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• ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΒΟΟΥΝ

Η

προαγωγή της Ισότητας στην κοινωνία, στην εργασία και γενικότε-

ρα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας,
αποτελεί αταλάντευτο στόχο της ΣΕΚ.
Σελ. 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Π

ρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με σκοπό την εργοδότηση τους στην Ξενοδοχειακή βιομηχανία υλοποιεί η ΣΕΚ Λεμεσού.

Δυναμική αντίδραση για θωράκιση
των εργατικών δικαιωμάτων
Μ

ε πορεία διαμαρτυρίας
προς το υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή, την προσεχή
Τρίτη 24 Μαρτίου, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δίδουν το εναρκτήριο λάκτισμα ανένδοτου αγώνα
για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Η εκδήλωση αρχίζει
στις 10 το πρωϊ με συγκέντρωση στο οίκημα της ΣΕΚ στο
Στρόβολο.
Στο υπουργείο Εργασίας και
στη Βουλή οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ θα
επιδόσουν ψηφίσματα με τα
αιτήματα τους, αξιώνοντας
νομική ρήθμιση βασικών όρων
των συλλογικών συμβάσεων και
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Σελ. 3

Σελ. 9

Τραπεζίτες - πολιτικοί υπεύθυνοι
για την οικονομική κατάρρευση

Ο
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ι πολίτες επιρρίπτουν στους τραπεζίτες, τους πολιτικούς και σε
πολιτειακούς αξιωματούχους την
ευθύνη για την οικονομική τραγωδία
της Κύπρου. Όπως αποτυπώνεται σε
πρόσφατη έρευνα, οι Κύπριοι ανησυχούν βαθύτατα για το οικονομικό τους
αύριο με έντονο το φόβο της απώλειας
της εργασίας τους.
Σελ. 6

• Παραβιάζεται κατάφωρα η συλλογική
σύμβαση
• Επιδεινώνονται
συνεχώς οι συνθήκες εργασίας
• Οργιάζει η εργασιακή εκμετάλλευση
κυρίως κοινοτικών
• Μισθοί πείνας με
κουτσουρεμένα
δικαιώματα

4 Προμηνύονται απεργιακές καταιγίδες
μεσούσης της τουριστικής περιόδου

4 Ευθείες βολές συντεχνιών κατά ξενοδόχων,
υπουργείου Εργασίας και κομμάτων

ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ
Νομική θεσμοθέτηση των βασικών όρων απασχόλησης:
4 Αξιοπρεπείς ελάχιστους μισθούς πρόσληψης
4 5θημερη βδομάδα εργασίας
4 13ο μισθό
4 Γιορτές / Αργίες
4 Ταμείο Προνοίας
4 Εφαρμογή προτύπων Επαγγελματικών προσόντων
4 Υποχρεωτική γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε
καίριες θέσεις πρώτης γραμμής

Πολιτική αδράνεια και παραγωγικότητα

Η

κυπριακή πολιτεία στο σύνολο της έχει αποτύχει
να βελτιώσει την εθνική παραγωγικότητα με
αποτέλεσμα η οικονομία της χώρας να μην είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
Η ΣΕΚ η οποία μόνιμα και διαχρονικά ενδιαφέρεται
για το συγκεκριμένο θέμα κατά καιρούς χαρακτήρισε
τη χαμηλή παραγωγικότητα ως την αχίλλειο πτέρνα
της κυπριακής οικονομίας.
Το θέμα επανήλθε ξανά αυτή την εποχή στην επιφάνεια με αφορμή μελέτη του Κέντρου Οικονομικών
Ερευνών (ΚΟΕ) του πανεπιστημίου Κύπρου, στην
οποία ευθαρσώς τονίζεται πως «η Κύπρος κατέχει
μια από τις χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη των
Ευρωπαϊκών χωρών… και η κυπριακή οικονομία θα
πρέπει να αυξήσει ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητα της για να καταφέρει να φτάσει τις χώρες
που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη».
Ουσιαστικά το ΚΟΕ υποστηρίζει πως, χωρίς σοβαρή
βελτίωση της παραγωγικότητας η Κυπριακή οικονο-

μία θα εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα
ανταγωνιστικότητας μέσα στο διεθνή και ευρωπαϊκό
χώρο.
Δυστυχώς η κυβέρνηση, (πρώην και νυν), αλλά και οι

• Κραυγή αγωνίας από τη ΣΕΚ

και το πανεπιστήμιο Κύπρου
εργοδότες – στους οποίους με βάση τη διεθνή πρακτική και τη βιβλιογραφία ανήκει η κύρια ευθύνη για
τη βελτίωση της – δεν επέδειξαν την πρέπουσα ευαισθησία για την παραγωγικότητα.
Με διάφορα προσχήματα την άφησαν στα αζήτητα.
Την παρέπεμψαν στις ελληνικές καλένδες παρά το
γεγονός ότι, από το 2006 υπάρχει το Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας που οφείλει να λειτουργεί
και να παράγει πολιτική κάτω από την εποπτεία και
καθοδήγηση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας. Όλα

αυτά τα χρόνια, κυβερνήσεις και εργοδότες άφησαν
την παραγωγικότητα να κινείται μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική
οικονομία, ενώ επικέντρωσαν όλη τη δύναμη τους
στη μείωση των μισθών και στη συρρίκνωση των
ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι μισθωτοί πολίτες. Εφάρμοσαν μια μονόπλευρη πολιτική που δημιούργησε αδικίες και δεν οδήγησε πουθενά.
Η ΣΕΚ, ενώνει τη φωνή της με το πανεπιστήμιο
Κύπρου, και αφορμής δοθείσης εκ νέου καλεί τους
κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο ζήτημα – και κυρίως την κυβέρνηση – να
προχωρήσουν σε εκστρατεία βελτίωσης της εθνικής
παραγωγικότητας, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά
υπόψη την παρατήρηση πως, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, δεν μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τη μείωση των μισθολογικών και των άλλων εργασιακών δικαιωμάτων.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Καιρικά

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Φαινόμενα

Η ώρα των πολιτών

Α

ναντίλεγκτα, η Κύπρος διέρχεται
σήμερα την χειρότερη περίοδο της
διαδρομής της μετά την εθνική τραγωδία του 1974.
Ζούμε σε μια εποχή που οι θεσμοί
καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος. Οι
αξίες καταρρακώνονται. Η αξιοπρέπεια στην εργασία και τη ζωή κατατεμαχίζονται, ενώ τα πάντα γύρω μας
κινούνται στην σφαίρα της ασυδοσίας
και των διαπλεκομένων συμφερόντων.
Αλήθεια, ποιος
φαντάστηκε
ότι μέσα σε 10
χρόνια
από
την ένταξη μας
στην
Ευρωπαική Ένωση,
η μικρή μας
χώρα
θα
έφθανε
σε
αυτά τα τραγικά αδιέξοδα.
Τα πράγματα
είναι φοβερά επικίνδυνα.
Αν παρελπίδα οι πολίτες συνεχίσουν
να παίζουν το ρόλο του αδιάφορου ή
του κομματικού παρατρεχάμενου,
είναι πέραν από βέβαιον πως η
Κύπρος θα έχει χειρότερη μοίρα από
την Ελλάδα. Και αυτό, ανεξάρτητα με
την ποσότητα υδρογονανθράκων ή
άλλων φυσικών πόρων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ο νοών, νοείτο!

Λ

υπηρές δυστυχώς είναι οι
εξελίξεις στην πολιτική και
κοινωνική ζωή του τόπου
αφού τα τελευταία τεκταινόμενα που προέκυψαν με την
Κεντρικό Τραπεζίτη, δημιούργησαν εκ νέου σοβαρούς κλυδωνισμούς στους θεσμούς και
στις αξίες
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Και αυτό σίγουρα δεν εξυπηρετεί την κοινωνία και τον
κάθε πολίτη που εναποθέτει
τις ελπίδες του και τις προσδοκίες του στους θεσμούς που
έχουν ταχθεί να διαφυλάττουν
την οικονομία και την κοινωνία, που ρημάχτηκαν, με αποτέλεσμα η χώρα να τεθεί κάτω
από μνημονιακό πρόγραμμα.

Τ

Η ευθύνη Προέδρου - Γ. Εισαγγελέα
και η πελώρια δύναμη του λαού

ην τελευταία δεκαετία η Κύπρος
μπήκε για τα καλά στον αστερισμό
της διαπλοκής. Οι μίζες στο δημόσιο
βίο δίνουν και παίρνουν ενώ όπου
σηκώσεις πέτρα βλέπεις κι ένα σκάνδαλο, μικρό ή μεγάλο. Η ανευθυνότητα
πολιτειακών αξιωματούχων, πολιτικών ταγών, κομματικών ηγετίσκων και
δημοσίων αρχόντων έφθασε σε πρωτόγνωρα ύψη, αναγκαζόμενοι να διερωτώμαστε αν ζούμε σε Ευρωπαική χώρα
ή σε κράτος τύπου
Μπανανίας.
Η πρώτη έκρηξη
πολιτικής ανευθυνότητας εκδηλώθηκε
στις 11 Ιουλίου στο
Μαρί με ένοχο των
πρώτο πολίτη της
χώρας και θύματα
13 συνανθρώπους
μας που έχασαν τη
ζωή τους αλλά και
την οικονομία που
υπέστη
πελώριες
ζημιές. Η αντίδραση του κόσμου ήταν
ασήμαντη σε σχέση με το μέγεθος του
εγκλήματος. Πλήν των αγανακτισμένων
πολιτών που διαμαρτύρονταν για
μερικές ημέρες έξω από το προεδρικό,
οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν τηλεοπτικώς εν είδη ψυχαγωγίας τα τραγικά τεκταινόμενα από τον καναπέ.
Η δεύτερη έκρηξη ήρθε μερικούς μήνες
αργότερα με την πτώχευση της Λαικής
Τράπεζας , την χρεοκοπία του κράτους
και την κατάρρευση του τραπεζικού

συστήματος. Παρά τα δεινά που επήλθαν στον τόπο, με πρώτα θύματα τους
μετόχους της Λαικής, τους κουρεμένους
καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, την
στρατιά των ανέργων και μερίδας
πληγέντων επιχειρηματιών, οι αντιδράσεις ήταν και πάλι αμελητέες.
Δυστυχώς αυτή η απάθεια των πολι-

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

τών, έκανε τους πρωταγωνιστές της
τραγωδίας περισσότερο
θρασείς.
Παράλληλα, η αδυναμία του κράτους
να τους τιμωρήσει, τους ενεθάρρυνε να
ερίζουν επί τους πτώματος της Λαικής
με φόντο τα δίς που έκαναν φτερά υπό
τις ευλογίες του τότε Προέδρου και του
εκλεκτού του Διοικητή. Σήμερα, που το
θέμα πήρε τρομερές διαστάσεις, στο
μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η κεντροτραπεζίτισσα, η οποία κατηγορείται
για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων της όπως και οι δύο προκάτοχοι
της.
Οι πολίτες που βλέπουν αποσβολομένοι τη συνέχιση του αποτρόπαιου
έργου σε βάρος της κοινωνίας, μαρτυρούν μέσω πρόσφατων ερευνών ότι
έχασαν πλέον την εμπιστοσύνη τους
στους θεσμούς, ενώ τείνουν να απαξιώσουν ακόμη και αυτήν τη δικαιοσύ-

νη. Αυτή η εξέλιξη εμπερικλείει θανάσιμους κινδύνους, προμηνύοντας κακά
μαντάτα για το σήμερα και το αύριο.
Πώς είναι δυνατόν η κοινωνία να προσβλέπει σε καλύτερες μέρες όταν η
Βουλή, η Κεντρική Τράπεζα, τα κόμματα, η Δικαιοσύνη και γενικά οι θεσμοί
του κράτους αυτοεξευτελίζονται στα
μάτια των πολιτών;
Σε τούτη την σκοτεινή πορεία που
περιέπεσε η χώρα, αχτίδα φωτός μπορεί να αναδυθεί μόνον από:
• Τολμηρές κινήσεις του προέδρου της
δημοκρατίας για ριζική κάθαρση σε
όλα τα επίπεδα εξυγιάνοντας τους
θεσμούς χωρίς περιστροφές και καθυστερήσεις υλοποιώντας τη δέσμευση
του να καθαρίσει τους σταύλους του
Αυγεία.
• Ταχύτατες και αποτελεσματικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα ώστε να
κάτσει στο σκαμνί όλους ανεξαιρέτως
τους ενόχους και τους συνενόχους της
τραγωδίας
• Κινητοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών για σύμπηξη συγκροτημένου
μετώπου ενάντια στην φαυλοκρατία
που καταδυναστεύει τον τόπο .
Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία
προώθησης των πιο πάνω, η αποκλειστική ευθύνη πέφτει στους ώμους των
πολιτών οι οποίοι μέσα από τις επόμενες εκλογές μπορούν να φέρουν τα
πάνω - κάτω ανατρέποντας άρδην το
πολιτικοκομματικό σκηνικό, διανοίγοντας ελπιδοφόρες προοπτικές για το
αύριο.

Νέοι σοβαροί κλυδωνισμοί
στους θεσμούς και στις αξίες
Ελπίζουμε πως το συντομότερο θα επανέλθει η ομαλότητα
κατά τρόπο ώστε να αρθούν
οποιασδήποτε σκιές που να
διεμβολίζουν την ορθότητα
των χειρισμών σοβαρών υποθέσεων που βρίσκονται κάτω
από την εποπτεία θεσμών.
Ο κάθε πολίτης είναι αθώος
μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου και θα πρέπει όλοι μας να
είμαστε πολύ υπεύθυνοι με
τοποθετήσεις ή ισχυρισμούς
που εκθέτουν και πλήττουν όχι
απλά ανθρώπους αλλά και
θεσμούς.
Οι χαρακτηρισμοί που προπηλακίζουν άτομα και θεσμούς
δεν τιμούν κανένα εκτός και αν
οι ισχυρισμοί είναι τεκμηριωμένοι και βάσιμοι.
Η ουσία είναι πως η χώρα έχει
πολύ σοβαρά προβλήματα να
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αντιμετωπίσει και θα πρέπει
τουλάχιστον αυτοί που κατέχουν νευραλγικές θέσεις να
είναι πολύ προσεκτικοί με τις
δημόσιες τοποθετήσεις τους οι
οποίες ενδεχομένως να αφήνουν λανθασμένες εντυπώσεις

στην άβυσσο. Χρειάζεται λοιπόν να αισθάνεται ασφαλής
και να εμπιστεύεται απόλυτα
πως οι θεσμοί θωρακίζουν με
το πιο αποτελεσματικό τρόπο
την κοινωνία και όχι να σπιλώνουν ο ένας τον άλλο.

• Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλα βάρη εξαιτίας νέων
λαθών και παραλείψεων. Αναμένουν από τους θεσμούς
να τους θωρακίσουν αποτελεσματικά
και όχι να σπιλώνουν ο ένας τον άλλο.

προκαλώντας επιπρόσθετη
αναστάτωση στο κοινωνικό
σύνολο.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε
τους πραγματικούς λόγους
που έφθασαν τα πράγματα ως
εδώ.

Ο πολίτης βιώνει στο πετσί
του τις επιπτώσεις της κρίσης
αλλά και μιας σειράς εγκληματικών λαθών και παραλείψεων που οδήγησαν την χώρα

O καθένας μπορεί να προβαίνει σε υποθέσεις αλλά όχι και
σε τεκμηριωμένες θέσεις και
απόψεις.
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Για όλα αυτά τα ζητήματα θα
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πρέπει να προβληματιστεί τα
μέγιστα η πολιτεία η οποία θα
κληθεί να λάβει εκ νέου δραστικές αποφάσεις για συρρίκνωση μισθών και ωφελημάτων αν συνεχίσουν να γίνονται
σοβαρά λάθη και παραλείψεις.
Οι πολίτες δεν μπορούν να
αντέξουν άλλα βάρη και όλοι
θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Προσπαθούν στην
καθημερινότητα τους να τα
βγάλουν πέρα με ένα σωρό
κοινωνικές και οικονομικές
υποχρεώσεις. Αναμένουν λοιπόν από τους πολιτειακούς
θεσμούς να διαφυλάττουν και
να θωρακίζουν την οικονομία
κατά τρόπο ώστε η χώρα μας
να μη βρεθεί εκ νέου σε νέες,
οδυνηρότερες περιπέτειες.
Αναμένουμε όλοι με αγωνία τις
εξελίξεις με την ελπίδα πως θα
μπορέσουμε να αναδυθούμε
αλώβητοι από αυτήν την περιπέτεια.

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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ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΡΘΡΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μ

ε πορεία διαμαρτυρίας
προς
το
υπουργείο
Εργασίας και στη Βουλή στις
24 Μαρτίου, ξεκινά ο αγώνας
των ξενοδοχοϋπαλλήλων για
διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους τα οποία καταπατούνται ασυστόλως από επιτήδειους εργοδότες.

• ΚΑΖΑΝΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
• Στις 24 Μαρτίου πορεία διαμαρτυρίας προς
το υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή

Χθες Τρίτη σε κοινή συνέντευξη
τύπου, οι ηγεσίες των συντεχνιών ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ
- ΠΕΟ ανέλυσαν τα οξύτατα
προβλήματα του κλάδου,
προσδιορίζοντας το περίγραμμα των αιτημάτων τους,
καθορίζοντας ταυτόχρονα το
πλαίσιο δράσης για διεκδίκηση
τους.
Οι Συντεχνίες νοιώθουν έντονα
την ανάγκη να ενημερώσουν
και ταυτόχρονα να καταγγείλουν στη κοινή γνώμη, την
απαράδεκτη κατάσταση που
δημιουργείται στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία με τις μονομερείς, ετσιθελικές και σε πολλές
περιπτώσεις εκβιαστικές ενέργειες της μεγάλης πλειοψηφίας
των ξενοδόχων, εις βάρος των
εργαζομένων στα ξενοδοχεία.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Το Συνδικαλιστικό κίνημα,
ανταποκρινόμενο στις εκκλήσεις των ξενοδόχων, του
Υπουργείου Εργασίας, και της
Βουλής, το Μάη του 2013 προχώρησε σε παραχωρήσεις
ύψους 15%, σε μια προσπάθεια
διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας
προϊόντος.

• Αυξήθηκε η κράτηση από το
δικαίωμα υπηρεσίας του προσωπικού από 5% σε 17.5%.
• Καταργήθηκε η αποζημίωση
της εργασίας τις Κυριακές.
• Καταργήθηκε η παραχώρηση
off σε περίπτωση που συμπίπτει το εβδομαδιαίο off με
γιορτή αργία.
• Μειώθηκε το επίδομα Πάσχα
από 30% σε 7.5% του βασικού
και τιμάριθμου.
Το ίδιο πράξαμε και στο
παρελθόν όταν κρίναμε ότι
χρειάζεται και η δική μας συμβολή για στήριξη του τομέα,
μάλιστα χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος από τις αντιδράσεις σημαντικού μέρους των
μελών μας, για τις αποφάσεις
που λαμβάναμε.
Κάναμε όμως, πιστεύουμε,
αυτό που ήταν σωστό, τόσο
για τα μέλη μας όσο και για τον
τομέα που εκπροσωπούμε.
Οι τελευταίες παραχωρήσεις
έγιναν τη στιγμή που ο τουριστικός τομέας, ευτυχώς, δεν
επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις
της, όπως έγινε σε άλλους
τομείς της οικονομίας.
Σε αντάλλαγμα των παραχωρήσεων των εργαζομένων, το

των ξενοδόχων, χωρίς να
υπάρξει καμιά ανταπόκριση.
Εκτιμούμε ότι είναι η ώρα οι
βασικοί όροι απασχόλησης
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία
να θεσμοθετηθούν σε νόμο,
ώστε να εκλείψουν, όσο είναι
δυνατό, τα φαινόμενα εκμετάλλευσης των εργαζομένων,
αλλά και των φαινομένων αθέμητου ανταγωνισμού εντός του
τομέα, με αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη τη
ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Για το σκοπό αυτό ζητούμε την
αναθεώρηση των κανονισμών
για τους όρους υπηρεσίας των
εργαζομένων στα ξενοδοχεία
και συμπερίληψη των πιο
κάτω:
1. Ελάχιστοι μισθοί πρόσληψης
2. 13ος μισθός.

μόνο πράγμα που ζητήσαμε
ήταν ο σεβασμός της Συλλογικής σύμβασης και η νομική
ρύθμιση βασικών όρων εργασίας, όπως ο 13ος μισθός, η
πενθήμερη εβδομάδα εργασίας,
οι αργίες και το ταμείο Προνοίας.
Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε

απολύονται με διάφορες προφάσεις ως πλεονάζον προσωπικό.

χάνουν κατάρτισης αλλά
συμπληρώνουν θέσεις εργασίας.

3. Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.

ΣΤΥΓΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ

ΦΘΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες ή και χιλιάδες Κυπρίων
εργαζομένων, οι οποίοι κατείχαν όλοι μόνιμες θέσεις εργασίας, και καλύπτονταν από

Για τους ξενοδόχους τα προγράμματα αυτά αποτελούν
πηγή φτηνού εργατικού δυναμικού και έτσι αξιοποιούνται.

5. Υποχρεωτική γνώση της
Ελληνικής γλώσσας

√ Καταγγέλονται οι εργοδότες για ετσιθελικές
ενέργειες και η πολιτεία για αδιαφορία
√ Κυβέρνηση - κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες
τους ρυθμίζοντας νομοθετικά βασικές πρόνοιες
της συλλογικής σύμβασης

Πιο συγκεκριμένα:
• Μειώθηκε η εισφορά στο
Ταμείο Προνοίας από 10% σε
3%.

3

με αποτέλεσμα σήμερα όσοι
προσλαμβάνονται στα ξενοδοχεία, να είναι με ισοπεδωτικούς όρους και έξω από τα
πλαίσια της συλλογικής σύμβασης και της νομοθεσίας.

ΜΙΣΘΟΙ ΠΕΙΝΑΣ
Πιο συγκεκριμένα οι προσλήψεις που γίνονται είναι με
«φιξαρισμένους» μισθούς των
500 - 700 ευρώ ( παραβίαση
των κλιμάκων και του νόμου

την συλλογική σύμβαση, έχουν
απολυθεί με διάφορα προσχήματα.
Στις πλείστες περιπτώσεις
αυτοί αντικαταστάθηκαν με
φτηνό εργατικό δυναμικό,
κυρίως με κοινοτικούς, με εξευτελιστικούς όρους απασχόλησης.
Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για αξιοποίηση των
προγραμμάτων του Υπουργείου εργασίας και της ΑνΑΔ, που

√ Στις επάλξεις για αξιοπρέπεια στην εργασία
οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο τομέα
Τουρισμού - Επισιτισμού
για το δικαίωμα υπηρεσίας),
εξαήμερη εβδομάδα εργασίας
αντί πενθήμερη, χωρίς 13 ο
μισθό, ταμείο Προνοίας ,
αργίες , και αυξημένες ώρες
εργασίας .

αυστηρά ομιλούντες αποτελούν έμμεση επιχορήγηση των
μισθών, για αποφυγή απολύσεων, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Πολλοί ξενοδόχοι, χωρίς καμία
συνεννόηση με το συνδικαλιστικό κίνημα, προχωρούν
μονομερώς, σε ατομικό επίπεδο, σε εκβιασμούς και εκφοβισμούς του υφιστάμενου προσωπικού και τροποποιούν του
όρους απασχόλησης τους,
μισθολογικά και άλλους όρους
απασχόλησης.

Την ίδια ώρα, όλα σχεδόν τα
ξενοδοχεία, απασχολούν μεγάλο αριθμό μαθητών/σπουδαστών από το εξωτερικό, σε
απευθείας συνεννόηση με τις
σχολές τους ή μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων "
Leonardo Da Vinci " και
"Erasmus" χωρίς μισθό ή με 200
- 300 ευρώ σαν χαριστική
αμοιβή.

Σε περιπτώσεις εργαζομένων
που δεν υποκύπτουν στις πιέσεις, αυτοί στοχοποιούνται και

Έχουμε διαπιστώσει ότι οι
σπουδαστές που καταλήγουν
στα ξενοδοχεία μας, δεν τυγ-

Τα προβλήματα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία προσλαμβάνουν σοβαρές διαστάσεις, με
κύρια χαρακτηριστικά την
ασυδοσία και τη στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν
μπορεί και δεν θα μείνει αδιάφορο σε όσα διαδραματίζονται.
Καταβάλλουμε μια ύστατη
προσπάθεια διευθέτησης των
προβλημάτων, από υπευθυνότητα έναντι του τομέα και της
οικονομίας μας, σε μια προσπάθεια αποφυγής μετωπικής
σύγκρουσης, που δεν είναι
στόχος μας αλλά δεν θα το
αποφύγουμε αν υποχρεωθούμε.
Τονίζουμε ότι ευθύνη για προστασία των εργαζομένων,
πέραν από το συνδικαλιστικό
κίνημα, ιδιαίτερα μέσα στις
σημερινές συνθήκες, έχουν
τόσο η πολιτεία όσο και η
Βουλή.
Έχει περάσει ένας περίπου
χρόνος από την καταγγελία
των προβλημάτων και την
υποβολή των αιτημάτων μας
προς την Υπουργό εργασίας,
την κοινοβουλευτική επιτροπή
εργασίας και την ενημέρωση

4. Γιορτές/αργίες .

6. Περιορισμός της απασχόλησης μαθητών/ σπουδαστών σε
λογικά πλαίσια και χωρίς να
συμπληρώνουν
κανονικές
θέσεις εργασίας.
7. Υποχρεωτική εφαρμογή των
προτύπων επαγγελματικών
προσόντων.
Απαιτούμε επίσης:
• την επαναλειτουργία της
Επιτροπής Όρων Υπηρεσίας
στα ξενοδοχεία και μεγαλύτερη
εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής του νόμου για τα ξενοδοχεία.
• Την αναθεώρηση της συμφωνίας για τις χειμερινές αναστολές εργασιών των ξενοδοχείων ώστε να ενθαρρύνεται η
απασχόληση.
• Την λήψη μέτρων για έγκαιρη
και κάθε μήνα καταβολή του
ανεργιακού επιδόματος σε
όλους τους άνεργους.
Για υποστήριξη των πιο πάνω
αιτημάτων μας, και πρώτη
αντίδραση στην αδιαφορία
όλων των εμπλεκομένων,
οργανώνουμε την Τρίτη 24 του
Μάρτη, Παγκύπρια εκδήλωση
διαμαρτυρίας των ξενοδοχουπαλλήλων όπου μετά από
συγκέντρωση η ώρα 10 πμ,
στο οίκημα της ΣΕΚ Λευκωσίας,
θα ακολουθήσει πορεία προς
το Υπουργείο εργασίας και την
Βουλή για επίδοση ψηφισμάτων.

Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά, θα βρούμε τη δέουσα ανταπόκριση στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για εφαρμογή της
συλλογικής σύμβασης και επικράτηση ανθρώπινων και δίκαιων
συνθηκών απασχόλησης στον ευαίσθητο τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και ομαλών εργατικών σχέσεων, για το καλό
τόσον των εργαζομένων όσο και του τομέα αλλά και της οικονομίας και του τόπου μας ευρύτερα.
Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα διεκδικήσουμε δυναμικά τα δικαιώματα μας και η ευθύνη θα βαραίνει
τόσο τους ξενοδόχους όσο και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και
όλα τα κόμματα της βουλής που ταυτίζονται με την εργοδοτική
πλευρά και αρνούνται να υποστηρίξουν και να ψηφίσουν τις
αναγκαίες αλλαγές στο νόμο για αποτελεσματική προστασία
των εργαζομένων.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΖΕΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΕΝΙΕΣ

Υ

• Λειτουργία καφεστιατορίων

Το φλέγον ζήτημα της καθυστέρησης στην εξέταση των αιτήσεων του
ανεργιακού έθεσαν οι ηγεσίες ΣΕΚ,
ΠΕΟ στην κυρία Αιμιλιανίδου την
περασμένη εβδομάδα καλώντας την
να δρομολογήσει χωρίς καθυστέρηση ρυθμίσεις για μείωση του χρόνου
αναμονής.

• Είδη καθαριότητας
• Κρεβατάκια πισίνας
• Πλύσιμο λινών
• Χημικά πισίνας
• Ταπετσάρισμα καναπέδων
και πολυθρόνων που γίνονται
κρεβάτι

πομονή μέχρι τα τέλη Απριλίου
συστήνει στις συντεχνίες η
Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου για την καταβολή του ανεργιακού επιδόματος των ξενοδοχουπαλλήλων που βρίσκονται σε αναστολή
εργασιώνκατά την χειμερινή τουριστική περίοδο.

Οι γενικοί γραμματείς των δύο
συντεχνιών Νίκος Μωυσέως και
Πάμπης ήγειραν επίσης το ζήτημα
της απαράδεκτης καθυστέρησης και
στην καταβολή της αποζημίωσης
λόγω πλεονασμού και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος..
Η υπουργός επισήμανε ότι μέχρι
τέλος Απριλίου θα αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής καθησυχάζοντας το συνδικαλιστικό
κίνημα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε τη στελέχωση του
Υπουργείου Εργασίας με το αναγκαίο προσωπικό .

• Συντήρηση και επίβλεψη βιολογικών σταθμών
• Καταπολέμηση εντόμων και
τρωκτικών με την μέθοδο
υγρού ψεκασμού
• Μεταφορά παιδιών προς τις
κατασκηνώσεις

Αναλυτικά, οι προσφορές
δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΣΕΚ www.sek.org.cy
στον ιστοτόπο:
www.sek.org.cy/index.php/blo
g/item/307-prosfores-giaeksoxikes-katoikies-sek

Οι προσφορές θα πρέπει να
απευθύνονται προς τον πρόεδρο του Οργανισμού Πανίκο
Αργυρίδη, Γενικό Οργανωτικό
ΣΕΚ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 849849.
Οι ενδιαφερόμενοι [επιχειρήσεις ή πρόσωπα] θα πρέπει να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις
διατάξεις την νομοθεσίας που
ισχύουν στη Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων
τους, την ασφάλεια και τις
συνθήκες εργασίας. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις νοείται ότι
θα τηρούνται.
Οι ενδιαφερόμενoι [επιχειρήσεις ή άτομα ] δεν επιτρέπεται
να απασχολούν για τις εργασίες που θα γίνονται στη ΣΕΚ,
πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνομα στην Κυπριακή
Δημοκρατία ή που δεν κατέχουν τη νενομισμένη άδεια
απασχόλησης όπως προνοείται από την οικεία Νομοθεσία.

Λήψη μέτρων
αν κριθεί αναγκαίο

Σ

αφέστατη εξουσιοδότηση έλαβαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ από το προσωπικό
να προβούν στη λήψη μέτρων για να αποτρέψουν τα
όσα καταστροφικά προδιαγράφονται αν δεν τελεσφορήσουν οι προσπάθειες που καταβάλλονται.
Σε ανακοίνωση τους που εξέδωσαν οι τέσσερις
συντεχνίες την Τρίτη 10 Μαρτίου επισημαίνεται πως
μέσα από τις παγκύπριες συγκεντρώσεις που ολοκληρώθηκαν, το προσωπικό εξέφρασε αγανάκτηση,
δυσαρέσκεια και απογοήτευση για τις απαράδεκτες
ενέργειες του υπουργείου Ενέργειας, καθώς και την
άτεγκτη στάση του υπουργείου Οικονομικών
Στο μεταξύ οι συντεχνίες σε επιστολή τους προς τον
υπουργό Οικονομικών ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2015
τονίζουν πως η σύμβαση η οποία θα προκύψει από
το Διαγωνισμό που προκήρυξε ο έφορος αποκρατικοποιήσεων θα στερείται νομιμότητας επειδή ενεργεί
αυθαίρετα. Με την πράξη του αυτή, υπερβαίνει τις
όποιες εξουσίες πηγάζουν από τη σχετική νομοθεσία
και ουσιαστικά δεν έχει αρμοδιότητα να διενεργήσει
οποιαδήποτε μελέτη για τη Ρύθμιση του Τομέα Ενέργειας.
Στα έγγραφα του Διαγωνισμού, τονίζεται, έχουν
συμπεριληφθεί και οι απαράδεκτες θέσεις του
υπουργείου Ενέργειας, για τις οποίες το ίδιο το
υπουργείο αμφισβητεί εάν με την υλοποίησή τους θα
υπάρξει φθηνότερος ηλεκτρισμός. Θεωρούμε ότι
αυτή είναι μια προαποφασισμένη μελέτη για διάλυση της ΑΗΚ και του τομέα Ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

• Χημική ανάλυση νερού στις
πισίνες των εξοχικών κατοικιών

Οι προσφορές θα πρέπει να
αποσταλούν προς την επιτροπή προσφορών της ΣΕΚ (στο
κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία
της ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018
Στρόβολος) το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή 15 Απριλίου
2015.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΑΗΚ

ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ

Ο Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών (ΟΒΠΖΜ) ΣΕΚ δέχεται προσφορές για τις
πιο κάτω ανάγκες του, που
αφορούν στη λειτουργία των
εξοχικών κατοικιών της ΣΕΚ
στο Παραλίμνι, στο Πισσούρι,
στην Πάφο, στον Κ. Αμίαντο
και στα Καννάβια.
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ΟΥΡΑΓΟΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σ

τα χαμηλότερα σκαλοπάτια της Ευρώπης εξακολουθεί να βρίσκεται η
Κύπρος στον τομέα της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών
(ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου που
αξιολογεί αποτελέσματα κατά την περίοδο 2000-2012, η Κυπριακή οικονομία θα
πρέπει να αυξήσει ακόμη περισσότερο την
παραγωγικότητα της για να καταφέρει να
φτάσει τις χώρες που βρίσκονται ψηλά
στην κατάταξη. Για την περίοδο 20002012, το ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας της Κυπριακής οικονομίας είναι
κατά μέσο όρο, 2,3% και αποτελεί το τρίτο
υψηλότερο στο δείγμα της έρευνας. Σύμ-

• Πρωταθλήτρια το Βέλγιο.
Στην 11η θέση η Κύπρος μεταξύ
15 χωρών της Ε.Ε
φωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών,
η ώθηση της παραγωγικότητας αποτελεί
ένα σημαντικό μέσο προς τη μελλοντική
ευημερία, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα μιας χώρας. Ως εκ τούτου, συμπεραίνει, η αύξηση της θα πρέπει να καθιστά πρωταρχικό στόχο πολιτικής των
ευρωπαϊκών χωρών ανάμεσα τους και της
Κύπρου. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η
Κυπριακή οικονομία θα πρέπει να ψάξει
να βρει τον δικό της δρόμο μέσω μεταρρυθμίσεων (ιδιωτικοποιήσεις, δημόσια
υπηρεσία, αγορά εργασίας, υγεία, παιδεία
κ.λπ.) με στόχο την περαιτέρω αύξηση της
παραγωγικότητας της για να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική στην ΕΕ.
Πρωταθλήτρια χώρα στην παραγωγικό-

τητα είναι διαχρονικά το Βέλγιο, που ακολουθείται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ολλανδία και την Αυστρία. Από τις 15
χώρες που συμπεριλαμβάνονται στον
πίνακα της μελέτης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, η χώρα μας βρίσκεται στην 11η
θέση όσον αφορά στην παραγωγικότητα
της. Την Κύπρο ακολουθεί η Σλοβακία, η
Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Εσθονία.
Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι χώρες της Δυτικής και Κεντρικής
Ευρώπης έχουν ψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας σε σύγκριση με τις Μεσογειακές και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, παρατηρείται μια διαχρονική αύξηση της παραγωγικότητας στις
πλείστες χώρες του δείγματος. Όπως διαπιστώνεται στη μελέτη, η αύξηση αυτή
στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προϊόντος,
ενώ στις Μεσογειακές και Ανατολικές
χώρες προέρχεται από την πιο αποτελεσματική χρήση των εισροών τους. Είναι
σημαντικό να τονίσουμε ότι με βάση τα
αποτελέσματα μας οι λιγότερο παραγωγικές χώρες είναι αυτές με τη μεγαλύτερη

• Σύμφωνα με μελέτη
του Πανεπιστημίου Κύπρου

ανάπτυξη στην παραγωγικότητα τους.
Δηλαδή, οι Μεσογειακές και οι χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν
μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης της παραγωγικότητας σε σύγκριση με τις χώρες της
Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ωστόσο,
όσον αφορά στο επίπεδο, η παραγωγικότητα τους εξακολουθεί να είναι αρκετά
πίσω από τις χώρες της Δυτικής και
Κεντρικής Ευρώπης.

ΣΕΚ: Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Τ

α τελευταία χρόνια η ΣΕΚ θέτει σε τακτά χρονικά διαστήματα επί τάπητος το θέμα
της Παραγωγικότητας η οποία αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της οικονομίας.
Δυστυχώς, κυβέρνηση, εργοδότες δεν επέδειξαν μέχρι τώρα το αναγκαίο ενδιαφέρον
για το κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα. Η ΣΕΚ επιμένει ότι ξεπερνάμε και την δωδεκάτη
στέλλοντας ισχυρό το μήνυμα πως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας δεν μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τη μείωση των μισθών και των περιθωροποίηση της ΑΤΑ.
Οι αρμόδιοι φορείς με πρώτη την κυβέρνηση καλούνται για άλλη μια φορά να αντικρύσουν το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα προωθώντας μέτρα και πολιτικές για
αύξηση της παραγωγικότητας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Φιλόδοξες οι γυναίκες
της χιλιετίας

Μας στοιχειώνουν ακόμη
σοβαρές ανισότητες
Κ

ατά καιρούς, συντηρητικοί κύκλοι,
καθοδηγούμενοι από πατριαρχικές
αντιλήψεις ή ακόμη και συνάνθρωποί
μας, παρασυρόμενοι από την ημιμάθεια ή την άγνοια, προσπαθούν να
παρουσιάσουν τη μάχη για την ισότητα ως παρωχημένη. Οι αριθμοί, ωστόσο, τους διαψεύδουν. Χρειαζόμαστε,
ακόμη, τη διεκδίκηση, γιατί υπάρχει
δρόμος να διανύσουμε μέχρι να αποκτήσουν οι γυναίκες ίσα δικαιώματα.
Μερικά από τα συγκλονιστικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα Παγκοσμίως
είναι τα ακόλουθα:
• Μια στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως
πέφτει θύμα βιασμού ή ξυλοδαρμού
κατά τη διάρκεια της ζωής της.
• Μια στις τέσσερις γυναίκες βιώνει
ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, μόνο
σε 76 χώρες υπάρχει νομοθεσία σχετική με την ενδοιοικογενειακή βία και
μόνο σε 57 από αυτές συμπεριλαμβάνεται η σεξουαλική βία.
• Οι γυναίκες σήμερα κινδυνεύουν
περισσότερο από βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, παρά από τον πόλεμο,
τον καρκίνο ή τα τροχαία ατυχήματα.
• 130 εκατομμύρια γυναίκες, που βρίσκονται σήμερα εν ζωή, υπολογίζεται
ότι έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των
γεννητικών τους οργάνων.
• 15 εκατομμύρια μικρά κοριτσάκια
εξαναγκάζονται κάθε χρόνο να
παντρευτούν.
• Σε δέκα χώρες, οι γυναίκες είναι αναγκασμένες, διά νόμου, να υπακούν τους
συζύγους τους.
• Διεθνώς, μόνο το 24% των υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων καταλαμβάνονται από γυναίκες.
• Από το σύνολο των ωρών εργασίας
παγκοσμίως, τα δύο τρίτα δουλεύονται
από γυναίκες. Όμως, κερδίζουν μόνο

Τ

το 10% του παγκόσμιου εισοδήματος.
• Μόνο το ένα πέμπτο όλων των βουλευτών του κόσμου είναι γυναίκες.
• Τα τελευταία 50 χρόνια, μόνο το 7,4%
των χωρών είχαν, έστω μια φορά,
γυναίκα επικεφαλής της κυβέρνησής
τους.
• Το 70% των φτωχών ανθρώπων του
πλανήτη είναι γυναίκες.
• Οι γυναίκες που πεθαίνουν κάθε
χρόνο λόγω έμφυλης βίας, υπολογίζονται μεταξύ 1.5 και 3 εκατομμυρίων.
• Ετησίως πωλούνται για σκοπούς
πορνείας 700 χιλιάδες
ώς 4 εκατομμύρια
γυναίκες.

Π

ερισσότερο αισιόδοξες και φιλόδοξες από οποιαδήποτε προηγούμενη
γενιά γυναικών είναι οι γυναίκες της
χιλιετίας, σύμφωνα με την έκθεση της
PwC «The female millennial: A new era of
talent».
Η PwC διενήργησε έρευνα ανάμεσα σε
8.756 γυναίκες που γεννήθηκαν μεταξύ
των ετών 1980-1995, από 75 χώρες, με
στόχο να καταγράψει τις σκέψεις τους
για τον κόσμο της εργασίας και την
καριέρα τους.
Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες

• Τα δύο τρίτα των
αναλφάβητων παγκοσμίως είναι γυναίκες.
Περίπου 41 εκατομμύρια κορίτσια δεν έχουν
αυτήν τη στιγμή πρόσβαση
σε
βασική
εκπαίδευση.

Η θέση της Κύπρου
Σύμφωνα με το Global
Gender Gap Report, του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Κύπρος
ήταν το 2015, 95η από
142 χώρες, σε ό,τι
αφορά την επίτευξη ισότητας. Στον
τομέα της οικονομικής συμμετοχής και
των ευκαιριών, η χώρα μας βρίσκεται
στην 75η θέση παγκοσμίως, αν και
βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά, στην 103η
θέση, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες νομοθέτες, υψηλόβαθμους αξιωματούχους
και διευθυντές. Αντιθέτως, η Κύπρος
τα πάει αρκετά καλά στον τομέα της
εκπαίδευσης και τις διάφορες υποκατηγορίες του.

5

της χιλιετίας πιστεύουν, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, ότι μπορούν να ανελιχθούν στις ψηλότερες βαθμίδες στην
υφιστάμενη εργασία τους. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για όσες βρίσκονται στην
αρχή της καριέρας τους (49%).
Επιπλέον, η γυναίκα της χιλιετίας θεωρεί τις ευκαιρίες για επαγγελματική
ανέλιξη ως το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό μιας θέσης εργασίας (53%),
αποκαλύπτοντας έτσι τη μεγαλύτερη

αισιοδοξία και φιλοδοξία που τη χαρακτηρίζει σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.
Το 86% των δεσμευμένων γυναικών που
συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι
και ο σύντροφός τους έχει τη δική του
καριέρα. Ποσοστό 42% αμείβεται εξίσου
με το σύντροφό του ενώ το24% αμείβεται περισσότερο.
• Προβλέπεται ότι η γενιά της χιλιετίας
θα επιφέρει άνευ προηγουμένου αλλαγές στην οργανωτική κουλτούρα, καθώς
το 97% τόσο των γυναικών όσο και των
ανδρών της χιλιετίας προβάλλει
σημαντικές απαιτήσεις για εξισορρόπηση και
ευελιξία
της
επαγγελματικής
και οικογενειακής
ζωής.
• Η γυναίκα της
χιλιετίας αναμένει
ποιοτική αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο που να
εστιάζει στο μέλλον. Παρά τις
εξαίρετες γνώσεις
της περί τεχνολογίας,
προτιμά
όπως οι συζητήσεις κριτικής αξιολόγησής της να διεξάγονται σε κατ’ιδίαν
συναντήσεις.
• Η απόκτηση διεθνούς εμπειρίας εκ
μέρους των γυναικών ποτέ δεν υπήρξε
σημαντικότερη, με το 71% των γυναικών
της χιλιετίας να εκφράζει την επιθυμία
να εργαστεί στο εξωτερικό κατά τη
διάρκεια της καριέρας της. Παρ’ όλα
αυτά μόνο το 20% των ατόμων που
εργάζονται σήμερα με απόσπαση στο
εξωτερικό είναι γυναίκες.

• ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ Αμμοχώστου θα συνεχίσει
ακατάπαυστα την προσπάθεια προάσπισης των δικαιωμάτων των
εργαζομένων γυναικών οι οποίες
βιώνουν με περισσότερη ένταση τις
επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.

Διεκδικούμε Ισότιμες
συνθήκες εργασίας

Επαρχιακή Επιτροπή
Νίκη Στυλιανού
Μαρία Πρωτοπαπά
Μαρία Καπίλλα
Μέλα Πρωτοπαπά
Ειρήνη Δημητρίου

Τη θέση αυτή διατύπωσε η Επαρχιακή
γραμματέας του Τμήματος Γυναικών
Νίκη Στυλιανού στο πλαίσιο της 3ης
Συνδιάσκεψης του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου
2015 στο οίκημα της ΣΕΚ Αμμοχώστου
στο Παραλίμνι.

Σταυρούλλα Μαρίνου
Ευθυμία Κωμοδίκη
Άννα Κωνσταντίνου
Ελένη Σκαπούλλαρου
Μαρούλλα Βενιζέλου
Κούλλα Στυλιανού
Θέκλα Κούσπου
Δέσπω Κελίρη
Μαρία Μουλαζίμη
Έλενα Ευσταθίου
Η γραμματέας του Τμήματος κατέθεσε
την έκθεση δράσης της τετραετίας 2011
- 2015 και κάλεσε τις γυναίκες σε
περαιτέρω συστράτευση για αντιμετώπιση των προκλήσεων της κρίσης.

Η ψυχολόγος Δώρα Κ. Σπανάσιη
ανέλυσε το θέμα «Μυστικά
μιας πετυχημένης συζυγικής σχέσης

Χαιρετισμό στην συνδιάσκεψη απήυθυνε ο Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος Καράς.
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ΕΥΡΩΠΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Ο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
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ργισμένη και πληγωμένη
η κοινωνία των πολιτών
αξιώνει επούλωση των πληγών και τιμωρία των ενόχων.
Στους πολιτικούς - πολιτειακούς ταγούς και στους τραπεζίτες επιρρίπτουν οι πολίτες την ευθύνη για την οικονομική κατάρρευση και την
κρατική χρεοκοπία.

Αυτό είναι το απόσταγμα πρόσφατης δημοσιοποίησης της
εταριείας SYMMETRON MARKET
RESEARCH για λογαριασμό της
εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Για τους Κύπριους πρώτο θέμα
στην κοινωνική ατζέντα παραμένει η κατάσταση της οικονομίας της Κύπρου και οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει
στην καθημερινότητα και στην
πραγματική οικονομία. Σε ερώτηση αν τους επόμενους 12
μήνες η οικονομική κατάσταση
των ερωτηθέντων αναμένεται
να βελτιωθεί, να παραμείνει
όπως είναι σήμερα ή να χειροτερέψει, ποσοστό 44% απάντησαν ότι θα χειροτερέψει, ενώ
μόλις 10% απάντησε ότι θα
βελτιωθεί.
Το κλίμα απογοήτευσης προς
την πολιτική σκηνή του τόπου,
τις κινήσεις της κυβέρνησης
για έξοδο από την κρίση και
τις ευθύνες που αναλογούν σε

• Ξεκάθαρη η θέση των πολιτών όπως αποτυπώθηκε σε πρόσφατη έρευνα
όσους οδήγησαν τη χώρα στο
αδιέξοδο, ενυπάρχει και σε
αυτό το δεύτερο μέρος της
δημοσκόπησης με κύριο χαρακτηριστικό να παραμένει η
αβεβαιότητα. Το στοιχείο αυτό
είναι εμφανές στην ερώτηση
του αν μπορούν και πόσο
εύκολα οι πολίτες να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις και ανάγκες.

Όπως προκύπτει από τις
απαντήσεις, ποσοστό 70% δεν
τα καταφέρνει, ενώ μόλις 5%
δήλωσε ότι τα καταφέρνει με
δυσκολία.

Να αποδοθούν ευθύνες
Κεφαλαιώδες ζήτημα για
μεγάλο μέρος της κοινωνίας,
αποτελεί η απόδοση των ευθυνών σε εκείνους που οδήγησαν
τη χώρα στο χείλος της οικο-

νομικής καταστροφής. Όπως
είδαμε και στο πρώτο μέρος
της δημοσκόπησης, οι πολίτες
έχουν χάσει την εμπιστοσύνη,
παρόλο που επιζητείται απονομή δικαιοσύνης, σε βασικούς
θεσμούς της Δημοκρατίας
όπως είναι η δικαστική εξουσία και η Εισαγγελία με ποσοστό 67% και 69% αντίστοιχα.
Από το δεύτερο μέρος της
δημοσκόπησης προκύπτουν οι
ανωτέρω ευθύνες με τους
πολίτες να βάζουν το δάχτυλο
επί τον τύπο των ήλων και σε
ερώτηση για ποιοι οργανισμοί
ή θεσμοί ευθύνονται περισσότερο για την οικονομική κρίση
να απαντούν: με ποσοστό 68%
οι τράπεζες (διευθυντές και
συμβούλια), 67% το πολιτικό
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σύστημα, 33% η Κεντρική Τράπεζα και 12% το μεγάλο κεφάλαιο (οικονομικοί παράγοντες).
Η εικόνα για το ποιοι θεωρούν
οι πολίτες ότι είναι οι υπεύθυνοι της οικονομικής κρίσης
είναι ξεκάθαρη και δε επιδέχεται αμφισβήτησης. Το δε
υψηλό ποσοστό που αφορά
πρωτίστως τις τράπεζες, είναι
δεδομένο που απασχολεί
ακόμη και σήμερα το χρηματοπιστωτικό
σύστημα
της
Κύπρου το οποίο προωθεί
συνεχόμενες ενέργειες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης
μεταξύ τραπεζών και κοινωνίας. Οι αυξήσεις στις ροές
των καταθέσεων και η συνακόλουθη αύξηση της ρευστότητας, όπως καταγράφεται
κυρίως από τα μέσα του 2014
και εντεύθεν είναι προς αυτή
την κατεύθυνση, κάτι πάνω
στο οποίο εργάζονται και τα
νέα ΔΣ των ιδρυμάτων, με τους
επικεφαλής αυτών να επικαλούνται με κάθε ευκαιρία τη

Με την οικονομική σας κατάσταση σήμερα πόσο εύκολα
μπορείτε να ανταποκριθείτε στις οικονομικές σας
υποχρεώσεις / ανάγκες;

30% ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ / ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ
70% ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ / ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ
ρητορική της αποκατάστασης
της εμπιστοσύνης.

Αβέβαιο το μέλλον

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ
• ΖΟΦΕΡΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
• ΕΝΤΟΝΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
• ΕΧΕΙ ΚΛΟΝΙΣΘΕΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Το γεγονός ότι η οικονομία της
Κύπρου βαδίζει προς πορεία
αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας
τόσο εντός όσο και εκτός
χώρας, σημαίνει ότι ακόμη και
σήμερα το οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως ρευστό.
Υπό αυτή την έννοια, ενυπάρχει στην κοινωνία ο φόβος για
το αν όντως η οικονομία της
Κύπρου βαδίζει σε σταθερά
βήματα ή όχι.
Η ερώτηση του αν και σε ποιο
βαθμό υπάρχει η ανησυχία ότι
τους επόμενους 12 μήνες
υπάρχει πιθανότητα να χάσετε
την εργασία σας, ποσοστό 30%
απάντησε «αρκετά» και 31%
απάντησε «καθόλου». Από
όσους απάντησαν καθόλου, το
56% εργάζεται στο δημόσιο
τομέα, 15% στον ιδιωτικό και
51% στον τραπεζικό τομέα.
Από εκείνους που απάντησαν
αρκετά, 14% εργάζεται στο
δημόσιο και 38% στον ιδιωτικό
τομέα. Βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, διέπονται
ακόμη από μια βεβαιότητα ως
προς το εργασιακό τους μέλλον, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι εμφανές,
πάντως, πως η οικονομική
κρίση όπως εξελίσσεται ακόμη
και με την Κύπρο να είναι σε
σταθερή τροχιά μετά το κούρεμα του 2013, πως οι πολίτες
έχουν απολέσει το αίσθημα της
εμπιστοσύνης σε πολλά επίπεδα της κοινωνίας, της πολιτείας και της πολιτικής.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΕΚ

Τ

ο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού καθιερώνει
από φέτος τη ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΗΡΩΑ
ΜΑΘΗΤΗ, με σκοπό να τιμάται διαχρονικά η προσφορά της μαθητιώσας νεολαίας και της Κυπριακής νεότητας στον Εθνικοαπελευθερωτικό ξεσηκωμό της ΕΟΚΑ 55-59 και γενικότερα στους αγώνες του μαρτυρικού νησιού μας για εθνική δικαίωση.
Παράλληλα, επιδιώκεται η γαλούχηση της νέας
γενιάς στις ακατάλυτες Ελληνικές αξίες της ανιδιοτέλειας, της θυσίας , της φιλοπατρίας και της
αρετής, στοιχεία απαραίτητα για να καθυποτάξουμε την πολύχρωμη κρίση που μαστίζει τον
τόπο μας, κρατώντας άσβεστη την φλόγα που θα
φέγγει μερονυχτίς για το ξημέρωμα ενός καλύτερου αύριο.

ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΗΡΩΑ ΜΑΘΗΤΗ
Η

εξέγερση της 1ης Απριλίου
1955 ήταν παλλαϊκή, αφορούσε όλες τις περιοχές της Κύπρου κι
όλα τα κοινωνικά στρώματα,
φάνηκε όμως από την αρχή πως οι
πρωταγωνιστές της ήταν η
Κυπριακή νεότητα. Από τα στοιχεία που έχουμε προκύπτει ότι το
70% των πεσόντων ήταν νέοι 1525 ετών, από τους οποίους πάνω
από το 7% ήταν μαθητές κάτω από
17 ετών. Ο νεαρότερος μάλιστα
ήρωας της ΕΟΚΑ ήταν ο Δημητρά-

Η πρώτη εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 και ώρα 7 μ.μ. στο
μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο στην αίθουσα
«Μάρκου Δράκου».
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με προβολή κινηματογραφικών εικόνων από τις μαθητικές διαδηλώσεις στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ
1955-59. Θα συνεχισθεί με σύντομη ζωντανή μαρτυρία της Γεωργία Παλληκαρίδη – Ποσπορή για τη
ζωή, τη δράση και την θυσία του ήρωα αδελφού
της Ευαγόρα Παλληκαρίδη.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, ο πρόεδρος του
Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού Ξενής Χ. Ξενοφώντος, ο γενικός γαμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωυσέως και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, ο οποίος έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του. Το θέμα, Κύπρος, «…τη
γλώσσα μού έδωσαν ελληνική…» θα αναπτύξει η
Φιλόλογος καθηγήτρια Δανάη Γεωργιάδου. Κύριος
ομιλητής θα είναι ο Φιλόλογος – Συγγραφέας
Γεώργιος Χατζηκωστής που θα αναλύσει το θέμα
«Ευαγόρας Παλληκαρίδης, εκπρόσωπος της γενιάς
των νέων στον Απελευθερωτικό Αγώνα».
Η εκδήλωση θα διανθισθεί με μουσικό αφιέρωμα
στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη από τη χορωδία και
ορχήστρα του Ιδιωτικού Γυμνασίου – Λυκείου
ΟΛΥΜΠΙΟΝ.
in.el.politismou@gmail.com www.iep.org.cy

Του αείμνηστου
Τάσου Μητσόπουλου

Ε

ισήλθαμε και φέτος στην
περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με φανφάρες, γιορτές και φωνές που
συνόδευσαν την προηγηθείσα
περίοδο της Απόκρεω. Χωρίς
τη σεμνότητα και συστολή του
Κυρίου που καίτοι βασιλεύς
εισήλθε στην αγία πόλη «επί
πώλου όνου». Τα βήματα μας,
έστω κι έτσι, έχουν αρχίσει
νοερά να κινούνται στα χνάρια του Ιησού και η πορεία,
μας οδηγεί μέσα από μια
σειρά ανεπανάληπτων πνευματικών διεργασιών και προσωπικών εμπειριών στην
κορύφωση.
Για τους πολλούς, ίσως τα
όσα γράφονται για την περίο-
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δεύονται,
μεταφέρουν
όπλα,
κάνουν επιθέσεις εναντίον αγγλικών αυτοκινήτων, ετοιμάζουν
εκρηκτικά. Οι πιο θαρραλέοι κι
έμπιστοι εντάσσονται στις ένοπλες ομάδες κι ενίσχυαν τον
αγώνα των ανταρτών.

εκτελούσαν ό,τι υπηρεσίες τους
ανετίθεντο με απαράμιλλο ψυχικό
σθένος και πρωτοφανή αποφασιστικότητα. Ο ίδιος ο στρατιωτικός
αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβας
Διγενής περιγράφει τα καθήκοντα

Οι μαθητές στην πρώτη
γραμμή του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ ’55 - ’59
κης Δημητριάδης, 7 ετών, ο οποίος
σκοτώθηκε σε μαθητική διαδήλωση
στη Λάρνακα. Μικροί μαθητές
όμως ήταν και πολλοί που δεν
αγωνίστηκαν, αλλά υπήρξαν
ουσιαστικά θύματα του αγώνα. Η
Ιωάννα Ζαχαριάδου, π.χ., 10 ετών
από την Αμμόχωστο, πέθανε από
φόβο κατά την είσοδο άγγλων
στρατιωτών στην πόλη της, ενώ η
Γιάγκου Νίκη 13 ετών φονεύθηκε
από βόμβα που έριξαν άγγλοι στη
Λεμεσό.
Οι μαθητές λοιπόν, εις πείσμα των
κατακτητών, οι οποίοι προσπαθούσαν για δεκαετίες να τους αποκόψουν από την ιστορία τους και
το ελληνικό τους παρελθόν, εντάσσονταν στη μαθητική οργάνωση
ΑΝΕ (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) κι

των μαθητών στα «Απομνημονεύματά» του: διανέμουν φυλλάδια,
κάνουν διαδηλώσεις, εξασφαλίζουν εμπιστευτικές πληροφορίες,
παρακολουθούν υπόπτους και
προδότες. Κι όταν αργότερα συνηθίζουν στην πειθαρχία κι εκπαι-

Η τήρηση τόσης μυστικότητας
ήταν ασφαλώς θέμα ασφάλειας.
Πολλοί μαθητές συλλαμβάνονταν
κι ανακρίνονταν από τις δυνάμεις
ασφαλείας των κατακτητών και
υπήρχε πάντα ο φόβος μήπως
ομολογήσουν. Γι’ αυτό, ειδοποιούνταν τα μέλη της ομάδας και η
ομάδα αδρανούσε για λίγο διάστημα. Έτσι, ήταν πιο ασφαλές ο
καθένας να μην γνωρίζει πολλούς,
παρά μόνο τη δική του ομάδα.
Πάντως, παρά τις συλλήψεις και
τα βασανιστήρια, δεν έχουμε καμία
περίπτωση μαθητού του Παγκυπρίου ο οποίος να υπέκυψε και να
πρόδωσε. Επίσης δεν υπήρχαν
διαφωνίες όσον αφορά τις οδηγίες-εντολές της οργάνωσης. Όταν
δινόταν η εντολή εκτελείτο αμέσως. Δεν υπήρχε το «γιατί;».

ΟΙ ΜΑΖΙΚΕΣ – ΜΑΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η ΑΝΕ ξεσήκωνε συχνά τους μαθητές των πόλεων σε διαδηλώσεις, μέσα
κυρίως από τα περιοδικά που εξέδιδε, το «Εγερτήριο Σάλπισμα» για τα
παιδιά του Γυμνασίου και την «Αγωγή των Νέων» για τα παιδιά του Δημοτικού. Ο σκοπός των διαδηλώσεων ήταν διπλός. Αφενός στόχο είχαν την
εξύψωση του φρονήματος και του ηθικού του λαού, ο οποίος δοκιμαζόταν
καθημερινά από τη βαρβαρότητα των Άγγλων, ώστε να συνεχίζει με αμείωτη ένταση τον αγώνα. Αφετέρου όμως, οι ταραχές μέσα στις πόλεις κρατούσαν απασχολημένες εκεί πολλές δυνάμεις του εχθρού για καταστολή
τους, κι έτσι έδιναν την ευκαιρία στους αντάρτες στην ύπαιθρο και στα
βουνά να δρουν πιο ελεύθερα. Οι Άγγλοι αντιδρούσαν με δακρυγόνα, επιθέσεις με ρόπαλα, συλλήψεις, πυροβολισμούς, τραυματισμούς και θανατώσεις, ενώ πολλές φορές έκλειναν τα σχολεία.

Στην πορεία για την Ανάσταση
δο ετούτη να ηχούν κοινότυπα
και τετριμμένα. Δεν είναι
όμως. Γιατί κάθε χρονιά, η
περίοδος αυτή είναι εντελώς
διαφορετική. Έχει μια ασύλληπτη μοναδικότητα την
οποία καλούμαστε να ρουφήξουμε σταλιά-σταλιά. Η πνευματική και μυστηριακή μέθεξη
της οποίας γινόμαστε κοινωνοί όσες και όσοι τουλάχιστον
επιχειρούμε να διαρρήξουμε
το φαύλο κύκλο της καθημερινότητα και της μικροπρέπειας
που μας κρατά καθηλωμένους
στην πνευματική υστέρηση
και ανέχεια, είναι ανεπανάληπτη. Και κάθε χρονιά έχουμε
την ευκαιρία να ανακαλύψουμε με τα διεισδυτικά μάτια της
ψυχής μας νέες εμπειρίες και
να βιώσουμε κατά τρόπο ανεπανάληπτα μοναδικό, ατομικά και συλλογικά, όλες τις
πτυχές του θείου δράματος.
Την βαϊφόρο είσοδο στην
Ιερουσαλήμ, τον ανεπανάληπτο κλονισμό της ανθρώπινης
φύσης με το «απελθέτω απ’
εμού το ποτήριον τούτο», την
προδοσία και τη σύλληψη,
τους εμπτυσμούς και το ράπι-

Απόλυτη εχεμύθεια

σμα, το μαρτυρικό ανέβασμα
στο Γολγοθά, την υπέρτατη
σταυρική θυσία, την ταφή και
τελικά τη ζωηφόρο Ανάσταση. Τη λύτρωση. Τη νίκη
δηλαδή της ζωής επί του
θανάτου. Τη σύζευξη του κτιστού, φθαρτού και πεπερασμένου με το άκτιστο, άφθαρτο και υπερβατικό.
Οι μελωδικότατοι ψαλμοί και
ύμνοι της Ακολουθίας των
Χαιρετισμών που κατέκλυσαν
τους ναούς μας μαζί με τον
πιστό λαό του Θεού, αποτελούν την κλίμακα που μας
μεταφέρει και μας εισάγει στο
κλίμα και την ατμόσφαιρα
των αγίων ημερών. Και μας
προετοιμάζουν για τη φοβερή
και τρομερή εκείνη στιγμή του
συναπαντήματος με το Θείο.
Την στιγμή που θα αντικρίσουμε σε όλο του το μεγαλείο
το αληθινό πρόσωπο της
όντως ζωής. χωρίς τις γήινες
συμβατικότητες και εξωραϊσμούς. Χωρίς τα περιττά
φτιασιδώματα με τα οποία οι
άνθρωποι
στολίζουν
τα
αθύρματα και τα είδωλα.

Αυτήν ακριβώς την περίοδο,
αν πραγματικά και γνήσια
επιθυμούμε να γίνουμε συμμέτοχοι και συγκοινωνοί αυτής
της μοναδικής εμπειρίας, της
μετάβασης δηλαδή από το
φθαρτό στο άφθαρτο και να
μην μείνουμε «εκτός νυμφώνος» τότε θα πρέπει, χωρίς
καθυστέρηση και δισταγμό, να
επιλέξουμε την οδό της απόλυτης συντριβής και ταπείνωσης. Της εσωτερικής πνευματικής κάθαρσης. Της αποκήρυξης του «εγώ». Να νίψουμε
τα ανομήματά μας με πόνο και
σπαραγμό ψυχής. Να δηλώσουμε εθελουσίως έτοιμοι για
θυσία. Να προσφέρουμε την
ψυχή μας αντίδωρο στο Θεό
για το δώρο της ψυχής που
μας προσφέρει. Να απλώσουμε θαρρετά το χέρι μας στον
Κύριο και να αρπάξουμε το
δικό Του καθώς Αυτός συντρίβει το θάνατο και διαβαίνει το
κατώφλι της αιώνιας ζωής.
Ας προσπαθήσουμε αυτές τις
μέρες να οραματιστούμε. Ας
γίνουμε όλοι μας λίγο ονειροπόλοι. Ας πιστεύσουμε ξανά
στο θαύμα. Ας ανοίξουμε διά-

πλατα τα μάτια της ψυχής
μας. Ας εισέλθουμε για λίγο
στη σφαίρα του μυστηρίου. Ας
συγχωρέσουμε για να συγχωρηθούμε. Ας αποθέσουμε με
άκρα ταπείνωση την ύπαρξή
μας στο έλεος Εκείνου.
Ας σφραγίσουμε τον πειρασμό
της ματαιοδοξίας, της κενοδοξίας και της κοσμικότητας.
Ας ατενίσουμε ψηλά και
μπροστά. Ας γευτούμε λίγο
από το εκούσιο πάθος και τη
συγκλονιστική θυσία. Ας
θωρακισθούμε με πανίσχυρη
πνευματική αρματωσιά. Ας
πορευθούμε ευθυδρόμως την
οδό του προσωπικού μας
μαρτυρίου με ήθος και γενναιότητα. Με το κεφάλι ψηλά. Και
ας προετοιμάσουμε επιμελώς
τους εαυτούς μας για το δικό
μας πάθος, για τη δική μας
έξοδο από τον κόσμο της
φθοράς. Για τη δική μας τελική αποκάλυψη «ενώπιον του
φοβερού βήματος του Χριστού». Γένοιτο.
* Το άρθρο αναδημοσιεύεται από
την ιστοσελιδα «Μαϊστωρ» με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός
χρόνου από τον θάνατο του α.
υπουργού

ERG_8-9_inn_8 & 9 3/17/15 11:26 AM Page 1

8

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Λυδία λίθος για εκσυγχρονισμό
της κοινωνίας η προαγωγή της ισότητας
Της Δέσποινα Ησαϊα

Η

επέτειος της 8ης Μαρτίου
υπαγορεύει το χρέος κάθε
γενιάς να θυμάται τις θυσίες
και να παραδειγματίζεται από
τους αγώνες των γυναικών για
αξιοπρέπεια στη ζωή και στην
εργασία, μέχρις ότου εκλειψουν
τα φαινόμενα βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης, εργασιακής εκμετάλλευσης και κάθε άλλης μορφής

εκμετάλλευση που καταπατεί
κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Το πιο πάνω τονίστηκε στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων που
πραγματοποίησαν τα Επαρχιακά Τμήματα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού, Πάφου
και Αμμοχώστου προς τιμή της
Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας.
Οι επαρχιακές γραμματείς των
τμημάτων Εργαζομένων Γυναι-

κών ΣΕΚ Κατερίνα Παμπακά,
Γιώτα Ζαβρού και Νίκη Χαλα-

√ Προάγοντας πολιτικές
συμφιλίωσης εργασίας
και οικογένειας στηρίζεται
ουσιαστικά η γυναικεία
απασχόληση
μάντουρου κάλεσαν την πολιτεία να δώσει την απαιτούμενη

έμφαση στα ζητήματα ισότητας, προάγοντας τέτοιες πολιτικές που να αναγνωρίζουν
την αξία και τον πολυσήμαντο
ρόλο που διαδραματίζουν οι
γυναίκες.
Αναφέρθηκαν
παράλληλα και στα διάφορα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το γυναικείο δυναμικό στη
αγορά εργασίας, επισημαίνοντας πως η γυναικεία απασχόληση γίνεται όλο και πιο επι-

σφαλής.
Στη Λεμεσό η Δρ. Νικόλ Σακκά
μίλησε για την κοσμητική δερματολογία, στην Πάφο η κοινωνική επιστήμονας Μιράντα
Σιδερά ανέλυσε το θέμα: Σήμερα αλλάζω τη ζωή μου και
στην Αμμόχωστο η ψυχολόγος
Δώρα Σπανάσιη μίλησε για τα
μυστικά μιας επιτυχημένης
συζυγικής σχέσης.

ΠΑΦΟΣ

• Η 8η Μαρτίου υπαγορεύει το χρέος κάθε γενιάς, να

παραδειγματίζεται από τους αγώνες των γυναικών
για αξιοπρέπεια στη ζωή και την εργασία
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΦΟΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γιώτα Ζαβρού, γραμματέας Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Πάφου

Η 8η Μαρτίου αφετηρία για νέους αγώνες

Η
Κατερίνα Παμπακά, γραμματέας Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού

Πολυσήμαντος ο ρόλος της γυναίκας
στο καθημερινό γίγνεσθαι

Η

που υπάρχουν στους μηχανισμούς
ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας.

Η πολιτεία εδώ και αρκετά χρόνια δεν
έδωσε την απαιτούμενη στήριξη στην
εργαζόμενη μητέρα η οποία παλεύει
καθημερινά ενάντια στις προκαταλήψεις και στα στερεότυπα. Ακόμη και το
νομοθετικό πλαίσιο που κρίνεται απόλυτα επαρκές δεν εφαρμόζεται στο
βαθμό που θα έπρεπε λόγω των κενών

Και δεν φθάνει αυτό, οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης έχουν απλώσει τα
πλοκάμια τους στην αγορά εργασίας
προκαλώντας εργασιακή ανασφάλεια
στις περισσότερες γυναίκες λόγω της
επισφαλούς πλέον απασχόλησης. Τα
ποσοστά ανεργίας προκαλούν ανατριχίλα αλλά και τα πολλαπλά βάρη και
τις ευθύνες να αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στην ένταξη στην αγορά
εργασίας καθώς και στην ενεργότερη
εμπλοκή του γυναικείου εργατικού
δυναμικού.

σύγχρονη Ελληνίδα, αγωνίζεται να
ισορροπεί ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, ανάμεσα
στις ενοχές, αν είναι επαρκής με τα
παιδιά και σωστή επαγγελματίας, ανάμεσα στα όνειρά της για την προσωπική της ολοκλήρωση .

8η Μαρτίου, είναι ημέρα τιμής για
τις γυναίκες της Νέας Υόρκης που
το 1857 ξεχύθηκαν στους δρόμους
διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας. Είναι ημέρα περισυλλογής
και απολογισμού για το παρελθόν,
αλλά και αφετηρία για νέους αγώνες
και νέες κατακτήσεις για το μέλλον.

σεις της οικονομικής κρίσης έχουν διαταράξει ακόμη περισσότερο την εύθραστη ισορροπία της ισότητας των δύο
φύλων
Την ισοτιμία όμως μεταξύ των δύο
φύλων δεν θα την φέρουν μόνο οι νόμοι
αλλά και οι νοοτροπίες και αντιλήψεις
που χρειάζεται να διεμβολιστούν.

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε
• Το γυναικείο δυναμικό
κερδίσει πολλά στην
μεγάλη πορεία, προς
απορροφά εντονότερα τους
επίτευξη ουσιαστι- κραδασμούς των επιπτώσεων
κής ισότητας αλλά
της οικονομικής κρίσης
υπολείπονται ακόμη
περισσότερα για να
αισθανθούμε ότι πετύχαμε στους
προβλημάτων
στόχους μας.
Για να μπορέσουμε να μιλάμε για δικαίωση των αγώνων μας, θα πρέπει να
κερδίσουμε την αναγνώριση της αξίας
των γυναικών στο καθημερινό γίγνεσθαι. Ωστόσο και αυτό δεν αποτελεί
κυπριακό προνόμιο πως οι επιπτώ-

Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών της
ΣΕΚ καλεί την Πολιτεία να προστατεύσει
την
εργαζόμενη
γυναίκα ενισχύοντας
τους
μηχανισμούς
για επίλυση των
που αντιμετωπίζει,
όπως της ανισομισθίας στις αμοιβές,
της έλλειψης πολιτικών συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας , την περαιτέρω προστασία της μητρότητας , επανεξέταση και καθορισμός νέου ωραρίου
των κρατικών δομών φροντίδας των
παιδιών.
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Μ

ξενοδοχειακές μονάδες έχουν εκδηλώσει
μεγάλο ενδιαφέρον.

Με την ολοκλήρωση σειράς μαθημάτων
οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να τύχουν άμεσης εργοδότησης στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία, αφού αρκετές

Στο τελετή έναρξης του προγράμματος
που πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Δευτέρα στη ΣΕΚ Λεμεσού, τονίστηκε
πως η συγκεκριμένη δράση έχει ως
πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση
της ανεργίας αφού προσφέρει τη δυνατότητα κατάρτισης σε ένα κλάδο όπου
οι ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό είναι μεγάλες.

ια εξαιρετική ιδέα του Σωματείου
Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων ΣΕΚ
Λεμεσού εισήλθε στη διαδικασία υλοποίησης της και αφορά την εκπαίδευση ανέργων σε συγκεκριμένες ειδικότητες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
όπως μαγειρική τέχνη, τραπεζοκομία /
μπαρ.

Σε χαιρετισμούς που απήυθυναν τόσο ο
γ.γ. της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους όσο και ο Οργανωτικός γραμματέας του σωματείου Παναγιώτης Ιωαννίδης αναφέρθηκαν στο σημαντικό
ρόλο που θα διαδραματίσει το πρόγραμμα στην προοπτική άμεσης απασχόλησης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία,
σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναμικού

Παρεμβάσεις στην τελετή έναρξης του
προγράμματος έκανε ο Ανδρέας Λοϊζου

Χρίστος Παρουξής, Ιωάννης Βασιλείου

του Four Seasons σε σχέση με τις προοπτικές απασχόλησης στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία και ο γραμματέας του
Σωματείου Μιχάλης Φράγκου για τα
οφέλη του συνδικαλισμού.
Για το πρόγραμμα έκαναν παρεμβάσεις
οι εκπαιδευτές Χρίστος Ζαχαριάδης,
και Μικαέλλα Πιτσιλλίδου.

Παροχή δεξιοτήτων σε νέους άνεργους
με σκοπό την εργοδότηση τους

Της Δέσποινας Ησαϊας

Παναγιώτης Ιωαννίδης, οργανωτικός
γραμματέας Σωματείου

Μια ιδέα γεννήθηκε με στόχο
την Επαγγελματική κατάρτιση

Μ

ία ιδέα που προέκυψε από μία βασική αρχή, της
προσφοράς και της ζήτησης. Τον τελευταίο καιρό
πολλοί νέοι αναζητούσαν έναν εργοδότη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς να καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα στα Ξενοδοχεία και τα Κέντρα Αναψυχής της
πόλης μας. Αναπόφευκτα βρισκόμασταν ξαφνικά
μπροστά σε ένα αδιέξοδο: να έχουμε δηλαδή ένα σωρό
διψασμένους νέους για δουλειά και να αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις κενές θέσεις εργασίας που τους
προτείναμε σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

• Η ΣΕΚ πρωτοπορεί συμβάλλοντας
με συγκεκριμένο τρόπο στην άμβλυνση των
προβλημάτων που προκαλεί η παρατεταμένη
ανεργία μεσούσης της κρίσης
και της βαθιάς οικονομικής ύφεσης
Ένα Πρόγραμμα που γεννήθηκε με μοναδικό στόχο,
πέρα από την Επαγγελματική Κατάρτιση, να συμπληρώσει τις κενές θέσεις των Μαγείρων και των Τραπεζοκόμων που συχνά προκηρύσσει η Ξενοδοχειακή και
Επισιτιστική Βιομηχανία. Κενές θέσεις που ευελπιστούμε να βρουν άξιους επαγγελματίες στο πρόσωπο
των φοιτητών του Προγράμματος μας που θα διαπρέψουν στην έννοια «Φιλοξενία» όπως ακριβώς αρμόζει
στο νησί μας. Οι προοπτικές είναι εκεί και από εσάς
και μόνο θα εξαρτηθεί η επιτυχία σας στον Κλάδο. Το
μέλλον σας ανήκει και πιστεύουμε πως μέσα από την
επίτευξη αυτού του στόχου λύνουμε τα χέρια αρκετών
οικογενειών στο θέμα του προσανατολισμού των
ανέργων και ταυτόχρονα τους ελαφρύνουμε από ένα
σημαντικό κόστος, αυτό της Κατάρτισης σας.

√ Το πρόγραμμα θα ωφελήσει
εργοδότες και εργοδοτούμενους

Μίλτος Μιλτιάδους, γ.γ. ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ

Η δωρεάν κατάρτιση ανέργων
αποτελεί κοινωνική παροχή

Ω

ς Κοινωνικοί Εταίροι έχουμε την
υποχρέωση να εντοπίζουμε τις
αδυναμίες του Κράτους και ταυτόχρονα
εκεί και όπου μπορούμε να επεμβαίνουμε με σκοπό το κοινό όφελος. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, το εμφανές
πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματικού προσανατολισμού στους νέους

√ Ανοίγονται διάπλατα οι
προοπτικές για εργοδότηση στη
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα
ανέργους, μας οδήγησε στο να βρούμε
τους τρόπους να στρέψουμε την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους προς
την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.
Ο τρόπος που σκεφτήκαμε για να το
επιτύχουμε ήταν να προσφέρουμε
στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα

να παρακολουθήσουν δωρεάν
το πιο πάνω
Πρόγραμμα.
Με έμφαση στο
υ π ά ρ χ ο ν
ανθρώπινο
δυναμικό
της
πόλης της Λεμεσού, δίνουμε μία
ανάσα
στην
Πολιτεία, αν αναλογιστεί κανείς τα
ποσοστά ανέργων στους νέους σήμερα.
Η αναγνώριση των ελλείψεων και οι
ανάγκες στον Τομέα της Φιλοξενίας στη
Λεμεσό μας ώθησαν στο να προσφέρουμε εντελώς δωρεάν εκείνες τις
δεξιότητες στους νέους, που βρίσκονται απόψε εδώ, ώστε να καλύψουμε
όσο το δυνατόν περισσότερο τα κενά
στις ειδικότητες που αναφέρθηκαν πιο
πριν.
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Σ

τους σημερινούς αγχωτικούς ρυθμούς της ζωής μας, μικρές
αλλαγές στην καθημερινή ζωή σας μπορεί να φέρουν θετικές
αλλαγές στην υγεία σας.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών Χρήστος Πίτσαβος, ο αναπληρωτής καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Παπαϊωάννου και ο
καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αντώνης Καφάτος, δίνουν πρακτικές συμβουλές για
να αλλάξετε με ανώδυνο τρόπο, χωρίς να το καταλάβετε, την
εικόνα της υγείας σας.
Αντικαταστήστε τα μυτερά
παπούτσια με στρογγυλά ή
τετράγωνα
Οι καλύτεροι πελάτες των
ορθοπεδικών γιατρών είναι οι
γυναίκες που φορούν μυτερά
παπούτσια! «Τα παπούτσια με
τριγωνική μύτη παραμορφώνουν τα δάκτυλα και προκαλούν στις γυναίκες τα επώδυνα
κότσια (την παραμόρφωση του
μεγάλου βλαισού δακτύλου)»,
τονίζει ο κ. Παπαϊωάννου.
Να φοράτε αντιηλιακό και
τον χειμώνα ή τις συννεφιασμένες ημέρες
«Τα αντιηλιακά δεν είναι μόνο
για το καλοκαίρι και την ηλιοφάνεια», υπογραμμίζει ο δερματολόγος δρ Νικ Λόουι, σύμβουλος
στο
Νοσοκομείο
University College στο Λονδίνο.
«Η UVA ακτινοβολία, ο ύπουλος εχθρός του δέρματος, είναι
παρούσα όλο τον χρόνο και
διαπερνά σύννεφα και γυαλιά.
Γι' αυτό, να φοράτε κάθε μέρα
αντιηλιακό (που θα καλύπτει
Αφαιρέστε ένα γραμμάριο
αλάτι την ημέρα από το
φαγητό σας
Μεγάλη έρευνα από τα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και
του Λίβερπουλ, η οποία
παρουσιάστηκε πρόσφατα
στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής
Καρδιολογικής
Εταιρείας στο Σαν Φραντσίσκο, έδειξε ότι περισσότερες
από 21.000 ζωές στη Βρετανία θα σώζονταν κάθε χρόνο
από τη στεφανιαία νόσο αν οι
κάτοικοί της έτρωγαν μόνο
ένα γραμμάριο λιγότερο αλάτι
την ημέρα, προσέθεταν ένα
φρούτο στην καθημερινή διατροφή τους και αντικαθιστούσαν το 1% της προσλαμβανόμενης ενέργειας από
κορεσμένα λίπη (ζωικά) ή
τρανς λίπη (υδρογονωμένα)
με ακόρεστα (φυτικά).
Να θυμάστε ότι με κάθε αναποδογύρισμα της μέσης αλατιέρας πέφτει στο φαγητό
ποσότητα αλατιού έως μισό
γραμμάριο, ενώ κάθε κουταλάκι του γλυκού αλάτι είναι
περίπου 5 γραμμάρια.

την UVA ακτινοβολία), τον χειμώνα με δείκτη προστασίας 15
και το καλοκαίρι με δείκτη
προστασίας 30».
Να τρώτε τροφές με διάφορα
χρώματα
Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει
διαφορετικές αντιοξειδωτικές
ουσίες που θωρακίζουν την
υγεία, καθώς και θρεπτικά
συστατικά που δρουν συνεργικά με άλλα. Για παράδειγμα, η
βιταμίνη C από τα φρούτα ενισχύει την απορρόφηση του
σιδήρου από τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι. Καθημερινά, λοιπόν, σκεφθείτε αν φάγατε κάτι πράσινο, κάτι πορτοκαλί και κάτι
κόκκινο.

ο κ. Πίτσαβος.
«Να τρώτε τρία κύρια γεύματα
(πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και δύο μικρότερα στα
μεσοδιαστήματα (κατά προτίμηση ένα φρούτο ή ένα γιαούρτι)». Μοιράστε λοιπόν το
φαγητό της ημέρας, για να
έχετε ομοιόμορφη απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα
και επομένως αύξηση της
σωματικής και διανοητικής
αντοχής και αποφυγή της
υπνηλίας.

Ελάττωση του σωματικού
βάρους κατά 5 κιλά μπορεί να
ελαττώσει την κακή χοληστερόλη (LDL) κατά περίπου 5%8%, ενώ για κάθε κιλό που
χάνετε αυξάνεται η καλή χοληστερόλη (HDL) κατά 0,35 μονάδες», λέει ο κ. Πίτσαβος
Μη φοράτε
παπούτσια

τελείως

ίσια

«Μια μικρή ανύψωση (τακούνι
1,5 - 3 εκατοστά) είναι απαραίτητη για τη στατική του
σώματος», λέει ο κ. Παπαϊωάννου. «Ετσι, κατανέμεται το
βάρος του σώματος σε όλη την
επιφάνεια του πέλματος και
όχι μόνο στις φτέρνες και δεν
ταλαιπωρείται η μέση σας».
Απαραίτητα τα τρία γεύματα
την ημέρα
«Τα γεύματά μας κατά τη διάρκεια μίας ημέρας δεν πρέπει να
υπερβαίνουν συνολικά τα
πέντε ή να είναι λιγότερα από
τρία, για τη σωστή λειτουργία
του μεταβολισμού μας», εξηγεί

«Σας δίνουν την επαρκή ποσότητα των ω-3 λιπαρών οξέων
(α-λινολεϊκού
οξέος) για πρόληψη
του
εμφράγματος
του
μυοκαρδίου και των
εγκεφαλικών
επεισοδίων», εξηγεί ο κ. Καφάτος.

Να δουλεύετε στη σωστή
εργονομική θέση

Να πλένετε τα χέρια σας
μόλις μπείτε στο σπίτι

Η κακή στάση μπροστά στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή καταπονεί τον αυχένα, τη σπονδυλική στήλη και τους καρπούς,
με αποτέλεσμα να προκαλούνται πόνοι στη μέση και τον
σβέρκο και φλεγμονές. «Η
οθόνη πρέπει να είναι στο
ύψος των ματιών για να μη

«Πολλοί ιοί μπορεί να περάσουν πολύ εύκολα από τα
χέρια σας στον οργανισμό σας.
Ετσι, το χερούλι της πόρτας
του δημόσιου κτιρίου ή οι χειρολαβές στο Μετρό είναι το
χειρότερο πράγμα που μπορείτε να πιάσετε», λέει ο καθηγητής Ρον Εκλις, διευθυντής του
Κέντρου Κοινού Κρυολογήματος στο Πανεπιστήμιο του
Κάρντιφ.

Μειώστε τις ημερήσιες θερμίδες σας κατά 250 την ημέρα
Θα χάνετε ένα περιττό κιλό τον
μήνα, απλώς αφαιρώντας από
τη διατροφή σας π.χ. ένα ντόνατς (218 θερμίδες) ή μισή
σοκολάτα γάλακτος (265 θερμίδες) ή μια γκοφρέτα (203
θερμίδες) ή δύο αναψυκτικά
(129 θερμίδες το ένα) ή αλλάζοντας τα δύο πλήρη γαλακτοκομικά γιαούρτια (212 θερμίδες
το απλό και 230 το στραγγιστό) με άπαχα (82 θερμίδες το
ένα) ή αντικαθιστώντας την
τυρόπιτα στο κολατσιό (280
θερμίδες) με ένα μήλο (71 θερμίδες) ή ένα αχλάδι (49 θερμίδες) ή ένα ροδάκινο (66 θερμίδες) ή 20 κεράσια (24 θερμίδες)
ή 10 φράουλες (27 θερμίδες). «

Να τρώτε 5-6 καρύδια την
ημέρα

σκύβετε», συμβουλεύει ο κ.
Παπαϊωάννου. «Κάτω από τον
καρπό πρέπει να υπάρχει ένα
μαξιλαράκι (pad), για να μην
προκαλούνται τενοντίτιδες. Η
ράχη πρέπει να στηρίζεται
καλά στην καρέκλα. Η καρέκλα
πρέπει να είναι περιστρεφόμε-

«Προσπαθώ πάντα να έχω τα
χέρια στην τσέπη μου ή να διαβάζω στο τρένο ένα βιβλίο και
όταν γυρνώ στο σπίτι πλένω
τα χέρια μου με πολύ σαπούνι
και ζεστό νερό, τραγουδώντας
το "Happy Birthday" από την
αρχή έως το τέλος, ώστε να
είμαι βέβαιος ότι έκανα επαρκές πλύσιμο.
»Προσέξτε, επίσης, αν είστε
κουρασμένοι, να μην τρίψετε
τα μάτια σας με άπλυτα χέρια,
είναι ένα σημείο εισόδου για

• Βελτιώστε με απλούς και ανώδυνους τρόπους
την εικόνα της υγείας σας αποκτώντας
πολλαπλά οφέλη στην καθημερινότητα σας.
• Τι συνιστούν κορυφαίοι Έλληνες καθηγητές
νη, ώστε να μη στρέφουμε το
σώμα μας προς την οθόνη».
Κάνετε ασκήσεις ενώ βλέπετε
τηλεόραση
Καθώς βλέπετε τηλεόραση στο
τέλος της ημέρας, ξαπλώστε
στο χαλί για διατάσεις του
κορμού (πολύ ανακουφιστικές
μετά την καθιστική δουλειά
στο γραφείο) και μερικές ασκήσεις κοιλιακών μυών (για να
κρατούν καλά τη μέση και την
πλάτη), οι οποίοι δεν γυμνάζονται με τις καθημερινές εργασίες. Μπορείτε επίσης να κάνετε μερικές ασκήσεις με μπάλα
γυμναστικής, είτε πατώντας
τα πόδια στο πάτωμα και
τεντώνοντας προσεκτικά την
πλάτη στην επιφάνειά της είτε
κάνοντας κυκλικές κινήσεις με
τους γοφούς ενώ κάθεστε
πάνω στην μπάλα.
Αλλη ιδέα είναι να κάθεστε
όρθιος στο ένα πόδι για ένα
λεπτό (κάνοντας εναλλαγή με
το άλλο πόδι την επόμενη
φορά) ενώ πλένετε τα δόντια
σας, είναι καλή άσκηση ισορροπίας.

κάθε ιό», προσθέτει.
Μην πίνετε πάνω από 2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα
«Κατά προτίμηση, ο καφές να
είναι φίλτρου ή ελληνικός»,
συνιστά ο κ. Πίτσαβος. «Η
κατάχρηση στην κατανάλωση
καφέ αυξάνει την αρτηριακή
πίεση και αυτή, τον κίνδυνο για
έμφραγμα και εγκεφαλικό

επεισόδιο».
Μη μιλάτε για δουλειές και
προβλήματα όταν βγαίνετε
για ψυχαγωγία
Το χειρότερο που μπορείτε να
κάνετε όταν βγαίνετε για διασκέδαση είναι να μιλάτε
για προβλήματα, σύμφωνα με την καθηγήτρια Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ Κάρι Κούπερ. «Νομίζετε ότι κάτι κάνετε για το
πρόβλημά σας, αλλά στην
πραγματικότητα δεν κάνετε
τίποτα», λέει. «Αντίθετα, ένας
καφές ή μια βόλτα με ένα φίλο
χωρίς δυσάρεστες συζητήσεις
είναι η καλύτερη στρατηγική
για να αντιμετωπίσετε το
στρες».
Προσθέστε ένα ποτηράκι
κόκκινο κρασί στο καθημερινό γεύμα σας
Ή μοιράστε το σε δύο κύρια
γεύματα της ημέρας. «Η κατανάλωση οινοπνεύματος καθημερινά και σε μικρές ποσότητες
(1-2 μικρά ποτήρια) έχει αποδειχθεί ότι δρα προστατευτικά
και βελτιώνει τη λειτουργία
της καρδιάς και όλων των
αγγείων», λέει ο κ. Πίτσαβος.
«Ιδιαίτερα το κόκκινο κρασί
είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες».
Μην παρακοιμάστε τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
Πολλές ημικρανίες αναφέρονται και ως «πονοκέφαλοι του
γουικέντ», γιατί συχνά εμφανίζονται τα πρωινά του Σαββάτου ή της Κυριακής, σύμφωνα
με τον δρα Αντριου Ντόουσον,
κλινικό διευθυντή της Υπηρεσίας Πονοκεφάλων PCT στο
Κεντ.
«Οι αλλαγές στο ωράριο του
ύπνου έχουν θεαματικό αποτέλεσμα στον υποθάλαμο του
εγκεφάλου και είναι υπεύθυνες
για την ισορροπία των ορμονών, που μπορεί να πυροδοτήσουν πονοκεφάλους. Γι' αυτό,
προσπαθήστε να έχετε το Σαββατοκύριακο περίπου το ίδιο
ωράριο με τις καθημερινές και
αν αισθάνεστε κουρασμένοι, να
παίρνετε έναν υπνάκο το μεσημέρι».

Να κάνετε εντατική γυμναστική τρεις φορές την εβδομάδα
επί 10 λεπτά
Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην επιθεώρηση «Journal of Physiology», η
εναλλαγή σύντομων εκρήξεων έντονης άσκησης με μικρές περιόδους
αδράνειας δίνει καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερο χρόνο και κόπο.
«Κάνοντας εντατικά δέκα μονόλεπτα π.χ. στο ποδήλατο γυμναστικής και διακόπτοντας για ένα
λεπτό, επί τρεις φορές την εβδομάδα, έχει τα ίδια αποτελέσματα για τους μυς με πολλές ώρες
συμβατικής άσκησης η οποία δεν γίνεται το ίδιο εντατικά»,
δήλωσε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ΜακΜάστερ του Καναδά και επικεφαλής της έρευνας, Μάρτιν Γκιμπάλα.
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ΥΓΕΙΑ
Η πνευματική διαύγεια καθοριστικός
παράγοντας για την επιτυχία

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ζήστε τώρα για να μην
το μετανοιώσετε ύστερα
• Τα 5 πράγματα που μετανιώνουν οι
άνθρωποι πριν πεθάνουν - Προσοχή στο 5ο!

H

Bronnie Ware εργαζόταν στην…παρηγορητική
φροντίδα ασθενών, κυρίως σε αυτούς που γυρνούσαν στα σπίτια τους για να πεθάνουν. Για χρόνια μιλούσε με ανθρώπους που δεν κατάφερναν να
ξεπεράσουν τις ασθένειές τους και κρατούσε σημειώσεις απ’όσα έλεγαν.
Η ίδια αναφέρει στο blog της: Οι άνθρωποι ωριμάζουν πολύ όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με
το θάνατο.

1. Εύχομαι να είχα το κουράγιο να ζήσω τη ζωή μου
όπως την ήθελα στ” αλήθεια, κι όχι όπως ήθελαν οι
άλλοι.
Αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη απάντηση. Όταν
συνειδητοποιείς πως η ζωή σου τελειώνει και κοιτάς πίσω σου, βλέπεις πόσα όνειρα έμειναν απραγματοποίητα. Οι περισσότεροι δεν είχαν κάνει ούτε τα
μισά και θα πέθαιναν γνωρίζοντας πως γι” αυτό
έφταιγαν οι επιλογές που είχαν κάνει, ή δεν είχαν
κάνει. Είναι σημαντικό να προσπαθήσεις να πραγματοποιήσεις κάποια όνειρά σου – όταν χάσεις την
υγεία σου θα ναι αργά.

Ο

κτώ συμβουλές τις οποίες
οφείλετε να ακολουθήσετε
ώστε να γίνετε πνευματικά πιο
ισχυροί και να μπορείτε να αντιμετωπίζετε τις δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητα. Εάν θέλετε πραγματικά να γίνετε πιο δυνατοί ώστε να
μην τα βάζετε κάτω στην πρώτη
δυσκολία, τότε πρέπει να ενισχυθείτε όχι μόνο σωματικά αλλά και
πνευματικά. Δείτε πιο κάτω σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να αποκτήσετε
πνεύμα… ισχυρό σε μία μόλις
εβδομάδα!

φόβων σας και αμέσως θα νιώσετε πνευματικά πιο ισχυροί.
• Πιστέψτε στον εαυτό σας. Το να
πιστεύει κανείς στον εαυτό του
είναι η κινητήριος δύναμη για να
πετύχει πολλά. Είναι σίγουρα πιο
εύκολο να πει κανείς «εγώ ποτέ δεν
θα τα καταφέρω» ή «αυτός είναι
πιο ισχυρός από εμένα καλύτερα
να του δώσουν αυτό το έργο».
Τέτοιου είδους φράσεις πρέπει να

√ 7 + 1τρόποι για
να δυναμώσετεσετε
την πνευματική σας υγεία!

3. Εύχομαι να είχα το κουράγιο να εκφράσω τα
συναισθήματά μου.
Πολλοί άνθρωποι καταπίεζαν τα συναισθήματά
τους για να κρατήσουν ήρεμο περιβάλλον γύρω τους
και να αποφύγουν καβγάδες. Έτσι ζούσαν μια
μέτρια ζωή. Πολλές ανίατες ασθένειές τους σχετίζονταν, εν μέρει, με την πικρία και την αναπόφευκτη
μνησικακία που κουβαλούσαν σ” ολόκληρη τη ζωή
τους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς θα αντιδράσουν οι γύρω μας. Όμως, ακόμη και αν πολλοί
άνθρωποι αντιδράσουν άσχημα όταν αρχίσετε να
μιλάτε με ειλικρίνεια, στο τέλος αυτό περνά τις σχέσεις σε άλλο επίπεδο, πιο υγιές, ή καταργεί τις
λάθος σχέσεις από τη ζωή σας. Όπως και να έχει
βγαίνετε κερδισμένοι.
4. Εύχομαι να είχα κρατήσει επαφή με τους φίλους
μου.
Συχνά οι ασθενείς δεν είχαν πλήρως αντιληφθεί όλα
τα οφέλη μιας παλιάς φιλίας, μέχρι τη στιγμή που
έμαθαν πως πέθαιναν. Και τότε δεν ήταν εύκολο να
εντοπίσουν τα άτομα αυτά. Πολλοί είχαν απορροφηθεί τόσο πολύ από τις ζωές τους που άφησαν
«χρυσές φιλίες» να χαθούν μέσα στα χρόνια. Συχνά
οι ετοιμοθάνατοι μετάνιωναν βαθιά που δεν είχαν
«ξοδέψει» περισσότερα σε μια φιλία. Όλοι ανεξαιρέτως νοσταλγούν τους φίλους τους όταν πεθαίνουν.
Είναι σύνηθες όταν έχεις πλήρες καθημερινό πρόγραμμα στη ζωή σου να ξεχνάς τους φίλους σου,
όμως όταν αντιμετωπίζεις τον θάνατο, οι φυσικές
λεπτομέρειες της ζωής δεν μετρούν πια. Οι άνθρωποι θέλουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις, όμως ούτε τα λεφτά, ούτε η κοινωνική
θέση απασχολούν τους ανθρώπους τις τελευταίες
τους στιγμές. Αυτό που μένει τότε σε όλους είναι η
αγάπη και οι σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους.
5. Εύχομαι να είχα αφήσει τον εαυτό μου να νιώσει
ευτυχισμένος.
Ο φόβος της αλλαγής τούς έκανε να υποκρίνονται
στους άλλους, και στους εαυτούς τους, πως είναι
πλήρεις. Όταν είσαι στο νεκροκρέβατο, αυτό που
νομίζουν οι άλλοι δεν σε αφορά. Θέλεις να σηκωθείς
και να χαμογελάσεις και να απελευθερωθείς από
όλα αυτά. Η ζωή είναι επιλογή. Είναι Η ΖΩΗ ΣΟΥ.
Πρέπει να επιλέγεις συνειδητά, σοφά και με ειλικρίνεια. Επίλεξε την ευτυχία.

σεις να έρθουν να σας βρουν…
Κοινώς, ψάχνετε για νέα δουλειά ή
επιδιώκετε την προαγωγή αλλά
κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια
μέχρι να έρθει εκείνη στιγμή. Κυνηγήστε τους στόχους σας και σταματήστε τη μοιρολατρία. Πείτε
στον εαυτό σας ότι είστε ικανοί και
πως κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις ικανότητές σας.
• Μην ανησυχείτε για το μέλλον.
Σταματήστε να αγχώνεστε για
πράγματα που ενδέχεται να συμβούν στο μέλλον. Ζήστε το παρόν,
αφήστε πίσω το παρελθόν και μην
ανησυχείτε για το μέλλον. Επικεντρωθείτε στο σήμερα, στους αγαπημένους σας ανθρώπους και
αφήστε το άγχος για το μέλλον
στην άκρη.
• Περιτριγυριστείτε από ανθρώπους που σας εμπνέουν. Σταματήστε να κάνετε παρέα με άτομα
που κλαίνε τη μοίρα τους και που
συνεχώς είναι απαισιόδοξοι. Θα
αισθανθείτε περισσότερο δυνατοί
εάν καταφέρετε να έχετε δίπλα σας
ανθρώπους με χαμόγελο και θετική
ενέργεια.

2. Εύχομαι να μην δούλευα τόσο σκληρά.
Aυτό ειπώθηκε από όλους τους άντρες. Έχασαν τα
παιδικά χρόνια του γιου ή της κόρης τους, δεν έζησαν όσο έπρεπε τη συντροφικότητα. Οι γυναίκες
επίσης εξέφρασαν μετάνοια για τον καιρό που έχαναν δουλεύοντας. Κάνοντας πιο απλή τη ζωή σας
και κάνοντας πιο συνειδητοποιημένες επιλογές,
είναι πιθανό να μην χρειαστείτε το εισόδημα που
πιστεύετε πως πρέπει να αποκτήσετε.
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Πιστέψτε στον εαυτό σας και στις
ικανότητές σας. Όσο και αν δεν το
πιστεύετε υπάρχει μια δύναμη
μέσα μας που μπορεί να κάνει
θαύμτα.
Εάν εσείς δεν αγαπήσετε τον εαυτό
σας και δεν πιστέψετε σαυτόν,
κανείς άλλος δεν θα το κάνει.
• Ξεπεράστε τους φόβους σας.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν οι φόβοι από τη μια
στιγμή στην άλλη. Εάν αισθάνεστε
πως οι φόβοι έχουν αρχίσει να
ελέγχουν τη ζωή σας και σας
κάνουν πιο αδύναμους, μην περιμένετε να σας «καταστρέψουν»
χωρίς να αναλάβετε δράση. Βρείτε
τη δύναμη και κάντε μικρά βήματα
προς την αντιμετώπιση των

αποφεύγονται. Βρείτε τη δύναμη
που πηγάζει από μέσα σας ώστε
να πιστέψετε στον εαυτό σας και
γρήγορα θα αλλάξουν πολλά.
• Μη φοβάστε τα προβλήματα.
«Ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο
δυνατό». Οι δύσκολες στιγμές σας
είναι η αφορμή για να διδαχθείτε
και να γίνετε πιο δυνατοί ώστε να
αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση
που εμφανίζεται στη ζωή σας.
Μην φοβηθείτε προβλήματα και
λάθη αλλά προσπαθήστε να τα
διορθώσετε για να γίνετε πιο
καλοί. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια θα αποκτήσετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και ισχυρότερο πνεύμα.
• Μην περιμένετε τις καταστά-

• Σταματήστε να αναζητάτε
τον… έλεγχο! Είτε το θέλετε είτε
όχι δεν μπορείτε να ελέγχετε τα
πάντα στη ζωή σας αλλά ούτε και
τους γύρω σας. Η κατάσταση αυτή
θα σας κουράσει πνευματικά και
θα καταστρέψει συγχρόνως τις
σχέσεις σας. Αφήστε τον έλεγχό
εκτός της καθημερινότητάς σας
και προσπαθήστε να ζήσετε μια
πιο ελεύθερη ζωή.
• Αφήστε τον θυμό… Μάθετε να
σέβεστε φίλους αλλά και εχθρούς.
Μην θυμώνετε με το παραμικρό και
προσπαθήστε να γεμίσετε τη ζωή
σας με αγάπη αντί με θυμό. Φροντίστε να συμπεριφέρεστε με
περισσότερη εξυπνάδα αλλά και
ανωτερότητα στους γύρω σας και
μην αφήσετε τον θυμό να ελέγχει τη
ζωή σας.

Το Αυχενικό Σύνδρομο κάνει θραύσεις
•

Οι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισής του

Ο

σύγχρονος τρόπος ζωής προκαλεί σε πολλούς ανθρώπους
μια σειρά συμπτωμάτων που ανήκουν στο φάσμα του αυχενικού
συνδρόμου. Η πολύωρη καθιστική
εργασία, η λάθος στάση του
σώματος τη μέρα αλλά και στον
ύπνο, το στρες, η έλλειψη άσκησης, οι παθήσεις της σπονδυλικής
στήλης, οδηγούν σε περιορισμό
των κινήσεων και πόνο.

Αντιμετώπιση
Ιδού τι συνιστούν οι ειδικοί.

Σωστή στάση σώματος. Όσοι
πάσχουν από αυχενικό σύνδρομο,
πρέπει να υιοθετούν μια σωστή

Γυμναστική. Η ορθοπεδική γυμναστική, ασκήσεις με αντιστάσεις,
τραβήγματα ή ένας συνδυασμός
αυτών, δίνουν τη δυνατότητα στο
άτομο που πάσχει να τις εκτελεί
μόνο του, χωρίς βοήθεια ειδικού.

Συμπτώματα
Τα συνηθέστερα συμπτώματα του
αυχενικού συνδρόμου είναι:
- Πονοκέφαλοι
- Πόνος κατά την κίνηση (ειδικά
στη στροφή και τη κάμψη) σε αυχένα και πλάτη
- Αδυναμία των μυών
-Αίσθημα βάρους

αυχένα έχουν ευεργετική δράση.
Ακολουθούν οι φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για τον αυχένα, τα
άνω άκρα και την πλάτη, με σκοπό
την ενδυνάμωση των μυών των
περιοχών αυτών για καλύτερη
υποστήριξη του αυχένα και της
ράχης.

στάση σώματος, τόσο κατά την
εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, όσο και κατά την
ξεκούραση και τον ύπνο.

Φυσικοθεραπεία. Το μασάζ και οι
ορθοπεδικές ασκήσεις για τον

Αν υποφέρετε από αυχενικό σύνδρομο, αποφύγετε να σηκώνετε
βάρη αλλά και τα αθλήματα που
απαιτούν ένταση κινήσεων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις
κ.λπ.), γιατί αυξάνουν τη μυϊκή
ένταση και φυσικά τον πόνο.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απειλούν να μολύνουν βρεφικό γάλα σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Έ

ίχνη από το συγκεκριμένο δηλητήριο σε προϊόντα στα εργοστάσια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως
πολλές επιστολές εστάλησαν τον
Νοέμβριο στην Εθνική Ένωση
Αγροτών και στον κολοσσό γαλακτοκομικών Fonterra συνοδευόμενες από συσκευασίες βρεφικού
γάλακτος επιμολυσμένου με το
δηλητήριο 1080 απαιτώντας να
σταματήσει η χρήση του δηλητηρίου
μέχρι
το
τέλος
Μαρτίου.Ωστόσο η αστυνομία
ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν

«Παρότι υπάρχει πιθανότητα η
απειλή αυτή να είναι φάρσα, θα
πρέπει να την αντιμετωπίσουμε
με σοβαρότητα και διεξάγεται
έρευνα», ανέφερε ο αναπληρωτής
Επίτροπος της αστυνομίας Μάικ
Κλέμεντ σε ανακοίνωσή του.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ρευνα διέταξε η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας
αφότου εκατοντάδες επιστολές από ακτιβιστές
έφτασαν στα κεντρικά της
αστυνομίας απειλώντας να
δηλητηριάσουν το βρεφικό
γάλα σε σκόνη, αν η κυβέρνηση δεν σταματήσει τη
χρήση ενός γεωργικού
δηλητηρίου για τον έλεγχο
του πληθυσμού τρωκτικών,
όπως
αρουραίων
και
πόσουμ.

Το υπουργείο Πρωτογενούς Βιομηχανίας επιχείρησε κι αυτό από
την πλευρά του να καθησυχάσει
τους καταναλωτές λέγοντας ότι
οι πιθανότητες μόλυνσης είναι
μηδαμινές.
Η αστυνομία ανακοίνωσε πάντως
ότι τα μέτρα ασφαλείας στις
μονάδες παραγωγής και στην
αλυσίδα προμηθειών έχουν αυξηθεί.

Ο ίδιος είπε ότι δεν ελήφθησαν
άλλες επιστολές και ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως εκβιασμός
και όχι ως τρομοκρατία.
Το δηλητήριο 1080 είναι εξαιρετι-

Οικολογικές οργανώσεις έχουν
καταγγείλει πολλές φορές την
χρήση του, ενώ έχουν υπάρξει και
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και
αποτυχημένες εκστρατείες για την
απαγόρευσή του.

Οι έλεγχοι του βρεφικού γάλακτος
στην χώρα έχουν αυξηθεί από το
2013 όπου προκλήθηκε συναγερμός εξαιτίας του φόβου ότι το
προϊόν ενδεχομένως να είχε
μολυνθεί από την τοξίνη που
προκαλεί την αλλαντίαση, γεγονός που οδήγησε σε ανακλήσεις
προϊόντων παγκοσμίως

Άρμα μάχης οπλισμένο με 900 βιβλία!

Σ

τις 5 Μαρτίου ήταν η
Παγκόσμια
Ημέρα
Βιβλίων και με αφορμή τη
γιορτή αυτή οι κάτοικοι
της Αργεντινής είδαν
στους δρόμους της πόλης
να κινείται μια παράξενη
βιβλιοθήκη. Ο καλλιτέχνης
Raul Lemesoff μεταμόρφωσε ένα τανκ του 1979 σε
μια κινητή βιβλιοθήκη και
το όπλισε με 900 βιβλία τα
οποία έδινε δωρεάν στον
κόσμο.

κριση ήταν πολύ μεγάλη και ο
ίδιος υποσχέθηκε να συνεχίσει
την προσπάθειά του δημιουργώντας κι άλλες βιβλιοθήκες που θα
φέρνουν κοντά στον κόσμο το
βιβλίο, θα το κάνουν πιο οικείο
για όλους και οι μικρότεροι θα
μάθουν να διαβάζουν περισσότερο.

Ο πρώτος γύρος του κόσμου χωρίς καύσιμα!

Μ

ια ιστορική αεροπορική πτήση ξεκίνησε
από το διεθνές αεροδρόμιο
του Αμπού Ντάμπι στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από όπου το ηλιακό
αεροσκάφος
Solar
Impulse-2 άρχισε την προσπάθεια του να κάνει το
γύρο του κόσμου χωρίς να
χρησιμοποιήσει καύσιμα.

Το ηλιακό μονοθέσιο αεροπλάνο με πιλότο τον Ελβετό Αντρέ Μπόρσχμπεργκ,
απογειώθηκε στις 7:12 τοπική
ώρα ( 5:12 ώρα Ελλάδας) από το
αεροδρόμιο της πρωτεύουσας
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για το πρώτο εγχείρημα να
κάνει τον γύρο του κόσμου χωρίς
ούτε μια σταγόνα καυσίμου. Στόχος η προώθηση των καθαρών

πηγών ενέργειας. Το ηλιακό αεροσκάφος με την απογείωσή του
κατευθύνθηκε προς το Μουσκάτ,
πρωτεύουσα του Ομάν, όπου
αναμένεται να προσγειωθεί προς
το τέλος της ημέρας. Επόμενος
σταθμός θα είναι η Ινδία. Κατά
τους επόμενους πέντε μήνες, θα
περάσει από ήπειρο σε ήπειρο,
διασχίζοντας τόσο τον Ειρηνικό
όσο και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σε
κάποια στάση της πολύμηνης
διαδρομής τον πρώτο πιλότο
Αντρέ Μπόρσχμπεργκ, θα διαδεχτεί ο επίσης Ελβετός πιλότος
Μπέρτραντ Πικάρ.
Το Solar Impulse-2 θα κάνει διάφορες στάσεις στη διαδρομή του
για να «ξεκουραστεί» και να γίνει
η απαραίτητη συντήρηση, καθώς
επίσης για να διαδώσει το μήνυμα
της εκστρατείας για καθαρές
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Μικρά μυστικά στο σπίτι
για να εξαφανίσετε την υγρασία

Α

ν η μούχλα και η υφέρπουσα υγρασία
«αγαπούν» το χώρο του μπάνιου ή άλλα
σημεία του σπιτιού, λόγω κλεισούρας, μην
πανικοβάλλεστε. Υπάρχουν έξυπνα, ανέξοδα
και αποτελσματικά μυστικά για να λύσετε το
πρόβλημα.

• Ο καθαρός αέρας αποτελεί την πιο ανέξοδη και γρήγορη λύση για το πρόβλημά σας.
Αφήστε τα παράθυρα ανοιχτά και πηγαίνετε μία

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα
τέταρτο των εσόδων από εξαγωγές στη χώρα και πάνω από το 7%
του ΑΕΠ της Νέας Ζηλανδίας.

Περίεργη βιβλιοθήκη

Ο σκοπός του ήταν να
περάσει ένα διπλό μήνυμα
σε όλους, από τη μία να υπερτονίσει τη σημασία της ειρήνης
στον κόσμο και από την άλλη να
παρακινήσει τον κόσμο να διαβάζει περισσότερο. Η ανταπό-

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

κά τοξικό και χρησιμοποιείται
ευρέως στη Νέα Ζηλανδία για τον
έλεγχο παρασίτων και τρωκτικών
που προκαλούν μεγάλες καταστροφές στην άγρια ζωή και στα
δάση.

Η συμβουλή της ημέρας

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΕΙΝΑ

12

τεχνολογίες.
Το μοντέλο Solar Impulse-2 λαμβάνει ισχύ από 17.000 ηλιακά
κύτταρα που ευθυγραμμίζονται
στην κορυφή των γιγαντιαίων
φτερών του. ενώ ενεργειακές
μπαταρίες λιθίου, θα χρησιμοποιηθούν ως συλλέκτες ενέργειας
για τις ώρες της νυχτερινής πτήσης. Οι μπαταρίες θα παίξουν
καθοριστικό ρόλο όταν το ηλιακό
αεροσκάφος εξ αιτίας της αργής
ταχύτητας του θα πρέπει να διασχίσει τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό μέσα στο σκοτάδι χωρίς
επιλογή στάσης.
Το αεροσκάφος έχει άνοιγμα φτερών 72 μέτρα, που είναι μεγαλύτερο από ότι ένα τζάμπο τζετ
747. Παρόλα αυτά ζυγίζει μόνο
2,3 τόνους. Το μικρό βάρος του
είναι ένα κρίσιμο δεδομένο για την
επιτυχία του εγχειρήματος.

βόλτα να απολαύσετε τον καφέ σας. Γενικώς,
φροντίζετε να αερίζετε το σπίτι σας (είτε είναι το
εξοχικό είτε όχι) έστω και για λίγο μέσα στην
ημέρα. Και 5 λεπτά μόνο είναι αρκετά για να
αισθανθείτε τη φρεσκάδα στο χώρο σας και να
αποφύγετε τη δυσοσμία της υγρασίας.
• Αρωματίστε το χώρο με έλαια: Άλλη μία δράση
των ελαίων που θα σας λύσει τα χέρια. Φτιάξτε,
λοιπόν, μερικά μπουκαλάκια ευκαλύπτου, λεβάντας ή δεντρολίβανου και αρωματίστε τους
χώρους του σπιτιού σας που «πλήττονται» από
υγρασία. Ένα άλλο τρικ είναι να τοποθετήσετε
μερικά πουγκιά λεβάντας πάνω στα καλοριφέρ και
να τα αφήσετε εκεί για… πάντα. Και το άρωμα θα
είναι πιο ευχάριστο και η υγρασία θα εξαφανιστεί
στο πι και φι!
• Ρύζι για το… μπάνιο: Κακά τα ψέματα ο συγκεκριμένος χώρος είναι και το νούμερο ένα «θύμα»
της υγρασίας. Οι υδρατμοί και οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίες γίνονται οι σύμμαχοί της και
αυτή δεν αργεί να κάνει αισθητή την παρουσία
της. Για αυτό, λοιπόν, τοποθετήστε σε ένα μικρό
μπολ μία ποσότητα ρυζιού και αφήστε το κάπου
μέσα στο μπάνιο. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και
στη ντουλάπα σας, αν θέλετε να μη μυρίσουν τα
ρούχα σας.

Σοβαρά …
αστειάκια
ΑΛΚΟΤΕΣΤ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ
Ένα ζευγάρι Κρητικών επιστρέφει από ένα γάμο με
το μωρό παιδί τους. Τους σταματά ένα περιπολικό
για «αλκοτέστ»
Ο άντρας αφού κάνει το αλκοτέστ βρίσκεται κατά
πολύ πάνω από το όριο.
Ο τροχονόμος είναι έτοιμος να του κόψει το πρόστιμο αλλά εκείνος του λέει:
– Δεν είμαι εγώ μεθυσμένος απλά το μηχάνημα είναι
χαλασμένο. Αν δε με πιστεύεις κάνε και αλκοτέστ στη
γυναίκα μου.
Η σύζυγος βρίσκεται και αυτή με τη σειρά της πολύ
πάνω από το όριο. Ο τροχονόμος απαντά στον Κρητικό:
– Δεν είναι τα μηχανήματα μας χαλασμένα κύριε,
απλά και η γυναίκα σας έχει πιει.
– Όχι, όχι τα μηχανήματά σας είναι χαλασμένα και
αν δε με πιστεύετε να κάνετε «αλκοτέστ» και στο
μωρό.
Ο τροχονόμος κάνει «αλκοτέστ» και στο μωρό το
οποίο βρίσκεται πάνω από το όριο. Ο τροχονόμος
έντρομος ζητά συγγνώμη.
– Συγγνώμη κύριε, τελικά έχετε δίκιο. Το μηχάνημα
είναι όντως χαλασμένο.
Ο τροχονόμος φεύγει και η οικογένεια συνεχίζει το
δρόμο της. Σε μια στιγμή ο άντρας γυρνά στη γυναίκα του και λέει:
– Κατάλαβες τώρα γιατί σου έλεγα να βάζεις ρακή
στο γάλα του μωρού.

ERG_13-13_inn_13 3/17/15 11:27 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«7» υπέρ νόστιμες τροφές του Μαρτίου

Η

άνοιξη μπήκε επισήμως και
μαζί της φέρνει διάφορα
λαχανικά που βρίσκονται στην
εποχή τους και αποτελούν όαση
βιταμινών.

τούν χορτάτους για περισσότερη
ώρα. Πριν τα μαγειρέψετε, αφαιρέστε το πικρό τους περίβλημα και
δοκιμάστε τα στον ατμό ή σιγοβράστε τα με λίγο χυμό λεμονιού.

καθημερινή σας διατροφή, με
οποιοδήποτε τρόπο θέλετε εσείς:
πάνω στη φάβα, στη σαλάτα, στο
ρύζι, στα φασόλια κ.ο.κ.

Όσο περισσότερο προτιμάτε τα
φρούτα και τα λαχανικά που βρίσκονται στην εποχή τους, τόσο πιο
υγιεινή και βιταμινούχα γίνεται η
διατροφή σας, ωφελώντας την
υγεία σας με διάφορους τρόπους.
Αναζητήστε, λοιπόν τις παρακάτω
τροφές στα ράφια των υπεραγορών και απολαύστε τις φρέσκες
γεύσεις της εποχής στα πιάτα σας.

Φάβα

Άλλος ένας… διακριτικός συγγενής
του κρεμμυδιού, το σχοινόπρασο
ανήκει στα μυρωδικά και χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε πιάτο
θελήσετε, από σούπες και σαλάτες
μέχρι κρεατικά, ακόμη και ως γαρνιτούρα. Έχει ελαφριά γεύση, αλλά
είναι πολύ αρωματικό και πλούσιο
σε σίδηρο, τονώνοντας τον οργανισμό και βοηθώντας στην αναιμία.
Ακόμη, κάνει καλό στην πέψη,

Αγκινάρες

Εξαιρετική πηγή φυλλικού οξέος
και πολύ καλή πηγή θειαμίνης
(βιταμίνη απαραίτητη για το μεταβολισμό των υδατανθράκων) και
ψευδαργύρου (μέταλλο απαραίτητο για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος και
την προστασία του οργανισμού
από μολύνσεις, ιώσεις και ασθένειες).

Σχοινόπρασο

Μπορεί ως παιδιά να απορούσατε
πάντα με αυτό το φαγητό. Στην
ενήλικη φάση της ζωής σας, όμως,
σίγουρα σας λύθηκε η απορία γιατί
να το τρώει κάποιος, καθώς είναι
γευστικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα πιάτα και με
πολλούς τρόπους. Το Μάρτιο βρίσκονται στην εποχή τους και
παρέχουν στον οργανισμό το κάλιο
που χρειάζεται, ειδικά όταν ταλαιπωρείστε από μυϊκούς σπασμούς
και κράμπες. Εκτός από κάλιο, οι
αγκινάρες είναι πλούσιες και σε
φυλλικό οξύ, το οποίο απαιτείται
για την παραγωγή και τη συντήρηση των νέων κυττάρων.
Λευκά σπαράγγια
Τα πράσινα σπαράγγια μας είναι
πιο οικεία, τα λευκά, όμως, έχουν
πιο ντελικάτη γεύση, ταιριάζουν
εξαιρετικά σε σούπες, οι οποίες
είναι απαραίτητες όσο ο καιρός
είναι ακόμη κρύος, ενώ αποτελούν
εξαιρετική πηγή βιταμινών Α και C
για την όραση και το ανοσοποιητικό, όπως και φυτικών ινών που
σας ωφελούν αν βρίσκεστε σε
περίοδο δίαιτας, καθώς σας κρα-

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μάφινς (muffins) μπανάνας
Υλικά:
3 ώριμες μπανάνες
1/2 κούπας χυμό πορτοκαλιού
1/3 κούπας σπορέλαιο
2 κούπες αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του
1/4 κούπας ζάχαρη
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1/4 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής
1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Eκτέλεση:
Ζεσταίνουμε τον φούρνο στους 180°C.
Σ’ ένα μπολ λιώνουμε τις μπανάνες, προσθέτουμε το χυμό
πορτοκαλιού και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά. Σ’
ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε καλά όλα τα στερεά υλικά,
αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι, σόδα και μπέικιν πάουντερ. Προσθέτουμε τα υγρά υλικά στο μπολ με τα στερεά υλικά και
ανακατεύουμε, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Γεμίζουμε τα
2/3 κάθε θήκης με ζύμη και ψήνουμε για 20-30 λεπτά
περίπου. Βγάζουμε το ταψί από το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει καλά πάνω σε σχάρα. Κατόπιν βγάζουμε τα μάφινς από τις θήκες και τα βάζουμε σε πιατέλα
σερβιρίσματος.
* Όσο πιο ώριμες μπανάνες χρησιμοποιούμε, τόσο λιγότερη ζάχαρη χρειάζεται. Μπορούμε, αν θέλουμε να κόψουμε
1 μπανάνα σε φέτες και να βάλουμε σε κάθε θήκη μία κουταλιά ζύμη, 1 φέτα μπανάνας και από πάνω την υπόλοιπη ζύμη.

Μπισκότα (Cookies) με σταγόνες σοκολάτας
Υλικά:

Φρέσκο κρεμμυδάκι
Η πιο ήπια γεύση τους τα κάνει πιο
αγαπητά σε περισσότερο κόσμο σε
σχέση με το ξερό κρεμμύδι, όπου κι
αν προστεθούν, όμως, χαρίζουν
νοστιμιά. Τα αντιοξειδωτικά τους
παίζουν σημαντικό ρόλο στην
πρόληψη του καρκίνου, σύμφωνα
με τους ειδικούς, και για να λάβετε
τα μέγιστα οφέλη τους, προσθέστε
2 κουταλιές της σούπας στην

περιέχει… 1 θερμίδα σε μια κουταλιά της σούπας και παρέχει στον
οργανισμό μας βιταμίνη Α και C.
Ραπανάκια
Το πικάντικο μέλος της οικογένειας
των κραμβοειδών είναι πλούσιο σε
φυτικές ίνες, βιταμίνη C, φυλλικό
οξύ και κάλιο, ενώ οι θερμίδες του
είναι ελάχιστες, αφού 3 μικρά
ραπανάκια αντιστοιχούν σε 10
θερμίδες.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Το σκηνικό της ημέρας
θα φορτωθεί από έκτακτα περιστατικά και δεσμεύσεις από εκεί που δεν
το περιμένεις. Θα πρέπει να κινηθείς μεθοδικά και όχι παρορμητικά. Άκουσε και τις
απόψεις των γύρω σου και μην υποτιμάς
την γνώμη τους. Όλο και κάτι ενδιαφέρον
θα έχουν να σου πουν.
ΤΑΥΡΟΣ: Οι εξελίξεις γύρω σου είναι πολύ
γρήγορες και πρέπει να τρέξεις αρκετά, για
να μπορέσεις να φέρεις πολλά θέματα εις
πέρας. Απόφυγε πάση θυσία την ένταση
και τον εκνευρισμό. Είσαι σε περίοδο που
οι ευκαιρίες θα σου εμφανίζονται η μία
μετά την άλλη και δεν έχεις πραγματικά
καμία δικαιολογία, για να μη βάλεις σε
εφαρμογή τους στόχους σου και μάλιστα
με επιτυχία.
ΔΙΔΥΜΟΣ: Θα είναι δύσκολη η μέρα και οι
ανάγκες σου επιτακτικές. Βάλε σε τάξη τα
θέματα της καθημερινότητας σου, που
έχουν πάρει άλλη τροπή από αυτή που
θέλεις και μίλα με τους οικείους σου, για
να σε συμβουλέψουν. Απόφυγε διαφωνίες
και ακολούθησε την τακτική της υπομονής
και της συνθηκολόγησης. Να περιμένεις
κάποιες αιφνίδιες βοήθειες, από εκεί που
δεν το περιμένεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι ανατρεπτικές καταστάσεις,
τόσο στις υποθέσεις σου όσο και στα οικογενειακά θέματα, θα σε προκαλέσουν και
θα σε εξαντλήσουν. Αν μπορέσεις να ελέγξεις το νευρικό σου σύστημα, θα βρεις τις
λύσεις και με πολλή προσπάθεια θα επαναφέρεις την τάξη. Αν όμως μείνεις κολλημένος στα πιστεύω σου, το μόνο που θα
καταφέρεις θα είναι να καταλήξεις μόνος.
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ΛΕΩΝ: Πρακτικά, αλλά και ψυχολογικά, η
μέρα θα είναι λίγο δύσκολη για εσένα.
Κινήσου διπλωματικά και απόφυγε εριστικές αντιδράσεις. Είτε πρόκειται για τους
πελάτες, είτε για τους εργοδότες σου, θα
πρέπει να τηρηθούν οι αναγκαίες ισορροπίες στις σχέσεις σου μαζί τους.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η μέρα σου δίνει ελπίδες και
διευκολύνει τις σχέσεις σου. Οι εξελίξεις
των οικονομικών σου ωστόσο παραμένουν
δύσκολες, καθώς ακόμη δεν έχεις τη δυνατότητα να μειώσεις τα χρέη σου. Η κατάσταση είναι σε γενικές γραμμές περίεργη
και αυτό που θα σε βοηθήσει, είναι να χρησιμοποιήσεις στο έπακρο το επινοητικό
μυαλό σου.
ΖΥΓΟΣ: Είναι μια πολύ καλή ημέρα προκειμένου να ασχοληθείς με θέματα, που θεωρείς ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορείς να
κλείσεις ραντεβού και να δρομολογήσεις
κάποιες υποθέσεις, που παρέμεναν στάσιμες μέχρι τώρα. Στο οικογενειακό περιβάλλον κερδίζεις συνεχώς έδαφος, γιατί όταν
θέλεις, έχεις την αξιολάτρευτη ικανότητα
να δημιουργείς την ιδανική ατμόσφαιρα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Στο σπίτι και στην οικογένεια,
εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές εντάσεις και διαφωνίες και πρέπει να κάνεις
άμεσα κάτι, για να τις λύσεις. Τα αγαπημένα σου άτομα απαιτούν από εσένα πάρα
πολλά και αυτό σε προβληματίζει. Γύρνα
λίγο στις παλιές συνήθειες και μην αναλώνεσαι τόσο πολύ στις επαγγελματικές σου
ευθύνες. Μη δίνεις αφορμές για σχόλια στο
κοινωνικό σου περιβάλλον και μην δημιουργείς έδαφος για νέες παρεξηγήσεις.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η ημέρα θα κυλήσει αρκετά

καλά και με αρκετή αισιοδοξία για εσένα.
Με την θετική διάθεση που σε διακατέχει,
θα πετύχεις πράγματα που στο παρελθόν
ήταν σε στασιμότητα. Επιδίωξε να κάνεις
συζητήσεις με άτομα της οικογένειας, για
να λύσεις τα προβλήματα που μπορεί να
υπάρχουν και να αποκαταστήσεις το
ταραγμένο κλίμα μεταξύ σας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η ημέρα είναι δύσκολη και
νευρική για εσένα ιδιαίτερα σε ό,τι σχετίζεται με τα επαγγελματικά σου. Προέχει να
διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να
χρησιμοποιήσεις την λογική σου, για να
μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Μην το
βάζεις κάτω με την παραμικρή δυσκολία
και μείνε συγκεντρωμένος σε αυτά που
θέλεις να κάνεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Έφτασε ο καιρός να ανταμειφθείς και να αναγνωριστείς, για ό,τι έχεις
κάνει σε διάφορους τομείς της ζωής σου. Η
μέρα είναι αρκετά καλή αλλά για να μπορέσεις να προχωρήσεις, πρέπει πρώτα να
λύσεις κάποιες εκκρεμότητες που έχεις και
μετά να κοιτάξεις το μέλλον σου, ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Ώρα να εξωτερικεύσεις όλους τους προβληματισμούς
και τις ανησυχίες σου σε δικά σου άτομα.
ΙΧΘΥΕΙΣ: Δες τις καταστάσεις από μία
άλλη σκοπιά, αν βέβαια θέλεις να πας την
ζωή σου ένα βήμα πιο πέρα. Η μεγάλη
ευαισθησία σου σε παρασύρει σε λάθος
κινήσεις και σε οδηγεί σε άτοπα συμπεράσματα. Μήπως πρέπει να συζητήσεις με
τους δικούς σου και να ακούσεις την
γνώμη τους; Είναι σίγουρο ότι θα σου
χαρίσουν άλλη οπτική στα θέματα που σε
προβληματίζουν.

1 1/2 κούπα μαργαρίνη
1/2 κούπα καστανή ζάχαρη
1/2 κούπα ζάχαρη
1/2 κούπα γάλα καρύδας (ή οποιοδήποτε άλλο νηστίσιμο γάλα ή
χυμό πορτοκαλιού)
2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
4 1/2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
2 κουταλάκια του γλυκού σόδα
300 γρ. κουβερτούρα σε σταγόνες

Eκτέλεση:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.
Χτυπάμε τη μαργαρίνη με τη ζάχαρη στο μπολ του μίξερ,
μέχρι να γίνει το μείγμα αφράτο. Προσθέτουμε τη βανίλια
και λίγο λίγο το γάλα (ή το χυμό πορτοκαλιού) ανακατεύοντας συγχρόνως το μείγμα καλά. Βάζουμε σ΄ένα μπολ και
ανακατεύουμε πολύ καλά, το αλεύρι με τη σόδα και το
αλάτι. Κατόπιν ρίχνουμε τα στερεά υλικά στο μπολ με το
μείγμα της μαργαρίνης και ανακατεύουμε απαλά, μέχρι να
ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε και τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύουμε. Μ’ ένα κουτάλι της σούπας παίρνουμε γεμάτες κουταλιές από το μείγμα και τις βάζουμε σε
ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Με τη βοήθεια του κουταλιού
πατάμε λίγο το μείγμα για να γίνει επίπεδο παίρνοντας έτσι
το σχήμα μπισκότου. Ψήνουμε 10-15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν οι άκρες των μπισκότων, τα βγάζουμε από το φούρνο
και τα αφήνουμε για 5 λεπτά στο ταψί να κρυώσουν.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ERG_14-14_inn_4 3/17/15 11:28 AM Page 1

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 8/2015, 11/3/2015

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

50.000 .................50657

100 ......................18203

1.000 ...................50715

100 ......................32819

400 ......................40616

100 ......................22043

400 ......................54315
400 ......................12626
200 ......................45672
200 ......................51087

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 649 - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962
ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΕΚ ΜΕ ΒΑΣΙΝ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΦΕΛΗ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΠΟΙΗΣΙΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩ

100 ......................16552
100 ......................29179
100 ......................43301

200 ......................15481

100 ......................30100

200 ......................34261

100 ......................17811

200 ......................45463

Άλλα ποσά

200 ......................44073

Από €40 οι λήγοντες σε

200 ......................50959

1297, 4254

200 ......................57963
200 ......................17793
200 ......................22829
100 ......................47501

Από €20 οι λήγοντες σε
493
Από €10 οι λήγοντες σε

100 ......................50241

391, 544

100 ......................47258

Από €4 οι λήγοντες σε

100 ......................53658

01, 55

ΓΝΩΜΙΚΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Και λευτερωθήκαμεν από τους
Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν
εις ανθρώπους κακορίζικους,
όπου ήταν η ακαθαρσία της
Ευρώπης.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Το Ταμείο Ευημερίας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχείων Επισιτισμού και
Κέντρων Αναψυχής ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του επιχορήγησε πενθήμερο ταξίδι
στην Βουδαπέστη από τις 5/2 έως 9/2/2015, με σκοπό την αναψυχή των μελών του. Στο ταξίδι
συμμετείχαν 56 άτομα που εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για τις εντυπώσεις τους από το ταξίδι

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου
στο Γέρι. Πλήρες επιπλωμένο με όλες
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και κλιματιστικά
Πληρωμένα κοινόχρηστα και νερό
ΤΙΜΗ: €280 μηνιαίως
ΤΗΛ. 99585038

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΔΥΟ ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, είναι:

συναντήσεων

του

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΘΟΙ Καπέδων

0-3

ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚ. Αγίων Τριμιθιάς – ΟΧΕΝ Περιστερώνας 1-0
Ε.Μ.Ανθούπολης – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

3-0

ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς

0-0

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι

2-0

ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου 3-0
ENIAIA KATHΓΟΡΙΑ:

B΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΘΟΙ Τσερίου – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

0-1

Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘ.) Χάρτζιας

2-1

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού

1-2

ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής

0-4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

2-1

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ3-0
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β.

3-0

ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ

4-0

ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1-1

Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

4-0

ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

9-1

ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - Ε,Ν, ΛΑΝΙΑΣ

3-0

ATE-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

2-1

Eπόμενη αγωνιστική:
• ΤΡΙΤΗ 17.3.2015 και ώρα 7.00 μ.μ.
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• Ανεβαίνει η ανδρεναλίνη, ξανά στον
Όλυμπο ο ΑΠΟΛΛΩΝ, προβληματίζει
ο ΑΠΟΕΛ
• Ξεκαθάρισε το τοπίο με μόνους διεκδικητές
τον ΑΠΟΕΛ και τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Σ

τα ύψη ανεβαίνει η ανδρεναλίνη των
ποδοσφαιρόφιλων μετά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Β’
Φάσης του πρωταθλήματος. Στα άνω
διαζώματα ξεκαθάρισε ότι μοναδικοί
μονομάχοι είναι ο ΑΠΟΕΛ και ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ενώ τέσσερις ομάδες θα παλέψουν
για την προνομιούχα 3η θέση.

• «4» στην αρένα για την προνομιούχα θέση
που οδηγεί στο «Γιουρόπα Λιγκ»
• Αναπτέρωση ηθικού σε Δόξα και Νέα
Σαλαμίνα. Καμπανάκι για Οθέλλο που
έπιασε πάτο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Στα κάτω διαζώματα πέντε ομάδες
δίνουν τον υπέρ πάντων αγώνα της
σωτηρίας με τον Εθνικό και τη Νέα
Σαλαμίνα να βρίσκονται σε καλύτερη
μοίρα αυτή τη στιγμή σε σχέση με την
Αγία Νάπα, τη Δόξα και τον Οθέλλο.
Με την πολυπόθητη 3η θέση που οδηγεί
στα Ευρωπαϊκά σαλόνια, ερωτοτροπούν
με ίσες πιθανότητες οι, ΑΕΚ, Ανόρθωση,
Ομόνοια και Ερμής.
Στους αγώνες του Σαββατοκυρίακου ο
Απόλλων που ξανασκαρφάλωσε στον
Όλυμπο έδειξε ότι επανακτά τον καλό
του χαρακτήρα με την αμυντική του
γραμμή καλύτερα δεμένη. Στον ΑΠΟΕΛ τα
πράγματα προβληματίζουν καθώς η
ομάδα παρουσιάζει έλλειψη σταθερότητας στην απόδοση της.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18,3,2015 και ώρα 7.00 μ.μ.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 - 15 (PLAY - OFF)

ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ.
• ΣΑΒΒΑΤΟ 21.3.2015 και ώρα 1.00 μ.μ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
• ΚΥΡΙΑΚΗ 22.3.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.3.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ Γήπεδο ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ Γήπεδο ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 29.3.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 20 – 23/3/15

τελειώνουν

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

οι αγώνες του

Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με
τους πιο κάτω αγώνες:
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20 – 23/3/15
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ

Κυριακή

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ

Σάββατο

ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ Κυριακή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

Παρασκευή

ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Σάββατο
Αποτελέσματα 21ης αγωνιστικής
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ

3-2

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

1-1

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

Δευτέρα

Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ

0-8

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ

0-7

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ

5-0

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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η εργασία
με τη ψυχολόγο του περιοδικού Psychologies
Κέλλυ Ψυλλάκη

1 Εξηγήστε την έννοια το «καλύτερο πρόσωπο»
που περιμένει ο εργοδότης από τον εργαζόμενο
του. Το «καλύτερο εργασιακό πρόσωπο» του κάθε
εργαζόμενου ερμηνεύεται συχνά με διαφορετικό
τρόπο από τον ίδιο τον εργαζόμενο και από τον
εργοδότη. Ο εργαζόμενος, ιδιαίτερα στην πρώτη
περίοδο της απασχόλησής του σε μια επιχείρηση,
προσπαθεί να δείξει στοιχεία του χαρακτήρα και
των δεξιοτήτων του που αυξάνουν την αξία της
εργασίας του. Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων
είναι η συνέπεια στους χρόνους διεκπεραίωσης της
εργασίας, το ομαδικό πνεύμα, η ευγένεια κ.ά. Από
την άλλη πλευρά, σε πολλές περιπτώσεις ο εργοδότης θεωρεί πολλά από αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν τον «καλύτερό μας εργασιακό εαυτό» αυτονόητα, με αποτέλεσμα να τα «θέλει όλα». Και μάλιστα,
τα θέλει όλα χωρίς να εμπνεύσει, να εξηγήσει, να
δώσει κίνητρα.

Σ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Συνεχής και διαχρονική στήριξη της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
στους ωρομίσθιους εποχικούς εργάτες

ε δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τη χώρα, η βελτίωση των ορών εργασίας των ωρομισθίων εποχικών εργατών αλλά
και η διασφάλιση της απασχόλησης τους αποτελούν ισχυρό
τεκμήριο της συνεχούς και διαχρονικής στήριξης που τυγχάνουν από την ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ.

κών εργατών.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μείζον κεφάλαιο της απασχόλησης
και στις ενέργειες της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, παρά το γεγονός ότι
είχε τεθεί στόχος κατά τη διάρκεια
διαμόρφωσης του μνημονίου με

Εργατών, αλλά μετά από έντονες
διαπραγματεύσεις στη Μικτή
Εργατική Επιτροπή, με τη συνεισφορά της Επιτροπής Εργασίας
της Βουλής, κατέληξε σε συμφωνία για αύξηση της απασχόλησης
όλων των Εποχικών Εργατών, από
έξι σε οκτώ μήνες το 2015.

Τη θέση αυτή διατύπωσε στο
πλαίσιο γενικής συνέλευσης των
ωρομισθίων εποχιακών εργατών
που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΣΕΚ την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 ο γενικός γραμματέας της
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ.

την Τρόικα, για απόλυση όλων των
Εποχικών Εργατών, ενώ σε δεύτερο
στάδιο, τον Οκτώβριο του 2012,
είχε συμφωνηθεί μεταξύ Τρόικας
και Κυβέρνησης η δραστική μείωση
των Εποχικών Εργατών κατά 992
άτομα, δηλαδή σε ποσοστό σχεδόν
60% του συνόλου αριθμό Εποχικών
Εργατών.

Η Συνέλευση επικρότησε όλους
τους χειρισμούς της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
και υπέβαλε αρκετές εισηγήσεις
για επίλυση προβλημάτων που
αναφύονται. Ο γ.γ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε
όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για
περαιτέρω στήριξη του Ωρομίσθιου Εποχικού Προσωπικού.

Η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ με συντονισμένες
ενέργειες σε πολλά επίπεδα,
κατόρθωσε όχι μόνο να διασφαλίσει την απασχόληση των Εποχικών

Η Συνέλευση εξέλεξε Επιτροπή
Αντιπροσώπων από όλα τα Κυβερνητικά Τμήματα που απασχολούν
εποχικούς εργάτες.

2

Τι αποτέλεσμα έχουν αυτές οι προσδοκίες;
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αυτή η διαφορά
στην αντίληψη μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη
γίνεται μεγαλύτερη, πυροδοτώντας εκατέρωθεν
αντιδράσεις. Και φυσικά αυτές οι αντιδράσεις έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του εργαζομένου και κατ’ επέκταση της ίδιας της επιχείρησης.
Από τη μια πλευρά, οι εργοδότες προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν την ύφεση μέσω των περικοπών
στις δαπάνες, την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών
εργασίας, κ.ά. Τα παραπάνω αντιστοιχούν σε μειωμένες αποδοχές και δικαιώματα για τους απασχολούμενους και ταυτόχρονη αύξηση των εργασιακών
τους καθηκόντων. Συνεπώς, ο σύγχρονος εργοδότης
αναζητά όχι μόνο εξειδικευμένα στελέχη αλλά άτομα
με γενικές γνώσεις και ικανότητες, που μπορούν να
αντεπεξέλθουν σε πολλαπλούς ρόλους και να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

3 Γιατί στις μέρες μας συμβαίνει συχνά ένας
εργαζόμενος να νιώθει ότι δεν μπορεί -ή δεν
θέλει- να αναδείξει τον καλό του εαυτό στη δουλειά; Η θεωρία (ορθά) υποστηρίζει ότι οι παρακινούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων. Όσο καλύτερα παρακινούμενοι είναι οι
εργαζόμενοι, τόσο αυξάνεται η προσπάθεια που
καταβάλλουν για την εργασία τους. Οι αμοιβές
(μισθός, bonus, κ.ά) προβάλλονται ως ο πιο ισχυρός
εξωτερικός παράγοντας παρακίνησης. Παρόλα αυτά
στην σύγχρονη εποχή, κυρίαρχη είναι η δημιουργία
καλών συνθηκών εργασιας.
4 Tι ρόλο διαδραματίζει στη συμπεριφορά μας
και την απόδοσή μας στο χώρο εργασίας το στρες
και η πίεση. Το άγχος έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο
στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου, όσο και
στην εργασιακή του απόδοσή. Κάθε άνθρωπος βιώνει το άγχος με διαφορετικό τρόπο. Οι επιπτώσεις
του στην συμπεριφορά των ατόμων εμφανίζεται
(μεταξύ άλλων) με συμπτώματα θυμού, διαμαρτυρίας ή απόγνωσης, δυσκολία χαλάρωσης και λογικής σκέψης, αίσθηση συνεχόμενης κόπωσης και
απογοήτευσης, σταθερού αισθήματος ανησυχίας,
υιοθέτηση ανθυγιεινών συνηθειών (π.χ. κάπνισμα,
κατανάλωση αλκοόλ), δημιουργία προβλημάτων
μνήμης, αναποφασιστικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, απαισιοδοξίας, έλλειψης οργανωτικής
ικανότητας, επιθετικότητας, κ.ά.

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω επιπτώσεις του
άγχους στην συμπεριφορά των εργαζομένων δυσκολεύουν τόσο το ατομικό όσο και το ομαδικό έργο, με
αποτέλεσμα να παρατηρείται φτωχή απόδοση στην
εργασία και αυξημένες συγκρούσεις μεταξύ των
εργαζομένων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Ο κ. Μιχαήλ προέβη σε εκτενή αναφορά όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ομοσπονδία
Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ για βελτίωση των όρων εργοδότησης και
του βιοτικού επιπέδου των εποχι-

• Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τα Eυρωπαικά συνδικάτα στο πλευρό της Ελλάδας
για έξοδο από την κρίση και την ύφεση

Η

πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα
είναι μια ευκαιρία, όχι μόνον
για την ίδια την χώρα αλλά και για
ολόκληρη την Ευρώπη να αναθεωρήσει τις κοινωνικοοικονομκές
πολιτικές της στυγνής λιτότητας.
Τώρα είναι η ώρα για προώθηση
πολιτικών ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, δημιουργία ευοίωνων προοπτικών στην αγορά
εργασίας και απαλλαγή των πολιτών από την φτώχεια και την
περιθωροποίηση.
Αυτό επισημαίνεται στη διακήρυξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Συνομοσπονδίας
Ευρωπαικών
Συνδικάτων [ETUC] κατά την τελευταία συνεδρία της στις 10 -11
Μαρτίου 2015. Η διακήρυξη αναφέρει μεταξύ άλλων:
Υπογραμμίζουμε για μια ακόμη
φορά ότι οι προυποθέσεις που
τίθενται για την οικονομική στήριξη της Ελλάδας δεν έχουν θετικό
αντίκτυπο στην κατακρεουργημένη
κοινωνία, ούτε και στην ασθμαίνουσα αγορά εργασίας. Τα δισεκα-

www.sek.org.cy,

τομμύρια ευρώ που εισέρρευσαν
στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιηθεί
πρωτίστως για πληρωμή των
υπαρχόντων χρεών ενώ την ίδια
ώρα η χώρα έχει περιπέσει σε
βαθιά ύφεση με δραστικές αποκοπές στους πόρους του κράτους για
σκοπούς ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Το κοινωνικό κράτος
στην Ελλάδα έχει αποδυναμωθεί
επικίνδυνα.

• Να προωθηθούν συνταγές
ανάπτυξης και ενίσχυσης
της κοινωνικής συνοχής.

Μπροστά σαυτή την δεινή κατάσταση, οι συνταγές της τρόικα
αδυνατούν να επιλύσουν το πρόβλημα το οποίο οξύνεται μέρα με
τη μέρα. Δυστυχώς οι πρόσφατες
προτάσεις του Προέδρου της
«Κομισιόν», της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του
«Γιουρογκρούπ» αδυνατούν να
δώσουν προοπτικές για βελτίωση

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

της άσχημης οικονομικής κατάστασης και δημιουργία προοπτικών για έξοδο της χώρας από την
κρίση. Είναι καλοδεχούμενη η
δήλωση του προέδρου της Κομισιόν κ. Γιούνγκερ ότι η θέση της
Ελλάδας είναι στην Ευρωζώνη και
τυχόν έξοδος , όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και οποιασδήποτε άλλης
χώρας από το ευρώ θα προκαλέσει
δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις
στους εργαζόμενους και στους μη
προνομιούχους πολίτες.
Ήρθε η ώρα, τόσο στην Ελλάδα ,
όσο και στην Ευρώπη, ένα ισχυρό
πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και
συλλογικών διαπραγματεύσεων
που να στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
Την ΣΕΚ εκπροσώπησε στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών
Συνδικάτων, ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας,
Ανδρέας
Μάτσας.

www.oho-sek.org.cy

