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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2834
TIMH 0.68€(£ 0.40)

Η υπερήφανη και δημιουργική 70χρονη πορεία της ΣΕΚ
μας επιφορτίζει με ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες
για εντατικοποίηση της προσπάθειας που αποσκοπεί
στη γρηγορότερη απαλλαγή από το Τροϊκανό Μνημόνιο,
την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής και εδραίωση συνθηκών ευημερίας
για όλους σ’ ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
4 Ανεξίτηλη η σφραγίδα της ΣΕΚ στους εθνικούς αγώνες
και στις μεγάλες εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις
4 Κάλεσμα στους τραπεζίτες για μείωση επιτοκίων και παροχή
χρηματοδότησης για σκοπούς ανάπτυξης
4 Πρωταρχική μας μας έγνοια η καθήλωση της ανεργίας
και η τόνωση της απασχόλησης

ΝΙΚΟΣ ΜΩΥΣΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΚ

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΝΤΩΝ

Η

ΣΕΚ, ως η μεγαλύτερη οργάνωση
της Κύπρου στηρίζει πολύπλευρα
την κυβέρνηση και γενικότερα την Πολιτεία για να πετύχει στο δύσκολο έργο
της οικονομικής ανασυγκρότησης και
της κονωνικής ανόρθωσης από τα ερείπια που άφησαν πίσω τους ασύδοτοι
τραπεζίτες και ανεύθυνοι πολιτικοί και
πολιτειακοί αξιωματούχοι.
Αυτά τόνισε ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως μιλώντας στην
επετειακή εκδήλωση για τα 70χρονα του
ελεύθερου εργατικού κινήματος που
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις
29 Οκτωβρίου στην παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, των προέδρων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ,
Αβέρωφ Νεοφύτου και Νικόλα Παπαδόπουλου, αντιστοίχως, εκπροσώπων
της πολιτείας, της εκκλησίας, των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών αρχών
και οργανωμένων κοινωνικών φορέων.
Ο κ. Μωυσέως εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα διογκούμενα φαινόμενα
εργασιακής εκμετάλλευσης και παραβίασης των συλλογικών συμβάσεων
από επιτήδειους εργοδότες οι πλείστοι
των οποίων έτυχαν ευμενούς μεταχείρισης από το κράτος μεσούσης της κρίσης. Επέκρινε με δριμύτητα τις συμπεριφορές των εργοδοτών που δηλητηριάζουν το εύθραστο κοινωνικοοικονομικό σκηνικό, πυροδοτώντας το κλίμα
εργασιακών σχέσεων, επιβραδύνοντας
παράλληλα την πορεία εξόδου της
χώρας από το Τροϊκανό Μνημόνιο.
Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο κ. Μωυσέως κάλεσε την

κυβέρνηση να αφουγκρασθεί τις βαθύτατες ανησυχίες των ανέργων, των
χαμηλόμισθων και των μη προνομιούχων στρωμάτων του πληθυσμού που
ζουν εφιαλτικές στιγμές, προωθώντας
ακόμη πιό αποτελεσματικά μέτρα στήριξης και αρωγής.
(Σελ. 3, 9)

• Ευθείες βολές κατά ασύδοτων
εργοδοτών που εκμεταλλεύονται
τον ανθρώπινο πόνο μεσούσης
της κρίσης και παραβιάζουν τις
συλλογικές συμβάσεις
• Κάλεσμα προς την κυβέρνηση
για θωράκιση των συλλογικών
συμβάσεων και μεγαλύτερη
στήριξη των μη προνομιούχων
• Ευθύνη όλων η εδραίωση
συνθηκών εργασιακής ειρήνης
και κοινωνικής γαλήνης για
ταχύτερη έξοδο από την κρίση

Θ

έλω τούτη την ώρα να τονίσω την
αυστηρή προσήλωση της κυβέρνησης στη διατήρηση της τριμερούς
συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανόρθωση της οικονομίας,
για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς απασχόλησης για όλους και για την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα
από ένα ορθολογικό πλαίσιο μιας ισόρροπης κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.
Την επισήμανση αυτή έκανε ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για
τα 70χρονα της ΣΕΚ διαβεβαιώνοντας
ότι σταθερός στόχος παραμένει ένα
κράτος πρόνοιας και δικαίου σε μια
ευημερούσα ευρωπαϊκή κοινωνία για
όλους τους νόμιμους πολίτες της.
Η σταθεροποίηση του χρηματοπιστω-

τικού τομέα αποτελεί τη βασική συνισταμένη για την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των επενδυτών, Κυπρίων
και ξένων και τη συνακόλουθη ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου μας, υπογράμμισε. Αυτό που αναμένω, κατέληξε,
είναι η ανταπόκριση και εκ μέρους των
τραπεζών, ώστε να υποβοηθηθεί η
άμεση χρηματοδότηση των ώριμων
έργων ανάπτυξης, καθώς και των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με επιτόκια που επιτέλους θα επιτρέπουν την
ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προς
αντιμετώπιση της ανεργίας που συνεχίζει, δυστυχώς, να αποτελεί ένα από
τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
(Σελ. 4)

Ελεύθερη, ανεξάρτητη
και αυτόνομη, η ΣΕΚ
συνεχίζει τη λαμπρή
πορεία της προς
όφελος των εργαζομένων και του
κοινωνικού συνόλου

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

Καιρικά Φαινόμενα

Ψηλά το κεφάλι Έλληνες

Γ

«Με το μυαλό πετάει το αεροπλάνο
Τα χέρια απλώς εκτελούν»

Τ

ο μήνυμά του, «σηκώστε ψηλά το κεφάλι», συγκίνησε όλη την Ελλάδα. Ο σμηναγός Σωτήρης Στράλης,
δεν μιλούσε μόνο για λογαριασμό του, αλλά μετέφερε
μήνυμα αισιοδοξίας και περηφάνιας προς όλο τον
Ελληνικό λαό, εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας,
όπως δήλωσε μετά την επίδειξη στην παρέλαση της
28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη.
Όπως είπε, το «σηκώστε ψηλά το κεφάλι» είναι το σύνθημα της ομάδας του και αυτό που ήθελαν ήταν να
κάνουν όλους τους Έλληνες να αισθανθούν λίγο πιο
περήφανοι και πιο
• «Χρόνια πολλά
αξιοπρεπείς. Ο ΣμηναΘεσσαλονίκη. Χρόνια
γός Στράλης έκανε λόγο
πολλά Μακεδονία. Χρόνια για ένα μήνυμα αυθεντικό, βγαλμένο από όλη
πολλά Ελλάδα. Χρόνια
την ομάδα και με αποπολλά Έλληνες
δέκτες
όλους
τους
Έλληνες.
«Προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε ένα μήνυμα αντάξιο
των περιστάσεων», είπε ο Σωτήρης Στράλης, ενώ
ομολόγησε ότι το περιεχόμενο του
μηνύματος δεν τον γνώριζαν οι ανώτεροι του, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ποτέ δεν
τους έχουν λογοκρίνει. Εξάλλου, όπως είπε υπάρχει μια
συγκεκριμένη διαδικασία για τις επιδείξεις, η οποία και
αυτή ακολουθήθηκε. «Γνωρίζουμε πως ο κόσμος τιμά
την Πολεμική Αεροπορία, ωστόσο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Έλληνες για την ανταπόκρισή
τους στο μήνυμα που στείλαμε », είπε ο Σωτήρης Στράλης. Με περισσότερες από 1.700 ώρες πτήσης, από τις
οποίες οι 1300 είναι σε αεροσκάφη F-16 και με τον
τίτλο του κορυφαίου πιλότου του ΝΑΤΟ το 2011, ο σμηναγός Στράλης, πιλότος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ», επιδόθηκε σε έναν «άγριο χορό» στους αιθέρες για περισσότερα από 12 λεπτά.
• «Έσκισε» στα δύο το λευκό από τα σύννεφα «σεντόνι»
του ουρανού κι «ανάγκασε» τα βλέμματα όλων -ακόμη
και του πρώτου πολίτη της χώρας, του Προέδρου της
Δημοκρατίας- να παραμείνουν κολλημένα στα ατσάλινα φτερά του, έως ότου χαθεί από τον ορίζοντα.

43.017 άνεργοι εξακολουθούν να «διακοσμούν» τον μακροσκελή κατάλογο
των ανέργων στην Κύπρο δεικνύοντας
ότι υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος να
διανυθεί
μέχρι να κατορθώσει η
κυπριακή πολιτεία να δαμάσει την
μέχρι σήμερα λερναία Ύδρα.

ιά πρώτη φορά μετά την εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα,
ο Μητροπολιτικός Ελληνισμός
γιόρτασε την επέτειο του ΟΧΙ
χωρίς επεισόδια στην κεντρική
παρέλαση και δίχως ύβρεις κατά
της πολιτικής ηγεσίας η οποία
αναμφίβολα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την θλιβερή
κατάντια της χώρας και του
λαού.
Ο κατακρευργημένος Ελληνικός
λαός που προσπαθεί να κρατηθεί
όρθιος, άρχισε να συνειδητοποιεί
ότι η λύτρωση μπορεί να έρθει
μόνον με την προσήλωση του στις
αιώνιες αξίες και τα υψηλά ιδανικά της φυλής και όχι μέσω της
υποταγής στις κομματικές ντιρεκτίβες και στο αμαρτωλό πελατειακό πολιτικό σύστημα.

Ο καθωσπρέπει εορτασμός της
φετινής
2 8 η ς
Οκτωβρίου,
αποτυπώνει
την
διάθεση
του Ελληνικού λαού
να απαγκιστρωθεί από τα κομματικά στεγανά και καθοδηγούμενος
από τις αιώνιες αξίες του Έθνους
να προχωρήσει μπροστά με δύναμη και σιγουριά. Το αισιόδοξο
μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος
Παπούλιας ότι η κρίση δεν θα μας
νικήσει, μπορεί να γίνει βίωμα
του κάθε Έλληνα με σκοπό την
απαλλαγή από τον Τροικανό ζυγό
και την
ανασυγκρότηση της
χώρας. Η εκδηλούμενη προσήλωση των Ελλήνων στα αιώνια ιδανικά του Έθνους χωρίς καπηλεία

και κομματικές κορώνες, μπορεί
να αποτελέσει το έναυσμα για
χάραξη μιάς ελπιδοφόρας πορείας για το αύριο. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαδιακή θεωρείται η ενέργεια του χειριστή του

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

μαχητικού αεροπλάνου σμηναγού
Στράλη που υπερίπτατο της
παρέλασης στην Θεσσαλονίκη, να
ζητήσει από τους Έλληνες να
σηκώσουν το κεφάλι ψηλά, σκορπώντας ρίγη ενθουσιασμού και
αυτοπεποίθησης στους καθημαγ-

Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Που θα πάνε να εργαστούν όλες αυτές οι χιλιάδες νέων πτυχιούχων όταν
αναφερόμαστε μόνον θεωρητικά για αναπτυξιακά έργα;

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

καταπλακώσει εδώ και μια εξαετία
όταν άρχισαν να διαφαίνονται τα
πρώτα μελανά σημάδια των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης. Παρά τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν με την
εφαρμογή σχεδίων ειδικά για τους
άνεργους επιστήμονες δεν βρέθηκε η

Είναι τρομακτικό από μόνο του το γεγονός ότι δεκάδες νέοι πτυχιούχοι προστίθενται ετησίως στον μακρύ κατάλογο. Κάποιοι από αυτούς σίγουρα επιλέγουν στο τέλος το δρόμο του ξενιτεμού,
χωρίς εισιτήριο επιστροφής ,ψάχνοντας σε ξένες πατρίδες να υλοποιήσουν
τα όνειρα τους αφού η δική τους πατρίδα τα κατακρεουργεί.
Κατά την άποψη μου όμως η πιο δύσκολη πτυχή και η πιο ανησυχητική είναι η

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

περίπτωση των μακροχρόνια άνεργων
που ξεπέρασαν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τις 20.000 και οι οποίοι
βιώνουν για πολλή καιρό την έντονη
περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Η σταδιακή αποξένωση από την αγορά
εργασίας δεν δυσκολεύει απλά την επανένταξη αλλά συνάμα προκαλεί σοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλήματα αφού ο
μακροχρόνια άνεργος δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις πολλαπλές καθημερινές ανάγκες με αποτέλεσμα να οδεύει
σε άγνωστες οδούς προσκρούοντας σε
συνεχή αδιέξοδα.

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

Η ιστορία διδάσκει ότι οι Έλληνες
όταν σοβαρευτούν και θέσουν
πάνω απόλα το εμείς, μπορούν
να κάνουν θαύματα. Ευτυχώς οι
οιωνοί σε τούτη την αδυσώπητη
συγκυρία της κρίσης καταγράφονται ως ευοίωνοι. Η οικονομία
σιγά- σιγά ανακάπτει και η ελπίδα, έστω και αμυδρώς, ξεπροβάλλει στον γκρίζο ορίζοντα.
Πανομοιότυπο σκηνικό εμφανίζεται και στην αιμάσσουσα Κύπρο
της οποίας ο λαός υπομονετικά
προσπαθεί να σηκώσει τα θεόρατα βάρη που του φόρτωσαν αδίστακτοι τραπεζίτες, ανεύθυνοι
πολιτειακοί αξιωματούχοι και
ανεπαρκείς πολιτικοί ηγέτες.

Μόνο έτσι θα αποκτήσει νόημα το επίκαιρο μήνυμα του σμηναγού
Στράλη ανήμερα της επετείου του θρυλικού ΟΧΙ, καλημέρα Έλληνες,
σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Μόνο έτσι θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες
και ικανές συνθήκες για μια λαμπρή μέρα που θα οδηγήσει τον Ελληνισμό στη λύτρωση.

Ανάπτυξη: μοναδικό αντίδοτο
για καθήλωση της ανεργίας
μαγική συνταγή για ανατροπή της
αρνητικής πορείας για την οποία
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη
συνέχεια.

μένους πολίτες.

Τώρα που δειλά – δειλά γίνονται ορατές σε Κύπρο και Ελλάδα οι πρώτες ακτίδες φωτός, οφείλουμε οι πολίτες στις δύο αδελφές χώρες να
ατενίσουμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία το εγγύς μέλλον, τιμωρώντας με την καθημερινή μας στάση εκείνους που λεηλάτησαν το
βιός μας. Παράλληλα έχουμεν υπέρτατο χρέος να επιβραβεύσουμε
εμπράκτως όσους προωθούν τα πραγματικά συμφέροντα του λαού και
της πατρίδας. Η ρήση που ακούγεται κατά κόρον, από τηλεκατευθυνόμενους ή μη, ότι οι Πολιτικοί είναι όλοι οι ίδιοι, αποτελεί μεγάλη
παγίδα την οποία πρέπει πάση θυσία να απομονώσουμε. Ναι, υπάρχουν και τίμιοι Πολιτικοί. Μπορεί νάναι λίγοι αλλά υπάρχουν. Είναι
λοιπόν ευθύνη εμάς των πολιτών να τους εντοπίσουμε και να τους
αναδείξουμε. Για να το πετύχουμε όμως πρέπει να αποκολληθούμε
από τα κομματικά σύνδρομα και τις ωφελιμίστικες νοοτροπίες που
μας κατατρύχουν και με ελεύθερο πνεύμα να προτάξουμε ηχηρό ΟΧΙ
στους κάθε λογής πολιτικάντηδες σε όποιο χώρο κι αν ανήκουν, εγκαινιάζοντας το σωστικό κύκλο της επιλογής των αρίστων στα δημόσια
αξιώματα.

Ο εφιάλτης της ανεργίας, μας έχει

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ειδικότερα όταν πρόκειται για νέους
οικογενειάρχες που προσπαθούν να
επενδύσουν στο μέλλον τους οι συνεχείς
αποτυχημένες προσπάθειες εξεύρεσης
εργασίας προκαλούν ανεπανόρθωτη
ζημιά στην προσωπική και οικογενειακή τους υπόσταση.
Δυστυχώς το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας θα επιλυθεί μόνον όταν το κράτος
μας μπορέσει να επενδύσει σε μεγάλα
αναπτυξιακά έργα μέσα από τα οποία
θα ανοιχθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Με βάση τους υφιστάμενους ρυθμούς,
οι ανεργιακοί αριθμοί απλά θα αυξομειώνονται στα ίδια επίπεδα χωρίς
σημαντική υποχώρηση. Αποτελεί λοιπόν μονόδρομο για την Κυβέρνηση αν
επιθυμεί να πατάξει τον ανεργιακό
εφιάλτη να βρει τους τρόπους να επενδύσει στην ανάπτυξη.
Οποιονδήποτε άλλο μέτρο θα είναι
πρόσκαιρο και χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΝΙΚΟΣ ΜΩΥΣΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΚ

Ο Συνεργατισμός να
σταθεί αρωγός στους
μη προνομιούχους

Η

ΣΕΚ εκφράζει την ευαρέσκεια της
για τα θετικά αποτελέσματα των
δοκιμασιών αντοχής, [ STRESS TESTS]
των Κυπριακού τραπεζικού συστήματος, προσδοκώντας ότι σηματοδοτείται μια νέα ελπιδοφόρα εποχή για
την Κυπριακή οικονομία και την κοινωνία.
Με εφαλτήριο τις ευοίωνες προοπτκές που δημιουργούνται στα οικονομικά μας πράγματα, η ΣΕΚ καλεί τις
τράπεζες και το Συνεργατισμό να
επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία
για ανακούφιση των πολιτών που
κλήθηκαν να σηκώσουν το βάρος
διάσωσης του τραπεζικού μας
συστήματος.
Ειδικότερα, καλούμε το Συνεργατικό
Κίνημα να στηρίξει τους αγρότες,
τους μισθωτούς, τα μη προνομιούχα
νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να
αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κρίσης και να αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη, θωρακίζοντας ταυτόχρονα
την κοινωνική συνοχή.
Είναι ευθύνη του Συνεργατισμού, στο
πλαίσιο υλοποίησης της υψηλής
αποστολής του, να εκπονήσει στεγαστικά σχέδια και επιχειρηματικά
προγράμματα με ευνοικούς όρους και
να παράσχει κάθε δυνατή δανειακή
διευκόλυνση στα δυσπραγούντα νοικοκυριά για να ορθοποδήσουν.

10ον ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Τ

ο Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις
9:30π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Nissi Beach στην Αγία
Νάπα το 10ον Επαρχιακό Συνέδριο
του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου.
Στην εναρκτήρια τελετή χαιρετισμό
θα απευθύνει γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως ενώ εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Αμμοχώστου
Δημήτρης Μαούρης. Στο πλαίσιο του
Συνεδρίου η ΣΕΚ Αμμοχώστου θα
τιμήσει στελέχη της για την πολύχρονη προσφορά τους στο κίνημα της
ΣΕΚ.
Τα Οικονομικά και Οργανωτικά θέματα του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου
θα αναπτύξουν ο επαρχιακός οργανωτικός και ο επαρχιακός ταμίας
Ανδρέας Κωμοδίκης και Κωστάκης
Κυριάκου.
Το συνέδριο θα εκλέξει τη νέα ηγεσία
του Εργατικού Κέντρου ενώ θα τεθούν
οι στόχοι για την επόμενη τετραετία.

3

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

Ε

ίναι με πόνο ψυχής που στον απόηχο
του τραπεζικού εγκλήματος και της
κρατικής χρεοκοπίας, βλέπουμε μέλη
μας και συμπολίτες μας να βιώνουν τον
εφιάλτη της ανεργίας και της δυσπραγίας.

καμία ευθύνη για το συντελεσθέν οικονομικό έγκλημα.

Είναι με πολλή οδύνη που βλέπουμε τη
νέα γενιά και τους επιστήμονες, ό,τι πιό
πολύτιμο διαθέτουμε ως κοινωνία, να
διασύρονται στο κοινωνικό περιθώριο
και να εξαναγκάζονται να μεταναστεύσουν για εξεύρεση εργασίας και καλύτερης ζωής.

√ Επιτήδειοι εργοδότες δηλητηριάζουν το εργασιακό κλίμα
πυροδοτώντας συνθήκες
κοινωνικής αναταραχής

Έντονη είναι η ανησυχία μας για τα διογκωμένα φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης από επιτήδειους εργοδότες.
Δυστυχώς, την ώρα που η ΣΕΚ και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα επιδεικνύουν άκρως υποβοηθητική στάση στις
διεκδικήσεις τους, με σκοπό τη γρηγορότερη επανεκκίνηση της οικονομίας,
μεγάλη μερίδα του εργοδοτικού κόσμου
οι πλείστοι των οποίων έτυχαν ευμενούς
μεταχείρισης από το κράτος, παραβιάζουν κατ’ εξακολούθηση τις συλλογικές
συμβάσεις. Χωρίς ίχνος κοινωνικής
ευαισθησίας κάποιοι εργοδότες εκμεταλλεύονται, στυγνά σε αρκετές περιπτώσεις, τον ανθρώπινο μόχθο οδηγώντας τις εργασιακές σχέσεις σε απορρύθμιση και οπισθοδρόμηση.

Οφείλουμε με την υπεύθυνη αλλά μαχητική στάση μας, ως η μεγαλύτερη οργάνωση του τόπου, να προστατεύσουμε τα

√ Η κυβέρνηση να ενεργήσει πιο
αποφασιστικά για τήρηση των
εργασιακών θεσμίων και ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής

δοφόρο οδοιπορικό της ΣΕΚ που είναι
ταυτισμένο με την πορεία του λαού μας,
θα συνεχισθεί αταλάντευτα με πίστη
στις υπέρτατες αξίες της ελευθερίας,
της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, οι
οποίες ενέπνευσαν τους σκαπανείς του
ελεύθερου και ανεξάρτητου συνδικαλισμού τους οποίους τιμούμε απόψε.
Ηγεσία και στελέχη δίνουμε σήμερα τη
ρητή διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουμε
το δρόμο της αρετής που θεμελίωσαν οι
ιδρυτές της ΣΕΚ την 29η Οκτωβρίου
1944 ην οποία αποτελεί λαμπρό οδοδείκτη των παραπέρα αποφάσεων και
ενεργειών μας.
Ασφαλέστατα, κορωνίδα των επιδιώξεων παραμένει η δίκαιη επίλυση του χρο-

Εφιαλτικές στιγμές
Δεν είναι απόψε η κατάλληλη ώρα για
πρόταξη των εργατικών διεκδικήσεων.
Ωστόσο, θεωρούμεν χρήσιμο τούτη την
ώρα να καλέσουμε την κυβέρνηση σας
να αφουγκρασθεί τις βαθύτατες ανησυχίες των ανέργων, των χαμηλόμισθων
και των μη προνομιούχων στρωμάτων
του πληθυσμού που ζουν εφιαλτικές
στιγμές.
Πιστεύουμε ότι το υπουργείο Εργασίας,
μπορεί να ενεργήσει ακόμη πιό αποτελεσματικά και αποφασιστικά, προκειμένου να τύχουν του προσήκοντα σεβασμού οι συλλογικές συμβάσεις και τα
εργασιακά θέσμια και να επανέλθει το
συντομότερο η ομαλότητα στην αγορά
εργασίας, προλαμβάνοντας έκρηξη της
σοβούσας εργατικής οργής.
Σε τούτη την αδυσώπητη συγκυρία που
η κυβέρνηση καταβάλλει πελώριες προσπάθειες στο εσωτερικό και το εξωτερικό για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, είναι
αδιανόητο κάποιοι με την όλη συμπεριφορά τους να δηλητηριάζουν το εύθραστο κοινωνικοοικονομικό σκηνικό επιβραδύνοντας έτσι την έξοδο της χώρας
από το Τροϊκανό μνημόνιο.
Εμείς της ΣΕΚ, είμαστε έτοιμοι όπως
πάντα να βοηθήσουμε πολύπλευρα την
κυβέρνηση για να πετύχει στο δύσκολο
έργο της οικονομικής ανασυγκρότησης
από τα ερείπια που άφησαν πίσω τους
ασύδοτοι τραπεζίτες και ανεύθυνοι
πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι.
Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρόκειται
να ανεχθούμε ετσιθελικές πρακτικές που
σύρουν την ασθμαίνουσα αγορά εργασίας σε μεσαιωνικές εποχές. Ούτε θα
δεχθούμε νοοτροπίες από οικονομικούς
παράγοντες ή τραπεζικούς ηγήτορες ή
άλλους ειδήμονες που με την συμπεριφορά τους κατακρευργούν τα νοικοκυριά, τα οποία δεν φέρουν απολύτως

δικαιώματα των εργαζομένων, των
χαμηλοεισοδηματίων και των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού. Δεν θέλουμε να
βιώσουμε τα φαινόμενα των εφεδρικών
στρατών υποαμοιβής που βλέπουμε σε
άλλες χώρες, ούτε θα επιτρέψουμε να
ευδοκιμήσουν συνθήκες που πλήττουν
την εργασιακή και κοινωνική αξιοπρέπεια των Κύπριων πολιτών.

νίζοντος Κυπριακού Ζητήματος και η
εδραίωση μονίμων συνθηκών ευημερίας
για τους εργαζόμενους και το λαό.

Εφαλτήριο για νέους αγώνες

Αυτόν τον υπέροχο δρόμο δεσμευόμαστε
να ακολουθήσουμε, τιμώντας με τον
καλύτερο τρόπο τους πρωτοπόρους του
ελεύθερου συνδικαλισμού και τους ηρωομάρτυρες των κοινωνικών αγώνων του
λαού και των εθνικών διεκδικήσεων του
Κυπριακού Ελληνισμού.

Γιορτάζοντας σήμερα τα εβδομηκοστά
γενέθλια της ΣΕΚ, αισθανόμαστε υπερήφανοι για την πολύπλευρη προσφορά
μας στους εργαζόμενους, την κοινωνίας
και την πατρίδα. Το μακρύ και προσο-

Η σημερινή επετειακή γιορτή είμαι
βέβαιος ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο
για νέους αγώνες μέσα από μια ισχυρή
ΣΕΚ για εξυπηρέτηση των συμφερόντων
της κοινωνίας και της πατρίδας.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σε τούτη την κομβική συγκυρία των συντελούμενων κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων στη γειτονιά μας, απαιτούνται λεπτοί πολιτικοί χειρισμοί
και επιδέξιες διπλωματικές κινήσεις. Η άγριες διαθέσεις των Τούρκων όπως
εκφράζονται με την παράνομη παρουσία του ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣ στα χωρικά μας
ύδατα και στην αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου δεν πρέπει να μείνουν
αναπάντητες.
Πιστεύουμε ότι με την εκλογή Γιούνγκερ στο πηδάλιο των Βρυξελλών σε συνάρτηση με την ευνοική περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ήρθε η ώρα για καταγγελία των
Τουρκικών ενεργειών στα επίσημα βήματα της Ευρώπης και με ικανοποίηση
παρακολουθούμε ότι οι κινήσεις Αθηνών και Λευκωσίας κινούνται προς την ορθή
κατεύθυνση.
Βέβαια για να στεφθούν οι προσπάθειες μας με επιτυχία προβάλλει αδήριτη η
ανάγκη σφυρηλάτησης της εθνικής ενότητας και της λαϊκής ομοψυχίας για αντιμετώπιση έξωθεν κινδύνων. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να γίνει
πράξη η πρόσφατη συμφωνία Κύπρου – Ελλάδας για κοινό θαλάσσιο χώρο αλλά
και η ενεργοποίηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος ως σημαδιακή προειδοποίηση στις κλιμακούμενες Τουρκικές προκλήσεις ενάντια στην Κύπρο και τον
Μητροπολιτικό Ελληνισμό.
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Η

ίδρυση της ΣΕΚ πριν από
70 ακριβώς χρόνια, από
τους οραματιστές της εποχής,
Κώστα Δημητρίου και Χριστόδουλο Μιχαηλίδη, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη
γέννηση του Ελεύθερου Συνδικαλιστικού Κινήματος.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Δημοκρατίας

Η ΣΕΚ ΑΦΗΣΕ ΑΝΕΞΙΤΙΛΗ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

Στις εφτά αυτές δεκαετίες, η
ΣΕΚ κατάφερε να αφήσει την
ανεξίτηλη σφραγίδα της σε
όλες τις μεγάλες κοινωνικές
και οικονομικές κατακτήσεις
του λαού μας, αλλά και σε
όλους τους μεγάλους εθνικούς
αγώνες της πατρίδας μας.
Στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του ‘50, η ΣΕΚ ύψωσε το
ανάστημα της συνδράμοντας
καθοριστικά στην επιτυχία του
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ ‘55-‘59. Δεν είναι
τυχαίο που 39 από τους ήρωες
της ΕΟΚΑ ήταν ενεργά μέλη και
στελέχη της ΣΕΚ, με ηγετική
φυσιογνωμία τον αείμνηστο
Μάρκο Δράκο, ο οποίος υπήρξε
μέλος του Γενικού Συμβουλίου.
Ο ρόλος της ΣΕΚ στην οργάνωση της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, στη δεκαετία
του ’60, υπήρξε εξίσου καταλυτικός. Μέσα από τη δημιουργική δράση της διαδραμάτισε
πρωταγωνιστικό ρόλο στη
δημιουργία των δομών και τη
λειτουργία του νέου κράτους.
Με τη συνετή, εξάλλου, στάση
της και τη φιλοπρόοδη πολιτική της, πρόσφερε τη δική της
σημαντική συνεισφορά στη
δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την
εκπλήρωση του οικονομικού
θαύματος, διαμορφώνοντας
συνθήκες ευημερίας για τους
εργαζόμενους και το σύνολο
του κυπριακού λαού.
Το 1974, μέσα από τα ερείπια
της εισβολής και της κατοχής,
συνέβαλε αποφασιστικά στην
κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση της χώρας και με την
υπεύθυνη
και
ανιδιοτελή
συμπεριφορά της λειτούργησε
ως ένας από τους βασικούς
στυλοβάτες της παλινόρθωσης
της κυπριακής οικονομίας.
Η 70χρονη διαδρομή της ΣΕΚ,
είναι στρωμένη με αμέτρητες
επιτυχίες για τους εργαζόμενους και αδιάλειπτη προσφορά στην ανάπτυξη και την
πρόοδο της πατρίδας μας.
Σήμερα 70 χρόνια μετά, ο λαός
συνεχίζει να δοκιμάζεται.
Όμως, αποδείξαμε ότι έχουμε
τη θέληση να αλλάξουμε όσα
πρέπει να αλλάξουμε όσα
αποτελούν κατάλοιπα του
παρελθόντος, έτσι ώστε η
πατρίδας μας να σταθεί ξανά
στα πόδια της και η οικονομία
να αναγεννηθεί.
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γκη αυτής της στήριξης.
Η εισαγωγή του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για
τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, του κράτους
πρόνοιας, όπως το είχαμε
προδιαγράψει προεκλογικά.
Το καθήκον της Πολιτείας για
τη διασφάλιση για κάθε πολίτη ή οικογένειας ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς
διαβίωσης στη βάση κριτηρίων
που αφορούν το εισόδημα, την
περιουσία, τη σύνθεση της
οικογένειας, αλλά και τυχόν
εξειδικευμένες ανάγκες, μετουσιώνεται σε πράξη με την
εφαρμογή του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος.
Ταυτόχρονα, η ευθύνη του
Κράτους ως προς το καθολικό
αίτημα της κοινωνίας που
υποβάλλεται σήμερα σε θυσίες
και ζητά από την Πολιτεία

αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να ξαναμπούμε σε
ρυθμούς ανάπτυξης.

ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται πλέον σε μια πορεία
ελεγχόμενη. Θέλω με την ευκαιρία να εκφράσω την απόλυτη
ικανοποίησή μου γιατί έγινε

• Σταθερός στόχος της
κυβέρνησης παραμένει
ένα κράτος πρόνοιας και
δικαίου, σε μια ευημερούσα ευρωπαϊκή κοινωνία
για όλους τους νόμιμους
πολίτες της
κατορθωτό, μεταξύ άλλων,
μετά τις θετικές αξιολογήσεις
της Τρόικα και τις αναβαθμίσεις από διεθνούς Οίκους
Αξιολόγησης να αποκατασταθεί ένα από τα σημαντικά
σκέλη που θα δημιουργήσουν
τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του
Κράτους.
Μια αξιοπιστία που δοκιμάστηκε, όταν για πρώτη φορά
προ μερικών μηνών γίναμε
αποδεκτοί για δανειοδότηση
στις διεθνείς αγορές, αλλά και
μια αξιοπιστία που επεκτείνεται πλέον και στο τραπεζικό
σύστημα μετά και τις εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας επί των επιτυχών
αξιολογήσεων και αποτελεσμάτων των δοκιμασιών αντοχής.

Όλοι γνωρίζουμε τις θυσίες,
στις οποίες ο λαός μας έχει
υποβληθεί ως αποτέλεσμα της
οικονομικής
κρίσης,
που
σίγουρα οι εργαζόμενοι ουδεμία ευθύνη φέρουν

Η σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελεί
τη βασική συνισταμένη για την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
των
επενδυτών,
Κυπρίων και ξένων και τη
συνακόλουθη ανάπτυξη της
οικονομίας του τόπου μας.

Σήμερα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε προκειμένου να

Αυτό που αναμένω είναι η
ανταπόκριση και εκ μέρους

των τραπεζών, ώστε να υποβοηθηθεί η άμεση χρηματοδότηση των ώριμων έργων ανάπτυξης, καθώς και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με επιτόκια που επιτέλους θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της
οικονομίας και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας προς
αντιμετώπιση της ανεργίας
που συνεχίζει, δυστυχώς, να
αποτελεί ένα από τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.Οι επενδύσεις αυτή την
περίοδο αποτελούν την ύψιστη
προτεραιότητα, αλλά και τον
ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης.
Προς αυτή την κατεύθυνση η
Κυβέρνηση ενθαρρύνει την
προσέλκυση επενδύσεων εξαγγέλλοντας και εφαρμόζοντας
μια σειρά μέτρων, όπως η επέκταση του φάσματος της ανάπτυξης γης για μεγάλα έργα, η
έκδοση αδειών μικτής τουριστικής ανάπτυξης, όπως ξενοδοχεία, καζίνο, γήπεδα γκολφ
κ.ά., και οι περαιτέρω διευκολύνσεις για απόκτηση άδειας
μόνιμης παραμονής στην
Κύπρο ή παραχώρηση της
κυπριακής υπηκοότητας σε
δικαιούχους μη πολίτες της ΕΕ,
ενώ είναι και η μεγάλη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό
της αναπτυξιακής δομής του
κράτους, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε με επάρκεια στις
απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Την ίδια ώρα προς αντιμετώπιση του οδυνηρού προβλήματος της ανεργίας, η Κυβέρνηση,
όχι μόνο δεν έμεινε αδρανής,
αλλά με μια πλειάδα μέτρων
που υλοποίησε και υλοποιεί
στηρίζει τους πολίτες και τον
τόπο, γενικότερα. Η συνολική
μεταρρύθμιση του Συστήματος
Κοινωνικής Πρόνοιας αποτελεί
μια από τις πιο σημαντικές
αποφάσεις που λάβαμε.
Ένα εξορθολογισμένο και
παραγωγικό σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας που χαρακτηρίζεται από την άμεση και
ουσιαστική στήριξη του πολίτη, που πραγματικά έχει ανά-

αυτές οι θυσίες να αποδώσουν
διασφαλίζεται με τη δημιουργία – για πρώτη φορά – Ενιαίου Μητρώου Κοινωνικών
Παροχών που θα επιτρέπει τον
ορθό έλεγχο, έτσι ώστε να
επωφελούνται των επιδομάτων αυτοί που πραγματικά
έχουν ανάγκη.
Η στήριξη, όμως, που πρέπει
να προσφέρεται σε κάθε οικογένεια και αποτελεί το ύστατο
μέτρο προστασίας του κράτους προνοίας δεν αποτελεί τη
λύση. Προτεραιότητα για την
κυβέρνηση αποτελεί η ένταξη ή
επανένταξη των ανέργων στην
αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΓΝΟΙΑ ΜΑΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Τ

ο πρόβλημα της ανεργίας βρίσκεται στις προτεραιότητες
των προσπαθειών της κυβέρνησης και γι’ αυτό από τον
Απρίλιο 2013 μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 10
σχέδια με συνολικό κόστος €45 εκ. που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, με τον συνολικό αριθμό επωφελούμενων ανέργων να υπερβαίνει τις 12.000 μέχρι στιγμής.
Ειδικότερη έμφαση δώσαμε και δίνουμε στη στήριξη των νέων
με ειδικά σχέδια για απόκτηση εργασιακής πείρας, δίνοντας
έτσι την ευκαιρία σε πέραν των 7.000 νέων να καταρτιστούν
σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να ανακουφιστούν οικονομικά για
κάποιο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, βρίσκεται στο τελικό
στάδιο επεξεργασίας του το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Απασχόληση των Νέων, το οποίο με προϋπολογισμό 50 εκ.
ευρώ, περιλαμβάνει μια πλειάδα συνεκτικών και αλληλοσυμπληρούμενων σχεδίων, δράσεων και πολιτικών που στόχο
έχουν την παροχή στήριξης και κινήτρων σε νέους ηλικίας 15
ως 29 για ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
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EΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Το θηλυκό πρόσωπο
της ανεργίας

Η Κύπρος στην 95η θέση
στα ζητήματα ισότητας

Η

φτώχεια δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά εάν οι γυναίκες και τα κορίτσια
δεν απολαμβάνουν από τη γέννησή τους ίσα
δικαιώματα με τους άνδρες. Η φτώχεια διεθνώς
πλήττει περισσότερο το γυναικείο φύλο ενώ 67%
των αναλφάβητων είναι γυναίκες.
Η ωμή πραγματικότητα σε αριθμούς:
Πάνω από 80% των αγροτών στην Αφρική είναι
γυναίκες.
Από το 1,3 δισεκατομμύριο ανθρώπους που ζουν
σήμερα στη φτώχεια, περισσότερο από το 70% είναι
γυναίκες και κορίτσια.
Οι αποδοχές των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο
κυμαίνονται από το 50 έως το 80% των αντίστοιχων
αμοιβών των ανδρών, ενώ οι γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο εργάζονται 10-20% περισσότερο
από τους άντρες.
Υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο αναλφάβητων άνθρωποι στον πλανήτη. Τα 2/3 είναι γυναίκες.
Περισσότερο από 100 εκατομμύρια παιδιά, τα
περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο.
Εάν ένα κορίτσι πάει σχολείο για έξι χρόνια ή περισσότερο, όταν θα ενηλικιωθεί ο προγεννητικός, ο
μεταγεννητικός έλεγχος και τα ποσοστά επιβίωσης
του νεογνού αυξάνονται κατά πολύ και σταθερά.
Οι μορφωμένες γυναίκες φροντίζουν για τον εμβολιασμό των παιδιών τους 50% περισσότερο από τις
γυναίκες που δεν έχουν λάβει κάποια μόρφωση.
Το AIDS μεταδίδεται δυο φορές πιο γρήγορα στα
κορίτσια που δεν έχουν λάβει κάποια μόρφωση σε
σχέση με τα κορίτσια που έχουν λάβει κάποιου
είδους εκπαίδευση.
Τα παιδιά των γυναικών, που έχουν πάει 5 χρόνια
στο δημοτικό έχουν 40% υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης από τα παιδιά των γυναικών που δεν έχουν
λάβει κανένα είδος μόρφωσης.
Μία στις δεκαέξι γυναίκες που ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική θα
πεθάνει
κατά
την εγκυμοσύνη
ή
κατά
την
διάρκεια
της
γέννας. Το αντίστοιχο ποσοστό
στην
Βόρεια
Αμερική είναι 1
στις
37000
γυναίκες.
Κάθε μέρα, μια
γυναίκα πεθαίνει κάπου στον
κόσμο κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γέννας. Αυτό σημαίνει το θάνατο 1400 γυναικών καθημερινά (συνολικά
529,000 ετησίως) από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη.
Σχεδόν ο μισός αριθμός των γεννήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες γίνονται χωρίς την επίβλεψη
ειδικευμένου προσωπικού.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
• 85 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας και το 17% όλων των γυναικών στις 27
χώρες της Ε.Ε. εντάσσονται στην κατηγορία των
ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
• Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια ο αριθμός των
γυναικών σε κατάσταση φτώχειας έχει αυξηθεί
δυσανάλογα σε σύγκριση με τον αριθμό των ανδρών.
• Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η γυναικεία φτώχεια ενδεχομένως ανέρχεται στο 36% έναντι του 11% για τους
άνδρες, εάν υπολογιστεί βάσει του ατομικού εισοδήματος και όχι βάσει του εισοδήματος του νοικοκυριού.
• Σε 16 κράτη μέλη ο κίνδυνος της έσχατης ένδειας
στις γυναίκες υπερβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο
κίνδυνο για τους άνδρες.
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Α

πογοητευτικά είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης για την
ισότητα των δύο φύλων που έδωσε
στη δημοσιότητα το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ. Η έκθεση
κατατάσσει 142 χώρες σχετικά με
το χάσμα μεταξύ γυναικών και
ανδρών με τέσσερις δείκτες αυτούς
της υγείας, της εκπαίδευσης, της
οικονομικής συμμετοχής και της
πολιτικής χειραφέτησης.
Σύμφωνα με την έκθεση το χάσμα
μεταξύ των φύλων σχετικά με την
συμμετοχή και τις ευκαιρίες στην
οικονομία ανέρχεται σήμερα στο
60% σε όλο τον κόσμο, έχοντας
κλείσει κατά 4% μονάδες από το
2006, όταν το Φόρουμ ξεκίνησε για
πρώτη φορά αυτή τη μέτρηση. Με
βάση αυτή την τροχιά, και με όλα
τα άλλα να παραμένουν ίσα, θα
χρειαστούν 81 έτη για τον κόσμο
ώστε να κλείσει τη ψαλίδα, εκτιμά
η έκθεση.
Η Κύπρος, δυστυχώς καταλαμβάνει την 95η θέση. Μια θέση που
υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνουν
πολλά ακόμη στον τομέα της Ισότητας.
Σε 142 χώρες, η διαφορά μεταξύ
των φύλων είναι πιο περιορισμένη
όσον αφορά την υγεία και την επιβίωση. Το χάσμα αυτό ανέρχεται
σε 96% σε παγκόσμιο επίπεδο, με
μόλις 35 χώρες να έχουν κλείσει
εντελώς τη ψαλίδα. Μάλιστα τρεις
χώρες έχουν κλείσει το χάσμα
κατά
τους
τελευταίους 12
μήνες. Το χάσμα
του μορφωτικού επιπέδου
είναι το επόμενο πιο περιορισμένο, καθώς
βρίσκεται στο
94% σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εδώ, 25 χώρες
έχουν κλείσει το
χάσμα εντελώς.
Ενώ το χάσμα
μεταξύ των φύλων ως προς την
οικονομική συμμετοχή και τις
ευκαιρίες υστερεί πεισματικά την
ώρα που το χάσμα για πολιτική
χειραφέτηση, ο τέταρτος πυλώνας
που μετράται, εξακολουθεί να είναι
ακόμα μεγαλύτερο, μόλις στο 21%.

Ραγδαία αύξηση
της ανισότητας στην Ελλάδα
στα χρόνια της κρίσης
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 91η θέση
μετά την Κίνα, την Ουγκάντα την
Γουατεμάλα και τη Σλοβακία ενώ
ακολουθούν σε χειρότερη μοίρα η
Ουγγαρία, το Αζερμπαϊτζάν και η
Κύπρος.
Η Ελλάδα έλαβε 0.678 πόντους
όταν το 0.00 αντιπροσωπεύει την
ανισότητα και το 1.00 την απόλυτη ισότητα. Αυτό που έχει όμως
ενδιαφέρον είναι η “κατρακύλα”
της χώρας από το 2006. Συγκεκρι-

√ Η έρευνα αξιολογεί τέσσερεις βασικούς τομείς:
Υγεία, εκπαίδευση, οικονομική συμμετοχή
και πολιτική χειραφέτηση
μένα το 2006 βρισκόταν στην 69η
θέση της κατάταξης, το 2010 στην
58η ενώ η ραγδαία κάθοδος εντοπίζεται το 2012 όπου η Ελλάδα
πέφτει στην 82η θέση, το 2013
στην 81η και το 2014 στην 91η
θέση.
Όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες η χώρα βρίσκεται στην 87η
θέση όσον αφορά στη συμμετοχή
και τις ευκαιρίες στην οικονομία,
στην 53η θέση όσον αφορά την
εκπαίδευση, στη 55η όσον αφορά
την υγεία. Το χαμηλότερο δείκτη
συναντάμε όσον αφορά την πολιτική χειραφέτηση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 108η θέση.

Στη κορυφή οι Σκανδιναβικές
χώρες, στο πάτο η Υεμένη
Σύμφωνα με την έκθεση οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται στη
κορυφή εκείνων που κλείνουν την
ψαλίδα στο δρόμο προς την ισότητα των φύλων. Στη πρώτη δεκάδα
βρίσκονται η Ισλανδία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία ενώ
ακολουθεί η Δανία, η Νικαράγουα,
η Ρουάντα, η Ιρλανδία, η Φιλιππίνες και το Βέλγιο. Η Γερμανία βρίσκεται στη 12η θέση, η Γαλλία στη
16η θέση και το Ηνωμένο Βασίλειο
στην 26η θέση. Οι ΗΠΑ βρίσκονται
στον αριθμό 20 μετά από τη βελτίωση τόσο λόγω της μείωσης του
χάσματος των μισθών όσο και του
αριθμού των γυναικών στις κοινοβουλευτικές και υπουργικές θέσεις.
Η Ρωσία είναι στο νούμερο 75, η
Κίνα στο 87 και η Ινδία στο 114.
Στις δύο τελευταίες θέσεις είναι το
Πακιστάν και η Υεμένη.
“Μεγάλο μέρος της προόδου σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων
κατά τα τελευταία 10 χρόνια έχει
έρθει από το ότι περισσότερες
γυναίκες εισέρχονται στην πολιτική και το εργατικό δυναμικό. Ενώ
οι περισσότερες γυναίκες και οι
περισσότεροι άνδρες έχουν ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό κατά
την τελευταία δεκαετία, περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες
εισήλθαν στο εργατικό δυναμικό σε

49 χώρες. Και στην περίπτωση της
πολιτικής, σε παγκόσμιο επίπεδο,
υπάρχουν σήμερα 26% περισσότερες γυναίκες βουλευτίνες και 50%
περισσότερες γυναίκες υπουργοί
από ό,τι πριν από εννέα χρόνια”,
δήλωσε ο Saadia Zahidi, επικεφαλής του προγράμματος ισότητας
των φύλων στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και επικεφαλής
συγγραφέας της έκθεσης
Η πρόοδος όμως δεν έχει γίνει
ακόμη και στους τέσσερις πυλώνες, αυτούς της οικονομίας, της
πολιτικής, της υγείας και της
εκπαίδευσης. Στο μορφωτικό επίπεδο, την υγεία και την επιβίωση,
αν και πολλές χώρες έχουν ήδη
αγγίξει την ισότητα, η τάση είναι
πραγματικά αντίστροφη σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Στην
πραγματικότητα, σχεδόν το 30%
των χωρών έχουν μεγαλύτερα κενά
στην εκπαίδευση και πάνω από το
40% των χωρών έχουν μεγαλύτερα
κενά στην υγεία και την επιβίωση
από ό, τι πριν από εννέα χρόνια.
Από τις 111 χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση κατά τα
τελευταία εννέα χρόνια, οι 105
έχουν περιορίσει τις διαφορές
μεταξύ των φύλων τους ενώ σε
άλλες έξι οι προοπτικές για τις
γυναίκες έχουν επιδεινωθεί. Πρόκειται για τη Σρι Λάνκα, το Μαλί,
την Κροατία, την ΠΓΔΜ, την Ιορδανία και την Τυνησία. Επιπλέον οι
χώρες με τις περισσότερες απώλειες σε σχέση με τις προηγούμενες
επιδόσεις τους είναι:η Ιορδανία
όσον αφορά την συμμετοχή στην
οικονομία, η Αγκόλα όσον αφορά
το μορφωτικό επίπεδο, η Ινδία
όσον αφορά την υγεία και η Μποτσουάνα όσον αφορά τη πολιτική
χειραφέτηση. Η περιοχή με τη
μεγαλύτερη αλλαγή είναι η Λατινική Αμερική, ακολουθούμενη από τη
Βόρεια Αμερική, την υποσαχάρια
Αφρική, την Ασία, τον Ειρηνικό, τη
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Ευρώπη έχει δείξει την μικρότερη αλλαγή.
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Οι επαγγελματικές ασθένειες με αιχμή το εργασιακό άγχος
υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
ΜΕΡΟΣ Β
• Φυσικοί παράγοντες
Επιβλαβείς για την υγεία
φυσικοί παράγοντες είναι οι
ακτινοβολίες, ο θόρυβος, οι
κραδασμοί, η θερμοκρασία,
καθώς και οι συνθήκες
φωτισμού και εξαερισμού.
• O κακός φωτισμός επηρεάζει την παραγωγικότητά
μας, αλλά και την ποιότητα
ζωής μας καθημερινά στην
εργασία. Έρευνες έχουν δείξει ότι η παραγωγικότητα
των εργαζομένων είναι
χαμηλή σε εργασιακά περιβάλλοντα με φωτισμό ασθενούς έντασης. Όταν μάλιστα
το είδος της εργασίας απαιτεί ενασχόληση με κατασκευές που απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια, μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, κόπωση στα μάτια,
νευρική ένταση, αδιαθεσία.
• O θόρυβος μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των
εργαζομένων, κυρίως αυτών
που κάνουν εργασίες που
απαιτούν συγκέντρωση ή
λεπτούς χειρισμούς. Σε πειράματα που έγιναν, έχει
αποδειχτεί ότι εργαζόμενοι
που εκτέθηκαν σε πηγές
υψηλού θορύβου 90 dΒ (ντεσιμπέλ)
ήταν
λιγότερο
παραγωγικοί, πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα, εμπλέκονταν συστηματικά σε διενέξεις και απουσίαζαν
συχνότερα από την εργασία
τους.

Ο θόρυβος σκοτώνει
Εργαζόμενοι (σε κλαμπ,
κέντρα διασκέδασης, καθώς
και όσοι ασχολούνται με
οικοδομικές εργασίες) που
είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται καθημερινά, επί
πολλές ώρες και για πολλά
χρόνια έντονο θόρυβο υποφέρουν από πονοκεφάλους,
ναυτίες, ιλίγγους, κόπωση,
μείωση ευεξίας, αϋπνίες,
νευρικά ξεσπάσματα και
άλλες ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Επιπλέον, οι εκτεθειμένοι σε θόρυβο επί χρόνια καταλήγουν συνήθως σε
απώλεια ακουστικής οξύτητας. O θόρυβος διεγείρει το
νευρικό σύστημα, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση,
τους καρδιακούς παλμούς
και τις αναπνοές, με αποτέλεσμα να προκαλείται στρες.
• Oι κραδασμοί και οι
δονήσεις σε χώρους εργασίας από τη χρήση σφυριών,
από
έμβολα
μηχανών,
κομπρεσέρ, μπαλτάδες, έλικες αεροσκαφών και άλλα
παρόμοια μέσα επιδρούν
στη σωματική (χέρια, πόδια,
μέση) και ψυχική (παράγοντας δυσφορίας) υγεία των

εργαζομένων, καθώς επίσης
και στη μείωση της ακουστικής ικανότητας.
• Υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία και αυξημένα επίπεδα
υγρασίας, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους, αποτελούν
σημαντικό
παράγοντα
δυσφορίας, κόπωσης, στρες,
αλλά και άλλων προβλημάτων.
• Βιολογικοί παράγοντες
Διάφοροι μικροοργανισμοί
(βακτηρίδια, ιοί, μύκητες)
που βρίσκονται στο εργασιακό περιβάλλον μπορούν
να προκαλέσουν ένα ευρύ
φάσμα νοσημάτων (π.χ.
βουκέλωση, ηπατίτιδα Β ή
C).
• Ψυχοκοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες

του νευρικού συστήματος
που ελέγχει την καρδιά,
καθοδηγώντας τη λειτουργία
της και ελέγχοντας τις διακυμάνσεις του καρδιακού
παλμού. Παράλληλα φάνηκε
ότι το άγχος διαταράσσει
ένα σημαντικό κομμάτι του
νευροενδοκρινικού συστήματος. Oι αγχώδεις εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην
έρευνα εμφάνιζαν τα πρωινά υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα τους. Oι
ερευνητές διαπίστωσαν πως
ο συσχετισμός άγχους και
καρδιακών παθήσεων είναι
ισχυρότερος στους άνδρες
και τις γυναίκες κάτω των
50 ετών. Μεταξύ των
ανθρώπων που βρίσκονται
σε ηλικία συνταξιοδότησης,

Oι
εργασιακές
σχέσεις, η κοινωνική αξιολόγηση
και ο ρυθμός της
εργασίας, οι υπερωρίες κ.ά. θεωρ ο ύ ν τ α ι

Το εργασιακό άγχος
«ραγίζει» την καρδιά
Όποιο επάγγελμα και αν
διαλέξει κανείς, δεν γλιτώνει
από το εργασιακό στρες. Η
καρδιά, τα αγγεία, το ανοσοποιητικό σύστημα βάλλονται από το εργασιακό
στρες. Τα τελευταία χρόνια,
μάλιστα, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στη μελέτη των επιδράσεών του στην υγεία μας.
• Πρόσφατα, 12ετής έρευνα
στη Βρετανία αποκάλυψε ότι
το εργασιακό άγχος σκοτώνει. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, όσοι
βιώνουν στον εργασιακό
τους χώρο έντονο και χρόνιο
άγχος αντιμετωπίζουν έως
και κατά 68% μεγαλύτερο
κίνδυνο να υποστούν καρδιακή προσβολή ή να εμφανίσουν στηθάγχη, μιας και
το άγχος επηρεάζει την ίδια
τη χημεία του σώματος. Διαπιστώθηκε πως το άγχος
διαταράσσει το τμήμα εκείνο

Δ

ιαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικές ασθένειες! Και όπως θα
διαπιστώσετε, τα επαγγελματικά νοσήματα δεν «χτυπούν» μόνο
εκείνα τα επαγγέλματα που έχουν περάσει στη συνείδησή μας ως
«βαρέα και ανθυγιεινά», αλλά και πολλά άλλα που θεωρούνται ηπιότερα.
Βιομηχανικοί εργάτες
Eίναι ίσως οι πιο επιβαρημένοι εργαζόμενοι. Ανάλογα με το είδος της
βιομηχανίας στην οποία εργάζονται, οι κίνδυνοι μπορεί να είναι πολλαπλοί. Έρχονται συνήθως σε επαφή με διάφορες χημικές ουσίες
(διαλύτες, βαρέα μέταλλα κλπ.), που απορροφώνται κυρίως μέσω του
αναπνευστικού συστήματος και του δέρματος:
• Κινδυνεύουν να δηλητηριαστούν από μόλυβδο, υδράργυρο, χαλκό
και άλλα μέταλλα. Η δηλητηρίαση από μόλυβδο προκαλεί τη λεγόμενη νεφροπάθεια μολύβδου. Επιπλέον, μπορεί να βλάψει το συκώτι, το
νευρικό σύστημα, το αίμα και τα μάτια. Άτομα που εκτίθενται σε αυτό
τον κίνδυνο είναι κυρίως όσοι εργάζονται στην παραγωγή μπαταριών
και όσοι χύνουν το μολύβι για την παραγωγή καλουπιών.
• Μπορεί να προσβληθούν από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, όπως η σιλίκωση (βαριά πνευμονολογική βλάβη
που οφείλεται στην εισπνοή σκόνης κρυσταλλικού πυριτίου), καθώς το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται είναι
συνήθως επιβαρημένο από αναθυμιάσεις είτε με τη μορφή
καπνού, που προέρχεται από καύση διάφορων τοξικών
υλικών, είτε με τη μορφή σκόνης, που προέρχεται από
παραγωγικές διαδικασίες.
• Εργαζόμενοι σε λατομεία κινδυνεύουν επίσης από σιλίκωση λόγω της σκόνης που εισπνέουν καθημερινά.

και άρα είναι λιγότερο πιθανό να
εκτίθενται
σε
εργασιακό άγχος,
ο συσχετισμός
είναι πιο αδύναμος.

σημαντικές
πηγές προβλημάτων τόσο
για τη σωματική όσο και για
την ψυχική υγεία των εργαζομένων.

ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΕΙΣ
ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΑΠΟ ΤΙ ΘΑ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙΣ

• Άλλες ευρωπαϊκές
έρευνες για τις συνθήκες
εργασίας δείχνουν ότι 9-12%
των ανδρών και 9-11% των
γυναικών στα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι εκτεθειμένοι σε εργασιακή πίεση κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας
(υψηλό ποσοστό βρέθηκε
ιδιαίτερα στη Γερμανία, την
Ελλάδα και την Oλλανδία). Η
έκταση του φαινομένου
οφείλεται κυρίως στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν:
• Περισσότεροι από το 1/3
δεν μπορούν να κάνουν διάλειμμα όταν το χρειάζονται.
w 4 στους 10 δεν έχουν τη
δυνατότητα να αποφασίσουν μόνοι τους το διάστημα
των διακοπών τους ή τις
ημέρες της άδειάς τους.
• Περίπου οι μισοί από τους
εργαζόμενους στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απασχολούνται σε μονότονες εργασίες, πράγμα που
εντείνει το άγχος. Η μονοτονία και η επανάληψη στην
εργασία είναι φαινόμενα
που παρατηρούνται περισσότερο στη Γαλλία, την
Ελλάδα και την Ισπανία.

• Σύμφωνα με στοιχεία από το Εθνικό Αρχείο Δηλητηριάσεων και Παθήσεων από Τοξικές Oυσίες (Agency for Toxic
Substrances and Disease Registry) των ΗΠΑ, στις 20 πιο
επικίνδυνες τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και
τη βιομηχανία συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 5 νεφροτοξίνες: το
αρσενικό, ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το τριχλωροαιθυλένιο. Στις βιομηχανίες υπάρχουν και άλλοι βλαπτικοί παράγοντες
που απειλούν την υγεία των εργαζομένων, όπως ο θόρυβος, οι κραδασμοί, η μονότονη εργασία, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις, η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, οι νυχτερινές ή εναλλασσόμενες βάρδιες. Υπάρχει, δηλαδή, μια συνεργία βλαπτικών παραγόντων που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Oικοδόμοι και εργάτες σε τεχνικά και δημόσια έργα
Η δουλειά των οικοδόμων, αλλά και άλλων εργατών με παρόμοιο
αντικείμενο, είναι επίπονη και καταπονεί κυρίως το μυοσκελετικό
τους σύστημα.
• Αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μέση και στα γόνατα, καθώς αναγκάζονται να σκύβουν συχνά, αλλά και να σηκώνουν βάρη. Oι επαναλαμβανόμενες κυρίως κινήσεις είναι αυτές που προκαλούν κακώσεις
και μυοσκελετική καταπόνηση.
• Η χρήση περιστρεφόμενων εργαλείων χειρός και κρουστικών μηχανημάτων (π.χ. κομπρεσέρ) που προκαλούν κραδασμούς ευθύνονται
για αρθροπάθειες στα άνω άκρα και για αγγειοκινητικές διαταραχές.
• Εργασίες που φέρουν σε επαφή τους εργαζόμενους αυτούς με
πίσσα, άσφαλτο, τσιμέντο, ορυκτέλαια, παραφίνη, καθώς και σύνθετα προϊόντα των παραπάνω ουσιών, μπορεί να προκαλέσουν δερματίτιδες, πυοδερματίτιδες, εκζέματα, επιθηλιώματα, πνευμονοκονιάσεις και τοξικώσεις από την εισπνοή καπνών, ατμών και σκόνης των
διαφόρων ουσιών.
Αγρότες
• Η παρατεταμένη και συχνά αλόγιστη χρήση αγροχημικών (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα) μπορεί να έχει τοξική επίδραση στον οργανισμό των αγροτών. Oι ουσίες αυτές απορροφώνται από το δέρμα και από τους πνεύμονες με την εισπνοή, με
αποτέλεσμα να δημιουργούν δηλητηριάσεις, οι οποίες εκδηλώνονται
με βλάβες του νευρικού συστήματος, των νεφρών, του ήπατος και του
αίματος.
• Συχνά, επίσης, προσβάλλονται από δερματομυκητιάσεις και εκζέματα.
• Oι ενώσεις αρσενικού (παρασιτοκτόνα) έχουν ενοχοποιηθεί για την
εμφάνιση κίρρωσης του ήπατος σε αμπελουργούς.
• Oι αγρότες συχνά παρουσιάζουν καρκίνο του δέρματος, λόγω της
καθημερινής και πολύωρης έκθεσής τους στην ηλιακή ακτινοβολία.

Το μέρος Γ’ στην προσεχή έκδοση
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μ

ήνυμα στον ελληνικό λαό έστειλε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κάρολος Παπούλιας σε δηλώσεις του
μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στην Θεσσαλονίκη,
για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
«Ήταν μια εξαιρετική παρέλαση, ήταν
ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα, οι Ένοπλες
Δυνάμεις και ο λαός της είμαστε δυνατοί, είμαστε εδώ, για να αποτρέψουμε
οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Και πρόσθεσε: «Σήμερα είναι μια εξαι-
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ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Η ΚΡΙΣΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΝΙΚΗΣΕΙ
ρετική ημέρα, ημέρα μνήμης, εξαιρετικής τιμής και σεβασμού σε αυτούς που
πολέμησαν και ανέτρεψαν τις φασιστικές ορδές του Μουσολίνι. Έδωσαν ένα
μήνυμα ότι μπορεί η δημοκρατική
Ευρώπη να επικρατήσει και πραγματικά
νίκησαν».

κάτω από δύσκολες συνθήκες. Εύχομαι
με ενότητα, αλληλεγγύη και αγάπη να
ξετυλίξουμε τις αρετές, που ξετύλιξαν
εκείνοι που σκοτώθηκαν στα βουνά. Αν
ξετυλίξουμε τις αρετές θα ξεπεράσουμε
την κρίση. Η κρίση δεν θα μας νικήσει»,
επεσήμανε ο Κάρολος Παπούλιας.

«Σήμερα ο ελληνικός λαός αγωνίζεται

Για να καταλήξει: «Υποφέρουμε, αλλά

Με υπογραφή Πούτιν κηρύχθηκε το
2016 «Έτος Ελλάδας» στη Ρωσία

Τ

ην ενίσχυση των ρωσο-ελληνικών σχέσεων
σφραγίζει και επίσημα η υπογραφή του Ρώσου
προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην επίσημη ανακήρυξη του 2016 ως «Ετος Ελλάδας» στη Ρωσία και
«Ετος Ρωσίας» στην Ελλάδα. Το σχετικό έγγραφο
δημοσιεύθηκε στην επίσημη νομική πύλη του Κρεμλίνου και εγκρίνει τη σύσταση ειδικής οργανωτικής
επιτροπής, η οποία θα συντονίσει τις κοινές δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό
την ενίσχυση των ρωσο-ελληνικών σχέσεων, με
κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό της
Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Η πρώτη συμφωνία για Κοινό Ετος είχε πραγματοποιηθεί το 2013, όταν με κοινή δήλωσή τους οι
υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Ελλάδας, Σεργκέι
Λαβρόφ και Βαγγέλης Βενιζέλος ανακήρυξαν το
2016 ως έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και έτος Ελλάδας στη Ρωσία. Μόσχα και Αθήνα ανακοίνωσαν
πως «για να αναπτυχθούν ισχυρές, αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, οι δυο χώρες συμφώνησαν να
εφαρμόζουν κοινά σχέδια στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, της βιομηχανίας, της ενέργειας, της χρηματοδότησης, της γεωργίας, τις διμερείς
εμπορικές ανταλλαγές, του τουρισμού, και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής και ανάπτυξης των επαφών μεταξύ των
λαών», όπως ανέφερε το σχετικό έγγραφο. Στο
πρόγραμμα του Κοινού Ετους συμπεριλαμβάνονται
εκδηλώσεις στους τομείς εκπαίδευσης, εκμάθησης
της γλώσσας, επιστήμης, πολιτιστικής κληρονομιάς, τέχνης, αθλητισμού, καθώς και ανταλλαγής
νέων.
Τον περασμένο Απρίλιο, με δήλωσή της, η ομοσπονδιακή υπηρεσία της Ρωσίας για τον Τουρισμό,
Rostourism, ανακοίνωσε και Έτος Τουρισμού το
2016, στα πλαίσια του Κοινού Έτους με την Ελλάδα. Τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση του
«Έτους Ελλάδας» στη Ρωσία και του «Έτους
Ρωσίας» στην Ελλάδα, συζήτησαν ενδελεχώς οι
υπεύθυνοι της Rostourism με την ελληνική αντιπροσωπεία που μετέβη στα τέλη Απριλίου στη Μόσχα
υπό τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων του ελληνικού ΥΠΕΞ, Παναγιώτη Μίχαλου
και τον Γ.Γ. του ΕΟΤ Πάνο Λειβαδά.

πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να
ξεπεράσουμε την κρίση».

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ ΗΡΩΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

Η

πολιτεία σε τιμά «γι' αυτά που
έκανες τα αξέχαστα και τα γενναία», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας,
στην 94χρονη Αθηνά Ντιναλέξη,
ηρωίδα της Πίνδου, απονέμοντας
της το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος
Αριστείας της Τιμής, σε ειδική
εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη ανήμερα της Εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου.
Με την ίδια διάκριση τίμησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τον
συγγραφέα, συλλέκτη κειμηλίων
της νεότερης ιστορίας και διευθυντή του Ιδρύματος του Μουσείου
Μακεδονικού Αγώνα, Βασίλειο
Νικόλτσιο, «για τη συνεισφορά του
στη διατήρηση της μνήμης των
αγώνων του ελληνικού λαού».
Όπως αναφέρθηκε στην εκφώνηση
της ημερήσιας διαταγής της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η Αθηνά
Ντιναλέξη «έκανε το χρέος της
όταν η πατρίδα της τη χρειάστηκε
στον πόλεμο του '40 με θάρρος και
αυταπάρνηση».
Η Αθηνά Ντιναλέξη γεννήθηκε το
1920 στο χωριό Ελαφόνησος του
δήμου Ζαγορίου, όπου και τελείωσε τη βασική εκπαίδευση. Όταν ο
ελληνικός στρατός υπερασπιζόταν
από τις επιθέσεις των Ιταλών το
ύψωμα της Γκραμπάλας η Αθηνά
Ντιναλέξη, μαζί με άλλες γυναίκες
του χωριού, αψηφώντας τους κινδύνους, κουβαλούσε πολεμοφόδια,
τροφή και νερό στους στρατιώτες.
«Η δύσκολη επιλογή της μάς θυμίζει τους ηρωικούς αγώνες των
Ελληνίδων και αποτελεί παράδειγμα ψυχικού μεγαλείου και αγνού
πατριωτισμού» αναφέρθηκε στην
εκδήλωση.
«Θυμάσαι εκείνα τα παλιά τα
ωραία;» τη ρώτησε χαριτολογώντας κατά τη βράβευση της ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ηλικιωμένη ηπειρώτισσα εξέφρασε τον
προβληματισμό της για τις σημερινές δυσκολίες και συγκρίνοντας
τις με εκείνης της εποχής, σημείωσε: «τώρα έμαθαν με τα πολλά, δεν
μπορούν με τα λίγα».
«Η πολιτεία, όμως, έρχεται να σε
τιμήσει ακριβώς γι' αυτό που έκανες, δε σε ξέχασε» της απάντησε ο
κ. Παπούλιας και πρόσθεσε: «Γι'
αυτά που έκανες τα αξέχαστα και
τα γενναία». «Δεν ξεχνιούνται
αυτά…» παραδέχθηκε η κ. Ντιναλέξη.
Η κ. Ντιναλέξη ζει τα τελευταία
χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχει

τρεις γιους που ζουν στα Ιωάννινα, μία κόρη που ζει στη Θεσσαλονίκη, οκτώ εγγόνια και επτά δισέγγονα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η κόρη και η εγγονή της και
φιλικά της πρόσωπα. Νωρίτερα,
περιέγραψε στους δημοσιογράφους εικόνες από την εποποιία
του '40, την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γυναικών του ορεινού
όγκου, που με τα ζώα φορτωμένα
με πυρομαχικά έκαναν διαδρομή
δυόμιση ωρών από το Καλπάκι
μέχρι το ύψωμα που υπεράσπιζαν
οι Έλληνες φαντάροι, μέσα από
δύσβατα μονοπάτια για να φτάσουν στην πρώτη γραμμή, αψη-

φώντας τους βομβαρδισμούς και
τον κίνδυνο. Οι γυναίκες, επίσης,
έπλεκαν και τους πήγαιναν κάλτσες και πανωφόρια για να αντιμετωπίσουν το ψύχος, καθώς και
τρόφιμα για να τους στηρίξουν
στην πολεμική προσπάθεια.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ
Η ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΕΙ

Γ

ια πρώτη φορά, στην περίοδο της πενταετούς κρίσης που πλήττει
ανελέητα την Ελλάδα, γιορτάσθηκε με το κεφάλι ψηλά η επέτειος του
ΟΧΙ. Η παρέλαση στην Θεσσαλονίκη ήταν επιβλητική αναπτερώνοντας
το χαμένο ηθικό των κατακρεουργημένων Ελλήνων. Ο Πρόεδρος της
Ελληνική Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας έστειλε ισχυρό μήνυμα
αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο. Εντύπωση προκάλεσε στον απανταχού Ελληνισμό η ενέργεια του χειριστή του πολεμικού αεροσκάφους
που υπερίπτατο της παρέλασης να καλέσει τους Έλληνες να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι, σκορπώντας ευφορία αλλά και αυτοπεποίθηση.

Σμηναγός Στράλης: «Έλληνες απ’ άκρου εις άκρον της χώρας,
σηκώστε το κεφάλι ψηλά»
«Καλημέρα Θεσσαλονίκη,
Καλημέρα
Μακεδονία,
Καλημέρα Έλληνες απ’
άκρου εις άκρον της
χώρας. Σηκώστε το
κεφάλι ψηλά». Ο χαιρετισμός αυτός του πιλότου
του μαχητικού αεροσκάφους επιδείξεως F-16C
Block.52 Plus «ΖΕΥΣ» της
115 Πτέρυγας Μάχης,
Σμηναγού (Ι) Σωτήρη
Στράλη, και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου που ακολούθησε, έκλεισε
στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Σμηναγός Στράλης, μέσα από
το πιλοτήριο, ευχήθηκε χρόνια πολλά.
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1944 -2014: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ο

συνδικαλισμός στην Κύπρο έκανε τα
πρώτα ουσιαστικά του βήματα την
περίοδο 1932- 1936 με την εμφάνιση
των πρώτων απεργιακών κινητοποιήσεων που κορυφώθηκαν το 1933 με τις
μεγάλες απεργίες των οικοδόμων και των
ραπτεργατών, οι οποίοι διεκδικούσαν
μισθολογικές αυξήσεις και καλύτερα
ωράρια εργασίας.
Για πρώτη φορά η καρδιά του ελεύθερου
και ανεξάρτητου συνδικαλισμού χτύπησε
στη Λεμεσό με πρωτεργάτες το νεαρό τότε
δικηγόρο Χριστόδουλο Μιχαηλίδη και τον
Κώστα Δημητρίου ο οποίος διετέλεσε
πρώτος γενικός γραμματέας της ΣΕΚ μετά
την επίσημη ίδρυση της στις 29 0κτωβρίου 1944.

1991- Σεμινάριο Στελεχών ΣΕΚ Πάφου. Π. Μαρτίδης,
Γρ. Γρηγοριάδης, Χ. Χατζηστυλλής
1991- Εορτασμός 25ης Μαρτίου. Η Νεολαία της ΣΕΚ
Λευκωσίας στην παρέλαση

1991- Σεμινάριο Στελεχών ΣΕΚ Πάφου

√ Από την τυραννική αποικιοκρατία
στην Κυπριακή Δημοκρατία
Μέχρι το 1940 είχαν δημιουργηθεί 62
συντεχνίες σε παγκύπρια κλίμακα, στοιχείο που αποτύπωνε την ανάγκη αλλά και
την πρόθεση των εργαζομένων για οργάνωση και συλλογική διεκδίκηση εργατικών δικαιωμάτων.
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν ξεκάθαροι
και αδιαπραγμάτευτοι από την αρχή.
Διατήρηση της ανεξαρτησίας του Κινήματος, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και αγώνας για εθνική απελευθέρωση.
Η επίσημη αναγνώριση της ΣΕΚ από τους
Βρετανούς αποικιοκράτες ως συντεχνία
έγινε το 1951, γεγονός που επενέργησε
θετικά στην όλη δραστηριοποίηση του
κινήματος. Η δεκαετία 1950 -60 βρίσκει
τη ΣΕΚ στην προμετωπίδα του αγώνα για
απαλλαγή της Κύπρου από τον Αγγλικό
ζυγό. Η ΣΕΚ αποτέλεσε το φυτώριο των
αγωνιστών της ΕΟΚΑ και τη ραχοκοκκαλιά του θρυλικού έπους του 55-59.

1994 - 50 Χρόνια ΣΕΚ. Πανηγυρική εκδήλωση με ομιλία
γ.γ. Μιχαλάκη Ιωάννου στο «Φιλοξένια»

1992 - 4η Συνδιάσκεψη Νεολαίας ΣΕΚ. Κ. Χριστοδούλου,
Χ. Χατζηστυλλής, Ζ. Νικολάου, Γ. Ιωάννου, Γ. Πλάρκος

1997 - 24ο Συνέδριο ΣΕΚ. Άποψη φιλοξενουμένων
και αντιπροσώπων

1994 - 50 Χρόνια ΣΕΚ. Οι βετεράνοι στην ΣΕΚ Λεμεσού

Με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, οι διεκδικητικοί , υπεύθυνοι
κοινωνικοί κι εργατικοί αγώνες της ΣΕΚ,
σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη πολιτική της παρέμβαση, την κατέστησαν
πρώτη συνδικαλιστική δύναμη στον
τόπο.
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ με την ευκαιρία των
70χρονων της ΣΕΚ, παρουσιάζει σήμερα
φωτογραφικό οδοιπορικό, της περιόδου
1990 - 2000.

1997- Εργατική Πρωτομαγιά στον Αμίαντο.
Σε πρώτο πλάνο ο νυν πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης

Η μακροβιότερη απεργία στην ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στα ξενοδοχεία
«Λόρδος» το 1999 στη Λάρνακα και κράτησε
169 συνεχείς μέρες

1997- Εργατική Πρωτομαγιά στον Αμίαντο.

1997- 24ο Συνέδριο ΣΕΚ. Από τον χαιρετισμό του Προέδρου
της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη. Διακρίνονται στο προεδρείο οι,
Μιχαλάκης Ιωάννου, Χαράλαμπος Χατζηστυλλής, Νίκος Μωϋσέως,
Νίκος Επιστηθίου και Παναγιώτης Φράγκου
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 70ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΣΕΚ

Η ΣΕΚ συνεχίζει αταλάντευτα
το δρόμο της αρετής που θεμελείωσαν
οι οραματιστές ιδρυτές της
Τ

η ρητή διαβεβαίωση ότι η ΣΕΚ θα
συνεχίσει αταλάντευτα το δρόμο της
αρετής που χάραξαν και θεμελείωσαν οι
ιδρυτές της ΣΕΚ την 29ην Οκτωβρίου
1944, έδωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως από το βήμα επετειακής εκδήλωσης για τα 70α γενέθλια της ΣΕΚ που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29
Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Χίλτον Παρκ»
στη Λευκωσία.
Στην παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, υπουργών, βουλευτών, αρχηγών κομμάτων και άλλων αξιωματούχων
του κράτους και στελεχών του Κινήματος
ο κ. Μωϋσέως, αφού έκανε ιδιαίτερη
μνεία στους ιδρυτές της ΣΕΚ αναφέρθηκε
στην ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή της
ΣΕΚ στους Κοινωνικοιύς, Εθνικούς και
Εργασιακούς αγώνες.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ έκανε ιδιαίτερη μνεία στα
διογκούμενα φαινόμενα εργασιακής
εκμετάλλευσης και στην παραβίαση των
συλλογικών συμβάσεων από μεγάλη
μερίδα του εργοδοτικού κόσμου. Κάλεσε
δε την κυβέρνηση να ενεργήσει πιο αποτελεσματικά και αποφασιστικά, προκειμένου να τύχουν οι συλλογικές συμβάσεις
και τα εργασιακά θέσμια του προσήκοντα σεβασμού.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης στο χαιρετισμό που απήυθυνε σε μια κατάμεστη αίθουσα εξήρε
την υπεύθυνη στάση που τηρεί η ΣΕΚ
απέναντι στις σοβαρές προκλήσεις και
στα νέα δεδομένα της εποχής.
Αναφέρθηκε παράλληλα στην αυστηρή
προσήλωση της κυβέρνησης στη διατήρηση της τριμερούς συνεργασίας με τους
κοινωνικούς εταίρους για ανόρθωση της
οικονομίας, ενώ τόνισε την προσπάθεια
που καταβάλλει η κυβέρνηση για ενίσχυση του κράτους πρόνοιας.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊών Συνδικάτων
(ETUC) Πάτρικ Ύτσιερτ (φωτό) έδωσε τα
εύσημα για την ενεργή δραστηριοποίηση
της ΣΕΚ σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό
επίπεδο επισημαίνοντας πως το Κίνημα
είναι παραδοσιακό μέλος της ETUC από
το 1983.
Κατέδειξε παράλληλα πως θα πρέπει να
αποφευγχθεί η λογική της αυστηρής
λιτότητας αν επιθυμούμαι να περάσουμε
στην ανάπτυξη.
Η εκδήλωση έκλεισε με μουσική εκδήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΩΫΣΕΩΣ, γ.γ. ΣΕΚ

Δημιουργική η συμβολή της ΣΕΚ
στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

Μ

ε σύνεση, συναίνεση και τόλμη η ΣΕΚ αντιμετωπίζει τα νέα
δεδομένα μακριά από λαϊκισμούς,
εύηχα συνθήματα και στείρες αρνήσεις
αγωνιζόμενη μαζί με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους για την έξοδο της
χώρας από τα δύσκολα αδιέξοδα.
Παρακολουθώ και χαίρομαι το σημαίνοντα ρόλο που η ΣΕΚ διαδραματίζει στην
κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης, για τούτο και
θέλω να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες της Πολιτείας, αλλά και του ιδίου
προσωπικά για τη δημιουργική συμβολή σας στην αντιμετώπιση
και της παρούσας κρίσης.
Θέλω την ίδια ώρα να τονίσω την αυστηρή προσήλωσή μας στη
διατήρηση της τριμερούς συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανόρθωση της οικονομίας μας, για την εξασφάλιση
αξιοπρεπούς απασχόλησης για όλους και για την προώθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα από ένα ορθολογικό πλαίσιο μιας
ισόρροπης κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.
Σταθερός μας στόχος παραμένει ένα κράτος πρόνοιας και δικαίου,
σε μια ευημερούσα ευρωπαϊκή κοινωνία για όλους τους νόμιμους
πολίτες της, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους.
Θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς την ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη της ΣΕΚ για τη συνεισφορά τους στους αγώνες της πατρίδας, αλλά και στις σημερινές
προσπάθειες που η Κυβέρνηση καταβάλλει, τη συμπαράσταση που
έχουμε μέσα από τις ώριμες διεκδικήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση.

39 εκλεκτά παλληκάρια
βγαλμένα
από
τα
σπλάχνα της ΣΕΚ,
πότισαν με το άλικο
αίμα τους το δένδρο
της Κυπριακής Ελευθερίας.
Με το ξημέρωμα της
ανεξαρτησίας και της
ίδρυσης του νέου κράτους, η ΣΕΚ συμμετέχει
ενεργά σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής βιοπάλης για ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των
μελών της και του συνόλου των εργαζομένων,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα με την εποικοδομητική της συνεισφορά στην δημιουργία και λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων του κράτους,
κυρίως στον εργατικό και κοινωνικό τομέα.
Τη σημαντική συνεισφορά της ΣΕΚ, αναγνωρίσθηκε απ’ όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους
της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι έδιναν τα
εύσημα στο Κίνημα μας σε κάθε ευκαιρία. Η Η
ΣΕΚ πιστή στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης
των λαών, πρωταγωνίστησε στην επίτευξη του
στρατηγικού εθνικού στόχου της ένταξης της
Κύπρου στην μεγάλη οικογένεια των προηγμένων
κρατών της Ευρώπης.
Ζωτικής σημασίας για το μέλλον του τόπου,
θεωρείται η στήριξη της ΣΕΚ στις τιτάνιες προσπάθειες του τότε προέδρου Γλαύκου Κληρίδη
για εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
με νομική ισχύ του κοινοτικού κεκτημένου σε όλη
την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Σημαντικές ευκαιρίες εργοδοτήσης
σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ
Σ

ε μια περίοδο που το μέτωπο της απασχόληση στην
Κύπρο καταγράφει απογοητευτικά αποτελέσματα και ο
ανεργιακός δείκτης απογειώθηκε σε πρωτόγνωρα ύψη με
πρώτα θύματα τη νέα γενιά,
στην Ευρωπαική Επικράτειας
δημιουργούνται εκατομμύρια
θέσεις εργασίας τις οποίες
μπορούν να διεκδικήσουν οι
Κύπριοι επί ίσοις όροις όπως
και οι άλλοι πολίτες της Ε.Ε.
Συγκεκρμένα, στο δίκτυο των
ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης EURES, δημοσιεύθηκαν πρόσφατα 2,4 εκατομμύρια διαθέσιμες κενές θέσεις
εργασίας, μόνιμες ή εποχιακές,
σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων. Ταυτόχρονα υπήρχαν στα
«προσεχώς» της EPSO – του
γραφείου που είναι αρμόδιο
για την επιλογή του προσωπικού των 40 και πλέων γενικών

σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
πριν από μερικές ημέρες με
θέμα «ευκαιρίες σταδιοδρομίας
νέων στην ΕΕ», σημείωσε πως
ναι μεν υπάρχει μορατόριουμ
στις προσλήψεις και από την
ΕΕ, αλλά 2000 εργαζόμενοι
στην ΕΕ από τις 3000 που θα
αφυπηρετήσουν θα αντικατα-

• Παρα την υψηλή
ανεργία, υπάρχουν
αξιόλογες ευκαιρίες
εργοδότησης στην
Ευρωπαϊκή επικράτεια
δευτεροβάθμισες σπουδές και
τρία χρόνια εμπειρία.

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
• Ο ανταγωνισμός είναι σίγουρα μεγάλος, ωστόσο
δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τους Κύπριους από
το να διεκδικήσουν τη δική τους θέση στην ΕΕ
εάν πιστεύουν πως μπορούν να τα καταφέρουν
• Θέση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν μπορούν
φυσικά να διεκδικήσουν μόνο νέοι. Η Ευρώπη είναι
ανοικτή για όλες τις ηλικίες και οποιοσδήποτε μπορεί
να διεκδικήσει μόνιμη θέση. Επίσης ευκαιρίες υπάρχουν
και σε εταιρείες από τις οποίες η ΕΕ μπορεί
να εξασφαλίζει (να αγοράζει) υπηρεσίες

διευθύνσεων (DGs) της Ευρωπαϊκής Ένωσης – πέντε ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας
που ανοίγουν μέχρι και τον
Νοέμβριο σε διάφορες επαγγελματικές
κατευθύνσεις.
Θέσεις εργασίας ανακοινώνουν
παράλληλα και οι διάφοροι
εξειδικευμένοι οργανισμοί και
αποκεντρωμένοι φορείς της ΕΕ,
οι οποίοι αριθμούν επίσης
πέραν των 40. Οι ευκαιρίες
απασχόλησης στις δύο ιστοσελίδες EURES και EPSO ανανεώνονται τακτικά και όποιος
πάρει την απόφαση ότι έφτασε η ώρα να αναζητήσει το
εργασιακό του μέλλον στην
Ευρώπη, πρέπει να τις κοιτάζει τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα. Μία πολύ σημαντική
πληροφορία είτε για εκείνους
που ήδη το σκέφτονται είτε για
άλλους που θα το πάρουν
απόφαση είναι πως το 15-16%
του υφιστάμενου προσωπικού
της «Κομισιόν», γύρω στις
3000 άτομα, θα αφυπηρετήσουν τα επόμενα 3-5 χρόνια. Ο
Χρίστος Ελληνίδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη
Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης,

σταθούν. Εξάλλου για όσους
ενδιαφέρονται για μεταφραστές, το 30% από το υφιστάμενο προσωπικό θα αντικατασταθεί το 2015. Καλό είναι να
έχει κανείς κατά νου ότι για να
εργοδοτηθεί στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης δεν αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή πτυχίου στη γλώσσα. Ούτε απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.
Στο ελληνικό τμήμα μεταφραστών αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν έχουν
πτυχίο στη μετάφραση. Προϋποθέσεις βεβαίως για την
εργοδότηση στην ΕΕ ως διοικητικός υπάλληλος, πέραν από
το να είναι κανείς πολίτης
στην ΕΕ, με καθαρό μητρώο και
με πτυχίο, είναι να γνωρίζει
εκτός από τη μητρική του κι
άλλη μία από τις επίσημες
γλώσσες της ΕΕ: αγγλικά, γαλλικά ή Γερμανικά. Γνώση τρίτης
ευρωπαϊκής γλώσσας είναι
απαραίτητο κριτήριο για τους
μεταφραστές. Για θέσεις βοηθών τα προσόντα περιορίζονται σε δευτεροβάθμιες σπουδές συν εξαετή πείρα ή μετα-

Μόνο στην «Κομισιόν» θα αφυπηρετήσουν τα επόμενα 3-5
χρόνια 3000 εργαζόμενοι. Αναμένεται από τις κενωθείσες
θέσεις να προσληφθούν γύρω
στα 2000 άτομα.

θύνσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης., συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, της Επιτροπής

Περιφερειών, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Κάθε διεύθυνση
μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό από τον κατάλογο επιτυχόντων της EPSO. Για να
συμπεριληφθεί το όνομα αιτητή στον κατάλογο θα πρέπει να
ετοιμάσει το CV, να κάνει την
αίτηση, να περάσει τα προκαταρτικά τεστ σε βασικές δεξιότητες και στην συνέχεια θα
πρέπει να παρακαθίσει σε
γραπτή εξέταση σχετική με την
θέση και στο τέλος να αξιολογηθεί στις δεξιότητες στο
κέντρο αξιολόγησης των βρυξελών ή του Λουξεμβούργου. Οι
επιτυχόντες καταχωρούνται
στον εφεδρικό κατάλογο προσλήψεων.
Πληροφορίες:
http://europa.eu/epso

Πού να αναζητήσετε πληροφορίες
•
Στην
πύλη
http://europa.eu/youreurope
παρέχεται βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους
της ΕΕ και τις οικογένειές τους
είτε για το πώς θα ταξιδέψουν
σε χώρες της ΕΕ, είτε πώς θα
βρουν εργασία, είτε πώς μπορούν να σπουδάσουν ή να
νοσηλευτούν σε νοσοκομείο.
Δείτε την κατηγορία «εργασία
και συντάξεις». Απ’ εδώ υπάρχει Link προς διάφορες άλλες
υπηρεσίες.
• Μέσω της ιστοσελίδας
http://www.europass.ie/europa
ss μπορείτε να δημιουργήσετε
το βιογραφικό σας διαδικτυακά και ανά πάσα στιγμή να το
τροποποιήσετε εάν επιθυμείτε.
Άλλωστε αυτό είναι απαραίτητο πριν υποβάλετε την αίτησή
σας για οποιαδήποτε θέση σε
θεσμικά όργανα της ΕΕ ή σε
θέσεις μέσω του EURES. Η υπηρεσία Europass βοηθά τους
πολίτες να παρουσιάσουν τις
δεξιότητες και τα προσόντα
τους με τρόπο αποτελεσματικό
ώστε να βρουν θέση εργασίας ή
ευκαιρία εκπαίδευσης, βοηθά
επίσης τους εργοδότες να
κατανοήσουν τις δεξιότητες
και τα προσόντα των αιτητών.
• EPSO: Είναι η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ για την επιλογή
προσωπικού όλων των θεσμικών οργάνων και γενικών διευ-

• EURES: Είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Συμμετέχει και η Ελβετία.
Στους εταίρους του δικτύου περιλαμβάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι συνδικαλιστικές και οι εργοδοτικές
οργανώσεις. Εν ολίγοις απ’ εδώ μπορεί κανείς να ψάξει δουλειά
είτε σε δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ28 είτε στον ιδιωτικό τομέα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει το συντονισμό του δικτύου. Κύριοι στόχοι του EURES είναι: 1) Να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να παρέχει συμβουλές σε εργαζόμενους που ενδέχεται
να μετακινηθούν σε άλλη χώρα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και
εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 2) Να βοηθά τους
εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους από
άλλες χώρες. 3) Να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε
εργαζόμενους και εργοδότες στις διασυνοριακές περιοχές. Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eures
• Στο EURES πέρσι υπήρχαν 5500 βιογραφικά από Κυπρίους.
Συνολικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταχωρημένα γύρω στις
95 χιλιάδες βιογραφικά από όλη την ΕΕ ενώ οι θέσεις εργασίας
πλησιάζουν τις 2,5 εκατ.
• Σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/stages μπορούν να βρουν πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στην ΕΕ στο πλαίσιο της απόκτησης εργασιακής πείρας.
Είναι οι λεγόμενοι ασκούμενοι, είναι γύρω στους 1200 κάθε
χρόνο. Οι ασκούμενοι μπορούν να εργαστούν στα θεσμικά
όργανα της ΕΕ για πέντε μήνες, ενώ αμείβονται με τουλάχιστον
1000 ευρώ το μήνα. Τα προσόντα είναι να έχουν πτυχίο και να
μιλούν μία δεύτερη γλώσσα. Αγγλικά, γαλλικά ή και γερμανικά.

ERG_11-11_inn_8 & 9 11/4/14 11:40 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4 καθημερινές κινήσεις
για καλή υγεία

Η

καλή υγεία, όπως και η διάθεση και η ενεργητικότητα δεν απαιτούν μεγάλες θυσίες. Ίσως
κάποιες φορές μας βολεύει να πιστεύουμε το αντίθετο, γιατί δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι τελικά
δεν προσπαθούμε σχεδόν καθόλου γι’ αυτή. Οι 4
απλές κινήσεις που περιγράφονται παρακάτω είναι
μια καλή αρχή. Άρχισε να τις εφαρμόζεις από σήμερα.

1

Σιέστα η απαραίτητη!

Έστω και μερικά λεπτά ξεκούραση ή “κατέβασμα του
γενικού” στη μέση μιας κουραστικής μέρας μπορεί να
προσφέρει ενέργεια και τόνωση στον οργανισμό σου.
Η κίνηση για καλή υγεία: Μετά το μεσημεριανό
φαγητό ξάπλωσε και κλείσε για μερικά λεπτά τα
μάτια σου. Αν είσαι στη δουλειά, προσπάθησε να
ξεκλέψεις πέντε λεπτά, τεντώσε τα πόδια σου και με
κλειστά μάτια πάρε μερικές βαθιές αναπνοές. Προσπάθησε να αδειάσεις το μυαλό σου από σκέψεις και
υποχρεώσεις και οραματίσου κάτι που σε ξεκουράζει
και σε χαλαρώνει, π.χ. ότι περπατάς στην παραλία ή
κάνεις μια βόλτα στην εξοχή.

2

Βάλε κίνηση

Η κίνηση είναι ζωή, ενέργεια, ευεξία και υγεία. Και η
έλλειψη χρόνου (ή χρημάτων) δεν είναι πια δικαιολογία! Αρκούν μερικά λεπτά ζωηρής κίνησης την ημέρα
για να απολαύσεις τα αποτελέσματα που θα κάνουν
καλό στο σώμα και τη διάθεσή σου.
Η κίνηση για καλή υγεία: Βάλε πρόγραμμα να περπατάς ζωηρά για δέκα λεπτά κάθε μέρα (και πρόσθεσε μερικά λεπτά ακόμη τις μέρες που έχεις περισσότερο χρόνο), όταν βρεις την ευκαιρία χορέψε το
αγαπημένο σου τραγούδι, παίξτε με τα παιδιά σου
και πήγαινε μια μακρινή βόλτα το σκύλο σου. Αν
έχεις χρόνο αλλά σου λείπουν τα χρήματα, ρώτησε
για προγράμματα άσκησης στο δήμο σου. Πολλοί
δήμοι κάνουν μαθήματα γιόγκα, πιλάτες ή αεροβικής
με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος.

3

Αστραφτερό χαμόγελο!

Ένα όμορφο χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης
αλλά και καλής υγείας.
Η κίνηση για καλή υγεία: Δεν αρκεί να βουρτσίζεις
τα δόντια σου. Χρησιμοποίησε κάθε βράδυ οδοντικό
νήμα ή μεσοδόντια βουρτσάκια που καθαρίζουν
ανάμεσα στα δόντια. Η χρήση του νήματος βοηθά
στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων των τροφών
και εμποδίζει το σχηματισμό της βακτηριακής πλάκας. Έτσι, έχεις πιο γερά δόντια, χωρίς πλάκα και
προβλήματα ουλίτιδας. Η καλή υγεία των δοντιών
προλαμβάνει τις καρδιοπάθειες; Και όχι μόνο!

4

ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ένα ποτήρι νερό κάθε πρωί!

Και μερικά ακόμη μέσα στην ημέρα, θα σου εξασφαλίσουν καλή υγεία και λαμπερό δέρμα! Οχτώ με δέκα
ποτήρια νερό την ημέρα αποτοξινώνουν τον οργανισμό και βοηθούν στην ομαλή του λειτουργία.
Η κίνηση για καλή υγεία: Το πρωί, πριν τον καφέ
σου ή οτιδήποτε άλλο, πιες ένα ποτήρι νερό βρύσης
μέσα στο οποίο θα έχεις στύψει μερικές σταγόνες
λεμονιού. Αν υποφέρεις από δυσκοιλιότητα, μπορείς
να δοκιμάσεις το εξής κόλπο: Τρύπησε με το πιρούνι
2-3 αποξηραμένα δαμάσκηνα και άφησέ τα από το
βράδυ να μουλιάζουν μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Το
πρωί πιες το νερό νηστική (ιδανικά φάε και τα δαμάσκηνα!).

11

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ
Της Τώνιας Κάσινου *
ΒΑ Ψυχολογίας, ΜΑ Σχολικής Ψυχολογίας

Α

ναμφισβήτητα, δεν είναι λίγοι
εκείνοι που στις μέρες μας
έχουν ''αρνητική '' σχέση με την
εργασία τους και σίγουρα δεν είναι
η πρώτη φορά που θα σκεφτήκατε
να αντιμετωπίσετε την ''επαγγελματική εξουθένωση''. Παρόλο που
η επαγγελματική εξουθένωση δεν
αποτελεί ψυχική νόσο εντούτοις,
είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να επηρεάσει με τεράστια ευκολία την ζωή ενός ανθρώπου σε
πολλούς τομείς. Τι πρέπει λοιπόν
να κάνουμε προκειμένου να προλάβουμε τις δυσάρεστες συνέπειες
αυτού του φαινόμενου;

Υπομένουμε με στωικότητα
Η πιο συχνή προσέγγιση, αφού
αισθανθούμε την επαγγελματική
εξουθένωση, είναι να περιμένουμε μέχρι να ''φύγει '' από
μόνη της. Μπορεί φαινομενικά
να πρόκειται για μια εύκολη
στρατηγική, όμως χρειάζεται
υπομονή και επιμονή. Επομένως, πρέπει να κάνουμε στον
εαυτό μας την εξής ερώτηση:
Είμαι υπομονετικό άτομο; Για
πόσο μπορώ να περιμένω
μέχρις ότου γίνει καλύτερη η
σχέση που έχω με το συγκεκριμένο
εργασιακό περιβάλλον; Πρόκειται
λοιπόν για μια τακτική η οποία
μπορεί να μην βλάψει κανέναν,
αλλά επίσης να μην ωφελήσει
κανέναν.

Ξεφεύγουμε από όλους
και από όλα
Όταν η ''αρνητική'' αυτή σχέση με
το εργασιακό περιβάλλον μας
φέρει στα όρια μας, ίσως είναι ''ανάγκη'' να πάρουμε μια άδεια. Μια
προσωρινή άδεια με ξεκούραση και
χαλάρωση μπορεί να μας δώσει
δύναμη ώστε να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις στην δουλειά. Μια
μικρή αποχή από το εργασιακό μας
περιβάλλον, σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να δώσει μια νέα
προοπτική για τη σχέση μας την
οποία ποτέ άλλοτε δεν σκεφτήκαμε. Μπορεί επίσης να διαπιστώσουμε ότι τελικά το εργασιακό
περιβάλλον δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο ''κακό'', ειδικά
όταν το συγκρίνουμε με τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν εκεί έξω. Μπορεί βέβαια να
συμβεί και κάτι άλλο... να ανακαλύψουμε ότι η σχέση μας με το
εργασιακό μας περιβάλλον είναι
πράγματι πολύ δυσλειτουργική.
Σημαντικό βέβαια είναι να γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει
και το να φύγουμε μακριά δεν θα
αλλάξει την κατάσταση. Όταν επιστρέψουμε όλα θα είναι ακόμα εκεί!

Σταματάμε αυτό που κάνουμε
Αν όντως η σχέση μας με το εργασιακό μας περιβάλλον νοσεί και
είναι πραγματικά αρνητική, τότε
μπορεί ένας προσωρινός χωρισμός να μην είναι αρκετός, και έτσι
να χρειάζεται να το εγκαταλείψουμε! Η εγκατάλειψη του εργασιακού
περιβάλλοντος μπορεί να μας βγά-

λει από μια κακή σχέση και μια
προσωπική μιζέρια αλλά δυστυχώς δεν μας εγγυάται ότι το επόμενο θα είναι καλύτερο. Επομένως,
μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να
αποτελέσει μια κακή λύση για την
επαγγελματική εξουθένωση. Ίσως
χρειαστεί να εφαρμοστεί αφού
καμιά άλλη προσέγγιση δεν απέδωσε καρπούς.

Ενημερωνόμαστε!!!
Εάν η σχέση μας με το εργασιακό
περιβάλλον όλο και χειροτερεύει
και είναι τόσο δυσλειτουργική,
ενδεχομένως να παρουσιάσουμε
κάποιες συναισθηματικές επιπτώσεις. Το να συμβουλευτούμε
κάποιον ειδικό (ΟργανοσιακόΕργασιακό Ψυχολόγο, Κλινικό
Ψυχολόγο ή Συμβουλευτικό Ψυχολόγο) μπορεί
να είναι η καταλληλότερη

λύση. Η επίσκεψη σε ένα ειδικό
μπορεί να αποτελέσει το πρώτο
και ασφαλέστερο βήμα στην ανάκαμψη από την επαγγελματική
εξουθένωση.

Ανακαλύπτουμε περί τίνος
πρόκειται
Ας κάνουμε μια κύρια ερώτηση
στον εαυτό μας: Γιατί είμαστε σε
αυτό το εργασιακό περιβάλλον;
Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο με την
συγκεκριμένη δουλειά που την
κάνει να αξίζει τον κόπο, παρά
τους παράγοντες πρόκλησης
άγχους; Εάν ο οργανισμός προσανατολίζεται ένθερμα στην αποστολή του, με αξίες που συμμεριζόμαστε, μπορεί να γίνει ένας
ευχάριστος χώρος για εργασία.
Χρειάζεται να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να τα αξιολογήσουμε.
Ποιοί είναι οι δικοί μας στόχοι και
αποστολή και ποιοί του οργανισμού. Αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα με την βοήθεια
κάποιου ειδικού (ΟργανοσιακόΕργασιακό Ψυχολόγο, Κλινικό
Ψυχολόγο ή Συμβουλευτικό Ψυχολόγο).

Δημιουργούμε ένα ευχάριστο
εργασιακό χώρο
Είναι σημαντικό ο χώρος στον
οποίο δουλεύουμε να έχει την δική

μας αισθητική, μπορεί να είναι
αρκετά δύσκολο να διαμορφώσουμε τον εργασιακό μας χώρο με το
δικό μας στυλ, μπορούμε όμως με
κάποιες μικρές και διακριτικές
πινελιές να αλλάξουμε την ''αρνητική'' διάθεση μας. Έρευνες έχουν
δείξει ότι ένας όμορφος και φιλόξενος χώρος φτιάχνει τη διάθεση
και συμβάλλει στην αύξηση της
παραγωγικότητας. Για παράδειγμα, μπορούμε να τοποθετήσουμε
στο χώρο του γραφείου μας λουλούδια, μια εικόνα ενός αγαπημένου μας τοπίου (που μπορεί να το
έχουμε συνδέσει με όμορφες εμπειρίες), ή ενός αγαπημένου μας προσώπου (τα παιδιά μας ή/ και
τον/την σύζυγο μας), ακόμη μπορούμε απλά να τοποθετήσουμε το
αγαπημένο μας χρώμα.
Συμπερασματικά, όταν μια
σχέση δεν είναι όπως θα θέλαμε, συνήθως έχουμε την
τάση να αποδίδουμε
την ευθύνη και το φταίξιμο είτε στον εαυτό
μας είτε σε εκείνον με
τον οποίον έχουμε
την ''κακή σχέση''.
Αντί αυτού, θα
ήταν πιο δημιουργικό εάν
επικεντρωνόμασταν στο τι θα μπορούσαμε
εμείς να κάνουμε προκειμένου να
αλλάξει αυτή η σχέση.

Να κάνουμε τον εαυτό μας
καλύτερο
Μπορούμε με κάποιο τρόπο να
γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην
δουλειά μας; Ίσως εάν αποκτήσουμε νέες δεξιότητες ή να βελτιώσουμε τον τρόπο που συνεργαζόμαστε με άλλα άτομα; Υπάρχουν
ευκαιρίες για εκπαίδευση μέσα
στον οργανισμό ή έξω από αυτόν
(σεμινάρια, βιβλία αυτοβοήθειας
κτλ) που θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε προκειμένου να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και την
σχέση μας με τον οργανισμό; Θα
μπορούσαμε να ζητήσουμε την
βοήθεια ενός ειδικού (Συμβουλευτικού ή Κλινικού Ψυχολόγου) προκειμένου να μας βοηθήσει σε όλο
αυτό;

(Βιβλιογραφία: Leiter, M. , &
Maslach, C. (2005). Πώς να αντιμετωπίσετε την επαγγελματική εξουθένωση- Burnout. Έξι στρατηγικές
για να βελτιώσετε τη σχέση σας με
την εργασία).
* Μέλος ΣΕΚ

Αλλαγές στις συνθήκες εργασίας
Κάνοντας αλλαγές όπως μια διαπραγμάτευση για αλλαγή θέσης ή αρμοδιοτήτων μπορεί να βοηθήσουν στην ''αρνητική'' σχέση που έχουμε με τον
οργανισμό. Η επικοινωνία με την διεύθυνση του οργανισμού είναι ένα
βήμα δύσκολο αλλά απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις. Συζητώντας το
πρόβλημα με κάποιο προϊστάμενο μπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση της
σχέσης, να προσδιοριστεί τι μπορεί να αλλάξει και τι όχι. Με αυτή την
προσέγγιση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει η ανάγκη για συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές, ή ακόμη να εγκαταλειφθούν κάποια όνειρα και μελλοντικοί στόχοι. Αυτό βέβαια θα γίνει αφού καταλάβουμε ότι
αυτή η σχέση είναι σημαντική για εμάς και αξίζει η προσπάθεια να βελτιωθεί και δεν χρειάζεται να την εγκαταλείψουμε για κάποια άλλη.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Χρησιμοποιεί δύο κινητά ενώ οδηγεί λεωφορείο

Ό

ποιος υποστηρίζει πως
οι άνδρες δεν είναι τόσο
ικανοί να εκτελούν παράλληλα πολλές εργασίες θα
άλλαζε σίγουρα γνώμη βλέποντας το video ενός Ρωμαίου οδηγού τουριστικού λεωφορείου, ο οποίος κατάφερε
την ίδια στιγμή να μιλάει
στο τηλέφωνο, να στέλνει
γραπτό μήνυμα από ένα
άλλο και ταυτόχρονα να
οδηγεί το λεωφορείο με τους

αγκώνες του στο τιμόνι!
Ο απίθανος Ιταλός οδηγός «συνελήφθη» από την κάμερα ενός επιβαίνοντος τουρίστα ο οποίος θα
θεώρησε το αξιοθέατο περισσότερο ενδιαφέρον και από το Κολοσσαίο. Όπως σε όλες τις χώρες της
Ένωσης, έτσι και στην Ιταλία η
χρήση κινητού τηλεφώνου την ώρα
της οδήγησης αποτελεί αδίκημα
και η κατάληξη για τον απίθανο
οδηγό ήταν να τεθεί σε διαθεσιμό-

τητα καθώς έθεσε σε κίνδυνο τη
ζωή των επιβατών.

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

ύμφωνα με το μεγάλο Ινδό
ηγέτη, Μαχάτμα Γκάντι τα
παρακάτω συνιστούν τα 7 αμαρτήματα της κοινωνίας. Στην κοινωνία που αυτός οραματίστηκε οι
άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν:

2. Απόλαυση χωρίς συναίσθημα

1. Πλούτο χωρίς μόχθο

7. Πολιτική χωρίς αρχές

3. Εμπόριο χωρίς ήθος
4. Γνώση χωρίς χαρακτήρα

ερίπου 2.440 μαθητές στην Κίνα πιάστηκαν
στα «πράσα» με σκονάκι σε εθνικές εξετάσεις.
Ναι, καλά διαβάσατε! Και κάθε μαθητής πλήρωσε περίπου 330 δολάρια για αυτήν την υπηρεσία.

Το CNN αναφέρει ότι το περιστατικό έλαβε
χώρα στην πόλη Xian στις 18 και 19 Οκτωβρίου.
Αυτό ωστόσο που προκαλεί αίσθηση δεν είναι απλά ο
αριθμός των μαθητών, αλλά το... υπερσύγχρονο σκονάκι το οποίο χρησιμοποίησαν, το οποίο ήταν το απόλυτο εργαλέιο στο "οργανωμένο τους έγκλημα".
Όπως σημειώνει το CNN, οι μαθητές προσπάθησαν να

Δείχνε ψηλότερη
και χωρίς τακούνια

Να φοράς ψηλόμεσα ρούχα! Όταν το παντελόνι, η φούστα, ή το σορτσάκι ξεκινά πιο
ψηλά, αυτόματα δείχνει τα πόδια σου να
φαίνονται μακρύτερα και πιο λεπτά.

5. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά

Σοβαρά …
αστειάκια

6. Λατρεία χωρίς θυσία

Σκονάκι για Όσκαρ
2.440 μαθητές πιάστηκαν επ'αυτοφώρω

Π
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Ποιος είναι ο τρόπος να φαίνονται τα πόδια
σου πιο ψηλά, χωρίς να χρειαστεί να φορέσεις τα πιο ψηλά σου τακούνια;

Τα 7 αμαρτήματα της κοινωνίας

Σ

Η συμβουλή της ημέρας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«κλέψουν» στις εξετάσεις χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Συγκεκριμένα, στο αυτί τους φορούσαν μικρά ακουστικά στα οποία μεταδίδονταν ζωντανά οι σωστές απαντήσεις. Άλλοι πάλι είχαν μικρές οθόνες μπροστά τους
στις οποίες διάβαζαν τι έπρεπε να απαντήσουν. Οι
εμπνευστές της απάτης, έστειλαν ψεύτικους υποψηφίους οι οποίοι απομνημόνευσαν τις ερωτήσεις γρήγορα
και έφυγαν από την αίθουσα. Στη συνέχεια οι απαντήσεις μεταδίδονταν στους μαθητές.

Το γέλιο του ... σήμερα

Τα παράξενα του κόσμου
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ΤΡΕΛΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ήτανε λοιπόν δυο τρελοί και τους έρχεται
η ιδέα να παίξουν ποδόσφαιρο.
Λέει λοιπόν ο ένας:
- Εγώ θα κάνω τους 22 ποδοσφαιριστές
και εσύ, λέει στον άλλον, κάνε τους 30000
φιλάθλους.
Πράγματι, ανεβαίνει ο ένας στην κερκίδα
και ο άλλος αρχίζει της μπαλιές.

Συνολικά 25.000 άτομα έδωσαν τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Κάνει ένα κατέβασμα καταπληκτικό και
βάζει μόνος του γκολ. Τρέχει λοιπόν
πανηγυρίζοντας προς την κερκίδα και κάνει τις
γνωστές και ανήθικες κινήσεις. Τότε ο άλλος τρελός που ήταν στην κερκίδα πιάνει ένα μπουκάλι
coca cola, του το πετάει, και του ανοίγει το κεφάλι.

Στους 2.440 μαθητές που πιάστηκαν επ'αυτοφώρω θα
απαγορευτεί το δικαίωμα να ξαναδώσουν το τεστ.

- Καλά του λέει, 22 ποδοσφαιριστές εμένα πέτυχες;
Και απαντάει ο άλλος από την κερκίδα:
- 30000 κόσμος, εγώ στο έριξα

Οδοντόβουρτσα αξίας 4200 δολαρίων!
Παρέχει αντιβακτηριδιακή προστασία

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

Οι πλούσιοι κάτοικοι του Λονδίνου έχουν την δυνατότητα να
βουρτσίσουν τα δόντια τους με
οδοντόβουρτσα φτιαγμένη είτε
από χρυσό είτε από τιτάνιο, η
τιμή της οποίας θα φτάνει τα
4.200 δολάρια.
Πρόκειται για την Reinast Luxury
Toothbrush η οποία είναι η πιο
ακριβή οδοντόβουρτσα στον
κόσμο και δεν είναι καν ηλεκτρική.
Τι όμως την κάνει τόσο ακριβή;
Σύμφωνα με την εταιρεία είναι το
design, η ανθεκτικότητα και η
αντιβακτηριδιακή προστασία
που παρέχει, πράγματα που
όπως υποστηρίζει κάνουν αντιπροσωπευτική την τιμή της.
Μάλιστα η κεφαλή της οδοντόβουρτσας αλλάζει, ώστε να μπορεί να ανανεωθεί όταν αρχίσει η
φθορά από το βούρτσισμα.
Η οδοντόβουρτσα έχει τριετή
εγγύηση και σέρβις αλλαγής στα
βουρτσάκια κάθε έξι μήνες. Για

Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΘΕΡΑ

μέχρι στιγμής, τουλάχιστον ένας

Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του βλέπει
ένα πλήθος ανθρώπων να περπατάει. Κοιτάζοντας στην "κεφαλή" της πορείας, βλέπει ένα
φέρετρο, από πίσω έναν κύριο με ένα σκυλάκι και
ακολουθεί το πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο και
τον ρωτάει:

Σουλτάνος της Μέσης Ανατολης

- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;

έχει αγοράσει κάποια κομμάτια

- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά μου.

από τη συγκεκριμένη οδοντό-

- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπεται, πώς;

βουρτσα με σκοπό να την κάνει

- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...

δώρο, ενώ και δύο αλυσίδες

- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανείσεις για
απόψε;

πενταετές σέρβις η τιμή επιβαρύνεται κατά 400 δολάρια, για
επταετές συμβόλαιο παροχής
σέρβις το ποσό ανεβαίνει κατά
800 δολάρια, ενώ στα 1.600
δολάρια είναι η επιπλέον χρέωση
για συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης για 11 χρόνια.

αγορά», σημειώνει.

«Έχουμε υπόψη μας πελάτες με
εξαιρετικά υψηλό εισόδημα»,
αναφέρει ο υπεύθυνος τεχνολογίας της εταιρείας, Dr. Djorde
Djokovic. «Πρόκειται για ανθρώπους που μπορούν να ξοδέψουν
αυτό το ποσό για ένα προϊόν
που δεν υπάρχει αλλού στην

Όπως αναφέρει το newmoney.gr,

καταστημάτων
για

την

ενδιαφέρονται

Reinast

Toothbrush για τους VIP πελά τες
τους.

- Μπες στην ουρά!

Luxury

Έκρυψε όπλο στα μαλλιά της
Τελικά, το όπλο βρέθηκε. Αστυνομικοί κατά τη
διάρκεια εφόδου τους σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης βρήκαν λαβράκι από το πουθενά.
Μία γυναίκα που κουβαλούσε όπλο πάνω της,
αποφάσισε να το κρύψει, επιλέγοντας για κρυψώνα τα μαλλιά της. Οι αστυνομικοί μετέφεραν
την νεαρή στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων
και παρατήρησαν πως έγερνε προς τη δεξιά
πλευρά. Έτσι, την έψαξαν πιο εξονυχίστηκα και
βρήκαν ανάμεσα στα μαλλιά της ένα κλεμμένο
38άρι όπλο. Τελικά, τη συνέλαβαν για παράνομη οπλοκατοχή.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Νόστιμη και υγιεινή δίαιτα στο γραφείο
• Υπάρχουν πολλές γλυκιές επιλογές που ωφελούν τον οργανισμούν

Σ

υνηθίζαμε να τρώμε πολλά
σνακ στη δουλειά, ωστόσο
σπάνια σκεφτόμαστε τα οφέλη για
την υγεία τους και την θρεπτική
αξία για το σώμα μας. Αν θέλετε να
μείνετε ενεργητική στο χώρο εργασίας, χωρίς να καταστρέψετε τη
σιλουέτα σας, αυτά είναι τα
κατάλληλα σνακ που πρέπει να
έχετε μαζί σας.

3. Κουινόα (σιτηρό)
Παρά το γεγονός ότι δεν συνηθίζεται για το γραφείο, είναι πραγματικά νόστιμο και καλό για την υγεία
σας. Παρέχει στο σώμα σας μαγνήσιο και φυτικές ίνες, προσφέρο-

κρέας θα σας κάνουν να νιώσετε
ζεστά και άνετα και ταυτόχρονα θα
σας γεμίσουν ενέργεια.
5. Χούμους
Σήμερα, όλο και περισσότεροι
άνθρωποι επιλέγουν να φάνε χού-

Αφράτα πεϊνιρλί
Υλικά:

Για τη ζύμη
400 γρ. κοσκινισμένο
αλεύρι τύπου 00
150 ml χλιαρό νερό
1 μαγιά (ξηρή ή νωπή)
1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα ζάχαρη
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη (καπνιστή κατά
προτίμηση)
100 γραμμάρια κασέρι τριμμένο
2 φέτες μπέικον

Χωρίς αμφιβολία, ένα σάντουιτς
είναι η πιο δημοφιλής επιλογή για
το μεσημέρι στο γραφείο. Είναι ένα
νόστιμο και υγιεινό σνακ που θα
σας κόψει την πείνα χωρίς να σας
προσθέσει κιλά. Προτιμήστε ψωμί
ολικής αλέσεως, κρέας γαλοπούλας, λαχανικά και βιολογική μουστάρδα. Για τους πιο «μεσογειακούς» τύπους, σάντουιτς με πέστο,
φέτα, κρεμμύδι, και ψητές κόκκινες
πιπεριές είναι μία γευστική εναλλακτική.
Η σαλάτα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής
μας διατροφής. Εκτός από γευστική προσθήκη, είναι επίσης μια
τέλεια πηγή βιταμινών και ανόργανων συστατικών που θα σας
κάνει να νιώθετε υγιείς και όμορφοι. Προσπαθήστε να τρώτε σαλάτες με διάφορα φυλλώδη λαχανικά
κάθε μέρα για λαμπερά μαλλιά και
καθαρό δέρμα. Προτείναι το σπανάκι, το κατσαρό λάχανο και η
ρόκα.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

Για τη γέμιση

1. Αμφίψωμο (Σάντουιτς)

2. Σαλάτα
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ντας επιπλέον ενέργεια για να
εκπληρώσετε όλα σας τα καθήκοντα. Είναι επίσης πλούσιο σε πρωτεΐνες. Μπορείτε να πειραματιστείτε συνδυάζοντας το με διάφορα
φρούτα, λαχανικά και βότανα.
4. Σούπα
Ίσως φαίνεται παράξενο να φέρετε σούπα στην δουλειά, αλλά αυτό
το θρεπτικό γεύμα θα σας κρατήσει
μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας σας. Για το χειμώνα, σούπες
από λαχανικά και πολτοποιημένο

μους για μεσημεριανό γεύμα στην
εργασία. Λαχανικά όπως τα
αγγούρια, τα καρότα και οι πιπεριές, συνδυάζονται τέλεια με το
χούμους. Επιπλέον, είναι γεμάτο με
αντιοξειδωτικά που έχουν θετική
επίδραση στο σώμα μας. Σίγουρα,
αν έχετε μόνο χούμους για το μεσημεριανό σας, δεν θα είναι αρκετό
για να ικανοποιήσει την πείνα σας,
οπότε συνδυάστε το με φέτες κρέατος ή τυριού για πρόσθετες πρωτεΐνες.

Εκτέλεση:
Σ’ ένα μπολ ανακατεύουμε τη μαγιά με το νερό και την
αφήνουμε για 5΄. Ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά της
ζύμης, ζυμώνουμε για λίγο μέσα στο μπολ μέχρι να
γίνει μια μάζα (αν δε θέλουμε να λερώσουμε πολύ τα
χέρια, μπορούμε να ανακατέψουμε με ένα πιρούνι) και
στη συνέχεια στον πάγκο για 10' λεπτά. Αφού η ζύμη
γίνει ελαστική, τη χωρίζουμε σε 4 μπαλάκια και την
αφήνουμε να ξεκουραστεί για 1 ώρα μέσα σε μπολ σε
ζεστό μέρος καλυμμένη με πετσέτα. Λαδώνουμε ένα
ταψί ή απλώνουμε σ' αυτό μία λαδόκολλα και τοποθετούμε τη ζύμη σε σχήμα οβάλ.
Βάζουμε τη γραβιέρα, το κασέρι και μισή φέτα μπέικον
σε κάθε πεινιρλί (αν θέλουμε, προσθέτουμε και άλλα
υλικά της αρεσκείας μας, π.χ. ντομάτα τριμμένη,
ζαμπόν, πιπεριά, μανιτάρια, αυγό κ.ά.).
Κλείνουμε τις άκρες (να πάρει σχήμα βάρκας), βουτυρώνουμε και ψήνουμε στους 180-200οC για 20'-25'.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Η ημέρα θα είναι πολύ
έντονη. Όλα σας τα σχέδια θα πρέπει να
τα δείτε ψύχραιμα γιατί θα έχετε μια
τάση να εμπλέκετε στο μυαλό σας όλους
τους τομείς, την καριέρα με την οικογένεια, την εξέλιξη με το παρελθόν . Η
ημέρα δεν είναι πολύ κατάλληλη για να
πάρετε κανενός είδους απόφαση, προτιμήστε να την ζήσετε ήρεμα με τους
ανθρώπους που αγαπάτε και σε καμία
περίπτωση μην αφεθείτε σε προστριβές.
ΤΑΥΡΟΣ: Ένταση και πάθος χαρακτηρίζουν την ημέρα σας. Αν για κάποιο λόγο
οι σχέσεις σας και οι συνεργασίες σας
έχουν βαλτώσει, δεν είναι δημιουργικές,
δεν ανάβουν την φλόγα σας, αισθάνεστε
παγιδευμένοι και επιδιώκετε να κάνετε
τους άλλους να καταλάβουν ότι έχετε
μεγαλύτερες ανάγκες και περισσότερες
αξιώσεις. Οικονομικά βρίσκεστε σε μια
καμπή, μπορεί κάτι που σκέφτεστε να
σας αποφέρει κέρδη .
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η ημέρα σας θα είναι γενικά
δύσκολη, με την οικογένειά σας να αποτελεί την πρώτη σας μέριμνα αλλά να
είναι ταυτόχρονα και πηγή προβλημάτων. Οι γυναίκες με τις οποίες σχετίζεστε, η μητέρα, οι φίλες και γενικά οι
αγαπημένες σας, είτε είστε άντρας είτε
γυναίκα, θα σας φανούν πολύ δεσποτικές, υπερβολικά ρεαλίστριες και άκρως
απαιτητικές.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όλα όσα για καιρό τα έχετε
φέρει σε έναν λογαριασμό, η συναισθηματική σας συγκρότηση και όλα σας τα
έργα, αν δεν χαλιναγωγήσετε τον ακραίο
συναισθηματισμό και την ενασχόληση
με το παρελθόν που σας προκαλεί η
Σελήνη κινδυνεύουν.
ΛΕΩΝ: Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για
να ζήσετε ένα ακραίο ερωτικό πάθος .

Πρέπει ωστόσο να μειώσετε το επίπεδο
του εγωισμού και να αναλάβετε ένα πιο
υπεύθυνο ρόλο μέσα σε όλες σας τις
σχέσεις. Οικονομικά μπορείτε να βγείτε
πολύ ωφελημένοι να συνεργαστείτε με
γυναίκες, ειδικά αν είναι Ταύροι ή Ζυγοί.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα πρέπει να προσέξετε
πάρα πολύ στον τρόπο που θα σχετιστείτε με τα άτομα του οικογενειακού
σας περιβάλλοντος, ειδικά τις γυναίκες.
Η έντονη σχέση του ανάδρομου Ερμή με
την Σελήνη από τον Αιγόκερω προκαλεί
τριγμούς στις σχέσεις σας, φέρνει
εκνευρισμό, υπερβολικές απαιτήσεις
από τους άλλους προς τα εσάς και γενικά πυρπολεί την ημέρα σας με ένταση
και νεύρα . Μην δώσετε σημασία, είναι
μια πρόσκαιρη επιρροή.
ΖΥΓΟΣ: Δυνατές συγκινήσεις και αλλαγές έρχονται στην καθημερινότητά σας.
Πιθανόν να βιώνετε μια απώλεια, είτε
γιατί χάθηκε μια σχέση, είτε γιατί υπάρχει απόσταση, είτε γιατί χάσατε κάτι σε
επίπεδο εργασίας. Ίσως να συμβαίνουν
και όλα αυτά μαζί. Μπορεί να φαίνεται
ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα σας
δυσκολεύουν, αλλά έρχεται η αλλαγή
που επιθυμείτε, αφήσετε τις αναβολές
και εργαστείτε παθιασμένα, θα δείτε ότι
θα σας βγει σε καλό.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ακόμα μια μέρα έντονη στην
γενική αυτή περίοδο που ο Πλούτωνας
κινητοποιεί το κάρμα. Μπορεί να είναι
ένα δώρο ή μια πρόκληση, ανάλογα πώς
θα τα χειριστείτε. Το κύριο πεδίο και το
σοβαρότερο θέμα σας αυτή τη στιγμή
είναι οι σχέσεις σας. Μπορείτε να ζήσετε ένα πολύ έντονο πάθος, αλλά μην το
χρησιμοποιήσετε για να βγάλετε τα
απωθημένα σας!
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι πολύ πιθανόν να έχετε

πολύ καλές εξελίξεις στο χώρο της δουλειάς σας, κάτι που θα αναπτερώσει το
πεσμένο σας ηθικό. Έχετε κουραστεί
αρκετά και πολλά από τα πράγματα
που κάνετε σε καθημερινή βάση δεν
είναι αυτά που θα θέλατε. Δουλέψτε
συγκεντρωμένοι και θα δείτε ότι οι στόχοι σας θα σας πλησιάσουν πολύ
αισιόδοξα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Άλλη μια μέρα με πολύ
μεγάλη συναισθηματική ένταση. Ο
παρορμητικός σταυρός κρέμεται από
τις εξελίξεις που συμβαίνουν ακριβώς
στο δικό σας ζώδιο. Πολύ κοντά σε Καρκίνους και Σκορπιούς και ίσως να είστε
έτοιμοι να μπείτε σε μια πολύ παθιασμένη σχέση με κάποιο από αυτά τα
ζώδια. Όλα όμως τα ζητήματά σας
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, έχετε την
τάση να φέρετε ακραίες λύσεις ανεξάρτητα από τις συνέπειες.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Όλη η επίδραση της
παρορμητικότητας των δύο ζωδίων,
σας επηρεάζει σε ζητήματα που έχουν
να κάνουν με την δουλειά σας, τα
πιστεύω σας και τις σχέσεις σας με
τους άλλους. Νεύρα και ένταση είναι
στο μενού της ημέρας, ειδικά αν σχετίζεστε σε συνεργασία ή ερωτικά με Κριούς, Καρκίνους ή Αιγόκερους.
ΙΧΘΕΙΣ: Εξακολουθείτε να είστε προστατευμένοι από τον ουράνιο θόλο ο οποίος σείεται και δονείτε παράδοξα, λόγω
του Ποσειδώνα ο οποίος φροντίζει να
σας αποκόψει από την πραγματικότητα, όσο σκληρή και αν είναι. Ωστόσο
αυτό, έχει και τα όριά του. Αν η αποκοπή αυτή χρησιμοποιηθεί δημιουργικά,
για να ασχοληθείτε με κάτι πολύ όμορφο και να το ολοκληρώσετε, καλώς.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
στον Τύμβο και στα Φυλακισμένα Μνήματα

Α

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 733 - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963
Διά του εγκριθέντος την παρελθούσαν Πέμπτην
Νομοσχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΥΟΔΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Νίκη του ανενδότου αγώνος τον οποίον
διεξήγαγεν η ΣΕΚ
Θα καταβάλλωνται εις τουςησφαλισμένους: 1) εβδομαδιαία επιδόματα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας, 2) εφ’ άπαξ επίδομα γάμου, 3) σύνταξις γήρατος
και 4) σύνταξις και εφ’ άπαξ επίδομα εις εξαρτωμένους εν περιπτώσει χηρείας και ορφανίας.

ντιπροσωπεία
του
Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης, της οποίας
ηγείτο ο πρόεδρος του Παναγιώτης
Τσαραμπουλίδης, είχε την ευκαιρία να
επισκεφθεί πρόσφατα τον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας και τα φυλακισμένα
μνήματα και να αποτίσει ελάχιστο φόρο
τιμής σε όσους Έλληνες και Κύπριους
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη
ελευθερία της ημικατατεχόμενης Κύπρου.
Την αντιπροσωπεία συνόδευσαν στελέχει του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ
Λευκωσίας με επικεφαλής τον επαρχιακό
γραμματέα Πάμπο Ιωαννίδη καθώς και
οργανωτικοί γραμματείς του Εργατικού
Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού.
H ελληνική αντιπροσωπεία είχε την
ευκαιρία στα φυλακισμένα μνήματα να ακούσει όλες τις λεπτομέρειες της θυσίας των παλικαριών που
όδευαν στην αγχόνη με θάρρος και αντρειοσύνη ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Να
λαμβάνεις
υπόψη σου αυτά
που σκέφτονται οι
άλλοι για σένα, όχι
αυτά που λένε.
Γκιόργκι Γκουρτζίεφ,
Ρωσοελληνοαρμένιος
μυστικιστής

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΚΕΡΙ
Το Κεχριμπάρι
Κυπριακή και Ελληνική ποιοτική κουζίνα
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας
που θα γίνει την Κυριακή 9 νοεμβρίου 2014
και ώρα 4.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
στον Αρχάγγελο

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Νικόλας & Αυγούστα

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οι γονείς:
Τάκης και Ουρανία Μεθοδίου
από Άλωνα - Πολύστυπο και τώρα Ανθούπολη
Αντώνης (Πάτσιος) και Σωτηρούλα Αυγουστή
από Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Λαγουδερά και τώρα Μάμμαρι
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο Pavilion Hall στις 7.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα ενός δωματίου με κουζίνα
(studio) στον Άγιο Δομέτιο, πειροχή Αγίου Παύλου,
(οδός Μιχ. Καραολή 20).
Τιμή: €260 μηνιαίως - Τηλ. 99483463

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πωλείται διαμέρισμα τεσσάρων ετών σε
άριστη κατάσταση στη Λακατάμια σε μοντέρνα και
λειτουργική πολυκατοικία σε ήσυχη γειτονιά, πίσω
από το φούρνο «Ζορπά». Δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα,
κλιματιστικά στα δωμάτια, μεγάλη
βεράντα, δύο μπάνια

Τιμή €135.000, συζητήσιμη - 99 444000

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΓΝΩΜΙΚΟ

Ξάνθης Ξενιέρου 23, Παλιά Λευικωσία
Τηλ. 22377327 - 99473179

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

To Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο
Εργατοϋπαλλήλων
Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων
Υπηρεσιών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας διοργανώνει την 4η Χοροεσπερίδα στο
Μουσικοχορευτικό Κέντρο Παβίλιον
(PAVILION) την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
2014 και ώρα 9:00μμ
Η τιμή εισόδου είναι €8 το άτομο και
περιλαμβάνει φαγητό (μπουφέ) και ποτό
(κυπριακό απεριόριστο και για Ουίσκι ή
Βότκα σε κάθε 6 άτομα μια φιάλη)
Απαραίτητη η παρουσίαση του εισιτηρίου
στην είσοδο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 252 Τ.Μ.
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 300ΜΕΤΡA ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ
ΚΟΜΒΟ AΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΕΙΝΑΙ ΚΤΙΣΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΟΦΟΡΙΕΣ: 99437102/99597830

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΘρηΝΟΣ ΣτΟ ΠρΑΣΙΝΟ ΣτρΑτΟΠΕδΟ
• Αμηχανία στην ΟΜΟΝΟΙΑ
προκάλεσε η εντός έδρας
ήττα από την Αγία Νάπα
• ΑΠΟΕΛ: Από ατόφιο ατσάλι - ΑΠΟΛΛΩΝ: Επανήυρε
τον παλιό καλό εαυτό του

• ΟΘΕΛΛΟΣ: Παλληκαρίσια
εμφάνιση στο ΓΣΖ με σημαντικό βαθμολογικό κέρδος
• Φτεροπόδαρα πανηγύρια
ενώ στην ΑΕΛ ψάχνουν
ακόμη «τις πταίει»

ΑΠΟτΕΛΕΣΜΑτΑ

Κ

λίμα ψυχρολουσίας επικράτησε
στο ΓΣΠ και στο «Τσίρειο».
Ομόνοια και ΑΕΛ δέχθηκαν στην έδρα
τους οδυνηρές ήττες από Ερμή και
Αγία Νάπα, αντιστοίχως και αμήχανα επιχειρούν να διαγνώσουν το τις
πταίει για την αναπάντεχη κατρακύλα. Στον αντίποδα, ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την φρενήρη κούρσα του με εντυπωσιακή νίκη στο «Δασάκι» φιγουράροτες στην κορυφή με διαφορά
τεσσάρων
πόντων
από
τον
Απόλλωνα και με μόνο δύο τέρματα
στο παθητικό του.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ επανήλθε στις καλές
εμφανίσεις και στις νίκες σηματοδοτώντας ένα αισιόδοξο αύριο.

Σαλαμίνα - Ανόρθωση

2-3

η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο δρόμος της κορυφής, αποτελεί μονόδρομο για τον ΑΠΟΕΛ,
υποδεικνήει χαρακκτηριστικά ο
Γιώργος Δώνης

Εκτός έδρας ο νεοφώτιστος ΟΘΕΛΛΟΣ
που αγωνιζόταν για μισή ώρα με 10
παίκτες, πήρε μετά από παλληκαρίσσια παρουσία
πολύτιμο βαθμό από τη φλύαρη ΑΕΚ.
Την πρώτη της νίκη πέτυχε η Ανόρθωση κερδίζοντας τον
Αμμοχωστιανό ντέρμπυ με τη Νέα Σαλαμίνα.

δΕΙΝΟΙ ΕΚτΕΛΕΣτΕΣ
Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρουν οι,
Μαντούκα, (ΑΠΟΕΛ), Ποτέ (ΟΜΟΝΟΙΑ), με έξι τέρματα.
Τους ακολουθεί κατά πόδας ο Σανγκόϊ (ΑΠΟΛΛΩΝ) με
πέντε.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΛΕΟΝτΙΑδΕΙΟ ΠρΩτΑΘΛηΜΑ
Στις 7,8,9,10 Νοεμβρίου 2014 συνεχίζονται οι αγώνες
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας
με τους πιο κάτω αγώνες:

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7 – 10/11/14
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Σάββατο
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Δευτέρα
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Παρασκευή
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Κυριακή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
Σάββατο
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Παρασκευή
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ3 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Αναβλήθηκε
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

3-1

4-1
1-2
3-1

Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με
τους αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

Αποτελέσματα πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ

ΑΠΟτΕΛΕΣΜΑτΑ ΠρΩτΑΘΛηΜΑτΟΣ ΠΑΑΟΚ

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος της ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την
Κυριακή 02.11.2014, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:

ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
3-1
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
2-1
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
4-1
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
1-2
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
3-2
Eπόμενη αγωνιστική:
Α. ΚΑτηΓΟρΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.11.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
Κ.&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - Α.&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
Β. ΚΑτηΓΟρΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
Α.Ε. ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ {12.00}
ΚΥΡΙΑΚΗ 9.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΕΝ ΛΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΟΧΕΝ Περιστερώνας
ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΘΟΙ Καπέδων
Ε.Μ.Ανθούπολης – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι

6-0
2-0
3-2
0-3
8-0
0-1

ENIAIA KATHΓΟΡΙΑ:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
A.E.Βυζακιάς – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι

1-2
3-1
1-1
2-0

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας
3-5
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής
5-0
ΘΟΙ Τσερίου – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
2-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού
Διεξάγεται 3.11.2014, 7.30 μ.μ.
ΚΕΝΗ: Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
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ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Α ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Δραματικές οι επιπτώσεις αν βάλει
λουκέτο ο Εθνικός Αερομεταφορέας

Η διατροφή και η τσέπη μας
με την διαιτολόγο-διατροφολόγο Μαρία
Τζιρκαλλή

1 Τσέπη και διατροφή πάνε πακέτο; Όλοι
μας θέλουμε να τα έχουμε καλά με την τσέπη
μας και ειδικά στους χαλεπούς καιρούς οικονομικής στενότητας που διανύουμε, χωρίς
παράλληλα αυτό να σημαίνει ότι θα κάνουμε
«εκπτώσεις» στην υγεία μας. Το κλειδί για να
πετύχουμε και τα δύο είναι το καινούργιο
διατροφικό μοντέλο που έχει αρχίσει να αναδύεται, ως εναλλακτικός δρόμος και που
μπορεί να συνδυάσει μια σωστή και συνάμα
οικονομικά συμφέρουσα καθημερινή διατροφή.

Ο

ρχή, αγανάκτηση και αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των
εργαζομένων στις Κυπριακές
Αερογραμμές με αφορμή το αβέβαιο μέλλον της εταιρείας και το
ενδεχόμενο κλεισίματος του κρατικού αερομεταφορέα.

2 Πόσο στοιχίζει να τρώμε ισορροπημένα

διατηρώντας την καλή μας υγεία; Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα χαμηλά οικονομικά
στρώματα της κοινωνίας, τα ποσοστά παχυσαρκίας είναι αυξημένα. Ο λόγος είναι ότι οι
ομάδες αυτές καταναλώνουν υψηλές σε λίπος
ή ζάχαρη τροφές εις βάρος των φρούτων,
των λαχανικών και των χαμηλών σε περιεκτικότητα λίπους γαλακτοκομικών. Αυτό εξηγείται εν μέρει, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι
πλέον μπορεί κάποιος να αγοράσει χάμπουργκερ ή πατατάκια ή κρουασάν με λίγα ευρώ
ενώ πολλά από αυτά τα βρίσκει σε προσφορά και τα αγοράζει σε ποσότητες. Από την
άλλη, δεν είναι και τόσο ελκυστικό το να αγοράζει ένα κιλό μήλα ή μπόλικα υλικά για να
φτιάξει σαλάτα που δεν ξέρει αν θα προλάβει να τα καταναλώσει πριν χαλάσουν.

2

Πρόληψη, η καλύτερη θεραπεία. Όσοι
βίωσαν την εμπειρία της απώλειας της υγείας αντιλαμβάνονται ακόμη περισσότερο τη
σημασία της διατήρησής της. Εάν περιμένουμε να χάσουμε την υγεία μας και να έχουμε
ανάγκη τη φροντίδα των γιατρών και των
φαρμάκων, τότε σίγουρα θα χρειαστεί να
βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ακόμη
και αυτό να μη συμβεί όμως, το σίγουρο είναι
ότι θα υποστούμε τις συνέπειες της ασθένειας στη ζωή μας, της πιθανής μας νοσηλείας
και τις παρενέργειες από τη φαρμακευτική
αγωγή. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα
μπούμε σε μια υπεραγορά ή θα αγοράσουμε
κάτι για να φάμε, καλό είναι να θυμηθούμε
ότι όλη αυτή η βιομηχανοποιημένη αφθονία
το πιθανότερο είναι να μας οδηγήσει σε ατελείωτα έξοδα και ταλαιπωρία με την απώλεια της υγείας μας.

3

Πως κτίζουμε καλύτερα τον οργανισμό
μας. Με μια διατροφή ισορροπημένη και
επαρκή χωρίς να αδειάζουμε το πορτοφόλι
μας.
1. Μπορούμε να καταναλώνουμε ντόπια
φρούτα και λαχανικά τα οποία είναι εποχής
και άρα στοιχίζουν λιγότερο.
2. Να μην πηγαίνουμε πεινασμένοι στην υπεραγορά.
3. Να παίρνουμε μαζί μας μία λίστα με όσα
πραγματικά χρειαζόμαστε να
αγοράσουμε.
4. Να καταψύχουμε τα
λαχανικά τα οποία
δεν προλάβαμε να
καταναλώσουμε.
5. Να χρησιμοποιούμε
το φαγητό που έμεινε
για να φτιάξουμε
μια παραλλαγή του
την επόμενη μέρα.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Ενόψει της πιο πάνω διαφαινόμενης
κατάστασης τα μέλη των τεσσάρων
συντεχνιών, ΣΥΝΥΚΑ - ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ
- ΠΕΟ, ΑΣΥΣΕΚΑ και ΣΥΠΚΚΑ, πραγματοποίησαν έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντικείμενο τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων,
αλλά και τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.

ενημερώσουμε το ταξιδιωτικό κοινό,
αλλά και ολόκληρο τον κυπριακό λαό
ότι σε περίπτωση που οι Κυπριακές
Αερογραμμές κλείσουν, οι πολιτικές
συνέπειες καθώς επίσης και οι επιπτώσεις σε όλους θα είναι δραματικές σε ότι αφορά την οικονομία, τον

Η γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο οίκημα της ΣΕΚ, μετεξελίχθηκε σε πορεία διαμαρτυρίας έξω
από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου
αντιπροσωπεία επέδωσε ψήφισμα
στο διευθυντή του προεδρικού γραφείου.

• Διαφωνεί η ΟΗΟ - ΣΕΚ με τις
κυβερνητικές πρακτικές για
εύρεση στρατηγικού επενδυτή

Στο ψήφισμά τους, οι εργαζόμενοι
καλούν την Κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες που έχει έναντι του
Κυπριακού λαού και τη σημασία που
έχει η ύπαρξη των Κυπριακών Αερογραμμών ως εθνικός αερομεταφορέας της Κύπρου. Επίσης, καλούν την
Κυβέρνηση να φροντίσει έτσι ώστε,
στη συζήτηση των όποιων δεσμευτικών προτάσεων από πιθανούς επενδυτές, να διασφαλίσει το προσωπικό
που έχει απομείνει στην εταιρεία.
«Είναι σε όλους καλά γνωστές και οι
υπερβάσεις που αυτό το προσωπικό
έχει κάνει καθώς επίσης και οι θυσίες
που έχει υποστεί τα τελευταία δέκα
χρόνια προκειμένου να διασώσει την
εταιρεία. Την ίδια στιγμή θέλουμε να

τουρισμό και τις τιμές των εισιτηρίων» προσθέτει το ψήφισμα.
Καταληκτικά αναφέρουν πως αισθάνονται ότι στο σημείο που έχουν
φτάσει τα πράγματα δεν τους μένει
άλλη επιλογή από του να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τη συνέχιση της
ύπαρξης της εταιρείας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους και
προσθέτουν ότι τις κρίσιμες αυτές

στιγμές οι πάντες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Διαφωνία ΟΗΟ - ΣΕΚ
Σε δηλώσεις ο Γενικός Γραμματέας
της ΟΗΟ - ΣΕΚ, Ανδρέας Ηλία, τόνισε ότι η συντεχνία διαφωνεί με τη
διαδικασία που ακολουθεί η Κυβέρνηση για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Επεσήμανε, εξάλλου, ότι και η
Ε.Ε. αμφιβάλλει για την ορθότητα της
διαδικασίας. Είπε ότι η Κυβέρνηση θα
πρέπει να επανεξετάσει το όλο θέμα
και χωρίς απόλυτη εφαρμογή των
κριτηρίων της Ε.Ε. να στηρίξει
κάποιο σχέδιο για την εταιρεία,
όπως έγινε και σε άλλες χώρες - μέλη
της Ε.Ε. Τόνισε ότι η ΣΕΚ θα απευθυνθεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας
για εξέταση του θέματος, αλλά και τα
κόμματα, πρόσθεσε, πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους για να
εξευρεθεί διέξοδος στα προβλήματα
των Κ.Α.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης σε δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση προσπαθεί να διασώσει την εταιρεία με την
εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι το εγχείρημα
αυτό θα είναι δύσκολο λόγω του ότι τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία
της εταιρείας έχουν ήδη εκποιηθεί. Εάν, είπε ο κ. Γεωργιάδης, η εταιρεία
αναγκαστεί να κλείσει, οι εργαζόμενοι θα διασφαλιστούν και δεν θα υποστούν χειρότερες επιπτώσεις από τους συναδέρφους τους, οι οποίοι έχουν
ήδη αποχωρήσει.

Στάση εργασίας εργατικού προσωπικού λόγω υποστελέχωσης

Τ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ’»

ο εργατικό προσωπικό της τεχνικής σχολής «Μακάριος Γ’» στη
Λευκωσία θα εντείνει τις δυναμικές
κινητοποιήσεις του σε περίπτωση
που δεν λυθεί συντόμως το πρόβλημα της υποστελέχωσης.
Στις 30 Οκτωβρίου 2014 οι καθαρίστριες της σχολής με στάση εργασίας
διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τον
διογκούμενο φόρτο εργασίας που
θέτει σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων.
Αίτημα των συντεχνιών είναι η επιστροφή στα καθήκοντα τους των
καθαριστριών που έχουν μετατεθεί
σε άλλες σχολές, με οδηγίες του

www.sek.org.cy,

υπουργείου Παιδείας στις αρχές της
σχολικής χρονιάς, δήλωσε ο οργανω-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

τικός αξιωματούχος της ΣΕΚ Τάσος
Κακουλλής.

www.oho-sek.org.cy

