ERG_1-1_inn_1 10/27/15 11:09 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ

28

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2015

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2879
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΘΗΚΕ Η ΦΤΩΧΕΙΑ

• Κάλεσμα της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γυναικών ΣΕΚ

Δ

ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ
ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ

ιπλασιάσθηκε η φτώχεια στην
Κύπρο την τελευταία εξαετία.
Το 27% ή 230000 άνθρωποι ζούσαν το 2014 στον κίνδυνο της
φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Την θλιβερή πρωτιά κατέχει η Ρουμανία.
(Σελ. 6)

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΜΙΕΕΚ

• Ευδιάκριτη η διάκριση στους χώρους εργασίας λόγω Μητρότητας
• Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της άδειας πατρότητας
και η καταβολή επιδόματος Γονικής άδειας
• Μαζί στον αγώνα για να αποκοπεί το απόστημα
των έμφυλων ανισοτήτων που δηλητηριάζει την κοινωνία

Ο

λοένα και περισσότεροι νέοι
αγκαλιάζουν το θεσμό των
Μεταλυκειακών
Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
(Σελ. 5)
Κατάρτισης.

ΤΟ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τ

ο ΟΧΙ των Ενωμένων Ελλήνων
της 28ης Οκτωβρίου 1940
συνέβαλε αποφασιστικά στην
συντριβή του φασισμού και διάσωση της Ευρώπης και γενικότερα της ανθρωπότητας. (Σελ. 7)

Η

ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και ευρύτερα την πολιτεία να υιοθετήσουν
πολιτικές αξιοποίησης του γυναικείου
εργατικού δυναμικού στην καταβαλλόμενη προσπάθεια οικονομικής ανασυγκρότησης και εδραίωσης συνθηκών
ευημερίας. Παράλληλα, αξιώνει όπως

4 Μισθός €100 για τον άνδρα
και €84 για τη γυναίκα
επιδειχθεί η αναγκαία ευαισθησία για
να κλείσει η ψαλίδα των ανισοτήτων σε
βάρος της γυναίκας.
Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, έστειλε

σήμα αφύπνισης προς τις γυναίκες τις
οποίες καλεί στον αγώνα για δυναμικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους. Η γυναίκα δεν μπορεί να παραμένει εσαεί ο αδύνατος κρίκος της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας.
(Σελ. 8, 9)

Άδικη σε βάρος των εργαζομένων η κατανομή του εθνικού εισοδήματος

Τ

ην ώρα που οι διεθνείς οίκοι άρχισαν σιγά – σιγά
να αναβαθμίζουν την κυπριακή οικονομία, δημιουργώντας κλίμα σχετικής ευφορίας, την ίδια ώρα
δημοσιεύονται και άλλου είδους ειδήσεις και μελέτες
που δημιουργούν ανησυχία και προβληματισμό.
Μόλις πρόσφατα η Eurostat ανακοίνωσε τα στοιχεία
για το 2014 που αφορούν το δείκτη άνισης κατανομής
του εισοδήματος και η Κύπρος εμφανίζεται να φιγουράρει στην πρώτη θέση με διαφορά που καμιά άλλη
χώρα δεν έχει καταγράψει. Δηλαδή, με απλά λόγια
στην Κύπρο υπάρχει το ψηλότερο εισοδηματικό χάσμα
ανάμεσα στους πολίτες, που διακρίνονται πλέον σε
πλούσιους και φτωχούς, με τη μεσαία τάξη να εξαφανίζεται σταδιακά. Επανερχόμενοι στο θέμα των διεθνών αξιολογήσεων δεν δικαιολογούνται καθόλου
πανηγυρισμοί. Η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών, (σ’ αυτά αναφέρονται κυρίως οι αξιολογήσεις
των ξένων οίκων), επιτεύχθηκε σαν αποτέλεσμα των
θυσιών στις οποίες υποβλήθησαν οι πολίτες, αλλά
και στην υπευθυνότητα και στην αυτοσυγκράτηση που
επέδειξε το συνδικαλιστικό κίνημα, αποδεχόμενο τις
πολιτικές αποφάσεις για τις παγοποιήσεις π.χ. των
μισθών και της ΑΤΑ.
Γι’ αυτό τα εύσημα ανήκουν στους απλούς πολίτες
που αγόγγυστα σήκωσαν το φορτίο της δημοσιονομικής βελτίωσης. Όσον αφορά το εισοδηματικό χάσμα

ανάμεσα στους Κύπριους πολίτες, είναι ένα θέμα πολύ
σοβαρό, το οποίο η ΣΕΚ ουδέποτε εγκατέλειψε. Μόνιμα και διαχρονικά διεκδικούμε δίκαιη κατανομή του
εθνικού εισοδήματος, όμως από τα αποτελέσματα της
Eurostat προκύπτει το συμπέρασμα πως, οι εκάστοτε
κυβερνήσεις περί άλλων τυρβάζουν. Το χάσμα που
καταγράφεται για το 2014, υπήρχε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αρκετό να θυμίσουμε πως, το
2010 και το 2011 οι απολαβές των μισθωτών ήταν
στο 45.6% και στο 45.8% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος, ενώ το 2012 μειώθηκαν στο 45.4% (το 2001

• Αιμορραγεί η μεσαία τάξη

που σταδιακά εξαφανίζεται
οι απολαβές των μισθωτών ήταν στο 50.8% του ΑΕΠ).
Αυτή η κατάσταση δεν δικαιολογεί κανένα εφησυχασμό. Η σταδιακή εξαφάνιση της μικρομεσαίας επιχείρησης και της μεσαίας τάξης, αποτελεί το σπάσιμο
της σπονδυλικής στήλης της κυπριακής οικονομίας.
Και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Χωρίς γερή ραχοκοκαλιά κανείς δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όρθιος. Το
ίδιο και η οικονομία. Η άνιση κατανομή του εθνικού
εισοδήματος αποτελεί έγκλημα που διαπράττεται
κυρίως σε βάρος της μισθωτής εργασίας. Η κυβέρνη-

ση και ο αρμόδιος υπουργός των Οικονομικών οφείλουν να ασχοληθούν με το θέμα. Να συνεχίσουν να
βελτιώνουν τα δημόσια οικονομικά, αλλά ταυτόχρονα
και παράλληλα οφείλουν να άρουν τις ανισότητες και
να στηρίξουν την πραγματική οικονομία και τους
μισθωτούς πολίτες που αποδεδειγμένα είναι οι μόνοι
που εκπληρώνουν έγκαιρα τις φορολογικές και τις
άλλες τους υποχρεώσεις. Οι μόνοι που εισφέρουν και
οι μόνοι που μόνιμα αδικούνται.
Οι κυβερνώντες οφείλουν να πατάξουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή, να εισπράξουν τους καθυστερημένους φόρους και όλα τα υπόλοιπα έσοδα που έχει
να λαμβάνει το κράτος (π.χ. εντάλματα και προστίματα) και να εκπονήσουν μια δίκαιη κοινωνική πολιτική
που θα άρει όλες τις ανισότητες. Να αφουγκραστούν
και να συμμεριστούν τις ανησυχίες του συνδικαλιστικού κινήματος, να κατανέμουν δίκαια το εθνικό εισόδημα και να άρουν όλες τις αδικίες που υφίστανται οι
απλοί πολίτες από την πολύχρονη απουσία του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Μια απουσία που τείνει να μετεξελιχθεί σε πολιτικό έγκλημα.
Να αδιαφορήσουμε και να αφήσουμε την Κύπρο να
εξελιχθεί σε χώρα των ανισοτήτων και να μας δακτυλοδείχνουν οι Ευρωπαϊκές στατιστικές δεν είναι ότι
καλύτερο.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Προς Ευμοιρήσαντας
Καθώς ξημερώνει η 26η
Οκτωβρίου, η αναφώνηση:
– Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου!
Ετήσια υποχρέωση και
οφειλή από όσους ευμοίρησαν -εκεί ένιωσαν την
πραγματική έννοια της
λέξης- να ζήσουν σημαντικό
μέρος της ζωής τους στην
αγκαλιά της Νύμφης του
Θερμαϊκού.
Άγιε Δημήτρη μου, Ιδιαίτερα
την ημέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης σου,
εντονότερη στις ικεσίες μας
η επιθυμία της -σχεδόν...
απαγορευμένης λέξης- Απελευθέρωσης.
Ό,τι... παράξενες λέξεις (συ)
σκοτίζουν τα κεφάλια μας:
Μνημονιακές υποχρεώσεις,
τραπεζικές ανακεφαλαιώσεις, μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, και... Πολλοί οι χρεοκοπημένοι Νέστορες που
ζητούν αρωγή για να καταβάλουν τους πανίσχυρους
Λυαίους.
Και...
Η πρόθυμη Θεσσαλονίκη για
να στεγάσει τους ανέστιους,
ξανά σ’ ένα κύμα απελπισμένων που αναζητούν κυνηγημένοιτην επιβίωση σε
άλλα χώματα. Λοιπόν, σε
όλη αυτή την ταραχή και το
κακό, σε αλλεπάλληλες επιδρομές αποπροσανατολισμού, η προίκα που λάβαμε
απλόχερα από τη Θεσσαλονίκη, πολύτιμη. Για όποιαν ένδονπερισυλλογή καθοριστικό εκείνο το «Μούσαις
χάρισι θύε». Ως διδάχτκε και σφράγισε με τη θυσία
του- ένας Κυριάκος Μάτσης:
«Δεν πρέπει ο αέρας μας να
είναι πνίκτης, αλλά δρόσος
Ελευθερίας»,

ο τραπεζικό απόρρητο αίρεται στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια για τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος,
δήλωσε κατηγορηματικά η νεοδιορισθείσα
Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοιζίδου – Νικολαίδου. Μιλώντας πρόσφατα σε συνεδρία της Επιτροπής
Θεσμών και Αξιών της Βουλής, ξεκαθάρισε
περαιτέρω πώς ούτε η Κεντρική Τράπεζα,
ούτε οι τράπεζες μπορούν να κρύβονται
πίσω από το τραπεζικό απόρρητο προκειμένου να μην παραδίδουν στοιχεία που αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy
Αναντίλεγκτα, η σαφής και ευθαρσής τοποθέτηση της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων σε ένα φλέγον θέμα που καταδυναστεύει
για δεκαετίες τον τόπο, από τη μια χαροποιεί την δεινοπαθούσα κοινωνία και από την
άλλη αφήνει ανοικτό παράθυρο ελπίδας ότι
τα κακώς κείμενα της πολύπαθης Κυπριακή
πολιτείας μπορούν να διορθωθούν. Πρώτος
άνοιξε διάπλατα αυτό το παράθυρο, ο νύν
Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης ο οποίος δεν σηκώνει μύγα
στο σπαθί του σε ότι αφορά στην άσκηση
των καθηκόντων του. Πιστεύουμε βαθύτατα
ότι μέσα στην έρημο του δημόσιου βίου [ο
οποίος τα τελευταία χρόνια αμαυρώθηκε με
τεράστια κοινωνικοοικονομικά εγκλήματα] η
γανναία παρουσία του νύν Γενικού Ελεγκτή
στο καθημερινό γίγνεσθαι αποτελεί μοναδική

όαση για εξυγίανση του βυθισμένου στο
βούρκο πολιτικο-κοινωνικοοικονομικού μας
συστήματος. Τώρα που σαυτό το διαμορφούμενο σκηνικό , προστίθενται καθαρές
φωνές και γενναίες τοποθετήσεις όπως
αυτές της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, οι πολίτες δικαιούνται να ελπίζουν ότι
κάτι αισιόδοξο γεννιέται.

Η διαφθορά
Επειδή ζούμε στην Κύπρο των έντονων και
μακρόβιων νοσηρών φαινομένων, κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στον καθαρισμό των

• Η δέσμευση Ιωνά για πάταξη της
διαφθοράς, η γενναιότητα του Ο.
Μιχαηλίδη και ο καθαρός λόγος της
Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων
αποβλήτων που πνίγουν το δημόσιο βίο,
είναι καλοδεχούμενη αλλά και ενθαρρυντική
για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο. Με
αυτό το σκεπτικό, καλωσορίζουμε τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου ότι
η Κυβέρνηση προχωρά στη διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για
πάταξη της διαφθοράς. Ο κ. Νικολάου επισήμανε ότι η Στρατηγική κατά της Διαφθοράς
θα εστιάζεται κυρίως στην πρόληψη, στην
εκπαίδευση, στην αυξημένη συμμόρφωση σε
κανόνες χρηστής διοίκησης και στην ενισχυμένη λογοδοσία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το προωθούμενο νομοσχέδιο
προβλέπει την προστασία του καταγγέλλοντος προσώπου πράξεων διαφθοράς, την
έκδοση διαταγμάτων δέσμευσης και δήμευσης εσόδων που προήλθαν από γενεσιουργά

αδικήματα διαφθοράς και φυσικά επιβολή
ποινών φυλάκισης.
Οι ευηπόληπτοι πολίτες αυτού του δύσμοιρου τόπου, που τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν άναυδοι τα έντονα κρούσματα διαφθοράς και διαπλοκής να κατατρώγουν τα
σωθικά της Κυπριακή κοινωνίας, νοιώθουν
ανακούφιση βλέποντας πολιτειακούς αξιωματούχους να προωθούν πολιτικές και πρακτικές που αποσκοπούν να καθαρίσουν τους
Σταύλους του Αυγεία. Είναι με πολλή ικανοποίηση που γινόμαστε μάρτυρες σωστικών
ενεργειών που συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της Κυπριακής κοινωνίας και πολιτείας
στο σύνολο της.
Φρονούμεν, ότι οι ενεργοί πολίτες θα χειροκροτήσουν τη νέα τάξη πραγμάτων που επιχειρούν να επιβάλουν με τις αξιέπαινες τους
κινήσεις αξιωματούχοι της πολιτείας. Επιπροσθέτως, καλούμεν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών να αξιώσει επιτακτικά
την υιοθέτηση ολοκληρωμένης στρατηγικής
όχι μόνον για την καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά και για απαλλαγή της Κύπρου από
τους κάθε λογής επιτήδειους που κούρσεψαν
το βιός μας. Καταλήγοντας, προτρέπουμε
τον υπουργό Δικαιοσύνης να υλοποιήσει την
φιλόδοξη εξαγγελία του για επιβολή μέτρων
κατά της διαφθοράς και συμμόρφωση σε
κανόνες χρηστής διοίκησης, αρχίζοντας από
τα πολιτικά κόμματα, τα οποία ευθύνονται
σε τεράστιο βαθμό για τη σημερινή θλιβερή
κατάντια της Κύπρου. Νάναι δε βέβαιος ο
υπουργός και η κυβέρνηση ότι ο κατακρεουργημένος λαός θα εκτιμήσει δεόντως κάθε
σοβαρή προσπάθεια εξυγίανσης του δημόσιου βίου και θα αποδόσει την ώρα της κρίσεως τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

ΟΤΑΝ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ

Η

11Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ανέδειξε
την ψυχολογική βία στο χώρο εργασίας
ένα σοβαρό ζήτημα το όποιο αφορά
χιλιάδες εργαζόμενους στο χώρο εργασίας.
Ένα θέμα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης μνείας αφού η ψυχολογική βία δημιουργεί
σοβαρές παρενέργειες στην υγεία του θύτη
που ως επί το πλείστον είναι γυναίκα.
Η παρενόχληση, γνωστή και ως εκφοβισμός, ηθική παρενόχληση ή ψυχολογική
Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

βία, στοχεύει στη δυσμενή μεταχείριση,
την ταπείνωση, την υπονόμευση ή την
απειλή του θύματος.

–Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου!...

Αποτελεί μια ανεπιθύμητη τακτική που
θρυμματίζει την ψυχή του εργαζομένου
και τον καθιστά έρμαιο στην απαράδεκτη
και προσβλητική συμπεριφορά συναδέλφου ή συναδέλφων προς συνάδελφο ή
προϊσταμένου προς υφιστάμενο.

Γ. Σέρτης, «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Μπορεί να έχει τη μορφή μιας επιθετικής

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ορατές ακτίδες φωτός στη σκοτεινή σήραγγα της δημόσιας ζωής
Τ

έτσι, στις δύσκολες ώρες
της ζωής μας, νιώθουμε -οι
εραστές της Θεσσαλονίκηςτον αέρα του Βαρδάρη
της να σκορπά τα σκοτάδια
που μας κυκλώνουν.
Μεταφυσικές ενοράσεις για
τους αμύητους, βεβαίως.
Όμως, εγκόλπιο πολύτιμο
για εκείνους που «διήλθον
της Θεσσαλονίκης», ιδιαίτερα άμα ξημερώνει η 26η
Οκτωβρίου:

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

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

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

συμπεριφοράς, λεκτικής ή σωματικής, η
οποία να θίγει την αξιοπρέπεια, τις επαγγελματικές ικανότητες, τον ιδιωτικό βίο,
τα σωματικά χαρακτηριστικά, τη φυλή, το
φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό
ενός ατόμου.

• Η έγκαιρη λήψη μέτρων από
πλευράς εργοδότη αποτελεί αδήριτη
ανάγκη προκειμένου να διατηρούνται ομαλές συνθήκες εργασίας με
ευεργετικά οφέλη τόσο στο ίδιο το
προσωπικό όσο και στην επιχείρηση
Οι αρνητικές επιπτώσεις στο χώρο εργασίας είναι τεράστιες, αφού τα θύματα
καταβάλλονται από άγχος, μειωμένη
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, απάθεια και
οξυθυμία, συμπτώματα που ενδέχεται να
επιμείνουν για πολλά χρόνια.
Σύμφωνα με έρευνες η αποδοτικότητα των
εργαζομένων μπορεί να μειωθεί μέχρι και
80% ενώ λόγω των ψυχολογικών επιπτώσεων οι συχνές απουσίες είναι καθημερινό
φαινόμενο.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση πολιτικής κατά της

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

παρενόχλησης, την άμεση διαχείριση
συγκρούσεων μεταξύ συναδέλφων και τον
τρόπο παροχής άμεσης στήριξης στο
άτομο που είναι θύμα παρενόχλησης.
Ενέργειες που μπορούν να συμβάλουν στην
επιτυχή αντιμετώπιση της παρενόχλησης
είναι:
• Η δέσμευση εργοδότη και εργαζομένων
για ένα περιβάλλον χωρίς περιστατικά
βίας
• Η υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας που
να καθορίζει τις θεμιτές ή αθέμιτες ενέργειες στον εργασιακό χώρο, τις συνέπειες
της παρενόχλησης και τις κυρώσεις που
επισύρει.
• Η υπόδειξη ατόμου στο οποίο πρέπει να
αποτείνονται τα θύματα.
• Η δέσμευση ότι η καταγγελία της παρενόχλησης δεν θα επιφέρει αντίποινα για
το θύμα.
• Η διατήρηση της εμπιστευτικότητας.
Τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να καταγγέλλονται χωρίς δισταγμό. Και στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για θωράκιση του εργαζόμενου υπάρχουν κρατικοί θεσμοί που μπορούν να δώσουν λύσεις σε τέτοιες απαράδεκτες τακτικές.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

O μισθός αιτία... ψύχρας
στη σχέση εργοδοτών
και εργαζομένων

Η

η βαθιά οικονομική ύφεση που
πλήττει τα τελευταία χρόνια την
Κύπρο έφεραν νέα ήθη και έθιμα στη
σχέση εργοδότη και εργαζόμενου.
Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου
Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, ΣΥΑΚ,
Το 76% των εργοδοτουμένων δε ρωτήθηκε ποτέ από τον εργοδότη για την
οικογένειά του. Μόνο ένας στους 10
εργοδότες ρώτησε τον υπάλληλο εάν
είναι ικανοποιημένος από το μισθό
του.
Η δυσανάλογα μεγάλη ευθύνη ανάθεσης καθηκόντων σε συνδυασμό με τη
σύγχυση ρόλων και υπευθυνότητας
και την έλλειψη μέσων υλοποίησης
των στόχων, αποτελούν πηγή πρόκλησης στρες για τον εργαζόμενο.
Οι μισοί εργαζόμενοι, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι
είναι επιφορτισμένοι με υπερβολικές
ευθύνες και σχεδόν το 40% ανέφερε
ότι οι υπό ανάθεση στόχοι είναι μη
ρεαλιστικοί για διάφορους λόγους.
Ο λόγος για την έρευνα σχετικά με το
εργασιακό άγχος, που διενήργησε ο
ΣΥΑΚ και γράψαμε σε προηγούμενη
έκδοσή μας. Στη διαδικτυακή έρευνα
συμμετείχαν
523 εργαζόμενοι και των
δύο φύλων.
Όπως δήλωσαν οι συμμε-

√ Μόνο ένας στους 10 ζήτησε
να μάθει εάν ο εργαζόμενος
είναι ικανοποιημένος
τέχοντες, με ποσοστό 79% δεν αντιλαμβάνονται ότι γίνονται ουσιαστικές προσπάθειες από μέρους της
εργοδοσίας για μείωση του εργασιακού άγχους, ενώ το 21% δήλωσε ότι
λαμβάνονται μέτρα προς ελαχιστοποίησή του.
Πάντως, στελέχη του Υπουργείου
Εργασίας συμφωνούσαν ότι παραμένει μακρύς ο δρόμος μέχρι που οι
χώροι εργασίας να προκαλούν σε
μικρότερο βαθμό άγχος στον εργαζόμενο. Τα ίδια στελέχη δήλωναν ότι
στις επιθεωρήσεις υποστατικών
εργασίας ζητείται από τον εργοδότη
στην εκτίμηση κινδύνου να λαμβάνονται υπόψη και οι στρεσογόνες αιτίες
πρόκλησης ψυχοσωματικού άγχους.
Σημείωναν δε, ότι οι μεγαλύτερες
ελλείψεις στο κεφάλαιο της μείωσης
του εργασιακού άγχους παρατηρούνται στις μικρές επιχειρήσεις.
Στα ευρήματα της έρευνας του ΣΥΑΚ,
αξιοσημείωτες ήταν οι απαντήσεις
των συμμετεχόντων στην ερώτηση, αν
ποτέ η διεύθυνσή τους έχει ρωτήσει
κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από
τον μισθό τους. Το αποτέλεσμα είναι
συντριπτικό, με το 90% να απαντά
αρνητικά και μόνο το 10% έδωσε
καταφατική απάντηση. Επίσης, στην
ερώτηση κατά πόσο η Διεύθυνση
ενδιαφέρθηκε ποτέ αν περνά καλά η
οικογένεια του εργοδοτούμενου, οι
συμμετέχοντες με ποσοστό 76% απάντησαν αρνητικά και μόνο το 24%
θετικά.
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Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

ΩΡΑ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σ

ε μια εποχή που οι επιπτώσεις της
Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης
δημιουργούν έντονα συναισθήματα
εργασιακής ανασφάλειας, όπως η ανεργία, η απορρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων, η συρρίκνωση του κοινωνικού
κράτους, η προαγωγή της ισότητας,
εξακολουθεί, την τελευταία τουλάχιστον
πενταετία να βρίσκεται στο περιθώριο,
με αποτέλεσμα η γυναικεία απασχόληση
να παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα.
Με τις διαφοροποιήσεις που έχουν
επέλθει στην αγορά εργασίας και τις
αυξανόμενες
αλλά
και
ραγδαίες,
προκλήσεις
που συμβαίνουν γύρω μας,
αποτελεί εκ των
ων ουκ άνευ η ενεργότε-

ρη και
ποιοτικ ό τ ε ρ η
εμπλοκή της γυναίκας στο
εργασιακό τοπίο, ενισχύοντας την παραγωγική διαδικασία προς
όφελος του κοινωνικού ιστού της
χώρας.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι τα
ζητήματα ισότητας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΣΕΚ
θέτει πάντοτε στις ύψιστες προτεραιότητές της, την προαγωγή των Ίσων
Ευκαιριών στην εργασία, ως ένα βασικό
κομμάτι της πολιτικής μας διεκδίκησης.

μηχανισμούς εποπτείας εφαρμογής της
νομοθεσίας.
Η Κυπριακή Κοινωνία, υστερεί επίσης
σε βασικούς τομείς σε σχέση με τη συμμετοχή της Κύπριας γυναίκας
στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, την ισότιμη
ανέλιξη και προαγωγή, καθώς και τη
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας,
δημιουργώντας στη γυναίκα συνεχή και
ανυπέρβλητα διλήμματα και εμπόδια.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η ΣΕΚ αναμένει από την Κυβέρνηση να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών
και να υιοθετήσει
πολιτικές, που
να προσφέρουν
την ευκαιρία στην
ίδια την κοινωνία να
επωφελείται
των
υψηλών
ακαδημαϊκών
προσόντων και δεξιοτήτων , ισότιμα
και των δύο
φύλων δίδοντας διεξόδους από
τα σοβαρά αδιέξοδα στην αγορά
εργασίας.
Στόχος όλων και βασική επιδίωξη
είναι να εργαστούμε σκληρά για
την ανόρθωση της οικονομίας. Οι
θετικές ενδείξεις από την αύξηση του
θετικού ρυθμού ανάπτυξης αναπτερώνει τις προσδοκίες μας.
Ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι να εξαργυ-

Δε νοείται ενδυνάμωση του κοινωνικού
κράτους πρόνοιας ,όταν οι ληφθείσες
πολιτικές αποφάσεις δεν περικλείουν
τις ανάγκες του μισού και πλέον πληθυσμού της χώρας. Δε νοείται, οι εκσυγχρονισμένες νομοθεσίες που αφορούν
την μητρότητα, την Ίση Αμοιβή, τη γονική άδεια και την Ίση Μεταχείριση στην
Απασχόληση, να μην εφαρμόζονται με
επάρκεια στους χώρους εργασίας, λόγω
μη αποτελεσματικού ελέγχου από τους

ρώσουν την υπευθυνότητα που επέδειξαν, όταν στις πραγματικά δύσκολες
οικονομικές συνθήκες, αποδέχτηκαν να
υποστούν μειώσεις μισθών συμβάλλοντας στη γενικότερη προσπάθεια για
ανόρθωση της οικονομίας.

ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ στην πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε όπως
διεκδικήσει επανάκτηση μισθών και
ωφελημάτων που έχουν μειωθεί για
στήριξη των επιχειρήσεων και αντιμετώπισης τη ανεργίας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Την ίδια πολιτική ακολουθήσαμε και για
τις Συμβάσεις που διαπραγματευθήκαμε
τον προηγούμενο χρόνο. Πρέπει να
εκφράσω την ικανοποίηση μας γιατί σε
πνεύμα καλής θέλησης έχουμε καταλήξει
σε συμφωνίες και έχουμε επανακτήσει
και μισθούς και ωφελήματα σε αρκετές
επιχειρήσεις.
Στις επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζονται οικονομικά προβλήματα, το Κίνημα
θα επιδιώξει αυξήσεις μισθών και ωφελημάτων και διετείς συλλογικές συμβάσεις.
Παράλληλα εργαζόμαστε για την προώθηση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ, πράγμα
που θα επιλύσει το τεράστιο πρόβλημα
το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η εργατική τάξη και ο λαός μας στον τομέα της
ιατρικής του περίθαλψης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Καλούμε το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει όπως είναι ο οδικός χάρτης για την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ το συντομότερο δυνατό.
Παράλληλα εκφράζουμε την απαρέσκεια μας και για άλλα σοβαρά ζητήματα
όπως μεταξύ άλλων
• για τους ανείσπρακτους φόρους που ξεπερνούν το ένα δις. Η ευρωστία των
κρατικών ταμείων δεν μπορεί να επέλθει από μειώσεις μισθών και ωφελημάτων
την ώρα που η φοροδιαφυγή παραμένει ασύλληπτη.
• για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των απεργιακών επιδομάτων και
των αποζημιώσεων λόγω πλεονασμού καθώς και για
• τα σοβαρά κρούσματα εκμετάλλευσης της νομοθεσίας για αγορά υπηρεσιών, με
αρκετούς εργοδότες να παραπέμπουν τους εργαζόμενους τους να γραφτούν ως
αυτοτελώς εργαζόμενοι. Αυτή η απαράδεκτη τακτική θα πρέπει επιτελούς να
σταματήσει.

Ενημέρωση των φοιτητών από το Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ

Γ

ια ακόμα μια χρόνια το Τμήμα Εργαζόμενής Νεολαίας της ΣΕΚ ήταν πιστό στο
ραντεβού του με την φοιτητιώσα νεολαία
του τόπου. Την Δευτέρα και τη Τρίτη 19 και
20 Οκτωβρίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Εβδομάδα Εργαζόμενης Νεολαίας, στελέχη του Τμήματος Νεολαίας της
ΣΕΚ επισκέφτηκαν τα Ιδιωτικά και Δημοσία
πανεπιστήμια και διένεμαν χρήσιμό οδηγό
με βασικές εργασιακές νομοθεσίες, τις
οποίες θα πρέπει να έχουν εις γνώση του οι
αυριανοί εργαζόμενοι, συνομίλησαν και
έλυσαν απορίες για θέματα που αφορούν
την σημερινή επικρατούσα κατάσταση της
αγοράς εργασίας και αφουγκραστήκαν την
έντονη ανησυχία και προβληματισμό των
φοιτητών για το πως θα καταφέρουν με
την αποφοίτηση τους να εξασφαλίσουν
μια αξιοπρεπή θέση εργασίας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αποζημίωση €2 εκατ. σε πρώην στρατιώτη
που έμεινε ανάπηρος λόγω θερμοπληξίας

Μάστιγα το εργασιακό άγχος
για τους Κύπριους

Τ

ο εργασιακό άγχος πλήττει βάναυσα τους μισούς
εργαζόμενους στην Κύπρο ενώ θεωρείται ο δεύτερος λόγος απουσίας των από την εργασία τους μετά
τα μυοσκελετικά προβλήματα.
Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας,
Αναστάσιος Γιαννάκη, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ επισήμανε πως οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που προκαλούν το εργασιακό άγχος είναι
δύσκολο τόσο στο να εντοπιστούν όσο και στο να
αξιολογηθούν για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Σημείωσε πως υπάρχει άγνοια στις τάξεις των εργαζομένων για το εργασιακό άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους τονίζοντας ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που προκαλούν άγχος δεν είναι ορατοί,
όπως στην περίπτωση ενός εργαζομένου που εργάζεται πάνω σε μια σκαλωσιά στα 20 μέτρα.
Ερωτηθείς για το ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν το εργασιακό άγχος, ο κ. Γιαννάκη ανέφερε ότι το άγχος πολλές φορές προκαλείται
από τον ίδιο τον
εργοδότη, ο οποίος
• Βλάπτει σοβαρά
μπορεί να έχει
η φορτικότητα και
υπερβολικές απαιαπαιτητικότητα αρκετών τήσεις από τους
εργοδοτών
υπαλλήλους του, με
αποτέλεσμα αυτοί
να εγκλωβίζονται
σε μια πιεστική και στρεσογόνα κατάσταση. Επίσης
δήλωσε ότι πολλές φορές το να είναι αγχώδης ένας
άνθρωπος είναι κάτι που βρίσκεται στην ιδιοσυγκρασία του.

Υποτιμημένο το εργασιακό άγχος
Το θέμα του εργασιακού άγχους, ειδικά στην Κύπρο,
ήταν για πολύ καιρό αρκετά υποτιμημένο, σε σχέση με
άλλες ευρωπαικές χώρες, δήλωσε ο κ. Γιαννάκη. «Γι'
αυτόν τον λόγο, έπρεπε να γίνει πρώτα μία διαφώτιση των εργαζομένων, και αυτό είναι που επιδιώκουμε να πετύχουμε μέσα από την εκστρατεία μας», διευκρίνισε, η οποία διεξάγεται «σε συνεργασία πάντοτε
με τις συντεχνίες, αλλά και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Μέσα από τις εκδηλώσεις μας, αλλά και την
ενημέρωση των εργαζομένων, δημιουργήσαμε ένα νέο
κλίμα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων».
Ερωτηθείς για το ποιοι τομείς παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά άγχους, ο κ. Γιαννάκη ανέφερε ότι,
σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Επιθεώρησης,
οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και τα νοσοκομεία
κατατάσσονται πρώτοι στον κατάλογο των πιο
αγχωδών εργαζομένων, κυρίως λόγω του συστήματος βάρδιας, αλλά και του τεράστιου όγκου εργασίας
που έχουν να φέρουν εις πέρας.

Ενδοεπικοινωνία στην επιχείρηση
Όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης, ο κ. Γιαννάκη συμβούλευσε όπως, πριν καταφύγει κανείς για
βοήθεια σε κάποιο γιατρό, ν' αποτείνεται για βοήθεια
σε κάποιον ανώτερό του. «Πρέπει πρώτιστα ο εργοδότης, εφόσον αντιληφθεί ότι οι εργαζόμενοί του λείπουν συχνά από την εργασία τους ή δεν αποδίδουν τα
μέγιστα, να προβληματιστεί και να προβεί σε κάποια
μέτρα, αφού στο τέλος ο ίδιος ο εργοδότης είναι που
ζημιώνει, όταν οι υπάλληλοί του απουσιάζουν, λόγω
ασθενείας, από την εργασία τους», εξήγησε ο κ. Γιαννάκη, ενώ υποστήριξε πως «πρέπει να ληφθούν
μέτρα- ''κλειδιά'' για αντιμετώπιση του εργασιακού
άγχους».

Τεράστιες οικονομικές ζημιές
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το κόστος από την απουσία εργαζομένων
από την εργασία τους, λόγω άγχους, ανέρχεται στα
240 δισεκατομμύρια ετησίως, ενώ, όπως προδίδουν
τα στοιχεία, οι γυναίκες αποδεικνύονται να είναι πιο
αγχώδεις σε σχέση με τους άντρες, χωρίς αυτό να
είναι τελεσίδικο ότι οι άντρες δεν αντιμετωπίζουν
τέτοιου είδους προβλήματα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ν

αι, συνέβη πρόσφατα στην
Κύπρο. Αποζημίωση ύψους
€2.000.000 [δύο εκατομμυρίων
ευρώ] επιδίκασε δικαστήριο στη
Λάρνακα σε αγωγή που κινήθηκε
κατά της Δημοκρατίας από νεαρό
που έμεινε εγκεφαλικά ανάπηρος
μετά από θερμοπληξία που υπέστη
ενώ υπηρετούσε τη θητεία του στην
Εθνική Φρουρά.

ανώτερου επαρχιακού δικαστή Ν.
Γερολέμου, επιδικάζεται ποσό
€800.000 ως γενικές αποζημιώσεις
για πόνο, ταλαιπωρία, οδύνη και
απώλεια της προσωπικής άνεσης,
άλλες €800.000 ως γενικές αποζημιώσεις για φροντίδα και αποκατάσταση συντήρησης και άλλες
€400.000 ως απώλεια μελλοντικών
απολαβών.

Πρόκειται για τον 26χρονο (σήμερα) Νεόφυτο από τα Λύμπια ο
οποίος μετά το επεισόδιο παραμένει ανάπηρος και πλήρως εξαρτώμενος από άλλους. Σύμφωνα με
ρεπορτάζ του Μιχάλη Χατζηβασίλη
στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»,
μέσα από την απόφαση του Δικαστηρίου φαίνεται και το αλαλούμ
στις αποφάσεις της Εθνικής Φρουράς για θέματα χειρισμού ειδικής
κατηγορίας στρατιωτών. Όπως
αποδείχθηκε, ενώ ο επηρεαζόμενος
στρατιώτης είχε καταταχθεί στην
κατηγορία Ι4 λόγω παχυσαρκίας,
εντούτοις παρά τις διαταγές εκτελούσε ασκήσεις και λάμβανε μέρος
στις πρόβες της παρέλασης κατά
την ορκωμοσία. Επίσης, ενώ υπήρχε σήμα από το ΓΕΕΦ λόγω ψηλών
θερμοκρασιών να περιοριστούν οι
ασκήσεις, εντούτοις αυτές συνεχίστηκαν με μόνο περιορισμό τη λήξη
του μεσημεριανού προγράμματος.
Όπως επισημαίνει το δικαστήριο
εμφαντικά, ενώ αυτός δεν έπρεπε
να λαμβάνει μέρος σε ασκήσεις και
πρόβες παρέλασης ως οι πάγιες
διαταγές της ΕΦ εντούτοις λάμβανε
μέρος κατόπιν εντολών ή διαταγών
ανωτέρων στρατιωτικών, με αποτέλεσμα να υποστεί θερμοπληξία
λόγω της καταπόνησής του. Επίσης εντοπίζεται αμέλεια για το
γεγονός ότι ενώ έκανε εμετό και
έχασε τις αισθήσεις του, δεν μεταφέρθηκε έγκαιρα στο Νοσοκομείο
που ήταν δίπλα αλλά αρκετές ώρες
μετά.

Ο Νεόφυτος είχε καταταγεί στην
Εθνική Φρουρά τον Ιούλιο του 2007
και 22 ημέρες αργότερα ενώ βρισκόταν στο ΚΕΝ Λάρνακας υπέστη
θερμοπληξία, με αποτέλεσμα από
τότε να βρίσκεται καθηλωμένος με
100% αναπηρία. Αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο του στρατοπέδου,
αργότερα στο Νοσοκομείο Λάρνα-

Σύμφωνα με την απόφαση του

• Πρωτοφανής απόφαση
για τα Κυπριακά δικαστικά
πράγματα
κας και λόγω της κρισιμότητας της
κατάστασής του στο Ισραήλ, με
έξοδα του κράτους, όπου παρέμεινε δύο μήνες. Όπως διαπιστώθηκε,
αυτός αν και κρίθηκε από τον
στρατό Ι4, εκτελούσε ασκήσεις και
λάμβανε μέρος στις πρόβες της
παρέλασης. Την ημέρα που υπέστη
τη θερμοπληξία, επικρατούσαν
πολύ ψηλές θερμοκρασίες, στη
Λευκωσία δε έφτασαν τους 43,5
βαθμούς.
Όπως τονίζεται από το Δικαστήριο, «οι επιπτώσεις στον Νεόφυτο
στη σωματική, νοητική και ψυχική
υγεία του ήταν κυριολεκτικά καταστρεπτικές. Ενώ ήταν ένας υγιής
νέος 18 ετών με πηγαίο χαμόγελο,
με όλο το μέλλον μπροστά του,
κατέστη πλήρως εξαρτώμενος από
άλλους, με απρόσφορο χαμόγελο
και του αποστερήθηκε για πάντα
κάθε δυνατότητα για ζωή όπως
τους άλλους νέους. Η δυνατότητα
βελτίωσης της κατάστασης του

είναι ελάχιστη ώς μηδαμινή και δεν
υπάρχει θα έλεγα, καμιά δυνατότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Η
όποια υποστήριξη από τους διάφορους θεραπευτές του, είναι με
σκοπό τη συντήρηση της κατάστασής του. Κάθε προσδοκία ή και
όνειρα δεν αποτελούν πλέον μέρος
της ζωής του. Η παντελής έλλειψη
κάθε ελπίδας για ερωτική ζωή,
δημιουργία οικογένειας, εργασίας
και κάθε τι άλλο που έχει οποιοδήποτε άλλο άτομο της ηλικίας του,
δεν είναι μόνο σίγουρη αλλά και
παντοτινή. Ο Νεόφυτος είναι στη
ζωή αλλά χωρίς ζωή», τονίζει ο
δικαστής.
Όπως επισημαίνεται κατά την επιδίκαση των αποζημιώσεων, «τον
πόνο, την οδύνη, που συμπεριλαμβάνει και την ψυχική οδύνη που θα
έχει μέχρι το τέλος της ζωής του,
την ταλαιπωρία, τις σωματικές
βλάβες που υπέστη, τα επακόλουθα και τα κατάλοιπα απ’ αυτές
που υπέστη ο Νεόφυτος, την ανικανότητά του για εργασία, ότι δεν
θα αποκτήσει οικογένεια, ότι δεν
θα γευθεί χαρές που, αν δεν του
συνέβαινε αυτό, θα είχε όπως και
κάθε άλλος νέος της ηλικίας του, με
μειονεκτική θέση που αισθάνεται
και βρίσκεται και οτιδήποτε άλλο
έχει υποστεί, κρίνω ότι η επιδίκαση
του ποσού των €800.000 για πόνο,
ταλαιπωρία, οδύνη και απώλεια
της προσωπικής άνεσης, ως γενικές αποζημιώσεις είναι υπό τις
περιστάσεις δίκαιη και εύλογη».

Η μεγαλύτερη αποζημίωση...
Είναι η πρώτη φορά στα κυπριακά
δεδομένα που επιδικάζονται τόσο
μεγάλες αποζημιώσεις από δικαστήριο. Προηγούμενη μεγάλη αποζημίωση αφορούσε στον θάνατο
56χρονου δικηγόρου στη Λάρνακα
που έφτασαν τις €800.000.
Πρόθεση της Νομικής Υπηρεσίας
είναι να εφεσιβάλει την απόφαση.

Είσαι άνεργος;

Φτιάξε σωστά το βιογραφικό σου

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ως το Εθνικό
τώπιση μιας συνέντευξης εργασίας.
Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει εργαΕπιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος
στήρια, διάρκειας 8 ωρών, ανοικτά προς κάθε ενδιαθα αφορά στην αυτοαξιολόγηση, διάγνωση και βελφερόμενο και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάτίωση των «μαλακών» δεξιοτήτων
ρυνση των συμμετεχόντων. Τα εργα(soft skills) των συμμετεχόντων. Ιδιστήρια θα διεξάγονται σε μόνιμη
• Μάθε πως να αναζητείς εργασία αίτερη έμφαση θα δοθεί στις πιο
βάση μέχρι το τέλος του 2016 σε
κάτω δεξιότητες:
και απόκτησε αυτοπεποίθηση
όλες τις πόλεις της Κύπρου.Κατά τη
• Αποτελεσματική επικοινωνία και
εντελώς δωρεάν
διάρκεια των συναντήσεων, σύμδεξιότητες επαγγελματικών παρουβουλοι, εξειδικευμένοι σε θέματα
σιάσεων,
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα δώσουν στους
•
Οργάνωση
και
διαχείριση
χρόνου και εργασιών,
συμμετέχοντες τις κατευθυντήριες γραμμές για τη
• Διαχείριση άγχους,
δημιουργία ενός αξιόλογου Βιογραφικού Σημειώματος
στα πρότυπα του
• Αυτοπεποίθηση και επαγγελματική επιτυχία / αναΕυρωπαϊκού Βιογνώριση,
γραφικού Σημειώ• Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής,
ματος Europass,
• Αξία της ομαδικότητας, και
τη σύνταξη μίας
• Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.
ολοκληρωμένης
Συνοδευτικής Επιστολής, τους διάφορους τρόπους
αναζήτησης
κενών
θέσεων
εργασίας, και την
επιτυχή αντιμε-

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στον
Ανάδοχο του Έργου:
INTERTUTORIAL CENTER Τηλέφωνο: 26 948513,
Email: itcpafos@spidernet.com.cy
Για δηλώσεις συμμετοχής: Στην ιστοσελίδα του ΕΚΕ:
http://www.kepa.gov.cy/europass
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία

Aς εργαστούμε μαζί για
τη διαχείριση του άγχους

Π

ραγματοποιήθηκαν στις 19—24 Οκτωβρίου 2015 στις
χώρες της Ευρώπης οι εκδηλώσεις για την φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Κύριο θέμα ήταν η «Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς
και Υγιείς Χώρους Εργασίας
Η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα εστίασε τη δράσης της στην
ίδια θεματική – Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς
Χώρους Εργασίας ενώ αναδεικνύει δύο ειδικά ζητήματα:
σεξουαλική παρενόχληση και βία από τρίτους, για τα οποία
εκπονήθηκαν δύο νέα πληροφοριακά γραφήματα. Το πρώτο
εξετάζει τι συνιστάσεξουαλική παρενόχληση, τον αριθμό των
εργαζομένων που πλήττονται και τι μέτρα μπορούν να
ληφθούν από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του
προβλήματος. Το δεύτερο περιγράφει τη βία από τρίτους –
τον πιο διαδεδομένο ψυχοκοινωνικό κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις –, τις πιο ευάλωτες ομάδες, τα επαγγέλματα
υψηλού κινδύνου και τις επιπτώσεις της στους εργαζομένους.
Η Δρ. Christa Sedlatschek, Διευθύντρια του EU-OSHA, εξηγεί
ότι: «Παρά το γεγονός ότι η βία μπορεί δυνητικά να εκδηλωθεί σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας και να πλήξει οποιονδήποτε εργαζόμενο, ορισμένα χαρακτηριστικά της εργασίας
αυξάνουν τους κινδύνους. Η στενή επαφή με πελάτες ή άλλα
άτομα εκτός του οργανισμού αυξάνει τον κίνδυνο περιστατικών βίας, της λεγόμενης «βίας από τρίτους». Η έρευνα
ESENER-2 διαπίστωσε ότι η επαφή
με δύσκολους πελάτες, ασθενείς
ή μαθητές αποτελεί τον πιο διαδεδομένο μεταξύ όλων των παραγόντων κινδύνου στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (57,4%)».
Άλλα αποτελέσματα
της
έ ρ ε υ ν α ς
ESENER-2 δείχνουν ότι τακτικές εκτιμήσεις κινδύνων διεξάγονται από το
76% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28, εκ των οποίων το 90%
θεωρούν ότι οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν χρήσιμο εργαλείο
για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας. Τα υψηλά
επίπεδα συμμετοχής των εργαζομένων (είτε επίσημης είτε
άτυπης) διαπιστώθηκε ότι αποτελούν ισχυρή ένδειξη καλής
ποιότητας εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας
της διαχείρισης της ΕΑΥ εν γένει και της διαχείρισης των
ψυχοκοινωνικών κινδύνων ειδικότερα.
Στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί η Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2015 στο
Μπιλμπάο της Ισπανίας. Κορυφαίοι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και φορείς λήψης αποφάσεων θα συζητήσουν τα τελικά αποτελέσματα της διετούς εκστρατείας, στρατηγικές και
προγράμματα για τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, καθώς και το μέλλον της
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη. Η διάσκεψη θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Δρ. Eusebio Rial
González, πρώην Προϊσταμένου της Μονάδας Πρόληψης και
Έρευνας του EU-OSHA, με την ανακοίνωση της θέσπισης του
Βραβείου καινοτομίας και πρακτικής στην ψυχολογία της
επαγγελματικής υγείας Eusebio Rial.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ EU-OSHA
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία(EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους
χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους
και παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει
και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα
του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των
κρατών μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των
εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από
το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5
Θεαματική αναβάθμιση των Μεταλυκειακών
Ινστιτούτων Κατάρτισης

Κ

ερδίζει συνεχώς έδαφος ο
θεσμός των Μεταλυκειακών
Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
ΜΙΕΕΚ, καθώς αγκαλιάζεται ολοένα και περισσότερο από την
νεολαία της Κύπρου σε τούτη
την περίοδο της οικονομικής
κρίσης.
Το μεγάλο ενδιαφέρον που
παρουσιάζουν τα ΜΙΕΕΚ αποτυπώνεται στην αυξανόμενη ζήτηση των παρεχόμενων προγραμμάτων και η επιτυχία τους
καταδεικνύεται από τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εργοδότησης
Κατά τη φετινή χρονιά λειτουργούν συνολικά δέκα προγράμματα σπουδών με 321 σπουδαστές
στις διάφορες περιφέρειες της
νήσου. Όπως τόνισε σε πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκε-

ανατίθενται», πρόσθεσε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δρ Μαρκάτζιης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επιτυχία 19 αποφοίτων των ΜΙΕΕΚ, να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές ελάσματος, μέχρι και την ανεβατή
θέση (3G uphill - PF) από ανεξάρτητο, εξωτερικό, διεθνώς
αναγνωρισμένο
οργανισμό
πιστοποίησης βάσει προτύπου
ISO.
Τα ΜΙΕΕΚ παρέχουν τη δυνατότητα φοίτησης στα εξής προγράμματα σπουδών: Δίκτυα

√ Παίρνει σάρκα και οστά το όραμα
του υπουργείου Παιδείας

√ Οι νεολαίοι αγκαλιάζουν τον θεσμό των ΜΙΕΕΚ
ψη, ο Υπουργός Παιδείας
Κώστας Καδής, η στρατηγική
του υπουργείου περιλαμβάνει
την αναβάθμιση και κατοχύρωση των Ινστιτούτων ως σχολών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με
καθαρά επαγγελματική κατεύθυνση, αφού υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον. Υπέδειξε, μάλιστα,
πως το εν λόγω ενδιαφέρον που
παρουσιάζουν τα ΜΙΕΕΚ αποτυπώνεται στην αυξανόμενη ζήτηση των παρεχόμενων προγραμμάτων και η επιτυχία τους
καταδεικνύεται από τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εργοδότησης, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 80% των αποφοίτων. Τόνισε δε πως σε μια
περίοδο οικονομικής κρίσης και
αυξημένων επιπέδων ανεργίας,
το δεδομένο αυτό αποκτά ακόμα
μεγαλύτερη σημασία. Oι απόφοιτοι περιέγραψαν την ικανοποίησή τους σε ό,τι αφορά τη
νέα γνώση και την κατάρτιση
που αποκόμισαν από τα προγράμματα των ΜΙΕΕΚ. «Παράλληλα, η επίδραση της λειτουργίας των ΜΙΕΕΚ στη βιομηχανία
φαίνεται να έχει επίσης θετικά
αποτελέσματα, αφού οι εργοδότες, τόσο αυτοί που δέχονται
σπουδαστές για πρακτική άσκηση όσο και αυτοί που εργοδοτούν απόφοιτους, είναι ικανοποιημένοι από την ετοιμότητα
των σπουδαστών στις γνώσεις,
τις δεξιότητες και την ικανότητα
να αντεπεξέλθουν με επαγγελματισμό στις εργασίες που τους

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Επικοινωνιών, Εγκατάσταση και
Συντήρηση
Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων και Ανεμογεννητριών, Διαχείριση Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών και Οικιακών

Εγκαταστάσεων, Συγκόλληση
Σωληνώσεων
Διακίνησης
Αερίων και Βιομηχανικών Κατασκευών, Συντήρηση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών
Πλοίων, Βιολογική Κηπευτική
Καλλιέργεια, Ζαχαροπλαστική
και Αρτοποιία, Ηλεκτρομηχανολογικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις
στη Βιομηχανία και Βιομηχανικοί
και Οικιακοί Αυτοματισμοί.
Πέρα από τους νέους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΜΙΕΕΚ καλύπτουν και τις
ανάγκες όσων εργάζονται και
επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελμάτων
τους. Η λειτουργία των ΜΙΕΕΚ
ξεκίνησε την ακαδημαϊκή χρονιά
2012-2013 με οκτώ διαφορετικά
προγράμματα σπουδών και ήδη
αποφοίτησαν οι δύο πρώτες
σειρές σπουδαστών (150 για την
περίοδο σπουδών 12-14 και 132
για την περίοδο 13-15.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης, παρουσίασε τη
δομή των ΜΙΕΕΚ, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Τα Προγράμματα Σπουδών των ΜΙΕΕΚ είναι διετούς διάρκειας
(τέσσερα εξάμηνα) και προσφέρονται στις υποδομές των Τεχνικών Σχολών σε όλες τις επαρχίες.
• Η φοίτηση διαρκεί 14 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο και περιλαμβάνει τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, ενώ προβλέπεται πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία διάρκειας έξι εβδομάδων για κάθε έτος σπουδών.
• Στο τέλος κάθε εξαμήνου διεξάγονται γραπτές και πρακτικές
εξετάσεις για διακρίβωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών και κατοχύρωση των αντίστοιχων
μαθημάτων.
• Τα μαθήματα διεξάγονται σε απογευματινό και βραδινό χρόνο
(πέντε μέρες τη βδομάδα, Δευτέρα-Παρασκευή).
• Η φοίτηση είναι δωρεάν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ

ε ανακοίνωσή του, σχετικά με την
καταβολή χαριστικών αποζημιώσεων προς πρώην υπαλλήλους
των Κυπριακών Αερογραμμών, εξαιρουμένων των πιλότων, των οποίων η απασχόληση τερματίσθηκε
κατά ή μετά τον Οκτώβριο 2012, το
ΥΠΟΙΚ ενημερώνει όσους δεν έχουν
προσέλθει
για
τη
συμπλήρωση
των
απαιτούμενων
εντύπων, για
διεκδίκηση
των χαριστικών αποζημιώσεων, ότι η καταληκτική ημερομηνία για να το πράξουν
είναι η 16η Νοεμβρίου 2015.
Η διευθέτηση των σχετικών εγγράφων πραγματοποιείται στα γραφεία της Οδού Προδρόμου 109, 1ος
Όροφος, στο Στρόβολο, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη( 09:00– 15:30) και
Παρασκευή (09:00 – 13:00).
Οι δικαιούχοι καλούνται όπως προσκομίσουν δελτίο ταυτότητας,
φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού τους λογαριασμού/βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου παρουσιάζονται το όνομα
της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής
αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ –
International Bank Account Number).
Επισημαίνεται ότι με την παρέλευση
της καθορισμένης προθεσμίας
καμιά αίτηση δεν θα εξετάζεται, ενώ
με το τέλος του οικονομικού έτους,
οι εγκεκριμένες πιστώσεις για τις
χαριστικές αποζημιώσεις δεν θα
είναι διαθέσιμες.

Κ

ινδυνεύει σοβαρά η εργασιακή ειρήνη στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού λόγω της
επίμονης στάσης της εταιρείας για εφαρμογή 5ης βάρδιας
εργασίας χωρίς συμφωνία με
τις συντεχνίες. Η γενική συνέλευση του προσωπικού την
περασμένη Παρασκευή εξουσιοδότησε τις ηγεσίες των

• Ορατές οι εργατικές
κινητοποιήσεις μη
αποκλειομένης της λήψης
απεργιακών μέτρων
κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ
να πάρουν μέτρα με σκοπό να
προστατεύσουν τα εργατικά
δικαιώματα. Η ετσιθελική
στάση της εργοδοτικής πλευράς αν παρελπίδα συνεχισθεί
θα δυναμιτίσει περαιτέρω την
ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα και
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ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΕΞΑΕΤΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών
προς πρώην υπαλλήλους
των Κυπριακών Αερογραμμών

Λήγει στις 16 Νοεμβρίου
η υποβολή αιτήσεων για
καταβολή χαριστικών
αποζημιώσεων

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μ

έσα στην τελευταία εξαετία το
ποσοστό των ατόμων που βιώνουν
σοβαρή υλική στέρηση, στην Κύπρο, σχεδόν, διπλασιάσθηκε. Σύμφωνα, με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat,
στην Κύπρο το 27,4% ή 230 χιλιάδες
άνθρωποι ζούσαν το 2014 στον κίνδυνο
της φτώχιας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και είναι αυξημένοι κατά 50 χιλιάδες σε σχέση με το 2008. Το ποσοστό
των ατόμων που βιώνουν σοβαρή υλική
στέρηση στη χώρα μας από 9,1% που
ήταν το 2008, το 2014 έφτασε το 15,3% ή
130 χιλιάδες περίπου και είναι το 6ο
μεγαλύτερο σε όλη την Ε.Ε, ο μέσος όρος
της οποίας είναι πολύ πιο κάτω, στο
8,9%. Επίσης, το 9,7% των ατόμων ηλικίας 0-59 ετών, ποσοστό διπλάσιο από
το 2004, ζουν σε νοικοκυριά με πολύ
χαμηλή ένταση εργασίας.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας
κατἀ της Φτώχειας, [17 Οκτωβρίου] αναφέρθηκε ότι σχεδόν το ήμισυ των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που ζουν σε
ακραία φτώχια είναι παιδιά. Αν και τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει, παγκοσμίως,
τεράστια πρόοδος για τη μείωση της
φτώχιας, εντούτοις εξακολουθούν να
υφίστανται τεράστιες ανισότητες, ιδιαίτερα για τους πιο φτωχούς και ευάλωτους. 836 εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας. - Περίπου ένα στα πέντε άτομα
στις αναπτυσσόμενες περιοχές ζουν με
λιγότερα από $1.25 δολάρια την ημέρα,
η πλειοψηφία τους στη Νότια Ασία και
την υποσαχάρια Αφρική. - Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχιας, συνήθως, συναντώνται σε μικρές, ευάλωτες και σε
εμπόλεμη κατάσταση χώρες.

Ε.Ε. ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΩΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον υψηλότερο
κίνδυνο της φτώχιας ή του κοινωνικού
αποκλεισμού καταγράφει η Ρουμανία,
ενώ τον χαμηλότερο η Τσεχία. Όπως
επισημαίνει, το 2014, περισσότερο από
το ένα τρίτο του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλει-

σμού σε τρία κράτη μέλη: Ρουμανία
(40,2%), Βουλγαρία (40,1%) και Ελλάδα
(36,0%). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας,
με το χαμηλότερο ποσοστό σε κίνδυνο
φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού
καταγράφονται οι Τσεχική Δημοκρατία
(14,8%), Σουηδία (16,9%), Ολλανδία
(17,1%), Φινλανδία (17,3%) και Δανία
(17,8%). Η μεγαλύτερη δε μείωση στο
ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκε στην
Πολωνία και η μεγαλύτερη αύξηση στην
Ελλάδα. Σύμφωνα περαιτέρω με την
έκθεση, μεταξύ των κρατών μελών για τα
οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το
ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά την περίοδο 2008

• Στην Ε.Ε οι μεγαλύτερες αυξήσεις
φτώχειας καταγράφονται
στην Ελλάδα
• Τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού
αντιμετωπίζει η Ρουμανία
- 2014 καταγράφηκε σε δεκατέσσερα
κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
καταγράφονται στην Ελλάδα (από 28,1%
το 2008 σε 36,0% το 2014, ή 7,9 της εκατοστιαίας μονάδας), στην Ισπανία (4,7
εκατοστιαίες μονάδες), στην Κύπρο (4,1
εκατοστιαίες μονάδες), στην Μάλτα (3,7
εκατοστιαίες μονάδες), στην Ουγγαρία
(2,9 εκατοστιαίες μονάδες) και στην Ιταλία (2,8 εκατοστιαίες μονάδες). Αντίθετα,
οι μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ των
κρατών μελών, χωρίς διακοπή της χρονολογικής σειράς, παρατηρήθηκαν στην
Πολωνία (από 30,5% σε 24,7%, ή -5,8
εκατοστιαίες μονάδες), στη Ρουμανία (4,0 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Σλοβακία (-2,2 εκατοστιαίες μονάδες). Σε
επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού που είναι σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει
αυξηθεί από 23,8% το 2008 σε 24,4% το
2014.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 2030
Η φτώχια στην παιδική ηλικία είναι μια
βασική αιτία για τη φτώχια και στην
ενήλικη ζωή. Εξαθλιωμένα παιδιά συχνά
μεγαλώνουν για να καταλήξουν φτωχοί
γονείς, που με τη σειρά τους αναγκάζονται να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά
τους σε συνθήκες φτώχιας. Αν και το
κόστος τού να μεγαλώνουν μέσα στη
φτώχια βαραίνει περισσότερο τα ίδια τα
παιδιά, οι κοινωνίες πληρώνουν ένα εξίσου σημαντικό τίμημα: χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και υγείας και μειωμένη παραγωγικότητα και οικονομική
ανάπτυξη. Με την υιοθέτηση, ωστόσο,
φέτος, των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο κόσμος έχει μια μοναδική
ευκαιρία να δώσει τέλος στη φτώχια και
να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και ελπιδοφόρο μέλλον. Η UNICEF θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικούς τους τρεις πρώτους
στόχους που υιοθετήθηκαν για την εξάλειψη της φτώχιας: 1. Εξάλειψη, μέχρι το
2030, της φτώχιας για κάθε άνθρωπο,
παντού. 2. Μείωση τουλάχιστον στο
μισό, μέχρι το 2030, του πληθυσμού των
ανδρών, γυναικών και παιδιών κάθε ηλικίας που ζουν σε συνθήκες φτώχιας. 3.
Εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο κατάλληλων μέτρων και δημιουργία συστημάτων
κοινωνικής προστασίας για όλους,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στα κατώτατα όρια, καθώς και
επίτευξη ουσιαστικής κάλυψης των
φτωχών και των ευάλωτων.

Στα πρόθυρα εργασιακής σύγκρουσης
στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού
• Αιχμηρό αγκάθι στην πορεία ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης
η θέση της εταιρείας στο θέμα της 5ης βάρδιας.
θα τινάξει στον αέρα την εργασιακή ειρήνη, δήλωσε ο γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων ΣΕΚ Γιανάκης
Ιωάννου. Καλούμε την εργοδο-

τική πλευρά να επιδείξει πνεύμα συναίνεσης ώστε να γεφυρωθεί η διαφορά και να ανανεωθεί ομαλά η συλλογική σύμβαση που έληξε στο τέλος του

2014.
Η εργατική διαφορά στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού παραπέμφθηκε εδώ και μερικούς
μήνες στη Μεσολαβητική Υπη-

ρεσία , χωρίς όμως αποτέλεσμα λόγω της άτεγκτης στάσης
της εταιρείας στο επίμαχο
θέμα της 5ης βάρδιας. Στα
άλλα θέματα υπήρξε σύγκλιση
θέσεων. Οι συντεχνίες προσδοκούν ότι έστω και την υστάτη η
εργοδοτική
πλευρά θα
πάρει τέτοιες
θέσεις
που θα αποτρέψουν την
σύγκρουση.
Τα αιτήματα
που υποβλήθηκαν
για
ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης κινούνται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΣΕΚ για επανάκτηση
των μισθών και ωφελημάτων
που απωλέσθηκαν μεσούσης
της κρίσης.
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Οι Έλληνες πολέμησαν ενωμένοι και νίκησαν!
Μ

στες και σιδεράδες.Τα γελαστά και
χαρούμενα παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες και ανθυπολοχαγοί που όλοι τους
ξέρανε καλά την ιστορία της πατρίδας
μας. Και ασφαλώς η ατρόμητη γυναίκα
της Πίνδου. Γυναίκες ηπειρώτισσες
ξαφνιάσμα τα της φύσης έστειλαν
ισχυρότατο το μήνυμα ΕΧΘΡΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ
ΡΩΤΗΣΕΣ ΠΟΙΟΝ ΠΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ.

ε το εθνοπρεπές όχι του Μεταξά και
την άμεση κήρυξη του πολέμου, ο
διχασμός που είχε προκαλέσει η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936, σαρώθηκε. Η συμφιλίωση επήλθε ακαριαία,
οι επίστρατοι παρουσιάζονταν στις
μονάδες κατάταξης, ντύνονταν κι αναχωρούσαν τραγουδώντας για το μέτωπο. Οι δυσκολίες απίστευτες για όσους
δεν τις έζησαν. Οι γυναίκες της Πίνδου
πιστές στο χρέος γράφουν τη δική τους
χρυσή σελίδα δόξας. Ο ηρωισμός των
μικρών ηρώων θνητών ματαίωσε τον
περίπατο που πίστευαν ότι θα κάνουν
οι φασίστες.
Στα αλβανικά βουνά γράφτηκε με ανεξίτηλα γράμματα το έπος του '40! Ο
φασισμός του Μουσολίνι τσακίστηκε
και κουρελιάστηκε στις κορφές και τα

ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ
Κάρολος ντέ Γκώλ, Charles de
Gault 1890-1970
Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 1958-1969, αρχηγός
τής Γαλλικής Αντίστασης κατά
τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
"Αδυνατώ νά δώσω τό δέον
εύρος τής ευγνωμοσύνης πού
αισθάνομαι γιά τήν ηρωική
αντίσταση τού Λαού καί τών
ηγετών τής Ελλάδος."
(Από ομιλία του στό Γαλλικό
Κοινοβούλιο μετά τήν λήξη τού
Β' Παγκοσμίου Πολέμου.)

Μωρίς
Σουμάν,
Maurice
Schumann 1911-1992
Υπουργός των εξωτερικων τής
Γαλλίας 1969-1973, Μέλος τής
Γαλλικής Ακαδημίας 1974
"Η Ελλάδα είναι τό σύμβολο της
μαρτυρικής υποδουλωμένης,
ματωμένης, αλλά ζωντανής
Ευρώπης. Ποτέ μιά ήττα δέν
υπήρξε τόσο τιμητική γιά κείνους πού τήν υπέστησαν"
(Από μήνυμά του πού απηύθηνε από τό BBC τού Λονδίνου
στούς υποδουλωμένους λαούς
τής Ευρώπης στίς 28 Απριλίου
1941, ημέρα πού ό Χίτλερ
κατέλαβε τήν Αθήνα ύστερα
από πόλεμο 6 μηνών κατά τού
Μουσολίνι καί έξι εβδομάδων
κάτα τού Χίτλερ.)

Στάλιν, Joseph Vissarionovich
Tzougasvili Stalin 1879-1953
Αρχηγός τής Σοβιετικής Ενώσεως από τό 1924 έως 1953
"Λυπάμαι διότι γηράσκω καί
δέν θά ζήσω επί μακρόν διά νά
ευγνωμονώ τόν Ελληνικόν
Λαόν, τού οποίου ή αντίστασις
έκρινε τόν 2ον Παγκόσμιον
Πόλεμον." (Από ομιλία του πού
μετέδωσε ο ραδιοφωνικός
σταθμός Μόσχας τήν 31 Ιανουαρίου 1943 μετά τήν νίκη τού
Στάλιγκραντ καί τήν συνθηκολόγηση
τού
στρατάρχου
Paulus.)
Μόσχα, Ραδιοφωνικός Σταθμός
"Επολεμήσατε άοπλοι καί ενικήσατε, μικροί εναντίον μεγάλων.Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διοτι εκερδίσαμε χρόνο

φαράγγια της Πίνδου. Τη νίκη την κέρ-

γιά να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι
καί ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε".
(Οταν ο Χίτλερ επετέθη κατά
τής Ε.Σ.Σ.Δ

Γεώργης Ζουκώφ, Georgy
Constantinovich Joucov 18961974 Στρατάρχης τού Σοβιετικού Στρατού
"Εάν ό Ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση
μπροστά στίς πόρτες τής
Μόσχας, νά συγκρατήσει καί
νά ανατρέψει τόν Γερμανικό
χείμαρρο, τό οφείλει στόν
Ελληνικό Λαό, πού καθυστέρησε τίς Γερμανικές μεραρχίες
όλον τόν καιρό πού θά μπορούσαν νά μας γονατίσουν. Η
γιγαντομαχία τής Κρήτης
υπήρξε τό κορύφωμα τής
Ελληνικής προσφοράς."
(Απόσπασμα από τά απομνημονεύματά του γιά τόν Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο.)
(Από λόγο του στό Βρετανικό
κοινοβούλιο στίς 24/09/1942.)

Τσώρτσιλ, Winston Churchil
1874-1965
Πρωθυπουργός τής Μεγάλης
Βρετανίας κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
"Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι
δέν αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων τών πράξεων αυτοθυσίας
τών Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού
αγώνα τών εθνών, κατά τόν Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο, διά τήν
ανθρώπινη ελευθερία καί αξιοπρέπειαν."
"Εάν δέν υπήρχε η ανδρεία τών
Ελλήνων καί ή γενναιοψυχία
τους, ή έκβαση τού Β' Παγκόσμιο Πολέμου θά ήταν ακαθόριστη." (Από ομιλία του στό
Αγγλικό κοινοβούλιο στίς 24
Απριλίου 1941.)
"Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οί
Ελληνες πολεμούν σάν ήρωες.
Τώρα θά λέμε: Οί ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες."
(Από λόγο πού εκφώνησε από
τό BBC τίς πρώτες ημέρες τού
Ελληνοιταλικού πολέμου.)

δισαν απλοί χωριάτες και ξωμάχοι, χτί-

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Ελλάς:
Νορβηγία
Γαλλία
(Η υπερδύναμη της εποχής)
Πολωνία
Βέλγιο
Ολλανδία
Γιουγκοσλαβία
Δανία

219
61
43
30
18
4
3
0 μέρες

(Οι Δανοί παραδώθηκαν σε έναν μοτοσικλετιστή του Χίτλερ ο οποίος μετέφερε στον Δανό
βασιλιά αίτηση του Χίτλερ για διέλευση των
ναζιστικών στρατευμάτων, ο Δανός βασιλιάς
σε ένδειξη υποταγής παρέδωσε το στέμμα του
στον μοτοσικλετιστή για να το πάει στο Βερολίνο και στον Χίτλερ.......)
Τσεχοσλοβακία

0

Λουξεμβούργο

0

Γεώργιος ΣΤ' (1898-1952)
Βασιλεύς τής Μεγάλης Βρετανίας 1936-1952
"Ο μεγαλοπρεπής αγών τής
Ελλάδος, υπήρξε ή πρώτη
μεγάλη καμπή τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου."
(Από λόγο του στο κοινοβούλιον τόν Μάιον 1945.)

Φραγκλίνος Ρούσβελτ, Roosvelt
1882-1945
Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 1932-1945
"Εις τήν Ελλάδα παρασχέθη τήν
28ην Οκτωβρίου 1940 χρόνος
τριών ωρών διά ν'αποφασίσει
πόλεμον ή ειρήνην, αλλά καί
τριών ημερών ή τριών εβδομάδων ή και τριών ετών προθεσμία νά παρείχετο, ή απάντησις θά ήτο ή ίδια."
"Οί Έλληνες εδίδαξαν δία
μέσου τών αιώνων τήν αξιο-

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην
παγκόσμια ιστορία που αναγκάστηκε
να αντιμετωπίσει τους στρατούς τεσσάρων χωρών ταυτόχρονα, Αλβανίας,
Ιταλίας, Γερμανίας, και Βουλγαρίας. Και
τα κατάφερε. Αυτό το γεγονός από μόνο
του αναδεικνύει ότι Η ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ ΣΤΑ
ΕΘΝΗ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟ ΠΥΡΩΜΑ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΜΕ ΑΙΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Οι νεκροί Ελληνες στρατιώτες ανήλθαν κατά
την διάρκεια των 219 ημερών στους 13.676
Κατά την διάρκεια της τετραπλής κατοχής
που ακολούθησε τα κατοχικά στρατεύματα
εκτέλεσαν :
Αλβανοί: 1165 (Πάργα, Μαργαρίτιο, Παραμυθία)
Ιταλοί: 8000, Boύλγαροι: 25000
(ΣΗΜ.: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟ!!!)
Γερμανοί: 50000
Συνολικες απώλειες σε ποσοστό επί του πληθυσμού (εκτελέσεις, κακουχίες, μάχες)
Ελλάς
10%
(750.000)
Σοβ. Ενωση
2,8%
Ολλανδία 2,2%
Γαλλία
2%
Πολωνία 1,8%
Γιουγκοσλαβία 1,7%
Βέλγιο
1,5%

πρέπειαν. Οταν όλος ό κόσμος
είχε χάσει κάθε ελπίδα, ό Ελληνικός λαός ετόλμησε νά αμφισβητήσει τό αήττητον τού γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας τό υπερήφανον πνεύμα
τής ελευθερίας."
(Από ραδιοφωνικό λόγο πού
εξεφώνησε στίς 10/6/1943.)
"Ο ηρωικός αγών τού ελληνικού λαού.κατά τής επιθέσεως
τής Γερμανίας, αφού τόσον
παταγωδώς ενίκησε τούς Ιταλούς στήν απόπειρά τους νά
εισβάλλουν στό ελληνικό έδαφος, γέμισε μέ ενθουσιασμό τίς
καρδιές τού αμερικανικού λαού
καί εκίνησε τήν συμπάθειά του.
Πρό ενός καί πλέον αιώνος,
κατά τόν πόλεμον τής ελληνικής ανεξαρτησίας, τό εθνος
μας.εξέφρασε τήν φλογερή του
συμπάθεια γιά τούς Ελληνες
καί ευχότανε γιά τήν ελληνική

νίκη." (Δήλωσή τουστό Υπατο
Συμβούλιο τής Αχέπα στίς
25/04/1941, πού μεταδώθηκε
ραδιοφωνικά από τόν Λευκό
Οίκο.)

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ
"10 Απριλίου 1941, μετά τήν
Συνθηκολόγηση μέ τήν Γερμανία παραδίδονται τά οχυρά
Παλιουριώτες καί Ρούπελ. Οί
Γερμανοί εκφράζουν τόν θαυμασμό τους στούς Ελληνες
στρατιώτες, δηλώνουν ότι
αποτελεί τιμή καί υπερηφάνεια
τό ότι είχαν σάν αντίπαλο έναν
τέτοιο στρατό καί ζητούν από
τόν Ελληνα διοικητή νά επιθεωρήση τόν Γερμανικό στρατό
ώς ένδειξι τιμής καί αναγνωρίσεως! Η Γερμανική Σημαία
υψώνεται μόνο μετά τήν πλήρη
αποχώρηση τού Ελληνικού
Στρατού.
"Ενας Γερμανός αξιωματικός
τής αεροπορίας εδήλωσε στόν
διοικητή τής ομάδος μεραρχιών Ανατολικής Μακεδονίας
αντιστράτηγον Δέδεν ότι ό
Ελληνικός Στρατός ήταν ό
πρώτος στρατός στόν οποίον
τά στούκας δέν προκάλεσαν
πανικό. "Οι στρατιώται σας''
είπε, ''αντί νά φεύγουν αλλόφρονες, όπως έκαναν είς τήν
Γαλλία καί τήν Πολωνία, μας
επυροβόλουν από τας θέσεις
των.''
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11η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

H

ΣΕΚ πάντοτε με υπευθυνότητα και σύνεση θα συνεχίσει την ανιδιοτελή προσφορά της προς τους εργαζόμενους και την κυπριακή κοινωνία, και θα στηρίζει έμπρακτα
την εργαζόμενη γυναίκα, που
αποτελεί ισότιμο μέλος στην
κοινωνία μας.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΚΗ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Αναφέρθηκε στις πολλαπλές
ανισότητες και διακρίσεις που
αντιμετωπίζει στο χώρο εργασίας επισημαίνοντας πως τα
στερεότυπα είναι πολύ πιο
ισχυρά από τις νομοθεσίες.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου
ανεπτύχθη μια εποικοδομητική
συνάντηση για ζητήματα που
αφορούν την ψυχολογική βία
στους χώρους εργασίας αλλά
και το απαράδεκτο φαινόμενο
της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τη θέση αυτή διατύπωσε από
το βήμα της 11ης Παγκύπριας
Συνδιάσκεψης του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
που πραγματοποιήθηκε στο
οίκημα της ΣΕΚ την Πέμπτη 22
Οκτωβρίου 2015.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα
στην παρουσία 130 και πλέον
αντιπροσώπων ο κ. Μωυσέως
τόνισε χαρακτηριστικά πως σε
μια εποχή που οι επιπτώσεις
της Παγκόσμιας Οικονομικής
Κρίσης δημιουργούν έντονα
συναισθήματα
εργασιακής
ανασφάλειας, όπως η ανεργία,
η απορρύθμιση των εργασια-

σθένος.

κών σχέσεων, η συρρίκνωση
του κοινωνικού κράτους, η
προαγωγή της ισότητας, εξακολουθεί, την τελευταία τουλάχιστον πενταετία να βρίσκεται στο περιθώριο, με αποτέλεσμα η γυναικεία απασχόληση να παρουσιάζει σοβαρά
ελλείμματα.
Κάλεσε δε την πολιτεία να

προωθήσει πολιτικές που να
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου προς όφελος της
οικονομίας και της κοινωνίας
ευρύτερα.
Η υπουργος εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου στο χαιρετισμό
που απηύθυνε επεσήμανε πως
η κοινωνία συνεχίζει να ταυτίζει τη γυναίκα με παραδοσια-

κούς ρόλους παρά το γεγονός
πως κατάφερε να ενταχθεί
δυναμικά στη αγορά εργασίας.
Στην εισηγητική της ομιλία η
γραμματέας του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαϊα κάλεσε τις
γυναίκες να πολεμούν τις αδικίες που ξεφυτρώνουν μπροστά τους με δυναμισμό και

Οι αντιπρόσωποι ενέκριναν
την έκθεση δράσης και ενέκριναν ψήφισμα.
Η συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε
με την εκλογή του νέου γενικού
συμβουλίου του Τμήματος που
θα κληθεί να χαράξει την πολιτική για την επόμενη τετραετία.

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Δέσποινα Ησαϊα, γ.γραμματέας Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η

ισότητα δεν είναι πολυτέλεια. Αποτελεί ανάγκη της σύγχρονης εποχής, αλλά
και βασικό τεκμήριο της συνειδητής προσπάθειας, που θα πρέπει να καταβάλει η κοινωνία, η πολιτεία, η κυβέρνηση και οργανωμένοι φορείς, να ανατρέψουμε τα ισχυρά στερεότυπα που ταυτίζουν τους
ανθρώπους με συγκεκριμένους ρόλους.
Για ποιαν ισότητα, μιλάτε, διερωτούνται κάποιοι;
Αφού το ζήτημα αυτό έχει επιλυθεί με νομοθετική
κατοχύρωση! Σε αυτούς τους κάποιους απαντούμε: Δεν
το λέμε εμείς! Το λέει η καθημερινότητά μας, το λένε οι
μελέτες και οι αριθμοί. Διαθέτουμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την Ίση Αμοιβή. Το χάσμα αμοιβών
που αγγίζει το 16% βρίσκεται ενώπιον μας. Διαθέτουμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την σεξουαλική
παρενόχληση. Το απαράδεκτο όμως αυτό φαινόμενο
καταδυναστεύει εργαζόμενες στο χώρο της δουλειάς
τους. Ουδέποτε υπήρξαμε ισοπεδωτικοί, ούτε και
αγνώμονες. Σίγουρα επήλθε σημαντική πρόοδος. Οι βελτιώσεις στις νομοθεσίες
ήταν δραστικές. Το χάσμα, όμως, μεταξύ θεωρίας και πράξης, είναι ακόμη πολύ
μεγάλο και χρειάζονται ακόμη πολλά να γίνουν για να σμικρυνθεί.
Ομολογουμένως, η θέση και η ποιότητα ζωής των γυναικών τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, είτε μέσω της νομοθεσίας, είτε με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές που
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε
Οι γυναίκες ας τολμήσουν.
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Την
Μπορούν να κερδίσουν αυτό
τελευταία πενταετία, όμως, δηλαδή την
περίοδο της οικονομικής κρίσης, η
που δικαιούνται
καταστρατήγηση θεμελιωδών γυναικείων δικαιωμάτων, είναι εμφανής.
Μήπως το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν
προϊόν μιας πλασματικής η επιφανειακής προσέγγισης.

√

Οι έμφυλες ανισότητες και οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, εξακολουθούν
να υφίστανται σε σημαντικούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πολύ μικρή συμμετοχή των γυναικών, σε θέσεις
ηγεσίας, είτε μιλάμε για θέσεις εργασίας, είτε για τον χώρο της πολιτικής.
Οι ευθύνες για αυτήν την αρνητική εικόνα βαραίνουν σίγουρα και τα δύο φύλα,
αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νοοτροπίες, αναχρονιστικές προσεγγίσεις αλλοτινών εποχών και ομολογουμένως μια έντονη και υπόγεια
τάση να υποτιμούμε τις ικανότητες των γυναικών, αναχαιτίζουν την πορεία τους
στην πρόοδο. Και το λυπηρό είναι πως ευθέως δε λέμε σε μια γυναίκα «τράβα
κυρά μου στην κουζίνα σου, εκεί ανήκεις». Απλά την πυροβολούμε με σεξιστικούς
σχολιασμούς, εν τη απουσία της. Δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί και προπαντός
ηθικοί κανόνες ακόμα κι όταν δίνουμε στην «καημένη» την ευκαιρία να απαντήσει. Τις πλείστες φορές στην πορεία ανέλιξης της καθεμιάς από εμάς πονηρά μυαλά εκτρέφουν ένα σωρό μειωτικά σχόλια για να ισοπεδώσουν το διορισμό μας σε θέση κλειδί.

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαΐα
Εύη Λουκά
Ροδούλα Σκουρή
Ντίνα Ζάκου
Νατάσα
Γιωργαλλή
Ιωάννου
Γεωργία Επιστηθίου
Μαρία Ιωαννίδου

Ανδρούλλα Χατζηγιάγκου
Nατασία Ιωάννου
Βάσω Κωνσταντίνου
Γιώτα Ζαβρού
Γιώτα Φιλίππου
Σουσάννα Γεωργίου
Νίκη Χαλαμάντουρου

Σταυρούλλα Μαρίνου
Μαρία Πρωτοπαπά
Κατερίνα Παμπακά
Γεωργία Σάββα
Έλενα Κούσουλου
Μάρω Κουάλη
Μαρία Μιχαηλίδου
Στάσα Γεωργιάδου
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας

ΕΠΕΙΓΕΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ανισότητα εξακολουθεί
να συντηρείται σε βάρος
του γυναικείου φύλου

Δ

ε νοείται ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας
,όταν οι ληφθείσες πολιτικές απο-

φάσεις δεν περικλείουν τις ανάγκες του μισού και πλέον πληθυσμού της χώρας.
Δε νοείται, οι εκσυγχρονισμένες
νομοθεσίες που αφορούν την
μητρότητα, την Ίση Αμοιβή, τη
γονική άδεια και την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση, να μην
εφαρμόζονται με επάρκεια στους
χώρους εργασίας, λόγω μη αποτελεσματικού ελέγχου από τους
μηχανισμούς εποπτείας εφαρμογής της νομοθεσίας.
Η Κυπριακή Κοινωνία, υστερεί
επίσης σε βασικούς τομείς σε
σχέση με
τη συμμετοχή της
Κύπριας γυναίκας
στα κέντρα

λήψης αποφάσεων, την ισότιμη
ανέλιξη και προαγωγή, καθώς και
τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας,
δημιουργώντας
στη
γυναίκα συνεχή και ανυπέρβλητα
διλήμματα και εμπόδια.
Η ΣΕΚ αναμένει από την Κυβέρνηση
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
καιρών και να υιοθετήσει πολιτικές, που να προσφέρουν την
ευκαιρία στην ίδια την κοινωνία να
επωφελείται των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων και δεξιοτήτων , ισότιμα και των δύο
φύλων δίδοντας διεξόδους από τα
σοβαρά αδιέξοδα στην αγορά
εργασίας.

9

Δ

υστυχώς, τα εμπειρικά δεδομένα αποδεικνύουν
ότι παρά το γεγονός ότι ο ρόλος και η θέση της
γυναίκας έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανισότητα εξακολουθεί να
συντηρείται εις βάρος του γυναικείου φύλου,
πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι η νομοθετική
προστασία δεν είναι από μόνη της αρκετή για να
εξαλειφθούν οι διακρίσεις μεταξύ ανδρών και
γυναικών. Οι αιτίες
που έχουν δημιουργήσει την ανισότητα
είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα
και τα στερεότυπα
που επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την
κοινωνική, πολιτική
και επαγγελματική
πορεία και ανέλιξη
των γυναικών μέχρι
σήμερα.
Η γυναίκα κατάφερε να πετύχει με τους αγώνες
της την είσοδό της στην αγορά εργασίας, εντούτοις, η κοινωνία συνεχίζει να την ταυτίζει με το
ρόλο της μητέρας και της συζύγου και συνεπώς με
όλες τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Η διαιώνιση
αυτών των πεπαλαιωμένων αντιλήψεων και των
στερεοτύπων στέκονται εμπόδιο στην επαγγελματική καριέρα των γυναικών, οι οποίες καταλήγουν
να εκπροσωπούνται στην προσωρινή και μερική
απασχόληση και σε χαμηλής εξειδίκευσης επαγγέλματα.
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αναγνωρίζει την ισότητα των φύλων
ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιώδες
στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για αυτό και
τοποθετεί την προώθησή της στο επίκεντρο των
δραστηριοτήτων του, μέσω της συνεχούς υλοποίησης δράσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση
κάθε διάκρισης λόγω φύλου.
Το δικαίωμα των γυναικών στην ίση μεταχείριση
στην απασχόληση και την επαγγελματική ανέλιξη
είναι αναφαίρετο και ως Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρούμε
ευθύνη μας να το διασφαλίζουμε. Μέσα από τη
συνεργασία μας με τους κοινωνικούς εταίρους, σε
πνεύμα παραγωγικού κοινωνικού διαλόγου,
πιστεύω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε πολύ
θετικά στην προώθηση του στόχου της ισότητας.

• Η διαιώνιση στερεότυπων αντιλήψεων στέκονται
εμπόδιο στην επαγγελματική καριέρα των γυναικών
• Η Ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελειώδες
ανθρώπινο δικαίωμα
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Ε

Ευχαριστώ ΔΕΝ
θα πάρω

ίναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι οι
κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την διάθεσή μας και την
υγεία του οργανισμού. Την φθινοπωρινή
εποχή η καταθλιπτική διάθεση μπορεί να
προκαλέσει όχι μόνο κόπωση και κατάθλιψη αλλά και σοβαρά προβλήματα υγειάς.
«Όταν η ψυχή υποφέρει, το σώμα αρρωσταίνει» - επειδή όλες οι ασθένειες έχουν
ένα κοινό, δηλαδή προκαλούνται από την
αδυναμία του νευρικού συστήματος και
τον αδύνατο ανοσοποιητικό σύστημα, που
οφείλεται στον ανθυγιεινό τρόπο ζωής.
Για αυτό τον λόγο η καθεμία νεύρωση,
ψύχωση, κατάθλιψη επιδεινώνονται την
φθινοπωρινή εποχή.
Δεν παθαίνει ο καθένας την κατάθλιψη του
φθινοπώρου. Οι άνθρωποι με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα μπορούν να την αντιμετωπίσουν χωρίς κανένα πρόβλημα αμέσως εφόσον νιώσουν την κόπωση. Η
κατάθλιψη το φθινόπωρο εμφανίζεται με
ξεχωριστό τρόπο. Άλλοι είναι πιο άκεφοι
και αδιάφοροι, άλλοι πιο στεναχωρημένοι
από
το
κανονικό,
άλλοι είναι
οξύθυμοι,
υπάρχουν
όμως και
άνθρωποι
που
δεν
αισθάνονται καθόλου δυσφορία.
Σε περίπτωση που δεν υποφέρετε από μία
πιο σοβαρή ψυχική ασθένεια, μπορείτε να
την ξεπεράσετε την κατάθλιψη, που εμφανίζεται την φθινοπωρινή εποχή. Για αυτό
τον λόγο χρειάζεσται να έχετε ισχυρό
ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Μερικές
συμβουλές πώς να βοηθήσουμε στον εαυτό
μας:
• Η μεταβατική περίοδος του φθινοπώρου
είναι η εποχή, στην οποία ετοιμάζουμε την
γκαρνταρόμπα μας για το χειμώνα. Για
τους περισσότερους ανθρώπους και ειδικά
για τις γυναίκες, τα ψώνια επηρεάζουν
θετικά την διάθεσή τους και επομένως την
βελτιώνουν, προκαλώντας και το αίσθημα
χαράς. Αρκετά είναι να αγοράσετε ακόμα
και ένα πράγμα, που σας αρέσει ή κάτι
προσωπικό για τον εαυτό σας.
• Να κάνετε περισσότερο σεξ – ο οργανισμός βοηθάει στην απελευθέρωση της
ορμόνης της ευτυχίας – ενδορφινών στο
μυαλό.
• Η θετική σκέψη – Η κάθε εποχή έχει την
γοητεία του και εμείς έχουμε τον τρόπο
μας με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε.
Όσο πιο πολύ γελάμε και χαιρόμαστε,
τόσο πιο πολύ το σώμα μας παράγει την
ορμόνη της ευτυχίας. Κάνετε περισσότερες
βόλτες και απολαύστε τα ωραία τοπία,
που το φθινόπωρο σας προσφέρει – μια
γραφική και όμορφη μάγια από χρυσά
χρώματα.
• Να ασχολείστε με αθλητισμό – η τακτική
άσκηση του αθλητισμού εξασφαλίζει την
καλή σας διάθεση. Το γεγονός ότι κάνετε
τακτικά τις ασκήσεις σας σημαίνει ότι
ενδιαφέρεστε για την υγεία σας και οι
άνθρωποι που φροντίζουν τον εαυτό τους
έχουν καλύτερη αυτοπεποίθηση και καλό
αυτοσεβασμό όσον αφορά τις προσωπικές
τους ικανότητες – είναι αισιόδοξοι και
πολύ σπάνια επηρεάζονται από την καταθλιπτική διάθεση.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Έξυπνοι τρόποι για να μείνετε ξύπνιοι χωρίς τη βοήθεια... καφεΐνης!
Τ

ο να παραμείνετε ξύπνιοι στον
χώρο εργασίας μπορεί να αποδειχτεί μια πραγματική πρόκληση όταν
είστε κουρασμένοι, έχετε βαρεθεί, ή
δεν έχετε κοιμηθεί καλά την προηγούμενη μέρα. Αλλά πριν βάλετε (ακόμα)
ένα ποτήρι καφέ, ή καταφύγετε σε
κάποιο ενεργειακό ποτό (όλα βασίζονται στην καφεΐνη), δοκιμάστε τους
παρακάτω απλούς τρόπους για να
διεγείρετε τις αισθήσεις σας και να
παραμείνετε σε εγρήγορση.

σας κρατάει σε εγρήγορση. Συνδέστε
τα ακουστικά στα ηχεία, αν χρειαστεί,
προκειμένου να μην ενοχλείτε τους
γύρω σας.
Οσμή - οσφρητική υποκίνηση: Στην
αρωματοθεραπεία τα αιθέρια έλαια
από μέντα (για την ενίσχυση της ενέργειας), από δεντρολίβανο (για την
οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης),
από ευκάλυπτο (για την αύξηση του
οξυγόνου), από ξύλο κέδρου (για να

Οπτικά ερεθίσματα: Μεγιστοποιήστε
την έκθεσή σας στο φως. Το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού σας ρυθμίζεται από την ποσότητα του φωτός
γύρω σας. Περισσότερο φως σημαίνει
αυξημένη εγρήγορση. Ανοίξτε τα
πατζούρια και αφήστε το φως του
ήλιου να μπει. Βγείτε έξω, ή ανοίξτε
όλα τα φώτα στο γραφείο σας ή γύρω
από το χώρο εργασίας σας.

νερό. Κρατήστε ένα ποτήρι ή μπουκάλι νερό κοντά σας και να πίνετε από
αυτό όλη την ημέρα. Η αφυδάτωση
μπορεί να σας αφήσει κουρασμένους,
νωθρούς και με υπνηλία.
Φάτε μια ενεργειακή μπάρα δημητριακών: Οι ξηροί καρποί και τα
φρούτα (όπως μπανάνες, μήλα και
φράουλες) είναι σίγουρο ότι θα σας
βοηθήσουν. Άλλη μια λύση είναι το
απλό γιαούρτι με μούσλι. Αποφύγετε
υδατάνθρακες και ζαχαρούχα σνακ
που σας κάνουν μετά από λίγο να
νιώθετε υπνηλία.
Ερεθίσματα αφής: Ρίξτε κρύο νερό
στο πρόσωπό σας. Όταν το σώμα
σας εκτίθεται σε κρύο νερό, προσαρμόζεται για να ρυθμίσει την εσωτερική του θερμοκρασία. Αυτή η διαδικασία σας κρατά σε εγρήγορση.

Άσκηση για τα μάτια. Περιστρέψτε
τα μάτια σας προς κάθε κατεύθυνση
και ανοιγοκλείστε τα μερικές φορές. Η
εργασία μπροστά από μια οθόνη
υπολογιστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει σε
κόπωση των ματιών. Κάντε συχνά
διαλείμματα σκοπίμως.

ενεργοποιήσετε το μυαλό σας) και
από κανέλα (για τη βελτίωση του χρόνου αντίδρασης σας) είναι αποδεδειγμένο ότι διεγείρουν και ξαγρυπνούν
τον εγκέφαλο. Τα εσπεριδοειδή, όπως
τα λεμόνια, τα γκρέιπφρουτ και τα
πορτοκάλια είναι επίσης φυσικά
οσφρητικά διεγερτικά.

Ακουστική διέγερση: Ακούστε μουσική. Δοκιμάστε οποιαδήποτε μουσική

Γευστική διέγερση: Πίνετε άφθονο

Μπείτε σε κίνηση: Σηκωθείτε από την
καρέκλα σας και περπατήστε, ή κάντε
ένα μικρό τρέξιμο, ή ίσως ανεβοκατεβείτε γρήγορα τις σκάλες. Επίσης
κάντε εκτάσεις, μικρά άλματα, προβολές, push-ups και κάμψεις, αν το
επιτρέπει ο χώρος και ο χρόνος σας.
Αν πρέπει να είστε πιο διακριτικοί,
τότε κουνήστε γρήγορα τα πόδια σας
και κάντε αναπηδήσεις με τα γόνατά
σας πάνω και κάτω.

ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΔΙΔΥΜΟ ΜΕΛΙ ΚΑΝΕΛΛΑ
• Υπέροχος συνδυασμός που προσφέρει ανεκτίμητη αξία στον οργανισμό σας
Α’ Μέρος

Ό

σο κι αν ακούεται δυσκολοπίστευτο, εν τούτοις το μείγμα
μελιού και κανέλας συμβάλλει ενεργητικά στην θεραπεία αρκετών ασθενειών. Οι επιστήμονες σήμερα δέχονται, επίσης, το μέλι ως «RamBan»
(πολύ αποτελεσματικό) φάρμακο για
όλα τα είδη ασθενειών. Το μέλι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί χωρίς παρενέργειες σε κάθε είδους ασθένειες. Μολονότι
το μέλι είναι γλυκό, εάν ληφθεί στη
σωστή δοσολογία ως φάρμακο, δεν
βλάπτει ακόμα και τους διαβητικούς
ασθενείς. Το «World News», ένα περιοδικό στον Καναδά, έχει δώσει τον
ακόλουθο κατάλογο των ασθενειών
που μπορεί να θεραπευτούν με μέλι
και κανέλα, όπως έχει ερευνηθεί από
δυτικούς επιστήμονες:
Καρδιοπάθεια: Κάντε μια πάστα από
μέλι και κανέλα σε σκόνη, απλώστε
την πάνω στο ψωμί, αντί για μαρμελάδα και να την τρώτε τακτικά για το
πρόγευμα
Μειώνει τη χοληστερόλη στις αρτηρίες και σώζει από καρδιακή προσβολή. Επίσης όσοι είχαν ήδη μια καρδιακή προσβολή, αν κάνουν αυτή τη διαδικασία καθημερινά, θα τους βοηθήσει να μην ξαναπάθουν. Η τακτική
χρήση της πιο πάνω διαδικασίας
βοηθά στη σωστή λειτουργία της
αναπνοής και δυναμώνει τους παλμούς της καρδιάς. Όσο μεγαλώνουμε,
οι αρτηρίες και οι φλέβες χάνουν την
ευελιξία τους και φράζουν. Το μέλι
και η κανέλα αναζωογονούν τις αρτηρίες και τις φλέβες.
Αρθρίτιδα: Ασθενείς με αρθρίτιδα,
μπορούν να λαμβάνουν καθημερινά,
πρωί και βράδυ, ένα φλιτζάνι ζεστό

νερό με δύο κουταλιές μέλι και ένα
μικρό κουταλάκι του γλυκού σκόνη
κανέλας. Εάν λαμβάνεται τακτικά,
ακόμη και οι χρόνιες αρθρίτιδες μπορεί να θεραπευτούν. Σε μια πρόσφατη
έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, διαπιστώθηκε
ότι όταν οι γιατροί φρόντιζαν τους
ασθενείς τους με ένα μείγμα από μια
κουταλιά της σούπας μέλι και μισό
κουταλάκι του γλυκού
κανέλα
σε
σκόνη πριν από το
πρωινό, διαπίστωσαν ότι μέσα
σε μια εβδομάδα,
από τα 200
ά τ ο μ α
που είχαν
υποστεί
την φροντίδα, σχεδόν 73
ασθενείς είχαν εντελώς
απαλλαγεί από τον πόνο και
μέσα σε ένα μήνα, κυρίως όλοι οι
ασθενείς που δεν μπορούσαν να περπατήσουν ή να μετακινηθούν, εξαιτίας της αρθρίτιδας, άρχισαν να περπατάνε χωρίς πόνο.
Κυστίτιδα: Πάρτε δύο κουταλιές της
σούπας σκόνη κανέλας και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι σε ένα ποτήρι
χλιαρό νερό και πιείτε το. Καταστρέφει τα μικρόβια στην ουροδόχο κύστη.
Πονόδοντος: Κάντε μια πάστα από
ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε
σκόνη και πέντε κουταλάκια του γλυκού μέλι και απλώστε την στο δόντι
που σας πονάει. Μπορείτε να το
απλώνετε τρεις φορές την ημέρα
μέχρι το δόντι να σταματήσει να σας
πονά.

Χοληστερόλη: Δύο κουταλιές της
σούπας μέλι και τρία κουταλάκια του
γλυκού κανέλα σε σκόνη, αναμιγμένα
σε 456 γραμμάρια νερού τσαγιού, που
χορηγείται σε έναν ασθενή χοληστερόλης, έδειξε ότι μειώνει το επίπεδο
της χοληστερόλης στο αίμα κατά 10%
μέσα σε δύο ώρες. Όπως αναφέρεται
και στους ασθενείς αρθρίτιδας, εάν
λαμβάνεται τρεις φορές την ημέρα,
κάθε χρόνια χοληστερόλη θεραπεύεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο
εν λόγω περιοδικό, το αγνό μέλι όταν
λαμβάνεται με φαγητό ανακουφίζει
από την χοληστερόλη.
Κρυολόγημα: Αυτοί που πάσχουν
από κοινά ή σοβαρά κρυολογήματα πρέπει να
λαμβάνουν μια
κουταλιά της
σούπας χλιαρό
μέλι με 1/4 κουτάλι κανέλα σε
σκόνη καθημερινά, για τρεις ημέρες. Η
διαδικασία αυτή θα θεραπεύσει
περισσότερο τον χρόνιο βήχα, το
κρυολόγημα και θα καθαρίσει τα
ιγμόρεια.
Διαταραχές στομάχου: Όταν το μέλι
λαμβάνεται με σκόνη κανέλας θεραπεύει τον πόνο στο στομάχι και επίσης καθαρίζει τα έλκη του στομάχου
από τη ρίζα.
Αέρια στομάχου (φουσκώματα):
Σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν
στην Ινδία και την Ιαπωνία, έδειξαν
ότι αν το μέλι λαμβάνεται με κανέλα
σε σκόνη το στομάχι απαλλάσσεται
από τα αέρια.

(Το Β’ και τελευταίο μέρος
στην επόμενη έκδοση)
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Δ’ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
20ο Μυστικό Επιτυχίας

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ
Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούμε. Εκτός από τον ίδιο το
φόβο.
«Αν θέλεις να γίνει επιτυχημένος γρηγορότερα, θα πρέπει να
διπλασιάσεις το ρυθμό των
αποτυχιών σου. Η επιτυχία
βρίσκεται στην άλλη πλευρά
της αποτυχίας».
Τολμήστε να προχωρήσετε
μπροστά. Οι αυτοδημιούργητοι
εκατομμυριούχοι δεν είναι τζογαδόροι, αλλά είναι πάντα
πρόθυμοι να αναλάβουν υπολογισμένα ρίσκα προς την
κατεύθυνση των στόχων τους,
ώστε να πετύχουν καλύτερα
αποτελέσματα. Η στάση σας
μάλιστα απέναντι στην ανάληψη ρίσκου είναι ίσως η πιο
σημαντική ένδειξη σχετικά με
την ετοιμότητά σας να γίνετε
πλούσιοι.
Όποτε αντιμετωπίζετε μια
κατάσταση που ενέχει ρίσκο,
κάντε στον εαυτό σας το εξής
ερώτημα: ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε
να συμβεί, αν συνεχίσω; Κατόπιν, όπως είπε και ο αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος, Τ.
Πολ Γκέτι, θα πρέπει να εξασφαλίζετε πως, ότι και αν
είναι αυτό, δεν θα συμβεί.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι
φοβούνται την αποτυχία. Όλοι
φοβούνται την ανέχεια και τη
φτώχεια. Όλοι φοβούνται
μήπως κάνουν κάποιο λάθος
με σοβαρές συνέπειες. Όμως οι
αυτοδημιούργητοι εκατομμυριούχοι είναι εκείνοι που συνει-

ΕΥΖΩΪΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
• 24 μυστικά επιτυχίας που θα σας οδηγήσουν στην οικονομική αυτοδυναμία
ταχύτερα και ευκολότερα!
δητά και αποφασιστικά αντιμετωπίζουν το φόβο και αναλαμβάνουν δράση έτσι κι
αλλιώς. Ο Ραλφ Γουάλντο
Έμερσον έγραψε: «Αποκτήστε
τη συνήθεια να κάνετε στη ζωή
σας τα πράγματα που φοβάστε. Αν κάνετε τας πράγματα
που φοβάστε, ο θάνατος του
φόβου είναι σίγουρος».

21ο Μυστικό Επιτυχίας

ΠΕΡΑΣΤΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ
«ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΝΗΣ»
Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί
να αντικαταστήσει την επιμονή. Το ταλέντο δεν μπορεί.
Τίποτα δεν είναι πιο συνηθισμένο από αποτυχημένους
ταλαντούχους ανθρώπους. Η
ιδιοφυΐα δεν μπορεί. Η μη αναγνωρισμένη ιδιοφυΐα αποτελεί
παροιμιώδη φράση. Η μόρφωση δεν μπορεί. Ο κόσμος είναι
γεμάτος από μορφωμένα ναυ-

22ο Μυστικό Επιτυχίας

ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ
ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μάθετε να ζείτε σε επιχειρηματικό χρόνο, και όχι σε γραφειοκρατικό.»
Μάθετε να έχετε σωστή επιχειρηματική νοοτροπία, δηλαδή
μάθετε να βλέπετε διεξόδους
στη ζωή σας και όχι προβλήματα.
ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

Κατόπιν, απλώς κάντε το!

σοφος, έγραψε κάποτε: « Οι
περιστάσεις δεν φτιάχνουν τον
άνθρωπο. Απλά τον αποκαλύπτουν στον ίδιο του τον
εαυτό».

«Αποκτήστε επιχειρηματική
σκέψη- θετική νοοτροπία.

Όταν ενεργείτε θαρραλέα,
αόρατες δυνάμεις σπεύδουν να
σας βοηθήσουν.
Εντοπίστε ένα μεγάλο φόβο
στη ζωή σας, για παράδειγμα,
αποτυχία, κριτική ή αποδοκιμασία και αποφασίστε να
ενεργήσετε σαν ο φόβος αυτός
να μην υπήρχε. Φανταστείτε
ότι η επιτυχία σας θα ήταν
εξασφαλισμένη, αν αναλαμβάνατε δράση προς την κατεύθυνση των στόχων και των
ονείρων σας.
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άγια. Η επιμονή και η αποφασιστικότητα είναι από μόνες
τους παντοδύναμες.
Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ η σιδερένια
αρετή του χαρακτήρα. Η επιμονή είναι για το χαρακτήρα
ενός ανθρώπου ότι είναι και ο
άνθρακας για το ατσάλι. Είναι
η απολύτως απαραίτητη
αρετή που πηγαίνει χέρι-χέρι
με κάθε μεγάλη επιτυχία στη
ζωή.
Να ένα από τα πιο σπουδαία
μυστικά της επιμονής και την
επιτυχίας: προετοιμάστε τον
εαυτό σας υποσυνείδητα για
να επιδείξετε επιμονή, πολύ
πριν εμφανιστούν οι δυσκολίες
και οι απογοητεύσεις που αναπόφευκτα θα συναντήσετε
στην ανοδική σας πορεία προς
την επιτυχία. Αποφασίστε εν
των προτέρων ότι ποτέ δεν θα
τα παρατήσετε, ότι και αν
συμβεί.

πρόβλημα ή μια δυσκολία, δεν
έχετε στη διάθεσή σας αρκετό
χρόνο για να αναπτύξετε την
απαιτούμενη επιμονή ώστε να
αντιμετωπίσετε την αναποδιά
ή την απογοήτευση. Αν όμως
έχετε εκ των προτέρων καταστρώσει σχέδια για τα αναπόφευκτα σκαμπανεβάσματα της
ζωής, όταν αυτά έρθουν, εσείς
θα είστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Θα είστε έτοιμοι να
τα αντιμετωπίσετε.

• Ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση
• Βλέπει παντού δυνατότητες
• Αντιμετωπίζει τα προβλήματα σαν καταστάσεις που μπορούν και πρόκειται να λυθούν
• Πιστεύει ότι η ζωή είναι
ωραία γνωρίζοντας ότι μπορεί
επίσης να είναι δύσκολη
• Θεωρεί ότι οι προκλήσεις
μπορούν να αντιμετωπιστούν
και να ξεπεραστούν

Το κουράγιο να επιμένετε σε
πείσμα των αντιξοοτήτων και
των απογοητεύσεων είναι μια
αρετή που περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο θα εγγυηθεί

• Χαίρεται και υπομένει τη ζωή

την επιτυχία σας. Το σπουδαιότερο προσωπικό σας εφόδιο
μπορεί να αποδειχθεί η προθυμία σας να επιμένετε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
Μάλιστα, η επιμονή σας αποτελεί ένα πραγματικό μέτρο
της πίστης σας στον εαυτό
σας και της ικανότητάς σας να
επιτύχετε.

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

Θυμηθείτε, τελικά η ζωή είναι
μια δοκιμασία. Για να έχετε
μεγάλες επιτυχίες, θα πρέπει
να περάσετε με επιτυχία το
«τεστ της επιμονής». Και
συχνά το τεστ αυτό είναι εντελώς αναπάντεχο. Μπορεί να
έρθει ανά πάσα στιγμή, συνήθως εκεί που ούτε καν το περιμένετε. Υποβάλλεστε στο τεστ
αυτό κάθε φορά που δείχνετε
στον εαυτό σας, και στους
άλλους γύρω σας, από τι
πραγματικά είστε φτιαγμένοι.

3. Αποκτήστε την ικανότητα αν
φέρετε σε πέρας το εγχείρημα

• Αισθάνεται παίκτης και
πιστεύει ότι θα τα καταφέρει
και θα κερδίσει στο παιχνίδι
της ζωής.

Όταν σας έχει καταβάλει ένα

23ο Μυστικό Επιτυχίας

ΑΠΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το χρήμα καθεαυτό δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό. Εμείς, αντίθετα, πιστεύουμε ότι το χρήμα είναι το χρυσό κλειδί του πολιτισμού. Δεν είναι συμπτωματικό το ότι
τον πολιτισμό και την επιστημονική πρόοδο τις συναντάμε στις πλουσιότερες χώρες. Τα πλεονεκτήματα του χρήματος είναι τεράστια, τόσο για τα άτομα, όσο και για τις κοινωνίες. Για αυτό
απαλλαγείτε από τις μεσαιωνικές σας ιδέες ότι το χρήμα είναι βρώμικο, εκφυλισμένο και σατανικό. Άλλωστε., δεν είμαστε τόσο ανόητοι, ώστε να υποστηρίζουμε ότι το χρήμα είναι πανάκεια,
αλλά σίγουρα κάνει τη ζωή ευκολότερη και ανοίγει πολλές πόρτες. Ο μοναδικός κίνδυνος είναι να
γίνει κάποιος σκλάβος του. Το χρήμα γίνεται υπέροχος υπηρέτης, αλλά και αυταρχικός αφέντης.
Είναι σημαντικό να υιοθετήσετε μια θετική άποψη για το χρήμα, καθώς θα δημιουργείτε την εικόνα του εαυτού σας. Αποτελεί το εισιτήριό σας για μεγαλύτερη ελευθερία. Την δικαιούστε. Ασκήστε
αυτό το δικαίωμα και απομακρύνετε κάθε αναστολή σας σχετικά με το χρήμα. Αν δεν το πετύχετε, δε θα μπορέσετε ποτέ να γίνετε πλούσιοι. Ωστόσο, επαγρυπνείτε. Αυτή η αναστολή συχνά
παρουσιάζεται ύπουλα, προκειμένου να σας ξεγελάσει. Όταν αναλύετε τις ιδέες σας, να θυμάστε
πάντα την ακόλουθη αρχή: Δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να μη γίνετε πλούσιοι.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΗΔΗ ΠΛΟΥΣΙΟ! Σύμφωνα με το ρητό, μια εικόνα αξίζει όσο
χίλιες λέξεις. Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λεκτική αυθυποβολή, για να αλλάξετε την εικόνα του
εαυτού σας και να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητό σας. Αυτές οι υποβολές ταιριάζουν
περίφημα σε όλους μας και είναι πάντοτε αποτελεσματικές. Ο δημιουργικός οραματισμός μπορεί
να σας βοηθήσει πολύ. Τον χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή. Σκεφτόμαστε τόσο με
εικόνες, όσο και με λόγια.
2. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ. Όλες οι σκέψεις σας τείνουν
να υλοποιηθούν στη ζωή σας. Για αυτό πρέπει να παρακολουθείτε στενά τις σκέψεις σας και να
γεμίζετε το μυαλό σας συνέχεια με σκέψεις για ευημερία, πλούτο και επιτυχία. Κάθε σκέψη είναι
ένας παλμός, ο οποίος σύμφωνα με κάποιο μυστηριώδη νόμο της έλξης, έλκει αντικείμενα, όντα
και περιστάσεις που έχουν την ίδια φύση. Άρα το αρνητικό έλκει το αρνητικό με τον ίδιο τρόπο
που το θετικό έλκει το θετικό.

Ο Επίκτητος, ο Έλληνας φιλό-

Αποκτήστε θετική νοοτροπία
διαβάζοντας θετικά βιβλία!
Μάθετε το τρίγωνο την επιτυχίας.
1. Τολμήστε να ονειρευτείτε
2. Κάντε ότι απαιτείται για να
πραγματοποιήσετε το όνειρό
σας

24ο Μυστικό Επιτυχίας

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ
ΝΑ ΣΑΣ ΚΛΕΨΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
Ένα όνειρο που παραμένει
άσβεστο με το σωστό καύσιμο
και την κατάλληλη φροντίδα,
εκπέμπει τρομερό φως. Το να
προστατέψετε το όνειρο είναι
δική σας ευθύνη. Φροντίστε να
μην επιτρέψετε σε κανέναν να
το κλέψει ή να το καταστρέψει.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Θέλεις φρέσκα λουλούδια
στο βάζο για καιρό;

Η ΜΟΛΩΧ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ο συγκλονμιστικό μήνυμα
μιάς Κύπριας φοιτήτριας

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

Ένα άκρως συγκινητικό άρθρο
δημοσίευσε στο studentlife.com.cy
η Μαρία Τσίβικου, φοιτήτρια δημοσιογραφίας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με
αφορμή το άφθονο αίμα
που ρέει στην άσφαλτο τις
τελευταίες ημέρες, η φοιτήτρια γράφει για τις τελευταίες στιγμές ενός νεαρού ο
οποίος έχασε άδικα τη ζωή
του σε τροχαίο δυστύχημα
ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, στέλνοντας ένα
μήνυμα προς όλους.Γράφει
η ίδια:
«Πες το αδυναμία της στιγμής,
έκρηξη της αδρεναλίνης, δεν
ξέρω..Αυτό που γνωρίζω όμως
είναι πως ήταν το πιο μοιραίο
μου λάθος που μου στοίχισε τη
ζωή.Δεν θυμάμαι και πολλά από
εκείνη την μέρα.. Ήταν όμως το
δώρο που ήθελα από μικρός, το
ονειρευόμουν σε όλη μου την ζωή.
Η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού
που ονειρευόμουν από πάντα να
οδηγήσω..
Οδηγούσα από πάντα μοτοσυκλέτες. Είχα στόχο στην ζωή μου να
συμμετάσχω σε αγώνες. Δεν πρόλαβα όμως.
Πόσο είχα χαρεί όταν την είδα με
την μπλε κορδέλα και το ασορτί
κράνος. Δεν περιγράφεται αυτό
που ένιωσα. Επιτέλους είχα την
δική ΜΟΥ μοτοσυκλέτα! Δεν ήταν
όνειρο.
Επιτέλους έφτασε η ώρα να την
καβαλήσω! Δεν χρειαζόμουν το

κράνος μια βόλτα μέχρι τα βουνά
θα πήγαινα. Τι το χρειαζόμουν;
Μεγάλο λάθος όμως…
Καθώς πήγαινα, δεν ξέρω ένιωσα
κάτι αλλιώτικο. Κάτι να με σπρώχνει να αναπτύξω ταχύτητα, και
να κάνω αυτό που πάντα ήθελα.
Συνεχόμενες σούζες. Όχι δεν θα το

κάνω, δεν έχω κράνος. Όχι θα το
κάνω. Έχω κάνει άπειρες φορές
σούζες χωρίς το κράνος. Η μεγάλη στιγμή μου έφτασε. Ήμουν
μόνος, εγώ και η μοτοσυκλέτα
μου. Ένιωσα ελεύθερος και άρχισα..
Όπως καταλαβαίνετε δεν ξέρω τι
έγινε μετά. Θυμάμαι μόνο πως
ήμουν σε ένα γκρεμό με την μοτοσυκλέτα μου από πάνω μου... Δεν
υπάρχει κανείς τριγύρω, δεν ξέρω
τι ώρα είναι. Νυστάζω πολύ..
Δεν γνωρίζω ποιος με βρήκε ή
πότε με βρήκε και σε τι κατάσταση ήμουν. Ξέρω μόνο ότι έφυγα
αφήνοντας πίσω τα αγαπημένα
μου πρόσωπα, την ημέρα των

γενεθλίων μου..
Συγγνώμη ρε μπαγάσες μου που
έφυγα τόσο νωρίς, πριν καν αρχίσουμε να υλοποιούμε τους στόχους μας. Συγγνώμη που δεν θα
είμαι εκεί για να γελάμε με τα
χαζά πράγματα που θα κάνετε..
Συγγνώμη που δεν θα είμαι

παρών στις χαρές σας..
Μα πάνω απ’όλα συγγνώμη ρε
πατέρα που σου στέρησα την
στιγμή να με δεις μεγάλο, κι εσένα
ρε μάνα συγγνώμη που θα σου
στερήσω τον μονάκριβο γιο σου..
Δεν το ήθελα αυτό αλλά έτσι είναι
η ζωή όταν παίζεις παιχνίδια
μαζί της.. Είχα επιλογή να σωθώ
αν έβαζα αυτό το άτιμο το κράνος, μα ο ενθουσιασμός έλεγχε την
λογική μου και δεν το έκανα..
Γι’ αυτό ρε μάγκες μου φοράτε το
ρημάδι το κράνος, μην κάνετε πως
δεν υπάρχει.. Μην αναγκάσετε
τους δικούς σας ανθρώπους να
ζήσουν χωρίς εσάς...»

«Ισραηλινός» ή «Ισραηλίτης»; Ποια
είναι η διαφορά των δύο λέξεων;

«Ισραηλινός» είναι ο
υπήκοος του σύγχρονου κράτους του Ισραήλ. Μπορεί να είναι εβραίος, χριστιανός ορθόδοξος ή καθολικός, μουσουλμάνος σιϊτης ή σουνίτης, μπαχαί κτλ. Ο όρος
δημιουργήθηκε το 1948.

Ασπιρίνη η θαυματουργή: Μπορεί να
συνηθίζεις να τη
βγάζεις από το
συρτάρι κάθε φορά
που έχεις πονοκέφαλο ή πυρετό,
αλλά αυτή τη φορά θα τη χρησιμοποιήσεις
και για έναν ακόμη λόγο. Αφού τη σπάσεις
στο γουδί (μπορείς να το κάνεις και πιέζοντάς την με ένα κουτάλι), ρίξε τη σκόνη μέσα
στο βάζο. Τα λουλούδια σου θα μείνουν μερικές ημέρες ακόμη… μυρωδάτα.

Δείξτους φροντίδα: Μπορεί αρχικά να ενθουσιάστηκες, αλλά οι μέρες πέρασαν και δεν τους έχεις
αλλάξει ούτε το νερό. Όπως και εσύ, έτσι και τα
άνθη σου θέλουν αναζωογόνηση και… ενυδάτωση.
Άλλαξέ τους το νερό, κατά προτίμηση ρίξε μέσα στο
βάζο παγωμένο νερό και κόψε τα κοτσάνια τους
διαγώνια. Με αυτό τον τρόπο θα απορροφήσουν
μεγαλύτερη ποσότητα νερού και έτσι θα στολίζουν
το σπίτι σου περισσότερες ημέρες.
Ξύδι με ζάχαρη: Το μαγικό αναζωογονητικό μείγμα
των λουλουδιών σου κρύβεται στην … κουζίνα.
Πριν τα τοποθετήσεις μέσα στο βάζο, ρίξε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη και μερικές σταγόνες
ξυδιού. Ανακάτεψέ τα καλά και ύστερα μπορείς να
τα θαυμάζεις άφοβα.

Ενας 19χρονος με παπούτσι
νούμερο 62!

Έ

νας 19χρονος από τη Βενεζουέλα, ο Τζέισον
Ροντρίγκες, είναι ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο
πόδι που έχει καταγραφεί στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.
Το νούμερο των παπουτσιών που φοράει φτάνει το
62, αφού το δεξί του πόδι έχει μήκος 40,1 εκατοστά
και το αριστερό 39,6 εκατοστά.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
Οι πλαστογράφοι

Σοβαρά … αστειάκια

Μάθετέ Το Σωστά

Ισραηλινός

έλεις όμορφα λουλούδια στο βάζο σου;
Δες πώς θα τα κρατήσεις φρέσκα για
καιρό:

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ

Ισραηλίτης
Η λέξη «Ισραηλίτης» είναι συνώνυμη λέξη του «Εβραίος». Όταν
μιλάμε για τον Λαό του Ισραήλ (αν και η αυθεντική εβραική
έκφραση είναι Γιοι του Ισραήλ), δηλαδή τους Ισραηλίτες, αναφερόμαστε στην θρησκευτική και εθνική ομάδα που συνιστούσε το
αρχαίο Βασίλειο του Ισραήλ και είναι ο λαός του Μωυσή, Σολομώντα και Ιησού. Μετά την Διασπορά των ρωμαικών χρόνων ο
όρος έχασε το εθνικό του νόημα και σήμερα περιγράφει αποκλειστικά τους πιστούς της Εβραικής θρησκείας στον μη-αγγλόφωνο κόσμο. Στον αγγλόφωνο κόσμο ο όρος είναι αδόκιμος και αναφέρεται αποκλειστικά στο Βιβλικό λαό και όχι στους σύγχρονους
εβραίους.
Εν
ολίγοις, Ισραηλίτης
είναι
αυτός
που
ανήκει στην εβραϊκή
κοινότητα και θρησκεία.

Θ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ

Π

ροφανώς για να υπάρχουν δύο λέξεις, η έννοια τους διαφέρει λίγο
ή πολύ! Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στην περίπτωση του «Ισραηλίτη»
και του «Ισραηλινού». Δεν είναι έννοιες ταυτόσημες, είναι έννοιες που
ξεχωρίζουν και διαχωρίζουν ή κάνουν ακόμα πιο ακριβές τι είναι
κάποιος. Πάμε λοιπόν να δούμε.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ήταν ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας και επειδή ήταν πλαστογράφοι είπαν να κάνουν
ψεύτικα χαρτονομίσματα.
Ο Κωστίκας λέει:
- «Ρε συ Γιωρίκα δεν φτιάχνουμε ψεύτικα λεφτά;»
- «Ναι αλλά τι αξίας;»
- «Θα κάνουμε ένα δεκαπεντάευρο.»

Αφού το έφτιαξαν, πήγαν στον
περιπτερά τον Πανίκα να τους το
χαλάσει. Λέει τότε ο Κωστίκας:
- «Πήρα μια σοκολάτα που κάνει
1 ευρώ, θα σου δώσω ένα δεκαπεντάευρο να μου δώσεις ρέστα.»
Και ο Πανίκας απαντάει:
- «Εντάξει, αλλά δεν σε πειράζει
να σου δώσω ένα οχτάευρο και
ένα εξάευρο;»

Ο Ροντρίγκες ασχολείται με το αγαπημένο του
άθλημα, το μπάσκετ. Η ζωή του ωστόσο δεν ήταν
πάντα εύκολη: Συχνά στο σχολείο έπεφτε θύμα
bullying από άλλα παιδιά που τον κορόιδευαν για
τα μεγάλα του πόδια και συχνά τον απομόνωναν
και τον χτυπούσαν. Είναι ο Βενιαμίν της οικογένειας του που ζει στην πόλη Μαρακάι της κεντρικής
Βενεζουέλας. Έχει άλλα τρία αδέλφια. Μέχρι την
ηλικία των 10 ετών είχε μία κανονική ανάπτυξη.
Τότε μέσα σε ένα χρόνο το μέγεθος του ποδιού του
μεγάλωσε από 38 σε 46. Στα 14 του δεν του προλάβαιναν παπούτσια. Του τα έφτιαχναν από χοντρό
ύφασμα και άντεχαν μόνο δύο με τρεις εβδομάδες.
Συχνά επέστρεφε στο σπίτι με τραυματισμένα
πόδια. «Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να
αντιμετωπίσω. Έβλεπα τους άλλους ανθρώπους
και έλεγα πόσο θα ήθελα να είχα ένα μικρό ζευγάρι
παπούτσια» λέει σήμερα και προσθέτει: «Υπέφερα
πάρα πολύ από τις διακρίσεις στο σχολείο. Με
προσέβαλαν και με χτυπούσαν. Συχνά επέστρεφα
στο σπίτι τραυματισμένος. Μου άρεσε να πηγαίνω
σχολείο. Ακόμη μου αρέσει. Αλλά όταν έμπαινα
στην τάξη ήθελα τη μαμά μου να μένει δίπλα μου
γιατί ήξερα ότι όταν θα ερχόταν το διάλειμμα θα
γινόμουν πάλι το παιχνίδι τους».
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μειώστε το άγχος εν τη γενέσει του

ια καθημερινότητα χωρίς
άγχος φαντάζει ιδανική για
όλους. Παρόλα αυτά, το άγχος
«κυριεύει» τους περισσότερους και
για αυτόν τον λόγο οφείλετε να
βρείτε τρόπους ώστε να το περιορίσετε. Πιο κάτω μπορείτε να ανακαλύψετε τρόπους ώστε να καταφέρετε να μειώσετε το στρες… πριν
καν αρχίσει! Ποιοι είναι αυτοί;
Μάθετέ τους πιο κάτω.

• Ξυπνήστε 15 λεπτά νωρίτερα
ώστε να μην βιάζεστε να ετοιμαστείτε και να είστε έτοιμοι στην
ώρα σας.
• Ετοιμάστε τα πράγματά σας από
το προηγούμενο βράδυ ώστε να
μην τρέχετε το πρωί.
• Κάντε πρώτα όλα αυτά που δεν
θεωρείτε και τόσο ευχάριστα.
• Μην αφήνετε πράγματα που πρέπει να γίνουν τώρα για μετά.
• Πάντα να βρίσκεστε στο ραντεβού
ή στη δουλειά σας δέκα λεπτά
νωρίτερα.
• Κοιμηθείτε αρκετά.
• Να βάλετε τη γυμναστική στην
καθημερινότητά σας.
• Να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή.

H ΣΥΝΤΑΓH ΜΑΣ
Υλικά:
2 φλ. φακές
¾ φλ. ρύζι γλασέ
1-2 φύλλα δάφνης
4-5 κουταλιές ελαιόλαδο
2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές
λωρίδες
2 κουταλάκια ζάχαρη
αλάτι, πιπέρι

• Γράψτε κάτω όλα αυτά που έχετε
να κάνετε παρά να αγχώνεστε να
τα θυμηθείτε.
• Κάντε επιπλέον αντίγραφα των
κλειδιών σας και κρύψτε τα ή
δώστε τα σε κάποιον που εμπιστεύεστε ώστε να μην δημιουργείται άγχος όταν τύχει και τα χάσετε.
• Πάντα να κρατάτε τον εαυτό σας
και το μυαλό σας απασχολημένο
ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στην
αναμονή (π.χ. στον γιατρό, στο
κομμωτήριο).
• Εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά,
τότε διορθώστε το παρά να το
αφήσετε να σας καταβάλει.
• Πείτε «όχι» όταν άτομα σας

ζητάνε να κάνετε πράγματα για τα
οποία δεν έχετε χρόνο.
• Κάντε παρέα με άτομα που αντιμετωπίζουν τη ζωή θετικά.
• Αποφύγετε ανθρώπους μίζερους
και που συνεχώς κάνουν αρνητικές
σκέψεις.
• Εάν πρέπει να κάθεστε για αρκετές ώρες, φροντίστε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα να σηκώνεστε
και να τεντώνεστε.
• Βεβαιωθείτε πως ο χώρος εργασίας αλλά και το σπίτι σας είναι
κατάλληλα οργανωμένα ώστε να
μην χάνετε τα προσωπικά σας
αντικείμενα ή έγγραφα.
• Βρείτε μια δραστηριότητα που
σας αρέσει και εντάξτε την στην
καθημερινότητά σας.
• Κάντε καλά πράγματα για άλλους
ανθρώπους.
• Μην το παρακάνετε με χρονοδιαγράμματα.
Σταματήστε να μιλάτε αρνητικά
για τον εαυτό σας.
• Τηρήστε τις δεσμεύσεις που έχετε
κάνει.
• Διώξτε περιττές υποχρεώσεις
από το πρόγραμμά σας.
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SUDOKU

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Φακές μουτζέντρα με καραμελωμένα κρεμμύδια
Ακολούθως, τις σουρώνετε, τις
επιστρέφετε στην κατσαρόλα και
προσθέτετε τη δάφνη και ζεστό
νερό να τις σκεπάσει. Αφήνετε να
κοχλάσουν για ακόμα 3-4 λεπτά
και ρίχνετε το ρύζι. Βράζετε μέχρι

Εκτέλεση:
Καθαρίζετε, ξεπλένετε τις φακές
και τις βάζετε σε μια κατσαρόλα.
Τις σκεπάζετε με νερό και τις αφήνετε να κοχλάσουν για 7-8 λεπτά.

να μαλακώσει το ρύζι και οι φακές.
Αν χρειαστεί προσθέτετε ακόμα
λίγο νερό, ενώ κατά διαστήματα
ανακατεύετε. Παράλληλα, ρίχνετε
το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και
τσιγαρίζετε τα κρεμμύδια. Προσθέτετε τη ζάχαρη και ανακατεύετε
μέχρι να καραμελώσουν τα κρεμμύδια. Τα βάζετε στην κατσαρόλα με
τις φακές, αλατοπιπερώνετε και
βράζετε για ακόμα 3-4 λεπτά. Σβήνετε τη φωτιά, αφήνετε το φαγητό
να τραβήξει όλο το νερό και σερβίρετε.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η κοινωνικότητά σου βρίσκεται στα ύψη
της και οι επαφές που θα κάνεις θα σου ανοίξουν νέους δρόμους εκεί που δεν το περιμένεις.
Καλό είναι λοιπόν να αξιοποιήσεις κάθε γνωριμία με τους γύρω σου, για να προωθήσεις τις
πρωτοπόρες σκέψεις σου.
Ταύρος: Να πάρεις κάποιες αποφάσεις και να
συνειδητοποιήσεις ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει και ότι είναι καιρός να αντιμετωπίσεις
τις διάφορες καταστάσεις στην πραγματική
τους διάσταση, χωρίς να κρύβεσαι. Κάνε τα
απαραίτητα ξεκαθαρίσματα και προχώρα
μπροστά με όσο το δυνατόν καλύτερη διάθεση.
Δίδυμοι: Το πρόγραμμά σου θα διαταραχθεί
από κάποιους αστάθμητους παράγοντες, που
θα σε βγάλουν από τη σειρά σου και ίσως να
σου χαλάσουν τη διάθεση. Μην χάνεις την
ψυχραιμία σου και κυρίως τη δυναμικότητά
σου και μην επιτρέψεις να επηρεάσουν τους
υπόλοιπους τομείς της ζωής σου.
Καρκίνος: Η διάθεσή σου είναι πολύ καλή και
αυτό φαίνεται στους γύρω σου, οι οποίοι δείχνουν το θαυμασμό τους σε κάθε σου ιδέα ή
κίνηση. Κάνε ό,τι μπορείς για να διώξεις οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο και σε κρατάει πίσω.
Είναι ώρα για αισιοδοξία και με τις κατάλληλες κινήσεις, θα μπορέσεις να βελτιώσεις πολλούς τομείς της καθημερινότητάς σου.
Λέων: Καλό είναι να μην αγχωθείς για όσα
συμβαίνουν γύρω σου, γιατί το μόνο που θα
καταφέρεις είναι να βγεις από το πρόγραμμά
σου, που είναι πολύ σημαντικό να μην το

παραβιάσεις για να πετύχεις όσα θέλεις. Η
αλήθεια είναι ότι η δυναμική σου στάση λειτουργεί με τρόπο καταλυτικό, με αποτέλεσμα
να μην αφήνεις καμία δουλειά στη μέση.
Παρθένος: Πολλές καλές εξελίξεις θα προκύψουν και θα σου δώσουν ενέργεια και δυναμικότητα, για να ξεπεράσεις κάποια προβλήματα που έχεις από το παρελθόν. Θα παρουσιαστούν ευκαιρίες που πρέπει να τις εκμεταλλευτείς, γιατί θα αποβούν ιδιαίτερα συμφέρουσες
για το μέλλον σου.
Ζυγός: Η μέρα σε βρίσκει σε πολύ καλή διάθεση και με την ενέργεια να κάνεις πολλά πράγματα. Όλα οφείλονται στα ενισχυμένα ποσοστά αυτοπεποίθησης που έχεις και μπορείς να
πετύχεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Είναι μια
από αυτές τις στιγμές που νιώθεις μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο που καταφέρνεις να
αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις.
Σκορπιός: Θα έχεις αρκετό εκνευρισμό και
ένταση από κάποια γεγονότα που δεν τα περίμενες και τα οποία θα αναστατώσουν το πρόγραμμά σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου,
γιατί όσα θέλεις να κάνεις είναι σημαντικά και
αν πανικοβληθείς θα μείνουν πίσω. Ό,τι κι αν
γίνει απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις που
μπορεί να σου δημιουργήσουν εμπόδια και με
ηρεμία βρες τις κατάλληλες λύσεις στα προβλήματά σου.
Τοξότης: Πρέπει να το πάρεις απόφαση πως
για να προχωρήσεις μπροστά, θα χρειαστεί να
αφήσεις πίσω το παρελθόν που σε κυνηγάει

ακόμα και να κάνεις δραστικές κινήσεις, που
αφορούν αποκλειστικά το μέλλον σου. Γενικά
να θυμάσαι πως δεν μπορείς να επιτρέψεις σε
παλιά λάθη να στέκονται εμπόδιο σε όσα
θέλεις να πετύχεις.
Αιγόκερως: Αν κάτι δεν σου πηγαίνει καλά,
μπορείς να αρχίσεις να διεκδικείς αυτά που
θέλεις και να μη μένεις άπραγος. Κι αν πάλι
νιώθεις ότι δεν τα καταφέρνεις μόνος σου,
μπορείς να μιλήσεις στα δικά σου άτομα και να
ακούσεις προσεχτικά αυτά που έχουν να σου
πουν. Ίσως μία δεύτερη, πιο αντικειμενική
άποψη να σου κάνει πολύ καλό, ανοίγοντας
τους ορίζοντές σου.
Υδροχόος: Το παρελθόν σου θα σε απασχολήσει, καθώς κάποια ζητήματα που νομίζεις ότι
έχουν λυθεί, θα έρθουν στο προσκήνιο και θα
σε αγχώσουν. Παρ’ όλα αυτά, θα έχεις πολλές
ευκαιρίες για να προωθήσεις τα σχέδιά σου
και να ολοκληρώσεις όσα σε απασχολούν και
μένουν στάσιμα. Προσοχή να μην τις αφήσεις
ανεκμετάλλευτες.
Ιχθείς: Η μέρα σε βρίσκει σε εγρήγορση και το
μυαλό σου δουλεύει με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να καταφέρεις να υλοποιήσεις πολλά
σχέδια που οργανώνεις εδώ και καιρό. Η δυναμική σου πλευρά δεν αφήνει τίποτα να περάσει
ανεκμετάλλευτο και αυτό σε κάνει ασταμάτητο
στις κινήσεις σου και σε φέρνει πιο κοντά στην
επιτυχία. Το παρελθόν σου θα σε απασχολήσει, καθώς κάποια ζητήματα που νομίζεις ότι
έχουν λυθεί, θα έρθουν στο προσκήνιο και θα
σε αγχώσουν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«Φρένο» στον πρύτανη

✉
Ο

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 729 - 11 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΛΗΦΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
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πρύτανης
του
κρατικοιύ
Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εισηγήθηκε στο
Συμβούλιο Παιδείας την κατάργηση των
εξετάσεων
για εισαγωγή στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρόσβαση
όλων των υποψηφίων για το πρώτο
έτος σπουδών.

νώς δεν υπολόγισε σωστά το κόστος
των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, το
επιπρόσθετο διδακτικό προσωπικό, τις
ανεξήγητες επιχορηγήσεις και την ευδοκιμία του φαινομένου του ρουσφετιού,
που θα επωμισθεί το καταχρεωμένο
κράτος μας από την εισδοχή των 8.000
νεοεισερχομένων πρωτοετών φοιτητών!

Μάλλον, όμως, η πρόταση του θα
δεχθεί... κόκκινη κάρτα γιατί, προφα-

Κυριάκος Πολυκάρπου
Πέρα Ορεινής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων και ο Αθλητικός Πνευματικός Όμιλος
Παλαιχωρίου (ΑΠΟΠ), σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το
ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 - 59

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ
την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 μετά τη θεία
λειτουργία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά
Παλαιχωρίου.
Του μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο καθηγητής Πανεπιστημίου και πρώην πρέσβης της
Κύπρου στην Αθήνα κ. Γιώργος Γεωργής.
Μετά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων της Κοινότητας
θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής του Μάτσειου Βραβείου
στην αίθουσα τελετών του ΑΠΟΠ.

ΓΝΩΜΙΚΟ

4η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
H χοροεσπερίδα του Σωματείου θα
πραγματοποιηθεί
στις 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΤΟ ROYAL HALL
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 8.30 Μ.Μ.
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ
12 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
Διακέδαση και ξεφάντωνα μέχρι
πρωίας με τον DJ Τρύφωνα
Αναστασιάδη
Η χοροεσπερίδα είναι επιχορηγημένη από το Ταμείο
Ευημερίας της ΟΒΙΕΚ – ΣΕΚ
Εισιτήρια διατίθενται από τους οργανωτικούς γραμματείς του Σωματείου

Γενική Συνέλευση Ινστιτούτου

Η

Ετήσια
Γενική
Συνέλευση
του
Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
2015 στις 6 μ.μ. στο μέγαρο της ΣΕΚ στο
Στρόβολο με τα πιο κάτω θέματα.
Πεπραγμένα • Έκθεση Δράσης του
Διοικητικού Συμβουλίου. • Ταμειακή
Έκθεση. • Έγκριση των ως άνω δύο (2)
εκθέσεων. • Θέματα που τυχόν υπεβλήθησαν γραπτώς προς το Διοικητικό
Συμβούλιο από μέλη προς λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση. • Ορισμός
Εγκεκριμένου Ελεγκτή • Εκλογές για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Πληροφορίες www.iep.org.cy τηλ. 99444000

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Το να ξέρεις αυτό που
ξέρει όλος ο κόσμος,
είναι σαν να μην ξέρεις
τίποτα. Η γνώση αρχίζει εκεί όπου αρχίζει
αυτό που ο κόσμος
αγνοεί.
Ρεμύ ντε Γκουρμόν
(1858-1915, Γάλλος
ποιητής)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ
Η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» δίνει
δύναμη στον αγώνα σου.
Διάδοσε την παντού

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα φαρμακεία
της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 31/10 – 1/11/15
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Παρασκευή
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
Σάββατο
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
Σάββατο
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Σάββατο
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Δευτέρα
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Παρασκευή
Τα αποτελέσματα της 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23 – 25/10/15
ΑΣΕΝ/ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ–ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
4-1
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
0-4
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
0-5
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
7-0
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-3
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
5-2
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1-3
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με τους αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, 24-25
Οκτωβρίου 2015, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Η ΑΚΑΝΘΟΥ – ΟΧΕΝ Περιστερώνας

4-2

Ε.Μ.Ανθούπολης – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

4-2

ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι

1-1

ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

3-3

ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς

2-0

ΘΟΙ Καπέδων – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου

4-1

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΘΟΙ Τσερίου – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

2-4

ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας

1-2

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

0-6

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΠΑΟ Κάτω Μονής

2-0

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ: ΜΟΝΗ
ΣΤΟΝ «ΟΛΥΜΠΟ»

στω και δύσκολα η Καρμιώτισσα απέδρασε με το τρίποντο από το «Γρ.
Αυξεντίου» και διατηρήθηκε στη κορυφή.
Συνεχίζει τη φρενήρη κούρσα του ο
Ολυμπιακός που ανήλθε στη 3η θέση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΕΙ Ο ΑΠΟΕΛ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥΡ;

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Έ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Τι 5άρα, τι 6άρα, τι 9άρα! Διέσυρε τη Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ Παραιτήθηκε ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων

• Αποφασιστικός ο Απόλλων καθάρισε εύκολα - Υπέκυψε
σ’ ένα ανώτερο αντίπαλο η Αγία Νάπα

• Άλωσε και το «Δασάκι» μετρώντας 5 στα 5 εκτός έδρας
η ΑΕΚ - Καλή αλλά φοβισμένη η Άχνα

• Η Δόξα πήρε το τρίποντο ενώ η Ένωση
κέρδισε τις εντυπώσεις

• Άνθισε φθινοπωριάτικα το «Τριφύλλι» - Υπέκυψε
φυσιολογικά στην ανωτερότητα των «Πρασίνων» η Πάφος

• Νέα ήττα και κατρακύλας συνέχεια για την ΑΕΛ Ψυχωμένος ο Άρης συνεχίζει ανοδικά

• ΑΝΟρθωσιάτικη καταιγίδα θέρισε τους «φτεροπόδαρους» - Άντεξε μόνον 45’ ο Ερμής

• Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές στην ΑΕΛ
όπου επικρατεί κλίμα απογοήτευσης

Δ

ιαστημικός ο ΑΠΟΕΛ του Τ.
Κετσάγια, διέσυρε την φιλόδοξη
φέτος ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ με 0-9 αφήνοντας άναυδο το φίλαθλο κοινό και όχι
μόνο. Είναι η πρώτη ήττα των
Αμμοχωστιανών εδώ και δύο μήνες. Ο
πρόεδρος της ομάδας απολογήθηκε
στον κόσμο και παρατήθηκε μετά το
ρεζίλεμα. Ο προπονητής Γ. Ντε
Γιόνγκε αρκέσθηκε να πει: «Είναι απίστευτο. Είμαι απογοητευμένος».

στέλλοντας ισχυρό το μήνυμα ότι οι
στόχοι της είναι πρωταγωνιστικοί. Ο
Εθνικός πάλεψε αλλά η έλλειψη αυτοπεποίθησης του στοιχίζει πανάκριβα.
Εικόνα μιζέριας και αποσύνθεσης
εκπέμπει η ΑΕΛ που έχασε από το
συμπολίτη της ΑΡΗ ο οποίος πέτυχε
2η συνεχόμενη νίκη. Οι νικητές παρατάχθηκαν με πίστη στις δυνατότητες
τους. οι ηττημένοι βαθύτατα πληγω-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

18.00
18.00
19.00
20.00

ΕΡΜΗΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΔΟΞΑ
ΑΠΟΕΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΝΠ - ΑΕΛ

CYTAVISION
PRIMETEL
CYTAVISION
CYTAVISION

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
16.00 ΠΑΦΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
18.00 ΑΕΚ - ΟΜΟΝΟΙΑ

CYTAVISION
CYTAVISION

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
19.00 ΑΡΗΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

CYTAVISION

ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το μέγα ερώτημα που αιωρείται
πάνω από τα ποδοσφαιρικά στέκια
είναι ένα: Αλήθεια που το πάει ο
ΑΠΟΕΛ; Ο χρόνος θα δείξει.
Η φετινή ΑΕΚ είναι φτιαγμένη για
μεγάλα πράγματα. Αυτό, τουλάχιστον, απέδειξε η μέχρι τώρα πορεία
της ομάδας. Η ήττα από τη Νέα
Σαλαμίνα όχι μόνο δεν την πτόησε,
αλλά την έκανε να πιστέψει ακόμη
περισσότερο στις μεγάλες φετινές
δυνατότητες της. Έδειξε χαρακτήρα
στο «Δασάκι» πέτυχε την 5η νίκη της
σε ισάριθμους εκτός έδρας αγώνες

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΠΑΦΟΣ FC
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΡΜΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ - ΑΕΛ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ

μένοι από τη συντριβή στο ΓΣΠ και
αγχωμένοι από το άσχημο κλίμα στην
ομάδα, αντέδρασαν προς το τέλος του
αγώνα χάνοντας πέναλτυ με το
Σοάρες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝ «3» ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Τ

ρεις οι ένοικοι στο ρετιρέ με τον Ηρακλή
ένα βαθμό πίσω τους να επωφθαλμιά
μια θέση στα... αστέρια. Σπουδαία νίκη της
Ορμήδειας στο «Μακάρειο».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)

Τ

Η ΑΠΕΑ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ

ο Φρέναρος.. φρέναρε την
πορεία του Λειβαδιακού με αποτέλεσμα να ανέλθει στην κορυφή η
ΑΠΕΑ. Νικηφόρο πέρασμα της
Ελπίδας στην Πέγεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Με την πρώτη ηλιαχτίδα του Δ.
Χριστοφή, άνθισε τριφύλλι μετατρέποντας σε περίπατο τον αγώνα με την
Πάφο. Οι «Πράσινοι» σημείωσαν 2η
συνεχόμενη νίκη ελπίζοντας σε ολική
ανάκαμψη. «Το ψάχναμε από καιρό»
δήλωσε βαθύτατα ανακουφισμένος ο
προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Κ.
Καϊάφας. «Χάσαμε μια μάχη όχι τον
πόλεμο» επισήμανε ο τεχνικός του
ΑΡΗ Σ. Σοφοκλέους.
Μόνο ένα 45λεπτο άντεξε ο ΕΡΜΗΣ του
Νίκου Παναγιώτου. Στο Β’ μέρος η
«Κυρία» αφυπνίσθηκε, ανέδειξε τις
αρετές της , πολυβολώντας με 4σφαιρο τους «φτεροπόδαρους». Ζητούμενο
τώρα, η σταθερότητα στην απόδοση
της καθόλο το 90λεπτο.
Χωρίς να παίξει καλύτερα από την
αντίπαλο της, η ΔΟΞΑ μάζεψε επτά
βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια και αναρριχήθηκε στην 7η θέση. Η
ΕΝΩΣΗ παρά την καλή παρουσία της
δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον ένα
βαθμό. Μετρά τρεις απανωτές ήττες
προβληματίζοντας βαθύτατα διοίκηση, φιλάθλους και τεχνική ηγεσία.
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• ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΚ

Συνέντευξη

Έντονες ανησυχίες συντεχνιών από τα προσχέδια
των Διατλαντικών Συμφωνιών Εμπορίου - Επενδύσεων

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Εργασιακό άγχος
με την Τένια Μακρή, ψυχολόγο

1 Ποιά είναι τα σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφοριστικά συμπτώματα του εργασιακού άγχους; Τα σωματικά συμπτώματα μπορεί να είναι πονοκέφαλοι, ναυτίες,
ψυχοσωματικές διαταραχές (γαστρεντερίτιδα, στεφανιαία
νόσος), αδυναμία του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλαγές σε ορμονικό επίπεδο, αλλαγές στο επίπεδο χολιστερίνης και πίεσης, δυσκολίες αναπνοής.

2 Ποιές επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο; Τα ψυχολογικά συμπτώματα μπορεί να είναι θυμός, κατάθλιψη, απάθεια, εντύπωση οτι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα,
δυσκολίες στο να πάρουμε αποφάσεις. Τα συμπεριφοριστικά συμπτώματα μπορεί να είναι υπερκινητικότητα, παρορμητισμός, αυξημένη χρήση διεγερτικών (αλκοόλ, κάπνισμα,
κλπ.), υπερβολικό ή λίγο φαγητό, έλλειψη ενθουσιασμού και
κινήτρων, απογοήτευση, χαμηλό ενδιαφέρον για δουλειά και
χαμηλό ηθικό. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι επιπτώσεις μπορεί
να είναι οι εξής: υπερευαισθησία, εκνευρισμός,

3 Υπάρχουν διαστάσεις της προσωπικότητας που έχουν

βρεθεί να συνδέονται με το άγχος, και αν ναι, ποιά είναι
τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα; Είναι σωστό να
πούμε οτι κάθε συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα τόσο των
βιωμάτων του ανθρώπου όσο και του τρόπου με τον οποίο
είναι δομημένος ο εγκέφαλος του. Έτσι και το άγχος εξαρτάται απο τα όρια αντοχής που έχει ο κάθε άνθρωπος, απο
τις εμπειρίες των παιδικών του χρόνων, απο τη χημική
ισορροπία του εγκεφάλου του, αλλά και απο τη φύση και τις
συνθήκες εργασίας. Διαστάσεις της προσωπικότητα που
ενδεχομένως να κάνουν τον άνθρωπο πιο ευάλωτο είναι
κατα πόσο μπορεί να αντέξει την ασάφεια στο χώρο εργασίας, κατά πόσο πιστεύει οτι κατέχει γνωσιακά το αντικείμενο εργασίας και συμπεριφορές με τις οποίες αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται( αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, κλπ.). Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν ειναι η ηλικία, το επίπεδο σπουδών και η κοινωνική τάξη.

Έ

ντονη ανησυχία προκαλεί
στα Ευρωπαϊκά συνδικάτα το
περιεχόμενο των προσχεδίων
των διατλαντικών συμφωνιών
εμπορίου και επενδύσεων, γνωστές ως TISA, TTIP και CETA. Τα
συνδικάτα εκτιμούν ότι τυχόν
εφαρμογή τους θα οδηγήσουν σε
κατακρεούργηση ή και κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων και
συρρίκνωση ουσιωδών κοινωνικών υπηρεσιών.

Το θέμα που απασχολεί το τελευταίο καιρό συνδικάτα και κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο μικροσκόπιο σεμιναρίου
της Συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ.
Εισηγητική ομιλία έκαναν, ο διευθυντής της Σχολής Νίκος Νικολάου και ο εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικά-

θεμάτων εμπορίου και επενδύσεων
αλλά στοχεύουν σε ισοπέδωση
εργασιακών
και
κοινωνικών
θεσμίων με επιζήμιες διαστάσεις
στην παροχή βασικών δημοσίων
υπηρεσιών (υγεία, παιδεία, περι-

√ ΤΤΙP, TISA, CETA

προκαλούν βάσιμους
φόβους στους εργαζόμενους της Ευρώπης

ότι οι όποιες συμφωνίες εφαρμοσθούν θα πρέπει να διασφαλίζουν
τα εργασιακά επίπεδα και να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Ήδη, σημείωσαν, 14 υπουργοί
χωρών της Ε.Ε. ανησυχούν έντονα
ότι κινδυνεύουν τα εργατικά δικαιώματα.
Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών
και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Μιχάλης
Αντωνίου επεσήμανε ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι πολυε-

4 Υπάρχουν εργασιακοί ρόλοι που έχουν συνδυαστεί με

υψηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους ή είναι καθαρά
θέμα προσωπικότητας; Τόσο η προσωπικότητα όσο και η
φύση και οι συνθήκες εργασίας καθορίζουν το επίπεδο
άγχους που βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Το επίπεδο ασάφειας
εργασίας, τα διφορούμενα ή αντιφατικά αιτήματα απο
προϊσταμένους, το επίπεδο ευθυνών είναι στοιχεία που
συνήθως εντίνουν το επίπεδο άγχους.
Σϊγουρα, όσο κάποιος προάγεται και
αποκτά περισσότερες ευθύνες και
υπαλλήλους να διευθύνει, τόσο το άγχος
αυξάνεται. Παράλληλα όμως, μπορεί να αυξάνεται και η ικανοποίηση που λαμβάνει απο τη δουλειά
του και έτσι να βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στα δύο.

των (ETUC) Daniel Basso. ΣΕΚ και
ETUC διατύπωσαν φόβους ότι
μέσω των συμφωνιών προωθείται
αναβάθμιση των εξουσιών των
πολυεθνικών εταιριών σε βάρος
των εργατικών δικαιωμάτων και
των ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων ενώ τίθενται εν εμφιβόλω η δικαστική εξουσία και άλλοι
δημοκρατικοί θεσμοί.
Σε παρέμβαση του ο αναπληρωτής
γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας διατύπωσε την άποψη ότι η εξέλιξη
αυτή δεν αφορά συνηθισμένες
εμπορικές πρακτικές για ρύθμιση

βάλλον).
Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ τόνισε ότι τα Ευρωπαϊκά
συνδικάτα Δημοσίων υπηρεσιών
σήμαναν συναγερμό για να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες μέχρι
τώρα ήταν ανύπαρκτες.
Στο σεμινάριο, μίλησαν επίσης ο
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, διευθυντής του Τμήματος Εργασίας και η
Νέλλη Κουλία διευθύντρια υπηρεσίας Εμπορίου (εκπροσωπώντας
τους δύο υπουργούς), τονίζοντας

θνικοί κολοσσοί που δημιουργούν
τις περισσότερες θέσεις εργασίας.
Πρόσθεσε ότι με τις εν λόγω συμφωνίες δίδεται «καταπληκτική
ευκαιρία για μεγιστοποίηση του
πλούτου τον οποίον θα διαμοιρασθούμεν».
Οι αξιωματούχοι της ΣΕΚ που συμμετείχαν στο σεμινάριο τόνισαν
την αναγκαιότητα διεξαγωγής
διαλόγου για να αποτραπούν
πλήγματα στο κοινωνικό κράτος
και στα εργατικά δικαιώματα.

Προωθείται νομοσχέδιο για αποπληρωμή συσσωρευμένων οφειλών ΤΚΑ

Μ

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

έσα στο 2015 θα κατατεθεί
στη Βουλή νομοσχέδιο για την
αποπληρωμή σε δόσεις των συσσωρευμένων οφειλών προς το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Tο 2016 θα υπάρξουν αλλαγές στη
νομοθεσία και νέα μέτρα που θα
στοχεύουν στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

του προυπολογισμού του υπουργείου για το 2016. Σύμφωνα με την
Υπουργό, η αδήλωτη εργασία

συνεχίζει να είναι πολύ ψηλό κι
έτσι το 2016 θα υλοποιήσουμε όλα
τα μέτρα για πάταξη της αδήλωτης εργασίας».

• Ενιαίο Σώμα

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε προχθές η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα Αιμιλιανίδου ενώπιον της
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Οικονομικών κατά τη συζήτηση

σήμερα ανέρχεται στο 24%, ποσοστό πολύ ψηλό, διευκρινίζοντας
ότι σε κάθε 100 επιθεωρήσεις που
γίνονται, στις 24 εντοπίζονται μη
δηλωμένοι εργαζόμενοι. «Υπάρχει
μια πτωτική τάση σήμερα αλλά

Σύμφωνα με την Υπουργό, οι
αλλαγές θα περιλαμβάνουν τη
δημιουργία ενιαίου σώματος επιθεωρητών, που τώρα απασχολούνται σε διάφορα τμήματα του
Υπουργείου, τη στόχευση του ελέγχου και των επιθεωρήσεων και την
αύξηση των προστίμων σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτης
εργασίας.

www.sek.org.cy,

επιθεωρητών για πάταξη
της αδήλωτης εργασίας

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

