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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2016

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόμακρος ο στόχος
της απασχόλησης

• 2016: Στον αστερισμό της αισιοδοξίας και της προοπτικής

ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ε

κτιμάται ότι είναι αδύνατον, η
Κύπρος να αγγίξει τον Ευρωπαϊκό
στόχο της Απασχόλησης στο 75%
μέχρι το 2020.
(Σελ. 4)

4 Αφετηρία για νέους διεκδικητικούς αγώνες
υπέρ των εργατικών και κοινωνικών
δικαίων

Μ

ε νότα αισιοδοξίας για το σήμερα
και το αύριο της Κύπρου ξημέρω-

σε η νέα χρονιά.
Η επικρατούσα κοινωνική γαλήνη που
οφείλεται εν πολλοίς στη συνετή και
υπεύθυνη στάση των συνδικάτων
μεσούσης της παρατεταμένης κρίσης
και η συντελούμενη οικονομική ανά-

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Απογοητεύσεις 2015
Προσδοκίες 2016

καμψη, συνθέτουν το τοπίο αισιοδο-

ι εργαζόμενοι και οι πολίτες
αισθάνθηκαν μεγάλη απογοήτευση από πολιτικούς, πολιτειακούς
αξιωματούχους και δημόσιους άρχοντες το 2016. Τι προσδοκούν τη νέα
χρονιά.
(Σελ. 2)

στην εδραίωση της εργασιακής ειρήνης

Ο

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
Προέχει η νομική υπόσταση
των συλλογικών συμβάσεων

Σ

το περίγραμμα των προτεραιοτήτων της ΣΕΚ για το 2016, εντάσσεται το θέμα της νομικής υπόστασης
των συλλογικών συμβάσεων, τονίζει
σε συνέντευξη του στη «ΧΑΡΑΥΓΗ» ο
γ.γ. Νίκος Μωϋσέως.
(Σελ. 5)

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Στον αστερισμό της αβεβαιότητας

Σ

ε κατάσταση αβεβαιότητας θα
κινηθεί η παγκόσμια οικονομία το
2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
ειδικών. Στην Ευρωζώνη η πορεία της
οικονομίας θα καθορισθεί από την
περαιτέρο χαλάρωση της Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ, με φόντο το
Προσφυγικό - Μεταναστευτικό.
(Σελ. 6)
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ξίας για ένα ανθηρό 2016.
Η ΣΕΚ που συνέβαλε αποφασιστικά
στα πέτρινα χρόνια της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, ευελπιστεί ότι η νέα
χρονιά θα αποτελέσει το βάθρο πάνω
στο οποίο θα κτισθεί η νέα εποχή στις
εργασιακές σχέσεις μέσα από τις οποί-

4 Η οικονομική ανάκαμψη σηματοδοτεί
ευοίωνες προοπτικές προς όφελος
των εργαζομένων και του λαού ευρύτερα

2016
Αφετηρία για σταδιακή
επανάκτηση των εργασιακών
και κοινωνικών ωφελημάτων
που παραχωρήθηκαν από το
συνδικαλιστικό
κίνημα κατά τη διάρκεια
της βαθειάς οικονομικής
ύφεσης ώστε να υποβοηθηθεί
η επιχειρηματική
δραστηριότητα και
η οικονομική
ανάπτυξη

ες οι εργαζόμενοι θα επανακτήσουν
σταδιακά τους μισθούς και τα ωφελήματα τους.
Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της, η
ΣΕΚ τονίζει ότι η πολιτική των νέων
αιτημάτων θα περιστραφεί γύρω από
τις θετικές προοπτικές της οικονομίας
λαμβάνοντας σοβαρότατα υπόψιν της
θυσίες των εργαζομένων οι οποίοι
ανέλαβαν το μεγαλύτερο φορτίο κατά
τη διάρκεια της κρίσης.

4 Την βεβαιότητα ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη για την
εργατική τάξη και τα μη προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, εξέφρασε ο γ.γ. Νίκος Μωϋσέως κόβοντας τη βασιλόπιττα του προσωπικού. Διατύπωσε ταυτόχρονα την πεποίθηση του ότι η υπευθυνότητα των συνδικάτων μεσούσης της
κρίσης θα εκτιμηθεί δεόντως, φέροντας τους επιθυμητούς
καρπούς

10 + 2 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Προτεραιότητες της ΣΕΚ
το 2016 θα είναι:

1 Υλοποίηση του ΓΕ.ΣΥ.
2 Ίση Μεταχείριση στην Εργασία
3 Ενίσχυση της απασχόλησης

4 Μείωση της φτώχειας
7 Διάλογος για τη Φορομεταρρύθμιση
5 Στήριξη των ανέργων νέων μας
8 Εκσυγχρονισμός ΑΤΗΚ και ΑΗΚ
6 Αναβάθμιση της θέσης της
γυναίκας
9 Πάταξη της φοροδιαφυγής
10 Ορθή επίλυση του θέματος
των ΜΕΔ

11 Μεταρρύθμιση του κράτους
12 Τιμωρία των ενόχων της
οικονομικής τραγωδίας

αναπνεύσουν οι εργαζόμενοι και γενι-

Ευχή όλων είναι όπως στο 2016
επιλυθεί το Κυπριακό με την
εξεύρεση δίκαιης και διαρκούς
λύσης, χωρίς στρατεύματα κατοχής, σε μια ελεύθερη - επανενωμένη πατρίδα με ισότιμους
κατοίκους στην μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια

κότερα οι πολίτες δίδοντας πνοή στην

(Σελ. 3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ώρα φορολογικής Μεταρρύθμισης

Η

ΣΕΚ θεωρεί ότι το 2016 πρέπει να
είναι χρονιά για φορομεταρρύθμι-

ση σε διάφορα επίπεδα έτσι ώστε να

πραγματική οικονομία.

(Σελ. 7)

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

Η

χρονιά που μας έφυγε άφησε
πίσω της πικρές γεύσεις σε
όλα σχεδόν τα επίπεδα της
Κυπριακής κοινωνίας με τους
πλείστους πολίτες οικονομικά
κατακρεουργημένους και τους
θεσμούς βαθύτατα τραυματισμένους. Ωστόσο, άφησε και
κάποιες αναλαμπές στις οποίες
οι πολίτες εναποθέτουν τις
ελπίδες τους για έξοδο από την
άβυσσο της κρίσης και δημιουργία ενός ελπιδοφόρου αύριο.

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

Απογοητέυσεις
• Τρία χρόνια μετά την οικονομική τραγωδία, οι ένοχοι και οι
συνένοχοι παραμένουν ατιμώρητοι προκαλώντας την οργή
των εξαθλιωμένων πληθυσμιακών ομάδων, κλονίζοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των
πολιτών προς τους πολιτειακούς θεσμούς.
• Η Πολιτεία δεν μπόρεσε ή
καλύτερα δεν θέλησε να επιλύσει
το καυτό θέμα των πολυσυνταξιούχων οι οποίοι απολαμβάνουν τεράστιες συντάξεις και
ζούν στην χλιδή προκαλώντας
βαθύτατα τους χαμηλοσυνταξιούχους που παρόλον ότι οι
πλείστοι εργάσθηκαν σκληρά
κάτω από αντίξοες συνθήκες σε

Μ

ετά την αρθρογραφία μου
στην «Εργατική Φωνή»
ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου
2015 με τίτλο «Με την φόρα
που πήρατε θα μας φορολογείτε και μετά θάνατον», η
Μαρία Νικολάου δημότης της
κοινότητας Πάνω Δευτέρας
μας απέστειλε τις σκέψεις της,
σε σχέση με το περιεχόμενο
επιστολής που έλαβε και αφορούσε χρεώσεις για την ανέγερση κοινοτικού κοιμητηρίου.
Τις δημοσιεύω αυτούσιες:
Της Δέσποινας
Ησαΐα - Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Μια καλή μέρα, τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου του
2014, ανοίγοντας μια επιστολή του Συμβουλίου Βελτιώσεως Δευτεράς, με έκπληξή μου
διάβασα τη «χρέωση του νοικοκυριού μου» με το ποσό των

Απογοητεύσεις 2015 – Προσδοκίες 2016
πέτρινα χρόνια, εισπράττουν
εισοδήματα πείνας.

κρατίας μετετράπηκαν σε καρκινογόνους φορείς.

• Παρατηρήθηκαν κρούσματα
στυγνής εργασιακής εκμετάλλευσης και η κυβέρνηση σκόπιμα
ή μη, δεν κατάφερε να νουθετήσει τους επιτήδειους εργοδότες
ρίχνοντας λάδι στην φωτιά που
εκτρέφουν την γενιά των 500
ευρώ, με τους κερδοσκόπους να
τρίβουν τα χέρια τους από χαρά
και την μαρτυρική πατρίδα να
χάνει ό,τι πιό ωραίο διαθέτει, τα
νιάτα της που με την ψυχή τους
μαύρη μεταναστεύουν στο εξωτερικό .

Η ξεδιαντροπιά και αλαζονεία
πολιτικών ταγών, πολιτειακών
αξιωματούχων και δημοσίων
αρχόντων αποθεώθηκε, θυμίζοντας παρωχημένες πολιτείες
αυτοκρατορικού τύπου. Δεν
εννοώ μόνον τις περιπτώσεις
της FOCUS, των GCE, της Δρομολαξιάς, της κόντρας στην ηγεσία
της Εισαγγελείας, του διορισμού
των «αρίστων», της ισοπεδωτικής και σχιζοφρενικής αντιπολίτευσης, της μηδενικής ανοχής,
της αποκοπής του ομφάλιου
λώρου, «φιάσκο» στο θέμα του
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, της Δρομολαξιάς,
της υπόγειας διαδρομής του
ποδοσφαίρου, των αμπελοπουλιών, της ιλιγγιώδους ταχύτητας βουλευτικών και άλλων
λιμουζινών, της βουλευτικής
κομμωτικής ομορφιάς αλλά και
της θλιβερής δημόσιας παρέμβασης κορυφαίων αξιωματούχων τύπου Δημήτρη Χριστόφια,
αμαυρώνουν περαιτέρω την
εικόνα της ήδη ξεφτιλισμένης
δημόσιας ζωής.

• Για άλλη μια χρονιά το Γενικό
Σχέδιο Υγείας, παρά τις διαβεβαιώσεις για υλοποίηση του,
παραμένει γράμμα κενό πιστοποιώντας με τον πιο εύγλωττο
τρόπο ότι δεν είμαστε Ευρωπαϊκή αλλά τριτοκοσμική χώρα. Οι
δημόσιες τοποθετήσεις του νυν
υπουργού Υγείας για ομερτά και
πελώρια διαπλεκόμενα συμφέροντα στον νευραλγικό χώρο
της υγείας σε συνδυασμό με την
παραίτηση του προκάτοχου του
ο οποίος δεν άντεξε τον φόρτο
της χαώδους κατάστασης,
κοσμούν το κάδρο της καρκινοβατούσας εικόνας του βασικού
πυλώνα ενός ελλειμματικού κράτους πρόνοιας.
• Η κομματοκρατία εξακολουθεί να κάνει «θαύματα» παρά
την κατακραυγή των πολιτών οι
οποίοι πιστεύουν ότι τα κόμματα από υγιή κύτταρα της δημο-

• Το λουκέτο των Κυπριακών
Αερογραμμών αποτελεί μαύρη
σελίδα στην ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κομματάρχες όλων των αποχρώσεων, αφού την ξεζούμισαν ποικιλοτρόπως, την άφησαν αθωράκιστη στο έλεος του έξωθεν
ανταγωνισμού στερώντας την

ημικατεχόμενη και δεινοπαθούσα Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς
Εθνικό Αερομεταφορέα στην πιό
κρίσιμη καμπή της 75 χρονης
διαδρομής της.
• Η αμαύρωση των σχέσεων
Κύπρου - Ελλάδας σε ανώτατο
επίπεδο και η αλαζονική συμπε-

• Με ποιο δικαίωμα η Επαρχιακή Διοίκηση (γιατί αυτό μου
εξήγησαν) αποφασίζει τη χρέωσή μου, ερήμην μου!
• Κάθε χρόνο πληρώνω
Φόρους στο Κράτος για να
ζήσω. Όφειλαν, τουλάχιστον,
να μη με ενοχλούν με το θάνατό μου! Που άλλωστε είναι
δεδομένος! Ή μήπως γι’ αυτό
έχουν το δικαίωμα να με χρεώνουν;
• Γιατί να πληρώσω για ένα
χώρο που δε θα χρησιμοποιήσω, αφού έχουμε οικογενειακό τάφο σε άλλο κοιμητήριο; Φρόντισαν γι’ αυτό οι

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)

πρόγονοί μου!
• Είμαι δημόσιος υπάλληλος,
έχω απολέσει €5000 τουλάχιστον από τον ετήσιο μισθό
μου, για να «σωθεί» η οικονομία της Κύπρου, την οποία
βύθισαν άλλοι και αποφάσισαν και πάλι κάποιοι άλλοι
τους τρόπους διάσωσης. Δε
διαμαρτυρήθηκα, βάση της
θεωρίας ότι ως υπάλληλος
του κράτους «είμαι στους
τυχερούς που έχουν δουλειά».
• Πληρώνω για τα δικά μου
λάθη πρακτικά: με μια μεγάλη δόση στην τράπεζα μηνιαίως, και με ψυχικό κόστος:
με ανησυχία αν θα φτάσουν
τα υπόλοιπα για τα τρέχοντα
έξοδα και υποχρεώσεις, και
όχι μόνο.
• Πληρώνω τις κακοτεχνίες
που άφησαν πίσω τους οι
οικοδόμοι, με την ενίσχυση
των συνταξιούχων γονιών
μου.
• Γύρω μου φιλικές και συγγενικές οικογένειες - για να

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

ριφορά αξιωματούχων της
Κυπριακής Πολιτείας, με ή χωρίς
γραβάτα, σε στιγμές κρισιμότατες για όλοκληρο τον Ελληνισμό
αλλά και το εγχείρημα κομμάτων
της Κυπριακής αντιπολίτευσης
να εκμεταλλευθούν κομματικά
τις τρείς απανωτές νίκες του
Τσίπρα, δεν προκαλούν μόνον
όνειδος αλλά ζημιώνουν ανεπανόρθωτα το εθνικό συμφέρον.

Μεγάλες προσδοκίες
• Όαση μέσα στην Κυπριακή έρημο θεωρείται η επίμονη στάση του
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο οποίος κάνει
τα πάντα φύλλο και φτερό, με αποτέλεσμα να φυσήξει καθαρός
αέρας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
Οι πολίτες απαιτούν όπως συνεχισθεί και ενταθεί η θαρραλέα και
αποδοτική στάση του Γενικού Ελεγκτή και στη νέα χρονιά. Οι πολίτες
ευελπιστούν ότι το 2016 θα ενταθεί η οικονομική ανάκαμψη, δημιουργώντας αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας ιδίως για τη νέα γενιά την
οποία πάση θυσία πρέπει να κρατήσουμε μακριά από τη μετανάστευση. Παράλληλα, αναμένουν ότι θα υλοποιηθεί η περίφημη
Μεταρρύθμιση για εκσυγχρονισμό της κρατικής μηχανής και εδραίωση ισχυρού κράτους ισονομίας και πρόνοιας.
• Οι πολίτες ζούν και αναπνέουν με την ελπίδα ότι θα τιμωρηθούν οι
αίτιοι της οικονομικής τραγωδίας και θα επιστρέψουν τα κλεμμένα με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν δεν οδηγηθούν πίσω από τα σίδερα οι
κλέφτες και οι ληστές, ο λαός δεν πρόκειται να συγχωρέσει την
κυβέρνηση και ιδίως τον Πρόεδρο που υποσχέθηκε να καθαρίσει το
«Σταύλο του Αυγεία».
• Ο Κυπριακός Ελληνισμός παρακολουθεί με ανάμεικτα συναισθήματα τις διεξαγόμενες συνομιλίες για το Κυπριακό με την προσδοκία της
δυναμικής εμπλοκής της Ευρωπαικής Ένωσης για δίκαιη επίλυση του.
• Οι βουλευτικές εκλογές του Μαίου πρέπει να αποτελέσουν το εφαλτήριο για απεγκλωβισμό της δημόσιας ζωής από τη θηλειά της ασύδοτης κομματοκρατίας και ανατροπής της διαπλεκόμενη σχέσης των
πολιτικών καιροσκόπων με τους οικονομικούς κερδοσκόπους που
έσυραν τον τόπο σε τραγικά αδιέξοδα. Προς τούτο, καλούνται οι
πολίτες να αφυπνισθούν αναλαμβάνοντας τις ιστορικές τους ευθύνες έναντι του τόπου.

Με τη φόρα που πήρατε θα μας φορολογείτε και μετά θάνατον-συνέχεια
€75 ετησίως και για τα επόμενα 8 χρόνια, για την ανέγερση Κοινοτικού Κοιμητηρίου
για τις κοινότητες ΔευτεράςΛακατάμειας. Μετά την αρχική
ψυχρολουσία - αν και ντάλα
καλοκαίρι - διάφορες πρακτικές και κατά την προσωπική
μου άποψη λογικότατες σκέψεις, άρχισαν να ξεπηδούν στο
μυαλό μου!

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

μην αναφερθώ στην ευρύτερη κοινωνία- έχουν αυξημένες
ανάγκες για τη διαβίωσή
τους.
• Σκέφτομαι, λοιπόν, αν έχω
75 ευρώ, γιατί να μη βοηθήσω κάποιον που πεινά, έναν
φοιτητή που σπουδάζει; Γιατί
να μην κάνω κάτι για μένα;
Γιατί να μην πάω σε ένα
εστιατόριο με τους φίλους
μου; Γιατί να μην τα αφιερώσω στη ζωή κι όχι στον
θάνατο;
• Και συνεχίζω! Ολόκληρη
κυβέρνηση ανέστειλε τα σχέδια ανάπτυξης δρόμων, σχολείων κτλ. Ανέστειλε έργα που
θα έδιναν δουλειά σε ανέργους και μισθούς σε οικογένειες! Το Συμβούλιο Δευτεράς
αποφάσισε την ανάπτυξη
κόντρα στην κρίση!!! Με αυτές
τις σκέψεις δεν πλήρωσα
τον λογαριασμό. Τη φετινή
χρονιά (2015) πήρα χρέωση
€50 και επιστολή από δικηγορικό γραφείο με την απει-

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,

λή πως αν δεν πληρώσω θα
με χρεώσουν και με τα δικαστικά έξοδα. Τα δικαστικά
έξοδα μιας δίκης που είναι
σίγουροι πως θα κέρδιζαν σε
οποιοδήποτε κυπριακό δικαστήριο! Σκέφτομαι και πάλι…
Ποιος με προστατεύει σαν
πολίτη αυτού του κράτους;
Πού έχω λόγο σαν πολίτης
αυτού του κράτους;
Αύριο - μεθαύριο η κυβέρνηση
θα παραδώσει και το χτίσιμο
των σχολείων, των νοσοκομείων, των γηροκομείων, των
πάντων στην τοπική αυτοδιοίκηση; Κι αυτή με τη σειρά
της στα νοικοκυριά;
Πού σταματάει η ευθύνη του
πολίτη; Πού βρίσκεται , επιτέλους, το κράτος δικαίου; Γιατί
ένα έργο δε φτιάχνεται όταν
υπάρχουν τα λεφτά;Ακούει
κανείς;Τα πάντα αποφασίζονται για εμένα χωρίς εμένα…
Πάσα γη τάφος… Πάσα γης
και πατρίς…

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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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα ΣΕΚ
Τ

ο 2015 ήταν άλλη μια
επώδυνη χρονιά για τους
εργαζόμενους του τόπου μας.
Οι επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης
έσυραν χιλιάδες συμπολίτες
μας στην φτώχεια και την
εξαθλίωση. Οι εργαζόμενοι
που διατήρησαν τις θέσεις
εργασίας τους εξακολουθούν
να υπόκεινται σημαντικών
μειώσεων μισθών και βαριών
φορολογιών σε περίοδο κρίσης.

εργαζόμενοι, η ΣΕΚ μέσα από
την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων θα ζητήσει
σταδιακή επανάκτηση των
εισοδημάτων και των ωφελημάτων που απωλέσθηκαν τα
προηγούμενα χρόνια. Οι προοπτικές ανάπτυξης όλων των
τομέων της οικονομίας, με
πρώτον τον τουρισμό, καταγράφονται θετικές δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για
επίτευξη των συντεχνιακών
στόχων.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια
βαθιάς ύφεσης, το 2015 ο
ρυθμός ανάπτυξης παρουσιάσθηκε θετικός, τα δημόσια
οικονομικά
βελτιώθηκαν
ουσιαστικά, στέφθηκε με επιτυχία η τρίτη έξοδος της
Κύπρου στις διεθνείς αγορές

Παράλληλα, μέσα στο 2016
η ΣΕΚ θα επιδιώξει:

ενώ σε λίγους μήνες αναμένεται να απαλλαγούμε από τη
θηλιά του Τροικανού Μνημονίου. Παράλληλα, η καλπάζουσα ανεργία αναχαιτίσθηκε
και τέθηκε υπό έλεγχο, στέλλοντας αισιόδοξα μηνύματα
για τη συνέχεια.
Η ΣΕΚ ως υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα πολιτεύτηκε με
σύνεση προκειμένου να διατηρηθεί η εργατική ειρήνη, να
αποτραπεί διαταραχή της
κοινωνικής γαλήνης και να
επιλυθούν με το λιγότερο
δυνατό κόστος τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, συμβάλλοντας εποικοδομητικά
στην καταβαλλόμενη προσπάθεια για επανεκκίνηση
της οικονομίας.
Η νέα χρονιά βρίσκει την
Κύπρο σε καλύτερη οικονομική μοίρα σε σχέση με το 2015.
Η ψυχολογία της οικονομίας
και κατεπέκταση της αγοράς
εργασίας παρουσιάζεται πιο
αισιόδοξη, αναπτερώνοντας
τις προσδοκίες των εργαζομένων και των μη προνομιούχων νοικοκυριών για καλύτερες μέρες. Μέσα σαυτό το
θετικό απολογισμό, η ΣΕΚ θα
διεκδικήσει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της περαιτέρω προώθησης κοινωνικών
πολιτικών από το κράτος.
Επειδή το μεγαλύτερο κόστος
της κρίσης το επωμίσθηκαν οι

1. Ετοιμασία οδικού χάρτη με
σκοπό την εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας με
χρονικόν ορίζοντα το 2018.
Περαιτέρω αναβλητικότητα

στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι
κατακριτέα και δεν μπορεί
πλέον να γίνει ανεκτή ούτε
από την ΣΕΚ, ούτε από την
κοινωνία.
2. Ψήφιση του προωθούμενου
εφαρμοστικού νόμου για Ίση
Μεταχείριση στην Εργασία
και της νομοθεσίας για την
αδήλωτη απασχόληση με
κύριο σκοπό την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης από επιτήδειους εργοδότες.
3. Ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του
κράτους με βασικό σκοπό την
θωράκιση των διάτρητων
θεσμών και την εμπέδωση της
αξιοκρατίας, της ισοπολιτείας, της χρηστής διοίκησης,
της διαφάνειας και αύξηση
της παραγωγικότητας και της
αποτελεσματικότητας
της
κρατικής μηχανής.
4. Υιοθέτηση πολιτικών για
μείωση της φτώχειας με
προτεραιότητα στην ενίσχυση
των χαμηλοσυνταξιούχων,
των χαμηλοεισοδηματιών και
των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού.
5. Εισαγωγή καινοτόμων
μέτρων για αυτοαπασχόληση
των άνεργων νέων μας και
δημιουργία
αξιοπρεπών
θέσεων εργασίας προκειμένου να αποτρέψουμε την

μετανάστευση τους, αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο
αυτό το φλέγον πρόβλημα της
ανεργίας.
6. Παροχή κινήτρων για ενδυνάμωση της κοινωνικής
θέσης της γυναίκας με την
προσδοκία να δούμε περισσότερες γυναίκες στα δημόσια
αξιώματα και στο Κοινοβούλιο ενόψει των βουλευτικών
εκλογών του Μαίου.
7. Έναρξη διαλόγου για
φορομεταρρύθμιση ώστε να
ανασάνουν τα νοικοκυριά και
ιδίως η μεσαία τάξη που συρρικνώνεται επικίνδυνα, υποβοηθώντας ταυτόχρονα την
πραγματική οικονομία.
8. Εκσυγχρονισμό της ΑΗΚ
και της ΑΤΗΚ, με καθαρά
τεχνοοικονομικά κριτήρια που
θα στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους
προς όφελος του δημόσιου
συμφέροντος. Οι Οργανισμοί
αυτοί, μακριά από πολιτικές
και κομματικές παρεμβάσεις
θα πρέπει να αφεθούν να
συνεχίσουν απρόσκοπτα τη
σημαίνουσα συμβολή τους
στην
κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη, διατηρώντας το
δημόσιο χαραχτήρα τους.
9. Εξεύρεση ξεκάθαρης και
αποτελεσματικής λύσης στο
καυτό ζήτημα των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων με
εισαγωγή
ουσιαστικών
μέτρων για ανακούφιση των
δανειοληπτών κατά τρόπον
που να μην υπονομεύεται η
οικονομική επανεκκίνηση και
η κοινωνική συνοχή.
10. Πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και
δικαιότερη κατανομή του
εθνικού εισοδήματος η οποία
είναι άνιση για τους μισθωτούς.
Πέραν τούτων, η ΣΕΚ θα υψώσει περαιτέρω τη φωνή και το
ανάστημα της για να τιμωρηθούν επιτέλους οι ένοχοι και
συνένοχοι της οικονομικής
τραγωδίας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των
πολιτών προς τους πολιτειακούς θεσμούς.
Με την ευκαιρία του νέου
έτους η ΣΕΚ στέλλει μήνυμα
συναδέλφωσης στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας καλώντας τους σε εντατικοποίηση των κοινών δράσεων με σκοπό να ευοδοθούν οι
διαξαγόμενες συνομιλίες για
το Κυπριακό με την προσδοκία
της επανένωσης της
Κύπρου, της απαλλαγής της
από τα κατοχικά στρατεύματα και της εδραίωσης συνθηκών μόνιμης ειρήνης και ευημερίας για όλους του κατοίκους της ως ισότιμους πολίτες μέσα στην μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια.
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2016
Αύξηση μισθών στα πλείστα κράτη
κατά 4,9 % κατά μέσο όρο
• Κραυγαλέα εξαίρεση η Βενεζουέλα

Σ

τα πλείστα μέρη του πλανήτη αναμένται να ανεβούν, λίγο
–πολύ, οι μισθοί κατά το 2016. Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας ανθρωπίνων πόρων Korn Ferry Hay Group, ο μέσος πραγματικός μισθός σε παγκόσμιο επίπεδο το 2016 θα αυξηθεί κατά 2,5%,
καθώς η βουτιά των τιμών του πετρελαίου έχει περικόψει τον πληθωρισμό.
Οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών, που προκύπτουν από τις
αυξήσεις των ονομαστικών μισθών αφού έχει ληφθεί υπόψη ο
πληθωρισμός, θα είναι οι υψηλότερες των τριών τελευταίων ετών,
αναφέρει δημοσίευμα του Ρόιτερς.
Ο μέσος ονομαστικός μισθός, από ένα σύνολο 24.000 εταιρειών και
οργανισμών σε 110 χώρες του κόσμου, θα αυξηθεί κατά 4,9%, αντίστοιχα με την αύξηση που σημειώθηκε τα τελευταία έτη. Η μείωση,
όμως, του πληθωρισμού αφήνει περισσότερα χρήματα στις τσέπες
των καταναλωτών παγκοσμίως, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Φροστ,
σύμβουλος της Hay Group που επιβλέπει τις βάσεις των μισθολογικών στοιχείων της. «Αυτό
που φαίνεται να κάνουν σε
σημαντικό βαθμό οι καταναλωτές, είναι να ξοδεύουν
αυτά τα χρήματα και οι
εταιρείες δεν τα πάνε και
αυτές άσχημα. Αγαπούν και
αυτές να αυξάνουν τους
μισθούς, ελπίζοντας ότι (οι
αυξήσεις) θα επιστρέψουν
πάλι στα ταμεία τους».
Οι Αμερικανοί εργαζόμενοι
αναμένεται να δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται 3% στην
αρχή του 2016, με τον πραγματικό μισθό να αυξάνεται 2,7%, μετά
την αφαίρεση του πληθωρισμού 0,3% που προβλέπεται για την
ίδια περίοδο, δείχνει η μελέτη.
Στη Βρετανία, η αύξηση των (ονομαστικών) μισθών κατά 2,5% και
η πρόβλεψη για πληθωρισμό μόλις 0,2% σημαίνουν ότι οι Βρετανοί
εργαζόμενοι είναι σε τροχιά να δουν αυξήσεις των πραγματικών
μισθών ισχυρότερες από το 2% που κατά μέσο όρο εκτιμάται για
τους απασχολούμενους στη Δυτική Ευρώπη.
Γεωγραφικά, η μεγαλύτερη αύξηση των πραγματικών μισθών αναμένεται στην Ασία, όπου οι Κινέζοι εργαζόμενοι πιθανόν θα έχουν
αύξηση 6,3% το 2016, καθώς η ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό αυξήθηκε, παρά την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Αντίθετα, στη Βενεζουέλα, όπου οι τιμές των εμπορευμάτων έχουν
σημειώσει κάθετη πτώση και η χώρα διαθέτει τον υψηλότερο πληθωρισμό παγκοσμίως, οι εργαζόμενοι είναι πιθανό το επόμενο
έτος να δουν τους μισθούς τους να μειώνονται σημαντικά, ακόμα
και 50%.

ΟΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ανάμεσα στις 22 χώρες της Ε.Ε. στις οποίες έχει θεσπιστεί κατώτατος μισθός η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στη μέση του πίνακα,
κατέχοντας το 11ο υψηλότερο αντίστοιχο εισόδημα, με 683 ευρώ
μικτά σε 12μηνη βάση (580 ευρώ μικτά σε 14μηνη βάση).Η Κύπρος
βρίσκεται στην 8η θέση με 870 ευρώ αλλά η νομοθεσία καλύπτει
μόνο μερικά επαγγέλματα. Ο ψηλότερος μισθός είναι στο λουξεμβούργο και χαμηλότερος στην Βουλγαρία.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Στατιστική Υπηρεσία

Μείωση 0,9% στις μέσες μηνιαίες απολαβές
υπαλλήλων το 3ο τρίμηνο του 2015

Ο

ι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες
απολαβές των υπαλλήλων
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015,
εκτιμούνται στα €1.738 (άνδρες
€1.880 και γυναίκες €1.578), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του
2014, οι μέσες μηνιαίες απολαβές
των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση
της τάξης του 0,9% (άνδρες -1,1%
και γυναίκες -0,9%). Η αντίστοιχη
μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση
με το τρίτο τρίμηνο του 2013, ήταν 3,2%.
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο
του 2015 (εποχικά διορθωμένα στοι-

Α

πόμακρη θεωρείται για
την Κύπρο η επίτευξη του
Ευρωπαικού στόχου για
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75-77% το
2020. Το ποσοστό απασχόλησης κυμάνθηκε στο 67,6%
το 2014 και παρόλο που βελτιώθηκε οριακά σε σύγκριση
με το 2013 (67,2%), η προοπτική για να επιτευχθεί ο
στόχος της Κύπρου για
ποσοστό
απασχόλησης
μεταξύ 75-77% για το 2020
θεωρείται πάρα πολύ δύσκολη. Ως εκ τούτου ο στόχος
ενδέχεται να επανακαθοριστεί.
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής υπηρεσίας, Μελέτη
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με
τίτλο «Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού
στην Κύπρο» για την περίοδο
2008-2014 επισημαίνει πως
πρώτα θύματα της ανεργίας
είναι οι νέοι ηλικίας 15-24
ετών.
Παρόλο που η αύξηση της
ανεργίας επηρέασε όλες τις
ηλικιακές ομάδες, εντούτοις το
μεγαλύτερο, με πολύ σημαντική
διαφορά, ποσοστό ανεργίας
παρουσιάζεται στον πληθυσμό
15-24 χρονών (πάνω από 1
στους 3 νέους είναι άνεργοι το
2014), διαπίστωση που επιβεβαιώνει ότι η οικονομική κρίση
έπληξε κατά κύριο λόγο τους
νέους. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το 2008 έφτανε
στο 9,0%, στη συνέχεια παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο και

χεία), οι μέσες μηνιαίες απολαβές
των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση
της τάξης του 0,4% (άνδρες -0,4%
και γυναίκες -0,4%). Η αντίστοιχη
μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση
με το δεύτερο τρίμηνο του 2014,
ήταν -0,4%.
Σημειώνεται ότι: (α) οι έκτακτες
εισφορές των εργοδοτουμένων του
ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της
κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και (β) οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της
κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου
δημόσιου
τομέα, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το
διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν
αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω
στοιχεία, καταλήγει η ανακοίνωση
της
Στατιστικής
Υπηρεσίας.

20 κενές θέσεις στις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

20

κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού
Ασφαλιστικού Λειτουργού στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 20 κενές
μόνιμες θέσεις Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

από τις 11 Ιανουαρίου 2016. Οι αιτήσεις
πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα
των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών
και άλλων συναφών προσόντων που
προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για
υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα
πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων
διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γρα-

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
7. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο
έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο
Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να
αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με
συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407
Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα

φείου
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας:
www.psc.gov.cy.
8. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα
στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους
των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

AΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
• Αδύνατον για την Κύπρο να αγγίξει τον τεθέντα στόχο του 75% μέχρι το 2020
ανήλθε στο 38,9% το 2013, ενώ
το 2014 σημείωσε μικρή κάμψη
πέφτοντας στο 36,0%.

Τετραπλασιάστηκε
Στη μελέτη καταγράφεται η
δραματική αύξηση που παρουσίασε κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο το γενικό ποσοστό
ανεργίας πληθυσμού από 15
ετών και άνω, καθώς τετραπλασιάστηκε. Σύμφωνα με την
ΑνΑΔ, από το 2012, το ποσοστό στην Κύπρο είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διαφορά να έχει αυξηθεί ακόμη
περισσότερο το 2014. Αναλυτικά, το γενικό ποσοστό ανεργίας, τόσο στην Κύπρο όσο και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το
2008 και μετά παρουσίασε
μεγάλη ανοδική τάση, σημειώνοντας μάλιστα τη χειρότερη
επίδοση το 2014 στην Κύπρο
με 16,1% και το 2013 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με 10,8%. Το
2014 η διαφορά ανάμεσα στα
ποσοστά ανήλθε στο +5,9%.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της μελέτης, η ανεργία έπληξε
τόσο τους άντρες όσο και τις
γυναίκες, ενώ σημειώνεται ότι
το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού από 15
ετών και άνω, με εξαίρεση το
2011, συγκεντρωνόταν στην
εκπαίδευση μέχρι κατώτερη
δευτεροβάθμια, ενώ το 2011 το
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υψηλότερο ποσοστό βρισκόταν
στην εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια. Πρόσθετα, διαπιστώνεται πολύ
μεγάλη αύξηση στον αριθμό
των μακροχρόνια ανέργων.

• Μελέτη της ΑνΑΔ αποτυπώνει το απαισιόδοξο
σκηνικό τονίζοντας ότι η
οικονομική κρίση έπληξε
κατά κύριο λόγο τους
νέους, η ανεργία
των οποίων τετραπλασιάσθηκε την περίοδο
2008-2014
Αλλαγές στον οικονομικά
ενεργό πληθυσμό
Με αυξομειώσεις κυμάνθηκε
την περίοδο 2008-2014 το
γενικό ποσοστό συμμετοχής
στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών, ευρισκόμενο σε υψηλότερα επίπεδα
από το αντίστοιχο ποσοστό
στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ωστόσο, η μελέτη δείχνει
σημαντική διαφοροποίηση στη
σύνθεση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αφού ο αριθμός των απασχολουμένων
σημείωσε πτώση, ενώ ο αριθμός των ανέργων παρουσίασε
πολύ μεγάλη αύξηση.

Χαμηλά σε σχέση με ΕΕ
Το γενικό ποσοστό συμμετοχής
σε εκπαίδευση και κατάρτιση
του πληθυσμού 25-64 χρονών
στην
Κύπρο
παρουσίασε
αισθητή πτώση, ανοίγοντας
περισσότερο την ψαλίδα με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός
που
καθιστά
εξαιρετικά
δύσκολη την προσπάθεια για
επίτευξη του εθνικού στόχου
(12%) μέχρι το 2020, σύμφωνα
με τη μελέτη της ΑνΑΔ.
Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από μόλις -0,8%
το 2008 αυξήθηκε σημαντικά
στο -3,8% το 2014, λόγω της
πτωτικής τάσης που παρατηρείται στο ποσοστό στην
Κύπρο και της ανοδικής τάσης

στο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μέσα από τα στοιχεία
διαπιστώνεται δε ότι οι γυναίκες συμμετέχουν σε μεγαλύτερο
βαθμό σε εκπαίδευση και
κατάρτιση από τους άντρες,
ωστόσο τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στους άντρες όσο
και στις γυναίκες κυμαίνονται
σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά
με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εμφανίζοντας κατά κανόνα
πτωτική τάση.
Τέλος, σε χαμηλά επίπεδα
κυμαίνεται η συμμετοχή σε
εκπαίδευση και κατάρτιση των
ανέργων και των αδρανών και
σε πολύ χαμηλά επίπεδα των
απασχολουμένων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα,
καθώς και στα επαγγέλματα
κατώτερου και μέσου επιπέδου, με το ποσοστό συμμετοχής μειώνεται όσο αυξάνεται η
ηλικία των ατόμων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

5

Απαράδεκτη ενέργεια η επιστολή
Προβλέψαμε έγκαιρα την αναστάτωση για άσκηση προσομοίωσης στην ΑΤΗΚ
Προέχει η νομική υπόσταση των συμβάσεων

στην Κυπριακή αγορά εργασίας
• Συνέντευξη γ.γ. ΣΕΚ Νίκου Μωϋσέως στην εφημερίδα «Χαραυγή»

• Ποια είναι η θέση σας για υιοθέτηση θεσμικών και νομικών ρυθμίσεων
οι οποίες να προστατεύουν την
εργασία και να υποχρεώνουν τους
εργοδότες να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν
στους διάφορους κλάδους;
- Η θέση της ΣΕΚ για τη διαχείριση του
θέματος που τίθεται με την ερώτηση
αυτή, είναι διαχρονική και αναφέρεται
στην αναγκαιότητα για τη νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων.
Πριν την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, έγκαιρα προβλέψαμε πως η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων θα επηρέαζε την κυπριακή
αγορά εργασίας. Για τη διαχείριση
των νέων δεδομένων προτείναμε ως
μέτρο θεραπείας τη νομική ρύθμιση
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Δυστυχώς τότε δεν μπορέσαμε να πείσουμε και στο τέλος της ημέρας βιώσαμε τα όσα αρνητικά προέκυψαν π.χ.
παραβιάσεις συμβάσεων, υποβαθμισμένοι όροι απασχόλησης στη βάση
ατομικών συμβολαίων, εκμετάλλευση
της ανθρώπινης εργασίας, στέρηση
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λ.π.
Σήμερα, σταδιακά, όλα τα συνδικάτα
που μετέχουν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα έχουν πλέον κοινή θέση
και αγωνίζονται για τη νομική υπόσταση των συλλογικών συμβάσεων.
Υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος μέχρι
να συναινέσουν προς αυτή την κατεύθυνση και οι κοινωνικοί μας εταίροι,
(κυβέρνηση και εργοδότες), όμως είναι
πολύ θετικό το γεγονός πως, στην
οικοδομική βιομηχανία υπήρξε κατ’
αρχήν συμφωνία για τη νομική υπόσταση βασικών δικαιωμάτων της
σύμβασης.
Αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια
αισιοδοξία ως προς το τι μέλλει γενέσθαι και ότι σταδιακά μπορεί να προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους
κλάδους της οικονομίας.
• Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο έντασης της εργασίας, δηλαδή
κάποιοι εργαζόμενοι δουλεύουν
περισσότερες ώρες συμπεριλαμβανομένης και της αργίας της Κυριακής, κάποιοι εντάσσονται στη μερική απασχόληση και όλοι με πολύ
λιγότερους μισθούς. Ποια είναι η
άποψη σας;
- Η οικονομική κρίση και η καθυστέρηση που υπήρξε στην αντιμετώπιση
της οδήγησαν αναπόφευκτα στην
αύξηση της ανεργίας, ενώ υπήρξε
σοβαρός αρνητικός επηρεασμός των
μισθών και των υπολοίπων ωφελημάτων των εργαζομένων.
Τα περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα παρουσιάζονται κυρίως
στους εργαζόμενους που είναι ανοργάνωτοι και δεν τυγχάνουν καμίας
συνδικαλιστικής προστασίας.
Εκεί που οι εργαζόμενοι βρίσκονται
κάτω από την ομπρέλα του συνδικαλιστικού κινήματος, τυγχάνουν σε
γενικές γραμμές ικανοποιητικής προ-

√ Δυστυχώς οι κοινωνικοί μας
εταίροι δεν μας ακολούθησαν
√ Οι ανοργάνωτοι δεν τυγχάνουν
καμιάς συνδικαλιστικής
προστασίας
στασίας.
Στην αναθεώρηση των συλλογικών
συμβάσεων που έγιναν τα τελευταία
χρόνια έγιναν συνειδητά παραχωρήσεις από το συνδικαλιστικό κίνημα με
σκοπό να προστατευτούν θέσεις
εργασίας και να κρατηθούν όρθιες οι
επιχειρήσεις.
Τηρήσαμε μια υπεύθυνη στάση με
γνώμονα το συμφέρον του τόπου και
της οικονομίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε συμφωνία για
αύξηση των ωρών εργασίας, με εξαίρεση την οικοδομική βιομηχανία που
και αυτή επανήλθε στις 38 ώρες μέσα
στο 2015.
Με αφορμή την ερώτηση αυτή, καλούμε εκ νέου το υπουργείο Εργασίας να
εντατικοποιήσει τις επιθεωρήσεις και
να πατάξει με δυναμισμό κάθε παρανομία και κάθε αυθαιρεσία που γίνεται σε βάρος της μισθωτής εργασίας.
• Ποιοι είναι οι στόχοι για το 2016;
Η επαναφορά των εργασιακών
δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν
το τελευταίο διάστημα λόγω της
κρίσης θεωρείτε ότι είναι εφικτή;
- Οι στόχοι της ΣΕΚ για το 2016 είναι
απλοί και ξεκάθαροι.
Λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι
υπάρχει αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και αύξηση της εθνικής παραγωγικότητας θα διεκδικήσουμε για τα
μέλη μας αυξήσεις μισθών και άλλων
ωφελημάτων, σε μια προσπάθεια να
επανακτηθεί μέρος των σοβαρών
απωλειών που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια.
Στις μέχρι σήμερα ανανεώσεις των
συμβάσεων που έληξαν το 2014 είχαμε καλά αποτελέσματα και ευελπιστούμε πως, ανάλογα αποτελέσματα
θα προκύψουν και στις επόμενες ανανεώσεις.
Ευελπιστούμε πως, ο εργοδοτικός
κόσμος θα προσεγγίσει τα ζητήματα
αυτά με λογική και μέσα σε πνεύμα
συνεργασίας και συναίνεσης θα διατηρήσουμε την εργατική ειρήνη σε
ψηλά επίπεδα.

Α

παράδεκτη χαρακτήρισαν οι συντεκαι αναδιοργάνωση των κερδοφόρων ΗΟ
χνίες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών την
και απεξάρτηση από οποιαδήποτε
ενέργεια του Εφόρου Αποκρατικοποίησης
κυβερνητική ή κομματική παρέμβαση,
να στείλει επιστολή στο ΔΣ και τη Διεύέτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι οργανιθυνση του Οργανισμού για σύσταση ομάσμοί οι οποίοι προσφέρουν κοινωνικό
δων για ασκήσεις προσομοίωσης, η
έργο, να λειτουργήσουν ως σταθεροποιηοποία θα στοχεύει να ενισχύσει τη δυνατικός παράγοντας και κυρίως να αποτότητα του οργανισμού για ομαλή μετατρέψουν το ενδεχόμενο δημιουργίας
φορά των εργασιών σε νέα εταιρεία
«καρτέλ» σε βάρος των πολιτών.
ιδιωτικού δικαίου. Οι συντεχνίες, που
Εξάλλου η Α` Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ
είχαν πρίν από τα Χριστούγεννα συνάΜαρία Βασιλειάδου δήλωσε ότι το κόμμα
ντηση με τον πρόεδρο και αντιπροσωκαταδικάζει οποιεσδήποτε πράξεις προπεία της ΕΔΕΚ, εγείρουν θέμα τάξης για
σομοίωσης, "οι οποίες έχουν δηλωθεί
τον Έφορο, καλούν τον Πρόεδρο της Βουαπό τον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων και
λής και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικοπου είναι καθαρά πράξεις με στόχο να
νομικών να παρέμβουν ενώ τονίζουν ότι
προκαταλάβουν τις αποφάσεις της Βουκαι το ΔΣ δεν απαλλάσσελής και αυτό για μας
ται των ευθυνών του τη
είναι απαράδεκτο".
√• Συνάντηση
Διεύθυνση για να γίνει η
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΕΤ,
λεγόμενη άσκηση προσοσυντεχνιών με
ΟΗΟ –ΣΕΚ, Ηλίας Δημημοίωσης.
“Η ενέργεια
τρίου ανέφερε ότι οι
αυτή του Εφόρου βρίσκε- την ηγεσία της ΕΔΕΚ
συντεχνίες είναι ικανοται εκτός του νομικού και
ποιημένες γιατί και η
του θεσμικού πλαισίου
ΕΔΕΚ δια στόματος του
λειτουργίας του και απαιτούμε από τον
Προέδρου της έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι
Έφορο να αποσύρει τάχιστα την επιστοθα καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομολή αυτή, η επιστολή προκαταλαμβάνει
σχέδιο και δεν έχει σκοπό να προχωρήσει
τις αποφάσεις του ανώτατου θεσμικού
με οποιαδήποτε τροπολογία για μετοχοοργάνου της Βουλής και καλούμε τον
ποίηση του οργανισμού μας.
Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της
"Απεναντίας έχει δηλώσει- και συμφωΕπιτροπής Οικονομικών να τοποθετηνούμε απόλυτα -ότι πρέπει να προχωρήθούν γιατί η επιστολή και η ενέργεια τους
σει η αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός
προσβάλλει στο μέγιστο βαθμό και προκαι είμαστε ξανά έτοιμοι να δούμε που
καταλαμβάνει τις όποιες αποφάσεις θα
πάμε και τι κάνουμε για τον οργανισμό
πάρει το κοινοβούλιο, διαφορετικά ο
μας, που τονίζουμε ότι πρέπει να παραΈφορος βρίσκεται εκτός τάξης και τίθεμείνει δημοσίου δικαίου", ανέφερε.
ται θέμα παραίτησής του", τόνισαν οι
Είπε ότι αν γίνει η διαδικασία μετοχοποίσυντεχνίες.
ησης εκατό τοις εκατό και το κράτος είναι
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουμέτοχος "τότε οι εργαζόμενοι θεωρούμαλος ξεκαθάρισε κατά τρόπο απόλυτο
στε ότι ανήκουμε στο ιδιωτικό δίκαιο και
πως το κόμμα του είναι ενάντια στην
αυτά που έπρεπε η Κυβέρνηση και ο
ιδιωτικοποίηση, με οποιαδήποτε μορφή,
καθένας ο οποίος θα ψηφίσει να διακερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών.
σφαλίσει, δηλαδή τα δικαιώματα των
Παράλληλα, είπε, η ΕΔΕΚ ζητεί να υπάρεργαζομένων όπως απορρέουν από την
ξει άμεση προσπάθεια εκσυγχρονισμού
νομοθεσία, δεν διασφαλίζονται".

Για ωμό εκβιασμό καταγγέλλουν
την κυβέρνηση οι συντεχνίες της ΑΗΚ

Ε

κβιαστικά διλήμματα και πιέσεις
δέχθηκε η ηγεσία της ΑΗΚ από την
κυβέρνηση προκειμένου να συναινέσει
στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της
Αρχής, καταγγέλλουν οι συντεχνίες. Οι
ηγεσίες των συντεχνιών ενημερώθηκαν
πρόσφατα από τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Αρχής για τη συμφωνία στην
οποία κατέληξαν την Τετάρτη ο αρμόδιος
Υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης με το
Διοικητικό Συμβούλιο και τη διεύθυνση
του Οργανισμού.
Ο πρόεδροςτης ΕΠΟΠΑΗ, ΟΗΟ –ΣΕΚ,
Ανδρέας Πανόρκος επέκρινε τον Υπουργό Ενέργειας ότι αγνόησε τις οδηγίες του
Προέδρου της Δημοκρατίας και δεν διαβουλεύθηκε με τις συντεχνίες.Κατήγγειλε
επίσης, ότι ασκήθηκαν πιέσεις σε τεχνοκράτες της Αρχής. Για εκβιασμό εκ μέρους
της κυβέρνησης προς την ηγεσία της ΑΗΚ
για να δεχθεί τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό έκανε λόγο ο Δημήτρης Κωνσταντίνου, της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ. Ο Άδωνης Γιασεμίδης της ΣΕΠΑΗΚ, ανέφερε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική υποχρέωση της
ΑΗΚ να προχωρήσει σε ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και παρέπεμψε και στην τοπο-

θέτηση της ΡΑΕΚ. Οι συντεχνίες, οι οποίες έχουν ήδη προειδοποιήσει με δυναμικά
μέτρα θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις
τους μετά τις γιορτές.

Γιώργος Λακκοτρύπης
Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης δήλωσε σχετικά με το θέμα της
ΑΗΚ ότι «είμαστε ακόμη στη διαδικασία
της διαβούλευσης για την απόφαση που
θα πρέπει να λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο καταρχήν». Κληθείς να σχολιάσει
τις αντιδράσεις των συντεχνιών της ΑΗΚ,
είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα λάβει
την απόφαση του και υπενθύμισε ότι είχε
γίνει η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο
και "πάνω σε αυτή τη βάση δουλεύουμε
και κάνουμε την προσπάθεια".
"Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε και μόνοι
μας, έχουμε μνημονιακές υποχρεώσεις,
ό,τι περισσότερο λέμε δημοσίως τόσο
περισσότερο δύσκολη θα κάνει την κατάσταση", ανέφερε.
Κληθείς να πει πότε αναμένουμε την
εισήγηση της Τρόικα επί του θέματος
αυτού ο Υπουργός εξέφρασε την ελπίδα
ότι θα τη λάβουμε εντός των επόμενων
ημερών.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον αστερισμό της αβεβαιότητας
η παγκόσμια οικονομία το 2016
Η

ανάκαμψη των ανεπτυγμένων
οικονομιών θα συνεχισθεί το
2016 και οι αναπτυσσόμενες θα
συνεχίσουν να αποτελούν τροχοπέδη για την παγκόσμια οικονομία, σε μικρότερο βαθμό όμως απ’
όσο εφέτος, εκτιμούν οι αναλυτές
της Morgan Stanley.
Στην Ευρωζώνη, πολιτικές εξελίξεις όπως οι εκλογές στην Ισπανία και στην Ιρλανδία, η διαπραγμάτευση της Βρετανίας με
την Ε.Ε. αλλά και η περαιτέρω
χαλάρωση της νομισματικής
πολιτικής από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας
μαζί με τη μικρή χαλάρωση της
δημοσιονομικής πολιτικής και τη
στάση που θα τηρήσουν οι καταναλωτές. Φυσικά υπάρχουν και
ρίσκα για την παγκόσμια οικονομία, με κυριότερα την αύξηση των
αμερικανικών επιτοκίων δανεισμού και την επίπτωσή της στις
ΗΠΑ και τις αναπτυσσόμενες
οικονομίες, την απειλή του απο-

«επιδιόρθωσης» και ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης ανακάμπτει βασιζόμενος κυρίως στην εσωτερική
κατανάλωση.
Η MS εκτιμά ότι θα διατηρηθεί και
το 2016 η εσωτερική ζήτηση χάρη
στην καλή κατάσταση στην οποία
βρίσκονται τα οικονομικά των
νοικοκυριών, στη συνεχιζόμενη
αύξηση των μισθών και τέλος,
στην επεκτατική πολιτική που
εφαρμόζουν οι κεντρικές τράπεζες με γνώμονα την υποστήριξη
της εσωτερικής ζήτησης (με
στόχο την ενίσχυση του πληθωρισμού).
Το 2016, η ανάπτυξη αναμένεται
να εξαρτηθεί κυρίως από δύο
παράγοντες: κατά πόσον θα
αποδειχθεί ανθεκτική η εσωτερική
ζήτηση στις ανεπτυγμένες οικονομίες και πώς θα εξελιχθεί η
οικονομική προσαρμογή στις
αναπτυσσόμενες. Με τις τιμές του
πετρελαίου να αυξάνονται σταδιακά το 2016 και με την αύξηση
των επιτοκίων δανεισμού σε ΗΠΑ

μετωπίσει σοβαρά προβλήματα,
αφού τα νοικοκυριά δεν είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κυμαινόμενα επιτόκια και οι περισσότερες
εταιρικές αναχρηματοδοτήσεις
χρεών τοποθετούνται το 2018. Η
απασχόληση θα επιβραδυνθεί με
κάποιο τρόπο, ωστόσο θα ενισχυθεί ο ρυθμός αύξησης των
μισθών. Για την Ευρωζώνη, η MS
προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8%
το 2016, υποστηριζόμενο από
την πιο επεκτατική νομισματική
πολιτική της ΕΚΤ αλλά και από
την ενίσχυση της εξωτερικής
ζήτησης και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι τρεις κίνδυνοι
Οσον αφορά τις τρεις κυριότερες
απειλές για την παγκόσμια οικονομία, η Morgan Stanley επισημαίνει ότι ο κύκλος ανόδου των
επιτοκίων δανεισμού, που αναμένεται να αρχίσει στα μέσα Δεκεμβρίου, ενδέχεται να επηρεάσει
αρνητικά τη στάση των επενδυ-
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ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
DW: Γεγονότα και προκλήσεις για την Ευρώπη του 2016

Π

ερισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στη
Γερμανία το 2015. Πόλεμοι στη Συρία, στο Ιράκ και
στην Αφρική, οι οποίοι ωθούν τους ανθρώπους στη
μετανάστευση. Το προσφυγικό θέμα θα μείνει στην
κορυφή και το 2016, μια μεγάλη πρόκληση για την
Ευρώπη.

Πώς θα μοιραστούν οι πρόσφυγες στα ευρωπαϊκά
κράτη; Πώς θα ενσωματωθούν στις κοινωνίες τους; Και
πώς θα συμβεί αυτό σε μια Ευρώπη όπου η ακροδεξιά
κερδίζει έδαφος; Πολλά ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, στα οποία θα επιχειρήσουν να δώσουν απάντηση η Ολλανδία και η Σλοβακία, οι οποίες θα αναλάβουν
την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του έτους αντίστοιχα.
Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα θα παραμείνει και
το 2016 στο κέντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η
κυβέρνηση Τσίπρα έχει υποσχεθεί ή έχει ήδη θέσει σε
εφαρμογή πολλές μεταρρυθμίσεις, ενώ οι πιστωτές είναι
συγκρατημένα αισιόδοξοι για τον χρόνο που έρχεται.

Ρωσία και ΝΑΤΟ στο επίκεντρο
Τον Σεπτέμβριο τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εκλογές στη Ρωσία, όπου κάποιοι πολιτικοί σχηματισμοί
σχεδιάζουν να συνασπιστούν εναντίον του Πούτιν. Αλλά
και η Ουκρανία θα παραμείνει στην κορυφή του ενδιαφέροντος, κυρίως για το ΝΑΤΟ, αφού η κρίση γύρω από
την προσάρτηση της Κριμαίας και κυρίως γύρω από το
Ντονμπάς στα ανατολικά της χώρας δεν πρόκειται να
ξεπεραστεί όπως όλα δείχνουν ούτε το 2016.

πληθωρισμού στην Κίνα και τις
πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη
και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, εξελίξεις που θα μπορούσαν
να πλήξουν την καταναλωτική
εμπιστοσύνη και συνεπώς και την
ανάπτυξη.
Κατά τους αναλυτές της Morgan
Stanley, το 2015 η παγκόσμια
ανάπτυξη περιορίστηκε εξαιτίας
των κακών επιδόσεων που εμφάνισαν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, τάση που αναμένεται να
συνεχιστεί και το 2016, αλλά σε
μικρότερο βαθμό. «Γι’ αυτό προβλέπουμε μικρή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 3,3% του χρόνου από 3,1% εφέτος, με την οικονομία των ανεπτυγμένων οικονομιών να αναπτύσσεται σταθερά
με ρυθμό 1,8% και των αναπτυσσόμενων να βελτιώνεται στο 4,4%
το 2016 από 4% εφέτος», αναφέρεται στην έκθεση για την πορεία
της παγκόσμιας οικονομίας το
2016.
Οι αναλυτές της MS εκτιμούν ότι
οι ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν
αφήσει πίσω τους το στάδιο της

και Βρετανία, η MS προβλέπει
μικρή επιβράδυνση της εσωτερικής κατανάλωσης πρωτίστως σε
αυτές τις δύο χώρες. Παράλληλα,
η MS προβλέπει ότι θα χαλαρώσει
κάπως η οικονομική προσαρμογή
των αναπτυσσόμενων οικονομιών εξαιτίας της ενίσχυσης του
εμπορίου, ενώ το κινεζικό ΑΕΠ θα
εξακολουθήσει να αναπτύσσεται
με πιο αργό ρυθμό εξαιτίας των
δημογραφικών και αποπληθωριστικών πιέσεων και λόγω του
υψηλού χρέους. Ωστόσο οι κινεζικές αρχές θα συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη μέσω
της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής τους, ώστε να
αποτρέψουν την απότομη και σε
μεγάλο βαθμό επιβράδυνση της
οικονομίας.
Στις ΗΠΑ, η κεντρική τράπεζα
(Fed) αναμένεται να προχωρήσει
σε πολύ σταδιακή αύξηση των
επιτοκίων δανεισμού, αυξάνοντάς τα κατά 0,25% τον Δεκέμβριο
και μετά τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2016.
Η οικονομία μάλλον δεν θα αντι-

τών, προκαλώντας σημαντική
διόρθωση στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων και αντιστροφή των ροών κεφαλαίων, από τις
αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες
οικονομίες. Στην περίπτωση της
Κίνας, πιο ανησυχητική είναι η
απειλή του αποπληθωρισμού
παρά το ενδεχόμενο απότομης
επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Ο
αργός ρυθμός μείωσης της πλεονάζουσας παραγωγής και αναγνώρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να
μετατραπεί σε γενικευμένες αποπληθωριστικές πιέσεις. Οι εκλογές στην περιφέρεια θα μπορούσαν να απειλήσουν την τρέχουσα
κοινή γραμμή της Ευρώπης, όπως
και το βρετανικό δημοψήφισμα
για την παραμονή ή όχι στην Ε.Ε.
Ο κίνδυνος είναι ότι η νέα πολιτική κατάσταση θα μπορούσε να
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση
του κόστους δανεισμού, περιορισμό του δανεισμού και τελικά σε
εκτροχιασμό της εσωτερικής
ζήτησης.

Στις 8 και 9 Ιουλίου πρόκειται να συναντηθούν στην
Βαρσοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας, οι εκπρόσωποι
του ΝΑΤΟ. Εκεί θα επιχειρήσουν να συνεργαστούν ως
προς τα ατομικά τους ενδιαφέροντα. Οι σύμμαχοι από
την ανατολική Ευρώπη επιθυμούν μια αυστηρότερη
πολιτική άμυνας απέναντι στη Ρωσία. Οι χώρες του
Νότου, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, θέλουν αντιθέτως να αποτρέψουν τη μονοπώληση του ενδιαφέροντος από την πλευρά της Ανατολής. Πράγμα κατανοητό,
αν δει κανείς τη γεωγραφική θέση της Τουρκίας δίπλα
στη Συρία και το Ιράκ.

Επιστήμη και ποδόσφαιρο για το 2016
Ο κόσμος της επιστήμης θα έχει στις 14 Μαρτίου το
βλέμμα του στραμμένο στον ουρανό. Τότε θα ξεκινήσει η
ρωσοευρωπαϊκή αποστολή στον Άρη Exo-Mars με την
εκτόξευση ενός μη επανδρωμένου διαστημόπλοιου. Το
λεγόμενο Trace Gas Orbiter θα εκτοξευτεί από το διαστημικό σταθμό του Καζακστάν με σκοπό να εξερευνήσει τη
ατμόσφαιρα του Άρη.

Ευρωπαικό πρωτάθλημα στη Γαλλία
Και τέλος, οι φίλαθλοι θα περιμένουν με λαχτάρα τον
Ιούνιο του 2016, για να δουν 24 ομάδες να αγωνίζονται
στη Γαλλία για τον τίτλο του πρωταθλητή της Ευρώπης.
Ωστόσο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης
Νοεμβρίου 2015 προτεραιότητα για τη διοργανώτρια
χώρα είναι η ασφάλεια. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο Stade
de France, το μέρος δηλαδή που οι τρομοκράτες του
Δεκεμβρίου είχαν θέσει, μεταξύ των άλλων, στο στόχαστρό τους. Η πρόκληση για τους οικοδεσπότες είναι
ωστόσο να μην αφήσουν τα μέτρα ασφαλείας να επισκιάσουν το ίδιο το αθλητικό γεγονός. Από ποδοσφαιρικής άποψης, θα είναι πάντως ένας αγώνας για τον
τίτλο, στον οποίο η πρωταθλήτρια Γερμανία και η οικοδέσποινα Γαλλία θα συγκαταλέγονται ανάμεσα στα
φαβορί.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ώρα για φορολογική μεταρρύθμιση
Θα ανασάνουν οι πολίτες και θα βοηθηθεί η πραγματική οικονομία

Η

Κύπρος χρειάζεται μια γενική
φορολογική μεταρρύθμιση που θα
διορθώνει πράγματα και θα αποκαταθιστά αδικίες που δημιουργήθηκαν σε
βάρος των εισοδημάτων των πολιτών
που ακρωτηριάσθησαν από δυσβάστακτες φορολογίες που επιβλήθησαν
με ταχύτητα φωτός μεσούσης της
οικονομικής κρίσης.
Άρχισε λοιπόν να ωριμάζει η ώρα για
μια ποιοτική φορομεταρρύθμιση που
θα πρέπει να αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους.

Του Χρίστου Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

Η προηγούμενη μεγάλη φορολογική
μεταρρύθμιση έγινε το 2002 και με
αυτή η Κύπρος εναρμονίστηκε με το
Ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά τη
φορολογία τόσο στο επίπεδο του
Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ) όσο
και των φόρων κατανάλωσης και τον
εταιρικό φόρο.

μέτρα απουσιάζουν φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τα φυσικά
πρόσωπα (π.χ. διαφοροποίηση στο
φόρο εισοδήματος κλπ.).
• Στις 11 Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύεται στον καθημερινό τύπο μελέτη του
υπουργείου Οικονομικών με την οποία
υποστηρίζεται πως η μείωση των
φόρων αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη.
Στη μελέτη που τιτλοφορείται «Αποτελεσματική φορολογική πολιτική μετά
την οικονομική ύφεση στην Κύπρο»
τονίζεται πως, η βέλτιστη φορολογική
πολιτική μπορεί να επιτευχθεί μέσα
από την αποτελεσματικότητα των
φορολογικών στρατηγικών της κυβέρνησης τα οποία συνδιάζουν την κοινωνική συνοχή με τη διατήρηση των
κινήτρων για την ενεργοποίηση τόσο
του εργατικού δυναμικού όσο και του
κεφαλαίου.
Στη μελέτη γίνεται αναφορά και στη
φοροδιαφυγή και υπογραμμίζεται
πως, η ύπαρξη της τορπιλίζει το κοινωνικό κράτος και τις προοπτικές
ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά για το θέμα αυτό, εντός
του 2015 σημειώθηκαν ανάμεσα σ’
άλλα τα εξής γεγονότα:
• Τον Απρίλιο το Κέντρο Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με επικεφαλής τον
καθηγητή Αντρέα Θεοφάνους υποδεικνύει πως, η Κύπρος χρειάζεται μια
νέα φορολογική μεταρρύθμιση η οποία
θα λαμβάνει υπόψη την κοινωνική
διάσταση καθώς και ένα πλέγμα κινήτρων για επενδύσεις, καταθέσεις και
ενθαρρύνση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η φιλοσοφία του όλου
φορολογικού συστήματος θα ενσωματώνει την αρχή «χαμηλοί φορολογικοί
συντελεστές και ψηλές ποινές μη συμμόρφωσης».

Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
• Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης μιλώντας στην ετήσια
γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στις
20 Μαϊου 2015 δήλωσε πως, θα πρέπει να μειωθούν οι φορολογίες που
επιβλήθησαν στο παρελθόν και πρόσθεσε ότι «οι βαριές φορολογίες
ακρωτηριάζουν το εισόδημα των
πολιτών και των επιχειρήσεων και
προκαλούν ασφυξία στην οικονομία».
• Στις 22 Μαϊου 2015 ο ακαδημαϊκός
οικονομολόγος και βουλευτής Κερύνειας του Δημοκρατικού Συναγερμού
Μάριος Μαυρίδης σε άρθρο του που
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αλήθεια» υποστηρίζει πως, «η κυβέρνηση
πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη
μέσω της μείωσης των φορολογιών».
Οι σημερινοί ψηλοί φόροι και τα υπερβολικά χρέη δεν επιτρέπουν ταχεία
ανάπτυξη ανάφερε ο Μάριος Μαυρίδης.
• Την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
καταθέτει στη Βουλή σειρά νομοσχεδίων για εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου. Προτείνονται μια
σειρά από φορολογικά κίνητρα για την
ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και την προσέλκυση των
επενδύσεων. Από τα συγκεκριμένα

ροπή προς κατανάλωση και θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία να
κινηθεί προς καλύτερες κατευθύνσεις.
Μέσα στα πλαίσια της φορομεταρρύθμισης ο κοινωνικός διάλογος θα
πρέπει ανάμεσα σ’ άλλα να ασχοληθεί:
• Με τις κλίμακες της φορολογίας του
εισοδήματος.
• Με τη σταδιακή μείωση του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
• Με τη φορολογική ελάφρυνση των
καυσίμων που αποτελούν πρώτη ύλη
παραγωγής.
• Με τη μείωση της φορολογίας ύψους
30% που επιβάλλεται στα έσοδα από
τόκους που απολαμβάνουν οι πολίτες
επί των καταθέσεων τους κ.λ.π. Η
αποταμίευση, (και όχι η σπατάλη),
αποτελεί ευλογία, όμως αυτή η υψηλή
φορολογία, λειτουργεί τιμωρητικά
προς τους καταθέτες, ιδιαίτερα προς
όλους εκείνους τους συνταξιούχους
που με χίλιες στερήσεις φύλαξαν
κάποια λεφτά για τα δύσκολα τους
χρόνια.
• Με την κατάργηση της έκτακτης
εισφοράς, που αδίκως, καταβάλλουν
επί της μισθοδοσίας τους εδώ και
αρκετούς μήνες οι εργαζόμενοι.
Η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο υπουργός
Οικονομικών οφείλουν να αφουγκραστούν τις απόψεις του συνδικαλιστικού κινήματος και να τροχιοδρομήσουν τις διαδικασίες του διαλόγου.

Η ΣΕΚ
Στην έκδοση της «Εργατικής Φωνής»
στις 11 Νοεμβρίου 2015, σε άρθρο με
τίτλο «Ωριμάζει η ώρα για φορομεταρρύθμιση» η ΣΕΚ αναφέρει ότι με τη
φορολογική μεταρρύθμιση θα ανασάνουν οι πολίτες και θα βοηθηθεί η
πραγματική οικονομία. Το άρθρο αναφέρει συνολικά τα εξής:
«Σιγά αλλά σταδιακά άρχισε να ωριμάζει η ώρα για μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα αποτελεί
προϊόν κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα
στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς
εταίρους, (η προηγούμενη μεγάλη
φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002).
Η κυπριακή οικονομία αργά – αργά
άρχισε να ανακάμπτει. Το 2015 είναι
πολύ καλύτερο από το 2014, ενώ τα
επόμενα τρία χρόνια οι προβλέψεις
αναφέρουν πως ο ρυθμός ανάπτυξης
θα ξεπεράσει το 2%.
Μια φορολογική μεταρρύθμιση –
πάντα βέβαια στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους θα μειώσει τα φορολογικά βάρη που
επωμίζονται οι πολίτες, θα ενισχύσει
τα εισοδήματα τους, θα αυξήσει τη

Παράλληλα και ταυτόχρονα οφείλουν
να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες
για περιορισμό του σπάταλου κράτους
και είσπραξης των ανείσπρακτων και
καθυστερημένων φόρων που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Όσο καλύτερα θα είναι αυτά τα αποτελέσματα τόσο καλύτερο θα είναι και
το περιεχόμενο της φορομεταρρύθμισης».

Συμπέρασμα
Από τα όσα έχουν καταγραφεί εξάγεται το συμπέρασμα πως επείγει η
ανάγκη για μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα απαλλάσσει τους
μισθωτούς πολίτες από τα φορολογικά βαρύδια (π.χ. αύξηση του ΦΠΑ
από το 15% στο 17% και αργότερα
στο 19% κλπ.) που του επιβλήθησαν
μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Η πολιτική βούληση φαίνεται ότι
υπάρχει, αν κρίνουμε από τα όσα
δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης στη γενική συνέλευση της
ΟΕΒ τον περασμένο Μάϊο. Εκείνο που
απομένει είναι να περάσουμε από τη
θεωρία στην πράξη. Ο λόγος στον
υπουργό Οικονομικών.

Οι μισθωτοί πολίτες υπήρξαν την περίοδο 2011 - 2013
τα θύματα μιας σφοδρής φορομπηκτικής επίθεσης.
Μεσούσης της οικονομικής κρίσης φορτώθηκαν - αδίκως ασήκωτες φορολογίες π.χ. μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ από το 15%
στο 19%, ενώ έτυχαν και συρρίκνωσης στους μισθούς τους λόγω
παγοποίησεων και καταβολής έκτακτης υποχρεωτικής εισφοράς
στο κράτος. Τώρα είναι η ώρα για μια καθολική φορολογική
μεταρρύθμιση που θα ανακουφίζει τα εισοδήματα των πολιτών
από την ασφυξία που τους επιβλήθηκε

7

Κατά 7.000 μειώθηκαν οι
εργαζόμενοι στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα από την
έναρξη της κρίσης

Κ

ατά 6.913 ή ποσοστό 9,9% μειώθηκαν
οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα από το τέλος του 2012, σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.Ο συνολικός
αριθμός εργαζομένων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα μειώθηκε στους 63.041 το
τρίτο τρίμηνο του 2015, σε σχέση με
65.346 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014
και 64. 292 το περασμένο τρίμηνο. Το
σύνολο των εργαζομένων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα στο τέλος του 2012, πριν
από την ένταξη της οικονομίας της
Κύπρου σε πρόγραμμα εξυγίανσης, ήταν
69.954.Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στους εργαζόμενους στους ημικρατικούς οργανισμούς και τις κρατικές εταιρείες όπου ο αριθμός των εργαζομένων
έφτασε στους 5.513 το τρίτο τρίμηνο του
2015, σε σχέση με 7.131 το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2014. Οι απασχολούμενοι στη
δημόσια υπηρεσία ήταν το τρίτο τρίμηνο
του 2015, 53.226 σε σχέση με 53.851 την
αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ στην
τοπική αυτοδιοίκηση 4.302 σε σχέση με
4.340 το αντίστοιχο τρίμηνο του
2014.Κατά κατηγορία εργαζομένων στην
Κυβέρνηση, τον Νοέμβριο του 2015, 17.223
απασχολούνταν στη δημόσια υπηρεσία,
12.838 στην εκπαίδευση, 9.670 στις δυνάμεις ασφαλείας και 8.928 ήταν ωρομίσθιοι.

Συντεχνίες Ιδιωτικών ΣΕΚ, ΠΕΟ

Επικρίνουν τη στάση
της ΕΤΥΚ στην απεργία
της στη Σ.Κ.Τ

Ο

ι συντεχνίες Ιδιωτικών ΣΕΚ και ΠΕΟ
επέκριναν τον τρόπο με τον οποίο
ενήργησε η ΕΤΥΚ στην προκήρυξη της
απεργίας της στη Συνεργατικής Κεντρικής
Τράπεζας (ΣΚΤ). Σε κοινή ανακοίνωση τους
αναφέρουν. "Αποτελεί ενέργεια δυσφήμησης και απαξίωσης όλων των εργαζομένων στο Συνεργατισμό, την ώρα που η
Βουλή ψήφιζε την οικονομική ενίσχυση του
Συνεργατισμού η ΕΤΥΚ να ενεργεί με αυτό
τον τρόπο. Εύλογα προβάλλει το ερώτημα
τι και ποιους πραγματικά εξυπηρετεί αυτή
η συμπεριφορά", σημειώνουν οι δυο
συντεχνίες και προσθέτουν: "Αναμφίβολα
όχι τους εργαζόμενους". Σημείωσαν ακόμη
πως η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον Συνεργατισμό εκπροσωπείται από τις οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ και
πως η ΕΤΥΚ εκπροσωπεί μόνο μια μικρή
ομάδα εργαζομένων.
Τονίζουν πως η ΠΕΟ και η ΣΕΚ θα συνεχίσουν με συνέπεια και αποφασιστικότητα
να δίνουν τη μάχη για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων
των εργαζομένων σε αυτή τη δύσκολη
φάση που διέρχεται ο Συνεργατισμός.
"Απευθυνόμαστε στους εργαζομένους στον
Συνεργατισμό και στην κοινωνία ευρύτερα,
υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους
συμπεριφορές και τα παιχνίδια επίδειξης
δύναμης και εξουσίας εμάς δεν μας αφορούν", καταλήγει η ανακοίνωση των δυο
συντεχνιών.
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ο Τμήμα εργαζομένων
γυναικών ΣΕΚ εκφράζει
την ευαρέσκεια του για τις
τροποποιήσεις που επήλθαν
στον νόμο περί μητρότητας
και ισχύουν από τις 2 Δεκεμβρίου 2015. Οι νέες τροποποιήσεις
προνοούν επέκταση της άδειας μητρότητας στις περιπτώσεις μητέρων που
γεννούν, στον ίδιο τοκετό πάνω από
ένα παιδί. Οι τροποποιήσεις προνοούν
τα ακόλουθα

Τροποποιήθηκε ο νόμος περι μητρότητας

Επεκτείνεται η άδεια μητρότητας
για κύηση πέραν του ενός παιδιού

Η άδεια μητρότητας είναι διάρκειας 18
εβδομάδων. Στην περίπτωση γέννησης
περισσότερων του ενός τέκνου, το
δικαίωμα σε άδεια μητρότητας επεκτείνεται κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για
κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο
τοκετό.
Παράδειγμα
Στην περίπτωση γέννησης διδύμων το

δικαίωμα σε άδεια
μητρότητας
θα
είναι 18 εβδομάδες συν πλέον 4
εβδομάδες για το
δεύτερο
τέκνο.
Δηλαδή η μητέρα
θα έχει δικαίωμα
για 22 εβδομάδες
άδειας μητρότητας.
Στην περίπτωση
γέννησης τριδύμων η μητέρα για
το δεύτερο και
τρίτο παιδί θα

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

δικαιούται 18 εβδομάδες
συν 8 εβδομάδες.

Έχει παράλληλα τροποποιηθεί και ο περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμος, έτσι
ώστε να παρέχεται το δικαίωμα καταβολής επιδόματος μητρότητας από το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην
δικαιούχο, για την επιπρόσθετη χρονική
περίοδο.
Όσες εργαζόμενες που κατά την
ψήφιση του τροποποιητικού Νόμου
βρίσκονται ήδη σε άδεια μητρότητας,
εάν έχουν γεννήσει πέραν του ενός
τέκνου, ισχύει η πιο πάνω τροποποίηση και η περίοδος άδειας μητρότητας επεκτείνεται ανάλογα.
οι σχετικές τροποποιήσεις όπως έχουν
δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερ. 2
Δεκεμβρίου 2015.

Σεμινάριο για τους εργαζόμενους στα Τμήματα Χημειοθεραπείας - Ακτινοθεραπείας

Σ

εμινάριο κατάρτισης για την ασφάλεια και υγεία έτυχαν την Τρίτη 8
Δεκεμβρίου 2015, από την συνδικαλιστική σχολή της ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι
στα Τμήματα Χημειοθεραπείας και
Ακτινοθεραπείας.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι εκπαιδευτές Ευάγγελος Ευαγγέλου, Νίκος
Σατσιάς, Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου και
Δημήτρης Τάκκας ανάπτυξαν ζητήματα που αφορούσαν τους κινδύνους από
την χημειοθεραπεία και ακτινοβολία
καθώς και τα μέτρα προστασίας που
πρέπει να λαμβάνονται.
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Μυστικά για να εξαφανίσετε
τα σπυράκια στο λεπτό

Η

καθαρή και λεία επιδερμίδα είναι η επιθυμία κάθε
γυναίκας.

Το καθαρό και υγιές δέρμα είναι ο, τι πιο σημαντικό.
Τα πινέλα του makeup, η ζέστη του καλοκαιριού και η
συνεχής έκθεση του δέρματος στο καυσαέριο δημιουργούν πρόβλημα, όπως τα σπυράκια ή τα μαύρα
στίγματα.
Καλό είναι αν αντιμετωπίζετε έντονο πρόβλημα να
συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας. Σε περίπτωση
που θέλετε να καταπολεμήσετε ένα απλό σπυράκι
υπάρχει λύση και βρίσκετε σπίτι σας.
Παγάκι: Σε μία πετσέτα τοποθετείστε ένα παγάκι και
βάλτε στο σημείο που έχετε το σπυράκι για περίπου
10′. Στη συνέχεια
ρίξτε
στην περιοχή
λίγο κολλύριο
κατά της κοκκινίλας. Με
αυτό
τον
τρόπο
θα
ξεφορτωθείτε
αμέσως
το
πρόβλημα.
Μηλόξυδο: Το μηλόξυδο είναι θαυματουργό για τέτοιες περιπτώσεις. Φτιάξτε μία μάσκα από 1 κ. σούπας
μηλόξυδο και 3 κ. σούπας νερό.
Βουτήξτε το σε βαμβάκι και ύστερα εφαρμόστε στο
σημείο για 10′. Μετά από κάθε εφαρμογή του συγκεκριμένου προϊόντος μην ξεχνάτε να βάζετε ενυδατική
για να αποφύγετε την ξήρανση του δέρματος.
Βρώμη: Άκρως ευεργετική η δράση της. Κατάλληλη
για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε λίγη βρώμη
με νερό στο μπλέντερ ώσπου να πάρουν τη μορφή
πάστας. Ύστερα απλώστε στο πρόσωπο για 20′.
Ξεπλύνετε με άφθονο χλιαρό νερό.
Μέλι με λεμόνι: Ρίξτε πάνω στο σπυράκι μερικές σταγόνες λεμονιού. Στη συνέχεια βάλτε λίγο μέλι πάνω
στο σημείο και κολλήστε ένα τσιρότο. Αφήστε το να
δράσει όλη νύχτα και το πρωί θα έχετε απαλλαγεί
από το πρόβλημα. Σε περίπτωση που έχετε ευαίσθητο δέρμα βάλτε μόνο μέλι.
Έλαιο τσαγιού: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για
όλους τους τύπους δέρματος. Το μόνο που έχετε να
κάνετε είναι να ρίξετε μερικές σταγόνες πάνω στα
σπυράκια.

50 λεπτά περπάτημα την
εβδομάδα για να είστε υγιείς!

Α

ν ανήκετε σε εκείνους που ακούν συνέχεια πως
έστω και ένας περίπατος κάθε μέρα είναι ωφέλιμος για την υγεία αλλά εσείς δεν έχετε και πολύ όρεξη
να βγείτε από το σπίτι σας, τότε η επιστήμη σας έχει
καλά νέα.
Σε πρόσφατη ανασκόπηση μελετών 15 χρόνων, οι
ερευνητές διαπίστωσαν πως δεν χρειάζεται να φοράτε τα αθλητικά σας κάθε μέρα και να τρέχετε σε διαδρόμους γυμναστηρίου ή πάρκα για να «σφύζετε»
από ζωή. Μόλις μία ή δύο φορές την εβδομάδα, για
50 λεπτά αθροιστικά είναι αρκετά για να παραμείνετε υγιείς, προστατεύοντάς τον οργανισμό σας από
καρδιαγγειακές παθήσεις, χρόνιες ασθένειες και πρόωρο θάνατο. Αυτό βέβαια δεν ισχύει αν επιθυμείτε να
χάσετε βάρος, ωστόσο, είναι θετικό νέο για κάποιους
που επιθυμούν να διατηρήσουν την υγεία τους σε
φυσιολογικά επίπεδα.
Ο Δρ. Lavie τονίζει πως το τρέξιμο έχει αρκετά οφέλη,
πέρα από την σωματική ενίσχυση, όπως η μείωση
τους άγχους και η αίσθηση χαράς. Ολα αυτά βέβαια
αν το τρέξιμο είναι το στοιχείο σας.
Την ίδια στιγμή, μερικές έρευνες δείχνουν πως η
άσκηση σε ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες και ένταση
πάνω από τρεις φορές την εβδομάδα για περισσότερα από 150 λεπτά, δεν είναι ένας υγιής τρόπος ζωής
ακόμα και σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν
τρέχουν καθόλου.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

«Μαγικές» Κινήσεις για καταπολέμηση της αυπνίας
Ο

ιδανικός ύπνος διαρκεί 7-8
ώρες. Για πολλούς, αυτό αποτελεί μακρυνό όνειρο! Δημοσκόπηση έδειξε ότι το 40% των ανθρώπων κοιμούνται λιγότερο από 7
ώρες κάθε βράδυ. Οι περισσότεροι
γνωρίζετε ήδη τα αμέτρητα πράγματα που μπορείτε να κάνετε κατά
τη διάρκεια της ημέρας, για να
αυξήσετε τις πιθανότητες να κοιμηθείτε εύκολα το βράδυ. Μερικά
από αυτά είναι η τακτική άσκηση,
η αποφυγή του αλκοόλ και το σβήσιμο των ηλεκτρονικών συσκευών,
όπως υπολογιστές και κινητά.
Αλλά τι γίνεται με τις στιγμές που
είστε στο κρεβάτι; Τι πρέπει να
κάνετε ώστε να σας πάρει ο ύπνος;
Δείτε παρακάτω μερικά τεχνάσματα που μπορείτε να ακολουθήσετε
ενώ είστε στο κρεβάτι και θα σας
βοηθήσουν να κοιμηθείτε.
Σκεφτείτε μερικές λέξεις που σας
χαλαρώνουν. Και γιατί να το κάνετε αυτό; Διότι σύμφωνα με μια
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
Journal of Applied Social Psychology,
οι συμμετέχοντες που έφερναν στο
μυαλό τους λέξεις όπως, ζεστό,
ανάπαυση, χαλάρωση, κοιμήθηκαν
καλύτερα από εκείνους που δεν το
έκαναν. Αν το λεξιλόγιο δεν είναι το
δυνατό σας σημείο, τότε σκεφτείτε
ευχάριστες εικόνες. Για παράδειγμα μπορείτε να φανταστείτε μια
βόλτα σε ένα λιβάδι και θα διαπιστώσετε ότι θα σας πάρει πολύ
πιο γρήγορα ο ύπνος.
Ξαπλώστε στην αριστερή πλευρά
σας, για να σας πάρει γρήγορα ο

ύπνος. Μια ανασκόπηση που
δημοσιεύθηκε στο JAMA Internal
Medicine υποστηρίζει ότι όσοι κοιμούνται σε αυτή τη στάση, έχουν
λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Ενώ αν κοιμάστε με τη δεξιά πλευρά είναι πιο
πιθανό να πυροδοτήσετε τα δυσάρεστα συμπτώματα της χαλάρωσης του οισοφαγικού σφιγκτήρα.
Είναι τρεις τα ξημερώματα και
ακόμα να σας πάρει ο ύπνος.
Έχετε σκεφτεί όμορφες λέξεις,
έχετε προσπαθήσει να ονειρευτείτε,
αλλά ακόμα τίποτα. Η λύση σε
αυτή την περίπτωση ίσως είναι να
ανοίξετε τα μάτια σας και να κοιτάξετε το ταβάνι. Όσο περίεργη και
αν σας φαίνεται αυτή η τεχνική,
ενδέχεται να λειτουργήσει. Κάποιες

έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι δεν
μπορούσαν να κοιμηθούν και κρατούσαν τα μάτια τους ανοικτά
χωρίς να διαβάζουν ή να κάνουν
άλλες δραστηριότητες, αποκοιμιόντουσαν περίπου 41% πιο γρήγορα,
από εκείνους που είχαν κλειστά τα
μάτια τους.
Τέλος, για να μπορέσετε να κοιμηθείτε πιο εύκολα, ίσως κάποιες
φορές θα πρέπει να αποκλίνετε
από το φυσιολογικό σας πρόγραμμα και να ξαπλώσετε μια ώρα
αργότερα. Βέβαια δεν είναι καλή
ιδέα να μην έχετε πρόγραμμα στον
ύπνο, όμως αν μέσα στην ημέρα
έχετε ξεκουραστεί και δεν μπορείτε
να κοιμηθείτε το βράδυ, μπορεί να
χρειαστεί να αλλάξετε την ώρα
που συνηθίζετε να ξαπλώνετε.

Βουλωμένη μύτη; Έξυπνα και ανέξοδα κόλπα
που θα σας ανακουφίσουν άμεσα

Λ

ίγο πολύ όλοι μας ερχόμαστε
αντιμέτωποι με το άκρως ενοχλητικό μπούκωμα της μύτης και
το συνάχι, τα οποία μπορεί μεν να
μην είναι επικίνδυνα για την υγεία,
ωστόσο μας εμποδίσουν στις
καθημερινές μας δραστηριότητες.
Ειδικά στον ύπνο, η κατάσταση
επιδεινώνεται λόγω της δυσκολίας
στην αναπνοή.
Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να
ανακουφιστείτε από το μπούκωμα
και το συνάχι:
Εισπνοές με σκόρδο: Αν η λοίμωξη
δεν έχει εκδηλωθεί πλήρως ακόμα,
οι εισπνοές πρέπει να είναι η
πρώτη σας πορεία δράσης για να
ανακουφιστείτε από την ταλαιπωρία.
Βράστε νερό σε μια κατσαρόλα και
στη συνέχεια προσθέστε φρέσκο
ψιλοκομμένο σκόρδο σε αυτό (3
έως 4 σκελίδες αρκούν). Σταθείτε
πάνω από την κατσαρόλα που
βγάζει ατμούς, καλύψτε το κεφάλι
σας με μια πετσέτα και αρχίσετε να
παίρνετε βαθιές εισπνοές. Στην
αρχή ίσως νιώσετε λίγο δυσάρεστα
/ άβολα, αλλά θα σας βοηθήσει.
Ο ατμός από μόνος του είναι ένα
καταπληκτικό αποσυμφορητικό
και βοηθά να καθαρίσει τις αναπνευστικές οδούς. Το σκόρδο είναι
ένα εξαιρετικά ισχυρό φυσικό

αντιβιοτικό και έχει αντιικές και
αντιμυκητιακές ιδιότητες.
Εισπνοές με μηλόξυδο: Αντί για
φρέσκο σκόρδο, μπορείτε επίσης
να χρησιμοποιήσετε μηλόξυδο. Μια
αναλογία 1:1 με το βρασμένο νερό
θα δημιουργήσει ένα ισχυρό διάλυμα.
Το μηλόξυδο αραιώνει την συσσωρευμένη βλέννα και βοηθάει στην
αποσυμφόρηση της βουλωμένης
μύτης.
Εισπνοές με αιθέρια έλαια: Προ-

σθέστε λίγες σταγόνες αιθέριου
ελαίου από τεϊόδεντρο, το οποίο
είναι ένα άλλο ισχυρό φυσικό αντιβιοτικό και αντιμυκητιακό. Με την
εισπνοή, θα μεταφέρετε το αντιβιοτικό άμεσα στις ρινικές σας
μεμβράνες.
Επίσης, το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου βοηθά στη ρινική συμφόρηση
που προκαλείται από κρυολογήματα και λοιμώξεις. Μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε αντί για το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου.
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Τα σημεία του σώματος που χτυπά το άγχος
Σ

ύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν
την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα
στο χρόνιο στρες και την ασθένεια. Είναι ευρέως γνωστό ότι το ψυχολογικό στρες αυξάνει
τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου,
κρυολογήματος, γρίπης, ακόμα και αλλεργιών.
Ποιος είναι όμως ο μηχανισμός που στηρίζει
αυτήν την αλληλεπίδραση;
Σύμφωνα με τη σύγχρονη έρευνα, φαίνεται ότι
η ορμόνη κορτιζόλη έχει σημαντικό ρόλο στο
μηχανισμό αυτό. Η απελευθέρωση της ορμόνης
σε μεγαλύτερες δόσεις κατά τη διάρκεια του
στρες, παρέχει στο σώμα περισσότερη ενέργεια για άμεση δράση. Παράλληλα, αναστέλλει
την απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος σε λοιμώξεις, όπως η γρίπη, και κρατά σε
αναμονή τις φλεγμονώδεις αποκρίσεις του
οργανισμού όπως είναι ο βήχας, το φτέρνισμα
και ο πυρετός σε αναμονή.
Όταν όμως τα επίπεδα της κορτιζόλης παραμένουν υψηλά, το σώμα ίσως γίνεται ολοένα
και λιγότερο ευαίσθητο σε αυτά, με τον ίδιο
τρόπο που τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης,
μπορεί να οδηγήσουν σε αντίσταση στην
ινσουλίνη.
Η ερευνητική ομάδα του Carnegie Mellon εξέτασε την παραπάνω υπόθεση. Στην πρώτη φάση
της πειραματικής διαδικασίας 276 υγιείς ενήλικες εκτέθηκαν σε ιούς που προκαλούν το
κοινό κρυολόγημα και μετά απομονώθηκαν και

παρακολουθήθηκαν για 5 ημέρες. Τα άτομα
που είχαν πρόσφατα βιώσει στρεσογόνες
εμπειρίες ήταν πιο πιθανό να επιδείξουν αντίσταση στην κορτιζόλη και να εκδηλώσουν
κρυολόγημα.
Σε μια δεύτερη φάση, οι ερευνητές βρήκαν ότι
οι συμμετέχοντες που ανέπτυσσαν μεγαλύτερη
αντίσταση στην κορτιζόλη παρήγαγαν, επίσης, περισσότερες κυτοκίνες, οι οποίες είναι
παράγοντες του ανοσοποιητικού συστήματος
που προάγουν τη φλεγμονή και αυξάνουν τη
σοβαρότητα των συμπτωμάτων.
Οι ερευνητές επισημαίνουν πως από τη στιγμή
που η φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο στην
έναρξη και την εξέλιξη ενός μεγάλου εύρους
ασθενειών, τα αποτελέσματα της μελέτης
μπορεί διευρύνουν την κατανόηση του ρόλου
τους στρες στην ανθρώπινη υγεία.

Πού χτυπά η κακή ψυχολογία;
Aπό την επιστημονική ομάδα του Αναστάσιου
Παπαλαζάρου- Διαιτολόγου-Διατροφολόγου,
πτυχιούχο και διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου.
«…Όπως ακριβώς δεν πρέπει να επιχειρούμε
να θεραπεύσουμε τα μάτια χωρίς το κεφάλι,
ούτε το κεφάλι χωρίς το σώμα, έτσι ούτε το
σώμα χωρίς την ψυχή», σύμφωνα με το
Σωκράτη.
Το σώμα μας είναι ο καθρέφτης των σκέψεων
και πεποιθήσεών μας. Το σώμα μας μιλάει
πάντα, μας στέλνει διαρκώς μηνύματα, αρκεί
εμείς να βρούμε το χρόνο και τον τρόπο να τα
ακούσουμε. Κάθε κύτταρο που υπάρχει μέσα
στο σώμα μας ανταποκρίνεται σε κάθε σκέψη

που κάνουμε και σε κάθε λέξη που προφέρουμε. Οι τρόποι με τους οποίους εκφράζουμε τις
σκέψεις μας και οι λέξεις που προφέρουμε
προκαλούν στο σώμα συμπεριφορές και στάσεις που άλλοτε το ησυχάζουν και άλλοτε του
προκαλούν ανησυχίες.
Η ακαμψία του σώματος αντιπροσωπεύει την
ακαμψία του νου μας. Ο φόβος μας κάνει να
παραμένουμε στον παλιό τρόπο συμπεριφοράς και δυσκολευόμαστε να είμαστε ευέλικτοι.
Αν πιστεύουμε πως υπάρχει «ένας μόνον τρόπος» για να κάνουμε κάτι, συχνά νιώθουμε
τους εαυτούς μας «πιασμένους».
Τα γόνατα όπως και ο σβέρκος, προσδιορίζουν
την ευελιξία του κάθε ατόμου. Εκφράζουν την
υποχώρηση και την περηφάνια το εγώ και την
ισχυρογνωμοσύνη. Πολλές φορές, όταν προχωράμε προς τα εμπός φοβόμαστε ότι θα
λυγίσουμε και θα υποχωρήσουμε και τότε γινόμαστε αδιάλλακτοι. Αυτό σκληραίνει τις κλειδώσεις. Επιθυμούμε να πάμε μπροστά, όμως
δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Γι
αυτό τα γόνατα χρειάζονται πολύ χρόνο για
θεραπευτούν, επειδή εμπλέκεται το εγώ μας, η
περηφάνια και ευθύτητά μας.
Το υπερβολικό βάρος αντιπροσωπεύει την
ανάγκη για προστασία. Επιζητούμε προστασία από τις πληγές, την ταπείνωση, την κριτική, την κακομεταχείριση, τη σεξουαλικότητα
και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, από ένα
φόβο για τη ζωή γενικά. Αν αρχίσουμε να
κάνουμε «δίαιτα» στις αρνητικές σκέψεις, το
βάρος μας θα ρυθμιστεί από μόνο του.
Η πλάτη αντιπροσωπεύει το σύστημα της στήριξής μας. Όταν έχουμε προβλήματα με τη
μέση μας, αυτό σημαίνει συνήθως πως νιώθουμε ότι δεν μας στηρίζει κανείς. Πολύ συχνά
έχουμε την πεποίθηση πως τα μόνα στηρίγματα στη ζωή είναι η δουλειά, η οικογένεια ή ο
σύντροφός μας. Στην πραγματικότητα έχουμε
απόλυτη στήριξη από το σύμπαν, από την ίδια
τη ζωή.
Μάλιστα:
• Το πάνω μέρος της πλάτης έχει σχέση με την
αίσθηση κάποιας έλλειψης συναισθηματικής
στήριξης. ΄Εχουμε την πεποίθηση πως ο
σύζυγος, η γυναίκα, οι φίλοι, το αφεντικό μας
δε μας καταλαβαίνουν και δε μας στηρίζουν.
• Το κέντρο της πλάτης έχει σχέση με την ενοχή
και με εκείνα που βρίσκονται πίσω μας.
Μήπως έχουμε την αίσθηση πως κάποιος μας
μαχαιρώνει πισώπλατα;
• Μήπως τα οικονομικά μας είναι άσχημα ή
μήπως στεναχωριόμαστε υπερβολικά γι΄αυτά;
Τότε τοκάτω μέρος της πλάτης μας θα μας
ενοχλεί. Η έλλειψη χρημάτων ή ο φόβος για την
έλλειψή τους προκαλούν ενοχλήσεις στη μέση.
Το ποσό των χρημάτων που έχουμε δεν έχει
καμιά σχέση μ΄αυτό.
Οι καταχρήσεις και το πολύ κάπνισμα είναι
τρόποι άρνησης της ζωής. Κρύβουν τη βαθιά
αίσθηση ότι δεν αξίζουμε να ζούμε. Το να επιπλήττουμε τον εαυτό μας δεν αρκεί για να
κόψουμε τη συνήθεια του καπνίσματος. Είναι η
βασική πεποίθηση που χρειάζεται πρώτα να
αλλάξει.
Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό που μας συμβαίνει, αλλά το πώς εμείς αντιδρούμε σ΄αυτό.
Ας σκεφτούμε λοιπόν ποιες πεποιθήσεις μας
χρειάζεται να αλλάξουμε για να μπορέσουμε
να δημιουργήσουμε καλύτερες, πιο στοργικές
σχέσεις στη ζωή μας.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης,
Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών,
www.andrologia.gr
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10 μέτρα ως ασπίδα προστασίας ενάντια
στους κινδύνους του διαδικτύου

Τ

α παιδιά είναι η πιο ευάλωτη κατηγορία χρηστών του διαδικτύου. Για την προστασία τους, η Αστυνομία Κύπρου παραθέτει 10
στοιχειώδη μέτρα, τα οποία εάν ληφθούν, θα περιορίσουν στο ελάχιστο τους κινδύνους που δυνατό να ανακύψουν από τη χρήση του
διαδικτύου.
• Μάθετε τα παιδιά σας να μη δίνουν ποτέ τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως το πού
πηγαίνουν σχολείο ή το πού τους αρέσει να παίζουν και ενθαρρύνετε τα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους στο διαδίκτυο μαζί σας.
• Μάθετε τα παιδιά σας πως η διαφορά μεταξύ καλού και κακού
είναι η ίδια στο Διαδίκτυο όπως και στον πραγματικό κόσμο.
• Πείτε στα παιδιά σας πως ποτέ δε θα πρέπει να συναντούν διαδικτυακούς φίλους κατά πρόσωπο. Εξηγήστε τους ότι οι διαδικτυακοί φίλοι μπορεί στην πραγματικότητα να μην είναι αυτό
που υποστηρίζουν πως είναι.
• Μάθετε στα παιδιά σας πως
ότι διαβάζουν ή βλέπουν στο
Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε
αλήθεια. Ενθαρρύνετε τα να
σας ρωτούν εάν έχουν αμφιβολίες.
• Ελέγξτε τη δραστηριότητα
του παιδιού σας στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προηγμένο λογισμικό Διαδικτύου. Ο γονικός έλεγχος μπορεί να σας βοηθήσει να
φιλτράρετε το επικίνδυνο περιεχόμενο, να καταγράφετε τις τοποθεσίες που επισκέπτεται το παιδί σας και να μάθετε τι κάνει εκεί.
• Πάντα να συνδέεστε στο Διαδίκτυο μαζί με τα παιδιά σας, κυρίως
όταν αυτά είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών.
• Προσθέστε αποδεκτές τοποθεσίες στη «Λίστα Αγαπημένων» για να
δημιουργήσετε ένα προσωπικό διαδικτυακό περιβάλλον για τα παιδιά σας.
• Χρησιμοποιήστε λογισμικό που να αποκλείει τα ενοχλητικά αναδυόμενα παράθυρα, για να προστατέψετε τα παιδιά σας αυτά.
• Είναι καλύτερα οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές να ευρίσκονται σε
κοινόχρηστους χώρους στο σπίτι και όχι στο υπνοδωμάτιο των
παιδιών, για να ασκείται ο απαιτούμενος έλεγχος από εσάς. Επίσης
αυτό το μέτρο κάνει τον ανήλικο χρήστη του Η.Υ. να αισθάνεται ότι
δεν είναι ελεύθερος και ανεξέλεγκτος.

Αδυνατίστε γρηγορότερα
με ευεργετικές πρωινές συνήθειες

Ο

ι πρωινές σας συνήθειες διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη
μάχη σας με τα περιττά κιλά. Αν θέλετε να αδυνατίσετε πιο γρήγορα, τότε πολύ απλά ακολουθήστε τις παρακάτω συνήθειες.
Πρώτη και βασικότερη συνήθεια που πρέπει να αποκτήσετε είναι να
μη φεύγετε από το σπίτι αν πρώτα δεν απολαμβάνετε ένα πλούσιο
και σούπερ θρεπτικό πρωινό. Σίγουρα το έχετε ξαναδιαβάσει, αλλά
εμείς θα σας το ξαναπούμε: το πρωινό είναι το βασικότερο γεύμα
της ημέρας, καθώς βοηθά τον μεταβολισμό σας να δουλεύει ρολόι.
Τα δημητριακά ολικής άλεσης, οι ανάλατοι ξηροί καρποί, το γιαούρτι, το τοστ με τυρί και γαλοπούλα χαμηλών λιπαρών είναι μόνο
μερικές από τις επιλογές που έχετε.
Αν θέλετε να δείτε γρήγορα αποτελέσματα στο σώμα σας, τότε πείτε
ναι στην πρωινή γυμναστική. Θα αναζωογονηθείτε και φυσικά θα
δώσετε ένα δυνατό boost στον μεταβολισμό σας. Αντί, λοιπόν, να
πηγαίνετε γυμναστήριο τις βραδινές ώρες (ναι, τότε που δεν έχετε
κουράγιο και αντοχές και που η προπόνησή σας είναι πιο χαλαρή),
προτιμήστε να ξυπνήσετε νωρίτερα και να γυμναστείτε στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Φυσικά μην ξεχάσετε να προσθέσετε στο workout
σας ασκήσεις με βάρη που τονώνουν τους μύες και βοηθούν στην
καύση του λίπους.
Μετά την προπόνηση και αφού έχει περάσει περίπου ένα τρίωρο
από το πρωινό σας γεύμα, μην ξεχνάτε να καταναλώνετε ένα υγιεινό σνακ. Γιατί; Μα φυσικά γιατί αν θέλετε να κάνετε καύσεις δε θα
πρέπει να αφήνετε άδειο το στομάχι σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έχετε πάντα στην τσάντα σας κάποιο φρούτο (μήλο,
μανταρίνια, μπανάνα), ανάλατους ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα,
καρύδια), μπάρες ολικής άλεσης ή ένα γιαούρτι με λίγα λιπαρά.
Οι τρεις αυτές συνήθειες θα σας βοηθήσουν να χάσετε πιο γρήγορα
τα κιλά που σας βασανίζουν καθώς και να μπείτε σε ένα σωστό και
προπάντων υγιεινό πρόγραμμα. Δοκιμάστε τις!
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Σπουδαία εφεύρεση
Υπό την προστασία του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
ο εφευρέτης της πατέντας
Μία νέα εφαρμογή της υδρογονοκίνητης τεχνολογίας
του
εφευρέτη
Πέτρου
Ζωγράφου παρουσιάσθηκε
πρόσφατα σε Ελληνική
εκπομπή.

Διασπώντας με πρωτοποριακό, άμεσο και ανέξοδο
τρόπο το απλό νερό στα συστατικά του, μέσω μιας συσκευής
μικρών διαστάσεων, παράγεται
υδρογόνο το οποίο με τις κατάλληλες -απλές- μετατροπές, μπορεί να αντικαταστήσει τον γνωστό βενζινοκινητήρα και να θέσει
σε λειτουργία τις μηχανές των
οχημάτων.
Η παρουσίαση αυτής της εφαρμογής έγινε το πρωί της Πέμπτης
στη Σαλαμίνα, με το τηλεοπτικό
συνεργείο του zougla.gr να καταγράφει από την πρώτη στιγμή
όλες τις διαδικασίες μετατροπής
ενός δικύκλου χωρητικότητας 50
κ.εκ. ώστε να κινηθεί με την ενέργεια υδρογόνου.
Ο κ. Ζωγράφος έθεσε σε λειτουργία τη συσκευή και εν συνεχεία τη
μοτοσικλέτα χαμηλού κυβισμού η
οποία διήνυσε 10 χιλιόμετρα
καταναλώνοντας
υδρογόνο,
δηλαδή ουσιαστικά… απλό νερό!
Εύκολα γίνεται αντιληπτή η τεράστια σημασία αυτής της εφεύρεσης, που με απλό τρόπο και τις
κατάλληλες μετατροπές μπορεί

να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε
όχημα αλλάζοντας ολιστικά τον
τρόπο λειτουργίας της οικονομίας
και των κοινωνιών όλου του
κόσμου.«Δεν μπορεί κανείς να
σταματήσει τη διάδοση αυτής της
εφεύρεσης», επεσήμανε ο Μάκης
Τριανταφυλλόπουλος, με τους
επιστήμονες που πλαισίωσαν το

πάνελ της εκπομπής να χειροκροτούν αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τις συνέπειες που
μπορεί να έχει η συσκευή του
Πέτρου Ζωγράφου.
Παράλληλα συζητήθηκαν εκτενώς
όλες οι λεπτομέρειες γύρω από το
πρωτοποριακό πείραμα με τους
επιστήμονες να καταθέτουν τις
απόψεις τους για τη μεγάλη ελληνική εφεύρεση.
Η ανάπτυξη της εφεύρεσης εδώ
και λίγες εβδομάδες γίνεται με τη
συνεργασία και υπό την προστασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Στ. Παπαμαρινόπουλος: «Η φόρμουλα της σπουδαίας εφεύρεσης
δεν πρέπει ακόμη να δημοσιευτεί

σε επιστημονικό περιοδικό»
Ο Σταύρος Παπαμαρινόπουλος,
καθηγητής Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε τηλεφωνική του παρέμβαση από τη Γαλλία
όπου βρίσκεται σχολίασε ότι η
συγκεκριμένη εφεύρεση δεν θα
μπορούσε μέχρι τώρα να έχει
δημοσιευτεί σε επιστημονικό
περιοδικό, για τον
απλούστατο λόγο
ότι έτσι θα αποκαλύπτονταν
τα
μυστικά της λειτουργίας της, δεδομένου μάλιστα ότι
δεν έχει κατοχυρωθεί
παγκοσμίως
η
συγκεκριμένη πατέντα.
«Αυτή είναι η απάντηση στους συναδέλφους μου
που λένε ότι δεν το δέχονται αν
δεν δουν επιστημονική δημοσίευση», σημείωσε χαρακτηριστικά,
αναφέροντας
παραδείγματα
«κλοπής» επιστημονικών καινοτομιών του παρελθόντος. Ενημέρωσε παράλληλα το κοινό ότι η
εφεύρεση
θα
παρουσιαστεί
σύντομα και στις ΗΠΑ σε ειδικές
επιτροπές.
«Είναι παράδοξο το γεγονός της
αποσιώπησης των άλλων ΜΜΕ
πλην της ζούγκλας αυτής της
σπουδαίας εφεύρεσης», κατέληξε
ο κύριος Παπαμαρινόπουλος,
υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι
πλέον τα πειράματα γίνονται με
τη συνεργασία του Ελληνικού
Στρατού…

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Γνωρίζετε ότι...

οτοσικλέτα κινείται 10 χλμ με
καύσιμο δύο ποτήρια νερό!

Δοκιμάστε μπανάνες
αντί Botox

Οπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso η οποία επικαλείται τις δηλώσεις του
Ferhat Aslan στην τουρκική
εφημερίδα Sabah, κάτω από
τον ιστορικό ναό είναι θαμμένες από τους Βυζαντινούς τεράστιες ποσότητες
από χρυσό και ασήμι.
O καθηγητής Φιλοσοφίας στο
πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα με αφορμή το νέο του
βιβλίο, υποστηρίζει ότι οι στήλες
που υπάρχουν στο εσωτερικό της
Αγίας Σοφίας έχουν γίνει από
σπάνιο υλικό που μεταφέρθηκε
από ένα όρος με την τουρκική
ονομασία, Kafdağı, ένα μυθικό
όρος για τους Τούρκους που

Λιώστε μια ώριμη μπανάνα μεσαίου μεγέθους
και φτιάξτε μια καλή πάστα, στη συνέχεια
εφαρμόστε απαλά στο πρόσωπο και το λαιμό
σας. Αφήστε το μείγμα για 10 έως 20 λεπτά,
ξεπλύνετε
έπειτα με κρύο
νερό.

Μπαίνει κάποιος σε ένα ταξί, οπότε κάποια
στιγμή θέλει να πει κάτι στον ταξιτζή.
Όπως είναι από πίσω του λοιπόν, κάνει
λίγο μπροστά και τον χτυπάει ευγενικά στον
ώμο με τα δάχτυλα. Ο ταξιτζής τρελαίνεται!
Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πέφτει
πάνω σε ένα σκουπιδοτενεκέ, ανεβαίνει στο
πεζοδρόμιο, περνάει ξυστά από μία γριούλα και σταματάει λίγα εκατοστά μπροστά
από τη βιτρίνα ενός μαγαζιού. Γυρίζει στον
πελάτη έξαλλος και του λέει:
«Μα είσαι τρελός; Κόντεψα να πάθω καρδιακή προσβολή!»

«Μα, κύριε, απλά σας ακούμπησα λίγο στον
ώμο για να σας μιλήσω!»
«Χμ... Ναι, ξέρετε, δίκιο έχετε, αλλά είναι η πρώτη
μέρα που δουλεύω σαν ταξιτζής. Τα τελευταία
είκοσι πέντε χρόνια οδηγούσα νεκροφόρα!»

Ευρηματική Δασκάλα

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Τ

ούρκος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης υποστηρίζει πώς κάτω
από την Αγιά Σοφιά έχουν
θαφτεί μεγάλες ποσότητες
χρυσού και ασημιού, ενώ
υπάρχει και ένας δεύτερος
υπόγειος ναός

οιος χρειάζεται Botox όταν έχετε τις μπανάνες; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
μπανάνα ως μια καθόλα φυσική, σπιτική
μάσκα προσώπου που ενυδατώνει και απαλύνει την επιδερμίδα.

Μπαίνει κάποιος σε ένα ταξί…

Τι υποστηρίζει Τούρκος καθηγητής

Κάτω από την Αγιά Σοφιά έχουν θαφτεί
τεράστιες ποσότητες από χρυσό και ασήμι”!

Π

Μια
άλλη
δημοφιλής
συνταγή,
απαιτεί
1/4 φλιτζανιού γιαούρτι, 2 κουταλιές
της σούπας μέλι και
1 μέτρια μπανάνα.

Σοβαρά … αστειάκια

Μ
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Ε

ξηγεί τα μαθηματικά στους μαθητές της με
το δικό της τρόπο.

• Τα μαθηματικά είναι από τα μαθήματα που
προκαλούν άγχος σε αρκετά παιδιά. Ειδικά
στις πρώτες τάξεις του δημοτικού οι προσθέσεις, οι αφαιρέσεις και οι πολλαπλασιασμοί μπερδεύονται στο μυαλουδάκι των παιδιών που προσπαθούν να «αποκωδικοποιήσουν» τον άγνωστο κόσμο των αριθμών.

• Μία δασκάλα όμως από τη Νέα Υόρκη η
Alycia Zimmerman, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών,
τα Lego, για να εξηγήσει στους μαθητές της
δύσκολες μαθηματικές πράξεις όπως τα κλάσματα
και ο πολλαπλασιασμός.

παρομοιάζεται με τον Καύκασο
και που σύμφωνα με τις τουρκικές
παραδόσεις περιβάλλει όλη την
οικουμένη, ένας πολύ χαρακτηριστικός συμβολισμός για την Αγία
Σοφία.
Επίσης, ο Aslan ο οποίος έχει
εργαστεί επί πολλά χρόνια πάνω
στην έρευνα γύρω από την Αγία
Σοφία, ισχυρίζεται πως τα θεμέλιά της στηρίζονται σε βάθος 70
μέτρων από την επιφάνεια του
εδάφους και πως στην αρχή των
θεμελίων του ιστορικού ναού,

έχουν θαφτεί μεγάλες ποσότητες
χρυσού και ασημιού. Ο λόγος ο
οποίος οι Βυζαντινοί έχτισαν στα
θεμέλια του μεγαλοπρεπούς ναού
χρυσό και ασήμι, δεν είναι άλλος κατά τον Τούρκο καθηγητή- από
τη προστασία του ναού από κάθε
καταστροφή.
Επιπλέον, ο Aslan υποστηρίζει ότι
κάτω από την Αγία Σοφία υπάρχει ένας ακόμη ναός, υπόγειος
αυτή τη φορά, τον οποίο επίσης
έχτισαν οι Βυζαντινοί, και μέχρι
σήμερα παραμένει άγνωστος.

Η ίδια δήλωσε ότι με τα συγκεκριμένα παιχνίδια
παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα στους
μαθητές της τρίτης τάξης του δημοτικού με αφαιρέσεις και κλάσματα και όπως διαπίστωσε έγιναν
πολύ πιο εύκολα κατανοητά. Μάλιστα έγινε ο αγαπημένος τρόπος των παιδιών για να διδάσκονται
μαθηματικά! Προτρέπει μάλιστα τους γονείς να
δοκιμάσουν το ίδιο μόνοι τους στο σπίτι.

ERG_13-13_inn_13 1/4/16 11:50 AM Page 1

ΤΡΙΤΗ 5 Ιανουαρίου 2016

Τ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ζεστά ροφήματα τις κρύες νύχτες του χειμώνα

ο τσάι είναι ένα από τα ωραιότερα ροφήματα για τις κρύες
μέρες του χειμώνα. Μην το υποτιμήσετε και εντάξτε το στη διατροφή σας και στις κοινωνικές σας
συναναστροφές. Πιο κάτω θα βρείτε συνταγές εξαιρετικές σε γεύση
αλλά και ιδανικές για την υγεία
σας.

μπρίκι από το μάτι και προσθέτουμε 3 κουταλάκια του γλυκού
μέλι και 1 κουταλάκι του γλυκού
εκχύλισμα βανίλιας. Ανακατεύουμε
και αφήνουμε να σταθεί για 5
λεπτά.

Τσάι με μέντα και μάραθο
Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι βραστό νερό
πάνω από ½ κουταλάκι του γλυκού
σπόρους μάραθου, 2 κουταλάκια
του γλυκού φύλλα μέντας και 2-3
λεπτές φέτες τζίντζερ. Σκεπάζουμε
το φλυτζάνι με το πιατάκι του και
το αφήνουμε για 5 λεπτά.

Σου κάνει καλό: γιατί τονώνει
φυσικά τις αισθήσεις σου, δίνοντάς σας ένα boost ενέργειας.
Bonus: Η έντονη μυρωδιά της
μέντας σε βοηθά με ναυτία και
στομαχόπονους.
Τσάι με κάρδαμο, βανίλια, μέλι
και γάλα
Ανακατεύουμε 1 φλιτζάνι γάλα και
½ κουταλάκι του γλυκού σπόρους
κάρδαμο σε μια μικρή κατσαρόλα
μέχρι να ζεσταθεί. Βγάζουμε το

Σου κάνει καλό: γιατί το κάρδαμο
είναι ένα μπαχαρικό γνωστό για
τις αντιφλεγμονώδεις του ιδιότητες. Αυτό το μπαχαρικό είναι επίσης γνωστό γιατί ανακουφίζει από
το συναίσθημα του άγχους. Είναι
μια τροφή ιδανική για τις κρύες
ημέρες.
Τσάι με τζίντζερ, μέλι και πιπέρι
cayenne
Ρίχνουμε 1 φλιτζάνι βραστό νερό

λίγη ζάχαρη

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμα

2 φλυτσάνια του καφέ ελαιόλαδο

400 γραμ κασέρι κομμένο σε φέτες

Εκτέλεση:

1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 φραντζόλα ψωμί σε φέτες ή
ψωμί του τόστ
1/2 κιλό ντομάτες κομμένες σε
ροδέλες
5 αυγά
λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο
αλάτι

μοσχοκάρυδο

με

τζίντζερ

και

Σε μια μικρή κατσαρόλα, ανακατεύουμε 1 φλιτζάνι χυμό
ανανά, 3 χοντρές φέτες τζίντζερ, 1 κουταλάκι του γλυκού
μέλι, 1 ξυλάκι κανέλα, 2 ολόκληρα
γαρύφαλλα και μια πρέζα πιπέρι.
Το αφήνουμε να φθάσει σε σημείο
βρασμού. Χαμηλώνουμε τη φωτιά
και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά.
Σουρώνουμε και να απολαμβάνουμε.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σου κάνει καλό: γιατί ο ανανάς
είναι μια εξαιρετική πηγή βρομελίνης, ένα ένζυμο που ανακουφίζει
τη δυσπεψία.

Κιμαλιδικο Κωνσταντινοπολίτικο

Υλικά:

κανέλλα

SUDOKU

Σου κάνει καλό: γιατί το μείγμα
μελιού και τζίντζερ θα σε ανακουφίσει από τα συμπτώματα
πόνου στο λαιμό, ενώ το πιπέρι καγιέν είναι ακριβώς αυτό
που χρειάζεσαι για να καθαρίσεις τα ιγμόρια σας.
Ρόφημα
ανανά

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

πιπέρι

πάνω από 2-3 λεπτές φέτες τζίντζερ, 1 κουταλιά της σούπας μέλι
και 1 φέτα λεμόνι. Προσθέτουμε ½
κουταλάκι του γλυκού πιπέρι
καγιέν και ανακατεύουμε.
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Σε ένα μπωλ αναμειγνύουμε τον
κιμά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, 1
φλυτζάνι του καφέ λάδι, 2 αυγά,

3-4 φέτες ψωμί μουλιασμένο σε
νερό ή κρασί, αλάτι, πιπέρι, κανέλλα, μοσχοκάρυδο και δυόσμο.
Αλείψτε ένα ταψί με 1 φλιτσάνι
καφέ λάδι. Στρώστε τις φέτες του
ψωμιού ώστε να καλυφθεί όλη η
επιφάνεια, στρώστε το μείγμα του
κιμά πάνω στις φέτες του ψωμιού
και πάνω από τον κιμά στρώστε
τις ντομάτες.
Ρίξτε λίγο αλάτι, ζάχαρη και
μοσχοκάρυδο, καλύψτε με κασέρι,
όλη την επιφάνει του φαγητού,
χτυπήστε 3 αυγά και περιχύστε το
φαγητό. Αλατίστε και ψήστε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180
βαθμούς με αέρα για 1 ώρα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Σημαντικές αλλαγές θα γίνουν αυτή την
περίοδο στην ζωή σου και η μία έκπληξη θα διαδέχεται την άλλη. Οφείλεις να είσαι σε εγρήγορση και να
μην αφήσεις τις ευκαιρίες να περάσουν, γιατί θα
αποβούν πολύ συμφέρουσες σε βάθος χρόνου.
Ταύρος: Φρόντισε να κρατήσεις την ψυχραιμία σου
και να οπλιστείς με κουράγιο, για να ξεπεράσεις τις
προβληματικές καταστάσεις και τρικλοποδιές που
θα σου βάλουν κάποιοι υποτιθέμενοι φίλοι σου. Θα
γίνουν κάποιες αποκαλύψεις, που θα σε επηρεάσουν
αρκετά. Φροντίστε να δείξεις ψυχραιμία σε κάθε
περίσταση και να μην βγεις καθόλου έξω από το
πρόγραμμά σου.
Δίδυμοι: Να ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις μια
χαρά, αρκεί κάποιες στιγμές να μην απαισιοδοξείς,
γιατί τότε βλέπεις μερικές καταστάσεις από την
αρνητική πλευρά τους, χωρίς λόγο. Η επικοινωνία
σου θα είναι πολύ καλή. Ωστόσο, η διάθεσή σου θα
είναι παράξενη, γιατί δεν έχεις ωριμάσει ακόμη για
τις ριζικές αλλαγές που έρχονται. Χρειάζεται λίγη
ενέργεια παραπάνω.
Καρκίνος: Έχε υπομονή με τους συνανθρώπους σου
γιατί θα δημιουργούνται παρανοήσεις με το παραμικρό. Αποδέξου τις ιδιοτροπίες, αλλά και τις συνήθειες των γύρω σου και προσπάθησε να συμβιβαστείς
και εσύ με την σειρά σου στην τωρινή κατάσταση της
ζωής σου.
Λέων: Μην σταματάς τις προσπάθειές σου και μην
κάνεις πίσω σε καταστάσεις που μπορεί να βλέπεις
αρνητικά. Οι ευκαιρίες που θα έχεις θα είναι σημα-

ντικές και πολλές. Βάλε τις ιδέες σου σε εφαρμογή
και προχώρησε με μεγάλη μεθοδικότητα, χωρίς να
επηρεαστείς από τίποτε και κανένα. Θα δεις ότι στην
πορεία θα πετύχεις τους στόχους σου που έχεις
βάλει, γιατί η ενέργειά σου είναι πολύ μεγάλη και η
τύχη είναι με το μέρος σου.
Παρθένος: Θα έχεις τέτοια δυναμικότητα και ζωντάνια, που έχεις όλα τα φόντα για να ξεπεράσεις προβληματικές καταστάσεις που σε αγχώνουν εδώ και
πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλά σχέδια που έχεις
προγραμματίσει θα καθυστερήσουν και θα εκνευριστείς αλλά κάνε λίγη ακόμη υπομονή, όλα όσα σε
απασχολούν θα πάρουν το δρόμο τους. Προσπάθησε
επίσης να βάλεις σε μια σειρά τις εκκρεμότητες που
έχεις και θα δεις ότι όλα θα πάνε πολύ καλά.
Ζυγός: Όλα θα πάνε καλά, αρκεί να μην κάνεις υπερβολές. Συγκράτησε τη φαντασία σου, μην κινείσαι με
συναισθηματισμούς κι άσε τους άλλους να κάνουν τα
υπόλοιπα. Έχεις πολύ καλές προοπτικές για να
δεχθείς κάποιες ανταμοιβές. Συγκράτησε την ανυπομονησία σου, διατήρησε τον αυτοέλεγχό σου και
σίγουρα θα σου έρθουν τα καλύτερα.
Σκορπιός: Θα έχεις ένταση αλλά και περίσσια ενέργεια για να διεκπεραιώσεις πάρα πολλά θέματα που
σε απασχολούσαν και σε προβλημάτιζαν μέχρι τώρα.
Θα μπορέσεις να προωθήσεις τις απόψεις σου σε
πολλά άτομα. Θα προκύψουν βέβαια κάποια απρόοπτα σε συζητήσεις και σε καινούργια θέματα που
θέλεις να υλοποιήσεις, αλλά είναι εύκολα προσπελάσιμα, γι’ αυτό μην αγχώνεσαι άδικα.

Τοξότης: Η ημέρα θα είναι αρκετά έντονη για εσένα
και πρέπει να ελέγχεις πολύ καλά ό,τι κάνεις. Φρόντισε να έχεις τεταμένη την προσοχή σου και τη διορατικότητά σου, για να μπορέσεις να προλάβεις
προβληματικές καταστάσεις, που ενδεχομένως θα
έρθουν. Οι υποχρεώσεις που θα έχεις θα είναι πάρα
πολλές. Απαιτείται τεράστια προσοχή σε αποφάσεις
που ετοιμάζεσαι να πάρεις.
Αιγόκερως: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και προσπάθεια στα επερχόμενα σχέδιά σου. Οφείλεις να
κάνεις μερικές καίριες αλλαγές και να εξετάσεις την
κάθε σου κίνηση, ώστε να βαδίσεις με μεγαλύτερη
σιγουριά προς την υλοποίηση των στόχων σου.
Μίλησε με τους δικούς σου για όλα όσα απασχολούν
το μυαλό σου και θα πάρεις την κατάλληλη βοήθεια,
που θα σε ανακουφίσει ψυχολογικά.
Υδροχόος: Κάποιος θα σου υποβάλει μια ενδιαφέρουσα προσφορά ή θα σου παρουσιαστούν κάποιες
ευκαιρίες, που πρέπει να εκμεταλλευτείς άμεσα.
Καλά θα κάνεις λοιπόν να σκεφτείς τα πράγματα
πολύ σοβαρά, γιατί πρέπει να επωφεληθείς από
αυτή την ευκαιρία τώρα! Μην περιμένεις πάρα πολύ
και μην το πολυσκέφτεσαι, γιατί από την πολύ την
σκέψη, θα χάσεις και τα κεκτημένα σου.
Ιχθείς: Πρέπει να δεις πολλές καταστάσεις με αισιοδοξία, για να μπορέσεις να λύσεις όσα προβλήματα
σε αγχώνουν. Κάτι αλλάζει και εξετάζεις πολλά
θέματα με διαφορετικό μάτι. Αυτή την περίοδο σκέφτεσαι με περισσότερη σοφία. Θα ανταμειφθείς για
αυτό, αφού καταστάσεις που σε κούραζαν και σε
καταπίεζαν, τώρα θα πάρουν τέλος.

νη... νότα. 7. Πολιτεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ - Ο
εικονιζόμενος (μικρό όνομα) 8. ... Κάρλο, παράδεισος
τζογαδόρων - Φονικά κατά κανόνα. 9. Τραχύ, ορμητικό Είδος δίτροχου. 10. Στάση, εξέγερση - Έρμαν... Νομπελίστας συγγραφέας. 11. Ηράκλειτου... ρήμα - Κατώτερης
ποιότητας αυτά. 12. Ματς χωρίς... νικητή - Ψαλμός,
υμνωδία.
ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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Εγγραφές παιδιών στα νηπιαγωγεία
και στα Δημοτικά

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 586 - 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961

Η

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού πληροφορεί τους γονείς και
κηδεμόνες ότι οι εγγραφές μαθητών στα
Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των
Δημοτικών Σχολείων, για την προσεχή
σχολική χρονιά 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν από τις 11 μέχρι και τις 12
Ιανουαρίου 2016. Οι εγγραφές για όλες
τις τάξεις θα ολοκληρωθούν μέσα σε
αυτή την περίοδο και δεν θα υπάρξει
νέα περίοδος εγγραφών. Όσοι γονείς
δεν εγγράψουν τα παιδιά τους την πιο
πάνω περίοδο, θα υποχρεωθούν να
υποβάλουν
αίτηση
στο
οικείο
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το οποίο
και θα αποφασίσει την εγγραφή του
παιδιού τους στο πλησιέστερο σχολείο,
στο οποίο θα υπάρχει κενή θέση, έτσι
ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα
στη στελέχωση.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ

Σημειώνεται ότι για τα παιδιά ηλικίας
48/12 – 58/12 η φοίτηση στην προδημοτική είναι υποχρεωτική. Οι γονείς
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε σε Δημόσιο,
είτε σε Κοινοτικό, είτε σε Ιδιωτικό
Νηπιαγωγείο εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Κατάλογοι των Κοινοτικών και των
εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
(www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής
Εκπαίδευσης, κατάλογοι σχολείων).

ΓΝΩΜΙΚΟ
«Η ανατροφή των παιδιών μοιάζει με τα πλάσματα
των κεραμοποιών, γιατί τον μαλακό πηλό τον πλάθουν όπως θέλουν, ενώ τον ψημένο δεν μπορούν να
τον ματαπλάσουν. Το ίδιο και τα παιδιά, όσο είναι
ακόμα μικρά μπορούν οι γονείς τους να τα μορφώσουν όπως θέλουν, όταν όμως μεγαλώσουν και
γίνουν άντρες δεν μπορούν πια.»
Πλούταρχος

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΦΩΝΗ»
ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕΚ
• Κληρώσεις και δώρα από τον Άη Βασίλη
Είσοδος ελεύθερη
• Η Χριστουγεννιάτικη –Πρωτοχρονιάτικη
παιδική γιορτή ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
θα γίνει το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016
στις 10.30 στο μέγαρο της ΣΕΚ στο
Στρόβολο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
ξεφάντωμα με την Παιδική Σκηνή Δώρου
Κυριακίδη και χορούς από τη ΛΥΓΕΡΗ.
• Η παιδική γιορτή ΣΕΚ Λεμεσού
θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου,
ημέρα των Φώτων, στις 15.00
στο MONTE CAPUTO. Ξεφάντωμα με τον
Νικολάκη και το κουκλοθέατρο της Κάλιας
Χαραλάμπους

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 26/2015 30/12/2015
70.000...........052464
10.000...........025417
5.000.............098943
1.000.............039341
1.000.............082408
1.000.............055026
1.000.............058140
1.000.............050542
1.000.............064383
1.000.............089869
1.000.............036135
500................090749
500................098416
500................096951
500................087160
500................099709
500................050865
500................020417
500................030556

200................036871
200................028033
200................020639
200................025782
200................033437
200................012104
200................067143
200................066328
200................065238
Άλλα ποσά
Από €100 οι λήγοντες
σε 5427, 5342, 1182,
5278
Από €20 οι λήγοντες σε
047, 438
Από €10 οι λήγοντες σε
401, 606
Από 4 οι λήγοντες σε 19,
28

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
90901402
Αμμόχωστος90901403
Λάρνακα
90901404
Λεμεσός
90901405
Πάφος
90901406

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

Οι αποφάσεις της Πρωτοχρονιάς υλοποιούνται εάν έχουμε πραγματική επιθυμία

Ε

ποιούμε ότι αυτές οι προσωπικές
εξαγγελίες δύσκολα υλοποιούνται.

Βρισκόμαστε στην εποχή του χρόνου
όπου ο καθένας παίρνει αποφάσεις
για την επόμενη χρονιά. Υποσχόμαστε
στον εαυτό μας να κάνουμε δίαιτα, να
υιοθετήσουμε ένα πιο υγιεινό τρόπο
ζωής, να διαβάσουμε περισσότερα
βιβλία, να σταματήσουμε το κάπνισμα, να γίνουμε χορτοφάγοι. Ωστόσο
με την πάροδο των μηνών συνειδητο-

«Η ανακοίνωση των προσωπικών
στόχων μοιάζει με έναν όρκο που
δίνουμε στον εαυτό μας, έναν όρκο
που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας»,
αναφέρει ο κλινικός ψυχολόγος Γιακί
Σαγκί. Χρειάζεται όμως πράγματι
αυτός ο δημόσιος διακηρυκτικός
χαρακτήρας προκειμένου οι όποιες
αποφάσεις να υλοποιηθούν; Οι ειδικοί λένε μάλλον «ναι». Μάλιστα οι
πιθανότητες αυξάνονται όταν κάποιος ανακοινώσει τις πράξεις ή τις σκέψεις του δημοσίως.

ίθισται τέτοιες μέρες να κάνει
κανείς έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει αλλά και να παίρνει
αποφάσεις για τη χρονιά που έρχεται.
Μόνο που οι αποφάσεις αυτές συχνά
δεν εφαρμόζονται.

Σε τελική ανάλυση, εκτιμά ο Γιακί
Σαγκί, όλα έχουν να κάνουν με το
πόσο πολύ θέλουμε κάτι αλλά και
πόσο έτοιμοι είμαστε να πληρώσουμε
το τίμημα των επιλογών μας π.χ.
κόβοντας το κάπνισμα ή ξεκινώντας
δίαιτα. «Το σημαντικότερο απ` όλα
είναι η εσωτερική κατάσταση του
ατόμου που παίρνει μια τέτοια απόφαση. Πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία
μας να σταματήσουμε κάποιες απολαύσεις; Κάποιος που δεν είναι πρόθυμος να πληρώσει κανένα τίμημα
είναι πολύ πιθανό να παραβεί τις
προσωπικές του δεσμεύσεις», είπε.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

το 80% ανέρχεται το ποσοστό των ξένων παικτών (μη
Κυπρίων) που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες της Α’
κατηγορίας (επαγγελματικής)
του Κυπριακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

ΝΤΡΟΠΗ!
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΑΡΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΥΠΡΙΟΥΣ

Δυστυχώς, οι ντόπιοι ποδοσφαιριστές παραμένουν οι
φτωχοί συγγενείς, θύματα των
υπόγειων διαδρομών στους
οποίους κινείται το Κυπριακό
ποδόσφαιρο εδώ και μια δεκαετία.

• Οι πλείστες ομάδες παραμένουν έρμαιο επιτήδειων ατζέντηδων
και των υπόγειων διαδρομών του ποδοσφαιρικού χρήματος
• Υπόδειγμα ο ΑΡΗΣ που αιμοδοτείται Κυπριακά και θαυματουργεί

Από το 2004 που εγκαινιάσθηκε
η ελεύθερη διακίνηση παικτών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
ποδόσφαιρο μας αιχμαλωτίσθηκε στα πλοκάμια του κάθε
λογής ατζέντηδων και των
πολύχρωμων κυκλωμάτων που
λυμαίνονται τον πλούτο του
δημοφιλέστερου αθλήματος.
Την τελευταία 10ετία πέρασαν
από τα Κυπριακά γήπεδα
πέραν των 2000 μη Κύπριων

Του Ξενή Ξενοφώντος

να καταβάλουν στην
σημαντικά ποσά, είναι:

Στον αγώνα του ΑΡΗ με την
ΑΝΟΡΘΩΣΗ, η Λεμεσιανή ομάδα
πραγματοποίησε πολύ καλή
εμφάνιση αλλά και με τη συμμετοχή
επτά Κυπρίων παικτών
στην αρχική ενδεκάδα

ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ποδοσφαιριτών; Πόσοι στέριωσαν; Πόσοι πρόσφεραν.
Ελάχιστοι έως λίγοι. Στην αντίπερα όχθη, εκκολάφθηκαν
πολλά ντόπια ταλέντα; Πόσα
αξιοποιήθηκαν; Σε πόσα δόθηκαν
ευκαιρίες,
ανέλιξης;
Ελάχιστα. Η πραγματικότητα
λέει ότι σε όσους Κύπριους
δόθηκαν ευκαιρίες η ανέλιξη
και η ανάδειξη τους κρίνεται ως
επιτεχέστατη. Παραδείγματα
αρκετά. Λαϊφης, Μακρής,
Αντωνιάδης,
Αρτυματάς,
Εγγλέζου. Εκατοντάδες άλλα
ντόπια ταλέντα παραμένουν
καθηλωμένα στα αζήτητα,
προσδοκώντας την μέρα που
θα δεήσει και γι’ αυτούς ο...
Ύψιστος, δίδοντας τους την
ευκαιρία για να αναδείξουν τις
αρετές τους. Το θέατρο του
παράλογου στην όλη υπόθεση,
κορυφώθηκε φέτος με την
απροθυμία αρκετών ομάδων να
προτιμήσουν να πληρώνουν
πρόστιμα παρά να χρησιμοποιούν δύο Κύπριους στην
εντεκάδα, όπως προβλέπει ο
κανονισμός της ΚΟΠ που τέθηκε
σε ισχύ την περίοδο 2015 - 16.

Στον θλιβερό κατάλογο φιγουράρουν, οι Απόλλωνας, ΑΕΛ,
ΑΕΚ, Ανόρθωση και Δόξα, που
εξακολουθούν να μην εμπλουτίζουν στοιχειωδώς την εντεκάδα με Κύπριους. Και αυτό το
σχιζοφρενικό φαινόμενο, συμβαίνει την ώρα που οι πρώτες
τέσσερις ομάδες διαθέτουν
αρκετά καλές ακαδημίες με το
ταλέντο να ξεχειλίζει. Ειδικά οι
ομάδες της Λεμεσού που φημίζονται για το υψηλό επίπεδο
των ακαδημιών τους, είναι
αδιανόητο να μην προωθούν τα
δικά τους βλαστάρια. Φυσικά,
το πρόβλημα είναι βαθύτερο
και άπτεται βαθύτερης ανάλυσης η οποία εν πάση περιπτώσει θα αναδείξει την γύμνια του
Κυπριακού ποδοσφαίρου, το
οποίο έχει απαξιωθεί στη
συνείδηση των φιλάθλων αλλά
και της κοινής γνώμης.
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε
στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την άκρατη ξενομανία που
αιχμαλωτίζει το Κυπριακό
ποδόσφαιρο στα κακοήθη πλοκάμια του που άπτονται της
ευρύτερης διαπλοκής που

Ενδεικτικός πίνακας της 2ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος
Α’ κατηγορίας 2015 - 16 όπου αποτυπώνεται η ωμή
πραγματικότητα που θέλει τους Κύπριους ποδοσφαιριστές
να είναι θλιβερή μειοψηφία σε συμμετοχές στην εντεκάδα.
Οι προπονητές, οι παράγοντες και οι πολύχρωμοι
παρατρεχάμενοι, για δικούς τους λόγους, χρησιμοποιούν ξένους
παίκτες στο πλαίσιο του δικού τους ιδιόμορφου «BUSINESS PLAN»
που έχουν καθορίσει, περιθωροποιώντας τα ντόπια ταλέντα

ταλανίζει την Κυπριακή κοινωνία τα τελευταία χρόνια που
έσυρε τον τόπο στον οικονομικό
όλεθρο και την καθίζηση των
αξιών.
Βάσει του κανονισμού της ΚΟΠ
ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη
φετινή περίοδο, οι ομάδες μας
υποχρεούνται να έχουν στην
αρχική τους ενδεκάδα δυο
Κύπριους παίκτες. Και όσες δεν
ακολουθούν τον κανονισμό,
πληρώνουν!

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Οι ομάδες που χρησιμοποιούν
έναν Κύπριο παίκτη καταβάλλουν στην ΚΟΠ 1.500 ευρώ και
γι’ αυτές που ξεκινούν τους
αγώνες τους χωρίς Κύπριο
παίκτη το πρόστιμο ανεβαίνει
στα 3.000 ευρώ!
Κάποιοι εφάρμοσαν τον κανονισμό και δεν πλήρωσαν ούτε
ευρώ στην ΚΟΠ, ενώ κάποιοι
άλλοι πληρώνουν σχεδόν κάθε
βδομάδα!
Για την ακρίβεια, έξι σωματεία
(Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ, Εθνικός,
Άρης, Αγία Νάπα και Ένωση),
τηρούν σε κάθε αγωνιστική τον
νέο κανονισμό, γι’ αυτό και δεν
έχουν δεχθεί ποινή από τον
αθλητικό δικαστή. Άλλες οκτώ
ομάδες έχουν πληρώσει από
1.500 μέχρι και 19.500 ευρώ η
κάθε μια γιατί δεν συμμορφώθηκαν με τον νέο κανονισμό!
Οι ποινές μέχρι και τη 12η
αγωνιστική έφθασαν τα 69.000
ευρώ, ενώ αν συνεχίσουν οι
ομάδες μας με αυτό τον ρυθμό
το ποσό μέχρι την κανονική
λήξη της περιόδου, αναμένεται
ότι θα φθάσει και θα ξεπεράσει
τις 100 χιλιάδες (στοιχεία
Νοεμβρίου).

Οι οκτώ παραβάτες
Τα οκτώ σωματεία που μέχρι
στιγμής παραβιάζουν τον
κανονισμό και θα αναγκαστούν

ΚΟΠ

Απόλλωνας

19.500

ΑΕΛ

16.500

ΑΕΚ

13.500

Ανόρθωση

7.500

Δόξα

7.500

Ν. Σαλαμίνα

1.500

Ερμής

1.500

Πάφος

1.500

ΣΥΝΟΛΟ

69.000

Ο ... ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΡΗΣ
Θα ήταν κραυγαλέα παράλειψη
μας αν δεν εκθειάζαμε τον ΑΡΗ
ο οποίος είναι η μοναδική
ομάδα που στηρίζεται σε
Κύπριους ποδοσφαιριστές. Μια
μικρομεσαία ομάδα που με
χαμηλό προϋπολογισμό έδειξε
περισσή εμπιστοσύνη στους
Κύπριους οι οποίοι ομολογουμένως θαυματουργούν ανεβάζοντας τον ΑΡΗ στα ύψη.
Κι ενώ οι δυο μεγάλες ομάδες
της Λεμεσού (Απόλλωνας, ΑΕΛ),
παραβιάζουν συνεχώς τον
κανονισμό και πληρώνουν
μεγάλα ποσά, η ομάδα που
χρησιμοποιεί τους περισσότερους Κύπριους παίκτες στο
πρωτάθλημά μας είναι η τρίτη
της Λεμεσού, ο Άρης.
Συγκεκριμένα,
η
«ελαφρά
ταξιαρχία» έχει πάντα στην
ενδεκάδα της από 4 μέχρι και 7
Κύπριους παίκτες. Μάλιστα,
στην 12η αγωνιστική και στον

Σ

15

αγώνα
εναντίον
της
Ανόρθωσης, ο Άρης έκανε το
μεγάλο ρεκόρ. Ο κ. Νεαγκόε
παρέταξε την αρχική του ενδεκάδα με 7 Κύπριους παίκτες!
Ο αριθμός αυτός αποτελεί
ρεκόρ, όχι μόνο για το φετινό
πρωτάθλημα αλλά και για τα
προηγούμενα, από τότε φυσικά
που λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης
άνοιξε η πόρτα για τους
Κοινοτικούς.
Οι Κύπριοι παίκτες που ξεκίνησαν στον αγώνα με την
Ανόρθωση ήταν: Ιωάννης
Ευσταθίου, Κύπρος
Χριστοφόρου, Θεοδόσης
Κύπρου, Χρίστος
Χαραλάμπους, Χρίστος
Θεοφίλου, Κυριάκος Παναγή
και Ευάγγελος Κυριάκου.

Σχεδόν 5 ο Άρης!
Στον πίνακα με τον μέσο όρο
των Κυπρίων παικτών, που
χρησιμοποιούν σε κάθε αγωνιστική οι ομάδες μας, προηγείται με διαφορά ο Άρης που έχει
σχεδόν σε κάθε αγώνα 5
Κύπριους! Στην αντίπερα όχθη,
τελευταίοι είναι η ΑΕΛ και ο
Απόλλωνας με μόνο 1 Κύπριο
παίκτη σε κάθε αγώνα.

Αναλυτικά
Άρης ................................ 4,91
Αγ. Νάπα ......................... 3,58
Εθνικός ............................ 3,58
ΑΠΟΕΛ ............................. 3,33
Ένωση ............................. 2,91
Ομόνοια .......................... 2,58
Ερμής .............................. 2,25
Ν. Σαλαμίνα .................... 2,16
Πάφος .................................. 2
Ανόρθωση ....................... 1,83
Δόξα ................................ 1,66
ΑΕΚ .................................. 1,25
Απόλλωνας .......................... 1
ΑΕΛ ....................................... 1

ΟΔΥΝΗΡΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ

τον πρώτο αγώνα της νέας χρονιάς ο ΑΠΟΕΛ έχασε στο ΓΣΠ
από την ΔΟΞΑ και έπεσε στην 4η θέση. Στην κορυφή φιγουράρει η ΑΕΚ που πέρασε και το εμπόδιο του μαχητικού ΑΡΗ.
Στο στρατόπεδο του ΑΠΟΕΛ επικρατεί οργή και αναβρασμός με
την κατρακύλα της ομάδας σηματοδοτώντας καταλυτικές εξελίξεις σε πολλά επίπεδα.
Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρει ο Καβενάγκι
(ΑΠΟΕΛ) με 16 τέρματα. Τον κυνηγούν οι, Εντλοβού (ΑΝΟΡΘΩΣΗ),
και Αλβες (ΑΕΚ) με 11 τέρματα.
Ακολουθεί με 9 τέρματα ο
Ντεβισέντι (ΑΠΟΕΛ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1/2016
17.00
17.00
18.00
19.00

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΕΛ - ΠΑΦΟΣ
ΕΝΩΣΗ - ΑΕΚ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΕΡΜΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/1/2016
16.00
18.00

ΔΟΞΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΡΗΣ - ΑΠΟΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/1/2016
19.00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

• Στάση εργασίας ωρομισθίων σε δημόσιες υπηρεσίες

Συνέντευξη

Διεκδικούν αξιοπρεπή αποζημίωση
για την εργασία τους στις αργίες

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Όταν η κατάθλιψη σου χτυπά
την πόρτα χωρίς προφανή αιτία
με την ψυχολόγο Λίζα Βάρβογλη
• Ξεκινήστε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία,
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση

1

Τι είναι η δυσθυμία. Συχνά παραπονιέται κανείς
για συνεχή κούραση, χαμηλή ενεργητικότητα,
κακή διάθεση, στεναχώρια, προβλήματα ύπνου και
φαγητού, δυσκολία στη συγκέντρωση ή στη λήψη
αποφάσεων. Όταν αυτά τα συμπτώματα διαρκούν
για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, για τις περισσότερες μέρες και είτε τα εκφράζει το ίδιο το άτομο
είτε τα παρατηρούν οι γύρω του, τότε το όνομα του
προβλήματος είναι δυσθυμία. Σύμφωνα με τους
Jenna Griffiths και Arun Ravindran του Royal Ottawa
Hospital στο Οντάριο του Καναδά, η ελαφριά χρόνια
κατάθλιψη ή δυσθυμία είναι συνηθισμένο πρόβλημα,
που επηρεάζει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού,
ιδίως γυναίκες. Η δυσθυμία χαρακτηρίζεται από
συμπτώματα ελαφρότερα από αυτά της κατάθλιψης, αλλά επίμονα, που διαρκούν για χρόνια. Τα
άτομα αυτά πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται τι
ακριβώς τους συμβαίνει και δεν αναζητούν επαγγελματική βοήθεια.

Η

μίωρη προειδοποιητική στάση
εργασίας πραγματοποίησε την
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου όλο το
ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας.
Πέραν των 1500 εργαζομένων σε
νοσοκομεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας απείχαν από την
εργασία τους από τις 1130 μέχρι
τις 12 το μεσημέρι, διαμαρτυρόμενοι σε σχέση με την πληρωμή τους
κατά τις δημόσιες αργίες.

Ο αναπληρωτής γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου
ενημερώνει τους απεργούς για τα περαιτέρω Συντεχνιακά βήματα
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Ποιες οι ενδείξεις. Χαμηλή απόδοση στη δουλειά
/ σχολείο, Κοινωνική απόσυρση, Δειλία, Εκνευρισμός, επιθετικότητα. Συγκρούσεις με οικογένεια και
φίλους, Δυσκολίες στον ύπνο, Προβλήματα όρεξης,
Χαμηλή αυτοεκτίμηση, Δυσκολία συγκέντρωσης,
Δυσκολία λήψης αποφάσεων, Χαμηλή ενέργεια,
Αίσθηση ματαιότητας

3

H δυσθυμία και η κατάθλιψη προκαλούν πολλαπλές αλλαγές. Αλλαγές στη σκέψη: από τις
μεγαλύτερες δυσκολίες που έχουν τα άτομα με κατάθλιψη εστιάζεται στην ικανότητα προσοχής και
συγκέντρωσης. Δυσκολεύονται να προσέξουν μια
συζήτηση ή ένα λογικό επιχείρημα, ή να συγκρατήσουν νέες πληροφορίες στη βραχύχρονή τους μνήμη,
όπως ονόματα ή οδηγίες. Η ικανότητά τους να
παίρνουν αποφάσεις είναι μειωμένη. Οι αρνητικές
σκέψεις και οι αυτό-μειωτικές δηλώσεις («όλα μου
έρχονται στραβά», «δεν αξίζω τίποτα») καθώς και ο
μηρυκασμός του παρελθόντος είναι εντονότατα
χαρακτηριστικά του διανοητικού κόσμου του ατόμου
με κατάθλιψη. Αλλαγές στα συναισθήματα: στην
δυσθυμία το άτομο αισθάνεται θλίψη χωρίς προφανή αιτία, δεν ευχαριστιέται με ότι προηγουμένως του
άρεσε, και δηλώνει ότι δεν έχει κίνητρα: γίνεται απαθές και αποσύρεται. Άλλοτε είναι έντονος ο εκνευρισμός και τα ξεσπάσματα. Κοινός συναισθηματικός
παρονομαστής είναι η αίσθηση της ανημπόριας και
της απελπισίας.
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Αλλαγές στη συμπεριφορά. Πέρα από την
απάθεια, πολλά άτομα δεν αισθάνονται άνετα με
άλλους ανθρώπους και τους αποφεύγουν. Επίσης,
υπάρχουν αλλαγές στην όρεξη (λιγότερη ή περισσότερη). Αλλαγές στους φυσιολογικούς ρυθμούς: οι
βιολογικοί ρυθμοί που συντελούν στην ευεξία μεταβάλλονται: αλλαγές στον ύπνο (υπερβολικός ή
καθόλου), η συνεχής κούραση, οι μεταβολές στην
όρεξη και τη σίτιση συντελούν στην γενικότερη
άσχημη αίσθηση. Τα άτομα με κατάθλιψη έχουν
περισσότερους πόνους και υποφέρουν από ασθένειες με ψυχοσωματική βάση (πχ γαστρεντερικά), ενώ
πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό
τους σύστημα είναι πιο ευάλωτο. Τα ανθρώπινα
αισθήματα δημιουργούνται σε ένα νευρωνικό
κύκλωμα που περιλαμβάνει σημαντικές εγκεφαλικές
δομές, όπως ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή και ο προμετωπιαίος φλοιός. Στην κατάθλιψη, η
δυσλειτουργία αυτού του κυκλώματος
ευθύνεται για την έλλειψη θετικών
σκέψεων και την ανικανότητα αναχαίτισης των αρνητικών. Ένα άτομο
είναι ευάλωτο στην κατάθλιψη
όταν πολλά σχετικά γονίδια
αλληλεπιδρούν με περιβαλλοντικούς παράγοντες.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Ο γγ της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» πως η στάση εργασίας
ήταν καθαρά συμβολική και δεν
υπήρχε πρόθεση να δημιουργήσει
οποιονδήποτε πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά ούτε
στην ομαλή διεξαγωγή των εργα-

σιών στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Ήταν έκφραση της αγανάκτησης των εργαζομένων που
εργάζονται αργίες χωρίς κανένα
όφελος. Η ημίωρη στάση εργασίας
ήθελε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι οι
αποζημιώσεις των εργαζομένων

• ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκατοντάδες καταστήματα
παραβίασαν το ωράριο
τα «παλιά τους τα παπούτσια» έγραψαν εκατοντάδες
καταστηματάρχες την ισχύουσα νομοθεσία που απαγοΣ
ρεύει τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
Προχθές Κυριακή εκατοντάδες καταστηματάρχες άνοιξαν τα
καταστήματα τους αγνοώντας προκλητικά τη σαφή δήλωση της
υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου ότι είναι παράνομη η
λειτουργία των καταστημάτων
τις Κυριακές μετά την καταψή√ Αγνόησαν τη νομοθεσία
φιση των σχετικού κανονισμού
που απαγορεύει
από τη Βουλή.

τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

Η αστυνομία πάντως προέβη
σε 136 καταγγελίες ενώ το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
του υπουργείου Εργασίας σε
350. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Ελέγχων δεν έχουν εκδοθεί εξώδικα αλλά θα ετοιμασθούν ποινικοί
φάκελλοι. Οι υποθέσεις αυτές ορίζονται για εκδίκαση μετά από
έξι μήνες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται ποινή στους
παρανομούντες μέχρι 17.000 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι και ένα έτος
ή και οι δύο ποινές μαζί.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το
Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει
να αποδεχθεί την προσφυγή της
Κυβέρνησης κατά της απόρριψης
των κανονισμών από τη Βουλή για
το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, ενδέχεται να μην εκδικαστούν ποτέ οι εν λόγω υποθέσεις.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

θα πρέπει να είναι αξιοπρεπείς και
πως οι μειώσεις μισθών και ωφελημάτων που έγιναν την περίοδο
της κρίσης θα πρέπει σταδιακά να
αποκατασταθούν με ένα λογικό
προγραμματισμό που να μην δημιουργήσει προβλήματα στην προσπάθεια για οικονομική εξυγίανση.

Τριμελής αντιπροσωπεία
της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ στη Μόσχα

Τ

ριμελής αντιπροσωπεία της ΟΜΕΠΕΓΕΣΕΚ, της οποίας θα ηγηθεί ο γενικός
γραμματέας Παντελής Σταύρου θα μεταβεί την προσεχή Δευτέρα στη Μόσχα μετά
από πρόσκληση των Ρωσικών Συνδικάτων
Ναυτικών, SUR.
H επίσκεψη πραγματοποιείται σε ανταπόδοση της φιλοξενίας που έτυχε αντιπροσωπεία των ρωσικών συνδικάτων,
τον περασμένο Απρίλιο από την
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ.
Σκοπός της επίσκεψης είναι η περαιτέρω
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δυο
συνδικάτων που είναι ενεργά μέλη της ITF
και επιβεβαιώνει τους αδελφικούς
δεσμούς των κυπρίων και των ρώσων
εργαζομένων στον κλάδο της ναυτιλίας.
Μεταξύ των δύο συνδικάτων θα συζητηθεί το μείζον θέμα των κυρώσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία που
πλήττει την έγκαιρη πληρωμή της μισθοδοσίας των ρώσων ναυτικών που εργοδοτούνται σε υπό ευρωπαϊκή σημαία πλοία,
αφού οι ευρωπαϊκές τράπεζες αδυνατούν
να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές.
Πέραν του γενικού γραμματέα της
ΟΜΕΠΕΓΕ την αντιπροσωπεία αποτελούν
οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας Τίτος
Τιμοθέου και Πέτρος Δημοσθένους.

www.oho-sek.org.cy

