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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΔΟΞΑ και ΤΙΜΗ στον
Σταυραετό του Μαχαιρά

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3076

Ώρα αύξησης
της παραγωγικότητας

ΤΙΜΗ €0.70

Η ΣΕΚ δεν προσπερνά
αδικίες

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Καρποφόρα η συνάντηση γενικής γραμματείας της ΣΕΚ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Με σεβασμό και δέος, τελέστηκε
την περασμένη Κυριακή 2 Μαρτίου στην Ιερά Μονή Μαχαιρά το
ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο του
Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη
Αυξεντίου. Στην παρουσία της
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και οργανωμένων συνόλων
επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Σελ. 8, 9

Η ΣΕΚ θα γιορτάσει
με μεγαλοπρέπεια
την 8η Μαρτίου
Αξιώνουμε την εδραίωση συνθηκών Ισότητας και Αξιοπρέπειας

Σελ. 11. 16

Συνάντηση ΣΕΚ με
την ηγεσία του ΔΗΣΥ
Η ΣΕΚ έθεσε επι τάπητος τις ανησυχίες της για τις μεγάλες προκλήσεις στην αγορά εργασίας
με αιχμή την αδήλωτη
εργασία
Σελ. 6

Παρέμβαση ΣΕΚ προς Προεδρικό
για εργασιακά ζητήματα
Ε

ξαιρετικά χρήσιμη και εποικοδομητική αποδείχθηκε η συνάντηση της
γενικής γραμματείας της ΣΕΚ με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας την περασμένη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

√ Τέθηκαν χρονοδιαγράμματα έναρξης κοινωνικού διαλόγου
για προώθηση και υλοποίηση τους
√ Προωθήθηκαν θέματα με στόχο την ενίσχυση της αξιοπρέπειας
στην εργασία, με έμφαση στον Ιδιωτικό τομέα

Όλα τα εργασιακά και κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα που ήγειρε η ΣΕΚ στην
παρουσία των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας Κωσταντίνου Πετρίδη
και Ζέτας Αιμιλιανίδου έτυχαν θετικής
προσέγγισης, για τα πλείστα των οποίων θα αρχίσει άμεσα Κοινωνικός Διάλογος με στόχο την προώθηση και υλοποίηση τους.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσε χαρακτηριστικά πως όλα
τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον του
προέδρου της Δημοκρατίας αφορούν
την προσπάθεια για περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσα από ποιοτικές αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση τέθηκαν στο μικροσκόπιο τα ακόλουθα
θέματα:
Χρεώσεις τραπεζών: θετικές οι εξελίξεις σε σχέση και με το αίτημα της ΣΕΚ,
ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι ρυθμίζεται – μετά από τη συνεργασία του
Υπουργείου Οικονομικών με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα,
Τετάρτη σε συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσμών της Βουλής αναμένεται να
ανακοινωθούν οι εισηγήσεις και οι
πολιτικές που προωθούνται από την
Κυβέρνηση.

Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση:
Αρχίζει διάλογος το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα με ορίζοντα κατάληξης και εφαρμογής της νέας πολιτικής
εντός του 2021.
Ταμείο προνοίας: Θα ξεκινήσει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία
τους επομένους τρείς μήνες, ώστε να
αρθεί μια αδικία προς συγκεκριμένες
ομάδες των εργαζομένων και την ίδια
στιγμή να αρθεί και ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις.
Κατώτατος μισθός: θα ξεκινήσει άμεσα
ο διάλογος, ώστε να υπάρξει κατάληξη
με τρόπο που να ρυθμίζεται και αυτό το

μείζον ζήτημα, λαμβάνοντας πάντα
υπόψη και τις συλλογικές συμβάσεις οι
οποίες βρίσκονται σε ισχύ.
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ). Η συμφωνία ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος έτους, θα ξεκινήσει διάλογος για διευθέτηση του
ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη
βασική φιλοσοφία που διέπει την ΑΤΑ
που είναι η διατήρηση της αγοραστικής
δύναμης των μισθών.
Αναλογιστική
αναπροσαρμογή
(penalty του 12%’): Έχουν συζητηθεί
συγκεκριμένες εισηγήσεις της ΣΕΚ για
διευθέτηση του προβλήματος ώστε
να αποδοθεί η μέγιστη κοινωΣελ.3
νική δικαιοσύνη.

Χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης η κοινωνική πολιτική

Ο

ι κοινωνικές πολιτικές στην Κύπρο χρήζουν
σοβαρής ενίσχυσης. Όπως προκύπτει από πρόσφατη ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας,
(16/1/2020), οι συνολικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2017 ανέρχονταν στο 18.5%, ενώ
ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 27.9%.
Η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη και πρέπει σταδιακά να σμικρυνθεί μέσα από την αύξηση των δαπανών που αφορούν την κοινωνική προστασία. Κάτω
από την ομπρέλα της κοινωνικής προστασίας περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη σύνταξη γήρατος,
την περίθαλψη, τη στέγαση, την αναπηρία, την πρόνοια, την ανεργία, τα επιδόματα κ.λ.π.
Προς ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών συμβάλλει
αυτή την ώρα και η λειτουργία του ΓεΣΥ που προσφέρει ισότιμη και καθολική περίθαλψη χωρίς διακρίσεις σε όλους τους πολίτες.

Από δω και πέρα η κοινωνική προστασία πρέπει να
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσα από την απάλειψη του γνωστού πέναλτι του 12% που επιβαρύνει
όσους επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος
της ηλικίας.

Η Κύπρος δεν μπορεί να μειονεκτεί στις κοινωνικές
πολιτικές σε σχέση με τα όσα παραχωρούνται στους
υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, γι’ αυτό επείγει η
ενίσχυση και η αύξηση των δαπανών που δίδονται
στην κοινωνική προστασία.

Η κατάργηση αυτής της αναλογιστικής αναπροσαρμογής, που έγινε κάτω από άλλες προϋποθέσεις το

Οι επιπρόσθετοι πόροι που χρειάζονται θα προκύψουν μέσα από την αύξηση της εισπραξιμότητας
στα έσοδα του κράτους, μέσα από τη δραστική
πάταξη της φοροδιαφυγής, μέσα από τον περιορισμό του σπάταλου κράτους.

• Η Κύπρος υστερεί σε σχέση με τα όσα
συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη
2012, θα ενισχύσει τις συντάξεις.
Προς την κατεύθυνση της αύξησης και ενίσχυσης της
κοινωνικής προστασίας θα συμβάλει και η καθιέρωση με θεσμοθετημένο τρόπο Ταμείων Προνοίας για
όλους τους εργαζόμενους, όπως κατ’ επανάληψη
εισηγήθηκε η ΣΕΚ.

Την ώρα που η κοινωνική πολιτική είναι ελλειμματική, εκατό φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν
έκαστος από €1 εκ. ΦΠΑ στο κράτος.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Γι’ αυτό το κράτος οφείλει να εισπράξει και να ενισχύσει τις συντάξεις, την πρόνοια, τους ανάπηρους και όλους τους
υπόλοιπους ευάλωτους πολίτες.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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Ε
*

ξακολουθεί να χτυπά την πόρτα
μας η ΦΤΩΧΕΙΑ
Ευθύνη όλων να την εξαλείψουμε

Ρ

ηξικέλευθες πολιτικές για εξυγίανση του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ απαιτεί η κοινωνία
Οι στάβλοι του Αυγεία να καθαρίσουν εδώ και τώρα

*

Γ

ια την ανάγκη αλλαγής μοντέλλου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στην Κύπρο
μίλησε η Κομισιόν
Να στραφούμε στην πραγματική
οικονομία, μακριά από την
πολιτική των «πύργων»

*

Ά
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ρχισε η διαδικασία για ΠΡΑΣΙΝΗ
φορολογική μεταρρύθμιση
Με έντονη τη σφραγίδα της ΣΕΚ θα
ξεκινήσει κοινωνικός διάλογος

Τ

ην 8η Μαρτίου τιμούμε τη
ΓΥΝΑΙΚΑ συμβολικά
Έμπρακτα και συνειδητά τιμούμε τη γυναίκα κάθε μέρα, κάθε
ώρα, κάθε λεπτό

*

Ι

ΣΕΣ ευκαιρίες με τους άνδρες
αξιώνουν οι γυναίκες
Δικαιότατο αίτημα που πρέπει
να γίνει πράξη

*

Κ

ράτος χωρίς ΔΙΚΑΟΣΥΝΗ δεν
είναι κράτος
Επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε η
ρήση του Ι. Καποδίστρια, του
άγιου της Πολιτικής

Ώρα αύξησης της παραγωγικότητας

E

ίναι καθολικά παραδεκτό πως η
αχίλλειος πτέρνα της Κυπριακής
οικονομίας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, η διαφθορά στο δημόσιο, η
αναξιοκρατία, η έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού και η κραυγαλέα καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το
2004, που η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μέχρι σήμερα, δείχνουν ξεκάθαρα πως η οικονομική
παραγωγικότητα της
Κύπρου δεν συγκρίνεται ευνοϊκά με τον
μέσο όρο της ΕυρωΤου Ξενή X.
παικής Ένωσης.
Ξενοφώντος
Τα θέματα που αφοΑρχισυντάκτη
ρούν στη διαφθορά,
«Εργατικής
την
αναξιοκρατία,
Φωνής»
την έλλειψη υγιούς
xenis.xenofontos@
sek.org.cy
ανταγωνισμού
και
την
καθυστέρηση
στην απονομή δικαιοσύνης, δεν είναι
εύκολο να αμβλυνθούν. Χρειάζεται χρόνος και προπαντός πολιτική βούληση.
Όμως, τα ζητήματα που άπτονται της
παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού, μπορεί με απλές κινήσεις και
ειλικρινή συνεργασία των κοινωνικών
εταίρων να οδηγηθούν σε σύντομο χρο-

κυβερνητική πολιτική στο
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
αποδίδει
καρπούς
Στέλλοντας σαφή μηνύματα
προς πολλούς αποδέκτες έσωθεν και έξωθεν

*

Φ

άρος του αγώνα μας για εθνική
δικαίωση ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ των γενναίων
Γρηγόρη Αυξεντίου σε ευγνωμονούμε

*

Ώ

ρα να γίνει πράξη η ΙΣΟΤΗΤΑ

Πράξη ευγνωμοσύνης σε κάθε εργαζόμενη, σε κάθε γυναίκα
αυαρχίδα του ζωτικού τομέα
της ΥΓΕΙΑΣ το ΓεΣΥ
Υπέρτατη ευθύνη όλων να το
στηρίξουμε με όλες μας τις
δυνάμεις

Ν
*

Η

επιδρομή
κατά
των
ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ και φοροδιαφυγάδων εντείνεται
Η προσπάθεια να είναι αδιάκοπη και στοχευμένη

*

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)

νικό διάστημα σε καλό δρόμο. Αρκεί, η
Πολιτεία να επιδείξει το απαραίτητο
ενδιαφέρον και οι κύριοι παίκτες,
δηλαδή, τα συνδικάτα, οι εργοδότες και
εν γένει οι παραγωγικοί φορείς, να
συνδράμουν στην όλη προσπάθεια
χωρίς άλλο χάσιμο πολύτιμου χρόνου.
Κορυφαίοι οικονομολόγοι διεθνούς
εμβέλειας επισημαίνουν πως, η ικανό-

• Η ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
να τεθεί στις προτεραιότητες
των κοινωνικών εταίρων

τητα μιας χώρας να προοδεύει και να
βελτιώνει το βιοτικό της επίπεδο, εξαρτάται εν πολλοίς από την ικανότητά
της να αυξάνει την παραγωγή ανά
εργαζόμενο. Με τη σειρά τους τα
υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας
δίδουν την ευκαιρία επανεπένδυσης
στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω υψηλό-

τερων μισθών, κατάρτισης, επανακατάρτισης και παροχής πρόσθετων
κινήτρων οδηγώντας σε αύξηση της
οικονομικής
ανταγωνιστικότητας.
Τώρα που η Κυπριακή οικονομία μπήκε
δυναμικά στην τροχιά της ανάπτυξης,
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σταματήσουν να εμμένουν, μανιωδώς πολλές
φορές, στη μείωση του εργατικού
κόστους, αλλά να στοχεύσουν στην
παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών, αυξάνοντας
την ανταγωνιστικότητα τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα ποιοτικές θέσεις
απασχόλησης για το ντόπιο δυναμικό.
Μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο
δυναμικό και της κατάρτισης – επανακατάρτισης, είναι βέβαιον πως η παραγωγικότητα της επιχείρησης θα αυξηθεί
προς όφελος του εργοδότη, του εργαζόμενου και γενικότερα της κοινωνίας.
Τούτη την ώρα, όλοι οφείλουν να αντιληφθούν πως απαιτείται η εφαρμογή
πολιτικών και πρακτικών ώστε να ανακοπεί διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα. Η ΣΕΚ δηλώνει δυναμικά παρούσα για να διαδραματίσει αποφασιστικά και συνειδητά
τον εποικοδομητικό της ρόλο.

Η ΣΕΚ δεν προσπερνά αδικίες

*

Η
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Η

ΣΕΚ είναι ένα σημαντικό κοµµάτι
της κοινωνίας µας. Πρεσβεύει τις
πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης,
της διάθεσης για προσφορά στον
συνάνθρωπο, της συλλογικότητας, του
σεβασμού, της εμπιστοσύνης στον
συμπολίτη µας, αλλά και της διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία.
Η ΣΕΚ δεν προσπερνά αδικίες και σε
κάθε
προσπάθεια
επιχειρούμενης εκμετάλλευσης
της
ανθρώπινης υπόστασης,
αγωνίζεται,
διεκδικεί και προωθεί
τεκμηριωμένα πολιτιΤης Δέσποινας
κές που ενισχύουν τη
Ησαΐα
διαπραγματευτική
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
δυνατότητα
κάθε
Γυναικών ΣΕΚ
πολίτη να αντιμετωdespina.isaia@sek.org.cy
πίζει αποτελεσματικά τις όποιες προκλήσεις που αναφύονται.
Βαθύτερο το φορτίο της αδικίας σε
βάρος των πολιτών, βαθύτερη και η
ευθύνη της διεκδίκησης. Κανείς δεν
πολεμάει καλύτερα τις μάχες που μας
αφορούν εκτός από τον ίδιο μας τον
εαυτό.

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις συνδικαλιζόμενες γυναίκες, να αξιώνουν
ισότιμη μεταχείριση στον χώρο εργασίας μας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως τον σεβασμό, τον κατακτούμε
θέτοντας όρια αλλά και τολμώντας αν
χρειαστεί να καταγγέλλουμε ενέργειες
που αντιβαίνουν νόμους και ηθικούς
κανόνες.

τίποτα και κανένας δεν πρέπει να διαταράσσει την εργασιακή αρμονία που
στην τελική δρα σε βάρος της παραγωγικότητας.

• Στον εργάσιμο μας χρόνο τίποτα

Είναι καιρός να προβούμε σε ριζικές
καινοτομίες που θα δημιουργήσουν την
ανάλογη δυναμική για να δοθεί η απαιτούμενη αξία στη γυναικεία παρουσία
στο καθημερινό γίγνεσθαι. Το πλήρωμα
του χρόνου έφθασε και η ΣΕΚ καλεί την
κάθε γυναίκα ξεχωριστά να δώσει
προσωπική μάχη αλλά και συλλογικά
όλοι μαζί να φράξουμε τον δρόμο στον
καθένα που επιχειρεί να διαχωρίζει
τους πολίτες με βάση το φύλο τους και
όχι την αξία τους.

και κανένας δεν επιτρέπεται να
διαταράσσει την εργασιακή
αρμονία που στην τελική δρα
σε βάρος της παραγωγικότητας
Δεν επιτρέπεται ή καλύτερα δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μειώνει και να
εξευτελίζει τον συνάνθρωπο του, τον
συνεργάτη του, τον συνάδελφο ή τη
συναδέλφισσα του.

Κατανοούμε πλήρως τη διστακτικότητα
που παρατηρείται υπό τον φόβο της
απόλυσης. Γι’ αυτό δίνουμε τεράστια
έμφαση στη βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου για θωράκιση των δικαιωμάτων τους.

Στον χώρο της εργασίας - πέραν από
συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά
και τις νομοθεσίες που κατοχυρώνουν
τα δικαιώματα μας - υπάρχει και ο
άγραφος νόμος της προσωπικής και
της επαγγελματικής συμπεριφοράς.
Συνεπώς στον εργάσιμο μας χρόνο

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3/2020

Ευλαμπίου.

Γερασίμου Ιορδαν.,
Παύλου & Ιουλιανής,
Γρηγορίου επ.
Κύπρου.
ΠΕΜΠΤΗ 5/3/2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3/2020
Α’ Χαιρετισμοί
Των εν Αμορίω 42 μ.,
Εύρεσις Τιμίου Σταυρού.

Κόνωνος εν Ακάμαντι,
Ευλογίου μ., Κόνωνος
Οσιομ. εν Ισαυρία,

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3/2020
Ανάμν. δια κολύβων
θαύματος αγ. Θεοδώ-

ρου, Αρκαδίου &
Νέστορος επ. Τριμυθούντος
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2020
Τεσσαράκοντα μαρτύρων των εν Σεβαστεία, Καισαρίου
θαυμ.

Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ 10/3/2020

(Ορθοδοξίας)

Κοδράτου, Ανασστασίας Πατρ., Μιχαήλ
Μαυρουδή

Θεοφυλάκτου Νικομηδείας

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

τη συνάντηση της με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, η
ΣΕΚ υπόβαλε το πιο κάτω υπόμνημα με τις θέσεις του κινήματος σε σοβαρά ζητήματα
που αφορούν και επηρεάζουν
την εργατική τάξη στον τόπο
μας και τα οποία πρέπει να
τύχουν άμεσης προτεραιότητας ως προς τη διαχείριση
τους.

Α. Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Υπόμνημα ΣΕΚ στον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Μέσα από αυτή τη λογική θα
πρέπει να μειωθεί η φορολογία
που επιβαρύνει την εργασία
και να εισαχθούν φορολογίες
που θα επιβαρύνουν τη ρύπανση.
Η φορολογική μεταρρύθμιση
που εισηγούμαστε θα είναι
δημοσιονομικά ουδέτερη. Προς
τον σκοπό αυτό σας υποβάλαμε σχετικό υπόμνημα στις 23
Νοεμβρίου 2018, (το οποίο
επισυνάπτεται).

Ένα από τα βασικότερα θέματα είναι και η αναλογιστική
μείωση της σύνταξης γήρατος
του
Ταμείου
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), του γνωστού «πέναλτι» 12%, όταν αυτή
λαμβάνεται πριν το 65ο έτος
της ηλικίας των δικαιούχων.

Επισημαίνεται πως, σχετική
απόφαση για την έναρξη κοινωνικού διαλόγου εντός του
2020 για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση έλαβε το
Υπουργικό Συμβούλιο κατά την
έγκριση του τελευταίου κρατικού προϋπολογισμού τον
Σεπτέμβριο του 2019.

Η ρύθμιση που εφαρμόστηκε
στο δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα για άρση του
πέναλτι στις επαγγελματικές
τους συντάξεις, δημιουργεί το
υπόβαθρο για να εξευρεθεί
ανάλογη ρύθμιση και για τις
συντάξεις του Τ.Κ.Α. που είναι
και χαμηλότερες. Για τον λόγο
αυτό, η ΣΕΚ υποστηρίζει ότι
έφτασε η ώρα της πλήρους και
καθολικής αποκατάστασης της
σύνταξης γήρατος του ΤΚΑ,
όπως αυτή προβλεπόταν στον
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμο πριν το 2012 με τις ισχύουσες προϋποθέσεις καταβολής της.
Αυτό το μέτρο αφορά κυρίως
τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι
συνταξιοδοτικές
παροχές
βασίζονται κυρίως στο Ταμείο
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
όπου αποδεδειγμένα δεν έχουν
την απαιτούμενη επάρκεια για
αξιοπρεπή διαβίωση.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, το μέτρο αυτό το οποίο
προϋπήρχε στη σχετική νομοθεσία, είχε ως στόχο τη μείωση
του χάσματος μεταξύ των
συνταξιούχων του ιδιωτικού
και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και έδινε την ευκαιρία
στους εργαζόμενους να ξεκινήσουν να απολαμβάνουν τη
σύνταξη τους και παράλληλα
να μπορούν να εργάζονται
μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας
τους, ούτως ώστε να μπορούν
να ενισχύσουν τα εισοδήματα
τους, λίγους μήνες πριν τη
συνταξιοδότηση τους, όπου η
πλειοψηφία των δικαιούχων
δεν έχουν άλλους οικονομικούς
πόρους σε αυτή την περίοδο
της ζωής τους.
Με βάση τα πιο πάνω, η ΣΕΚ
διεκδικεί από την πολιτεία να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για απάλειψη της αναλογιστικής
αναπροσαρμογής
στις πρόωρες συντάξεις του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), το γνωστό πέναλτι
του 12%, και η επιπρόσθετη
δαπάνη η οποία αναμένεται να
υπάρξει, θα πρέπει να αντιμε-

Για το θέμα αυτό ζητούμε την
άμεση παρέμβαση σας γιατί, οι
εργοδότες εποφθαλμιούν την
κατάργηση του θεσμού.

διάλογος για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση μιας νέας
φορολογικής μεταρρύθμισης
στη βάση της πράσινης φορολογίας.

Στόχευση
της ΣΕΚ οι
αξιοπρεπείς
συνθήκες
εργασίας

Σχετική

αναφορά

3

για

την

ΣΤ. Αλόγιστες χρεώσεις
τραπεζών
Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια παρατηρείται από πλευράς
εμπορικών τραπεζών μία αλόγιστη και ανεξέλεγκτη πολιτική
χρεώσεων.
Όπως αποφάνθηκε ομόφωνα
και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Αξιών, οι τραπεζικές χρεώσεις είναι υπερβολικές και δημιούργησαν ήδη
τεράστια προβλήματα, κυρίως
σε ευάλωτους συμπολίτες μας,
όπως είναι π.χ. οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι,
αλλά και άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με τη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας.
Ζητούμε την παρέμβαση σας
ώστε να αρθούν οι υπερβολικές
τραπεζικές χρεώσεις και να
επικρατήσει η λογική και το
μέτρο.

Ζ. Ποιοτικές θέσεις
απασχόλησης

Μέσα από την έγκαιρη διαχείριση των πιο πάνω θεμάτων
στοχεύεται η άνοδος της ποιότητας ζωής και
της ευημερίας των χιλιάδων μελών μας, της εργατικής
τάξης και γενικά της κοινωνίας, η οποία πλήρωσε
βαρύτατο τίμημα την εποχή της οικονομικής κρίσης
τωπιστεί με τη λήψη των πιο
κάτω μέτρων, ούτως ώστε, να
μην τεθεί σε καμία περίπτωση
υπό αμφισβήτηση η εξασφαλισμένη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΤΚΑ.
1ο. Παραχώρηση απόδοσης
στο σύνολο του αποθεματικού
του ΤΚΑ (σήμερα 0% απόδοση),
το οποίο διαχρονικά όλες οι
Κυβερνήσεις αξιοποιούσαν το
πλεόνασμα έτους του Ταμείου
για κάλυψη δημοσίων δαπανών, υπό τη μορφή του εσωτερικού δανεισμού. Πιστεύουμε
ότι η παραχώρηση απόδοσης
σε ένα ποσοστό που να συνάδει με το χαμηλότερο ποσοστό
εξωτερικού δανεισμού, θα ενίσχυε σημαντικά το Ταμείο.
2ο. Να αυξηθεί η συνεισφορά
του κράτους προς το ΤΚΑ στο
πλαίσιο των αυξήσεων που
προνοεί η νομοθεσία για κάθε
πέντε χρόνια από το 2024
μέχρι το 2039, με μία αύξηση
πέραν του 0,3%. Η ΣΕΚ πιστεύει ότι οι δαπάνες του κράτους
για τη κοινωνική προστασία
θα πρέπει να τύχουν βελτίωσης. (στην Κύπρο σύμφωνα με
τη Στατιστική Υπηρεσία οι κοινωνικές δαπάνες βρίσκονται
στο 18,5% του ΑΕΠ, ενώ ο
ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 27,9%).
3ο. Να αντιμετωπιστεί δραστικά το μεγάλο πρόβλημα της
αδήλωτης και υποδηλωμένης
απασχόλησης, όπου μέσω της
αντιμετώπισης του προβλήμα-

τος αυτού, θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο προς την αύξηση
των εσόδων, όσο και προς τη
μελλοντική ενίσχυση των
συντάξεων των δικαιούχων.
4ο. Να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα του ΤΚΑ και να
ληφθούν πιο δραστικά μέτρα
για την είσπραξη των καθυστερημένων συνεισφορών και
για όσους αποφεύγουν σκόπιμα να καταβάλλουν τις οφειλές
τους.

Β. Ταμεία Προνοίας
Πέραν των πιο πάνω και προσεγγίζοντας το θέμα του
συνταξιοδοτικού, είναι πολύ
σημαντικό να διευρυνθεί και να
ενισχυθεί ο θεσμός των Ταμείων Πρόνοιας στον ιδιωτικό και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
ώστε να ενισχυθούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Για τον
σκοπό αυτό, θα πρέπει η
κυβέρνηση να επανακαταθέσει
στη Βουλή τη σχετική πρόταση,
η οποία συνδιαμορφώθηκε και
από το σύνολο των Κοινωνικών Εταίρων.
Η καθολικότητα στην καταβολή Ταμείων Πρόνοιας θα ενισχύσει και τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας που προσφέρει το κράτος προς τους
πολίτες.

Γ. Πράσινη Φορολογική
Μεταρρύθμιση
Παράλληλα πιστεύουμε ότι, θα
πρέπει να αρχίσει κοινωνικός

«Πράσινη» Φορολογική Μεταρρύθμιση έκανε και ο Υπουργός
Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης στην ομιλία του στη
Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 στις 6
Δεκεμβρίου 2019.

Δ. Εθνικός Κατώτατος
Μισθός
Αναμένουμε πως, σύντομα θα
ξεκινήσει και ο διάλογος για
τον καθορισμό Εθνικού κατώτατου μισθού και στην Κύπρο,
στη βάση των μελετών που
έχουν εκπονηθεί τόσο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και
από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

Ε. Αυτόματη Τιμαριθμική
Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)
Διεκδικούμε επαναφορά του
θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής
(ΑΤΑ) πάντα στη βάση της
Συμφωνίας - Πλαίσιο 20182020, όπου ρητά αναφέρεται
ότι με τη συμπλήρωση της
τριετούς μεταβατικής περιόδου
θα πρέπει ήδη να έχει ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος
ώστε «να επιτευχθεί νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ στη
βάση της φιλοσοφίας της και
οι κοινωνικοί εταίροι δεσμεύονται να προσέλθουν σε εποικοδομητικό διάλογο για την εξεύρεση συμφωνίας».

Η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Η ποιότητα στην εργασία εξυπακούει ψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας και καλές
αμοιβές ώστε να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση της ευημερίας
των εργαζομένων. Ιδιαίτερη
σημασία πρέπει να δοθεί στις
θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα.
Σημειώστε ότι τα τελευταία
χρόνια, όπως προκύπτει και
από τις επίσημες στατιστικές,
υπήρξε μείωση των απολαβών, (ως ποσοστό του ΑΕΠ),
ενώ υπήρξε αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Αυτή τη διαπίστωση έκανε και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική έκθεση της από το 2015.
Μέρος αυτής της κερδοφορίας
πρέπει να επενδυθεί για τη
δημιουργία ποιοτικών θέσεων
εργασίας.

Η. Στρατηγική Απασχόλησης ξένων εργατών
Η στρατηγική απασχόλησης
ξένων εργατών από Τρίτες
χώρες χρήζει αναθεώρησης.
Ως εκ τούτου, πρέπει να μελετηθεί συνολικά η διαδικασία
και τα κριτήρια παραχώρησης
των αδειών που παραχωρούνται σε αλλοδαπούς εργάτες σε
συγκεκριμένους τομείς της
οικονομίας.
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Πρώτη συνάντηση ΠΑΣΥΤΥ - ΟΙΥΚ -ΣΕΚ με τον Σύνδεσμο Τραπεζών
Η
ηγεσία της νεοσύστατης
Παγκύπριας
Συντεχνίας
Τραπεζικών
Υπαλλήλων
ΠΑΣΥΤΥ [ΟΙΥΚ –ΣΕΚ] συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα
με τον Σύνδεσμο Τραπεζών
Κύπρου. Ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών η οποία είχε φιλοφρονητικό χαραχτήρα. Εκ μέρους της
συντεχνιακής πλευράς συμμετείχαν, ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ, ο
πρόεδρος της ΠΑΣΥΤΥ Ανδρέας
Χριστοφή και ο αντιπρόεδρος

Γιώργος Γεωργίου.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων για
την κατάσταση στον Τραπεζικό χώρο της Κύπρου και τις
μεγάλες προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της ψηφιοποίησης των τραπεζικών υπηρεσιών.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών αποδέχθηκε εισήγηση της ΠΑΣΥΤΥ
όπως γίνουν κοινά σεμινάρια
για επιμόρφωση του προσωπικού γύρω από τα νέα τραπεζικά δεδομένα στην Ευρώπη
και εκπαίδευση στην τεχνολογία της ψηφιοποίησης. Προς
τούτο, συμφωνήθηκε όπως

Δίωρη στάση
εργασίας στην ΑΗΚ
στις 12 Μαρτίου

Η ΑΗΚ εξακολουθεί, να αρνείται να
υπογράψει και να υλοποιήσει συμφωνίες τόσο για το Ταμείο Υγείας όσο και
για άλλα εργασιακά θέματα, στις οποίες κατέληξε με τις συντεχνίες ύστερα
από διαβούλευση, τονίζουν.
Αναφορικά με την έλευση Φυσικού Αερίου, οι συντεχνίες με κοινή ανακοίνωση
τους, εκφράζουν την πλήρη στήριξη
τους για τη συμμετοχή της ΑΗΚ στην
ΕΤΥΦΑ, στη βάση της συμφωνίας που
επιτεύχθηκε με τη ΔΕΦΑ, η οποία είναι
εναρμονισμένη
με τις θέσεις
• Χρονίζουν
άλυτα εργασιακά των τεχνοκρατών και των
προβλήματα
συμβούλων της
Αρχής.

Υποστελέχωση της ΑΗΚ
Οι συντεχνίες διερωτώνται γιατί
παρεμβάλλονται εμπόδια και παρατηρείται κωλυσιεργία στην προώθηση
των άμεσων αναγκών στελέχωσης του
Οργανισμού, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η υλοποίηση του Αναπτυξιακού
Προγράμματος και η γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της ΑΗΚ, προκαλώντας παράλληλα θέματα ασφάλειας
του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της ΑΗΚ.
Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας την
Τετάρτη 4/3/2020 και ώρα 07:30 –
08:30 θα πραγματοποιηθούν τοπικές
ενημερωτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού.

πεδα, όπως διευκρίνησε ο γενικός διευτυντής Μιχάλης Καμμάς. Οι επαφές των δύο πλευρών θα συνεχισθούν, αναδει-

κνύοντας
την
περαιτέρω
εμπλοκή της νέας συντεχνίας
στα τραπεζικά δρώμενα της
Κύπρου.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα για ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης 2019 - 20

Δ

ίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας, στις 12 Μαρτίου, μεταξύ των
ωρών 07:30 – 09:30, αποφάσισαν να
πραγματοποιήσουν οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού,
ΑΗΚ, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζομένους και απειλούν τη βιωσιμότητα
του οργανισμού και τα συμφέροντα του
καταναλωτή.

αξιοποιηθεί η συμμετοχή του
συνδικαλιστικού κινήματος της
ΣΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Ιδιωτικού
Τομέα, UΝΙ Europa, με την
οποία ο Σύνδεσμος Τραπεζών
συνεργάζεται σε διάφορα επί-

√ Η νεοσύστατη συντεχνία έτοιμη για έντονη
παρουσία στα τραπεζικά συνδικαλιστικά δρώμενα

Η

παγκύπρια σύσκεψη των 300 αντιπροσώπων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 25
Φεβρουαρίου 2020 ενέκρινε τα αιτήματα που θα τύχουν διαπραγμάτευσης
στη Μικτή Εργατική Επιτροπή για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2019-2020.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου, στην εισηγητική του ομιλία στη σύσκεψη, αναφέρθηκε στα γεγονότα και τη διαδικασία
που είχε συμφωνηθεί για την προηγούμενη συλλογική σύμβαση για τα έτη
2015-2018. Παρά την καθυστέρηση της
ολοκλήρωσης της, όπως ανάφερε, έγινε
κατορθωτό να γίνει συμφωνία για σταδιακή μείωση και τερματισμό των απο-

πή με κοινή επιστολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και
ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ.

όπως προνοείται στον κανονισμό 37
των Κανονισμών και Όρων απασχόλησης του ΩΚΠ.

7. Παραχώρηση αναλογίας ωφελημά-

√ Οι 300 αντιπρόσωποι του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού
Προσωπικού ενέκριναν το πακέτο αιτημάτων για
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2019-2020

κοπών που επιβλήθηκαν την περίοδο
της οικονομικής κρίσης, να επιλυθούν
τα προβλήματα του εποχικού προσωπικού και να υπάρξει μονιμοποίηση
όπου δικαιολογείτο. Σημαντικό επίσης
θέμα, το οποίο έχει διευθετηθεί στη
συλλογική σύμβαση του 2015-2018
ήταν το ζήτημα λειτουργίας του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
για το οποίο έχει συμφωνηθεί και τερματίστηκε η εισφορά του 1,2% του
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.
Στην συνέχεια ανέλυσε την εισήγηση
των συνδικαλιστικών οργανώσεων
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ και ακολούθησε συζήτηση.
Η Παγκύπρια Σύσκεψη του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού ενέκρινε τα
πιο κάτω αιτήματα τα οποία έχουν
υποβληθεί στη Μικτή Εργατική Επιτρο-

Αιτήματα:
1. Παραχώρηση Γενικών Αυξήσεων 2.5%
από 1/1/2019 και 2.5% από 1/1/2020.

2. Κατάργηση της μείωσης του 10% στα
αρχικά των μισθολογικών κλιμάκων.

3. Τοποθέτηση όλων των εργαζομένων
στο σημείο που θα ήταν εάν δεν υπήρχε πάγωμα προσαυξήσεων από το
2012.

4. Επαναφορά του υπολογισμού της
αγοραστικής αξίας του Ταμείου Προνοίας όπως ήταν μέχρι 31/12/2012.

5. Κατάργηση της μείωσης του 15% σε
όλα τα επιδόματα (Σαββατοκύριακου,
και Νύκτας, ακανόνιστου ωραρίου,
απογευματινής εργασίας, οδοιπορικών, κλπ).

6. Πληρωμή υπερωριακής εργασίας

των στα πλαίσια της αρχής της μη διάκρισης στο εποχικό προσωπικό, προσωπικό ορισμένου και αορίστου χρόνου
σε σχέση με το Τακτικό Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό, αναφορικά με
τις προσαυξήσεις, Ταμείο Προνοίας,
ετήσιες άδειες ανάπαυσης, άδειες
ασθενείας καθώς επίσης και το δικαίωμα διεκδίκησης κενών θέσεων σε άλλο
τμήμα για θέσεις κατηγορίας Β’ κλπ.

8. Άτοκο δάνειο για αγορά αυτοκινήτου
στο ΩΚΠ το οποίο το χρησιμοποιεί για
τις ανάγκες της υπηρεσίας.

9. Αύξηση εισφοράς του εργοδότη στο
Ταμείο Ευημερίας κατά 0,05%

10. Εφαρμογή του Κώδικα Σεξουαλικής
Παρενόχλησης που έχει υπογραφτεί
από τους κοινωνικούς εταίρους.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ- ΠΕΟ ζήτησαν την
άμεση έναρξη των διαδικασιών/ διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη
2019-2020.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Scope: Η Κύπρος στον κατάλογο
των χωρών με μεγαλύτερη
δημοσιονομική ανθεκτικότητα

Σ

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα δημόσια
οικονομικά της καταδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
στις πιέσεις, κατά την υλοποίηση ενός διετούς δυσμενούς
σεναρίου, περιλαμβάνει την Κύπρο, ο γερμανικός οίκος
αξιολόγησης Scope, σε έκθεση του με τίτλο «Δημοσιονομικοί
κίνδυνοι και κίνδυνοι χρέους».
Σύμφωνα με τον οίκο, οι δείκτες χρέους για πιο ανθεκτικές
χώρες της ΕΕ, όπως το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Σουηδία, τη Μάλτα και την Κύπρο (οι τελευταίες
χώρες αξιολογούνται το BBB-/ Σταθερό), αυξάνονται κατά
μέσο όρο μόνο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στη διάρκεια
ενός δυσμενούς σεναρίου, διάρκειας δύο ετών.
Προσθέτει ότι τα κράτη μέλη της περιφέρειας της ζώνης του
ευρώ, παράλληλα με τη Ρουμανία, κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο ποσοστό του δημόσιου χρέους στο πλαίσιο της εξέτασης του δυσμενούς σεναρίου.
Όπως αναφέρει ο Scope, αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται
από επιδείνωση των πρωτογενών δημοσιονομικών ισοζυγίων, συμπεριλαμβανομένων του επίπεδου των ελλειμμάτων
πέραν του 3% του ΑΕΠ, στα παραδείγματα της Ρουμανίας,
της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της κορύφωση
τους στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου. Σημειώνει πως
οι οικονομίες αυτές, εισέρχονται σε ύφεση κατά την υλοποίηση του σεναρίου, με την ιρλανδική οικονομία να συρρικνώνεται κατά 7%, την Ελλάδα κατά 4,7% και την Ιταλία και Ρουμανία κατά 2,5% και την Ισπανία κατά 1,7%.
Προσθέτει ότι άλλες οικονομίες της ΕΕ που εμφανίζουν τις
σημαντικότερες αυξήσεις των ποσοστών χρέους στην περίπτωση υλοποίησης του δυσμενούς σεναρίου του οίκου περιλαμβάνουν τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβενία (στην
ΚΑΕ) κατά μέσο όρο 12 ποσοστιαίες μονάδες, στη Δυτική
Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τη Γαλλία, κατά
μέσο όρο 10 ποσοστιαίες μονάδες και στις Σκανδιναβικές
χώρες, τη Φινλανδία κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.
Μεταξύ των κεντροανατολικών κρατών της ΕΕ οι πιο ανθεκτικές όπως Τσεχία, Εσθονία και Πολωνία, παρουσιάζουν
αύξηση του χρέους της κατά περίπου 6% του ΑΕΠ, σημειώνει
ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Αναφορικά με τα κράτη της ΕΕ με χαμηλότερη πιστοληπτική
αξιολόγηση, που περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία και την
Κύπρο, ο Scope αναφέρει ότι οι δείκτες χρέους και ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της Βουλγαρίας είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ, περίπου στο 20% του ΑΕΠ και
περίπου στο 1% για το 2020-21, αντίστοιχα, ενώ σε σχέση
με την Κύπρο ο γερμανικός οίκος τονίζει πως το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της Κύπρου αναμένεται να
φθάσει στο 4,6% του ΑΕΠ στην διάρκεια των ετών 2020-24
σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Η

στρατηγική, προτεραιότητα της
οποίας είναι ο άνθρωπος, ανοίγει
νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και
ενισχύει την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης
τεχνολογίας υπέρ μιας ανοικτής και
δημοκρατικής κοινωνίας και μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας. Η
ψηφιακή τεχνολογία θα συμβάλει επίσης στην καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης.
Οι προτάσεις για τη δημιουργία μιας
ενιαίας αγοράς δεδομένων και για τη
διασφάλιση της ανθρωποκεντρικής
ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
είναι τα πρώτα βήματα για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Σήμερα υλοποιούμε μια στρατηγική
για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος μας, μια μοναδική ευρωπαϊκή
προσέγγιση που θα συνδυάζει αρμονικά την καινοτομία με τις ανάγκες και τα
δικαιώματα των ανθρώπων. Θέλουμε
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Εντείνεται η προσπάθεια για ενίσχυση
του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Τ

ουλάχιστον 3,3 εκατομμύρια
λιγότεροι εργαζόμενοι επωφελούνται από μια συλλογική
συμφωνία διαπραγμάτευσης σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
σήμερα σε σύγκριση την περίοδο
2000-2002. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων,
ETUC, η κάλυψη από συλλογικές
διαπραγματεύσεις έχει μειωθεί
σε 22 από τα 27 Κράτη Μέλη της
ΕΕ από το 2000 "συχνά λόγω
μιας λανθασμένης ιδέας ότι τα
υψηλά επίπεδα συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι βλαπτικά
για την οικονομία".
"Τα γεγονότα δείχνουν ότι το
αντίθετο ισχύει και ότι τα ισχυρά συλλογικά συστήματα διαπραγμάτευσης συμβάλλουν σε
υψηλούς μισθούς και καλύτερες
συνθήκες εργασίας, καθώς και
σε μια πιο δίκαιη κοινωνία και
σε καλύτερες οικονομικές επιδόσεις", τονίζεται.
Αναλυτικά, η μεγαλύτερη μείωση
του ποσοστού των εργαζομένων
που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις καταγράφεται
στη Ρουμανία (από 100% σε
23%), την Ελλάδα (από 100% σε
25%) και τη Βουλγαρία (από 56%
σε 23%), σύμφωνα με στοιχεία
του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι
ο αριθμός των καλυμμένων
εργαζομένων μειώθηκε σε 9 από
τις 15 χώρες για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία,
όπως η Ελλάδα (-1,2 εκατ.), η
Γερμανία (-884,000) και η Ουγγαρία (-439,000).
Στην Κύπρο η κάλυψη μειώθηκε
από το 65% στο 44% μεταξύ
2000 - 2002 και 2016 - 2018, ή
κατά 10.000 άτομα.
Η Συνομοσπονδία

σημειώνει

• Τουλάχιστον 3,3 εκ. λιγότεροι εργαζόμενοι επωφελούνται
από συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ
• Θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
αναγνωρίσει πως η συλλογική διαπραγμάτευση είναι
απαραίτητη για μια δίκαιη οικονομία
πως υπάρχει τεράστια διαφορά
στην κάλυψη μεταξύ χωρών σε
ολόκληρη την ΕΕ, καθώς για
παράδειγμα μόνο το 7% των
εργαζομένων
επωφελούνται
από συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Λιθουανία σε σύγκριση
με το 98% στην Αυστρία.

"Η αδυναμία των Κρατών Μελών να προωθήσουν το δικαίωμα των
εργαζομένων και τη
δυνατότητα συλλογικών
διαπραγματεύσεων
κρατάει πίσω όλους
τους μισθούς. Χαμηλή
συλλογική διαπραγμάτευση σημαίνει επίσης
Δικαιότερη κοινωνία χαμηλότερους κατώταγια όλους
τους μισθούς: οι δίκαιοι
κατώτατοι μισθοί μποτους εργαζόμενους
ρούν να δημιουργηθούν
μόνο στις αγορές εργαΚαλεί δε την Ευρωπαική Επισίας
με
αποτελεσματικά συλλοτροπή [ Κομισιόν] να χρησιμογικά συστήματα διαπραγμάτευποιήσει την πρωτοβουλία της
σης που εξασφαλίζουν επαρκή
για
δίκαιους
κατώτατους
κάλυψη", δήλωσε η Esther Lynch.
μισθούς για την προστασία των
συλλογικών διαπραγματεύσεων,
όπου η κάλυψη είναι ήδη υψηλή
και την επεκτείνει σε χώρες όπου
είναι χαμηλή, προκειμένου να
μειωθούν οι ανισότητες, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας
και να αυξηθεί η παραγωγικότητα.
Η αναπληρωτής Γενική Γραμματέας της ETUC Esther Lynch
δήλωσε σχετικά ότι "η αύξηση
των υποχρεωτικών ελάχιστων
μισθών είναι το ελάχιστο απαραίτητο για να παραμείνουν οι

Μια Ευρώπη έτοιμη για τη ψηφιακή εποχή
• Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου και των εργαζομένων
να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε
πολίτη και κάθε επιχείρηση να ευδοκιμήσει σε μια δίκαιη και ανταγωνιστική
ψηφιακή οικονομία, καθώς και σε μια
ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη
ψηφιακή κοινωνία που θα λειτουργεί
ως παγκόσμιο πρότυπο»

Η Ευρώπη ως αξιόπιστος
ψηφιακός ηγέτης
Οι εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα θα είναι προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων με πολλούς
τρόπους. Μπορούν να βελτιώσουν την
υγεία και την περίθαλψη, να δημιουργήσουν καθαρή κινητικότητα και ευφυή
συστήματα μεταφορών, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να
αναπτύξουν διασυνοριακές δημόσιες
υπηρεσίες που να εξοικονομούν πόρους
και να βελτιώσουν την ενεργειακή από-

άνθρωποι πάνω από το όριο
της φτώχειας, αλλά η συλλογική
διαπραγμάτευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί
ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν
ένα πραγματικά δίκαιο μερίδιο
των μισθών, καταπολεμώντας
το μισθολογικό χάσμα μεταξύ
των φύλων".

δοση. Κατά την επόμενη πενταετία, η
Επιτροπή θα επικεντρωθεί σε τρεις
βασικούς στόχους στον ψηφιακό τομέα:
• τεχνολογία στην υπηρεσία του
ανθρώπου , δίκαιη και ανταγωνιστική
οικονομία· και ανοικτή, δημοκρατική
και βιώσιμη κοινωνία.
Η Ευρώπη θα αξιοποιήσει τη μακρά
ιστορία της στον τομέα της τεχνολο-

"Είναι θετικό το γεγονός ότι η
Κομισιόν έχει αναγνωρίσει ότι η
συλλογική
διαπραγμάτευση
είναι απαραίτητη για μια δίκαιη
οικονομία. Τώρα είναι λογικό να
πρέπει να προωθήσουν τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις,
ιδίως καθώς ο αριθμός των
εργαζομένων που καλύπτονται
είναι χαμηλός. Ωστόσο, η ΕΕ δεν
πρέπει να παρεμβαίνει όταν δεν
υπάρχουν προβλήματα με τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις"
ανέφερε.

γίας, της έρευνας, της καινοτομίας και
της επινοητικότητας, καθώς και της
ισχυρής προστασίας των δικαιωμάτων
και των θεμελιωδών αξιών. Οι νέοι
κανόνες θα επιτρέψουν στην
Ευρώπη να αναπτύξει ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής και θα
ενισχύσει τις ικανότητές της
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Οι ισχύοντες κανόνες θα πρέπει να επανεξεταστούν και, εάν
χρειαστεί, να προσαρμοστούν.
Η Ευρώπη θα συνεχίσει να διατηρεί την ανοικτή, δημοκρατική
και βιώσιμη κοινωνία της, η δε
ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να στηρίξει
αυτές τις αρχές. Η Ευρώπη θα χαράξει
και θα ακολουθήσει δική της πορεία
ώστε να γίνει μια παγκοσμίως ανταγωνιστική, βασισμένη σε αξίες και χωρίς
αποκλεισμούς ψηφιακή οικονομία και
κοινωνία, συνεχίζοντας παράλληλα να
συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς
εταίρους της.
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Περιβαλλοντική καταστροφή

Η τεράστια οικονομική πρόκληση
των ηγετών του πλανήτη

Η

δυσοίωνη πρόβλεψη, μία ακόμη από τις πολλές που
μεταφράζουν σε οικονομικούς όρους τη μεγαλύτερη
σύγχρονη απειλή για την ανθρωπότητα και επιχειρούν να
την ποσοτικοποιήσουν, ανήκει αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF). Το WWF τονίζει, μάλιστα,
πως πρόκειται για μια συντηρητική εκτίμηση και όχι για το
χειρότερο σενάριο, καθώς δεν μπόρεσε να μελετήσει παρά
μόνον τις συνέπειες της καταστροφής του περιβάλλοντος
σε έξι οικοσυστήματα.

• Η κλιματική αλλαγή μειώνει το ΑΕΠ διεθνώς κατά
438 δισ. ευρώ ετησίως
• Ενώπιον των ευθυνών τους τίθενται οι ηγέτες του
πλανήτη λόγω των τεράστιων προκλήσεων
που σηματοδοτεί η επιδεινούμενη κλιματική αλλαγή.
Τα οικονομικά μεγέθη συγκλονίζουν. Πέραν των
400 δισ. ευρώ θα χάνει κάθε χρόνο η παγκόσμια
οικονομία σε όρους ΑΕΠ μέσα στα επόμενα 30 χρόνια
εάν δεν ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία της φύσης και συνεχιστεί η καταστροφή του
περιβάλλοντος έτσι όπως διαγράφεται σήμερα
Σε σχετική μελέτη του που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, το WWF προειδοποιεί πως αν δεν υπάρξει άμεση
δράση, θα ακολουθήσει διάβρωση και εξαφάνιση παράκτιων περιοχών, απώλεια ορισμένων ειδών του ζωικού και
του φυτικού βασιλείου, καταστροφή δασών και εξαφάνιση
αλιευμάτων. Μόνο από αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις το
σύνολο των απωλειών θα έχει δυσβάσταχτο κόστος για την
παγκόσμια οικονομία, γύρω στα 9,5 τρισ. ευρώ σε χρονοδιάγραμμα 30 ετών.
Οπως επισημαίνει το WWF, το ποσό αυτό υπολογίζεται
πως θα αντιστοιχεί περίπου στο 0,67% του παγκόσμιου
εισοδήματος το 2050, αλλά προκύπτει από συντηρητικές
εκτιμήσεις. Διευκρινίζει πως το κόστος ενδέχεται να είναι
πολύ μεγαλύτερο εάν επιταχυνθεί ο ρυθμός με τον οποίο
λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική, προκαλώντας περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αλλά
και της επιφάνειας της θάλασσας
σε όλον τον κόσμο.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Προς 24ωρη απεργία στις Σχολικές Εφορείες

Τ

ο προσωπικό των Σχολικών
Εφορειών θα κατέλθει σε
24ωρη απεργία την Τρίτη 17
Μαρτίου 2020 διαμαρτυρόμενο
για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη ολοκλήρωση των διαδικασιών ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης εργασίας η
οποία έληξε την 31/12/2014 και
την δυσμενή μεταχείριση που
τυγχάνει σε σχέση με τους υπόλοιπος εργαζόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Παρά τις προσπάθειες που
κατέβαλαν οι Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και
ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ οι οποίες εκπροσωπούν το προσωπικό και την
κατ’ αρχή συμφωνία που έγινε
με την Παγκύπρια Συντονιστική
Επιτροπή των Σχολικών Εφορειών στην παρουσία εκπροσώπων
του Υπουργείου Παιδείας, Πολι-

τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σειρά συναντήσεων για
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καθυστέρησε
αδικαιολόγητα στην προώθηση
προς το Υπουργείο Οικονομικών
των θεμάτων της σύμβασης που
έχουν συμφωνηθεί ώστε να

επίσης και να υλοποιηθεί η συμφωνία - πλαίσιο της 4ης Ιανουαρίου 2017 η οποία προνοεί την
διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
για τα έτη 2015-2018.
Οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν τις απολογίες

√ Απεργιακές κινητοποιήσεις στα σχολεία
στις 17/3/2020 εξαιτίας της αδικαιολόγητης
καθυστέρησης στην ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών

εγκριθεί η εφαρμογή τους και να
εφαρμόζεται η αρχή της μη διάκρισης όπως προνοεί η εθνική
νομοθεσία και η σχετική οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς

τους για την όποιαν ταλαιπωρία δημιουργηθεί με την μη λειτουργία των σχολείων για την
οποία δεν καμία ευθύνη.

Συζητήθηκαν σημαντικά εργασιακά ζητήματα
σε συνάντηση της ΣΕΚ με την ηγεσία του ΔΗΣΥ

Κ

αίρια εργατικά και κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα
ήγειρε η γενική γραμματεία της
ΣΕΚ στη συνάντηση της με την
ηγεσία του ΔΗ.ΣΥ
στις 25
Φεβρουαρίου 2020, στα κεντρικά
γραφεία του κινήματος. Η ηγεσία
της ΣΕΚ διαβίβασε δια ζώσης τις
ανησυχίες της για τις μεγάλες
προκλήσεις στην αγορά εργασίας με αιχμή την οργιάζουσα
αδήλωτη εργασία, εκφράζοντας
παράλληλα την αισιοδοξία πως
με ειλικρινή κοινωνικό διάλογο
μπορεί να εξευρεθούν λύσεις
προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου.
Τα θέματα που συζητήθηκαν
αφορούν:

Το αποτέλεσμα θα
είναι η μείωση των
αλιευμάτων, της
ξυλείας, αλλά και των ειδών που μεταφέρουν τη γύρη και
διευκολύνουν τη γονιμοποίηση φυτών και λουλουδιών.
Ειδικότερα, αν αυξηθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων, αν επεκταθεί περαιτέρω η εκμετάλλευση της γης για αγροτική
παραγωγή και προπαντός αν αναπτυχθούν περαιτέρω
αστικά κέντρα σε εκτάσεις που έως τώρα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες, θα είναι δυσθεώρητο το κόστος για την προστασία των παράκτιων περιοχών, για τη διασφάλιση της
ύδρευσης και την αποθήκευση του άνθρακα. Το αποτέλεσμα θα είναι να εκτιναχθούν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως. Το WWF εκτιμά πως θα αυξηθούν κατά
8% οι τιμές της ξυλείας, κατά 6% του μπαμπακιού, κατά 4%
των φυτικών ελαίων και των σπόρων τους και κατά 3% των
φρούτων και των λαχανικών.

Την απάλειψη της αποκοπής του
12% που επιβάλλεται στις
συντάξεις όσων αποφασίσουν
να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο
έτος, τη θωράκιση της κοινωνικής διάστασης των Ταμείων
Προνοίας, την πλήρη επαναφορά του θεσμού της ΑΤΑ , τον τερματισμό της ανεξέλεγκτης και
αλόγιστης πρακτικής χρεώσεων
που ακολουθούν οι τράπεζες και
την τάχιστη επαναφορά στη
Βουλή για ψήφιση του νομοσχεδίου για λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών που αποσκοπεί στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

Η άνοδος της θερμοκρασίας

Σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης μετά τη συνάντηση, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας δήλωσε πως
«υπενθυμίσαμε στην ηγεσία του
ΔΗΣΥ ότι η ΣΕΚ στο πλαίσιο της
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς έχει θέσει γι’ ακόμα μια
φορά την προτεραιότητα που
δίνουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς εργασίας
μέσα από τη διεύρυνση του
ρόλου και του πεδίου εφαρμογής
των συλλογικών συμβάσεων
τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο

Αν δεν υπάρξει καμία προσπάθεια να ανακοπεί η κλιματική αλλαγή, η παγκόσμια οικονομία θα πληγεί και το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μειώνεται κατά 5% ετησίως. Αν, εξάλλου,
μεσολαβήσουν πιο δραματικές εξελίξεις, το κόστος της
καταστροφής του περιβάλλοντος ενδέχεται να υπερβεί
ακόμη και το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μια στροφή της
παγκόσμιας οικονομίας σε καθαρή ενέργεια θα ωφελήσει
μεσοπρόθεσμα την παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας το
παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 2,5 τρισ. δολάρια ετησίως. Στην περίπτωση αυτή οι αγορές τεχνολογιών που σκοπεύουν στη
μείωση των εκπομπών καυσαερίων θα έχουν φτάσει τουλάχιστον στα 500 δισ. δολάρια έως το 2050.
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και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα». Τόνισε ότι «πρέπει να
αποδίδεται στους εργαζόμενους
το μερίδιο που τους αναλογεί
μέσα από την συμμέτοχή τους
στην παραγωγική διαδικασία».

την κρατική μηχανή, χρειάζεται
και ένας υγιής ιδιωτικός τομέας
που σέβεται τον εργαζόμενο και
γνοιάζεται για αξιοπρεπείς
μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας».

Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου, συμφωνώντας με τη
θέση της ΣΕΚ στο θέμα των τραπεζικών χρεώσεων είπε ότι θα
συνεχίσει τις παρεμβάσεις προς
το τραπεζικό σύστημα. Σημείωσε
ότι «είμαστε δίπλα στις τράπεζες στην προσπάθεια να οδηγήσουν το πελατολόγιο τους διαδικτυακά, όμως πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού
που δεν μπορούν, δεν είναι εξοικειωμένες και δεν είναι εύκολο να
χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και δεν
θα πετύχουν τους στόχους τους
με το να φορτώνουν σε αυτή την
ομάδα υπερχρεώσεις. Και σε
αυτό είμαι απόλυτος».

Αναφερόμενος στον τομέα της
απασχόλησης τόνισε ότι <<δεν
είναι αρκετό να μειώνεται η
ανεργία αλλά εξίσου και πιο
σημαντικό είναι να ανεβαίνουν
και οι απολαβές των εργαζομένων και αυτός είναι ο στόχος».

Ανέφερε, επίσης ότι << για να
μπορούμε να έχουμε θέσεις εργασίας, για να μπορεί το κράτος να
έχει έσοδα για να κάνει κοινωνική πολιτική αλλά και να συντηρεί

Ο κ. Μάτσας παρατήρησε ότι
«μια οποιαδήποτε μικρομεσαία
επιχείρηση δεν έχει μέλλον αν δεν
έχει ικανοποιημένους τους εργαζομένους, αν δεν τους αμείβει
σωστά, αν δεν τους σέβεται, αν
δεν παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Θα οδηγηθεί αργά
ή γρήγορα στο κλείσιμο».
Για το θέμα του 12% σημείωσε
ότι η ΣΕΚ « το προσεγγίζει με
σοβαρότητα μακριά από δογματισμούς και συνθήματα. Χωρίς
να ανατρέπουμε τη βιωσιμότητα
του ΤΚΑ να δώσουμε μια ρύθμιση
για ομαλότερη λειτουργία της
διαδικασίας». Με τη θέση αυτή
συμφώνησε και ο κ. Αβέρωφ.
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Μεγάλη Σαρακοστή

Κ

ατά την περίοδο της Σαρακοστής,
αρκετός κόσμος αλλάζει το διατροφικό του πρόγραμμα, με συμπερίληψη συνταγών νηστείας, Άλλοι για
να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα και άλλοι ως μια ευκαιρία
αποτοξίνωσης του οργανισμού, μέσω
του αποκλεισμού των τροφών ζωικής
προέλευσης και της συνεπακόλουθης
αύξησης των φυτικών τροφών, όπως
λαχανικά, όσπρια, ζυμαρικά, φρούτα.
Το ερώτημα που καλούνται πολλοί να
απαντήσουν είναι: κάνει πράγματι η
νηστεία καλό στον οργανισμό και
προάγει την υγεία; Περικλείει η
νηστεία κινδύνους για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού;
Η απάντηση σύμφωνα με τους διατροφολόγους αποτυπώνεται συνοπτικά στα ακόλουθα: Πράγματι, η

• Η ισορροπημένη νηστεία πέραν
από τα οφέλη στον ανθρώπινο
οργανισμό, προσφέρει σημαντικά
ψυχολογικά οφέλη με αιχμή την
εγκράτεια η οποία συμβάλλει
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
σε όλους τους τομείς, ως αποτέλεσμα τόνωσης της αυτοπειθαρχίας. Άλλα οφέλη της νηστείας
είναι, η ηθική ικανοποίηση, το
αίσθημα ψυχικής ανάτασης,
καθώς επίσης και η μείωση των
συμπτωμάτων κατάθλιψης

αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών,
κατά τη διάρκεια της νηστείας, αποτελεί βασικό διατροφικό πλεονέκτημα, καθώς συμβάλλει στη μείωση των
επιπέδων λιπιδίων και γλυκόζης στο
αίμα και επιπλέον καταπολεμά τη
δυσκοιλιότητα και προλαμβάνει την
εμφάνιση ορισμένων μορφών καρκίνου. Επίσης, η αυξημένη κατανάλωση
φρούτων, λαχανικών, αδρά επεξεργασμένων δημητριακών και ελαιολάδου εφοδιάζει τον οργανισμό μας με
βιταμίνες, απαραίτητες για την
ομαλή λειτουργία του, όπως η βκαροτίνη, η τοκοφερόλη ή βιταμίνη Ε,
το φυλλικό οξύ, η βιταμίνη C, καθώς
και πλήθος φυτοχημικών ουσιών,
όπως οι πολυφαινόλες, τα φλαβονοειδή και οι τανίνες. Η αντιοξειδωτική
τους δράση εμποδίζει την εμφάνιση
των βλαπτικών ελευθέρων ριζών και
ενισχύει το ανοσοποιητικό μας
σύστημα. Επιπλέον, ο αποκλεισμός
από τη διατροφή μας των τροφών
ζωικής προέλευσης μειώνει την πρόσληψη κορεσμένων λιπών και χοληστερόλης και ελαχιστοποιεί τη συσσώρευση τοξικών ουσιών. Έτσι, συμβάλλει στη πρόληψη χρόνιων ασθενειών, όπως, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, καρκίνος παχέος εντέρου, δυσλιπιδαιμίες, παχυσαρκία,
σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.
Από την άλλη, ένα διαιτολόγιο
νηστείας που δεν είναι καλά σχεδιασμένο μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, πονοκεφάλους, ζαλάδες, απώλεια μυϊκής μάζας και ανεξέλεγκτη
έκλυση τοξικών ουσιών στο αίμα. Για
το λόγο αυτό η σύνταξή του απαιτεί
καλή γνώση βασικών αρχών διατρο-

φής.
Αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε
περισσότερο σε ένα διαιτολόγιο
νηστείας είναι η επαρκής πρόσληψη
πρωτεΐνης, σιδήρου, ασβεστίου και
βιταμίνης Β12. Κάνοντας κατάλληλους συνδυασμούς τροφίμων μπορούμε να εξασφαλίσουμε υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Τέτοιοι συνδυασμοί είναι: φακές με ρύζι, ρεβίθια
με ρύζι, φασόλια με ρύζι, ψωμί με
φυστικοβούτυρο, δημητριακά με
ξηρούς καρπούς, ψωμί με ταχίνι.
Τα θαλασσινά, όπως, καλαμάρια,
χταπόδι, σουπιές, γαρίδες αποτελούν, επίσης, πολύ καλές εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών, αλλά και σιδήρου. Άλλες πηγές φυτικού σιδήρου
είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
(π.χ. σπανάκι), τα όσπρια (φακές,
ρεβίθια), η βρώμη, η σόγια, το σουσάμι, ξηροί καρποί, όπως φουντούκια
και αμύγδαλα, αποξηραμένα φρούτα

Στον αστερισμό της ψυχικής και πνευματικής ανάτασης
Νηστεία της Σαρακοστής: Οφέλη και ενδεχόμενοι κίνδυνοι

Μ

εγάλη Σαρακοστή, ονομάζεται η
περίοδος της νηστείας που προηγείται του Πάσχα. Αρχίζει την επομένη της
Καθαρας Δευτέρας. Την λέμε Μεγάλη για
να την ξεχωρίζουμε από την νηστεία που
προηγείται των Χριστουγέννων, η οποία
χαρακτηρίζεται «Μικρή» επειδή είναι
ελαφρότερη. Σαρακοστή ονομάζεται
επειδή γίνεται εις ανάμνηση της σαρανταήμερης νηστείας του Χριστού στην
έρημο.
Η Μεγάλη Σαρακοστή καθιερώθηκε τον 4ο
αιώνα. Η αρχική της διάρκεια ήταν έξι
εβδομάδες, ενώ αργότερα προστέθηκε και
μία έβδομη. Έτσι στην εποχή μας η Μεγάλη Σαρακοστή ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο.
Σε όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής, κάθε
Τετάρτη και Παρασκευή, τελείται στην
εκκλησία μας η Προηγιασμένη Ακολουθία.
Σε αυτήν οι πιστοί μπορούν να λάβουν
Θεία Κοινωνία, η οποία όμως έχει
προαγιασθεί την προηγουμένη
Κυριακή. Γι’ αυτό τον λόγο ονομάζεται η Ακολουθία αυτή Προηγιασμένη.
Τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια η ακολουθία αυτή ετελούντο σχεδόν καθημερινά, καθ’ όλη την διάρκεια της
Σαρακοστής. Στις μέρες μας, όπως
είπαμε, έχει περιορισθεί η τέλεση της
κάθε Τετάρτη και Παρασκευή της
Μεγάλης Σαρακοστής.

καθώς και τα εμπλουτισμένα δημητριακά. Για να ενισχύσουμε την απορρόφηση του μη αιμικού (φυτικού)
σιδήρου θα πρέπει παράλληλα με τις
παραπάνω τροφές να καταναλώνουμε τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνη C,
όπως είναι τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ), ακτινίδια, φράουλες, πιπεριές, ντομάτες.
Για κάλυψη των αναγκών σε ασβέστιο
καλές πηγές θεωρούνται τα αμύγδαλα
και τα καρύδια, το μπρόκολο, το
σπανάκι, καθώς και εμπλουτισμένα
τρόφιμα, όπως για παράδειγμα το
γάλα σόγιας. Η κινόα, επίσης, αποτελεί πολύ καλή πηγή ασβεστίου, παρέχοντας παράλληλα και όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Θα τη βρείτε σε
καταστήματα βιολογικών τροφών.
Τέλος, για την επάρκεια σε βιταμίνη
Β12, η οποία υπάρχει σχεδόν αποκλειστικά σε ζωικά τρόφιμα, καλή
εναλλακτική πηγή είναι η σπιρουλίνα,
λόγω της σύνθεσής της από μικροοργανισμούς του εδάφους ή του νερού.
Τα εμπλουτισμένα με βιταμίνη Β12
τρόφιμα, όπως δημητριακά και προϊόντα σόγιας αποτελούν επίσης μια
καλή λύση.
Ολοκληρώνοντας, θα ήταν παράλειψη
αν δεν αναφερθούμε και στα ψυχολογικά οφέλη από την τήρηση της
νηστείας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η
εγκράτεια (αποτελεί βασική προϋπόθεση για να νηστέψουμε), η οποία
συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων σε όλους τους τομείς, ως αποτέλεσμα τόνωσης της αυτοπειθαρχίας, η ηθική ικανοποίηση, το αίσθημα ψυχικής ανάτασης, καθώς επίσης
και η μείωση των συμπτωμάτων
κατάθλιψης.
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Κάποιες ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής έχουν ξεχωριστή σημασία
και δική τους σημειολογία.
Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας της
νηστείας είναι αφιερωμένο στο θαύμα
των κόλλυβων του μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου του Τήρωνος. Θαύμα που βοήθησε
τους Χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης, να τηρήσουν την νηστεία, που προσπάθησε με δόλια μέσα να μολύνει ο
αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Ιουλιανός
ο Παραβάτης.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
είδε σε όνειρο τον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο, ο οποίος του φανέρωσε τις προθέσεις του Ιουλιανού και τον συμβούλεψε
αντί των αρτύσιμων φαγητών να φτιάξουν και να φάνε ως τροφή, οι χριστιανοί, κόλλυβα. Έτσι φτιάχνοντας και μοιράζοντας κόλλυβα, θυμόμαστε και τιμούμε κάθε χρόνο το θαύμα του
μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου.

Η Δ’ Κυριακή των νηστειών, είναι ημέρα
που τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιωάννη,
συγγραφέα της Κλίμακας. Η κλίμακα
είναι ένα βιβλίο με ομιλίες του Αγίου
Ιωάννη. Αντικείμενο των ομιλιών αυτών
είναι τα σκαλοπάτια της πνευματικής
ανάβασης των Μοναχών, μέσα από την
προσωπική τους άσκηση.
Η ημέρα Τετάρτη της 5ης εβδομάδας
της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η Τετάρτη του Μεγάλου Κανόνος. Συγγραφέας
και συνθέτης του Μεγάλου Κανόνα είναι ο
Άγιος Πατέρας μας Ανδρέας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Μέσα στα 250 τροπάρια
που τον απαρτίζουν, έχει συγκεντρώσει
τις ιστορίες από τον Αδάμ έως και την
Ανάληψη του Κυρίου. Καλεί δε κάθε έναν
από εμάς, να παραδειγματιζόμαστε από
αυτές, να μιμούμαστε τα καλά και να
αποφεύγουμε τα άσχημα που έπραξαν οι
πρόγονοι μας.
Την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας
είναι ο Ακάθιστος Ύμνος. Ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία που στέκει πάντα
βοηθός των Χριστιανών σε περιόδους
ειρήνης ή πολέμου. Εορτάζουμε τα θαύματα που έκανε η Παναγία προστατεύοντας την Βασιλεύουσα από λαούς που
ήθελαν να την κυριεύσουν. Μετά από μια
τέτοια νίκη ο λαός της Κωνσταντινούπολης, όρθιος (ακάθιστος) ευχαρίστησε την
Θεομήτορα ψάλλοντας. Θυμούμενοι αυτό
το γεγονός, ευχαριστούμε κι εμείς με την
σειρά μας την Παναγία ψάλλοντας όρθιοι.
Η Ε’ Κυριακή των νηστειών, είναι αφιερωμένη στην μνήμη της Οσίας Μαρίας
της Αιγυπτίας. Η Οσία, από ηλικία 12
ετών ακολουθούσε έναν ιδιαίτερα έκλυτο
βίο. Σε ηλικία 30 ετών, ήρθε σε επαφή με
τον Χριστιανισμό, μετανόησε και προσκύνησε. Την υπόλοιπη ζωή της, 47 έτη,
ασκήτεψε στην έρημο. Την ημέρα αυτή
καλούνται όλοι να μιμηθούν το παράδειγμα της και να έρθουν πιο κοντά στον
Χριστό μετανοώντας για τις αμαρτίες
τους.
Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα
είναι το Σάββατο του Λαζάρου. Ημέρα
αφιερωμένη στο θαύμα της ανάστασης
του Λαζάρου από τον Χριστό.
Τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Σαρα-

Η A’ Κυριακή των νηστειών,
είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιορτάζουμε την
αναστύλωση των αγίων και
σεπτών εικόνων από την
αυτοκράτειρα του Βυζαντίου
Θεοδώρα το 843μ.Χ.
Η B’ Κυριακή των νηστειών
είναι αφιερωμένη στην
μνήμη του Αγίου Γρηγορίου
του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (14ος αιώνας). Ο Άγιος Γρηγόριος
υπήρξε κορυφαίος διδάσκαλος των
ορθοδόξων δογμάτων και πολέμιος των
αιρέσεων.
Η Γ’ Κυριακή των νηστειών, είναι η
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.
Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον
Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, το σύμβολο
της πίστης μας. Ημέρα που οι πιστοί
παίρνουν δύναμη να συνεχίσουν την
πορεία τους, την νηστεία, που θα τους
οδηγήσει στην Ανάσταση του Κυρίου.

κοστής, είναι η Κυριακή των Βαΐων.
Είναι ημέρα αφιερωμένη στην θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα
από την Βηθανία. Τότε ο λαός υποδέχθηκε το Χριστό με επευφημίες και με «βάϊα
φοινίκων», από τα οποία πήρε και το
όνομα της αυτή η ημέρα.
Στη διάρκεια της Σαρακοστής, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κανενός ζωικού
προϊόντος. Εξαίρεση αποτελούν η ημέρα
του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου και η
Κυριακή των Βαΐων, κατά τις οποίες επιτρέπεται η βρώση ψαριών.
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Στης λεβεντιάς το θέριεμα,
στης ψυχής το κρικέλι που ατσαλένια
θωριά το κρατεί,
τα βήματ’ αψεγάδιαστα κι’ ακλόνητα
την ιστορία κουβαλούν,
δια του παραδείγματος ως προσταγή,
στων καιρών τα κελεύσματα,
σ’ αυτούς, που στων αιώνων
το πέρασμα θα ‘ρθουν

Τ

ο πεπρωμένο φυγείν αδύνατο, προδιέγραφαν
οι Αρχαίοι πρόγονοι της φυλής μας, ομοίως
και η πορεία λεβεντιάς του Γρηγόρη είχε ήδη
προαναγγελθεί από τα μαθητικά του χρόνια,
ενσαρκώνοντας τότε, το ρόλο του Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού- «Εγιώνη θέλω Κκιόρογλου να μείνω
τζι’ ας πεθάνω…», αποτυπώνοντας προφητικά,
για τον ίδιο, τα λόγια του Επισκόπου της
Ρωμιοσύνης.
Εννιά χρόνια αργότερα, στις 3 Μαρτίου 1957, ο
ρόλος γίνεται όρκος ζωής, πράξη τιμής, λεβεντιάς,
αντρειοσύνης
και
απόλυτης
Ελληνοπρέπειας. «Μολών λαβέ», σε απόλυτη
αντιστοιχία και συνέπεια, όχι όμως πλέον στο
θεατρικό σανίδι, αλλά στο πεδίο της μάχης, στα
μαρμαρένια αλώνια της φυλής μας. Εκεί όπου τα
λόγια γίνονται πράξεις και τα οράματα, όρκοι
ζωής και διαχρονικές παρακαταθήκες, ως κληροδότημα στις επόμενες γενιές Ελλήνων.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το μπόι της ψυχής και η επάρκεια των ιδανικών
αναδεικνύονται, συνειρμικά και δεικτικά, μέσα
και από τον υπέροχα γλαφυρό στίχο που εξυμνεί
το γεγονός πως, «σπούδασε στη μεγάλη σχολή
τους Γένους κι’ έμαθε τόσα μόνο γράμματα ώστε
να γράφει τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», με το μελάνι της
καρδιάς και το πρόσταγμα της ψυχής, συνυφασμένη με μια άλλη λέξη με αμέτρητη βαρύτητα,
έρωτας ζωής και ατέλειωτο γαλανόλευκο ταξίδι
σε θάλασσα και ουρανό. Ελλάδα, μοναδικά δική
μας- ως έννοια, ως πόθος, ως ιδανικό, ως
πάθος ακαταλάγιαστο, αλυτρωτική προσμονήμια ακόμα παρηγορήτρα και δυναμοδότρια
Παναγιά.

Γ ρ η γ ό ρ η ς Α υ ξ ε ν τ ί ο υ : Σύμβολο αγώνα
για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού
• Αποσπάσματα ομιλίας γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στο Εθνικό μνημόσυνο του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ

Τέσσερις μέρες πριν τη θυσία του, έστειλε επιστολή προς τον πατέρα του, ενημερώνοντάς τον
πως, «…μας έσφιξαν οι προδοσίες. Ο γιος σου
δεν θα παραδοθεί κατ’ ουδένα λόγο, αλλά θα
πεθάνει».

Ακριβώς, «ο Αυξεντίου κράτησε στα χέρια του
την τιμή της Ελλάδας», θα πει εμφαντικά, τον
Αύγουστο του 1959, ο συναγωνιστής του
Αυγουστής Ευσταθίου. Σειρά μας σήμερα, να
πράξουμε το ίδιο. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να μας εμπνέετε, Γρηγόρη, Αυγουστή,
Ανδρέα Στυλιανού, Φειδία Συμεωνίδη, Αντώνη
Παπαδόπουλε και μαζί, δοξάζουμε την Παναγιά
την Μαχαιριώτισσα γιατί σας φυλάει στοργικά.
Γιατί σας έδωσε τη δύναμη και την ευλογία, να

Ο γέρο Πιερής, αφηγείται, «Ήμασταν στης
Χρυσταλούς για τη Σήκωση όταν ήλθε ο
Παπαηρόδης και μας έφερε το μήνυμα του θανάτου του. Έτρεξα και εζήτησα το λείψανό του. Με
οδήγησαν σ’ ένα καρβουνιασμένο πτώμα. Τον
αναγνώρισα από ένα σημάδι που είχε στο πόδι.
Στάθηκα και κοίταξα το παιδί μου με ψυχραιμία.
Γύρισα στους Άγγλους που στέκονταν δίπλα εκεί
και τους είπα- Άγγλοι, αυτό που κάνατε είναι
θηριωδία.» Αναντίλεκτα, η αδυναμία των βαρβάρων να λογαριαστούν στα ίσα με την Ελληνική
λεβεντιά, τους κάνει ακόμα πιο δειλούς, ποταπούς και απάνθρωπους. «Την ιστορία την γράφουν οι νικητές», είχε σημειώσει ο Ουίνστον
Τσιόρτσιλ, με τη διαφορά όμως πως αυτό, γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχουν Έλληνες, αντρειωμένοι που πολεμούν και μάχονται ως ήρωες,
μαθαίνοντας στους ήρωες πώς να πολεμούν σαν
Έλληνες.

είτε να νικήσει. Το «Ελευθερία ή θάνατος» δεν
ήταν απλώς μια κουβέντα. Ήταν πίστη του».
Κάθε του λόγος και μια διαχρονική παρακαταθήκη με πολλούς αποδέκτες, «αν εμείς που λεγόμαστε αρχηγοί [έγραφε σε φίλους του] δεν θελήσουμε να εκτεθούμε σε κίνδυνο, πως θα τολμήσουν
αυτά τα νέα παιδιά να αντισταθούν στον εχθρό;
Αρκετή υπηρεσία πρόσφερα, διδάσκοντας πώς
να κρατάνε το όπλο και να πολεμούν, πρέπει
όμως να τελειώσω, διδάσκοντάς τους και πώς
να πεθαίνουν…»

Το μεγαλείο της θυσίας σου Γρηγόρη, δεν μετριέται μόνο με το στιγμιαίο φιλί στο θάνατο, ως
αποστροφή στα εφήμερα ανταλλάγματα μιας
προδότρας ζωής, αλλά πολύ περισσότερο, στη
βαρύτητα των διαχρονικών μηνυμάτων για αξιοπρέπεια, τιμή προς της πατρίδας το κάλεσμα και
αδιαπραγμάτευτο οραματισμό στης ελευθερίας
τα νάματα.

Λίγες μέρες πριν το αιώνιο φτερούγισμα του
Υπαρχηγού προς την αιωνιότητα, ο γιατρός
Κώστας Τσέλλος αποκαλύπτει τα ακόλουθα
λόγια, ειπωμένα από τον Γρηγόρη Αυξεντίου.
Κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει και ταυτόχρονα αποδεικνύει το μέγεθος του ανδρός, τη ψυχική
του ολοκλήρωση και την προσήλωση στο καθήκον, με απόλυτο σεβασμό προς την ιδιότητά του,
«…Αυτή είναι τώρα η μόνη, η τελευταία προσφο-

Όταν τιμούμε τη θυσία των ηρώων της ΕΟΚΑ, σε
εκείνο το ένδοξο και περήφανο έπος του σύγχρονου Ελληνισμού, αναφερόμαστε στον πλουσιότερο, στον Ελληνικότερο και ηρωικότερο αγώνα της
Ελληνικής ιστορίας.

Το ένδοξο παρελθόν του γένους των Ελλήνων,
στη μητροπολιτική Ελλάδα, στην Κύπρο, στην
αλυτρωτική γη της Μικρασίας, του Πόντου, της
Βορείου Ηπείρου, καθώς και στα υπόλοιπα
νησιά, δεν μπορεί και σίγουρα δεν πρέπει να
αποτελεί μόνο επετειακό σημείο αναφοράς, αλλά
πολύ περισσότερο, καθοδηγητικό ανάχωμα
στους εφιάλτες του έθνους. Όχι σαν έκφανση
εθνικισμού ή αντικατοπτρισμού της ψευδαίσθησης των διλημμάτων, αλλά ως εθνιστική ανάγκη
αποκρυπτογράφησης και αξιολόγησης της ιστορικής διαδρομής, ως δίδαγμα για αποφυγή ανάλογων λαθών στο παρόν και στο μέλλον.
«Ο Γρηγόρης δεν ξεχώριζε για την επιμέλειά του
ή την επίδοσή του στα μαθήματα. Εκείνο που
θαύμαζα σ’ αυτό το παιδί [θα πει ο
Γυμνασιάρχης του Κυριάκος Χατζηιωάννου] ήταν
η γραμμή της εθνικοφροσύνης, την οποία κρατούσε σταθερά. Ο Γρηγόρης ήταν άνθρωπος που
συζητούσε κι επιχειρηματολογούσε. Στις ιδέες
του ήταν σταθερός και πεισματάρης. Ήταν
απλώς και καταδεκτικός, καθόταν με τους εργάτες και κουβέντιαζε, δεν ήταν φαντασμένος
άνθρωπος».

ένα περίστροφο. «Το ξέρεις ότι η υπόθεση αυτή
μπορεί να σου στοιχήσει και τη ζωή σου;» «Το
έχω ήδη αποφασίσει», απάντησε ο Γρηγόρης.
«Υπεύθυνη θέση να μην αναλάβεις, γιατί είχες
πολλές αποτυχίες στη ζωή σου», ήταν η συμβουλή του πατέρα. «Θα αναλάβω και θα πετύχω»,
ήταν η άμεση απάντηση του ήρωα μας.
Παραδίδοντας του το όπλο, ο Πιερής Αυξεντίου
τον προέτρεψε λεβέντικα λέγοντας, «δεν φαντάζομαι να αξιωθούν οι Εγγλέζοι να το πάρουν
από το χέρι σου». Η απάντηση και πάλι ανάλογα
παλληκαρήσια και αφοπλιστική, «Μείνε ήσυχος.
Αυτό το περίστροφο θα τιμήσει και την πατρίδα
και την οικογένειά μου.»

Πόσες στ’ αλήθεια παραπομπές γίνονται σε εκείνο το μοναδικά Ελληνικό αποτύπωμα της ιστορικής διαδρομής αυτού του τόπου και των αντοχών των ανθρώπων μας, «την Ελλάδα θέλομεν
και ας τρώγωμεν πέτρες».

«Αδέλφια θα νικήσουμε. Νάστε βέβαιοι πως θα
νικήσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας! Θα νικήσουμε.
Ας μείνουμε μονάχα όλοι κοντά του και θα νικήσουμε!». Με αυτά τα λόγια, με αυτή τη βεβαιότητα, μέσα από αυτές τις προτροπές, ενέπνεε τους
υπόλοιπους αγωνιστές της ΕΟΚΑ.

Κι όλα αυτά γιατί, ο αγώνας της ΕΟΚΑ εμπεριείχε
και συνέδεε, κάνοντας έμπρακτο βίωμα των
αγωνιστών, όλη την Ελληνική ιστορία.
Επικυρώνοντας την εθνική τους ταυτότητα, αναδεικνύοντας όλα τα στοιχεία και τις αρετές της
φυλής μας, μεταφέροντας στην πράξη αυτά που
οι αγωνιστές μας, διάβασαν στα βιβλία του
δημοτικού και άκουσαν από τους δασκάλους
τους για την αντρειοσύνη και το μεγαλείο της
ψυχής των Ελλήνων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ο Γρηγόρης είχε γίνει το φόβητρο των Άγγλων
και ο θρύλος των συμπατριωτών του. Ο θρύλος,
που στο διάβα του καιρού έγινε μύθος, με έντονο
όμως το ιστορικό αποτύπωμα το οποίο ο ίδιος,
μαζί με τους συναγωνιστές του προδιέγραψε και
δημιούργησε.
Όταν τον κάλεσαν οι Άγγλοι να παραδοθεί, έχοντας πια εντοπιστεί, μετά από προδοσία, το κρησφύγετό του, διέταξε τους συντρόφους να βγουν
έξω, «εγώ πρέπει να πολεμήσω και να πεθάνω.
Πρέπει να πεθάνω». Επανέλαβε πολλές φορές τη
φράση, «πρέπει να πεθάνω». Δίνοντας με αυτό
τον τρόπο, ζωή στη δική μας υπόσταση και εθνική αξιοπρέπεια. Διδάσκοντας δια του παραδείγματος και μέσα από τη δική του αυτοθυσία,
προσδίνοντας στη μορφή του, ακόμα μεγαλύτερη
αίγλη και ατόφια λεβεντιά.
Ευλογημένα της ψυχής τα βήματα, σε κάθε ψιθύρισμα λευτεριάς, σε κάθε εικόνισμα Άγιο, στον
κουρνιαχτό της επόμενης μέρας.
Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, βίωμα ζωής για
τον Γρηγόρη. «Κάθε Ελληνόπουλο που δεν θέλει
να δει τον πατέρα του να σφάζεται, την αδελφή
του να ατιμάζεται, την περιουσία του να κατα-

γίνετε η ανάσα, το παράδειγμα, ο οδοδείκτης για
όλες τις επόμενες γενιές.
Πιστοί στα Θερμοπύλεα οράματα, συνεπείς στον
όρκο των Αρχαίων Αθηναίων νεανίων, στην
πράξη και όχι σαν σύνθημα ασυντόνιστου
αφουγκρασμού, ωσάν αριβίζουσα σχοινοβασία
στο μεταίχμιο της ανάσας της επόμενης ημέρας.

Στη λευτεριά που δεν έχει, ούτε ως λέξη μα ούτε
και ως έννοια, συνθετικά ή και υποκατάστατα

Ανάλογα σαφής και ξεκάθαρη η αναφορά του
στο πρώτο γράμμα που έστειλε στην οικογένειά
του από την Ελλάδα. «Να μη μαραζώνει η μάνα
μου, πως έφυα από την αγκαλιά της, γιατί βρίσκομαι στην αγκαλιά της πιο στοργικής μάνας
όλου του κόσμου- υλικά φτωχής, αλλά ψυχικά,
της πλουσιότερης χώρας όλων των αιώνων. Της
τρισδοξασμένης μας Ελλάδας».
Για εμάς τους νεώτερους, η θυσία των ηρώων

μας, σε κάθε στάδιο ιστορικής αναφοράς, αποτελεί στοιχείο έμπνευσης, προσανατολισμού και
καθοδήγησης στα βήματά μας.
Μια πορεία σταθερή και αταλάντευτη, στην
αιώνια Αλεξανδρινή οικουμενικότητα, βασισμένη
στην Αριστοτέλεια φιλοσοφία πως, «τον κόσμο
τον κατακτάς αν σκέφτεσαι με την καρδιά»- και
στην καρδιά χτυπά η Ελλάδα, η δική μας εσωτερική Ελλάδα, συνώνυμο της αξιοπρέπειας και
της λεβεντιάς.
Υμνήν το πεπρωμένο της φυλής μας, στο αντρειωμένο συναπάντημα του νου και της ψυχής με το
ευπρεπές ιστόρημα- ωσάν κραυγή εφιάλτη,
ευλαβική προσταγή στο αντίκρισμα της
Παναγιάς με το ψηφιδωτό αποτύπωμα Ελλάδας
στα μάτια, στο βλέμμα, στο πρόσταγμα και στην
ευχή για λευτεριάς αγώνα.
Η μνημόνευση των ηρώων μας αποτελεί ευκαιρία
για αφύπνιση. Οφείλουμε να ξαναπιστέψουμε
στις δυνάμεις μας. Να βρούμε όραμα και ελπίδα
και να ρυθμίσουμε την πυξίδα μας προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, διεκδικούμε τη
λύση που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει
πραγματικά και ουσιαστικά τον τόπο, θα αντέχει
στο χρόνο, θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και
στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα σέβεται τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νομίμων
κατοίκων.
Μια τέτοια λύση για να είναι δίκαιη, διαρκής και
βιώσιμη προϋποθέτει την πλήρη αποχώρηση του
κατοχικού στρατού και την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων, άμεσα και αδιαπραγμάτευτα. Άλλωστε μας το είπαν και οι ίδιοι, δια
στόματος του Τούρκου ΥΠΕΞ στο Κρανς Μοντανά
πως, τις εγγυήσεις και τα στρατεύματα τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν, όταν και
όπως κατά τη γνώμη τους, χρειαστεί.
Σαφής η συμβουλή του Περικλή στους συμπολίτες του, όπως καταγράφεται στην Ιστορία του
Θουκυδίδη: «αν υποχωρήσετε θα προβάλουν,
αμέσως, άλλη μεγαλύτερη απαίτηση, γιατί θα
νομίζουν ότι και τώρα ενδώσατε από φόβο
[καθώς είναι στη φύση του ανθρώπου να εξουσιάζει όσους δεν αντιστέκονται]. Αλλά αν δείξετε
σταθερότητα, θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι
πρέπει να μας φέρονται σαν ίσοι προς ίσους».
Με σιγουριά στα βήματά μας, χωρίς παροξυσμούς και αστόχευτες υπερβολές, συνοδοιπορούμενοι από τη Θουκυδίδεια αντίληψη περί
πραγματισμού και με στρατηγική προσέγγιση
στη στόχευση του εφικτού, αλλά και του πρέποντος, του ηθικού και του δίκαιου.

Ελλάδα - Ε.Ε.
Σήμερα, με την προκλητικότητα της Τουρκίας να έχει ξεπεράσει τα υποφερτά όρια ανοχής, βιώνοντας μια νέα μορφή εισβολής στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ και με τους ανάλογους κινδύνους να σκιαγραφούνται όλο και πιο ξεκάθαρα στον ορίζοντα, οφείλουμε να είμαστε συνεπείς στα προστάγματα των
καιρών. Να αξιοποιήσουμε, με ομοψυχία και σύνεση, με στόχευση και στρατηγικό προσανατολισμό
τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην περιοχή μας, αξιολογώντας και αξιοποιώντας ανάλογα,
το νέο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον που δημιουργείται γύρω μας. Σαφώς, η αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα συγκροτημένο σχεδιασμό «υψηλής στρατηγικής» ως αντιστάθμισμα στην Τουρκική «στρατηγική της εκμηδένισης» και της «στρατηγικής της εξουθένωσης».

Δεν μας την χάρισαν τη λευτεριά για να την
παζαρεύουμε. Κι’ ούτε μας πότισαν το νέκταρ
των Ολύμπιων Θεών, ωσάν ωδή στη λήθη. Στο
σφιχταγκάλιασμα της λεβεντιάς μονάχα ο θάνατος του ανδρειωμένου δίνει ορίζοντα πορείας.
Αξιοπρέπειας, τιμής και προοπτικής.
Ήρθαμε εδώ, μέσα από των αιώνων το πέρασμα,
για να μείνουμε ωραίοι, αγνοί, ανιδιοτελείς και
γνήσιοι Έλληνες. Κι’ αν δεν μας σκιάζει φοβέρα
καμιά, μήτε ο αντίλαλος των ιαχών βαρβάρων,
τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε
κατάματα την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια που
μας αποκαλύπτει κάθε χρόνο τέτοια μέρα, σε
αυτόν εδώ τον ιερό χώρο ο Γρηγόρης Αυξεντίου,
όπως και οι υπόλοιποι αγωνιστές του έθνους
των Ελλήνων, στων αιώνων το πέρασμα, στης
λευτεριάς το αδιαπραγμάτευτο αποτύπωμα,
στις στιγμές που γίνονται αγέραστοι αιώνες,
στα λόγια που μετουσιώνονται σε όρκους τιμής,
στο πεπρωμένο που μέσα από του μύθου την
υπερβολή, αποτυπώνοντας του ηρωισμού την
έκφανση, γίνεται ιστορία, όπως αυτή γράφεται
από τη λεβεντιά, βρίσκοντας τα σκαλοπάτια που
πάνε μόνο εκεί, στη λευτεριά.

«Την λευτεριά της Κύπρου μας την υπόγραψα κι’
εγώ, [τονίζει, απαντώντας με επιστολή σε
φίλους του, οι οποίοι τον είχαν ενημερώσει για
το Ενωτικό δημοψήφισμα], όχι σε χαρτί αλλά
φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα φαντάρου και θα την υπογράψω ότι ώρα χρειαστεί
και με το αίμα μου».
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για να επιδέχεται παρερμηνείας, διφορούμενων
απόψεων και πολιτικά ασύμμετρων προσεγγίσεων. Η ελευθερία, είτε υπάρχει, είτε διεκδικείται
και κερδίζεται, χωρίς ημίμετρα, χωρίς εποικοδομητικές ασάφειες, χωρίς κατά προσέγγιση διευθετήσεις.
Ο Παπάσταυρος, ο άνθρωπος που τέλεσε το
μυστήριο του γάμου του Γρηγόρη με τη Βασιλού,
αφηγείται, «από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, διαπίστωσα ότι ήταν μια θρησκευόμενη,
ηθική φυσιογνωμία…..ήταν ο άνθρωπος που μια
και μπήκε στον Αγώνα, ήταν έτοιμος να πεθάνει,

ρά μου στον Αγώνα…Θα διδάξω όλους τους
αγωνιστές μας, όλα τα παλληκάρια μας να
πεθαίνουν. Έφτασε η στιγμή, που δεν θα ξαναϊδεί ο εχθρός κανένα, να παραδίδεται…». Αιώνιο
δίδαγμα, ήθους, φιλοπατρίας, περηφάνιας,
αξιοπρέπειας.

στρέφεται και πάνω απ’ όλα την Ελλάδα μας να
υποδουλώνεται, δεν θα διστάσει να κάμει ότι
έκαμα εγώ.» Καταγράφει η αδελφή του
Χρυσταλλού Πιερή Αυξεντίου Σουρουλά, αποτυπώνοντας το περιεχόμενο επιστολής του
Γρηγόρη προς την οικογένειά του.

«Μάθατε πως πολεμούν οι Έλληνες, σήμερα θα
μάθετε και πως πεθαίνουν».

Όταν, κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του
Αγώνα, του τέθηκε ο προβληματισμός να διαφύγει στο εξωτερικό, η απάντηση του Γρηγόρη ήταν
ξεκάθαρη, «αν ήμουν έξω, θα ερχόμουν, οϊ να
φύω».

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως, αν Αυτός, αρνήθηκε να παραδοθεί στη μάχη, εμείς σήμερα, δεν
έχουμε κανένα δικαίωμα, κανένα άλλοθι, καμία
απολύτως δικαιολογία να παραδοθούμε εν
καιρώ ειρήνης.

Ανάλογη και η στιχομυθία του Γρηγόρη με τον
πατέρα του, όταν του ζήτησε να του παραδώσει

Αδιαπραγμάτευτος συμπαραστάτης μας η Ελλάδα και βασικός σύμμαχος μας η Ε.Ε, στις αρχές και
αξίες της οποίας θα πρέπει να βασίσουμε το πλαίσιο διεκδίκησης μιας λύσης, η οποία θα δημιουργεί
τις ικανές και δυνατές συνθήκες για πραγματική απελευθέρωση, ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία, κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, ενώ την ίδια στιγμή θα θέτει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να είμαστε, (το
σύνολο των νόμιμων κατοίκων αυτού του τόπου), ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες και αφέντες στη γη
και στον τόπο μας.
Προσήλωση στον στόχο, στο εθνικό καθήκον, μακριά από προσωπικά, μικροπολιτικά, κομματικά ή
άλλα συμφέροντα και σκοπιμότητες.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, μας δίδαξε πως, οι ρίζες του ανθρώπου προκρίνουν στάση ζωής, αρχές,
αξίες, ιδανικά. Προδιαγράφοντας τις αταλάντευτες διεκδικήσεις και ευνοώντας τις συνθήκες για
επιτυχή έκβαση του αγώνα μας.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ξεπέρασε τα γήινα και μας δίδαξε πως, «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Ομοίως και σθένος, λεβεντιά, υπερηφάνεια, στοχοπροσήλωση και στρατηγική προσέγγιση, με
μακρύ και ξεκάθαρο ορίζοντα πνοής.
Τιμή και δόξα στο παλληκάρι μας- Αθάνατη ας παραμείνει στων αιώνων το πέρασμα η θωριά του.
Καλή λευτεριά.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ο

Κ ο ρ ω ν ο ϊ ό ς : Αυτά πρέπει οποσδήποτε
να τα γνωρίζουμε όλοι μας

κορωνοϊός μπορεί να
παρουσιάσει και τα ακόλουθα,
λιγότερο
συχνά,
συμπτώματα:
Συσσώρευση
φλέγματος:
Πονοκέφαλος,
Αιμόπτυση, Διάρροια
Ο κορωνοϊός παρουσιάζει τα
παρακάτω βασικά συμπτώματα: Πυρετός, Ξηρός βήχας,
Δυσκολία στην αναπνοή,
Πόνος στους μύες, Κόπωση
Ο κορωνοϊός μπορεί να
παρουσιάσει και τα ακόλουθα,
λιγότερο συχνά, συμπτώματα:
Συσσώρευση
φλέγματος,
Πονοκέφαλος,
Αιμόπτυση,
Διάρροια
Τέλος, ο κορωνοϊός σε κάποιες
σπάνιες περιπτώσεις συνοδεύεται με: Συνάχι, Πονόλαιμο
Το συνάχι και ο πονόλαιμος
είναι τα κλασικά σημάδια λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή
γρίπη ή κοινό κρυολόγημα.

• Η εφαρμογή τους είναι απόλυτα επιβεβλημένη – Η αμέλεια σκοτώνει
παρουσίασαν αρχικά συμπτώματα. Γνωρίζουμε επίσης ότι
έχει περίοδο επώασης διάρκειας 14 ημερών, ενώ σε κάποια
περίπτωση η διάρκεια ήταν
μεγαλύτερη στις 27 ημέρες.
Αν δεν είστε σίγουροι για το τι
έχετε, θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν γιατρό, ο οποίος
μπορεί να κάνει μια ανάλυση
δείγματος φλέγματος για να
προσδιορίσει την παρουσία ή
την απουσία ιών του αναπνευστικού συστήματος.
Γρίπη
ή
κρυολόγημ α ;

και ενός κοινού κρυολογήματος
όταν διακρίνουν τα συμπτώματα ενός ασθενούς.

πυρετός και ο πονοκέφαλος,
μπορεί να ταλαιπωρούν τον
ασθενή για μέρες.

Σε ένα κρυολόγημα, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν «γδάρσιμο» στον λαιμό, στη συνέχεια
συνάχι και τελικά βήχα. Αυτά
τα συμπτώματα, καθώς και ο

Από την άλλη, η γρίπη χτυπάει
σε πολλά μέρη ταυτόχρονα: ο
ασθενής πονάει στο κεφάλι και
στα άκρα του, έχει ξηρό βήχα,
βραχνάδα στη φωνή, έντονο

Πολλοί από αυτούς που
μολύνθηκαν με τον νέο ιό δεν

πονόλαιμο και υψηλό πυρετό
(έως και 41°C) που συνοδεύεται από ρίγη.
Ένα κοινό κρυολόγημα συνήθως περνά μέσα σε λίγες μέρες
και τα περισσότερα συμπτώματα εξαφανίζονται μετά από
περίπου μία εβδομάδα. Μια
γρίπη είναι πιο επίμονη, σας
κρατάει στο κρεβάτι για τουλάχιστον μία εβδομάδα και σε
πολλές περιπτώσεις ο ασθενής
χρειάζεται αρκετές εβδομάδες
για να νιώσει πραγματικά
υγιής και πάλι.

«8» βασικότατοι κανόνες υγιενής για προστασία από τον κορονοϊό
Τηντήρηση βασικών κανόνων υγιεινής για την προστασία και την πρόληψη της μετάδοσης του νέου
κοροναϊού επισημαίνουν οι ιατρικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα:

1. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα.
2. Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή ένα
χαρτομάντηλο και πλένουμε αμέσως μετά τα χέρια μας.

3. Απορρίπτουμε το χαρτομάντηλο, αμέσως μετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο.
4. Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολο-

Καθώς ο νέος κορωνοϊός γενικά επηρεάζει την κατώτερη
αναπνευστική οδό, οι περισσότεροι από αυτούς που μολύνονται εμφανίζουν ξηρό βήχα,
δύσπνοια, ή πνευμονία, αλλά
όχι πονόλαιμο.
Νέος κοροναϊός: Πολλοί
ασθενείς αρχικά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα
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γήματος (όπως βήχα, πυρετό, καταρροή, πονόλαιμο) ή με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα.

5. Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και
έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με το γιατρό
μας ή με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 2105212054) και παραμένουμε σπίτι μας.

6. Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ενημερώνουμε αμέΠοιες είναι λεπτές διαφορές
Ακόμη και οι γιατροί μπορεί να
έχουν δυσκολία να διακρίνουν
τη διαφορά μεταξύ μιας περίπτωσης λοίμωξης από γρίπη

Βρετανία: Απαγορεύονται
οι κεφαλιές σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 12 ετών!

Μ

ε κάθε επισημότητα, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των
Αγγλίας, Σκωτίας και Βορείου
Ιρλανδίας ανακοίνωσαν πως θα
απαγορεύεται από εδώ και στο
εξής στα παιδιά κάτω των 12 ετών
να κάνουν κεφαλιές στις προπονήσεις των ομάδων τους, ώστε να
μειωθούν οι πιθανότητες άνοιας σε
μεγαλύτερη ηλικία!
Έπειτα από το μείζον θέμα που έχει
προκύψει με την άνοια που παρουσιάζουν παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και το γεγονός πως έρευνα
αποκάλυψε ότι εκείνοι είναι τρεις
φορές πιο πιθανό ν' αντιμετωπίσουν θανάσιμα νευρολογικά προβλήματα λόγω προβλήματων στο
κεφάλι, πάρθηκε η πρωτοποριακή
απόφαση. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των Αγγλίας, Βορείου
Ιρλανδίας και Σκωτίας αποφάσισαν ν' απαγορεύσουν τις κεφαλιές
σε τμήματα υποδομής συλλόγων
ηλικίας κάτω των 12 ετών, ενώ, για
τις κατηγορίες κ-12 και κ-16 θα
υπάρξει πιο προσεκτική προσέγγιση.

σως το πλήρωμα και αναζητούμε ιατρική βοήθεια.

7. Πλένουμε τα χέρια μας: όταν μαγειρεύουμε, όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε σε
επαφή με ζώα.

8. Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας.

«Συμφιλιωθείτε» με τα παιδιά σας μέσω της γυμναστικής
Τ

α οφέλη της γυμναστικής στο σώμα
αλλά και στο μυαλό είναι γνωστά. Για
αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι μια πολύ
καλή ιδέα, όταν κάνουμε παιδιά, να προσπαθήσουμε να τους διδάξουμε πόσο
σημαντική είναι η άσκηση. Πόσο μάλλον,
είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να
περάσουμε περισσότερη ώρα με το παιδί
και να παραμένουμε και εμείς δραστήριοι. Και οι παρακάτω απλές ασκήσεις
είναι το κατάλληλο σημείο εκκίνησης!

το παιδί να μην αισθάνεται πως κάνει
κάποια αγγαρεία.

Τι οφέλη έχει, όμως, η άσκηση στα
παιδιά;

• Γυμναστείτε εύκολα
και διασκεδαστικά με
τα παιδιά σας. Τα οφέλη είναι
άμεσα και πολλαπλά

• Ενδυνάμωση των μυών και των οστών.
• Έλεγχος του σωματικού λίπους – προστασία από την παιδική παχυσαρκία

Όπως, όμως, και για τους ενήλικες, το
ίδιο ισχύει και στα παιδιά, δηλαδή πως η
αερόβια γυμναστική πρέπει να συνδυάζεται και με ασκήσεις ενδυνάμωσης. Το
καλό με τα παιδιά είναι πως δεν έχουν
ανάγκη από πολύπλοκες ασκήσεις ή…
δική τους συνδρομή στο γυμναστήριο,
καθώς με τις τέσσερις παρακάτω εύκο-

• Ελάττωση του κινδύνου για ανάπτυξη
διαβήτη τύπου 2
• Θετική επίδραση στο πνεύμα του παιδιού

Πόση άσκηση χρειάζεται ένα παιδί;
Ένα παιδί στην ηλικία του νηπιαγωγείου
χρειάζεται τουλάχιστον 2 ώρες δραστηριότητας ημερησίως, εκ των οποίων τα
60 λεπτά πρέπει να ακολουθούν ένα
δομημένο πρόγραμμα, και τα υπόλοιπα
60 να είναι ελεύθερα να παίξουν. Στην
σχολική ηλικία, μία ώρα δραστηριότητας
είναι το ελάχιστο που χρειάζεται ένα
παιδί, “σπασμένο” σε δεκαπεντάλεπτα.
Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στο
χώρο του σχολείου που δραστηριοποιούν
τα παιδιά – για παράδειγμα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, αλλά είναι εξίσου
καλό για τους γονείς να κάνουν αερόβια
άσκηση με τα παιδιά τους. Ο χορός, η
ποδηλασία ή το χαλαρό τρέξιμο είναι
πολύ έξυπνες επιλογές, μιας και μπορούν να συνδυαστούν με παιχνίδι, ώστε

λες ασκήσεις θα μπορέσουν να καρπωθούν όλα τα ευεργετικά οφέλη της
γυμναστικής, κάνοντας ταυτόχρονα μια
καλή αρχή για το μέλλον.
Η άσκηση της σανίδας: Ξαπλώστε
μπρούμυτα, ακουμπώντας στους βραχίονες. Σηκωθείτε ώστε τα πόδια να στηρίζονται στα δάχτυλα των ποδιών σας,
διατηρώντας το σώμα σας όσο πιο ευθύ
γίνεται. Σφίξτε τους γλουτούς και τους
κοιλιακούς σας και παραμείνετε στη
θέση για 30 δευτερόλεπτα. Αναπαυθείτε
για ένα λεπτό, και μετά επαναλάβετε.

Όσο νιώθετε πως το παιδί σας γίνεται
πιο δυνατό, αρχίστε να προσθέτετε 15
επιπλέον δευτερόλεπτα.
Κάμψεις με λυγισμένα γόνατα: Αυτή η
παραλλαγή των κλασικών κάμψεων δεν
είναι τόσο κουραστική, και ασκεί λιγότερη πίεση, συνεπώς είναι κατάλληλη για
παιδιά. Ακουμπώντας κάτω τα γόνατα
και τα χέρια, με τα χέρια ανοιχτά λίγο
παραπάνω από το πλάτος των ώμων,
και τα γόνατα ευθυγραμμισμένα με τους
γοφούς, λυγίστε τους αγκώνες κατά 90
μοίρες. Μην ξεχνάτε να παίρνετε αναπνοές. Εκπνέοντας, πιέστε πάλι προς τα
πάνω, μέχρι τα χέρια σας να ισιώσουν.
Κάντε 8 με 15 επαναλήψεις. Όταν παρατηρήσετε πως το παιδί μπορεί να κάνει
τις 15 επαναλήψεις με
ευκολία, δοκιμάστε να
κάνετε κλασικές κάμψεις, με τα πόδια πλήρως εκτεταμένα προς τα
πίσω, και τα δάχτυλα
των ποδιών να στηρίζουν το βάρος του
σώματος.
Κάμψεις δικεφάλων με
αλτήρες: Δεν θα χρειαστείτε, προφανώς, μεγάλο βάρος για την
παιδική εκδοχή της πιο δημοφιλούς
άσκησης για τους δικέφαλους. Σταθείτε
όρθιοι, με τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά και
τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα. Πιέστε
τους αγκώνες πάνω στον κορμό και, στη
στάση ανάπαυσης, τα βαράκια πρέπει
να είναι ακουμπισμένα στους μηρούς.
Εισπνέοντας, λυγίστε τους αγκώνες προς
τα μέσα και φέρτε τα χέρια προς τους
ώμους. Έπειτα, εκπνέοντας, επιστρέψτε
αργά τα χέρια στην αρχική τους θέση.
Επαναλάβετε για 8 με 15 φορές.
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8η Μαρτίου: Ημέρα μνήμης και τιμής
Η καταπολέμηση των διακρίσεων, η
διαφύλαξη των δικαιωμάτων που
απορρέουν από τις νομοθεσίες
έμφυλης ισότητας στην απασχόληση ανδρών και γυναικών, η ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας των
φύλων και η άρση των έμφυλων
στερεοτύπων στην απασχόληση,
είναι στις προτεραιότητες της ΣΕΚ.
Η 8η Μαρτίου είναι η μέρα που
αναδεικνύονται τα επιτεύγματα,
αναγνωρίζονται οι προκλήσεις και
τίθενται νέοι στόχοι. Η Κύπρος,
μέχρι σήμερα, έχει υπογράψει αρκε-

Ε

ίναι μια άλλη εργατική
πρωτομαγιά που προηγήθηκε της γνωστής, διότι αν και
οι γυναίκες ανήκαν στο
ανθρώπινο είδος, επί αιώνες
εργάζονταν πολλές φορές
διπλάσιες ώρες από ό,τι το
«ισχυρό φύλο». Τα δικαιώματά
τους τα κατέκτησαν μετά από
πολλά εργατικά «ατυχήματα»,
πολλή βία και απίστευτη διαπόμπευση τόσο από την κοινωνία όσο και από το οικείο
τους περιβάλλον. Ενώ τα
πρώτα συνδικάτα στο Σικάγο
εξεγέρθηκαν υπέρ των εργατικών δικαιωμάτων τους τον
Μάιο 1886, η πρώτη διαμαρτυρία εργατριών για τις άθλιες
συνθήκες εργασίας τους στα
κλωστοϋφαντουργεία της Αμερικής έγιναν 10 χρόνια νωρίτερα, τον Μάρτιο του 1857.
Πριν λοιπόν, αρχίσουν τα
«χρόνια πολλά», καλό είναι να
ενημερωθούμε για την 8η Μαρτίου. Μία από αυτές είναι
κατακόκκινη όπως και το αίμα
που έχυσαν για ένα κομμάτι
ψωμί οι προγιαγιάδες όλων
των γυναικών του κόσμου.
Μόνο όταν το ανθρώπινο μάτι
βλέπει τη φρίκη τότε αρχίζει η
συνείδηση να αναζητά το
δίκαιο. Η φρίκη που αντίκρισαν οι Νεοϋορκέζοι ήταν η
αιτία να αλλάξουν ριζικά στην
Αμερική οι συνθήκες εργασίας
αλλά και να κατοχυρωθούν τα
δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

Σύγχρονος χώρος
εκμετάλευσης
Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο
γυναικείων πουκαμίσων της
«Triangle Shirtwaist» είχε ως
αποτέλεσμα να χάσουν την
ζωή τους 131 εργάτριες και 17
εργάτες με τραγικό τρόπο. Οι
ιδιοκτήτες του εργοστασίου,
Max Blanck και Isaak Harris,
είχαν στήσει στο πολυόροφο
κτίριο του Asch Building ένα
σύγχρονο χώρο εκμετάλλευσης
δούλων οι οποίοι ήταν όλοι
τους μετανάστες στη χώρα της
«επαγγελίας».
Στο εργοστάσιο δούλευαν 500
εργάτες ανάμεσα στους οποίους παιδιά που για ένα πενιχρό μεροκάματο έμπαιναν από
την πόρτα το ξημέρωμα και
έβγαιναν το βράδυ. Οι εργοστασιάρχες για να μην έχουν

τές διεθνείς συμβάσεις για την ισότητα των φύλων τις οποίες έχει
ενσωματώσει
στην εθνική της
νομοθεσία. Έχει επίσης εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και
μια σειρά σημαντικών οδηγιών
έχουν γίνει εσωτερική νομοθεσία.
Παρόλα αυτά, στον χώρο εργασίας
οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια
όσον αφορά την ανάληψη διευθυντικών ή ανώτερων επίσημων θέσεων και ρόλων. Επιπλέον, οι γυναίκες τείνουν να εκτελούν την πλειο-

ψηφία των απλήρωτων καθηκόντων (π.χ. οικιακές εργασίες, οικιακή φροντίδα και άλλες μη αμειβόμενες δραστηριότητες).
Χρειάζεται να επικεντρώσουμε τις
προσπάθειες μας:
- για την ίση αμοιβή για εργασία
ίσης αξίας για να κλείσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και
ανδρών.
- για τον τερματισμό των διακρίσεων στις προσλήψεις, για ισότιμη
πρόσβαση στις προαγωγές στους

χώρους εργασίας.
- ενάντια στις απολύσεις ή δυσμενείς διακρίσεις εγκύων γυναικών
- ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση, στον σεξισμό και στην έμφυλη βία
- για επαρκείς δομές παιδιών και
άλλων εξαρτώμενων ατόμων με
δωρεάν ολοήμερα σχολεία και παιδικούς σταθμούς και χώρους δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων.

Μια άλλη κατακόκκινη
με αίμα Πρωτομαγιά

δολάρια για ζημίες.
Το 1913 ο Max Blanck, ο ένας εκ
των συνεταίρων δολοφόνων,
που συνέχιζε να είναι εργοστασιάρχης συνελήφθη για
κλείδωμα πάλι των εργατών
του νέου εργοστασίου του και
το πρόστιμο που κλήθηκε να
πληρώσει ήταν 20 δολάρια.
Μπορεί η δικαιοσύνη να πούλησε και μεταθανάτια τα
θύματα αυτού του μεγάλου
εργατικού δυστυχήματος αλλά
ο λαός έκανε λάβαρο τον θάνατό τους και μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν
στην Νέα Υόρκη.
Τον Οκτώβριο του 1911 ιδρύθηκε και η Αμερικανική Ένωση
Ασφάλειας Μηχανικών η οποία
είχε ως μέλημα την επιθεώρηση στους χώρους εργασίας της
ασφάλειας του ανθρώπινου
δυναμικού.

την έννοια ότι μπορεί κάποιος
από τους εργάτες να κλέψει
εμπόρευμα, αμπάρωναν τις
πόρτες των ορόφων όταν οι
μηχανές δούλευαν.

Το χρονικό
Το απόγευμα του Σαββάτου της
25ης Μαρτίου του 1911
ξεσπάει φωτιά στον όγδοο
όροφο του εργοστασίου και
εργάτες αρχίζουν να φωνάζουν στους συναδέλφους τους
να εγκαταλείψουν το κτίριο.
Όσοι βρίσκονταν όμως στον
ένατο και δέκατο όροφο ήταν
κλειδωμένοι και ο επιστάτης
που είχε τα κλειδιά είχε ήδη
εγκαταλείψει το κτίριο, για να
σωθεί.
Κάποιες από τις εργάτριες
πρόλαβαν να φύγουν από τους
φλεγόμενους ορόφους από το
ασανσέρ που μετέφερε μόνο
εμπορεύματα και κάποιες από
τη σκάλα που οδηγούσε στην
ταράτσα του κτιρίου, αλλά η
φωτιά πήρε τέτοιες διαστάσεις που και κι αυτές οι έξοδοι
διαφυγής έκλεισαν για όσους
απέμειναν πίσω.

Ο «Ζαλόγγος» του 1911
Οι εργοστασιάρχες που εκείνη
την μέρα ήταν με τα παιδιά
τους στο εργοστάσιο ήταν οι
πρώτοι που έφυγαν και στέκονταν έξω από το κτίριο παρακολουθώντας την φρίκη που οι
ίδιοι προκάλεσαν.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι Νεοϋορκέζοι μαζεύτηκαν για να δουν
το πανδαιμόνιο που επικρατούσε αλλά και να αλλάξει την
ήσυχη ζωή τους για πάντα.
Στα παράθυρα των τελευταίων
ορόφων οι εργάτριες στέκονταν όρθιες και κρατώντας η

• Πριν αναφωνήσετε
«χρόνια πολλά» καλό είναι
να ενημερωθούμε για όλες
τις πτυχές της 8ης Μαρτίου

μία το χέρι της άλλης βουτούσαν στο κενό για να μην καούν
ζωντανές.
Η λεωφόρος των καφέ, των
καταστημάτων και των εστιατορίων μέσα σε λίγα λεπτά
έγινε μία αρένα νεκρών και η
φρίκη δεν σταματούσε εκεί.
Κάποιες από τις εργάτριες
παρά την μοιραία πτώση κείτονταν ζωντανές, ακόμα και
για 2 ώρες, αφήνοντας τα ουρλιαχτά τους να σημαδέψουν
για πάντα την μέχρι τότε ήσυχη
ζωής των πολιτών της Νέας
Υόρκης.

Η δικαιοσύνη
δεν ήρθε ποτέ
Οι μετανάστριες εργάτριες και
εργάτες δεν ήταν πια κάτι,
αλλά ήταν άνθρωποι που
πέθαιναν μπροστά τους για

ένα μεροκάματο επιβίωσης.
Από τους 148 μετανάστες
εργάτες της πυρκαγιάς του
«Triangle Shirtwaist Factory», οι
έξι αναγνωρίστηκαν πολλά
χρόνια μετά.
Για εκατό χρόνια ήταν θαμμένοι το ένα δίπλα στο άλλο
χωρίς ταυτότητα και χωρίς
δικαίωμα θρήνου συγγενών.
Μόνο ένα θύμα ήταν 48 χρόνων, τα υπόλοιπα ήταν από 14
μέχρι 25 χρόνων. Η δίκη των
ιδιοκτητών ξεκίνησε 9 μήνες
αργότερα και με δικηγόρο τον
Max Steuer, εύπορο γιο μεταναστών από την Αυστρία,
κατάφεραν να αθωωθούν υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζαν
για το κλείδωμα των εξόδων
φυγής ενώ πήραν από την
ασφαλιστική εταιρεία 60,000

Ανάμεσα στους μάρτυρες θεατές εκείνου του ματωμένου
Σαββάτου ήταν και ένα πρόσωπο το οποίο στιγματίστηκε
τόσο από την εικόνα απόγνωσης του θανάτου των εργατών
που άλλαξε, όταν ήρθε η ώρα,
όλη την εργατική νομοθεσία
της Αμερικής. Η Φράνσις Πέρκινς.

• Η ΣΕΚ θα συνεχίσει
αδιάκοπα τον αγώνα
για εμπέδωση
συνθηκών ισότητας
στην πράξη και
αξιοπρεπών συνθηκών
εργασίας
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Ελλάδα: Γιατί τα αεροπλάνα δυσκολεύονται να απογειωθούν

Τ

α αεροπλάνα στην Ελλάδα
χρειάζονται πλέον μακρύτερους αεροδιαδρόμους για να απογειωθούν, εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής και της ανόδου της θερμοκρασίας, καθώς ο ολοένα θερμότερος αέρας και οι άνεμοι με
μικρότερες ταχύτητες χαμηλά στο
έδαφος δυσκολεύουν τα αεροσκάφη να σηκωθούν από το έδαφος.
Αυτό δείχνει μια νέα έρευνα -η
πρώτη του είδους της διεθνώςπου πραγματοποιήθηκε σε ελληνικά αεροδρόμια και σύμφωνα με
την οποία ίσως οι αεροπορικές
εταιρείες υποχρεωθούν στο μέλλον να μειώσουν τον αριθμό των
επιβατών ή τα καύσιμα τους, έτσι
ώστε τα αεροπλάνα να ελαφρύνουν και να απογειώνονται πιο
εύκολα. Εναλλακτικά, οι εταιρείες
ίσως αναγκαστούν να περιορίσουν τις πτήσεις τους, αποφεύγοντας πια αεροδρόμια με
μικρούς αεροδιαδρόμους (π.χ. σε
μικρά νησιά) - κάτι που θα έχει
συνέπειες στον τουρισμό και γενικότερες.
Οι ερευνητές από την Ελλάδα και
τη Βρετανία, με επικεφαλής τον
καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Σπύρο Ραψομανίκη, υπεύθυνο της Μονάδας
Περιβαλλοντικών και Δικτυακών
Τεχνολογιών και Εφαρμογών
(ΠΕΔΙΤΕ) του Ερευνητικού Κέντρου
«Αθηνά», τον καθηγητή Πολ Γουίλιαμς του Πανεπιστημίου του
Ρέντινγκ και τον αναπληρωτή
καθηγητή Γκάι Γκράτον του Πανε-

πιστημίου του Κράνφιλντ, έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Climate Change» (Κλιματική
Αλλαγή).

δύο αεροσκάφη κερδίζουν ύψος
λιγότερο γρήγορα μετά την απογείωση τους, όσο περνάνε τα χρόνια.

Οι αεροπορικές μεταφορές συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές των «αερίων του θερμοκηπίου» και η νέα έρευνα δείχνει ότι, με
τη σειρά της, η κλιματική αλλαγή
έχει ήδη επιπτώσεις στις πτήσεις,
κάτι που θα γίνει ακόμη πιο
αισθητό στο μέλλον.

Σε ορισμένα ελληνικά αεροδρόμια,
όπως της Χίου (με μήκος αεροδιαδρόμου 1.511 μέτρα), κατά την
30ετία 1988-2017 το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του Α320 μειώθηκε κατά σχεδόν 4.000 κιλά,
βάρος που είναι ισοδύναμο με 38
επιβάτες μαζί με τις αποσκευές ή
με καύσιμα για απόσταση 1.300
χιλιομέτρων.
Η απόσταση που χρειάζεται να
διανύσει το Α320 για να απογειωθεί από ένα ελληνικό αεροδρόμιο,
έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά
2,7 μέτρα (0,15%) ετησίως, ενώ
για το DHC8-400 κατά 1,5 μέτρα
(0,1%) το χρόνο.

• Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις αερομεταφορές
Η μελέτη εστίασε σε στοιχεία για
τις απογειώσεις από δέκα ελληνικά αεροδρόμια δύο τύπων αεροσκαφών, του τυπικού μέσου επιβατικού Airbus A320, και του
μικρότερου Havilland DHC8-400.
Διαπιστώθηκε ότι το μέγιστο
βάρος απογείωσης για το Airbus
A320 μειώθηκε κατά μέσο όρο
κατά 0,12% το χρόνο από το 1988
που τέθηκε σε κυκλοφορία, έως το
2017, ενώ για το DHC8-400 η
μέση ετήσια μείωση στο μέγιστο
βάρος που καθιστά εφικτή την
απογείωση, ήταν 0,02%. Και τα

«Η μείωση του αριθμού των επιβατών σαφώς θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των αεροπορικών
εταιριών. Η μείωση των καυσίμων
των αεροπλάνων θα περιορίσει
την απόσταση που μπορούν να
ταξιδέψουν. Η εναλλακτική λύση
να επεκταθούν οι αεροδιάδρομοι
για να αυξηθεί η ταχύτητα απογείωσης, σημαίνει ότι ορισμένοι
τουριστικοί παράδεισοι θα πρέπει να καλυφθούν με ακόμη
περισσότερη άσφαλτο. Καμία
λύση δεν είναι ελκυστική, αλλά
ίσως πρέπει να καταφύγουμε σε
αυτές στο μέλλον, εκτός και αν η
κλιματική αλλαγή περιοριστεί»,
δήλωσε ο Γουίλιαμς.

Αλλάζει η διαδικασία έκδοσης βίζας για την Βρετανία

Ε

ρμητικά κλειστή θα είναι η
πόρτα της Βρετανίας για τους
ανειδίκευτους εργάτες και όσους
δεν μιλούν Αγγλικά τη μετά Brexit
εποχή, στο πλαίσιο μίας θεμελιώδους αναθεώρησης των νόμων
περί μετανάστευσης, η οποία θα
βάλει τέλος στην εποχή της φτηνής εργασίας της Ε.Ε. σε
εργοστάσια, αποθήκες,
ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα η χώρα είναι αποφασισμένη να τηρήσει την
υπόσχεση που έδωσε στον
βρετανικό λαό που στήριξε το Brexit, η βρετανική
κυβέρνηση αποκαλύπτει
σήμερα το σχέδιό της για
τη μετανάστευση και ανακοινώνει ότι θα αδράξει τη μοναδική ευκαιρία που της δίνεται να
πάρει πίσω τον «πλήρη έλεγχο»
των συνόρων της χώρας «για
πρώτη φορά έπειτα από πολλές
δεκαετίες». Το Brexit, υποστηρίζει
η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον,
θα περιορίσει την «παραμόρφωση» που προκαλεί η ελεύθερη
μετακίνηση των πολιτών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το νέο σύστημα της Βρετανίας για
όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν βίζα – με γνώμονα πάντα τη

μείωση των μεταναστών – θα
βασίζεται στη λογική των
πόντων, κατά το πρότυπο της
Αυστραλίας. Πρακτικά αυτό
σημαίνει ότι οι ξένοι που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα θα
πρέπει αφενός να μιλούν Αγγλικά
και αφετέρου να έχουν προσφορά

για μία ειδικευμένη εργασία από
«εγκεκριμένο χρηματοδότη». Τα
κριτήρια αυτά θα τους εξασφαλίσουν εξ αρχής 50 πόντους. Συνολικά όμως οι ξένοι εργαζόμενοι θα
πρέπει να εξασφαλίζουν 70
πόντους για να μπορούν να εγκατασταθούν μόνιμα στη βρετανική
επικράτεια. Στα πρόσθετα προσόντα, τα οποία θα ανεβάζουν τη
«βαθμολογία», θα περιλαμβάνονται επίσης επιπλέον τίτλοι
πιστοποίησης, ο μισθός ο οποίος
προσφέρεται, καθώς και η απα-

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Οι συνήθειες που επηρεάζουν
την υγεία μας
Ασκηθείτε: Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει
στην πρόληψη της καρδιοπάθειας, της υπέρτασης, του διαβήτη, της οστεοπόρωσης και
της κατάθλιψης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει
στην πρόληψη του καρκίνου στο παχύ έντερο,
του εγκεφαλικού επεισοδίου και του τραυματισμού της πλάτης. Θα αισθάνεστε καλύτερα
και θα έχετε υπό έλεγχο το βάρος σας αν
ασκείστε τακτικά. Προσπαθήστε να ασκηθείτε
30-60 λεπτά, 4 έως 6 φορές την εβδομάδα.
Ωστόσο, οποιαδήποτε ποσότητα άσκησης
είναι καλύτερη από καθόλου.

Μην κάνετε ηλιοθεραπεία ή σολάριουμ: Η ηλιοθεραπεία συνδέεται με
τον καρκίνο στο
δέρμα. Καλύτερα να
περιορίσετε
την
έκθεση στον ήλιο και
να φοράτε προστατευτικά ρούχα και
καπέλα όταν είστε
έξω.
Το αντηλιακό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Προστατεύει το δέρμα και βοηθά στην πρόληψη του
καρκίνου στο δέρμα. Να φοράτε όλο το χρόνο σε
εκτεθειμένο δέρμα. Επιλέξτε ένα αντηλιακό ευρέως
φάσματος, με τουλάχιστον SPF 15 και ένα που να
μπλοκάρει τις ακτίνες UVA και UVB.
Βρείτε χρόνο για την υγεία του μαστού: Ο καρκίνος του μαστού είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες
θανάτου στις γυναίκες. Μεταξύ των 50 και των 74
ετών οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε
μαστογραφία κάθε 2 χρόνια. Γυναίκες με παράγοντες κινδύνου για καρκίνο μαστού, όπως οικογενειακό ιστορικό καρκίνου στο μαστό μπορεί ενδεχομένως να κάνουν πιο συχνά μαστογραφίες ή να τις
αρχίσουν νωρίτερα.
Ρωτήστε τον γιατρό για άλλες εξετάσεις: Οι ενήλικες θα πρέπει να ρωτήσουν τον γιατρό σχετικά με
την εξέταση για καρκίνο στο παχύ έντερο, στην ηλικία των 50 ετών. Με βάση τους παράγοντες κινδύνου και το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, ο γιατρός
μπορεί ενδεχομένως να θελήσει να σας εξετάσει για
άλλα είδη καρκίνου.

σχόληση σε τομείς όπου καταγράφονται ελλείψεις.
Αντ’ αυτού, σημειώνεται, τα 3,2
εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε. που
έχουν καταθέσει αίτηση να συνεχίσουν να διαμένουν στη Βρετανία
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην
κάλυψη των αναγκών
της αγοράς εργασίας.
Η κυβέρνηση επισήμανε επίσης ότι έχουν
τετραπλασιαστεί οι
εποχικοί εργαζόμενοι
στη γεωργία (σε
10.000), καθώς επίσης «έχει ρυθμιστεί η
κινητικότητα
των
νέων», γεγονός που
επιτρέπει σε 20.000
νέους να έρχονται
κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βάσει των νέων κανόνων μετά το
Brexit, στον έλεγχο των συνόρων
δεν θα γίνονται επίσης δεκτές
ταυτότητες από χώρες όπως η
Γαλλία και η Ιταλία, σε μία προσπάθεια να κλείσουν τα σύνορα
επίσης στους πολίτες εκτός Ε.Ε. οι
οποίοι ταξιδεύουν με πλαστά δελτία ταυτότητας.
Καλλιτέχνες,
ηθοποιοί, μουσικοί, καθώς και
αθλητές να διατηρήσουν κανονικά
το δικαίωμά τους να συμμετέχουν
σε δρώμενα και παραστάσεις.

Σοβαρά … αστειάκια
Πώς λέγεται αυτός που δεν έχει τζάμια;
– Ατζαμής.
– Πώς λέγεται το αμάξι που ανεβαίνει στο
βουνό;
– Κάρ-βουνο!

Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία
cloud στην μάχη κατά του κορωνοϊού

Τ

ο Πεκίνο θα χρησιμοποιήσει την σύγχρονη (ΙΤ)
τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά
και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία
(cloud) στις προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου του
ξεσπάσματος
• Το Πεκίνο «επιστρατεύει» του νέου κοροναϊού.
ότι μέσα μπορεί
Το
αρμόδιο
υπουργείο για
την Βιομηχανία και την Τεχνολογία της Πληροφορικής πρότεινε την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών
εργαλείων για την παρακολούθηση και την ανάλυση
της επιδημίας, τις μετακινήσεις των ανθρώπων,
αλλά και τις προσπάθειες ελέγχου σε κοινωνικό
επίπεδο. Επίσης, παρότρυνε τις τεχνολογικές εταιρίες να συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν στην μάχη κατά του κοροναϊού.
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Οι κατάλληλες τροφές που μειώνουν μειώνουν τις φλεγμονές
φλεγμονή είναι επί της ουσίας
η αντίδραση του σώματος σε
κάποια λοίμωξη, τραυματισμό, ή
κάποιο άλλο ερέθισμα που ο οργανισμός αντιλαμβάνεται ως επιβλαβή.

Η

σποροι, μαργαρίνη, σουσάμι, σπόροι λιναριού, ιχθυέλαια). Αυτά τα
λίπη μπορεί να βοηθήσουν στη
μείωση της φλεγμονής και του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής
νόσου.

Στην χρόνια φλεγμονή, μια σειρά
από καταστροφικές αντιδράσεις
συμβαίνουν όταν η αντίδραση του
ανοσοποιητικού συστήματος -σε
κάποιο ερέθισμα- έχει αποτύχει.
Αυτό προκαλεί βλάβη στα κύτταρα
και, τελικά, οδηγεί σε ασθένειες,
όπως ο διαβήτης τύπου 2, γαστρεντερικές παθήσεις, καρδιακές
παθήσεις, αρθρίτιδα, ακόμη και
διαταραχές της διάθεσης.

Μειώστε την πρόσληψη πρωτεΐνης από ζωικές πηγές:
Μειώστε ειδικά τα κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα. Επιλέξτε
φυτικής προέλευσης πηγές πρωτεϊνών, όπως φασόλια, φακές, ρεβίθια και σόγια.

Αυξήστε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών: Τα φρούτα
και τα λαχανικά είναι πλούσια σε
βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην
προστασία κατά της φλεγμονής.
Προσπαθήστε να τρώτε 2-3 φρούτα την ημέρα και να συμπεριλαμβάνετε πάντα λαχανικά και σαλάτες στα κυρίως σας γεύματα.
Επιλέξτε φρούτα και λαχανικά που
έχουν έντονο πράσινο, πορτοκαλί,
κίτρινο και μοβ χρώμα, καθώς
αυτά έχουν και την μεγαλύτερη
θρεπτική αξία.
Αποφύγετε υδρογονωμένα και
τρανς λιπαρά: Αυτά υπάρχουν
στα προϊόντα “φαστ φουντ”, στα
τηγανητά φαγητά (π.χ. τηγανητές
πατάτες) και στα ψημένα αγαθά
(π.χ. μπισκότα, κράκερ). Η διαδικασία της υδρογόνωσης προκαλεί
το σχηματισμό τρανς λιπαρών
οξέων. Τα τρανς λιπαρά αυξάνουν

τα επίπεδα της LDL (“κακής) χοληστερόλης, ενώ μείνουν εκείνα της
HDL (“καλής”) χοληστερόλης στο
αίμα. Έχει αποδειχτεί, επίσης, ότι
οδηγούν σε παχυσαρκία και σε
ανισορροπία στην αντίσταση στην
ινσουλίνη (διαβήτης - δείτε το
ακόλουθο βίντεο).
Αποφύγετε τη ζάχαρη: Η ζάχαρη
αυξάνει το επίπεδο γλυκόζης στο
αίμα και κατά συνέπεια οδηγεί σε

Ταύρος: Είναι μια πολύ καλή εποχή, η οποία θα
μπορούσε να σας δώσει ό,τι καλύτερο. Μπορείτε
να επιλύσετε διαφορές που έχετε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες σας. Ένα θέμα οικονομικό, που έχει σχέση με τα επαγγελματικά σας,
μπορεί να καθυστερεί αλλά θα πραγματοποιηθεί.
Πάνω από όλα, το τέλος της εβδομάδας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για σας που είστε γεννημένοι τις
πρώτες μέρες του Μαΐου. Επωφεληθείτε, λοιπόν,
αλλά προσέχετε και την υγεία σας.
Δίδυμοι: Είναι μια εποχή, κατά την οποία μπορείτε να σταθεροποιήσετε μια σχέση ή μια συνεργασία, η οποία είναι σημαντική. Απρόβλεπτες
καθυστερήσεις, παρανοήσεις ή λάθη κατά την
διάρκεια ενός ταξιδιού ή γενικότερα σε θέματα
που έχουν σχέση με την οικογένειά σας. Ταξίδια
στο εξωτερικό με πρόσωπα της οικογένειάς σας
θα μπορούσαν να σας απασχολήσουν, ενώ η
επαγγελματική και η κοινωνική σας ζωή είναι
αρκετά σημαντικές.
Καρκίνος: Έρχεστε πιο κοντά στον σύντροφό
σας ή τους συνεργάτες σας. Υπάρχουν κάποια
θέματα τα οποία πρέπει να διευθετήσετε. Είναι
μια πολύ καλή μέρα για σας που είστε γεννημένοι
γύρω στις 10-12 Ιουλίου, για να συζητήσετε για
μια σχέση ή μια συνεργασία και να την σταθεροποιήσετε. Οι Καρκίνοι των τελευταίων ημερών
(17-19 Ιουλίου) προσέχετε, γιατί υπάρχει ένταση
σε οικογενειακό επίπεδο. Όμως τα σχέδια που
έχετε για ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις

SUDOCOU

Επιλέξτε υδατάνθρακες από ολικής άλεσης δημητριακά
Πρόκειται για μια πολύτιμη πηγή
φυτικών ινών και θρεπτικών
συστατικών. Οι υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες και χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη υδατάνθρακες
βοηθούν στον έλεγχο των επιπέ-

• Η φλεγμονή δεν είναι παρά μια φυσιολογική και απαραίτητη διαδικασία της αυτοπροστασίας του οργανισμού
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
υψηλά επίπεδα ινσουλίνης και κατά συνέπεια- σε αύξηση του
σωματικού βάρους. Τα κύτταρα
του κοιλιακού λίπους απελευθερώνουν φλεγμονώδεις ουσίες που
επιδεινώνουν τη φλεγμονή.
Αυξήστε τα ακόρεστα λίπη /
έλαια: Προσπαθήστε να περιλαμβάνετε μικρές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών στα γεύματά σας.
Αυτά έχουν μονοακόρεστες λιπαρές ουσίες (π.χ. ελαιόλαδο, έλαιο
canola, αβοκάντο, φιστίκια, κάσιους) και πολυακόρεστα λιπαρά
(π.χ. ηλιέλαιο, σογιέλαιο, ηλιό-

δων γλυκόζης στο αίμα και βελτιώνουν τα επίπεδα ενέργειας. Ο
βέλτιστος έλεγχος της γλυκόζης
του αίματος και κατά συνέπεια η
μικρότερη απόκριση ινσουλίνης
είναι σημαντικά για τη μείωση της
φλεγμονής
στο
σώμα.
Προσπαθήστε να περιλαμβάνετε
ολικής αλέσεως υδατάνθρακες στα
περισσότερα από τα γεύματά σας,
όπως σίκαλη, ολικής αλέσεως
κράκερς, δημητριακά πλούσια σε
φυτικές ίνες, καστανό ρύζι, νιφάδες βρώμης, κινόα, καλαμπόκι και
το κριθάρι.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα συζητήσετε για σχέσεις και συνεργασίες. Το κυριότερο για σας είναι ότι μπορεί να
σταθεροποιηθεί ένα σημαντικό θέμα, που έχει
σχέση με τα οικονομικά και επαγγελματικά σας
ζητήματα. Οι σχέσεις σας με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας ευνοούνται. Οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι σημαντικό για σας αυτό τον καιρό
θα μπορούσατε να το επιλύσετε, ιδιαίτερα το
τέλος της εβδομάδας. Αποφύγετε εντάσεις των
τελευταίων ημερών και ζητήστε από φίλους να
σας βοηθήσουν.
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φαίνεται ότι πραγματοποιούνται αυτόν τον
καιρό.
Λέων: Είναι μια πολύ καλή μέρα, για να ρυθμίσετε θέματα οικονομικά, ενώ και ένα θέμα εργασίας
μπορεί να έρθει τώρα στο προσκήνιο και να
πραγματοποιηθεί. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη
θέματα εργασίας τα οποία σας φορτίζουν όμως
προωθούνται. Με τον σύντροφό σας ή τους
συνεργάτες σας μπορεί να μην μπορείτε να βρείτε ουσιαστικά λύσεις που να σας ικανοποιούν.
Οτιδήποτε έχει σχέση με μετακινήσεις και συζητήσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας αυτή
την εποχή ευνοείται με τον καλύτερο τρόπο.
Παρθένος: Προοπτικές για μια συναισθηματική
σταθερότητα. Αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες
μέρες του ζωδίου σας, ένα θέμα εργασίας μπορεί
να καθυστερεί αλλά θα πραγματοποιηθεί. Γενικά
μπορεί να είστε σε μια φάση, κατά την οποία
πολλά σταθεροποιούνται και πολλά πραγματοποιούνται. Ιδιαίτερα στο τέλος της εβδομάδας
μπορείτε να έχετε την πεποίθηση ότι με τον
σύντροφό σας ή τους συνεργάτες σας θα έχετε
κάποιες σημαντικές λύσεις.
Ζυγός: Είναι μια πολύ καλή περίοδος, η οποία
είναι σημαντική, για να μπορέσετε να επιλύσετε
ένα οικογενειακό θέμα σας. Τα οικογενειακά και
τα οικονομικά σας έρχονται στο προσκήνιο, ενώ
θέματα που έχουν σχέση με την δουλειά σας
πραγματοποιούνται. Έχετε έγνοια για τα παιδιά
ή τον ερωτικό σας σύντροφο, θέματα των οποίων σας φορτίζουν λόγω του ανάδρομου Ερμή. Το
τέλος της εβδομάδας είναι θεαματικό για ένα
θέμα της εργασίας σας.
Σκορπιός: Εσείς που έχετε γεννηθεί τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου σας βρίσκετε λύσεις, οι
οποίες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για μια
σχέση ή μια συνεργασία σας γενικότερα. Βεβαίως
ένα οικογενειακό σας θέμα, που έχει σχέση είτε με
τα παιδιά είτε με τα οικονομικά σας, μπορεί να
μην σας αφήνει να ηρεμήσετε. Η συναισθηματική
σας ζωή, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 25-26

Οκτωβρίου, λέει ό,τι καλύτερο για σας. Μπορεί
ακόμα να προχωρήσετε σε ένα επιχειρηματικό
σχέδιο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Το
τέλος της εβδομάδας είναι ιδανικό για σας που
είστε γεννημένοι γύρω στην 1η Νοεμβρίου.
Τοξότης: Είναι μέρες κατά τις οποίες θα σας
απασχολήσουν άμεσα τα οικονομικά σας.
Μετακινήσεις, συζητήσεις με πρόσωπα του
περιβάλλοντός σας ίσως να μην εξελίσσονται
άκρως ικανοποιητικά, όμως θέματα οικογενειακά φαίνεται ότι σας ευνοούν. Ή η οικογένεια
βοηθάει τα σχέδιά σας ή εσείς βοηθάτε γενικότερα την οικογένειά σας. Κάτι αναπάντεχο θα
υπάρξει τους επόμενους μήνες για σας που είστε
γεννημένοι αρχές Δεκεμβρίου.
Αιγόκερως: Περιμένετε κάτι πάρα πολύ καλό
εσείς που είστε γεννημένοι στις αρχές Ιανουαρίου
και έχει σχέση με σημαντικά θέματα. Οι συζητήσεις και οι επαφές ευνοούνται. Αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες του ζωδίου σας, παρά
το γεγονός ότι έχετε προβλήματα στον επαγγελματικό σας χώρο, μια σχέση ή μια συνεργασία
σας σταθεροποιείται. Φίλοι γενικότερα σας βοηθούν, ενώ η καθημερινή σας ζωή λέει πολλά.
Υδροχόος: Εσείς οι Υδροχόοι μη μένετε μόνοι
αυτόν τον καιρό και μην επιτρέπετε στο άγχος να
σας κυριεύει. Σήμερα είναι μια πολύ καλή ημέρα
για να κάνετε μυστικές επαφές ή μυστικές συνεργασίες, οι οποίες είναι σημαντικές, ενώ ακόμη
δεν πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Στο τέλος της
εβδομάδας πλησιάζετε μια λύση στα προβλήματά σας που έχουν σχέση με την εργασία σας ή
την υγεία σας.
Ιχθείς: Μια σχέση ή μια συνεργασία σας σταθεροποιείται, ειδικά αν είστε γεννημένοι προς το
τέλος του ζωδίου σας, μετά τις 10 Μαρτίου.
Αλλά και εσείς που έχετε γενέθλια αυτές τις μέρες
μπορείτε να περιμένετε κάτι ιδιαίτερα καλό, το
οποίο θα σας ικανοποιήσει. Προσπαθήστε, λοιπόν, να επωφεληθείτε από την εβδομάδα αυτή, η
οποία λέει πολλά.

Σουπιές κρασάτες με σπανάκι
Υλικά: 1 κιλό σουπιές με το μελάνι τους (τεμαχισμένες
αν είναι μεγάλες), 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο,
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, 1 φλ. κόκκινο ξηρό κρασί,
2 μεγάλες, ώριμες ντομάτες, 1 κουταλάκι πελτέ ντομάτας, διαλυμένο σε 2 κουταλιές νερό, ½ κουταλάκι
ζάχαρη, 1 ξυλαράκι κανέλα, 3-4 γαρίφαλα,
3 δέσμες σπανάκι, καθαρισμένο από τις ρίζες και τα
σκληρά μέρη των μίσχων και τεμαχισμένο,
1 κουταλιά ελαιόλαδο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα, 2 κουταλιές πέστο βασιλικού (Pesto) αραιωμένο με 1 κουταλιά ελαιόλαδο, Αλάτι, πιπέρι.
Εκτέλεση: Χαράζετε σταυρωτά τον πάτο των ντοματών και τις ρίχνετε σε ένα κατσαρολάκι με νερό που
σιγοβράζει. Τις στραγγίζετε, τις κρυώνετε με τρεχούμενο νερό, τις ξεφλουδίζετε και τις ψιλοκόβετε.
Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μια άβαθη, πλατύστομη
κατσαρόλα και σοτάρετε μέσα τις σουπιές μαζί με το
κρεμμύδι, μέχρι μόλις να αρχίσει να παίρνει χρώμα το
κρεμμύδι και τις σβήνετε με το κρασί. Αφήνετε να
κοχλάσουν για λίγο μέχρι να εξατμιστεί το κρασί και
να μείνει το 1/4 περίπου και προσθέτετε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, τον ντοματοπελτέ, τη ζάχαρη,
την κανέλα, τα γαρίφαλα, ελάχιστο αλάτι (τα
μαλάκια έχουν το δικό
τους αλάτι) και μπόλικο
πιπέρι. Όταν κοχλάσουν, χαμηλώνετε τη
φωτιά, σκεπάζετε την κατσαρόλα και σιγοψήνετε το
φαγητό για 15-20 περίπου λεπτά, μέχρι να δέσει η
σάλτσα του, ανακατεύοντάς το συχνά (τα μαλάκια
πιάνουν εύκολα στην κατσαρόλα). Στο μεταξύ, ετοιμάζετε το σπανάκι: Σοτάρετε σε μια κατσαρόλα στο
ελαιόλαδο τα κρεμμυδάκια μέχρι να μαραθούν.
Ξεπλένετε καλά το σπανάκι και το ρίχνετε στη κατσαρόλα με όσο νερό κόλλησε στα φύλλα τους. Ύστερα το
αλατοπιπερώνετε, ανακατεύετε μέχρι να κατεβάσει το
νερό του και να εξατμιστεί όλο και το αποσύρετε από
τη φωτιά. Το αρωματίζετε ανακατεύοντας μέσα το
μισό πέστο με ελαιόλαδο.Σερβίρετε το σπανάκι σε 4
πιάτα, βάζετε από πάνω τις σουπιές και τα γαρνίρετε
με το υπόλοιπο αραιωμένο πέστο.Παραλλαγή:
Μπορείτε μαζί με τις ντομάτες να βάλετε και το σπανάκι και να το ψήσετε μαζί με το φαγητό, χωρίς να το
σοτάρετε με κρεμμυδάκι φρέσκο και χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πέστο βασιλικού. Επίσης, μπορείτε να
αντικαταστήσετε τις 2 ντομάτες και πελτέ ντομάτας
με 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα ντοματάκια κονσέρβας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 800 - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1965

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΤΣΑ

Σ

την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, του
Πολιτισμού και πλήθους θαυμαστών του, κηδεύθηκε ο δεξιοτέχνης του γέλιου Κώστας Βουτσάς που
πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Αν και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, δεν έλειψε στιγμή από το σανίδι.
Μάλιστα λίγες ημέρες πριν μπει στο νοσοκομείο έπαιζε στην παιδική παράσταση του θεάτρου
Μπρόντγουέι, «Σταχτοπούτα».
Την τραγική είδηση ανακοίνωσε η ηθοποιός Χριστίνα
Αλεξανίαν, η οποία σε λίγες γραμμές αποτύπωσε την
μορφή του αγαπητού ηθοποιού που γαλούχησε τρεις
γενιές με το ανεπανάληπτο γέλιο του.
«Έφυγες λατρεμένε.. πόση αγάπη γενναιόδωρα πρόσφερες! Το γέλιο σου, η γλύκα σου, η λάμψη σου και η
αγάπη σου για το θέατρο και τους ανθρώπους, θα σε
κρατούν στην μνήμη όλων μας! Τυχεροί όσοι βρεθήκαμε κοντα σου και μοιραστήκαμε την σκηνη μαζί σου!
Κρατώ τον τελευταίο μας χορό στην σκηνή-εκείνο το
βαλς-που αδημονούσα κάθε βράδυ να έρθει! Στην
υπόκλιση σου, ένα ολόκληρο θέατρο σε αποθέωνε!
Μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή! Μοναδικέ έφηβε
καλό ταξίδι. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια σου. Πολύτιμο φυλαχτό στην ψυχή μου η απλότητα, η καλοσύνη, ο σεβασμός, οι συμβουλές σου, η διακριτικότητα και το μεγαλείο σου!»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απουσία λόγω
ασθενείας, όσοι
τίθενται σε καραντίνα
λόγω Κωρονοϊού

Σ

ύμφωνα με σημερινή
απόφαση
του
Υπουργικού Συμβουλίου η
οποία λήφθηκε μετά από
πρόταση της Υπουργού
Εργασίας, Πρόνοιας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η
υποχρεωτική απουσία από
την εργασία με οδηγίες ή
εντολή των Αρχών σε καραντίνα και εφόσον θα κατέχουν πιστοποιητικό που θα
εκδίδεται από το Υπουργείο
Υγείας, κατ’ οίκον περιορισμό ή άλλως πως, θα τυγχάνει χειρισμού ως να ήταν
απουσία λόγω ασθένειας
από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Κάθε περίπτωση απουσίας που θα
γίνεται αποδεκτή ως απουσία λόγω ασθενείας από
τον Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, θα τυγχάνει
του ίδιου χειρισμού και από
τον εργοδότη.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων

Κ

ατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο,
Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο
2020 το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων διεξάγει ειδική στοχευμένη εκστρατεία επιθεωρήσεων των
εργοταξίων.
Ο κατασκευαστικός τομέας είναι
τομέας ψηλού κινδύνου, με ψηλό
Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων και
τον ψηλότερο Δείκτη Σοβαρότητας
Ατυχημάτων. Τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα αυτό που
συνοδεύεται με αύξηση του αριθμού,
του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων
και
του
Δείκτη
Σοβαρότητας
Ατυχημάτων.
Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που
εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις
των εργοταξίων καθώς και τα αίτια
των ατυχημάτων, επαγγελματικών
ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβησαν τα τελευταία
χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών σε εργοτάξια. Σκοπός της
εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση
όλων των εμπλεκομένων στα κατασκευαστικά έργα και η εφαρμογή
προληπτικών και προστατευτικών

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και
επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον
τομέα αυτό. Ο στόχος της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των
εμπλεκομένων συντελεστών έργων
(π.χ. ιδιοκτητών έργων, μελετητών /
επιβλεπόντων, εργολάβων, υπεργολάβων) με τις διατάξεις της περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νομοθεσίας.

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

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για
την εν λόγω εκστρατεία καθώς και
ενημερωτικά έντυπα για τις βασικές
διατάξεις της νομοθεσίας είναι διαθέσιμα
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Για
πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
αρμόδιο Λειτουργό στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

morphanides@dli.mlsi.gov.cy, ή/και
στα τηλ. 22405660 / 22405615.

Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Χρήσιμες πληροφορίες για όσους ταξιδεύουν
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν μπορούν να επικοινωνούν στα
κάτωθι τηλέφωνα:
Λειτουργός
Υπηρεσίας
του
Υπουργείου
Εξωτερικών (ΥΠΕΞ): +357 99660129 (μόνο σε περιπτώσεις εκτός ωρών εργασίας*)
Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ: +357
22801000 (24/7)
Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ: +357
22651113 (07:30/08:30 – 15:00/16:00, Δευτέρα Παρασκευή).

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Στο «Χ» και πάλι το αιώνιο ντέρμπι

Γλυκό αντίο
στην Κική Δημουλά

Μ

ε θερμό χειροκρότημα, πλήθος
κόσμου αποχαιρέτησε την Κική
Δημουλά στην τελευταία της κατοικία. Η
κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη στο Α'
Νεκροταφείο Αθηνών, ως «ελάχιστος
φόρος τιμής» στη σπουδαία ποιήτρια
που με τη γλωσσική τόλμη που πάντα τη
διέκρινε, μίλησε με μοναδικό τρόπο μέσα
από το έργο της για την υπαρξιακή αγωνία, την απουσία, την απώλεια του χρόνου, τη φθορά και τη μοναξιά. Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος
και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και εκπρόσωποι των
γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτικού κόσμου.

Στην επικήδειο ομιλία της, η υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα
Μενδώνη υπογράμμισε: «Εμείς, σήμερα, είμαστε όλοι γύρω της να την αποχαιρετήσουμε επειδή ετοιμάστηκε να
φύγει, χωρίς ποτέ να μας αφήσει. Να
της πούμε δυο λόγια, όχι για το έργο
της που είναι συγκλονιστικό στην κάθε
στροφή του, καθρεφτίζοντας όλα εκείνα που στη ζωή μας εμείς δεν τολμάμε
ακόμη να αρθρώσουμε.
Ούτε για τη λαμπρή λιακάδα, τα ποιήματά της, που μετανάστευσαν σε
τόσες ξένες γλώσσες. Αλλά για αυτή
την ομορφιά που εξέπεμπε χάρη στη
μυστική αγάπη της για τη ζωή, που τη
μετρούσε με το φως που ανεπαίσθητα
χανόταν. Και όσο χανόταν, τόσο δυνάμωνε η περιέργειά της να εξερευνήσει
όσα έφυγαν, όσα συναισθήματα άφηναν το αποτύπωμά τους, όσα πονούσαν τη μνήμη της. Είμαστε όλοι ευλογημένοι που διασταυρωθήκαμε μαζί
της. Χαρήκαμε το λόγο της, την παιγνιώδη της διάθεσή, την κρίση της για
τα σοβαρά που τα συνόδευε πάντα η
ευγένεια, η ταπεινότητα και η υπομονή
της.

Ι

σόπαλο χωρίς τέρματα το "αιώνιο"
ντέρμπι ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την
Ομόνοια, στο πλαίσιο της 22ης και
τελευταίας αγωνιστικής για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ό,τι
συνέβη δηλαδή και στον πρώτο γύρο
(0-0). Στην κορυφή η Ομόνοια με 43
βαθμούς όσους βαθμούς έχει και η
Ανόρθωση, αλλά υπερτερεί στην ισοβαθμία. Στο -4 από Ομόνοια και Ανόρθωση η ομάδα του Ουζουνίδη. Οι "πράσινοι" την 1η αγωνιστική των πλέι οφ
θα αναμετρηθούν με την ΑΕΛ στη Λεμεσό, το ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα επίσης
στο Τσίρειο.
Στο Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος η
ΑΕΚ νίκησε την πρωτοπόρο Ανόρθωση
με 2-1 και έφτασε στους 35 βαθμούς.Η
ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τρισκόφσκι. Στο 49ο λεπτό ο Τρισκόφσκι
με κεφαλιά ανέβασε το δείκτη του σκορ
στο 2-0. Η Ανόρθωση που παρέμεινε
στους 43 βαθμούς, μείωσε στο 90ο
λεπτό με τον Κατσαράβα.

Την Ελλάδα που θέλουμε, απέναντι στο
σαθρό πολιτικό σύστημα, την υποκουλτούρα και το σάπιο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα.
Ξ.Ξ

• Ο Μαρίνος Ουζουνίδης εφνιδίασε την Ομόνοια με την την τακτική του,
αλλά έδειξε αδυναμία να σκοράρει
• Η Δόξα τα ΛΑΘΗ, η Πάφος τα ΓΚΟΛ!
• Πάλεψε η Σαλαμίνα για το «θαύμα» της εισόδου στην πρώτη εξάδα,
όμως δεν τα κατάφερε…
• Το ντεφορμάρισμα της «Κυρίας» συνεχίζεται
• Δύσκολος ο Φεβρουάριος για τον Απόλλωνα

Μετά από καιρό επέστρεψαν τα χαμόγελα στις τάξεις των κιτρινοπράσινων

Η Ένωση επικράτησε του Ολυμπιακού
στο "Τάσος Μάρκου με 3-0 και πήρε μια
πολύ σημαντική νίκη στην 22η αγωνιστική, πριν την έναρξη των πλέι οφ. Οι
σκόρερ για τους βυσσινί ήταν οι Σαντίκ
με δύο γκολ (68',90+2') και Ουντόζι στο
83'.Με τη νίκη της η ΕΝΠ ανέβηκε στη
10η θέση με 22 βαθμούς ξεπερνώντας
τον Εθνικό, ενώ μείωσαν την απόσταση
από τους μαυροπράσινους στους 2
βαθμούς που έμειναν στους 24.
Τη νίκη που τον κρατά στο «κόλπο» της
διεκδίκησης του τίτλου πανηγύρισε ο
Απόλλων σε βάρος της Νέας Σαλαμίνας
(3-1) στο «Αμμόχωστος», στο πλαίσιο
της 22ης αγωνιστικής και τελευταίας
της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος.
Πάλεψε για το «θαύμα» της εισόδου
στην πρώτη εξάδα η ομάδα της Αμμοχώστου, όμως δεν τα κατάφερε…

Πάφο, ωστόσο από ένα σημείο και μετά
ξεκίνησε να κάνει λάθη, το ένα πίσω
απ' το άλλο. Κάτι που η Παφιακή ομάδα
δεν άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτο,
κάνοντας... πάρτι στο "Μακάρειο", επικρατώντας με το επιβλητικό 4-0 σε
παιχνίδι.Χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα
για την Πάφο η οποία δεν μπόρεσε να
μπει στην πρώτη εξάδα, αφού την ίδια
ώρα η ΑΕΛ κέρδισε τον Εθνικό.

Η ΑΕΛ θα είναι η πρώτη αντίπαλος της
πρωτοπόρου Ομόνοιας στη β’ φάση
Η Δόξα ξεκίνησε καλά και έδειχνε ικανή
να... κάνει την ζημιά κόντρα στην

1

Καταφανώς ανώτεροι οι γαλαζοκίτρινοι στο πρώτο ημίχρονο
αλλά οι πράσινοι σαφώς ανώτεροι στο δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησαν το παιχνίδι

2

Η Ανόρθωση διέρχεται μια περίοδο κάμψης την οποία καλείται
να ξεπεράσει άμεσα αφού τώρα αρχίουν τα δύσκολα

3

Ξανά στο κόλπο του τίτλου ο Απόλλωνας. Μάρτιος και Απρίλιος
επιφυλάσσει πολλές συγκινήσεις

4

Χαμόγελα στις τάξεις της ΕΝΠ μετά την τριάρα σε βάρος του
Ολυμπιακού. Το θετικό για την Ένωση είναι ότι παρουσιάζεται
ανεβασμένη την κατάλληλ στιγμή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η ΑΕΛ άφησε με την όρεξη τις ομάδες
που «λιγουρεύονταν» την 6η θέση,
αφού σκόρπισε στους τέσσερις ανέμους
τον Εθνικό και «κλείδωσε» συμμετοχή
στο πρώτο γκρουπ στη δεύτερη φάση
του πρωταθλήματος. Οι γαλαζοκίτρινοι με πρωταγωνιστές τους Εμαέ και
Μάιντεβατς συνέτριψε με 4-1 τον Εθνικό Άχνας στο Τσίρειο.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Ελλάδα που θέλουμε
Η Κική Δημουλά υπηρέτησε με ζήλο την
ωραία Ελλάδα, την Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Σπουδαία ποιήτρια,
σπάνιος άνθρωπος. Μόνο και μόνο
που διαβάζεις τους στίχους της θα την
αγαπήσεις. Και μαζί, θα αγαπήσεις
και την Ελλάδα. Την ωραία Ελλάδα. Τη
γλυκειά Ελλάδα της Κικής Δημουλά,
του Μάνου Χατζιδάκη, του Μίκη θεοδωράκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, της
Μαρίας Κάλλας, της Πηνελόπης Δέλτα,
της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ και
τόσων άλλων φυσιογνωμιών του
Πολιτισμού και του Πνεύματος.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Διακήρυξη για την 8η Μαρτίου 2020

Τ

ιμώντας την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, η ΣΕΚ συνεχίζει αδιάκοπα τον αγώνα
για αποκατάσταση των δημοκρατικών ελλειμάτων και
εξάλειψη των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών με
απώτερο στόχο την προαγωγή και εμπέδωση ποιοτικότερων συνθηκών εργασίας για το σύνολο των
εργαζομένων, ανδρών και γυναικών.
Αδιαπραγμάτευτος μας στόχος παραμένει η πρόοδος
και η εξέλιξη της κοινωνίας στη βάση μιας ισότιμης
συνύπαρξης και συμμετοχής η οποία να προσφέρει
την προοπτική σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να
αξιοποιεί το ανθρώπινο του δυναμικό με βάση τις
δεξιότητες και ικανότητες του και όχι με βάση το
φύλο.
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ενώνει τους πολίτες
που υπερασπίζονται τις αρχές και αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας και τα πανανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δεν μπορούν να θεμελιωθούν όσο εξακολουθούν γυναίκες να υφίστανται διακρίσεις στην απασχόληση και να υπόκεινται σε πολλές μορφές βίας και ανεπίτρεπτων συμπεριφορών.
Η πρόοδος που επιτεύχθηκε στα ζητήματα ισότητας
είναι ομολογουμένως αξιοσημείωτη. Παρόλα αυτά
δεν εφησυχάζουμε μέχρι να αναγνωρισθεί στην πράξη
η αξία των γυναικών σε κάθε έκφανση της εργασιακής, συνδικαλιστικής, κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής ζωής της χώρας.
Με δεδομένη πλέον τη σταθερή πορεία ανάπτυξης και
προόδου της κυπριακής οικονομίας, η πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει εκ νέου τις πολιτικές της στοχεύοντας στην ενίσχυση και διεύρυνση της ποιοτικής
συμμετοχής της γυναίκας στο καθημερινό γίγνεσθαι.
Προς αυτή την κατεύθυνση, καλούμε τις γυναίκες να
μην εφησυχάζουν αλλά να πάρουν δύναμη από τη
δύναμη τους, στοχεύοντας:
• Στην ενδυνάμωση της θέσης τους μέσα στην εργασία, επωφελούμενες το νομοθετικό πλαίσιο που
θωρακίζει τα δικαιώματα τους.
• Στην αξιοποίηση των θεσμών για να θέτουν τέρμα σε
ανεπιθύμητες συμπεριφορές.
• Στη δυναμική διεκδίκηση της Ίσης Αμοιβής για όμοια
εργασία και για εργασία Ίσης Αξίας.
• Στην αξιοποίηση του Κώδικα αντιμετώπισης της
σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται:
- Για τον τερματισμό των διακρίσεων στις προσλήψεις όπως και της περιορισμένης δυνατότητας για
επαγγελματική ανέλιξη.
- Για την Ίση αμοιβή ώστε να εξαλειφθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
-Ενάντια στις απολύσεις ή οποιεσδήποτε άλλες
δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος εγκύων γυναικών.
-Ενάντια σε κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης
και βίας.
- Για περαιτέρω ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου
για έγκαιρη διερεύνηση καταγγελιών από τους κρατικούς θεσμούς.
- Επαναξιολόγηση των πολιτικών για τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας.
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μέρα στοχοπροσήλωσης και επαναπροσδιορισμού.
• Θέλουμε τη γυναίκα επιστήμονα και την καθε εργαζόμενη να διαπρέπουν στην εργασία τους.
• Θέλουμε τη σύγχρονη γυναίκα να αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες.
• Διεκδικούμε το επιτυχές πρότυπο της γυναίκας
εργαζόμενης.
• Οραματιζόμαστε τον απεγκλωβισμό της γυναίκας
από τον φαύλο κύκλο των στερεοτύπων. Ένα όραμα
που εμφορείται και καθοδηγείται από τις αρχές της
ισότητας από την ανεμπόδιστη και ισότιμη πρόσβαση
σε κάθε πεδίο του βίου μας χωρίς διακρίσεις, από την
απρόσκοπτη απόλαυση των δικαιωμάτων για όλους
τους ανθρώπους, την οριστική εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών, την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

• Καταρχήν θετική η στάση του εργοδοτικού συνδέσμου Σ.Ε.Μ.Η.Ε.Κ.

Ανεστάλησαν τα απεργιακά μέτρα στους κλάδους της Βιομηχανίας

Η

απεργία διαρκείας στους κλάδους μεταλλουργίας και μηχανολογίας– ηλεκτρολογίας που ήταν
προγραμματισμένη να ξεκινήσει
στις 27 Φεβρουαρίου ανεστάλη
μετά την συνάντηση που έγινε στη
Μεσολαβητική Υπηρεσία του
υπουργείου Εργασίας την περασμένη Πέμπτη στην παρουσία του
Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών
Έργων (Σ.Ε.Μ.Η.Ε.Κ) στην παρουσία
της ΟΕΒ. Η συντεχνιακή πλευρά

ανέπτυξε τις θέσεις της επί της
Μεσολαβητικής Πρότασης. Η εργοδοτική πλευρά μαζί με την ΟΕΒ

• Απεργία διαρκείας από 9
Μαρτίου σε περίπτωση που οι
εργοδότες αρνηθούν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση
δεσμεύθηκαν να θέσουν τη Μεσολαβητική Πρόταση στη γενική
συνέλευση των μελών της στις 6

Μαρτίου 2020. Στις 9 Μαρτίου θα
γίνει νέα μεσολαβητική συνάντηση.
Αν οι εργδότες αρνηθούν τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης,
τότε θα τεθεί σε ισχύ η συντεχνιακή απόφαση για απεργία διαρκείας. Στο μεταξύ οι συντεχνίες
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. – ΣΕΚ και Σ.Ε.Μ.Μ.Η.Κ. –
ΠΕΟ κάλεσαν τον Σύνδεσμο Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου
(ΣΥ.ΜΕ.ΒΙ.Κ) σε κοινή συνάντηση
στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
του Υπουργείου Εργασίας.

Επιτυχής η χθεσινή 24ωρη απεργία στην υπηρεσία
σκυβάλων του Δήμου Πάφου

Ο

ι εργαζόμενοι στην υπηρεσία
σκυβάλων του Δήμου Πάφου
κατήλθαν χθές σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία, διαμαρτυρόμενοι
στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάφου να προχωρήσει στην πλήρη αποξένωση
και ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας
περισυλλογής σκυβάλων.

• Τα μέτρα θα κλιμακωθούν
ή όχι ανάλογα με τη στάση
που θα επιδείξει ο Δήμος
Οι συντεχνίες των εργαζομένων
ΟΗΟ-ΣΕΚ,
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
και
ΔΕΕΚΔΟΚΩ – ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη
λύπη τους για τυχόν ταλαιπωρία
των πολιτών επιρρίπτοντας στον
Δήμο Πάφου την απόλυτη ευθύνη

για την ανεπιθύμητη κατάσταση
που προκλήθηκε. Οι εργαζόμενοι
είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τα μέτρα, αν ο Δήμος δεν υπαναχωρήσει από την άτεγκτη θέση
του και δεν προχωρήσει σε άλλες
διευθετήσεις σε συνεννόηση με το
συνδικαλιστικό κίνημα που θα
έχουν ως κύριο άξονα τη διατήρηση των δραστηριοτήτων στο Δήμο,
ώστε να διασφαλιστούν ρυθμισμέ-

νες εργασιακές σχέσεις προωθώντας από κοινού μέσω διαλόγου την
περαιτέρω παροχή ποιοτικότερων
και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους δημότες. Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των
απεργών η ώρα 10.00 π.μ για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για
τα επόμενα συνδικαλιστικά βήματα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα της Ισότητας

Η

Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας
που εορτάζεται την 8η Μαρτίου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης
ότι οι σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να θωρακίζουν τις γυναικείες
κατακτήσεις, στοχεύοντας σε μια
Ισότιμη Δημοκρατική Κοινωνία. Τα
Επαρχιακά Τμήματα εργαζομένων
γυναικών ΣΕΚ διοργανώνουν εκδηλώσεις τιμώντας την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας σε όλες τις
επαρχίες διατρανώνοντας ότι το
Κίνημα θα συνεχίσει ακατάπαυστα
να αγωνίζεται για μια κοινωνία
χωρίς διακρίσεις.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Πέμπτη 5 Μαρτίου
6.30μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Αμμοχώστου στο Παραλίμνη με θέμα το
«Αλτσχάιμερ» με ομιλήτρια τη
Λουΐζα Βερεσιέ Ψυχίατρο. Χαιρετισμό θα απευθύνει η επαρχιακή
γραμματέας του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου Νίκη Χαλαμάντουρου.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Δευτέρα 9 Μαρτίου,
5.30 μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λευκωσίας στον Στρόβολο θα συζητηθεί το θέμα: «Ο κύκλος της Βίας».
Η διευθύντρια των φυλακών Άννα
Αριστοτέλους και η Δρ. Αννα
Πλεύρη, Ακαδημαϊκός, θα αναλύσουν το μείζον ζήτημα της βίας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα

√ Μέλη της γραμματείας και αξιωματούχοι των εργατικών
κέντρων θα δώσουν δυναμικά το παρόν τους
στους χώρους εργασίας

√ Συνεχής και αταλάντευτη η προσπάθεια της ΣΕΚ
για εμπέδωση Ίσων Ευκαιριών για όλους
απευθύνει η γραμματέας του τμήματος Λευκωσίας Κερύνειας Νατάσα Ιωάννου
ΛΑΡΝΑΚΑ: Δευτέρα 9 Μαρτίου, 6
μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας
με ομιλήτρια την Βουλευτή του
ΔΗΣΥ Λευκωσίας Ξένια Κωνσταντίνου. Χαιρετισμό θα απευθύνει η
επαρχιακή γραμματέας Εύη Λουκά.

Σε Λεμεσό και Πάφο και σε όλα τα
υπόλοιπα εργατικά κέντρα της
ΣΕΚ, αξιωματούχοι θα επισκεφθούν χώρους εργασίας όπου θα
αναλύσουν το νόημα της ημέρας
καθώς και τις διεκδικήσεις της ΣΕΚ
στα ζητήματα Ισότητας τα οποία
δεν αφορούν αποκλειστικά τον
γυναικείο πληθυσμό αλλά ολόκληρη την Κυπριακή Κοινωνία.

