΣΕΚ εκφράζει την έντονη αντίδραση της για την απόφαση
των εμπορικών τραπεζών, (π.χ.
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική
Τράπεζα), να θεσμοθετήσουν την
επιβολή χρεώσεων για ανάληψη
μετρητών από τα
ταμεία των τραπεζών.

√ Είναι πρωτάκουστο οι
πολίτες να υποχρεώνονται
να καταβάλλουν τέλη για να
παίρνουν λεφτά από τους
λογαριασμούς τους

Πρόκειται για καινούργια χρέωση που
εφαρμόζεται για μεν
την Ελληνική Τράπεζα
από την 1η Μαρτίου
2018 και για την Τράπεζα Κύπρου από την
1η Αυγούστου 2018.
Όπως
αναφέρεται
στις ιστοσελίδες των
δύο
τραπεζών
η
Ελληνική για κάθε ανάληψη μετρητών από ταμείο θα χρεώνει τον
πελάτη με €0.30 (με ελάχιστο ποσό
€2 και μέγιστο €7), ενώ η Τράπεζα
Κύπρου θα χρεώνει με 1 ‰ με ελάχιστο €0.05 και μέγιστο €2.
Όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες οι αυξήσεις
αυτές φαίνεται να συνάδουν με
την εκπεφρασμένη πρόθεση και

των δύο τραπεζών για μετάβαση
στη νέα εποχή ψηφιακής τραπεζικής και στη μείωση του κόστους σε
προσωπικό.
Οι πιο πάνω χρεώσεις – όπως
βέβαια και αρκετές άλλες – αποτελούν με τον πιο επιεική χαρακτηρισμό κλοπή σε βάρος των πολιτών που γίνεται με την ανοχή και
τη σιωπή της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι πρωτάκουστο οι πολί-

τες να υποχρεώνονται να καταβάλλουν τέλη για να παίρνουν
λεφτά από τους λογαριασμούς
τους.
Οι τράπεζες με αυτές τις τακτικές
και με αυτές τις συμπεριφορές
εκμεταλλεύονται τη
δεσπόζουσα θέση
τους σε βάρος
κυρίως των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού
π.χ.
συνταξιούχοι,
εργαζόμενοι
ή
ακόμα και επιχειρήσεις που δεν είναι
επαρκώς εξοικειωμένοι με τη ψηφιακή οικονομία και τη
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Η ΣΕΚ καλεί τόσο την Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή του
υπουργείου Εμπορίου, όσο και την
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) να παρέμβουν αυτεπάγγελτα και να λάβουν μέτρα
προστασίας του καταναλωτικού
κοινού από την «αχορταγία» των
τραπεζών.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σ

ε τούτη τη νέα εποχή που ξημερώνει για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, απευθυνόμαστε στο σύνολο του προσωπικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
διαβεβαιώνοντας το ότι θα είμαστε έμπρακτα στο πλευρό του.
Ως υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα που δώσαμε με επιτυχία πολυμέτωπες μάχες τα τελευταία χρόνια για περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης, εκφράζουμε τη
βούληση μας να εργαστούμε ξανά

Πιστεύουμε βαθύτατα, ότι η ειλικρινής συνεργασία της διοίκησης
– διεύθυνσης της Τράπεζας θα
αποβεί πολλαπλώς επωφελής για
όλους.

με όλες μας τις δυνάμεις για ένα
δημιουργικό
και ελπιδοφόρο
αύριο τόσο για τους εργαζόμενους
όσο και για τον ίδιο τον Οργανισμό.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ με τη μεγάλη
εμπειρία και υπευθυνότητα που
τις διακατέχει, θα συνεχίσουν να
στηρίζουν τα συμφέροντα όλων

√ Μήνυμα γενικού γραμματέα
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίου
Μιχαήλ στο προσωπικό
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Τράπεζας

των εργαζομένων στην Ελληνική
Τράπεζα στη βάση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σε τούτη την κομβική συγκυρία για
τα κοινωνικοοικονομικά μας
πράγματα, καλούμε το σύνολο των
εργαζομένων να πυκνώσει τις
τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος, διεξάγοντας ενωμένοι
νέους αγώνες για υπεράσπιση των
δικαιωμάτων τους, εξυπηρετώ-

Εξ αφορμής των πιο πάνω σκέψεων, η κρίση στην
παιδεία η οποία εκ νέου πυροδότησε τη μανία που
έχουμε όλοι να εκφράζουμε απόψεις για θέματα τα
οποία οι πλείστοι από εμάς δεν γνωρίζουν με απόλυτη επάρκεια.
Μπορεί ο καθένας να διατυπώνει άποψη αλλά
κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εκφράζεται με
χαρακτηρισμούς που μειώνουν το επίπεδο του λόγου
μας και να υποσκάπτει τον πνευματικό μας πολιτισμό.
Ο διάλογος και η επικοινωνία είναι η μόνη διέξοδος
για να εξευρεθούν οι απαιτούμενες λύσεις που να
επιφέρουν εκ νέου την εργασιακή ηρεμία στον νευραλγικό χώρο της παιδείας. Όσοι με πνεύμα συναινετικό μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση ας το
πράξουν.
Οι υπόλοιποι που αρχίζουν να μιλούν αδιάκοπα
πάνω σε καθημερινή βάση χλευάζοντας και επικρίνοντας, με αήθεις χαρακτηρισμούς, θα πρέπει να
σωπάσουν γιατί μόνο ζημιά προκαλούν.
Φτάνει αυτή η καθημερινή λογοκρισία. Δεν φέρνει
κανένα αποτέλεσμα. Οξύνει περισσότερο τα πνεύματα και οδηγεί μάλλον με βεβαιότητα σε βιαστικές
και λανθασμένες προσεγγίσεις που στο τέλος
κοστίζουν σε όλους μας.

ντας παράλληλα το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον στη βάση της
υπεύθυνης και επαρκούς τεκμηρίωσης.
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Προστασία Καταναλωτών
από Επικίνδυνες
Χημικές Ουσίες

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του περί Χημικών Ουσιών Νόμου
και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, διενήργησε δειγματοληψίες σε παιχνίδια και
αντικείμενα παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά για διακρίβωση
της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες
χημικές ουσίες. Οι Φθαλικοί Εστέρες χαρακτηρίζονται ως ουσίες ιδιαίτερα τοξικές για την
αναπαραγωγή και σύμφωνα με τους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH, τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που τους περιέχουν δεν επιτρέπεται να διατίστην
• Φθαλικοί Εστέρες θενται
αγορά. Μετά από
σε Παιχνίδια
εργαστηριακή
και Αντικείμενα
ανάλυση των δειγΠαιδικής Φροντίδας μάτων από το
Γενικό Χημείο του
Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα παιγνίδια οι
συγκεντρώσεις Φθαλικών Εστέρων που ανιχνεύθηκαν ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ήδη
ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης
των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την
Κυπριακή αγορά. Σε περίπτωση εντοπισμού
των πιο πάνω προϊόντων καλείτε το καταναλωτικό κοινό όπως ενημερώσει σχετικά τους
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637,
22405611 και 22405609.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Διαδικτυακοί επιτήδειοι ξεγελούν δεκάδες
Κυπρίους μέσω ΜΚΔ

Ν

έο τρόπο βρήκαν επιτήδειοι να
ξεγελούν τον κόσμο αποσπώντας
του χρήματα με όχημα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Σύμφωνα με το
Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπήρξαν αυξημένες
καταγγελίες από πολίτες αλλά και
επίσημα από τα Ταχυδρομεία
Κύπρου, ότι δέχθηκαν αριθμό μηνυμάτων τύπου SMS αλλά και μέσω
Facebook ή και γενικότερα στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, τα μηνύματα στα
οποία χρησιμοποιείτο το επίσημο
έμβλημα των κυπριακών Ταχυδρομείων ανέφεραν ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία επιλέγοντας διάφορους συνδρομητές τους έδιναν τη δυνατότητα
να κερδίσουν κινητά τηλέφωνα
τελευταίας τεχνολογίας.

Απαγόρευση διάθεσης
συμπληρωμάτων διατροφής
για στυτική δυσλειτουργία

Τ

ην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης
των συμπληρωμάτων διατροφής BOXED
HARD MAN, BOXED GOLD MAX PINK, BIG BANG,
αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) της Ελλάδας.
Ειδικότερα, το BOXED ΗARD MAN (χρήση: στυτική δυσλειτουργία) περιέχει την φαρμακευτική ουσία Tadalafil και τα BOXED GOLD MAX
PINK και BIG BANG (χρήση: στυτική δυσλειτουργία) περιέχουν τις φαρμακευτικές ουσίες
Tadalafil και Sildenafil Citrate οι οποίες δεν
δηλώνονται στην επισήμανση, ούτε δικαιολογείται η παρουσία τους στα συμπληρώματα
διατροφής.
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα προϊόντα αυτά
παρουσιάζονται ως συμπληρώματα διατροφής με φυτικές ύλες. «Η χρήση των παραπάνω μη εγκεκριμένων προϊόντων ενέχει σοβαρό
κίνδυνο για την δημόσια υγεία», επισημαίνει ο
ΕΟΦ και εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή
τους προϊόντα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τις υπηρεσίες του Οργανισμού.
Υπογραμμίζει επίσης, ότι η αγορά και χρήση
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο,
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του
καταναλωτή.

Με ανακοίνωση της η αστυνομία,
αναφέρει ότι : "Τα μηνύματα αυτά,
είναι παραπλανητικά και έχουν ως
στόχο την εξαπάτηση των χρηστών
με διάφορους τρόπους, όπως απο-

διαδικτυακών τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν. Η απάτη μπορεί να αφορά και την πληρωμή χρηματικών ποσών στους απατεώνες".
Παράλληλα, "Παρακαλείται το κοινό
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε
τέτοιου είδους παραπλανητικά μηνύματα και να τα διαγράφουν αμέσως".
Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι στη διάθεση
του κοινού ή εταιρειών για αναφορά
καταγγελίας και το κοινό καλείται να
επισκέπτεται τις διαδικτυακές ιστο-

στολή των προσωπικών στοιχείων,
κωδικών πρόσβασης σε προσωπικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς /
διαδικτυακών υπηρεσιών ή και των

σελίδες της Αστυνομίας
www.cypruspolicenews.com /
www.police.gov.cy / application / στο
πλαίσιο cybercrime, για αναφορά.

Ανάκληση τροφίμου από την κυπριακή αγορά
Τ
ο Υπουργείο Υγείας πληροφορεί
το καταναλωτικό κοινό ότι ότι στο
πιο κάτω αναφερόμενο προϊόν, που
έχει κυκλοφορήσει στην κυπριακή
αγορά, ανιχνεύθηκε το μικρόβιο
Bacillus cereus.

Βάρος: 2x125 g

Ανάλωση
κατά
προτίμηση:
30/11/2018. Η εμπλεκόμενη εταιρεία
προβαίνει ήδη σε απόσυρση και ανάκληση του συγκεκριμένου τροφίμου.
Επειδή όμως κάποια ποσότητα του
συγκεκριμένου τροφίμου ενδέχεται να
βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως
αποφύγουν την κατανάλωσή του και
το επιστρέψουν στους χώρους από
όπου το αγόρασαν.

Είδος: Crème Dessert – Vanilla Flavour
– WITH FRESH MILK - 2 Pots
(VANILLA DESSERT 2x125 g)
Dairy Pudding Vanilla Flavoured – UHT
sterilized – Best servet chilled
Εμπορική επωνυμία:Elle & Vire

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
μη συμμορφούμενα προϊόντα μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf
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Το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε βάθος χρόνου
μπορεί να κάνει κακό στους πνεύμονες

Τ

ο ηλεκτρονικό τσιγάρο, παρόλο
που είναι πιο ασφαλές από το
κανονικό τσιγάρο, ενέχει τους δικούς
του κινδύνους και μπορεί να αποδειχθεί πιο επιβλαβές σε βάθος χρόνου
από όσο θεωρείται έως τώρα, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα. Οι βρετανοί επιστήμονες εξέφρασαν «μεγάλες επιφυλάξεις για την
ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ασφαλή».
Ο εισπνεόμενος ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου, σύμφωνα με τη νέα
μελέτη, καταστρέφει κύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήματος, δυσκολεύοντας με τον τρόπο αυτό τους
πνεύμονες να απαλλαγούν από δυνητικά επικίνδυνους μικροοργανισμούς
και από τις λοιμώξεις. Έτσι, μπορεί
να πυροδοτήσει αργότερα στη ζωή
παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Προηγούμενες μελέτες έχουν εστιάσει
κυρίως στις χημικές ουσίες που
περιέχει το υγρό του ηλεκτρονικού
τσιγάρου προτού γίνει ατμός, αλλά η
νέα μελέτη εστιάζει στον ίδιο τον
ατμό. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, με επικεφαλής
τον καθηγητή πνευμονολογίας Ντέηβιντ Θίκετ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο πνευμονολογικό
περιοδικό "Thorax" (Θώραξ), σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερς, βρήκαν ένα τρόπο να μιμούνται
στο εργαστήριο τις επιπτώσεις της

άτμισης πάνω σε κύτταρα πνευμόνων που είχαν λάβει από οκτώ μη
καπνιστές. Διαπίστωσαν ότι ο ατμός
του ηλεκτρονικού τσιγάρου ευνοεί την
πρόκληση φλεγμονής και παράλληλα

• Ο ΠΟΥ δηλώνει ότι η θέρμανση
του υγρού των ηλεκτρονικών
τσιγάρων μπορεί να οδηγήσει
στον σχηματισμό τοξικών ουσιών

καταστέλλει τη δράση των μακροφάγων κυττάρων του ανοσοποιητικού
συστήματος, τα οποία παίζουν
ζωτικό ρόλο για το καθάρισμα του
οργανισμού από βακτήρια, σωματίδια σκόνης, αλλεργιογόνες ουσίες κ.α.
Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ορισμένες
επιπτώσεις του ατμού πάνω στον
πνευμονικό ιστό μοιάζουν παρόμοιες
με εκείνες που παρατηρούνται στους
πνεύμονες τακτικών καπνιστών και
όσων έχουν χρόνιες παθήσεις όπως η
ΧΑΠ. Επειδή όμως η νέα μελέτη έγινε
σε εργαστηριακές και όχι σε κλινικές
συνθήκες, οι βρετανοί επιστήμονες

επεσήμαναν την ανάγκη να γίνουν
περισσότερες έρευνες πάνω στις
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της
άτμισης. Ο δρ Θίκετ δήλωσε ότι
παρόλο που το ηλεκτρονικό τσιγάρο
είναι ασφαλέστερο από το παραδοσιακό, μπορεί να είναι επιβλαβές σε
βάθος χρόνου, καθώς η σχετική έρευνα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα. Όπως είπε, «σε σχέση με τα
καρκινογόνα μόρια που περιέχει ο
καπνός του κανονικού τσιγάρου, ο
ατμός του ηλεκτρονικού σίγουρα
περιέχει μικρότερο αριθμό καρκινογόνων ουσιών. Από άποψη κινδύνου
για καρκίνο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο
είναι πιο ασφαλές, αλλά αν κανείς
ατμίζει για 20 ή 30 χρόνια και αυτό
μπορεί να προκαλέσει ΧΑΠ, τότε αυτό
είναι κάτι που χρειάζεται να ξέρει ο
ατμιστής. Δεν πιστεύω ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιο επιβλαβή
από τα κανονικά, αλλά θα πρέπει να
έχουμε ένα επιφυλακτικό σκεπτικισμό
για το κατά πόσο είναι τόσο ασφαλή
όσο νομίζουμε». Δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή διεθνώς απέναντι στο
ηλεκτρονικό τσιγάρο, καθώς το θέμα
βρίσκεται υπό διερεύνηση. Οι αρχές
δημόσιας υγείας της Βρετανίας
ωθούν τους καπνιστές να στραφούν
σε αυτό ως ασφαλέστερη επιλογή,
στις ΗΠΑ οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
αυξάνουν τον κίνδυνο εθισμού των
νέων στη νικοτίνη.

ERG_5-5_inn_8 & 9 9/4/18 11:04 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΝΙΑ 5
Εκστρατεία ΣΕΚ σε Κύπρο και Ευρώπη για
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ζωής

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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Οι υπηρεσίες εστίασης – τουρισμού
και το εμπόριο βρίσκονται
σε δεσπόζουσα θέση

Ο

ι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κυρίως
σε εστιατόρια (υπηρεσίες φαγητού) και σε τουριστικά καταλύμματα καθώς και ο τομέας του εμπορίου, αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής απασχόλησης στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ευδιάκριτη πλέον κατεύθυνση της κυπριακής
οικονομίας προς τις Υπηρεσίες.
Την ίδια στιγμή, ο τομέας και των Κατασκευών Οικοδομών φαίνεται να παραμένουν αρκετά πίσω

Ο

ρόλος του συνδικαλιστικού
κινήματος απαιτεί να παρεμβαίνει με τεκμηρίωση σε όλα τα
θέματα που αφορούν τα εργασιακά δρώμενα και την εν γένει κοινωνικοοικονομική πολιτική. Στη βάση
αυτής της θέσης αρχής, η ΣΕΚ υλοποιεί εκστρατεία προώθησης
συγκεκριμένων συνδικαλιστικών
θέσεων που στοχεύουν στη βελ-

Του Αντρέα Φ.
Μάτσα
Γενικού
Γραμματέα ΣΕΚ

τίωση της ποιότητας και των συνθηκών εργασίας και ζωής των
εργαζομένων.

√ Σερβιτόροι και
πωλητές κρατάνε
«ζωντανή» την οικονομική δραστηριότητα

και να έχουν πληγεί
από
την
κρίση.
Παράλληλα, η γεωργία φαίνεται να ολισθαίνει σταδιακά ή
στην εσχάτη να κρατιέται στα ίδια επί-

πεδα
• 31,9% «υπηρεσίες στέγασης και τροφίμων»,
• 20,4% δημόσιο, εκπαίδευση, άμυνα
• οικονομικές, λογιστικές 5,4%
• πληροφορίες/επικοινωνία 2,8%
• διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών 9,7%
• ακίνητα (real estate) 0,6%
• οικοδομικές 7,5%
• βιομηχανία 8,9%
• Γεωργία, ψάρεμα 3,8%
• Τέχνη, διασκέδαση 9,8%
Ήδη στην ΕΕ το 2017, η απασχόληση στις υπηρεσίες
αντιπροσώπευε το 74% της συνολικής απασχόλησης
έναντι 66% το 2000, ενώ η απασχόληση στη βιομηχανία μειώθηκε από 26% το 2000 σε 22% το 2017 και
η γεωργία μειώθηκε κατά το ήμισυ από 8% σε 4%.
Γενική άνοδος στις υπηρεσίες
Οι λεπτομερείς δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
που είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις του ποσοστού
απασχόλησης από το 2000 στην ΕΕ είναι οι «υπηρεσίες στέγασης και τροφίμων», «δραστηριότητες
φροντίδας κατοικίας», «δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας», «νομικές και λογιστικές δραστηριότητες», διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών", "λιανικό εμπόριο "καθώς
και" παροχή συμβουλών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δραστηριότητες προγραμματισμού και παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης", ενώ το μερίδιο των"
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών "μειώθηκε ελαφρά.

Με πλήρη και τεκμηριωμένα υπομνήματα προς φορείς και όργανα
της κυπριακής πολιτείας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΣΕΚ προσπαθεί να προβάλει θέσεις και
απόψεις που η υλοποίηση τους θα
διορθώσει στρεβλώσεις, θα άρει
αδικίες του παρελθόντος και θα
δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης
και ευημερίας για την κοινωνία
των πολιτών.

σία, όπως είναι η ψηφιοποίηση, η
ρομποτοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη.
Πιο αναλυτικά και συγκεκριμένα:• Απαιτείται άμεση δράση από την
πολιτεία για πάταξη της αδήλωτης εργασίας, περιορίζοντας
περαιτέρω την απορρύθμιση της
αγοράς εργασίας. Η ψήφιση της
ανάλογης νομοθεσίας αποτελεί
σημαντικό επίτευγμα, χρειάζεται
όμως η άμεση ψήφιση από τη
Βουλή των κανονισμών για τη
δημιουργία ενιαίου σώματος επιθεωρητών, όπως επίσης και η
νομοθετική ρύθμιση των βασικών
όρων απασχόλησης σε μεγάλες
κλαδικές συμβάσεις.
• Επείγει η εκπόνηση και εφαρμογή
ολοκληρωμένης
φορολογικής
μεταρρύθμισης που θα ενισχύει
την επιχειρηματικότητα και το
οικογενειακό εισόδημα. Η στόχευση
αφορά μια φορομεταρρύθμιση που
θα βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του κράτους, με
κυρίαρχο στοιχείο τη μείωση των
φόρων που επιβαρύνουν την εργασία, με την εισαγωγή πράσινης
φορολογίας για όσους ρυπαίνουν
ή κατασπαταλούν τους φυσικούς
πόρους.

Την ίδια στιγμή, η ΣΕΚ, μέσα από
παρεμβάσεις της στο πλαίσιο της
λειτουργίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), συμβάλλει και ενισχύει
την προσπάθεια για περαιτέρω
προώθηση της ισότητας ανάμεσα
στα φύλα, μέσα και από την ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας, της ενδυνάμωσης
του κοινωνικού διαλόγου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, της δημιουργίας
ποιοτικής απασχόλησης, της ενδυνάμωσης της κοινωνικής πολιτικής και της αντιμετώπισης των
προκλήσεων που προκύπτουν
μέσω των νέων τάσεων στην εργα-

• Να εγκαταληφθεί η κάθε πιθανή
σκέψη ή ενέργεια για αποκρατικοποίηση των Ημικρατικών Οργανισμών οι οποίοι αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κράτους. Ο
εκσυγχρονισμός τους θα πρέπει να
γίνει μέσα από σωστή στόχευση
και με την άμεση εμπλοκή των
ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι
αποτελούν βασικό παράγοντα και
άξονα ανάπτυξης.
• Να προωθηθεί χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση η μεταρρύθμιση της
Δημόσιας Υπηρεσίας και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πάταξη
της γραφειοκρατίας και απλοποίηση χρονοβόρων και άλλων διαδικασιών που περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης.
• Να ληφθούν μέτρα για περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων
τα οποία τον τελευταίο καιρό
παρουσίασαν αύξηση. Προς το
σκοπό αυτό η ΣΕΚ υπέβαλε γραπτό
υπόμνημα με συγκεκριμένες εισηγήσεις στις 25 Απριλίου 2018 στην
υπουργό Ζέτα Αιμιλιανίδου.
• Απαιτείται η διασύνδεση του
εκπαιδευτικού συστήματος με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, έτσι
ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση
της ανεργίας.

Τέτοιου είδους υπομνήματα έχουν
υποβληθεί στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, στη Μονάδα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης,
στην
υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη
βουλή (Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εργασίας), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ πραγματοποιήθηκαν
εξειδικευμένες συσκέψεις – συναντήσεις με τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας Χάρη
Γεωργιάδη, Ζέτα Αιμιλιανίδου και
Κωνσταντίνο Ιωάννου αντίστοιχα.
Στα υπομνήματα της ΣΕΚ περιλαμβάνονται τα πλέον κορυφαία
ζητήματα που απασχολούν το
Κίνημα αυτή την περίοδο, όπως
είναι για παράδειγμα, η απρόσκοπτη λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), η ανάγκη πλήρους
επαναρύθμισης της αγοράς εργασίας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
ολοκληρωμένης
φορολογικής
μεταρρύθμισης και η μείωση των
εργατικών ατυχημάτων.

απασχόλησης αλλοδαπών εργατών στην Κύπρο, έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

• Απαιτείται η λειτουργία του
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) στα
χρονικά πλαίσια που εγκρίθηκαν
ομόφωνα από τη βουλή, ενώ επείγει η αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων, όπως επίσης και η περαιτέρω ενίσχυση της στελέχωσης του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις
που υπάρχουν για την εφαρμογή
και διαχείριση του ΓεΣΥ.
• Επείγει η βελτίωση της εθνικής
παραγωγικότητας, η οποία με
βάση στοιχεία του ΚΕΠΑ, ακολουθεί
φθίνουσα πορεία.
Η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της
κυπριακής οικονομίας και όσο δεν
εφαρμόζονται διορθωτικές πολιτικές η Κύπρος θα αντιμετωπίζει
σοβαρή διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της, στοιχείο που αναδεικνύεται εδώ και αρκετά χρόνια
και από την ίδια την Ε.Ε.
• Χρήζει επαναξιολόγησης και
εκσυγχρονισμού η στρατηγική

• Να επαναλειτουργήσουν τάχιστα
θεσμοθετημένα όργανα κοινωνικού
διαλόγου που βρίσκονται παροπλισμένα. Ως τέτοια αναφέρονται
ενδεικτικά, το Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας, το Συμβούλιο Βιομηχανικής Ανάπτυξης, το
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
και η Συμβουλευτική Οικονομική
Επιτροπή. Η επαναλειτουργία και
ενεργοποίησή τους θα συμβάλει
στην αναβάθμιση του κοινωνικού
διαλόγου που είναι αναγκαίος και
απαραίτητος για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των κορυφαίων ζητημάτων που αφορούν
τόσο την οικονομία, όσο και την
ίδια την κοινωνία.
• Να υιοθετηθεί και διευρυνθεί
περαιτέρω το πεδίο δράσης του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, ο οποίος θέτει τα
ανθρώπινα και συνδικαλιστικά
δικαιώματα πάνω σε μια νέα βελτιωμένη «έκδοση» και πορεία.
Όπως έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη, η ΣΕΚ συνεχίζει να αποτελεί
μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος και ως εκ τούτου, μέσα
από την τεκμηριωμένη κατάθεση
απόψεων συμβάλλει στην ενίσχυση
του διαλόγου και στην προώθηση
των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και αναπροσαρμογών, με κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία,
αναδεικνύοντας τον σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζει το συνδικαλιστικό κίνημα στον τόπο μας.
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Δήμοι: Μεταρρύθμιση είναι η λύση

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ξεκάθαρο σχέδιο προσφορών
αξιώνουν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ

Ο

Ι συντεχνίες Μεταφορών ΣΕΚ, ΠΕΟ ζητούν όπως
το κείμενο που αφορά το εργασιακό κομμάτι του
σχεδίου προσφορών για τις επιβατικές μεταφορές
να είναι ξεκάθαρο έτσι ώστε να αποφεύγονται
παρερμηνείες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες εργατικές διαφορές.
Αυτό τονίζουν σε κοινή επιστολή τους προς την
υπουργό Συγκοινωνιών Βασιλική Αναστασιάδου, ο
γενικός γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου (φωτό) και ο ομόλογος του της ΠΕΟ Άθως
Ελευθερίου, κατόπιν
μελέτης των σχετικών
εγγράφων. Περαιτέρω,
εισηγούνται όπως στα
προσχέδια εγγράφων
συμπεριληφθούν με
ξεκάθαρο κείμενο τα
ακόλουθα:

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1. Συνέχιση της
√ Να είναι πιο επωφελές απασχόλησης όλου
του υφιστάμενου
για τον τόπο το νέο
προσωπικού στις
σύστημα Επιβατικών
νέες εταιρείες με
τους
ίδιους
Μεταφορών 2020-2030,
μισθούς,
όρους
εργασίας και ωφελήματα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, είτε για
τους υφιστάμενους είτε για τους νεοεισερχόμενους.
2. Η αναφορά σε ικανό επίπεδο της ελληνικής και
αγγλικής γλώσσας να μην επηρεάζει αρνητικά τους
υφιστάμενους οδηγούς.
3. Υποχρέωση των νέων ανάδοχων εταιρειών να
έχουν Συλλογικές Συμβάσεις με αναγνωρισμένες
Συντεχνίες, καθώς και υποχρέωση τους, να έχουν ως
εργαζόμενους τους, όλους όσοι θα χρειάζονται για
την διεκπεραίωση όλων των εργασιών που θα πηγάζουν από τη συμφωνία τους με την Ανάδοχη Αρχή
και όχι εργαζόμενους που θα ανήκουν σε άλλες εταιρείες (υποεργολάβοι).
4. Συνέχιση του καθορισμού της μισθοδοσίας και των
λοιπών όρων εργασίας και ωφελημάτων μέσω των
συλλογικών συμβάσεων, καθώς και οποιωνδήποτε
άλλων θεμάτων σχετίζονται με τα εργασιακά μέσω
του διαλόγου που έχει καθιερωθεί μεταξύ των συντεχνιών και των εταιρειών.
5. Πλήρης σεβασμός στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, της Εργατικής Νομοθεσίας και των μέχρι σήμερα Εργασιακών πρακτικών της Κύπρου.
6. Για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων πρέπει να υπάρχουν σαφείς υποχρεώσεις των Ανάδοχων
εταιρειών, ότι θα εφαρμόζουν πλήρως τη σχετική
νομοθεσία. (Υπεύθυνος ασφάλειας, έκθεση επικινδυνότητας, διευκολύνσεις κ.α.)
7. Να υπάρξουν ξεκάθαρες αναφορές για την υποχρέωση των Ανάδοχων εταιρειών να εκπαιδεύουν
κατάλληλα και επαρκώς σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους εργοδοτούμενους τους.
8. Μαθητικά δρομολόγια. Να συνεχιστεί η διεκπεραίωση τους στο πλαίσιο των δρομολογίων πού θα
ανατεθούν στους Αναδόχους και να μην διαχωριστούν από τον υπόλοιπο κορμό των Εταιρειών πού
θα διεξάγουν τα δρομολόγια για τους Επιβάτες. Διασφάλιση της απασχόλησης και των υφιστάμενων
εργαζομένων που διεκπεραιώνουν τα μαθητικά δρομολόγια.
9. Να διασφαλιστεί με ξεκάθαρο τρόπο, πως οι Ανάδοχες εταιρείες θα παρέχουν απρόσκοπτα την πληρωμή των μισθών και των ωφελημάτων του προσωπικού που απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις
εργασίας και τη νομοθεσία και δεν θα την συνδέουν
καθοιονδήποτε τρόπο με άλλα ζητήματα ερμηνείας
που ενδεχομένως προκύψουν από την εφαρμογή των
συμβάσεων μεταξύ Κράτους και Αναδόχων. Να διατηρεί το κράτος το δικαίωμα ουσιαστικής παρέμβασης εάν αυτό θα είναι απαραίτητο.
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ε τα όσα συζητούνται το
τελευταίο διάστημα για την
αναγκαιότητα μιας μεταρρύθμισης
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και με
αφορμή την τελευταία απεργία
στα Συνεργεία αποκομιδής σκυβάλων του Δήμου Στροβόλου, λόγω
της διαφοράς που προέκυψε από
την απόφαση της πλειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου για
αγορά υπηρεσιών, θα πρέπει το
θέμα να τεθεί στη σωστή του διάσταση έτσι ώστε να έχουν οι πολίτες μια ολοκληρωμένη άποψη.
Πηγαίνουμε 5 χρόνια πίσω για να
κάνουμε μια μικρή ιστορική ανάδρομη, ώστε να καταλάβουμε ότι η
λύση στα προβλήματα που
παρουσιάζονται λόγω της υποστελέχωσης των Δήμων δεν είναι
άλλη από τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολο και όχι σε ένα κομμάτι των υπηρεσιών.
Του Χρίστου
Πελεκάνου
Κεντρικού
Οργανωτικού
ΟΗΟ - ΣΕΚ
Το 2013 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος έθεσε την
ανάγκη για μεταρρύθμιση της Τ.
Αυτοδιοίκησης. Για τον σκοπό
αυτό κάλεσε εμπειρογνώμονες από
το Ην. Βασίλειο για να ετοιμάσουν
μελέτη. Το ίδιο έπραξαν η Εν.
Δήμων και ο Σύνδεσμος Δημοτικών
Γραμματέων Κύπρου.
Κοινό συμπέρασμα των 3 μελετών
ήταν η αναγκαιότητα για μείωση
του αριθμού των Δήμων, κάτι στο
οποίο συμφωνεί και το συνδικαλιστικό κίνημα. Η ΟΗΟ ΣΕΚ άλλωστε
πραγματοποίησε συσκέψεις στελεχών και ημερίδες για να αναλύσει
τις θέσεις της.
Οι 3 άξονες που εστιάζει η ΟΗΟΣΕΚ είναι:

1. Συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, μέσα από Διαδημοτικές
συνεργασίες και μείωση των
Δήμων.

2.

Διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωμάτων και ωφελημάτων του
προσωπικού, με Συλλογικές Συμβάσεις και ρυθμισμένες συνθήκες
απασχόλησης.

3.

Η οποιαδήποτε μορφή μεταρρύθμισης αποφασιστεί θα πρέπει
να είναι οικονομικά βιώσιμη ,
βασισμένη στα αποτελέσματα
μελέτης που θα ετοιμαστεί για τον
σκοπό αυτό.
Στη βάση της εισήγησης μας
αυτής, οι 10 Δήμοι της Μείζονος
Λευκωσίας προχώρησαν με μελέτη
για κοινή υπηρεσία αποκομιδής
σκυβάλων. Τα αποτελέσματα έδειξαν αυτό που υποστηρίζαμε και
εξακολουθούμε να θέτουμε ως
θέση, ότι η κοινή Υπηρεσία θα επιφέρει οικονομίες κλιμάκων σε
ανθρώπινους (λιγότερο προσωπικό), υλικούς (λιγότερα αυτοκίνητα,
κτίρια) και οικονομικούς πόρους
(εξοικονομήσεις από καύσιμα,
βλάβες κ.α). Οι Δήμοι δεν έχουν
όμως προχωρήσει με την υλοποίηση της και αντί αυτού επικαλούμενοι την οικονομική κρίση, βρίσκουν
την εύκολη λύση για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.
Δεν κρυβόμαστε, ούτε μεταθέτουμε
τις ευθύνες σε άλλους, προβλήματα υπάρχουν, αλλά με καλή θέληση
από όλες τις πλευρές μπορούν να
λυθούν για να μπορέσουμε να
παρέχουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους Δημότες.
Σωστά η Κυβέρνηση έκλεισε τις
χωματερές και αρχίζει την λειτουργία μονάδων διαχείρισης
οικιακών αποβλήτων, την ίδια
ώρα όμως θα πρέπει να συνεισφέρει οικονομικά και να καλύψει το
επιπρόσθετο κόστος που προκύ-

πτει για την εφαρμογή αυτής της
απόφασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εδώ και 5 χρόνια η κρατική
χορηγία προς τους Δήμους έχει
μειωθεί κατά 40%. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση των εσόδων
(αύξηση σε ανείσπρακτους φόρους
λόγω της οικονομικής κρίσης), έχει
οδηγήσει αριθμό Δήμων σε δεινή
οικονομική θέση.
Καλούμε την Κυβέρνηση να εξετάσει την οικονομική στήριξη των
Δήμων για ανανέωση του γερασμένου στόλου οχημάτων (είναι λογικό
να αυξάνονται τα έξοδα όταν τα
οχήματα έχουν ηλικία μεταξύ 1520 χρόνια) και την ορθή στελέχωση
των υπηρεσιών των Δήμων.
Μερίδιο ευθύνης όμως έχει και η
Βουλή που εδώ και 5 χρόνια δεν
έχει ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα. Αναμένουμε ότι τον Σεπτέμβριο
με την έναρξη των εργασιών της, η
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι στις προταιρέοτητες της Επ. Εσωτερικών και θα
ξεκινήσει η συζήτηση με στόχο την
εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα
από μια αποτελεσματική Τοπική
Αυτοδιοίκηση, μακριά από οποιεσδήποτε κομματικές σκοπιμότητες.
Ο στόχος θα πρέπει να είναι κοινός
και δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση του ρόλου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης. Πάντοτε μέσα από ρυθμισμένες μορφές απασχόλησης, με
αξιοπρεπείς και ασφαλείς θέσεις
εργασίας.
Δεν επιζητούμε επιστροφή στο
παρελθόν με ωράρια 12 και 16
ωρών εργασίας ημερησίως, για
900 ευρώ, χωρίς καν Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μη ασφαλείς
συνθήκες εργασίας.

Με την ευκαιρία καλούμε τα αρμόδια τμήματα του υπουργείο Εργασίας να
προχωρήσουν άμεσα με έλεγχο των ιδιωτικών συνεργείων αποκομιδής
σκυβάλων γιατί οι συνθήκες που περιγράψαμε πιο πάνω δεν μας τιμούν
ως κράτος.
Άλλωστε όλοι (κράτος, Δήμοι και εργαζόμενοι) θέλουμε να προσφέρουμε
καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Εμείς δηλώνουμε έτοιμοι να το
κάνουμε πράξη, συμβάλλοντας εποικοδομητικά και υπεύθυνα στην επίτευξη του στόχου μέσα από τις εισηγήσεις που έχουμε καταθέσει και που
μόνο γνώμονα έχουν την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018: Υποχώρησε στο 7.7% η ανεργία στην Κύπρο

Κ

αλά τα νέα από το εργασιακό
μέτωπο, καθώς τα ποσοστά
ανεργίας στην Κύπρο υποχώρησαν
περαιτέρω σε 7,7% τον Ιούλιο του
2018, από 7,9% τον Ιούνιο του
2018. Σύμφωνα με τη Στατιστική
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούλιο, 34.000 άτομα
ήταν άνεργοι στην Κύπρο, έναντι
46.000 τον Ιούλιο του 2017 (7,2%
στους άνδρες και 8,2% στις γυναίκες). Αυτή είναι και πάλι η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην ΕΕ (από
10,7% τον Ιούλιο του 2017 σε 7,7%
τον Ιούλιο του 2018). Την ίδια ώρα,
η εποχικά διορθωμένη ανεργία στη
ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 8,2%
τον Ιούλιο του 2018, σταθερή σε
σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018
και μειωμένη από 9,1% τον Ιούλιο
του 2017.

Πρόκειται για το χαμηλότερο
ποσοστό που σημειώθηκε στη
ζώνη του ευρώ από τον Νοέμβριο
του 2008. Στην ΕΕ28 το ποσοστό
ανεργίας ήταν 6,8% τον Ιούλιο του
2018, από 6,9% τον Ιούνιο του
2018 και από 7,6% τον Ιούλιο του
2017. Πρόκειται για το χαμηλότερο
ποσοστό που σημειώθηκε στην
ΕΕ28 από τον Απρίλιο του 2008.
16,823 εκατομμύρια άνδρες και
γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων
13,381 εκατομμύρια στη ζώνη του
ευρώ, ήταν άνεργοι τον
Ιούλιο του 2018. Σε
σύγκριση με τον Ιούνιο
του 2018, ο αριθμός των
ανέργων μειώθηκε κατά
82.000 στην ΕΕ28 και
κατά 73.000 ζώνη του
ευρώ.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα
(19,5% τον Μάιο του 2018) και στην
Ισπανία (15,1%). Σε σύγκριση με
ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη
μέλη. Οι μεγαλύτερες μειώσεις
σημειώθηκαν στην Κύπρο (από
10,7% σε 7,7%), στην Ελλάδα (από
21,7% σε 19,5% μεταξύ Μαΐου 2017
και Μαΐου 2018), την Πορτογαλία
(από 8,9% σε 6,8%) και την Κροατία
(από 10,9% ).
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ο 1955 την Τουρκία κυβερνούσε ο Αντνάν Μεντερές ένας «πρώιμος Ερντογάν»- και
το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο
Μεντερές έπαιζε αρκετά το
μουσουλμανικό χαρτί, προκαλώντας εκνευρισμό στο κεμαλικό κατεστημένο της χώρας.
Το αποδεικνύουν και τα χιλιάδες τζαμιά που κτίστηκαν επί
πρωθυπουργίας του.
Η οικονομική κατάσταση στην
Τουρκία δεν ήταν ανθηρή, ενώ
ο εθνικιστικός πυρετός ανέβαινε, καθώς οι Ελληνοκύπριοι
διεκδικούσαν την ένωση της
μεγαλονήσου με την Ελλάδα.
Ήταν μια καλή αφορμή για
τους τούρκους ηγέτες να αποσπάσουν την κοινή γνώμη από
τα προβλήματά της, στρέφοντάς την κατά της ελληνικής
μειονότητας που ευημερούσε.
Στις 28 Αυγούστου 1955 ο
Μεντερές ισχυρίστηκε δημόσια
ότι οι Ελληνοκύπριοι σχεδίαζαν σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων.
Η αφορμή για το Πογκρόμ κατά
του Ελληνισμού της Πόλης
δόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, με
την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου
μηχανισμού στο Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, που
στεγαζόταν και στεγάζεται και
σήμερα στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού
κράτους. Ως δράστης συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές ο
Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος σπουδαστής από την
Κομοτηνή, που αργότερα
περιεβλήθη το φωτοστέφανο
του ήρωα. Τιμήθηκε στην
Τουρκία και διορίστηκε κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια
αργότερα σε μία συνέντευξή
του στην «Ελευθεροτυπία»
αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση

H καταραμένη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955

Η σύγχρονη άλωση της Κωνσταντινούπολης
• Με τα «Σεπτεμβριανά του 1955» αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο
το φιλοτεχνημένο πρόσωπο της νεοοθωμανκής θηριωδίας
• Η βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ ήταν σκηνοθετημένη προβοκάτσια
από την Τουρκική κυβέρνηση.
• Πραγματική αιτία του «πογκρόμ» κατά του Ελληνισμού της Πόλης,
ήταν η εξέλιξη του Κυπριακού Ζητήματος

Στις 5 το απόγευμα, το μαινόμενο πλήθος των 50.000 ατόμων στράφηκε κατά των ελληνικών περιουσιών στη συνοικία Πέραν. Οι λεηλασίες κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες
της 7ης Σεπτεμβρίου, όταν
επενέβη ο Στρατός, καθώς η
κατάσταση κινδύνευε να τεθεί
εκτός ελέγχου. Μέχρι τότε, οι
αρχές παρέμειναν απαθείς,
όταν δεν διευκόλυναν τους
πλιατσικολόγους στο έργο. Ο
μηχανισμός του Δημοκρατικού

Παρέμβαση του στρατού και παύση των εχθροπραξιών
Την ίδια ώρα είχε εκδοθεί στρατιωτικός νόμος
που απαγόρευε τη φωτογράφιση των καταστροφών στην ελληνική συνοικία της Πόλης.
Δύο Έλληνες πήραν το ρίσκο να καταγράψουν
τα γεγονότα, ο φωτογράφος Δημήτρης Καλούμενος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Καράγιωργας. Ο Καλούμενος τραβούσε φωτογραφίες και

Το Πογκρόμ κατά του Ελληνισμού της Πόλης προκάλεσε:
• τον θάνατο 16 Ελλήνων και
τον τραυματισμό 32
• τον θάνατο ενός Αρμένιου
• τον βιασμό αδιευκρίνιστου
αριθμού ανδρών (εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή)
• την καταστροφή:
4.348 εμπορικών καταστημάτων,
110 ξενοδοχείων,
27 φαρμακείων,
23 σχολείων,
21 εργοστασίων,
73 εκκλησιών,
περίπου 1000 κατοικιών, όλα
ελληνικής ιδιοκτησίας.

Κόμματος, που ήλεγχε τα συνδικάτα, έπαιξε καταλυτικό
ρόλο στα έκτροπα.
Μεγάλος αριθμός διαδηλωτών
μεταφέρθηκε από τη Δυτική
Μικρά Ασία δωρεάν, αντί αμοιβής 6 δολαρίων, που ουδέποτε
τους δόθηκε. 4.000 ταξί τους
μετέφεραν στον χώρο των
ταραχών, ενώ φορτηγά του
Δήμου της Κωνσταντινούπολης είχαν αναπτυχθεί σε επίκαιρα σημεία της Πόλης, φορτωμένα με τσεκούρια, φτυάρια,
ρόπαλα, αξίνες, σφυριά, σιδερένιους λοστούς και μπιτόνια
βενζίνης, απαραίτητα σύνεργα
για τον όχλο των επιδρομέων,
που επέπεσε επί των ελληνικών καταστημάτων με τα συν-

Η ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ
Λίγο μετά την ανακοίνωση της είδησης, άρχισαν
οι συγκεντρώσεις των Τούρκων υπηκόων και η
υποκίνησή τους για να στραφούν κατά των
ελληνικών περιουσιών. Σύμφωνα με υπολογισμούς, καταστράφηκαν 1.004 σπίτια ενώ άλλα
2.500 υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Λεηλατήθηκαν 4.348 καταστήματα, σχολεία, εκκλησίες,
ενώ βεβηλώθηκαν και τάφοι σε κοιμητήρια. Η
κατάσταση κινδύνευε να τεθεί εκτός ελέγχου,
όταν επενέβη ο στρατός τις πρωινές ώρες της
7ης Σεπτεμβρίου και επανάφερε την τάξη.

στές έκαψαν το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της
Σμύρνης. Στη συνέχεια, κατέστρεψαν το νεόκτιστο εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής, ενώ
λεηλάτησαν σπίτια ελλήνων
στρατιωτικών, που υπηρετούσαν στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ.

• τον βιασμό 12 Ελληνίδων

με το συμβάν και θεώρησε τον
εαυτό του θύμα των ελληνικών
αρχών.
Από την έκρηξη στο σπίτι του
Ατατούρκ προκλήθηκαν μόνο
μικρές υλικές ζημίες στις τζαμαρίες του κτιρίου, αλλά οι
τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς το, κατόπιν κυβερνητικών
οδηγιών. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι,
όπως «Έλληνες τρομοκράτες
κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι
του Ατατούρκ» της «Ισταμπούλ
Εξπρές» και δημοσίευση μιας
σειράς από παραποιημένες
φωτογραφίες του συμβάντος,
προκάλεσαν
«αυθόρμητες»
διαδηλώσεις στην Πλατεία
Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας
μέρας.
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ο Καράγιωργας είχε αναλάβει να κρύβει τα φιλμ
σε μνήματα.
Η χαριστική βολή κατά του του Ελληνισμού της
Κωνσταντινούπολης ήρθε σε μια περίοδο που η
μειονότητα παρουσίαζε άνθηση και υπήρχαν
ευνοϊκές συνθήκες για τη συνύπαρξη των δύο
λαών.
Από την Αθήνα δεν υπήρξε κάποια αντίδραση
επί του ζητήματος στην Κωνσταντινούπολη. Οι
ελληνικές εφημερίδες, μάλιστα, ανήγγειλαν τα
γεγονότα με καθυστέρηση στο κοινό τους. Αυτό
ίσως οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν
υπήρχε διάθεση να διαταραχθεί το μέτωπο στη
νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, ο
τότε πρωθυπουργός Στρατάρχης Αλ. Παπάγος,
που είχε εμπλακεί έντονα στο κυπριακό ζήτημα,
νοσούσε βαρύτατα, και η ελληνική πλευρά είχε
αναγκαστεί να υποχωρήσει. Μετά από έντονες
συμμαχικές πιέσεις, οι δύο πλευρές κλήθηκαν να
επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προβούν σε
συμφιλίωση.
Οι έρευνες όμως των ελληνικών Αρχών, αλλά και
η δίκη που έγινε το 1961 για την τουρκική εκδοχή της «Νύχτας των Κρυστάλλων», απέδειξαν
ότι η βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ ήταν σκηνοθετημένη προβοκάτσια από την τουρκική κυβέρνηση. Πραγματική αιτία του πογκρόμ αυτού ήταν η
εξέλιξη του Κυπριακού, η συγκυρία του οποίου
μεθόδευσε την προβοκάτσια.

θήματα «Θάνατος στους γκιαούρηδες», «Σπάστε, γκρεμίστε,
είναι γκιαούρης», «Σφάξτε
τους Έλληνες προδότες»,
«Κάτω η Ευρώπη» και «Εμπρός
να βαδίσουμε κατά της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης». Την
οργή του όχλου δεν γλύτωσαν
και κάποια καταστήματα
αρμενικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας.
Άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν
και σύμφωνα με τη μαρτυρία
του γνωστού τούρκου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, πολλοί ιερείς
εξαναγκάστηκαν να υποστούν
περιτομή, με θύμα ένα αρμένιο
παπά. 16 Έλληνες έχασαν τη
ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν.
Έκτροπα κατά των Ελλήνων
δεν έγιναν μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στη
Σμύρνη. Το πρωί της 7ης
Σεπτεμβρίου τούρκοι εθνικι-

Το οικονομικό κόστος των
ζημιών ανήλθε σε 150 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με
διεθνείς οργανισμούς, ενώ η
ελληνική κυβέρνηση τις υπολόγισε σε 500.000.000 δολάρια.
Η οικονομική αιμορραγία και ο
φόβος ανάγκασαν χιλιάδες
έλληνες ομογενείς να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα.

Ο εμπρησμός του Ελληνικού
προξενείου στη Σμύρνη
Ο Δημήτριος Καλούμενος θέλησε κι αυτός να εκφράσει τη
δική του εκδοχή για τις μεθοδεύσεις με τις οποίες οδηγήθηκαν στα τραγικά γεγονότα της
6ης-7ης Σεπτεμβρίου του
1955: «Τα Σεπτεμβριανά γεγονότα ήταν αγγλοτουρκική υπόθεση. Λόγω της κυπριακής
τραγωδίας πλήρωσαν οι Κωνσταντινουπολίτες την καταστροφή. Άλλωστε, και στο
πρόσφατο βιβλίο του ο καθηγητής
Σπύρος
Βρυώνης επιβεβαιώνει ότι οι
Τούρκοι,
οι
Άγγλοι και οι
Αμερικάνοι προσπάθησαν
να
αποσιωπήσουν
την καταστροφή
της
Ρωμιοσύνης».

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Στις 4:00 μ.μ. της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, η τουρκική εφημερίδα
İstanbul Ekspres ανακοινώνει είδηση που πέφτει σαν βόμβα στα
αυτιά των Τούρκων πολιτών στην Κωνσταντινούπολη. Στο
πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ σημειώθηκε τεράστια έκρηξη από βόμβα, που όπως ανέφεραν και τα δημοσιεύματα, την
είχαν τοποθετήσει Έλληνες.
Το γεγονός αυτό έδωσε το έναυσμα για την έναρξη ενός οργανωμένου πογκρόμ κατά της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, αλλά και άλλων μειονοτήτων,
που έμεινε στην ιστορία με τον όρο «Σεπτεμβριανά». Τα Σεπτεμβριανά αποτελούν μέρος ενός μακρύ καταλόγου διώξεων κατά
αλλόθρησκων μειονοτήτων που μπορεί να ξεκίνησαν περί τα
τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εντάθηκαν όμως από την
εποχή των Νεότουρκων και ύστερα.
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Εξοχικά συγκροτήματα ΣΕΚ σε βουνό - θάλασσα
Ρεπορτάζ: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Δέσποινα Ησαϊα

Τ

α χιλιάδες μέλη της ΣΕΚ και
οι οικογένειες τους έχουν το
δικαίωμα, ή αν θέλετε, το προνόμιον να απολαμβάνουν ποιοτικές διακοπές σε πολύ χαμηλές τιμές ολόχρονα. Και αυτό
χάρις στα ιδιόκτητα εξοχικά
συγκροτήματα που διαθέτει η
ΣΕΚ σε βουνό και θάλασσα.
Η ΣΕΚ διαθέτει:
- Δύο εξοχικά συγκροτήματα
στο «Κάππαρι» Παραλιμνίου
σε κοντινή απόσταση από τις
χρυσαφένιες αμμουδιές του
Πρωταρά με τα κρυστάλλινα
νερά καιι τις κοσμοπολίτικες
παραλίες.
- Εξοχικό συγκρότημα στο Πισσούρι σε ύψωνα με πανοραμική θέα τον Κόλπο Πισσουρίου
και σε πολύ κοντινή απόσταση
από τη θάλασσα.
- Εξοχικό συγκρότημα στην
Κάτω Πάφο.
- Εξοχικό συγκρότημα με σύγχρονες υποδομές για παιδικές
κατασκηνώσεις στα Καννάβια
σε
μαγευτική
πευκόφυτη
περιοχή με κοντινό φόντο τα
βουνά της «Μαδαρής».
Εξοχικό συγκρότημα στον
Κάτω Αμίαντο σε πευκόφυτη
βουνοπλαγιά σε υψόμετρο
1300 μέτρων με πολύ μακρινό
φόντο τη θάλασσα της Λεμεσού. Σφύζει από ζωή και τις
τέσσερες εποχές του χρόνου.
Όλα τα συγκροτήματα διαθέτουν πισίνα και είναι εξοπλισμένα με όλες τις διευκολύνσεις γύγχρονου ξενοδοχειακού
καταλύματος.

Σε καλοκαιρινή επίσκεψη της
«Εργατικής Φωνής» διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασις την ικαν
οποίηση των μελώνν του Κινήματος για την ευκαιρία που
τους δίδεται να τυγχάνουν
υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών με πολύ χαμηλό
κόστος. Προς τούτο, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς
το Κίνημα που έχει συνεχώς
τον τομέα της ευημερίας των
μελών στις κορυφαίες προτεραιότητες του.

Όμορφες στιγμές ξεγνοιασιάς
για μικρούς και μεγάλους
«Ευχαριστούμε τη ΣΕΚ για τη δυνατότητα που μας παρέχει να περάσουμε

ευχάριστα τις διακοπές μας με πολύ χαμηλό κόστος»
Εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ
στον Κάτω Αμίαντο σε πευκόφυτη
μαγευτική περιοχή, ιδανικός
προορισμός διακοπών, ανάπαυσης
και δράσης και τις τέσσερις
εποχές του έτους

Ευχαριστούμεν τη ΣΕΚ για τα
όσα μας προσφέρει, ήταν το
απόσταγμα της κουβέντας μας
με όλους σχεδόν τους θαμώνες
που συναντήσαμε στον περίβολο της πισίνας αλλά και στα
γύρω μονοπάτια της φύσης.
Το προσωπικό, μας τόνισαν,
είναι πολύ ευγενικό, φιλόξενο
και έτοιμο ανά πάσα στιγμή
μας να μας εξυπηρετήσει.
Περνούμε όμορφα. Ξεκουραζόμαστε στο ήσυχο περιβάλλον.
Έχουμε ανάγκη την ηρεμία, την
ευχάριστη ενασχόληση και την
κοινωνική συναναστροφή, μας
ανέφεραν στην κουβέντα μας
γύρω από τον ίσκιο της πισίνας και της απαλής μουσικής.
Κάναμε καινούργιους φίλους
και αυτό μας δίνει ξεχωριστή
χαρά, μας εκμυστηρεύτηκαν τα
παιδιά με τα οποία είχαμε μια
ευχάριστη κουβέντα. Η χαρά
στα πρόσωπα τους ήταν
εύγλωττη και η ικανοποίηση
τους ακτινοβόλα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη
ΣΕΚ!

«Η ΣΕΚ προσφέρει μια σημαντικότατη υπηρεσία σε μας τα μέλη. Δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στις μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις ξενοδοχειακών μονάδων. Εδώ αισθανόμαστε οικειότητα και οι άνθρωποι της ΣΕΚ νοιάζονται για μας.»
«Η ΣΕΚ τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να απολαμβάνουν ποιοτικές διακοπές με ελκυστικό βαλάντιο. Ο κόσμος δεν είναι πιστεύω απαιτητικός. Καθαρό περιβάλλον και ωραίο
φαγητό αποτελούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξοχικών συγκροτημάτων της ΣΕΚ.»
«Ακόμη και τα πιο απλά πράγματα κρύβουν εκπληκτική ομορφιά, φτάνει να είσαι αυτάρκης.
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Η «Εργατική Φωνή» πιστή στο ραντεβού της με τους συνταξιούχους της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ στα Καννάβια

Μόνιμη έγνοια του κινήματος της ΣΕΚ
η ευημερία της τρίτης ηλικίας
Τ

ο ραντεβού της περασμένης Πέμπτης
με τους συνταξιούχους μέλη της
ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ στις εξοχικές κατοικίες στα
Καννάβια ήταν καθορισμένο από την
περσινή χρονιά.
Κάθε χρόνο με την Έναρξη της Φθινοπωρινής περιόδου η «Εργατική Φωνή»
επισκέπτεται τους συνταξιούχους μέλη
της ΣΕΚ που καταφεύγουν για χαλάρωση και ευεξία όταν πια οι νεαροί κατασκηνωτές επιστρέφουν πίσω στις σχολικές τους υποχρεώσεις.
Από τις τρεχάλες και τα παιγνίδια επιβίωσης των παιδιών , τις φωνές τους
τσακωμούς αλλά και το γρήγορο μόνιασμα εισήλθαμε σε ένα νέο ξεχωριστό
περιβάλλον με ανθρώπους μεστωμένους από τις εμπειρίες και τις γνώσεις
αλλά ταυτόχρονα ταπεινούς και ορεξάτους για εκδρομές και βραδινά ξενύχτια.
Μπορεί το σφριγηλό δέρμα να λαμβάνει
μια άλλη όψη, με το πέρασμα του χρόνου, και η κάθε ρυτίδα να αποτυπώνει
και μια δεκαετία ζωής, το μυαλό όμως
και η ψυχή του ανθρώπου συνεχίζει να
βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση γιατί η
ζωή είναι γλυκιά και η προσπάθεια του
κάθε ανθρώπου είναι η κάθε μέρα να
είναι μέρα γιορτής.
Οι κουβέντες με τους συνταξιούχους
της ΣΕΚ σε συνεπαίρνουν και σε οδηγούν
σε άλλες εποχές. Γίνεσαι ένα με αυτούς
τους ανθρώπους που κοπίασαν σκληρά
και έδωσαν με τη ψυχή τους πάμπολλους αγώνες για να μπορούμε σήμερα η
γενιά που πήραμε την σκυτάλη να υπερηφανευόμαστε για το Κίνημα της ΣΕΚ
που άντεξε σε δύσκολους καιρούς και
κατάφερε, πέραν της διεκδίκησης να
εμβολίσει την κοινωνία με ηθικές αξίες.
Άντεξε ως Κίνημα, γιατί οι άνθρωποι
που καθόμουν απέναντι τους, πάλεψαν
και αγωνίστηκαν σθεναρά για τα εργατικά δικαιώματα ενώ παράλληλα επιχειρούσαν να αντέξουν τις δυσκολίες
από τον τετραετή αγώνα έναντι στον
αγγλικό ζυγό.
Άνθρωποι εχέμυθοι και ορκισμένοι να
φέρουν σε πέρας δύσκολες καταστάσεις
μπορούν σήμερα με τη σοφία που τους
διακρίνει να μπαίνουν στα παπούτσια
των νεότερων και να αντιλαμβάνονται
τις σκέψεις τις αντιδράσεις τους αλλά
και την επόμενη τους κίνηση.
Ποια νομίζετε, τους ρώτησα, είναι η
οφειλόμενη στάση της κοινωνίας
απέναντι στους ηλικιωμένους. Με

πολλή γνωστικότητα μου απάντησαν:
Η πολιτεία, αλλά και τα μέλη της κοινωνίας γενικότερα, οφείλουν να δείχνουν σεβασμό απέναντι στους ηλικιωμένους, αναγνωρίζοντας έτσι τα χρόνια
της συνεχούς εργασίας που προσέφεραν, τις ταλαιπωρίες και τα δεινά που
υπέστησαν σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους για τη χώρα, μα και την αδιάκοπη
προσπάθειά τους να σταθούν χρήσιμοι
αρωγοί και προστάτες της οικογένειάς
τους. - Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
των ηλικιωμένων, παρέχοντάς τους ένα
ποσό ικανό για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου. Το να
υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι των
οποίων η σύνταξη δεν επαρκεί για την
κάλυψη ακόμη και των πιο βασικών
τους αναγκών είναι μια επονείδιστη
κατάσταση για την πολιτεία, εφόσον
οδηγεί στην ταπείνωση μέρος των
πολιτών της, και μάλιστα εκείνους τους
πολίτες που για χρόνια εργάστηκαν και
αγωνίστηκαν γι’ αυτή ακριβώς την
πολιτεία.
- Η πολιτεία οφείλει να φροντίζει για
την ιατρική περίθαλψη των ηλικιωμένων, όπως και για την απρόσκοπτη
χορήγηση σε αυτούς των αναγκαίων
φαρμάκων. Οι ηλικιωμένοι είναι διαχρονικά οι πιο ευάλωτοι σε θέματα
υγείας κι είναι εκείνοι που χρειάζονται
περισσότερο την ύπαρξη ενός άρτιου
εθνικού συστήματος υγείας.
- Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την
-ελεύθερη- πρόσβαση των ηλικιωμένων
σε ποικίλες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας,
όπως είναι θεατρικές παραστάσεις,
εκδρομές σε τουριστικά θέρετρα, μουσικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικές δραστηριότητες κ.ά., προσφέροντάς τους,
έτσι, τη δυνατότητα να απολαμβάνουν
ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής γεμάτο με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες
και ευχάριστα ερεθίσματα για τη σκέψη
και τη δημιουργικότητά τους.

√ Οι συνταξιούχοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τη ΣΕΚ
που τους παρέχει την ευκαιρία να χαλαρώσουν μακριά από
τη ρουτίνα της καθημερινότητας με πολύ χαμηλό κόστος

δυναμικό του χθες, αλλά και η γεμάτη
ελπίδες και προσδοκίες νεολαία των
παλαιότερων χρόνων. Το πέρασμά
τους, επομένως, σε μια ηλικία λιγότερο

παραγωγική, δεν επιτρέπει την παραγνώριση της αξίας τους και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.

Όλοι οι συνταξιούχοι εξέφρασαν τις
ευχαριστίες τους προς τη ΣΕΚ που τους
παρέχει την ευκαιρία να χαλαρώσουν
μακριά από την ρουτίνα της καθημερινότητας με πολύ χαμηλό κόστος.
Εξέφρασαν παράλληλα την ικανοποίηση τους για την τεράστια συμβολή που
διαδραμάτισε το Κίνημα της ΣΕΚ στη
ψήφιση των νομοσχεδίων για εφαρμογή
του ΓΕΣΥ το οποίο θα αναπληρώσει ένα
σημαντικό κενό στον τομέα της υγείας.
Η ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ κατά τη διάρκεια της
παραμονής των συνταξιούχων στα
Καννάβια πραγματοποιεί και ολοήμερες
εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς.
Παράλληλα τα βράδια όλοι οι ένοικοι
μαζεύονται στο θεατράκι του συγκροτήματος και δίδουν δείγματα χορού ενώ τα ταλέντα
στη διήγηση ανεκδότων
δημιουργούν μια ανεπανάληπτη χαρούμενη ατμόσφαιρα.
Και εγώ με τη σειρά μου
ευχαριστώ για την επαφή
που είχα μαζί τους. Οι ηλικιωμένοι του σήμερα, υπήρξαν το δυναμικό εργατικό

Σεβασμός στην Τρίτη ηλικία
Σεβασμός είναι η έμπρακτη απόδοση τιμής προς έναν άνθρωπο, η
οποία απορρέει από την εκτίμηση που αισθάνεται κανείς γι’ αυτόν. Οι
νέοι οφείλουν να εκτιμούν τους ηλικιωμένους για:
• την καθολικά αποδεκτή κοινωνική τους καταξίωση ως αποτέλεσμα
της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο.
• τις γνώσεις, την πείρα και τη σοφία τους, στοιχεία που τους καθιστούν πηγή ωφελιμότητας.
• τη σωφροσύνη, την ειλικρίνεια, τον αλτρουισμό και την ηθικότητα
που επέδειξαν έμπρακτα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
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10 ΥΓΕΙΑ - ΕΥ ΖΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΤΟΠΙΝΓΚ»
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Τ

ο SAFEYOU (Strengthening the Anti-Doping Fight in
Fitness and Exercise in Youth), είναι ένα Ευρωπαϊκό
Ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Erasmus Plus στο
οποίο ο ΚΟΑ συμμετέχει δια του εκπροσώπου του Δρ.
Μιχάλη Μιχαηλίδη επιστημονικού προϊσταμένου του
Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου, (ΚΑΕΚ).
Η έρευνα του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε 5
Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Γερμανία και
Ιταλία) και αφορά την «σκοτεινή πλευρά» της άσκησης,
που δεν είναι εύκολα ορατή και σχετίζεται με τη χρήση
ουσιών για την βελτίωση της απόδοσης και της σωματικής διάπλασης
και εικόνας του σώματος. Η έρευνα
που διεξήχθη κατέδειξε ότι η χρήση
των Ουσιών Βελτίωσης της Εμφάνισης και της Απόδοσης (ΟΒΕΑ) από
νεαρούς αθλούμενους ηλικίας 16
μέχρι 25 χρονών, αυξάνεται και διευΤου Δρος
ρύνεται. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο
Μιχάλη Μιχαήλ την καταπολέμηση του Ντόπινγκ στον
Αθλητισμό Αναψυχής και συγκεκριμένα στους χώρους μαζικής άθλησης, όπως είναι τα
Γυμναστήρια, τα Fitness Clubs, κλπ.
Παρόλο που στον αγωνιστικό αθλητισμό υπάρχει εκτεταμένη και συστηματική προσπάθεια για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, παρόμοιες προσπάθειες εκλείπουν
εξολοκλήρου στον μαζικό αθλητισμό. Ως αποτέλεσμα, τα
άτομα που ασκούνται σε χώρους μαζικής άθλησης,
όπως τα γυμναστήρια, παραμένουν απροστάτευτα και
στερούνται της βασικής γνώσης και ενημέρωσης που θα
μπορούσε να αποτρέψει τη χρήση αναβολικών και άλλων
επικίνδυνων ουσιών για την υγεία τους.
Μια διεθνής ομάδα ειδικών επιστημόνων σε θέματα Ντόπινγκ, από 5 Ευρωπαϊκές χώρες το Πανεπιστήμιο
Kingston του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Foro
Italico, το Πανεπιστήμιο του Potsdam και ο Εθνικός
Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ της Γερμανίας, το Υπουργείο
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και
ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, συντονίζονται και
συνεργάζονται επιστημονικά με το Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την δημιουργία ενός
διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου, το οποίο θα
απευθύνεται σε νεαρούς αθλούμενους και θα τους ενημερώνει για τους κινδύνους του Ντόπινγκ στον Αναψυχικό
Αθλητισμό και τις ασφαλείς εναλλακτικές πρακτικές και
τους αποτελεσματικούς τρόπους αποφυγής της χρήσης
των επικίνδυνων αυτών ουσιών.
Η κυρίαρχη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού έργου που
εκπονήθηκε μέσα από το πρόγραμμα SAFEYOU με τον
τίτλο “Μάθε το σώμα σου, Μάθε την ουσία σου” ήταν να
εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε αμερόληπτες πληροφορίες διαμέσου ενός εκπαιδευτικού διαδικτυακού υλικού όπου μπορεί να τους βοηθήσει στην
κατανόηση της βασικής γνώσης της υγείας, και να τους
οδηγήσει σε καλύτερες επιλογές. Η έρευνα αυτή αποτελεί
μια καινοτομία στον χώρο του Μαζικού Αθλητισμού και
έχει αναδείξει σοβαρά ευρήματα τα οποία όχι μόνο
θέτουν σε κίνδυνο την υγιή άθληση αλλά πλήττουν και
απειλούν άμεσα και την Δημόσια Υγεία αφού ένα ποσοστό 28.9% της αθλούμενης νεολαίας της Κύπρου, που
συμμετείχε στο δείγμα της έρευνας, ηλικίας από 16 μέχρι
25 χρονών, δήλωσε ότι κάνει χρήση ή έκανε τουλάχιστο
μία φορά στην ζωή του χρήση απαγορευμένων ουσιών,
με στόχο την βελτίωση της Εμφάνισης και της Απόδοσης
του. Τα πιο πάνω αποτελέσματα δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο εφησυχασμού, αφού πλήττουν άμεσα τον υγιή
αθλητισμό και θέτουν σε κίνδυνο και την δημόσια υγεία.
Το. κοινωνικό αυτό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ευχολόγια και με τις συσκέψεις ειδικών. Απαιτείται πολιτική δράση με αποφασιστικότητα και διατομεακή συνεργασία με συντονισμό ενεργειών, έτσι ώστε να
χρησιμοποιούνται αυτές οι μελέτες ως προληπτικά
εκπαιδευτικά εργαλεία από εκπαιδευτικούς μέσα στα
σχολεία, προπονητές και γυμναστές στους χώρους προπόνησης, στις αθλητικές ακαδημίες, στα σωματεία, στα
Γυμναστήρια και στα Fitness Clubs κλπ. Τα παραπάνω
ευρήματα δείχνουν την έκταση του φαινομένου της χρήσης ουσιών ντόπινγκ, μεταξύ νεαρών αθλούμενων, σε
χώρους μαζικού αθλητισμού και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση πολιτική αντιμετώπιση, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις».
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Η τακτική σωματική άσκηση κάνει καλό στη ψυχική υγεία

Ο

ι άνθρωποι που ασκούνται
σωματικά σε τακτική βάση,
έχουν γενικά καλύτερη ψυχική
διάθεση και υγεία, αλλά το παραπάνω δεν είναι πάντα καλύτερο,
καθώς πέρα από τις τρεις ώρες
τη μέρα η άσκηση μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, σύμφωνα με
μια νέα αμερικανο-βρετανική επιστημονική έρευνα, τη μεγαλύτερη
του είδους της μέχρι σήμερα.
Η μελέτη σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους βρήκε ότι όσοι
ασκούνται τακτικά (γυμναστήριο,
ποδήλατο, κολύμπι, στίβος κ.α.),
έχουν κατά μέσο όρο μιάμιση
μέρα λιγότερη κακής ψυχικής
υγείας μέσα στο μήνα, σε σχέση
με όσους δεν ασκούνται καθόλου.
Τα μεγαλύτερη οφέλη στην ψυχική υγεία φαίνεται να έχει η άσκηση για 45 λεπτά τρεις έως πέντε
φορές την εβδομάδα.
Όταν η καθημερινή άσκηση
ξεπερνά τη μιάμιση ώρα καθημερινά (90 λεπτά), η βελτίωση της
ψυχικής διάθεσης είναι οριακή ή
ανύπαρκτη, ενώ αν φθάνει το
τρίωρο, τότε αυξάνεται η πιθανότητα ο άνθρωπος να νιώθει
χειρότερα (π.χ. μεγαλύτερη κατάθλιψη), από το να μην είχε ασκηθεί καθόλου. Εν μέρει αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τη μελέτη, στο
ότι όσοι είναι «μανιακοί» με τη

μέρες που δεν νιώθει καλά ψυχολογικά, ενώ όποιος ασκείται, έχει
δύο μέρες κακής ψυχολογίας (βελτίωση 43%). Η άσκηση είναι πιο
ωφέλιμη για όσους είχαν στο
παρελθόν διαγνωσθεί με κατάθλιψη (επτά μέρες καλής ψυχικής
υγείας έναντι 11 ημερών για
όσους δεν ασκούνται).

√ Όχι όμως περισσότερο
από 90 λεπτά τη μέρα
σωματική άσκηση, μπορεί να
έχουν ψυχαναγκαστικά στοιχεία
στην προσωπικότητά τους, τα
οποία αυξάνουν την πιθανότητα
ψυχικής αστάθειας.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
επίκουρο καθηγητή ψυχιατρικής
'Ανταμ Τσεκρούντ του Πανεπιστημίου Γιέηλ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο ψυχιατρικό
περιοδικό "The Lancet Psychiatry",
ανέφεραν ότι «η άσκηση σχετίζεται με καλύτερη ψυχική υγεία ανεξαρτήτως ηλικίας των ανθρώπων, φυλής, φύλου, εισοδήματος
και μόρφωσης».
Η μελέτη δείχνει ότι μέσα στο
μήνα ένας άνθρωπος που δεν
ασκείται, έχει κατά μέσο όρο 3,4

Από τα διάφορα είδη άσκησης, το
μεγαλύτερο ψυχικό όφελος φαίνεται να προσφέρουν κατά σειρά
τα ομαδικά αθλήματα, το ποδήλατο, η αεροβική άσκηση και το
γυμναστήριο. Ακόμη και οι δουλειές του νοικοκυριού βοηθάνε
κάποιον να νιώσει καλύτερα (μειώνουν τις «μαύρες» διαθέσεις
κατά μισή μέρα του μήνα κατά
μέσο όρο).
«Έως τώρα οι άνθρωποι πίστευαν ότι όσο περισσότερη είναι η
άσκηση, τόσο το καλύτερο για την
ψυχική υγεία, όμως η μελέτη μας
δείχνει ότι αυτό δεν συμβαίνει. Η
άσκηση για πάνω από 23 φορές
την εβδομάδα ή για περισσότερο
από 90 λεπτά τη μέρα σχετίζεται
με χειρότερη ψυχική υγεία»,
δήλωσε ο δρ Τσεκρούντ.
Οι επίσημες ιατρικές συμβουλές
για βελτίωση της σωματικής και
ψυχικής υγείας είναι ότι ένας
άνθρωπος πρέπει να ασκείται
150 λεπτά την εβδομάδα.

Καταπολεμώντας την κατάθλιψη που έπεται των θερινών διακοπών

E

ίναι γεγονός πως η επιστροφή
από τις διακοπές, ειδικά τις
πολυήμερες του Αυγούστου, δεν
είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση
καθώς φέρνει πολλούς ανθρώπους αντιμέτωπους με μία καταθλιπτική διάθεση.
Η κατάπτωσή τους συχνά εκδηλώνεται με διαταραχές στον
ύπνο, αισθήματα σωματικής
και ψυχικής κόπωσης ή ευμεταβλητότητα της ψυχικής
διάθεσης.

στην καθημερινότητά του και το
να μην έχει υποστηρικτικό περιβάλλον.

στε τους λογαριασμούς και βάλτε
πλυντήριο. Κοιμηθείτε καλά το
βράδυ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

* Μην πέσετε με τα μούτρα στη
δουλειά. Μην προγραμματίσετε
σημαντικές συσκέψεις ή συναντήσεις για την πρώτη μέρα.

Ο Dr. Frank Farley, καθηγητής
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο
Temple της Φιλαδέλφεια, έχει
μερικές συμβουλές που μπορεί να

* Αρχίστε να σχεδιάζετε τις
επόμενες διακοπές σας. Σκεφθτείτε τι απολαύσατε σε
αυτές που τώρα τελείωσαν, τι
πήγε καλά και τι τους έκανε
όλους χαρούμενους. Με βάση
αυτές τις θετικές σκέψεις,
αρχίστε να σχεδιάζετε την
επόμενη απόδρασή σας.

Μπορεί επίσης να παρουσιάζουν απροθυμία να εργαστούν ή να περνούν τις ώρες
τους αναπολώντας τις διακοπές τους.
Τα συμπτώματα αυτά υποδηλώνουν ότι έχουν αυτό που
(ατύπως) αποκαλείται κατάθλιψη μετά τις διακοπές (postvacation blues ή post-vacation
depression).
Τα καλά νέα είναι ότι η κατάθλιψη μετά τις διακοπές συνήθως
είναι παροδική και υποχωρεί
όταν το άτομο προσαρμοστεί
στην καθημερινότητά του.
Τα άσχημα νέα είναι ότι η περίοδος προσαρμογής μπορεί να
διαρκέσει από μερικές ημέρες έως
και εβδομάδες στα πιο ευαίσθητα
άτομα. Τα άτομα αυτά μπορεί να
είναι όσοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις αλλαγές στη ζωή
τους και όσοι είναι επιρρεπείς
στην κατάθλιψη.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι
το να μην περνάει κάποιος καλά

* Αναζητήστε τα θετικά σημεία
της καθημερινότητά σας. «Κάθε
μέρα να σκέφτεστε τι κάνατε
καλά, τι απολαύσατε», συνιστά ο ειδικός.

βοηθήσουν όσους πάσχουν από
κατάθλιψη μετά τις διακοπές.
* Να αναπολείτε τις πιο αστείες
στιγμές των διακοπών σας.
«Μπορεί να είναι κάτι που έκαναν
τα παιδιά ή ένα απρόοπτο που
σας έκανε να ξεσπάσετε σε
γέλια», λέει ο Dr. Farley. «Οι αναμνήσεις αυτές είναι ανεκτίμητες
και μπορεί να σας φτιάχνουν τη
διάθεση κάθε φορά που τις σκέφτεστε. Μην τις αφήσετε λοιπόν
να ξεχαστούν. Να τις αναπολείτε
συχνά».
* Να επιστρέψετε στο σπίτι τουλάχιστον 24 ώρες πριν χρειασθεί
να πάτε στη δουλειά σας. Ιδανικά
πρέπει να επιστρέψετε τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα. Πληρώ-

* Διώξτε από το μυαλό σας ό,τι
πήγε στραβά στις διακοπές σας.
Μην ασχοληθείτε καθόλου με τις
αρνητικές στιγμές, διότι μπορεί
να ρίξουν την ψυχολογία σας.
* Αν νιώσετε ότι βυθίζεστε στην
κατάθλιψη, προσπαθήστε να
βρείτε την αιτία της. Δημιουργήστε επίσης ένα πλάνο για να την
αντιμετωπίσετε. Μην σπεύσετε,
όμως, να πάρετε φάρμακα. Προτιμότερο είναι να κάνετε λίγο διαλογισμό, κατά τον Dr. Farley.
«Πάρτε μια βαθιά ανάσα και
εκπνεύστε από το στόμα. Ύστερα
κλείστε τα μάτια και φέρτε στο
μυαλό σας τις υπέροχες στιγμές
που περάσατε στις διακοπές
σας», συνιστά.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί λεωφορείων στη Λευκωσία
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο
- Υπάλληλος σε Βενζινάδικο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητής ΧVAN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
- Άτομο με γνώση ηλεκτρολογίας για εγκατάσταση
συστημάτων συναγερμού και πυρόσβεσης
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Μαγείρισσες
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Αποθηκάριος/Διανομέας
- Πωλητής
- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης/Εργάτρια
- Ράπτρια σε εργοστάσιο κατασκευής στρωμάτων
- Συγκολλητές
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Λαντζέρης
- Βοηθός Κουζίνας
- Καθαρίστριες σε εστιατόριο
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανικό βαρέων οχημάτων
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Η

Ελληνική Τράπεζα από προχθές
Δευτέρα υποδέχθηκε τόσο τους
πελάτες του Συνεργατισμού όσο και
τους εργαζομένους της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας που μεταφέρονται στην Ελληνική, δήλωσε η Πρόεδρος
της Επιτροπής Ενσωμάτωσης της τράπεζας, Ειρένα Γεωργιάδου.
Μετά τη συμφωνία μεταφοράς των
καλών εργασιών της ΣΚΤ (καταθέσεις,
δάνεια και δίκτυο καταστημάτων και
προσωπικό) η Ελληνική Τράπεζα από
προχθές Δευτέρα ανέλαβε και επισήμως το δίκτυο καταστημάτων της ΣΚΤ,
της οποίας η άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών έχει ανακληθεί και μετατρέπεται σε φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων υπό την
ονομασία ΣΕΔΙΠΕΣ.

Σ

ε έξι μήνες ξεκινά η καταβολή
εισφορών προς το ΓεΣΥ και σε 9
μήνες, την 1η Ιουνίου 2019, θα
λειτουργήσει η πρώτη φάση του
Συστήματος. Στο σημαντικό μικρό
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
ΓεΣΥ, οι πολίτες αναμένουν από
όλους τους εμπλεκομένους φορείς
της μεγάλης κοινωνικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας να
επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα, βάζοντας πάνω από οποιαδήποτε ιδιοτελή και προσωπικά
συμφέροντα το καλό του τόπου και
των ασθενών. Η θετική συμβολή
όλων των παρόχων υγείας στο
διάλογο που διεξάγεται με τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

Του Μιχάλη Μιχαήλ,
αναπληρωτή γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

(ΟΑΥ) για να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν τις αμοιβές
των παρόχων και άλλων επιμέρους ζητημάτων και κανονισμών
αποτελεί προϋπόθεση για την
ομαλή λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Κάθε φορά όμως που πλησιάζουμε
όλο και περισσότερο την ώρα
εφαρμογής του ΓεΣΥ κάποιοι προσπαθούν να υποσκάψουν την
μεταρρύθμιση παρουσιάζοντας το
Σύστημα ως προβληματικό και
επικίνδυνο για τους ασθενείς. Η
επίθεση που εξαπέλυσε πρόσφατα
συγκεκριμένη ομάδα ιατρών εναντίον του ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας
μάλιστα ατεκμηρίωτους και παραπλανητικούς ισχυρισμούς (απαντήθηκαν άμεσα και καίρια από
τον ΟΑΥ), υπονομεύει την ξεκάθαρη και ομόφωνη απόφαση ολόκληρου του πολιτειακού συστήματος,
και δημιουργεί απογοήτευση και
ανησυχία στους πολίτες και τους
ασθενείς που για δεκαετίες αναμένουν την εφαρμογή ενός ΓεΣΥ που
θα τους δώσει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με κανόνες ισότητας
και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αυτό βέβαια δεν εξυπακούει ότι
έχουμε μπροστά μας ένα τέλειο και
χωρίς προβλήματα ΓεΣΥ και ότι

όλοι θα πρέπει να επαναπαύονται.
Έχουμε όμως ενώπιον μας ένα
σύστημα το οποίο διαμορφώθηκε
μέσα από επιστημονικές μελέτες
20 σχεδόν χρόνων, από τους πλέον
έγκριτους επιστημονικούς οίκους
παγκοσμίως, και έχει εμβολιαστεί
με πολλές βέλτιστες πρακτικές
που εφαρμόζονται για χρόνια σε
πολλά σύγχρονα κράτη στην
Ευρώπη και αλλού. Τα νομοσχέδια
μελετήθηκαν πολύ εμπεριστατωμένα από το κοινοβούλιο, άρθρο
προς άρθρο, και μετά από 8 μήνες
συζητήσεων και διαβουλεύσεων
εγκρίθηκαν ομόφωνα από το
σύνολο των βουλευτών. Συνεπώς
υπάρχουν τα εχέγγυα να εκκινήσει
ομαλά το ΓεΣΥ και στην πορεία οι
οποιεσδήποτε αδυναμίες εντοπιστούν, που είναι και αναμενόμενες, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα και να αναληφθούν διορθωτικά μέτρα, όπως
συμβαίνει σε κάθε νέα μεταρρύθμιση.
Η στρατηγική που επιλέγουν
κάποιοι τη δωδεκάτη, με επιθετική
τακτική και ατεκμηρίωτες θέσεις,
να πυροβολήσουν το ΓεΣΥ προσπαθώντας να επηρεάσουν ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών μας
δεν υποσκάπτει μόνο τον κοινωνικό στόχο της πολιτείας αλλά,
πλήττει και το κύρος του ιατρικού
κόσμου που αποτελεί τον πιο
σημαντικό παράγοντα σε κάθε
σύστημα υγείας. Είναι λοιπόν
φυσιολογικό να ανησυχούν οι
πολίτες και να υποβάλλουν ερωτήματα για τη στάση ομάδας
ιατρών που επιτίθεται με τόση
αρνητική διάθεση προς το ΓεΣΥ:

1. Γιατί η συγκεκριμένη ομάδα
ιατρών επέλεξε την δωδεκάτη να
επιτεθεί κατά του ΓεΣΥ, ένα σχέδιο
που κατατέθηκε πριν δύο χρόνια
σχεδόν στη Βουλή και που ψηφίστηκε σε νόμο, πριν 15 μήνες ομοφώνα από όλα τα κοινοβουλευτικά
κόμματα;
2.

Γιατί επέλεξαν τώρα, την ώρα
που ολοκληρώνονται οι διαβουλεύσεις για τις αμοιβές των παρόχων, να εξαπολύσουν επίθεση
κατά της κοινωνικής μεταρρύθμισης της υγείας; Μήπως προσπαθούν να αποκρύψουν τις υπερβολικές οικονομικές τους επιδιώξεις

Έτοιμη η Ελληνική Τράπεζα υποδέχεται
τους πελάτες του Συνεργατισμού
• Ανέλαβε και επισήμως προχθές Δευτέρα το δίκτυο καταστημάτων της ΣΚΤ
«Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε
τους πελάτες και τους συναδέλφους
και εργαζόμαστε ασταμάτητα προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη εξυπηρέτηση σε όλα τα υποκαταστήματα»,
δήλωσε στο ΚΥΠΕ η κ. Γεωργιάδου.
Όπως ανέφερε, οι πελάτες που θα
μεταφερθούν στην Ελληνική ανέρχονται
σε περίπου 400.000, ενώ αν υπολογιστούν και οι κοινοί πελάτες (είχαν
λογαριασμούς και με την Ελληνική) τότε
ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε
560.000. Σε πρώτη φάση, μέχρι τις
αρχές Οκτωβρίου κλείνουν 43 καταστήματα, ενώ σε περίοδο 15 μηνών θα

ολοκληρωθεί το κλείσιμο 100 καταστημάτων. Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου,
για τον σκοπό αυτό η τράπεζα δεν θα
βιαστεί να αντικαταστήσει τις πινακίδες στα καταστήματα του Συνεργατισμού. Θα υπάρξει αντικατάσταση
πινακίδων για όσα καταστήματα του
Συνεργατισμού θα παραμείνουν στο
δίκτυο της Ελληνικής και οι αντικαταστάσεις θα συνεχίσουν ακολούθως
καθώς οριστικοποιείται το ποια καταστήματα θα συνεχίσουν τη λειτουργία
τους.
Αναφορικά με το λογισμικό, ήδη γίνονται ασκήσεις επί χάρτου και δοκιμές

πίσω από προσχήματα και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς;

3.

Γιατί επικρίνουν και αμφισβητούν τα πάντα χωρίς την ίδια ώρα
να είναι έτοιμοι να υποβάλουν
πρακτικά εφικτές λύσεις;

4.

Γιατί επικαλούνται αναληθείς
ισχυρισμούς και ανακρίβειες προσπαθώντας να κερδίσουν τη
συμπάθεια των ασθενών;

5.

Που βρίσκονταν τόσα χρόνια
για να ενδιαφερθούν για την υγεία
των παιδιών και των ασθενών που
στοιβάζονταν στις λίστες αναμονής του δημοσίου; Γιατί δεν υπέδειξαν την ίδια ευαισθησία που
επικαλούνται σήμερα όταν εδώ και
πολλά χρόνια το υφιστάμενο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των παιδιών και όλων των
πολιτών του τόπου έχει χρεοκοπήσει;

6.

Γιατί σιωπούσαν τόσα χρόνια
και συντηρούσαν ένα σύστημα
υγείας το οποίο πρόσφερε επαρκή
προστασία μόνο στους πλούσιους
και τους επωνύμους και υπονομεύουν σήμερα ένα σύστημα το
οποίο θα δίδει με τρόπο καθολικό
ισότιμη πρόσβαση και ποιοτική
περίθαλψη σε όλους τους συμπολίτες μας;
Όλα τα πιο πάνω ερωτήματα και
πολλά άλλα που θα μπορούσαν να
τεθούν δεν αποσκοπούν σε καμιά
περίπτωση να μειώσουν τον ρόλο
και την αξία των ιατρών και των
υπολοίπων
επιστημόνων της
υγείας που υπηρετούν τον τόπο
μας. Τουναντίον, οι προβληματισμοί εγείρονται γιατί ο ιατρικός
κόσμος της Κύπρου έχει διαχρονικά αποδείξει ότι δικαιούται και
αξίζει την εκτίμηση και το σεβασμό των συμπολιτών μας. Η εκτίμηση και το ευχαριστώ που θα
εισπράξουν οι ιατροί από τους
κύπριους πολίτες, μέσα από τη
συνεργασία και στήριξη που θα
προσφέρουν στο ΓεΣΥ, θα αποτελέσει την πιο σημαντική αμοιβή
για τους ιδίους γιατί αυτό θα
καταδείξει ότι θέτουν τα συμφέροντα των ασθενών υπεράνω οποιονδήποτε άλλων συμφερόντων,
αποδεικνύοντας έτσι ότι επιτελούν
ένα τεράστιο κοινωνικό λειτούργημα, σε απόλυτη συνέπεια προς τον
όρκο του Ιπποκράτη.

προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα
του υφιστάμενου συστήματος έναντι
του αυξημένου αριθμού πελατών,
όπως είπε.
Από προχθές Δευτέρα οποιεσδήποτε
μεταφορές χρημάτων ( SEPA payments)
μεταξύ των 2 δικτύων γίνονται χωρίς
χρέωση και θα διεκπεραιώνονται την
ίδια μέρα. Συνεπώς συναλλαγές όλων
των πελατών πρώην ΣΚΤ και Ελληνικής
θα γίνονται χωρίς χρέωση την ίδια
μέρα.
Πιστωτικές/ Χρεωστικές κάρτες δουλεύουν κανονικά καμία διαφοροποίηση.
Βιβλιάρια επιταγών ισχύουν κανονικά,
ενώ από τις 10 Σεπτεμβρίου για τους
πελάτες της πρώην ΣΚΤ θα εκδίδονται
βιβλιάρια επιταγών της Ελληνικής.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Tροφές που κάνουν καλό
στο δέρμα σας

δύναμη της θέλησης
και της επιμονής βρίσκει ιδανική έκφραση στο
παράδειγμα του Δημήτρη
Μουδατσάκη, ο οποίος
κατάφερε στα 84 χρόνια
του να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο.

έχει… ξεχειλίσει!), πού
τον έχανες πού τον έβρισκες, είτε θα διάβαζε
κάποιο βιβλίο, είτε θα
κρατούσε σημειώσεις για
μερικά απ’ τα πονήματα
που εξέδωσε…

Συγκαταλέγεται στους επιτυχόντες των φετινών
πανελληνίων εξετάσεων
και μεταξύ των εισακτέων
στο τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.
Ο 84χρονος Κρητικός μόλις
συνταξιοδοτήθηκε, πριν 18 χρόνια, πήρε τη μεγάλη απόφαση να
επιστρέψει στα θρανία, στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Πήρε τα
απολυτήρια Γυμνασίου, Λυκείου
και φέτος πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
«Από μικρός ήθελα να σπουδάσω!
Εβλεπα τα άλλα παιδιά να πηγαί-

νουν σχολείο και ζήλευα. Ηθελα
να πάω κι εγώ, αλλά δεν μπορούσα. Δεν είχα τη δυνατότητα!», είχε
πει ο κ. Δημήτρης.
Και σωστός νοικοκυραίος…
Στο μεσοδιάστημα, ενόσω δηλαδή
ασχολούνταν με τη βιβλιοδεσία
και την τυπογραφία, ο πάντοτε
φιλομαθής κ. Δημήτρης (το μαρτυρά και η βιβλιοθήκη του που

Πάντα ωστόσο ήταν
σωστός νοικοκυραίος,
φροντίζοντας για την
οικογένειά του! «Διάβαζα
πάντα. Κάθε Σάββατο,
όταν πληρώναμε το προσωπικό, εγώ πήγαινα κι
αγόραζα ένα βιβλίο, το
οποίο το διάβαζα κατευθείαν!», λέει.
Όσο για τις σπουδές του στο
Ρέθυμνο, είχε δηλώσει: «Θα πάω
να γραφτώ κανονικά και θα
πηγαίνω όποτε μπορώ. Είναι λίγο
δύσκολο να πηγαίνω στο Ρέθυμνο.
Εχω και τη σύζυγο εδώ. Πρέπει να
δω και με το πρόγραμμα τι θα
γίνει».

Πήγαν να σώσουν παπαγάλο κι άρχισε να τους βρίζει στα Ελληνικά

Μ

προστά σε ένα απίστευτο
περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι πυροσβέστες που κλήθηκαν να σώσουν έναν παπαγάλο,
που είχε παγιδευτεί σε ταράτσα
σπιτιού στην πόλη του Έντμοντον, στα βόρεια του Λονδίνου.
Η κλήση έγινε από τον ιδιοκτήτη
του συμπαθούς ζώου που ανέφερε ότι ο παπαγάλος που ακούει
στο όνομα Τζέσι βρισκόταν στην
οροφή γειτονικής κατοικίας, με
την έκκληση να τον βοηθήσουν να
τον κατεβάσει από την στέγη.

που τον πλησίαζαν αλλά όταν
τον φώναζαν με το όνομά του,
εκείνος τους απαντούσε με ακατονόμαστες εκφράσεις και βωμολοχίες.
Ο παπαγάλος τελικά διασώθηκε,
αλλά αυτό που προξένησε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το γεγονός
ότι ο παπαγάλος εκτός από αθυρόστομος είναι και πολύγλωσσος,

καθώς μιλάει τρεις γλώσσες
(μεταξύ των οποίων ελληνικά,
αγγλικά και τούρκικα σύμφωνα με
τον ιδιοκτήτη του). Να σημειωθεί
ότι ο συγκεκριμένος παπαγάλος
ήταν Macaw και είναι ιδιαίτερα
δημοφιλής καθώς η ικανότητά
του στην ομιλία τους κάνει ανάρπαστους.

Η αγάπη ενός γυπαετού σε ζευγάρι που τον βοήθησε και του πρόσφερε νερό αποτυπώνεται στις
φωτογραφίες.

Συνένζυμο Q10: Το CoQ10 είναι ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό που παράγεται φυσικά από
τον οργανισμό μας. Όμως η παραγωγή του
μειώνεται καθώς μεγαλώνουμε. Το CoQ10 προστατεύει το δέρμα και άλλα κύτταρα του
σώματος από τις βλάβες που προκαλούν οι
ελεύθερες ρίζες.

Αντιοξειδωτικά: Τα αντιοξειδωτικά προλαμβάνουν ή επιβραδύνουν την βλάβη που προκαλούν στα κύτταρα οι ελεύθερες ρίζες. Η βλάβη
αυτή συντελεί στα σημάδια της γήρανσης,
όπως οι ρυτίδες και το ξηρό δέρμα.
Τα αντιοξειδωτικά θα τα βρείτε σε όλα τα τρόφιμα,
ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά όπως τα μούρα,
οι ντομάτες, τα παντζάρια, τα βερίκοκα, η κολοκύθα, το σπανάκι, η γλυκοπατάτα, τα φασόλια, τα
μανταρίνια και οι πιπεριές.
Βιταμίνη Α: Θέλετε να απαλλαγείτε
επιτέλους από το ξηρό δέρμα που
ξεφλουδίζει; Φάτε ένα πορτοκάλι, ένα καρότο ή μια
φέτα πεπόνι. Αυτά τα
φρούτα και λαχανικά
είναι πλούσια σε βιταμίνη
Α. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βιταμίνη Α
σε μορφή κρέμας για να αμβλύνετε τα σημάδια της
γήρανσης, όπως οι ρυτίδες, από το πρόσωπο.
Βιταμίνη Α θα βρείτε και σε μορφή συμπληρώματος
διατροφής, που συντελούν στην καταπολέμηση της
ακμής και άλλών δερματικών παθήσεων. Καλή
πηγή βιταμίνης Α είναι επίσης τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα αβγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Βιταμίνη C: Η βιταμίνη C βοηθά στην προστασία
του δέρματος από τον ήλιο. Επίσης βοηθά στην
αποκατάσταση της βλάβης από τις ελεύθερες
ρίζες, οι οποίες καταστρέφουν το κολλαγόνο και
την ελαστίνη του δέρματος.

Βιταμίνη Ε: Η βιταμίνη Ε είναι επίσης ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία του δέρματος
από τις βλάβες του ήλιου. Έχει επίσης αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες και ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα.

Έδωσαν νερό σε διψασμένο γυπαετό και φωτογραφήθηκε μαζί τους

Κ

Σελήνιο: Το σελήνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο που
βοηθά στην προστασία των δερματικών κυττάρων από τη βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Παίζει επίσης ρόλο στην πρόληψη
του καρκίνου του δέρματος.

Καλές πηγές βιταμίνης C είναι οι κόκκινες πιπεριές,
τα κιτρώδη φρούτα, το μπρόκολο, τα πράσινα
λαχανικά, τα λαχανάκια Βρυξελλών και η παπάγια.

Μόλις έφτασαν οι πυροσβέστες
στο σημείο για τη διάσωση αντιλήφθηκαν ότι το πουλί δεν είχε
καμία διάθεση συνεργασίας μαζί
τους. Μάλιστα συνεχώς απομακρυνόταν από αυτούς κάθε φορά

άποια ζώα δείχνουν με τον
πιο γλυκό τρόπο την αγάπη
και την ευγνωμοσύνη τους.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στα 84 του… πέρασε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η
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Όχι μόνο στάθηκε για να φωτογραφηθεί μαζί τους αλλά άνοιξε
και τα φτερά του για να τους
«αγκαλιάσει».
Το περιστατικό σημειώθηκε στην
Νεάπολη Λισιθίου.
Ενώ έκαναν βόλτα στη περιοχή με

τη μηχανή τους, το νεαρό ζευγάρι
εντόπισαν τον γυπαετό να βρίσκεται στην άκρη του δρόμου.
Τα παιδιά, μέλη της ζωόφιλης
δράσης, σταμάτησαν για να τον
θαυμάσουν.
Διαπίστωσαν ότι είναι τραυματισμένος και διψασμένος.
Δεν έφυγε λεπτό από κοντά τους.
Τους επέτρεψε να τον αγκαλιάσουν και να τον χαϊδέψουν. Ο
Κώστας Χόμερ έδεσε το τραύμα
στο φτερό του γυπαετού.
Όταν εκείνοι αποφάσισαν να
φύγουν και να συνεχίσουν το
ταξίδι τους, τότε άνοιξε κι εκείνος
τα φτερά του και πέταξε.
«Σήμερα κάναμε κάτι σπουδαίο…Ίσως από τα σπουδαιότερα
της ζωής μας», αναφέρει ο
Κώστας Χόμερ.

Βιταμίνη Ε θα βρείτε στα φυτικά έλαια, τους ξηρούς
καρπούς, τις ελιές, το σπανάκι, τα σπαράγγια,
τους σπόρους και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.
Λιπαρά οξέα: Τα λιπαρά οξέα όπως τα ω-3 και ω6 βοηθούν το δέρμα να παράγει τον φυσικό λιπαρό
φραγμό που χρειάζεται για να καταπολεμά την
ξηροδερμία και τα πάσης φύσεως ψεγάδια. Τα
λιπαρά οξέα είναι αναγκαία για να δείχνει το δέρμα
απαλό και φρέσκο.
Καλές πηγές λιπαρών οξέων είναι το λάδι, τα
καρύδια, ο λιναρόσπορος, και τα ψάρια όπως ο
σολομός, οι σαρδέλες και ο κολιός.

Σοβαρά … αστειάκια
Θρίλερ
Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά τους τηλεόραση.
Κάποια στιγμή το ζευγάρι που παίζει στην ταινία
κάθεται στο τραπέζι για το γεύμα που περιλαμβάνει κοτόπουλο ψητό.
Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:
- Αλλαξε το χρυσή μου σε παρακαλώ, δεν θέλω τα
παιδιά να βλέπουν θρίλερ!
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Επαναφορά μετά τις διακοπές!

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Διατροφικές συμβουλές που «σώζουν»

Ο

ι διακοπές για τους περισσότερους τέλειωσαν και μετά τα
ουζάκια, τα θαλασσινά, τα σουβλάκια και τις χοιρινές, η διατροφή
χρειάζεται επαναφορά στην πραγματικότητα. Γιατί καλές οι απολαύσεις, αλλά η ισορροπία πρέπει
να έρθει ξανά στο πιάτο μας, για
να ανακτήσουμε την ενέργειά μας
και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, που μας περιμένουν
χωρίς… έλεος.
Πίνετε πολύ νερό ή τσάι. Η ενυδάτωση και η αποτοξίνωση είναι
σημαντικό να συμβαίνουν έπειτα
από περιόδους κραιπάλης. Το
συκώτι μας έχει τη δυνατότητα να
αποτοξινώσει τον οργανισμό
χωρίς αυστηρές δίαιτες, αλλά το
νερό και το τσάι συμβάλλουν στη
διαδικασία, καθώς η ενυδάτωσηθέτει σε λειτουργία τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης. Συν τοις
άλλοις, το πράσινο τσάι είναι
αντιοξειδωτικό και καταπολεμά
τις ελεύθερες ρίζες, συμβάλλοντας
περαιτέρω στην αποτοξίνωση του
οργανισμού. Προτιμήστε το χωρίς
ζάχαρη και γάλα.
Επαναφέρετε το ωράριο στο
φαγητό. Φροντίστε να τρώτε ξανά
την ίδια ώρα πρωινό, μεσημεριανό
και βραδινό. Μην αφήνετε τον
εαυτό σας να πεινάει, ούτε να
τρώτε με το ζόρι, αν δεν πεινάτε,
αλλά αν ορίσετε ένα ωράριο, ο
οργανισμός σας θα ζητάει τροφή
αυτές τις συγκεκριμένες ώρες. Μην
ξεχνάτε τα σνακκαι φροντίστε να

καταναλώνετε μικρά και τακτικά
γεύματα.
Καταναλώνετε πολλά φρούτα και
λαχανικά. Οι φυτικές τους ίνες θα
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2 κιλά τον μήνα. Εναλλακτικά, δείτε
εδώ ποιες είναι οι σωστές μερίδες
φαγητού, για να μην παχαίνετε.
Βάλτε ποικιλία από υγιεινές τρο-

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

βοηθήσουν σε προβλήματα δυσκοιλιότητας που συμβαίνουν συχνά με
την αλλαγή περιβάλλοντος και την
επιστροφή στο άγχος, ενώ βελτιώνουν τα επίπεδα των λιπιδίων στο
αίμα, παρέχοντας ταυτόχρονα
βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.
Ελέγξτε τις μερίδες σας. Ειδικά αν
γυρίσατε από τις διακοπές με
παραπανίσια κιλά, θα χρειαστεί να
βάλετε ένα μέτρο στις μερίδες που
καταναλώνετε. Ένας τρόπος είναι
να χρησιμοποιείτε μικρότερα
πιάτα, καθώς σύμφωνα με έρευνες,
οι θερμίδες που μειώνονται με
αυτό τον τρόπο μπορεί να φτάνουν
και το 20 με 22%, δηλαδή περίπου

φές. Φροντίστε να καταναλώνετε
ποικιλία τροφών, πάντα με ισορροπία, αποφεύγοντας το κόκκινο
κρέας και το φαγητό απ' έξω και
προτιμώντας εκτός από φρούτα
και λαχανικά, την ολική άλεση,
τους ξηρούς καρπούς, του σπόρους, τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, τα καλά
λιπαρά και την άπαχη πρωτεΐνη.
Σε όλα αυτά προσθέστε και την
άσκηση, από το περπάτημα, μέχρι
κάποιο άθλημα που σας ευχαριστεί
και θα δείτε ότι από Σεπτέμβριο θα
έχετε περισσότερη ενέργεια και
καλύτερη σιλουέτα από κάθε άλλη
φορά.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μπορεί μερικά πράγματα και
κάποιες αλλαγές να γίνονται αργά, αλλά
πρέπει να ξέρεις ότι οι εξελίξεις θα είναι
πολύ θετικές για εσένα. Μπορείς να λύσεις
παρεξηγήσεις και προβλήματα που μπορεί
να έχεις με άτομα του οικογενειακού σου
περιβάλλοντος. Κοίταξε λίγο περισσότερο
τον εαυτό σου, γιατί τον τελευταίο καιρό
τον έχεις αμελήσει. Η πολλή κούραση αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα φέρει προβλήματα..
Ταύρος: Μπορεί η μέρα σου να είναι αρκετά ταραχώδης, αλλά εσύ δεν έχεις να
φοβηθείς τίποτε, γιατί θα καταφέρεις να
βάλεις τα πράγματα στη σειρά τους. Οι
διάφορες προθεσμίες που έχεις βάλει για
να πετύχεις τους στόχους σου πλησιάζουν
σύντομα και σιγά-σιγά θα αρχίσεις να
απολαμβάνεις τις επιτυχίες που θα σε
κατακλύζουν.
Δίδυμοι: Η μέρα θα έχει πολύ άγχος καθώς
οι υποχρεώσεις σου είναι πάρα πολλές και
στην πραγματικότητα δεν τις προλαβαίνεις όλες μόνος σου. Όπως και να έχει θα
πρέπει να είσαι ψύχραιμος και να κάνεις
ό,τι καλύτερο μπορείς χωρίς να βγαίνεις
από τα όριά σου.
Καρκίνος: Απόφυγε με εξυπνάδα και
διπλωματία τα παιχνίδια επιβολής που
οξύνεται το δυναμικό μυαλό σου, η εφευρετικότητα και η δημοτικότητά σου. Είναι
κάτι που δεν το χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις, μια και η παρουσία σου δεν περνάει
απαρατήρητη. Μην χαραμίζεις την ενέργειά σου στο να αντικρούσεις κακίες και
ζήλιες, γιατί ούτως η άλλως, η κάθε κακόβουλη κριτική για σένα θα πέσει στο κενό.
Λέων: Αξιοποίησε την ημέρα για να κλείσεις τις πιο σοβαρές εκκρεμότητές σου και

φτιάξε ένα πρόγραμμα, υπολογίζοντας
λίγο παραπάνω χρόνο, για τα αναπάντεχα
γεγονότα που μπορεί να προκύψουν αιφνίδια. Κάποιες προτάσεις που θα σου
γίνουν από φιλικά σου πρόσωπα, θα σε
χαροποιήσουν ιδιαίτερα.
Παρθένος: Η μέρα θα είναι θετική παρόλο
που μερικές στιγμές θα έχεις εκνευρισμό
για κάποιες καθυστερήσεις που θα
παρουσιαστούν. Έχεις πολύ δυναμισμό
και ό,τι αναλάβεις μπορείς να το φέρεις
εις πέρας αποτελεσματικά, με μεγάλη
υπευθυνότητα. Η αυτοπεποίθησή σου θα
είναι στα ύψη και πρέπει να προσέξεις να
μην πεις πράγματα που μπορεί να μην τα
πιστεύεις, μόνο και μόνο για να κάνεις
εντύπωση.
Ζυγός: Θα πρέπει να είσαι πολύ τυπικός
και συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Μην
πάρεις αποφάσεις και μην κάνεις επιλογές
εν βρασμώ ψυχής, γιατί κάθε απόφαση και
κάθε σκέψη, από την πιο απλή μέχρι την
πιο πολύπλοκη, χρειάζεται το χρόνο της
για να ωριμάσει. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσεις την σιγουριά της ορθής κρίσης καθώς
και την καλή συναναστροφή με τους
ανθρώπους που σε περιβάλλουν.
Σκορπιός: Ο δυναμισμός που θα έχεις θα
σε κάνει να έχεις θετικά αποτελέσματα σε
οικονομικές ή επαγγελματικές σου υποθέσεις που κινδυνεύουν ή που απλώς είχες
παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Στα
συναισθηματικά σου το κλίμα δεν αλλάζει
όσο θα ήθελες, αλλά μπορείς να αναπληρώσεις κάποιες ελλείψεις με την παρέμβαση φίλων και να περάσεις εξίσου καλά.
Τοξότης: Μπορείς να κάνεις σημαντικές
αλλαγές και να αντιμετωπίσεις μερικά
πράγματα με περισσότερη σοβαρότητα.

Πρέπει όμως να προγραμματιστείς περισσότερο, για να διεκπεραιώσεις τις πολυάριθμες υποχρεώσεις σου. Η κοινωνικότητά
σου θα είναι στα ύψη και με τη βοήθεια
που θα σου προσφέρουν κάποια κοντινά
σου άτομα, θα μπορείς να λύσεις πολλά
προβλήματα του παρελθόντος με τον ιδανικότερο τρόπο.
Αιγόκερως: Βγάλε τον ερωτισμό σου και
κάνε το σύντροφό σου ευτυχισμένο. Θα
δεις ότι όλα θα πάνε πολύ καλά μεταξύ
σας και το πάθος θα πρωταγωνιστήσει.
Αν ακόμη δεν έχεις κάνει μία ενδιαφέρουσα
γνωριμία, ψάξε λίγο καλύτερα γύρω σου,
γιατί υπάρχουν πρόσωπα που θα ήθελαν
να συσχετιστούν μαζί σου, αλλά η συμπεριφορά σου δεν τους επιτρέπει να σε πλησιάσουν.
Υδροχόος: Η ημέρα θα είναι αρκετά καλή
για τις επαγγελματικές σου σχέσεις και
ίσως σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις
και κάποια επιπλέον χρηματική αμοιβή.
Ωστόσο, η αισιοδοξία σου μπορεί να σε
παρασύρει σε άπληστες συμπεριφορές, γι’
αυτό φρόντισε να κινηθείς με γνώμονα
μόνο τη λογική σου.
Ιχθείς: Η επιτυχία που περιμένεις έρχεται
και θα την απολαύσεις πολύ σύντομα.
Όλα πηγαίνουν καλά και αν δεν κάνεις
υπερβολές, μπορούν να πάνε ακόμη καλύτερα. Συγκράτησε τη φαντασία σου, μην
κινείσαι με συναισθηματισμούς κι άσε
τους άλλους να κάνουν τα υπόλοιπα.
Έχεις πολύ καλές προοπτικές για να
δεχθείς κάποιες ανταμοιβές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συγκράτησε την ανυπομονησία σου, διατήρησε τον αυτοέλεγχό
σου και τα καλύτερα είναι ήδη στην πόρτα
σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Λουκάνικα με πιπεριές στη γάστρα
Υλικά:
14 πιπεριές κέρατο
600 γραμ. λουκάνικα χωριάτικα σε χοντρά κομμάτια
150 γραμ. σκληρή φέτα σε
κύβους
2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
4 ώριμες ντομάτες περασμένες στον τρίφτη
½ ματσάκι μαϊντανό, ρίγανη
1 κρασοπότηρο ελαιόλαδο
αλάτι - φρεσκοτριμένο πιπέρι

Εκτέλεση:
Πλένουμε πολύ καλά τις πιπεριές, τις κόβουμε κατά μήκος και
αφαιρούμε τα σπόρια. Τις στρώνουμε στην γάστρα, τη μία
δίπλα στην άλλη, με το εσωτερικό τους, προς τα επάνω. Τοποθετούμε πάνω στις πιπεριές τα λουκάνικα, τα περιχύνουμε με
τη ντομάτα και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, εκτός
απ᾿ την φέτα. Σκεπάζουμε τη γάστρα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στην τελευταία σχάρα, στους 180°C, για 30'.
Έπειτα βγάζουμε το καπάκι, προσθέτουμε τη φέτα και συνεχίζουμε το ψήσιμο, (χωρίς το καπάκι), για άλλα 20' ως 25' περίπου, μέχρι να ροδίσει το φαγητό και να μείνει με λίγη σάλτσα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Διάκριση για το
Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

• Το μοναδικό Κυπριακό πανεπιστήμιο
που συγκαταλέγεται στον διάσημο
«Κατάλογο της Σανγκάης»

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 407 - 9/8/1957

Τ

ο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο
και το μοναδικό κυπριακό πανεπιστήμιο
που επιτυγχάνει να συγκαταλέγεται στη διάσημη λίστα της Σανγκάης. Καταλαμβάνει,
επίσης, την τέταρτη θέση ανάμεσα σε όλα τα
Ελληνικά πανεπιστήμια.
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
National and Kapodistrian
University of Athens
Aristotle University of
Thessaloniki

Κατάταξη
301-400
401-500

University of Cyprus

601-700

University of Crete

801-900

University of Patras

901-100

Το ARWU, γνωστό ως λίστα της Σαγκάης,
είναι η πιο γνωστή και αξιόπιστη λίστα
κατάταξης. Είναι το πρώτο χρονικά μοντέλο
που χρησιμοποίησε πολλαπλούς δείκτες για
την αξιολόγηση πανεπιστημίων. Το μοντέλο
αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Shanghai
Jiaotong
και
χρησιμοποιεί
έξι δείκτες για
την αξιολόγηση των πανεπιστημίων:
Τον
αριθμό
των αποφοίτων και του διδακτικού προσωπικού που
έχουν κερδίσει Νομπέλ ή FieldMedal, τον
αριθμό των ερευνητών που έχουν επιλεγεί
από το Thomson Scientific, τον αριθμό των
άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, τον αριθμό
των άρθρων που έχουν καταχωρηθεί στο
ScienceCitationIndex – Expandedand Social
Sciences CitationIndex, και την ατομική επίδοση σε σχέση με το μέγεθος του ιδρύματος.
Για το έτος 2018 το ARWU αξιολόγησε περισσότερα από τα κορυφαία 1.500 πανεπιστήμια και η λίστα περιλαμβάνει τα 1000 καλύτερα εξ αυτών.
Αναφερόμενος στη σημαντική αυτή εξέλιξη ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
σημείωσε: Η συμπερίληψή μας στα κορυφαία
601-700 πανεπιστήμια παγκοσμίως αποτελεί επιβεβαίωση και επιβράβευση για τους
φοιτητές μας για την επιλογή τους να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στόχος
βέβαια είναι η κορυφή.

150.000 ............. 50245

100 .................... 55348

1.000 ................. 36725

100 .................... 37936

400 .................... 28475

100 .................... 26477

400 .................... 42959

100 .................... 49018

400 .................... 40216
200 .................... 53502
200 .................... 19375
200 .................... 53197
200 .................... 54165
200 .................... 54394
200 .................... 25983
200 .................... 39150
200 .................... 10056
200 .................... 52144

100 .................... 53188
100 .................... 33049
100 .................... 45825
100 .................... 55541
100 .................... 41723
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
8714, 4881
Από €20 οι λήγοντες σε
745
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 35521

933, 311

100 .................... 23490

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 46547

87, 34

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Άμιλλα είναι η τάση να
φτάσει κανένας τον
άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο
άλλος τον
ξεπερνάει.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

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

«Ασθένεια» τα κινητά...

πό το 2000 που τέθηκαν σε εφαρμογή οι
κανονισμοί για τη χρήση του κινητού
τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης, εκατοντάδες Κύπριοι οδηγοί καθημερινά οδηγούν με το ένα
χέρι στο τιμόνι και το άλλο στο κινητό. Ο νόμος
πηγαίνει...περίπατο! Βέβαια η Τροχαία κάνει τη δουλειά της και καλώς καταγγέλλει τους παραβάτες,
αλλά το ωραίο της ιστορίας είναι ότι δεν φαίνεται να
ευαισθητοποιείται κανένας και η
παρανομία συνεχίζεται και θα
συνεχίζεται. Ούτε και το ύψος
του προστίμου φάνηκε ικανό να
αποτρέψει τους νεοκύπριους
από τη χρήση του κινητού ενόσω
οδηγούν.
Δυστυχώς, οι Κύπριοι οδηγοί δεν

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 16/2018 29/8/2018

200 .................... 30070

National Technical University of Athens
401-500

Α

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη, ότι πολλά θανατηφόρα και μη οδικά δυστυχηματα έχουν προκληθεί λόγω
χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε ώρα οδήγησης.
Και όσες εκστρατείες κι αν γίνουν, όσες διαλέξεις κι
αν δοθούν και όσες καταγγελίες κι αν γίνουν, οι
συμπατριώτες μας θα εξακολουθήσουν να είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως!
Ίσως αυτή την εμμονή των κυπρίων στο κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να εξετάσουν
ειδικοί ψυχολόγοι ή ψυχίατροι;
Ίσως βρουν κάποιο φάρμακο
αυτής της «ασθένειας» που
πολλές φορές οδηγεί σε βίαιο
θάνατο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Στις Ευρωπαϊκές ράγες ΑΕΚ και ΑΠΟΛΛΩΝ
εκτός τροχιάς ο ΑΠΟΕΛ μετά από 5 χρόνια

Κ

ύμα ενθουσιασμού επικρατεί στα
στρατόπεδα της ΑΕΚ και του
Απόλλωνα μετά την ιστορική πρόκριση
τους στους ομίλους το ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΗΓΚ.
Τουναντίον, στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ που
αποκλείσθηκε, επικρατεί κατήφεια και
βαθύτατος προβληματισμός για την
διαχείριση της επόμενης μέρας.

Η ΑΕΚ Λάρνακας νίκησε κατά κράτος
την Τρέντσιν Σλοβακίας, αποδεικνύοντας ότι ακολουθεί σταθερά ανοδική
πορεία και καταξιώνεται πλέον στη
συνείδηση των φιλάθλων ως μεγάλη
ομάδα στον χώρο το ποδοσφαίρου μας.
Οι «κιτρινοπράσινοι» καλούνται τώρα
να αντιμετωπίσουν στους ομίλους, την
Λεβερκούζεν, την Ζυρίχη και την
Λουντογκόρετς.
Ο Απόλλωνας έχει κερδίσει επάξια τον
σεβασμό της ποδοσφαιρικής Ευρώπης
με τα συνεχόμενα επιτεύγματα του. Στις
άγριες διαθέσεις του συγκροτήματος
του Σωφρόνη Αυγουστή, υπέκυψε και η
Βασιλεία Ελβετίας, διανοίγοντας λεωφόρους για την παραπέρα πορεία του.

συνεχής
εναλλαγή παικτών στα
ρόστερ, επέφεραν την μη επιθυμητή
πορεία της ομάδας. Η Ευρωπαική ταυτότητα της ομάδας αλλοιώθηκε, καθώς
απουσίαζε ένα σταθερό και μακρόπνοο
πλάνο που να βασίζεται σε προπονητή
που να εμπνέει και φυσικά να στηρίζεται στην πράξη, από τη διοίκηση.

Χ

ωρίς του Ευρωπαίους ΑΕΚ, Απόλλωνα και
ΑΠΟΕΛ διεξήχθησαν οι δύο πρώτες αγωνιστικές του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 2018-19.
Από την πρώτη αγωνιστική απουσίαζε και η
Ανόρθωση λόγω των Ευρωπαικών υποχρεώσεων
της.
2η ΑΓΩΝΣΙΤΙΚΗ
Η Νέα Σαλαμίνα άλωσε το «Τάσος Μάρκου» φιλοδωρώντας την τοπική Ένωση Παραλιμνίου με
πεντάρα. Οι ερυθρόλευκοι είχαν πολλά θετικά
αλλά και αρκετά αρνητικά, όπως παραδέχθηκε ο
προπονητής της ομάδας Σάββας Πουρσαϊτίδης.
Απογοητευμένος από την λειτουργία της άμυνας
των «Βυσσινί» δήλωσε ο Αντρέ Πάους.
Στη Λάρνακα η ΑΛΚΗ υπέκυψε φυσιολογικά στην
ανωτερότητα του Ερμή.
Χαράς ευαγγέλια στην ΑΕΛ (φωτό) για το απόλυτο βαθμολογικό κέρδος και τις καλές εμφανίσεις. Απαισιδοξία στη Δόξα για τις δύο πρώτες
ήττες, αισιοδοξία στην Πάφο για τις αξιόλογες
εμφανίσεις. Προβληματισμός στην Ανόρθωση
για την αφλογιστία στην επίθεση. Αυτός είναι
και ο κύριος λόγος του Ευρωπαϊκού αποκλεισμού της «Κυρίας ».

Η επόμενη πρόκληση για τους
Λεμεσιανούς είναι τεράστια καθώς η
κληρωτίδα έβγαλε μεγαθήρια: Λάτσιο,
Μαρσέιγ και Άιντρταχτ.
Στον ΑΠΟΕΛ τα πράγματα φαντάζουν
δυσοίωνα μετά τον αποκλεισμό.
Λανθασμένοι χειρισμοί όπως η αλλαγή
προπονητών σαν τα πουκάμισα και η
ανομειογένεια που δημιουργούσε η
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Επί ξυρού ακμής ο ζωτικός τομέας της Παιδείας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Μέτρα προφύλαξης από συνθήκες
καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει ορισμένα όρια
ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργεια με ορισμένους άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια κ.λπ.), δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλων βαθμών βαρύτητας,
που μπορούν να οδηγήσουν σε κωματώδη κατάσταση αλλά και
στο θάνατο.

Η

Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι: δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση
της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετοι και ταχυπαλμία.

Η ΣΕΚ, πιστεύει ακράδαντα πως
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για επίλυση των υφιστάμενων διαφορών. Σε καμία περίπτωση ένας διάλογος που
αφορά την παιδεία δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και
μονομερείς ή απόλυτες προσεγγίσεις των εμπλεκόμενων πλευρών. Είναι ακριβώς μέσα σε
αυτό το πλαίσιο που η ΣΕΚ έχει
καταβάλει προσπάθεια για
γεφύρωση των διαφορών μέσα
από στοχευμένο και συναινετικό διάλογο και συνεχίζει να
βρίσκεται στη διάθεση των δύο

Α

Το σύνδρομο της θερμοπληξίας, εκδηλώνεται με: αυξημένη
θερμοκρασία του σώματος, σπασμούς, εμέτους, διάρροια, διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος, απουσία εφίδρωσης.
Μπορεί ακόμη να επέλθει έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επακολουθεί κωματώδης κατάσταση και θάνατος.
Η θεραπεία των ατόμων που παρουσιάζουν τα παραπάνω
συμπτώματα όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι
υψηλή, πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε νοσηλευτικά
ιδρύματα, αλλά ως πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή τους
σε αυτά, θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης
της θερμοκρασίας του σώματος: πλήρης έκδυση από τα ρούχα,
τοποθέτηση παγοκύστεων ή κρύων επιθεμάτων στον τράχηλο,
τις μασχάλες και τη βουβωνική περιοχή, εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό κ.λπ.
Μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων κατά
τον καύσωνα. Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. Αναζήτηση
σκιερών και δροσερών σημείων. Προτίμηση στα ανοιχτόχρωμα
και ελαφρά ρούχα με ανοικτό λαιμό, κάλυψη κεφαλής (χρησιμοποίηση καπέλου, ομπρέλας κλπ.).
Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη που
συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω
από τον ήλιο.
Ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή, όπως: Πρόσληψη άφθονων
υγρών, κατά προτίμηση νερού και φυσικών χυμών. Αποφυγή
των οινοπνευματωδών ποτών.
Ολιγοθερμιδική δίαιτα, που θα περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά
και φρούτα πάσης φύσεως, με περιορισμό των λιπαρών.
Συχνά ντους. Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται
πιο ελαφρά. Ειδικά για τα βρέφη είναι προτιμότερο τα χέρια
και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε
πάνες. Όταν κάνει ζέστη να προσφέρονται συχνά εκτός από το
γάλα (μητρικό ή άλλο) και υγρά όπως νερό κ.λπ.

ΣΕΚ εκφράζει την έντονη
ανησυχία της, για την
τροπή που προσλαμβάνει η
αντιπαράθεση μεταξύ της
κυβέρνησης και των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

πλευρών.
Η τεράστια ένταση που έχει
προκληθεί το τελευταίο χρονικό
διάστημα με αφορμή την κρίση
στην παιδεία, είναι πολύ
επικίνδυνη,
όχι
μόνο για την ποιότητα
και
προστασία της
δημόσιας εκπαίδευσης,
αλλά
γενικότερα
για την
κοινωνική σταθερότητα, αφού καλλιεργείται
έδαφος για προώθηση λαϊκισμού και αλλότριων συμφερόντων που υπονομεύουν την
παιδεία του τόπου.
Ο τομέας της παιδείας αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο
ανάδειξης του πολιτισμού μας
και ως εκ τούτου θα πρέπει να

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Η ΣΕΚ για ακόμα
μία φορά κάνει
έκκληση προς
τις δύο πλευρές
να θέσουν το καλό
της παιδείας υπεράνω όλων και
μέσα από ένα δομημένο και στοχευμένο
διάλογο, στον οποίο
θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των εργασιακών ζητημάτων και των θεμάτων που αφορούν στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, να συζητήσουν εξαντλητικά τις διαφορές που
υπάρχουν, με κορυφαία προτεραιότητά τους την προστασία
και ενδυνάμωση της δημόσιας
εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με προχθεσινή
του ανακοίνωση ενημερώνει
όλους τους εργοδότες και τα
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα
ότι τις επόμενες ημέρες στις
πεδινές ή / και παράλιες περιοχές, αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας

ζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό
φόρτο ή / και να επηρεάσουν
σοβαρά την υγεία τους.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει τους εργοδό-

δύνων, για προστασία των
εργαζομένων ή των ιδίων από
τον θερμικό φόρτο, όπως αυτά
προνοούνται και αναλύονται
στον Κώδικα Πρακτικής για την
Θερμική Καταπόνηση των

• Οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα
τα απαραίτητα μέτρα, μέσω εκτίμησης των κινδύνων,
για προστασία των εργαζομένων
Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της αλλαγής εργασίας /
ανάπαυσης / διακοπής εργασίας.

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών
θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την
ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Ευάλωτες ομάδες. Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς
χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό
περιβάλλον. Επίσης, συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς
και τα παιδιά, να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η
οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.

προσεγγιστεί με απόλυτη
σοβαρότητα και σεβασμό, τόσο
προς τους εκπαιδευτικούς, όσο
και προς τους μαθητές.

• Κόκκινο συναγερμό σήμανε προχθές το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ομάδες υψηλού κινδύνου. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν, τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, όλα
τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως
καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, ηπατοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ., όπως επίσης και
τα άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν
φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. τα
διουρητικά, τα αντιχολινεργικά, τα ψυχοφάρμακα, τα
ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και
των αντιδιαβητικών δισκίων).

Χώροι εργασίας. να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής. Το
ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους. Ιδιαίτερη
βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες
συνδυάζονται και με φαινόμενα αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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και υγρασίας που πιθανόν να
δημιουργήσουν πολύ σοβαρό
καύσωνα. Οι συνθήκες αυτές
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
τους εργαζόμενους που εργά-

Η

τες και τα αυτοεργοδοτούμενα
πρόσωπα ότι υποχρεούνται να
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα, μέσω εκτίμησης των κιν-

Ο Κώδικας Πρακτικής για την
Θερμική Καταπόνηση των
Εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το
κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι
κίνδυνοι που οφείλονται στην
έκθεση των εργαζόμενων σε
επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό,
ευχάριστο και παραγωγικό
εργασιακό περιβάλλον.

Συμπληρωματικές εγγραφές στα ΚΙΕ

Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε), Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
ανακοινώνει την έναρξη των συμπληρωματικών
εγγραφών Σεπτεμβρίου, για τη σχολική χρονιά
2018-2019. Οι εγγραφές γίνονται πρωί και απόγευμα, στα κατά τόπους Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και θα διαρκέσουν μέχρι και την
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

πληροφορίες, αναφορικά με το ακριβές ωράριο
διενέργειας των συμπληρωματικών εγγραφών, τα
απαραίτητα τέλη εγγραφής και διδάκτρων και τα
δικαιολογητικά εγγραφής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, οι διευθύνσεις και
τα τηλέφωνα των οποίων αναγράφονται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

www.oho-sek.org.cy

