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Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

• ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ε θέληση και βούληση η Ισότητα
μπορεί να γίνει χειροπιαστή
πραγματικότητα, τονίζει σε συνέντευξη της στην «Ε.Φ.» η πρόεδρος της
Επιτροπής Ισότητας Λουϊζα Χριστοδουλίδου - Ζαννέτου.
(Σελ. 8)

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ

Μ

ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Δ

όξα και τιμή στο λεβεντόπαιδο
της ΣΕΚ και της ΕΟΚΑ Μάρκο
Δράκο ο οποίος θυσίασε τη
ζωή του για
τα Κοινωνικά
και
Εθνικά
Δίκαια
της
Κύπρου.
(Σελ. 3)

ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
Ο ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ

76

χρόνια από την επέτειο του
Ενωτικού Δημοψηφίσματος, ο
ομφάλιος λώρος της Κύπρου με την
Ελλάδα και τον Ελληνισμό ευρύτερα,
παραμένει απαρασάλευτος. (Σελ. 7)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ
ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΚ

Π

αιδική λαοθάλασσα πλημμύρισε
τις αίθουσες όπου πραγματοποιήθηκαν οι γιορτινές εκδηλώσεις των
Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων της
ΣΕΚ.
(Σελ. 9)

ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΗΚ
4 Ξεκινούν εργατικές κινητοποιήσεις ενάντια

4 Δεν θα τους περάσει διαμήνυσε ο πρόεδρος

στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της Αρχής
Ηλεκτρισμού ο οποίος αποτελεί τον πρόδρομο
της Ιδιωτικοποίησης - Αποκρατικοποίησης

της ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ - ΣΕΚ) Ανδρέας Πανόρκος
από το βήμα της προχθεσινής μεγαλειώδους
συγκέντρωσης στη Λευκωσία

Ο

ι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι ενωμένοι και
αποφασισμένοι να προασπίσουν με όλα
τα μέσα που διαθέτουν το δημόσιο
χαρακτήρα του Οργανισμού.
Το μήνυμα αυτό έστειλε προς κάθε
κατεύθυνση η προχθεσινή ογκώδης
συγκέντρωση του προσωπικού στα
κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ στη Λευκωσία, διαμηνύοντας ότι επέρχονται δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση
διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Οργανισμού.
Λίγο αργότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας τις Συντεχνιακές
ανησυχίες, αποφάσισε τον ιδιοκτησιακό
διαχωρισμό της ΑΗΚ σε δύο οργανισμούς δημοσίου δικαίου που αφορά:

1. Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
2. Στο δίχτυο και τη διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Βάσει της απόφασης, η ΑΗΚ δεν αποκρατικοποιείται και οι εργαζόμενοι θα
διατηρήσουν πλήρως και στο ακέραιο
το εργασιακό τους καθεστώς.
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι συντεχνίες
θεωρούν ότι η Κυβερνητική απόφαση
ανοίγει το δρόμο της ιδιωτικοποίησης.
Οι εργαζόμενοι μοιάζουν με ηφαίστειο
έτοιμο να εκραγεί.
Εργασιακή αναταραχή επικρατεί και
στην ΑΤΗΚ.
Σελ. 3, 16

Φοροαποφεύγουν οι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων

Η

ιστορία τείνει να εξελιχθεί σε κακόγουστο αστείο.
Κάθε φορά που θα κληθούμε να εκπληρώσουμε
τις φορολογικές μας υποχρεώσεις προς το κράτος,
στο τέλος της ημέρας ανακαλύπτουμε ότι οι συνεπείς
πολίτες ήταν κυρίως μισθωτοί, οι άνθρωποι του
κόπου και της βιοπάλης.
Για δεύτερη κατά συνέχεια χρονιά χιλιάδες μεγαλοϊδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας δεν πλήρωσαν τη
φορολογία που τους αναλογούσε.
Με βάση επίσημα αριθμητικά στοιχεία που είδαν το
φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες προκύπτει ότι, σε σύνολο 273052 ιδιοκτητών ακίνητης
περιουσίας, οι 33639 δεν πλήρωσαν τους φόρους
που τους αναλογούσαν. Πρόκειται για φυσικά και
νομικά πρόσωπα, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται στις υψηλές βαθμίδες φορολόγησης αφού διαθέτουν περιουσία που σε σημερινές αξίες αρχίζουν από
€5 εκ. και άνω.

Λόγω αυτής της κακής και απαράδεκτης συμπεριφοράς των συγκεκριμένων μεγαλοϊδιοκτητών το κράτος
εισέπραξε το 2015 €85.8 εκ. από τα €130 εκ. που
προϋπολογίσθηκαν, ενώ η ίδια συμπεριφορά επιδείχθηκε δυστυχώς και το 2014 όταν το κράτος εισέ-

• Συνολικά 33639 ιδιοκτήτες μεγάλης
ακίνητης περιουσίας δεν πλήρωσαν
τους φόρους του 2015
πραξε €104 εκ. επί συνόλου €135 εκ. εκδοθέντος
φόρου.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να προβληματίσει τόσο την κυβέρνηση όσο και τη βουλή που
ψηφίζει τις συγκεκριμένες φορολογίες.
Αυτή η συμπεριφορά των μεγαλοϊδιοκτητών εκτοξεύ-

ει το κράτος μακριά από τις εισπρακτικές του στοχεύσεις με ότι αυτό συνεπάγεται για την ευρωστία
των δημοσίων ταμείων, τα οποία για να ορθοποδήσουν χρειάζονται και το τελευταίο ευρώ.
Η μη έγκαιρη καταβολή της συγκεκριμένης φορολογίας, (η οποία επιβαρύνεται με τόκους), αποτελεί
αστικό αδίκημα. Ίσως τώρα και με αφορμή τις
συγκεκριμένες συμπεριφορές θα πρέπει να μετεξελιχθεί το αδίκημα αυτό σε ποινικό, υπό προϋποθέσεις,
για εκείνους που κατ’ επανάληψη δεν πληρώνουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Κάποιοι σ’ αυτό
τον τόπο φαίνεται ότι συνειδητά αθλούνται στη
φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή.
Ευκαιρίας δοθείσης επαναλαμβάνουμε την άποψη
πως, το κράτος θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις
προσπάθειες του για είσπραξη των ανείσπρακτων
και καθυστερημένων φόρων που για το 2014 ξεπερνούν κατά πολύ το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΠΩΣ ΜΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙ
Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Δ

ιανύσαμε αισίως τα πρώτα
24ωρα του 2016. Πολλά είναι
εκείνα που αναμένεται να σημαδέψουν τη νέα χρονιά.Τόσο εντός
όσο και εκτός, γεγονότα και εξελίξεις -προβλεπτές και απρόβλεπτες- μέσα στο 2016, θ' αφήσουν
τη διάθεση να απογειώνεται ή να
προσγειώνεται ανώμαλα...
Στο εσωτερικό μέτωπο, πρώτης
γραμμής ζητήματα εμφανίζονται
το Κυπριακό, η απαλλαγή από
μνημόνια και τρόικες και κατ'
επέκταση η έκβαση στα της οικονομίας, τα ενεργειακά θέματα
που προεξάρχουν σ' ένα άλλο
πεδίο, αλλά και οι βουλευτικές
εκλογές, με όλες τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν, μέσα από
ένα γενικότερο κλίμα απαξίωσης
της πολιτικής ζωής. Σ' ένα άλλο
φόντο, δεν ξεχνιέται το ζήτημα
της συνεχιζόμενης καταβαράθρωσης πολλών νοικοκυριών,
λαβωμένων από τα αλλεπάλληλα
κτυπήματα της οικονομικής κρίσης και την αδυναμία τους να
καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες
της καθημερινότητας. Όσο κι αν
δείκτες και αριθμοί συνεχίζουν σε
κάποια άλλα δώματα να σκορπούν ευφορία...
Από τους χειρισμούς που θα
γίνουν σε τόσο ζωτικής σημασίας ζητήματα θ' αποδειχθεί η
δική μας ικανότητα ή ανικανότητα (δυστυχώς με πολλές τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν)
και όχι κατά πόσο το 2016 είναι
καλή ή κακή χρονιά. Έτσι απλά
για να περιοριζόμαστε σε κάποιους φθηνούς απολογισμούς στο
τέλος της. Ο χρόνος με όλες τις
στιγμές του προσφέρεται για
αξιοποίηση. Από τα έργα και τις
ημέρες μας προσδίδεται ποιότητα σ' αυτόν.
Επειδή όμως η υπομονή του
κόσμου εξαντλείται, το ζητούμενο είναι ένα ξεκαθάρισμα: όχι
άλλες ψευδαισθήσεις με το εθνικό
θέμα, όχι σε άλλα σύνδρομα
αυτοχειρίας μετά από την απαλλαγή από μνημόνια και τροϊκανές
εποπτεύσεις, αξιοποίηση διεθνών συγκυριών στα ενεργειακά
ώστε το φυσικό αέριο να αποβεί
ευλογία και όχι κατάρα και να
προκύψει επιτέλους ένα Κοινοβούλιο, του οποίου τα μέλη να
μην προβάλλονται ως υπόδειγμα
βολέματος, αλλά προσφοράς και
θυσίας. Ευσεβοποθισμός στο
απόγειό του; Έστω…

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Χριστάκης Ευσταθίου
Δημοσιογράφος, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Η «επένδυση» του ΑΚΕΛ και οι καρέκλες της εξουσίας

Η

λύση του Κυπριακού είναι ίσως η
μόνη επένδυση στην οποία μπορεί να
βασισθεί ο λαός μας, διαμήνυσε ο γενικός
γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.
Μιλώντας από το βήμα του 18ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της νεολαίας ΕΔΟΝ τόνισε ότι «για μας προέχει η Κύπρος και όχι
οι καρέκλες της εξουσίας.»
Λυπούμαι να παρατηρήσω με πόνο ψυχής
ότι, τόσο το ΑΚΕΛ όσο και τα πλείστα

τοποθετήσεις σαν κι αυτές του Α.Κυπριανού. Μάλιστα, η οργή του λαού προσλαμβάνει διαστάσεις εκρηκτικές διαπιστώνοντας ότι κομματικοί ηγέτες παραμένουν
αδιόρθωτοι ακόμη και μετά την χαριστική
βολή της οικονομικής τραγωδίας για την
οποία φέρουν πελώρια ευθύνη.
Υπό την σκιά αυτών των οδυνηρών πραγματικοτήτων, θα θέλαμε να στείλουμε
ισχυρό μήνυμα στους κομματικούς ταγούς
και τους δημόσιους άρχοντες όλων των

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

κόμματα που κατά καιρούς συμμετείχαν
με τον ένα ή άλλο τρόπο στη νομή της
εξουσίας, είχαν ως κορωνίδα των προτεραιοτήτων τους την εξυπηρέτηση του
κομματικού συμφέροντος. Αυτή δυστυχώς
είναι η θλιβερή πραγματικότητα και
κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει,
ούτε με επικοινωνιακά κόλπα, ούτε με
κομματικά γλυκόλογα, ούτε με αντιπολιτευτικές κορώνες . Ο λαός μας που βιώνει
την εξαθλίωση και την μιζέρια στην
οποία τον εξαπέστειλαν κομματικές ηγεσίες οι οποίες σε συνεχή βάση έθεταν το
κομματικό συμφέρον υπεράνω του κοινωνικού κι εθνικού, οργίζεται ακούοντας

• Ώρα απαλλαγής του τόπου
από την ασύδοτη κομματοκρατία
και την πολιτική ανηθικότητα

λογιών, ποιοτήτων και ειδικοτήτων που
μοναδική τους έγνοια παραμένει η καρέκλα της εξουσίας, πως ο κατακρεουργημένος άρχισε να αφυπνίζεται. Και όσο
πλησιάζουμε στις εκλογές του Μάη, αυτή
η αφύπνιση θα μεγαλώνει και σε κάποια
χρονική στιγμή θα θεριεύσει εξαποστέλλοντας στο πύρ το εξώτερο τους αχρείους
πολιτικάντηδες που υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών.
Aυτό το μήνυμα ας το συλλάβουν όλοι οι
πολιτικοί ηγέτες και όσοι ασχολούνται με
τον δημόσιο βίο, αλλάζοντας ρότα χαράζοντας πορεία που θα θέτει υπεράνω

όλων το δημόσιο κι εθνικό συμφέρον. Η
κλεψύδρα της πολιτικής αλλά και ηθικής
τους ενοχής για την κατάντια του τόπου
άρχισε να αδειάζει, αφήνοντας ελάχιστα
περιθώρια πραγματικής μεταμέλειας. Αν
παρελπίδα, εξακολουθήσουν να μένουν
προσκολλημένοι στις προσφιλείς τους
αρρωστημένες πρακτικές και παθογένειες
του παρελθόντος, νάναι βέβαιοι πως η
ώρα του ολοκληρωτικού εξευτελισμού
τους δεν είναι μακριά. Ιδιαίτερα προσεκτικοί ας είναι αυτοί που αποδεδειγμένα
εφαρμόζουν, κατά αριστοτεχνικό τρόπο
μάλιστα, τακτικές και πρακτικές τύπου
«το κόμμα τζαί τα μμάθκια σας».
Οι ανοχές και οι αντοχές των μη προνομιούχων πολιτών έφθασαν στα όρια τους,
γιαυτό θεωρούμεν χρήσιμο να θυμίσουμε
στον ηγέτη του ΑΚΕΛ και όχι μόνον, πως
μοναδική επένδυση για την Κύπρο και το
λαό της είναι η εξυγίανση της πολιτικής
ζωής, η απαλλαγή του δημόσιου βίου
από τη θηλειά της διαπλοκής και ο
εκσυγχρονισμός του κράτους με την
εδραίωση συνθηκών ισοπολιτείας, χρηστής διοίκησης, πλήρους διαφάνειας και
επιλογή των αρίστων και όχι των αρεστών στα δημόσια αξιώματα.
Αν νομίζουν κάποιοι, ότι η λύση του
Κυπριακού θα επενεργήσει ως καθαρτήριο των ανομημάτων και εγκλημάτων
τους σε βάρος του τόπου και του λαού,
πλανώνται πλάνην οικτράν.

Αυτοκαταστροφική η αρχή «τα εν οίκω μη εν δήμω»
για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Π

όσες και πόσες φορές επιχειρήσαμε
να αναλύσουμε το μείζον ζήτημα της
ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια.
Πόσες και πόσες φορές δεν καλέσαμε τις
γυναίκες που κακοποιούνται από τον
σύζυγο ή τον σύντροφο τους να βρουν

σει από κοινού την πορεία της ζωής της
κατάντησε ο χειρότερος της εφιάλτης.
Ζει σε ένα καθαρά εχθρικό περιβάλλον
και προσπαθεί να κρατηθεί για χάρη των
παιδιών τα οποία και αυτά βιώνουν την
σκληράδα της κακής σχέσης.
Και ξαφνικά συνειδητοποιεί πως σε
αυτήν την τόσο σκληρή δοκιμασία ο

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

τους μηχανισμούς για να σπάσουν την
απέραντη σιωπή τους και να απεγκλωβιστούν από την σπηλιά της απόλυτης
δυστυχίας.
Πόσες ακόμη φορές δεν συγκλονιστήκαμε
στη θέα μια κακοποιημένης γυναίκας που
ψάχνει απεγνωσμένα σωσίβια για να
αναδυθεί από την άβυσσο της ψυχής της.
Είναι οδυνηρό το συναίσθημα να διαπιστώνει μια γυναίκα πως στην πορεία της
ζωής της κάτι πήγε στραβά και πως ο
άνθρωπος που διάλεξε για να προχωρή-

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)

• Η κάθε γυναίκα ας πάρει
τα «νήματα» της ζωής της στα
δικά της χέρια για να μπορέσει να
απεγκλωβιστεί από τοξικές σχέσεις
περίγυρος, από τον οποίο τόσο ανέμενε
να την στηρίξει την αποθαρρύνει λέγοντας της «κάνε υπομονή για να σώσεις
τον γάμο και την οικογένεια σου». Τα
σωσίβια που ανέμενε να κρατηθεί είναι
τελικά μια μεγάλη οφθαλμαπάτη. Και
νιώθει μόνη και αβοήθητη. Και περιμένει
τον από τον μηχανής θεό να κατέβει και
να την ανεβάσει από τα πατώματα που
την έριξε η ζωή.

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

Είναι πεποίθηση μου λοιπόν πως κάποιες στιγμές ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει
να παίρνει στα χέρια του τη ζωή του
χωρίς δεκανίκια και να προσπαθεί να
απομακρύνεται από κάθε είδους τοξική
σχέση που τον μειώνει και τον εξευτελίζει.
Ας αυτοθωρακιστούμε και ας συνειδητοποιήσουμε πως ελάχιστοι είναι οι
άνθρωποι γύρω μας που μπορεί γνήσια
να μας απλώσουν το χέρι για να μας
βγάλουν από τα σοβαρά αδιέξοδα.
Ας πάρει λοιπόν η κάθε γυναίκα τη ζωή
στα δικά της χέρια και στις περιπτώσεις
ενδοοικογενειακής βίας ας δώσει άμεσες
και αποτελεσματικές λύσεις για να διαφυλάξει τη σωματική και τη ψυχική της
ακεραιότητα.
Ας σταματήσουμε επιτέλους να διαιωνίζουμε την αρχή τα εν οίκω μη εν δήμω και
ας ομολογήσουμε το πρόβλημα μας. Αυτό
θα είναι η απαρχή της ψυχικής μας ίασης
και της προσπάθειας ανασύνταξης
δυνάμεων για να βγούμε οριστικά και
αμετάκλητα από οδυνηρά αδιέξοδα.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απογοητευμένοι από τους
θεσμούς οι Κύπριοι πολίτες

Α

ρκετά απαιτητικοί φαίνεται πως είναι πλέον οι
Κύπριοι μετά την ανάδειξη σωρείας σκανδάλων,
αλλά και την αντιπαράθεση μεταξύ Θεσμών. Βάσει των
ευρημάτων, οι Κύπριοι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι
με τους χειρισμούς των Θεσμών γενικότερα τη χρονιά
που μας πέρασε, αλλά και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, ενώ για το 2016 έχουν χαμηλές προσδοκίες, με
μόνη εξαίρεση τον τομέα του τουρισμού. Αυτό φαίνεται
μέσα από τις απαντήσεις που δίδουν στη δημοσκόπηση
που διενήργησε το IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για
λογαριασμό της «Κυριακάτικης Σημερινής».
Δυσαρέσκεια διακατέχει τους πολίτες στους χειρισμούς
για το Κυπριακό σε ποσοστό 50%, αλλά και στην οικονομία σε ποσοστό 58%. Για την παιδεία δεν είναι ικανοποιημένοι το 39%, για το ΓεΣΥ το 56%, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) το 73%, όπως και για τις εκποιήσεις.
Αναφορικά με τα θέματα της δικαιοσύνης, το 53% εκφράζουν δυσαρέσκεια, ενώ για τη διαφθορά το εν λόγω
ποσοστό εκτοξεύεται στο 65% και για την εγκληματικότητα στο 50%.
Αν είχατε τη δυνατότητα να εκπληρώσετε μια επιθυμία
σας, ποια θα ήταν. Πάνω απ’ όλα η υγεία Σε ό,τι αφορά
το κατά πόσον θα υπάρξει βελτίωση της οικονομίας
εντός του 2016, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη,
αφού το 42% λένε μάλλον ναι και το 10% σίγουρα ναι. Την
ίδια ώρα, το 32% λένε μάλλον όχι, ενώ σίγουρα όχι δηλώνουν 16%. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και οι θέσεις
σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
Κυπρίων εντός του έτους. Σε σχετικό ερώτημα, το 36%
απάντησαν πως μάλλον ναι, θα βελτιωθεί, ενώ 7% δήλωσαν σίγουρα ναι, σε αντίθεση με το 39% που δήλωσαν
μάλλον όχι και το 18%, που απάντησαν σίγουρα όχι.

Η

ΣΕΚ νοιώθει περήφανη
γιατί υπήρξε το βασικό
φυτώριο του επικού Αγώνα
της ΕΟΚΑ. Αισθάνεται όμως
ξεχωριστή περηφάνεια γιατί
έδωσε στον Αγώνα το μέλος
του Γενικού της Συμβουλίου
Μάρκο Δράκο που έμελλε να
αποτελέσει πρωτοπαλλήκαρο
του αρχηγού Διγενή και πρότυπο των συναγωνιστών του.
Ο Μάρκος Δράκος με το ψευδώνυμο «Λυκούργος» ήταν η
προσευχόμενη προσωπικότητα του απελευθερωτικού
Αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59. Κατά
τις δύσκολες στιγμές, γονάτιζε
σε μια σκοτεινή γωνιά του
κρησφύγετου και προσευχόταν
στο Θεό. Τα παλλικάρια του
τον λάτρευαν. Τον είχαν για
πρότυπό τους. Αγωνιζόταν με

3

• Σκληρή κριτική στους χειρισμούς Λακκοτρύπη

Στην κόψη του ξυραφιού οι σχέσεις
συντεχνιών της ΑΗΚ με την Κυβέρνηση

Σ

ε θέση μάχης βρίσκονται οι
συντεχνίες της ΑΗΚ με σκοπό
να ματαιώσουν τα κυβερνητικά
σχέδια για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του οργανισμού. Σύσσωμο το
προσωπικό διατράνωσε την
αποφασιστικότητά του να θωρακίσει έναντι οποιουδήποτε τιμήματος το δημόσιο χαρακτήρα της
ΑΗΚ
«Οι στιγμές που περνούμε είναι
αρκετά κρίσιμες για την ΑΗΚ
επειδή κάποιοι, οι οποίοι είχαν
ως όραμα να μεταφέρουν σε
ιδιωτικά χέρια τον ηλεκτρισμό
προσπαθούν να το πράξουν είτε
χρησιμοποιώντας την Τρόικα είτε
παραπλανώντας με αστήρικτα
επιχειρήματα την κοινή γνώμη»,
ανέφερε στους συγκεντωθέντες
εργαζόμενους ο πρόεδρος της
ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ –ΣΕΚ) ΣΕΚ Αντρέας
Πανόρκος.
Ο κ. Πανόρκος επέκρινε τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας Γιώργο
Λακκοτρύπη ότι τις τελευταίες
μέρες «γυροφέρνει τα ΜΜΕ για να
εξουδετερώσει
οποιαδήποτε
φωνή αντίστασης των εργαζομένων, παραπλανώντας την κοινή
γνώμη» και υπέδειξε ότι η ΑΗΚ

είναι ο πιο εύρωστος οργανισμός
του τόπου, ο οποίος προσφέρει
το 5% στο ΑΕΠ και ο οργανισμός
για τον οποίο ο ίδιος ο Υπουργός
Ενέργειας είπε ότι συνέβαλε τα
μέγιστα στην όποια ανάκαμψη
της οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
«Παραπλανεί ο Υπουργός και
κομπάζει ότι αφαιρεί την ΑΗΚ

• Κρίσιμες ώρες για
την Αρχή Ηλεκτρισμού
σηματοδοτεί
η κυβερνητική στάση

από το κεφάλαιο των αποκρατικοποιήσεων. Ουδέν τούτου αναληθέστερο», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι με βάση τα πρακτικά
που έχουν διαρρεύσει «η Τρόικα
ουδέποτε αποποιήθηκε των
δεσμεύσεων για αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ, αλλά τουναντίον
φαίνεται ότι το πρώτο βήμα για
την αποκρατικοποίηση είναι ο
διαχωρισμός της ΑΗΚ».
Διατράνωσε

παράλληλα

την

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ
ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΗΤΡΑΣ ΕΟΚΑ
την προσευχή και με το άψογο
παράδειγμά του βοηθούσε τα
παλικάρια του να γίνουν ηθικές προσωπικότητες κρατώντας αλώβητη την πίστη στο
ιερό δίκαιο του αγώνα για
Ελευθερία κι εθνική αποκατάσταση
της
μαρτυρικής
Κύπρου. Ο Μάρκος Δράκος
γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου
1932 στη Λεύκα όπου τελείωσε
το Δημοτικό σχολείο Ήταν
πρώτος σε όλα τα μαθήματα.
Το 1950 αποφοίτησε από την
Εμπορική Σχολή Σαμουήλ. Το

Η πρώτη ενέδρα της Ομάδας του Μάρκου Δράκου έγινε στις 25
Νοεμβρίου 1955 στον δρόμο Καλού Χωριού – Λεύκας.
Ο Μάρκος Δράκος κρατούσε ένα παλιό όπλο τύπου «στεν»,
που δεν αποχωριζόταν ποτέ.
Στην φωτογραφία,κάτω, ο Μάρκος Δράκος

1953 έγινε μέλος της ΣΕΚ. Τον
επόμενο χρόνο, ο Μάρκος Δράκος μυήθηκε στην ΕΟΚΑ, μαζί
με άλλα στελέχη της Συνομο-

√ 59 χρόνια μετά,
υποκλινόμαστε μπροστά
στο μεγαλείο
της θυσίας του

σπονδίας. Ο Διγενής επιλέγει
τον Μάρκο ως τον πρώτο που
θα έδινε το σύνθημα για την
έναρξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο
Δράκος ηγήθηκε τη νύκτα της
31ης Μαρτίου 1955 ομάδας
της ΕΟΚΑ, με την επωνυμία
«Αστραπή», η οποία ανατίναξε
με απόλυτη επιτυχία την
Κυπριακή Ραδιο- φωνική Υπηρεσία, το μετέπειτα ΡΙΚ, που
ήταν το μοναδικό ραδιόφωνο
στην Κύπρο. Στις 15 Δεκεμβρίου 1955, μέλη της ομάδας
Δράκου με την επωνυμία
«Ουρανός», έστησαν ενέδρα
στο δρόμο Ξερού- Κάτω Πύργου, όπου, μετά από μάχη,
έπεσε μαχόμενος ο ήρωας
Χαράλαμπος
Μούσκοςκαι
τραυματίστηκε στο κεφάλι ο
Δράκος, ο οποίος, όμως,
κατόρθωσε να διαφύγει. Κατά

τη μάχη στο «Μερσινάκι»,
όπως είναι γνωστή, συνελήφθη σαν επίσης οι αγωνιστές
Ανδρέας Ζάκος και Χαρίλαος
Μιχαήλ, οι οποίο μαρτύρησαν
αργότερα στην αγχόνη, τον
Αύγουστο του 1956. Το Γενάρη
του 1957 καταδιωκόμενος από
τους Άγγλους κατέληξε μαζί με
την ομάδα του στην περιοχή
Ευρύχου-Σινά Όρους, όπου
άρχισαν τη δημιουργία νέου
λημεριού. Το Σάββατο βράδυ
18 Ιανουαρίου 1957 ύστερα
από μάχη με Άγγλους στρατιώτες στην περιοχή το
«Αρκάτζιν του Δράκου» ανάμεσα στα χωριά Ευρύχου – Σινά
Όρους, ο Δράκος – το 25χρονο
παλικάρι που τόσο πολύ αγάπησε ό αρχηγός Διγενής και οι
συναγωνιστές του, πέφτει
νεκρός. Το αγνό του αίμα
πότισε το δέντρο της ελευθερίας και η θυσία του χαλύβδωσε τη θέληση των παλληκαριών να συνεχίσουν των

αποφασιστικότητα των εργαζομένων να προασπίσουν τον
οργανισμό. «Δεν θα τους περάσει,
διαμήνυσε. Οι εργαζόμενοι θα
είναι εμπόδιο είτε τους αρέσει
είτε όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά και κάλεσε εκ νέου τους αρμόδιους να σεβαστούν επιτέλους
τον κυπριακό λαό.
«Και στο Προεδρικό θα πάμε όταν
χρειαστεί, και στο Υπουργείο
Οικονομικών και στη Βουλή.
Κανένας δεν θα μας σταματήσει
από το να προασπίσουμε αυτόν
τον οργανισμό», ανέφερε καταληκτικά ο κ. Πανόρκος.

Αγώνα. Το άψυχο του σώμα
τάφηκε κρυφά στα Φυλακισμένα Μνήματα από τους αποικιοκράτες, γιατί φοβούνταν
τις εκδηλώσεις εναντίον τους,
που ανέμεναν να γίνουν στη
διάρκεια της κηδείας του στη
γενέτειρά του Λεύκα.

ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ ΔΙΓΕΝΗ
Ο Διγενής έπλεξε το εγκώμιο
του Μάρκου Δράκου με αυτά
τα λόγια: «Υπήρξεν αγνός,
τίμιος, ανιδιοτελής και γενναίος μαχητής. Εκ των πρώτων
προσέτρεξεν εις τας τάξεις της
Οργανώσεως. Ο θάνατός του
με απεστέρησε ενός αρίστου
συμπολεμιστού, την δε Κύπρον
ενός τέκνου της, το οποίον θα
της ήτο λίαν χρήσιμον, όχι
μόνον εις τον απελευθερωτικόν αγώνα, αλλά και εις την
μετ’ αυτόν δημιουργικήν εργασίαν διά την πρόοδον και ευημερίαν της. Η θλίψις μου διά
τούτο ήτο μέγιστη. Αλλά και
όλη η Κύπρος εθλίβη και τον
εθρήνησε δικαίως. Ήρωες, ως
ο Δράκος, και θνήσκοντες δεν
παύουν να ζουν. Παραμένουν
φωτεινοί οδηγοί των επιζώντων, διά την εκπλήρωσιν της
αποστολής των εις ωραίους
ευγενείς αγώνας».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ»
Στις 18 Νοεμβρίου 1955 η ΕΟΚΑ κήρυξε την κύρια δράση της με
τον κωδικό «Προς τη Νίκη», που περιλάμβανε ενέδρες και ένοπλες επιθέσεις εναντίον των αγγλικών αποικιακών στρατευμάτων
Η ομάδα του Μάρκου Δράκου οργάνωσε τις πιο πολλές επιθέσεις
και έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Αγγλικών στρατευμάτων.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ

ε την προσδοκία το 2016
να ανατείλει ο ήλιος της
Ελευθερίας στην Κύπρο μας,
τελέστηκε την ημέρα των
Φώτων, μετά από 42 χρόνια, ο
Αγιασμός των Υδάτων στην
θάλασσα της κατεχόμενης
Αμμοχώστου. Για να συμμετάσχουν στον καθαγιασμό των
υδάτων μετέβησαν στην Αμμόχωστο από το ελεύθερο τμήμα
της Κύπρου πάνω από 1000
Ελληνοκύπριοι. Μεταξύ τους ο
Δήμαρχος Αμμοχώστου Αλέξης
Γαλανός, μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου και βουλευτές
Αμμοχώστου.Η Θεία Λειτουργία και ο Μέγας Αγιασμός των
Υδάτων τελέστηκαν στον Ιερό
Ναό του Αγίου Γεωργίου, του
Εξορινού, στην εντός των τειχών κατεχόμενη πόλη της
Αμμοχώστου.Ακολούθως έγινε
η τελετή κατάδυσης του Τιμίου
Σταυρού και ο καθαγιασμός
των υδάτων στη θαλάσσια
περιοχή της ”Γλώσσας”.

Η ιστορία των Θεοφανίων
Μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του Χριστιανισμού τιμήσαμε στις 6 Ιανουαρίου, σε ανάμνηση της Βάπτισης του Ιησού
Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό
από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (ή Βαπτιστή). είναι η
τρίτη και τελευταία εορτή του
Δωδεκαημέρου, που ξεκινά με
τα Χριστούγεννα. Λέγεται, επίσης, Επιφάνεια και Φώτα.
Το όνομα της εορτής προκύπτει από τη φανέρωση των
τριών προσώπων της Αγίας
Τριάδας, που σύμφωνα με τις

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ύστερα από 42 χρόνια

Ματθαίος, και ο Λουκάς. Αυτή
δε είναι η πρώτη και μοναδική
εμφάνιση στη Γη της Αγίας
Τριάδας, σύμφωνα με τις Γραφές.
Το πότε καθιερώθηκε να εορτάζονται τα Θεοφάνια δεν
είναι γνωστό με βεβαιότητα. Ο
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αναφέρει ότι κάποιοι αιρετικοί Γνωστικοί γιόρταζαν από τις
αρχές του δεύτερου αιώνα τη
Βάπτιση του Ιησού, κατ'

Γραφές συνέβη κατά τη Βάπτιση του Ιησού. Στις Δυτικές
Εκκλησίες, τα Θεοφάνια είναι
περισσότερο συνδεδεμένα με
την προσέλευση και την προσκύνηση των Τριών Μάγων
στη Φάτνη της Γέννησης του
Ιησού.

του Θεού ο αγαπητός, δια του
οποίου ευδόκησε ο Θεός να
σώσει τους αμαρτωλούς». Το
γεγονός αυτό έχουν καταγράψει οι τρεις από τους τέσσερις
Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ
• Ύστερα από 94 χρόνια

Ο

εορτασμός των Θεοφανίων στη Σμύρνη
έπειτα από 94 χρόνια, στάθηκε η αφορμή
για να συγκεντρωθούν στην ιστορική προκυμαία της πόλης απόγονοι ελληνικών οικογενειών, Τούρκοι, δυτικοί που ζουν στην Τουρκία,
αλλά και δεκάδες Έλληνες επισκέπτες από Χίο
και Μυτιλήνη.
Τα λιγοστά μέλη της παροικίας και οι ορθόδοξοι της περιοχής πραγματοποίησαν για πρώτη
φορά ελεύθερα την τελετή του αγιασμού των
υδάτων σε ανοικτό χώρο, μετά από επίσημη
άδεια που έλαβαν από τις τουρκικές αρχές.
Τον αγιασμό τέλεσε ο πατήρ Κύριλλος, ο πρώτος ορθόδοξος ιερέας, ο οποίος λειτουργεί
μόνιμα στη Σμύρνη μετά την καταστροφή και
τον ξεριζωμό του 1922. Από το 1990 τελούσε
περιστασιακά λειτουργίες καθώς δεν υπήρξε
ποτέ σταθερός ιερέας στη Σμύρνη μέχρι τον
Αύγουστο του 2013, όταν ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τού εμπιστεύθηκε
μόνιμα τη θέση. Επίκεντρο της εκκλησιαστικής
ζωής είναι ο ναός της Αγίας Φωτεινής.
Η εκκλησία ήταν ένας παλαιός ολλανδικός
ναός, αλλά μετά τα Σεπτεμβριανά το 1955 οι Ολλανδοί πήραν
τα λείψανα των προγόνων τους
και έφυγαν. Αργότερα η τότε
ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να
ενοικιάσει τον ναό για 99 χρόνια
και το 1981 έγινε ανακαίνιση και
μετατράπηκε σε ορθόδοξη
εκκλησία που λειτουργούσε Χριστούγεννα και Πάσχα.

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη
προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή
προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι.

Τα έθιμα και οι εορτασμοί
- Τα κάλαντα των Φώτων,
είναι το πιο γνωστό έθιμο.
Ψάλλονται από τα παιδιά την
παραμονή της εορτή σε πολλές
παραλλαγές. Οι περισσότερες
αρχίζουν με τους στίχους:
«Σήμερα είν' τα Φώτα και ο
φωτισμός / και χαρά μεγάλη
και αγιασμός…»
- Ανέλκυση του Σταυρού (το
«πιάσιμο του Σταυρού») από
κολυμβητές, τους λεγόμενους
Βουτηχτάδες, κατά την τελετή
της Κατάδυσης του Τιμίου
Σταυρού. Νεαρά, κυρίως,
άτομα βουτούν στα παγωμένα
νερά για να πιάσουν πρώτα
τον Σταυρό και να λάβουν την
ευλογία του ιερωμένου, αλλά
και να δεχθούν τις τιμές και τις
ευχές των συντοπιτών τους.

Σημεία των καιρών

Ο εορτασμός έγινε στις 8:30 το
πρωί με τη θεία λειτουργία στην

φανίων:

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών
βαπτίστηκε στον Ιορδάνη
Ποταμό από τον Ιωάννη τον
Πρόδρομο, που ήταν έξι μήνες
μεγαλύτερός του και ασκήτευε
στην έρημο, κηρύσσοντας το
βάπτισμα της μετανοίας. Τη
στιγμή της Βάπτισης, κατέβηκε
από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεράς
στον Ιησού και ταυτόχρονα
ακούσθηκε φωνή εξ ουρανού
που έλεγε: «Ούτος εστί ο Υιός
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Αγία Φωτεινή, ενώ στις 12:30 πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός των υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της Σμύρνης,
απέναντι από το παλιό ελληνικό προξενείο.
"Σήμερα αισθανθήκαμε τη συνέχεια της ιστορίας μας μέσα από αυτή την τελετή", δήλωσε ο
Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Συκής, που τέλεσε τον
Αγιασμό.
Ο ίδιος δήλωσε την Τρίτη στο Star: "Είναι ένα
συγκινητικό και συγκλονιστικό ταυτόχρονα
γεγονός. Εγώ μίλησα λίγο με τα παιδιά που θα
βουτήξουν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό και
τους είπα να ξέρετε ότι δεν βουτήξετε να πιάσετε μόνο τον Σταυρό, αλλά θα ανασκαλέψετε
τη θάλασσα για να αισθανθούν οι πρόγονοι
μας που είναι μέσα σε αυτή τι ακριβώς γίνεται
σήμερα".
Στην Κωνσταντινούπολη, το κέντρο της Ορθοδοξίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε τον μεγάλο αγιασμό στα νερά του
Κεράτιου Κόλπου στην παραλία μπροστά από
την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο
Φανάρι.

άλλους μεν στις 6 Ιανουαρίου,
κατ' άλλους στις 10 Ιανουαρίου. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος
παραδέχεται και περιγράφει
την εορτή ως αρχαία πανήγυρη
στην Αντιόχεια τη Μεγάλη και
ότι από εκεί την παρέλαβαν οι
Γνωστικοί. Κατά τον τέταρτο
αιώνα, η εορτή των Θεοφανίων
γιορτάζεται πλέον με λαμπρότητα σε όλη την Εκκλησία ως
εορτή του φωτισμού της
ανθρωπότητας δια του Αγίου
Βαπτίσματος, απ' όπου και το
όνομα «Τα Φώτα», εορτή «των
Φώτων».
Δύο είναι οι κυριότερες τελετές των Θεοφανίων:
• Ο Μέγας Αγιασμός, που λαμβάνει χώρα εντός των Εκκλησιών.
• Η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, που ακολουθεί τον Μεγάλο Αγιασμό.

Η Ανέλκυση του Σταυρού
στον Πειραιά
Ο Σταυρός καταδύεται σε
θαλάσσιο χώρο εντός λιμένων,
σε όχθες ποταμών ή λιμνών
και στην ανάγκη σε δεξαμενές
νερού, όπως στην Αθήνα, κατά
μίμηση της Βάπτισης του
Θεανθρώπου. Στην πρωτεύουσα, η επίσημη κατάδυση ορίστηκε να γίνεται από το 1900
στον Πειραιά έναντι της
παλαιάς βασιλικής αποβάθρας ή του παλιού Δημαρχείου,
σήμερα μπροστά από τον Ναό
του Αγίου Σπυρίδωνα. Παρόμοιες τελετές γίνονται σε όλους
τους νομούς της Ελλάδας και
σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.
Ο εκκλησιαστικός ύμνος που
κυριαρχεί την ημέρα και βρίσκεται στα χείλη κάθε πιστού
είναι το Απολυτίκιο των Θεο-

- Αγιασμός των σπιτιών από
τους ιερείς. Στην Ελλάδα ο
αγιασμός γίνεται για πρώτη
φορά την παραμονή των Θεοφανίων και λέγεται «Μικρός
Αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή
«Φώτιση». Με την Πρωτάγιαση,
ο ιερέας γυρίζει όλα τα σπίτια
και με το Σταυρό και ένα κλωνί
βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει) τους χώρους
των σπιτιών για να φύγει
μακριά κάθε κακό.
Η εορτή των Θεοφανίων περικλείει άλλωστε και πολλές
εκδηλώσεις που αποτελούν
διαιώνιση αρχαίων ελληνικών
εθίμων. Ο Αγιασμός έχει και
την έννοια του καθαρμού, του
εξαγνισμού των ανθρώπων,
καθώς και της απαλλαγής του
από την επήρεια των δαιμονίων. Η τελευταία αυτή έννοια
δεν είναι αυστηρά χριστιανική,
αλλά έχει τις ρίζες της στην
αρχαία λατρεία.
Η κατάδυση του Σταυρού, κατά
τη λαϊκή πίστη, δίνει στο νερό
καθαρτικές και εξυγιαντικές
ικανότητες. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών μετά τη κατάδυση τρέχουν στις παραλίες ή
στις όχθες ποταμών και
λιμνών για να πλύνουν τα
αγροτικά τους εργαλεία, ακόμη
και εικονίσματα. Κατά τη λαϊκή
δοξασία, ακόμη και τα εικονίσματα με το πέρασμα του χρόνου χάνουν την αρχική δύναμη
και αξία τους, που την αποκτούν όμως εκ νέου από το
αγιασμένο νερό. Αυτή ακριβώς
η διαδικασία δεν αποτελεί
παρά επιβίωση της αρχαίας
αθηναϊκής γιορτής των «Πλυντηρίων».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Mειώθηκε κατά 7% η ανεργία
τον Δεκέμβριο 2015

Μ

είωση 7,0% παρουσίασε σε ετήσια βάση το
Δεκέμβριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο. σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.Με βάση
τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία
Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
στο τέλος Δεκεμβρίου
2015, έφτασε τα
44.550 πρόσωπα.
Με βάση τα στοιχεία
διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις
που δείχνουν την τάση
της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2015
μειώθηκε στα 42.361 πρόσωπα σε σύγκριση με
42.418 τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2014 (47.886 πρόσωπα) σημειώθηκε μείωση 3.336 προσώπων ή 7,0%
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.142 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης
(μείωση 915), της μεταποίησης (μείωση 651), του
εμπορίου (μείωση 478), των χρηματοπιστωτικών και
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 464) και
της εκπαίδευσης (μείωση 202).
Από τους 44.550 εγγεγραμμένους άνεργους το
Δεκέμβριο, οι 22.617 ήταν άνδρες και 21.933 γυναίκες. Μεταξύ των ανδρών, τη μερίδα του λέοντος των
εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο κατείχε η ηλικιακή ομάδα 50 – 59 ετών με 5.661 με δεύτερη την
ομάδα μεταξύ 30 – 39 ετών με 5.398.
Στις γυναίκες ο ψηλότερος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο κατεγράφη στην ηλικιακή
ομάδα μεταξύ 30 – 39 με 5.591 πρόσωπα, με δεύτερη την ομάδα μεταξύ 40 και 49 ετών με 4.775 πρόσωπα.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ

Οι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων
δεν πλήρωσαν τον οφειλόμενο φόρο

Η

συντριπτική πλειοψηφία των 33 χιλιάδων μεγαλοιδιοκτητών ακινήτων απέφυγαν να πληρώσουν τον οφειλόμενο φόρο για το 2015 με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος των
130 εκατομμυρίων ευρώ.
Στον αντίποδα, περίπου 240 000 μικρομεσαίοι ιδιοκτήτες ακινήτων πλήρωσαν εμπρόθεσμα
• Ο στόχος των 130 εκ. τον φόρο τους επωφελούμενη
την
δεν επιτεύχθηκε
έκπτωση του 20%.

• Εισπράχθηκαν
περίπου 86 εκ. κυρίως
από μικρομεσαίους

Σύμφωνα με την
νομοθεσία, οι πληρωμές φόρου ακίνητης
ιδιοκτησίας μετά το
τέλος
Δεκεμβρίου
γίνονται μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Είσπραξης Φόρων και θα φέρουν χρηματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου, τόκους και τα
προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Σε ό,τι αφορά στους 33.639 ιδιοκτήτες που δεν πλήρωσαν η πλειοψηφία τους κινείται στις υψηλές
βαθμίδες φορολόγησης λόγω του ότι διαθέτουν
περιουσία αξίας €500.000 και άνω σε τιμές του
1980. Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες περιλαμβάνονται
τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Υποχρέωση
καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας έχουν όσοι
την 1η Ιανουαρίου του 2015, είχαν εγγεγραμμένη ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα τους ή απέκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία με πωλητήριο ή εκχωρητήριο έγγραφο
αλλά δεν ήταν εγγεγραμμένη στο όνομα τους ή είχαν
ακίνητη ιδιοκτησία με συμβόλαιο μίσθωσης κατατεθειμένο στο Τμήμα Κτηματολογίου και το σύνολο της
αγοραίας αξίας αυτής κατά την 1η Ιανουαρίου του
1980, υπερβαίνει το ποσό των €12.500.

5

Εκδόθηκαν εγχειρίδια με τις λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση κόκκινων δανείων

Εύχρηστοι οδηγοί για την αφερεγγυότητα
Εύχρηστα εγχειρίδια ενημέρωσης
των πολιτών για τις νομοθεσίες
του πλαισίου αφερεγγυότητας εξέδωσε η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.
Ειδικότερα, εκδόθηκαν 4 ενημερωτικοί οδηγοί: Συνοπτικός Οδηγός I
- Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών
(ΔΑΟ) και σχετική αίτηση, Οδηγός
προς χρεώστες για Προσωπικά
Σχέδια Αποπληρωμής και Σύντομος
Οδηγός προς χρεώστες για Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,
Οδηγός Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών και Κώδικας Δεοντολογίας Συμβούλων Αφερεγγυότητας. Τα εγχειρίδια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εφόρου
Εταιρειών ενώ εκδόθηκαν και σε
έντυπη μορφή προκειμένου να
διευκολυνθούν οι πολίτες που δεν
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά
μέσα. Αυτή η προσπάθεια, θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση
των πολιτών και των επιχειρήσεων
για τα νέα εργαλεία που προσφέρονται στην αναδιάρθωση των
χρεών τους και την απαλλαγή
μέχρι €25.000. Σύντομα θα κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή εγχειρίδιο που αφορά και στις αναδιαρθρώσεις χρεών των εταιρειών.
Ήδη ενώπιον της Υπηρεσίας εκκρεμούν 350 αιτήσεις για διαγραφή
χρεών, τρεις αιτήσεις για προσωπικά σχέδια αποπληρωμής και
άλλες τρεις για διορισμό εξεταστή
για αναδιάρθρωση χρεών εταιρειών.

είναι διαθέσιμο σε αυτόν. Από
αυτά αφαιρούνται, μεταξύ άλλων,
τα λογικά έξοδα διαβίωσης, ο
φόρος εισοδήματος πληρωτέος
από τον χρεώστη και οι εισφορές
κοινωνικών ασφαλίσεων πληρωτέες από τον χρεώστη.
Τα λογικά έξοδα διαβίωσης για
σκοπούς εφαρμογής του Πλαισίου
Αφερεγγυότητας καθορίζονται σε
€733,60 για νοικοκυριό με ένα
άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω.
Επιπλέον, προστίθενται €366,80
για κάθε άτομο ηλικίας 15 ετών και
άνω και €220,08 για κάθε παιδί
κάτω των 14 ετών.
Στον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων του χρεώστη περι-

- Ο χρεώστης να είναι αφερέγγυος
(πράγμα που σημαίνει ότι αδυνατεί
να αποπληρώσει όλα τα χρέη του)
και πολύ πιθανόν να συνεχίσει να
είναι αφερέγγυος για διάστημα
ενός έτους από την ημερομηνία
αίτησής του για έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών.
- Το μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο
εισόδημα του χρεώστη να μην
υπερβαίνει το ποσό των €200.
- Τα περιουσιακά του στοιχεία να
μην υπερβαίνουν τα €1.000.
- Ο χρεώστης να μην έχει κηρυχτεί
σε πτώχευση πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Να σημειωθεί ότι κατά τον υπολογισμό του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του χρεώστη, λαμβάνονται υπόψη: Ο μισθός ή τα ημερομίσθια του, κοινωνικές παροχές
(εκτός από το επίδομα τέκνου),
εισόδημα από σύνταξη, συνεισφορές από τα άλλα μέλη του νοικοκυριού και κάθε άλλο εισόδημα που

- Μπορεί να επιδιώκεται μόνο
μέσω ενός συμβούλου αφερεγγυότητας
- Για να τεθεί σε ισχύ ένα ΠΣΑ πρέπει να ετοιμαστεί από το σύμβουλο
αφερεγγυότητας, να συμφωνηθεί
με τον χρεώστη, να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία από τους πιστωτές
και να έχει επικυρωθεί ή επιβληθεί
από το δικαστήριο.
- Θα προστατεύσει τον χρεώστη
και την περιουσία του από νομικές
διαδικασίες και άλλες ενέργειες
των πιστωτών, κατά τη διάρκεια
της περιόδου που βρίσκεται σε
ισχύ.

√ Οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν από τα επαρχιακά
ταχυδρομικά γραφεία της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Πάφου,
της Λάρνακας και του Παραλιμνίου.

√ Υπάρχουν και στο διαδίχτυο σε ηλεκτρονική μορφή
λαμβάνονται καταθέσεις, χρήματα,
μετοχές, περιουσία (κινητή και ακίνητη). Οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας θα βοηθούν έναντι χρηματικής
αμοιβής στη συμπλήρωση των
εντύπων αλλά και στην αξιολόγηση για το κατά πόσον ο χρεώστης
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας
για απαλλαγή των οφειλών του
μέχρι €25.000. Η

Απαλλαγή χρεών μέχρι
€25.000
Στον συνοπτικό οδηγό
«Διατάγματα Απαλλαγής
Οφειλών (ΔΑΟ)», αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ένας οφειλέτης για να
απαλλαγεί από χρέη μέχρι
€25.000, ενώ περιλαμβάνονται
ενδεικτικά παραδείγματα.
Τα
κυριότερα κριτήρια αφορούν μεταξύ άλλων:

κάθε 20 χρόνια

αμοιβή των Συμβούλων Αφερεγγυότητας θα καθορίζεται μεταξύ του Συμβούλου
Αφερεγγυότητας και του χρεώστη.

Προσωπικά σχέδια
Όσον αφορά στα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής (ΠΣΑ) έχουν
ετοιμαστεί δύο διαφορετικοί οδηγοί, ο συνοπτικός και ο αναλυτικός, οι οποίοι παραθέτουν χρήσιμες πληροφορίες μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις. Το ΠΣΑ αποτελεί ένα νέο μηχανισμό που επιτρέπει σε έναν αφερέγγυο χρεώστη
να πετύχει, υπό προϋποθέσεις,
αναδιάρθρωση του χρέους του. Η
αναδιάρθρωση του χρέους, μέσω
ΠΣΑ, μπορεί να διασφαλίσει την
αποπληρωμή των πιστωτών και
τη διατήρηση, όπου είναι εφικτό,
της κύριας κατοικίας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΣΑ
είναι:
- Είναι ένας νόμιμος διακανονισμός μεταξύ αφερέγγυου χρεώστη
και πιστωτών
- Μπορεί να διαρκέσει έως 5 έτη, με
δυνατότητα επέκτασης για άλλο 1
έτος
- Μπορεί να γίνει μόνο μια φορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει περιορισμός στο ποσό του χρέους που μπορεί να συμπεριληφθεί
στο ΠΣΑ. Σε περίπτωση όμως που
η πρόταση για ΠΣΑ υποβληθεί στη
συνέλευση πιστωτών και απορριφθεί, έχεις δικαίωμα να προσφύγεις στο Δικαστήριο για επιβολή
του μόνο σε περίπτωση που το
συνολικό υπόλοιπο των χρεών
(περιλαμβανομένων εξασφαλισμένων και ανεξασφάλιστων
χρεών) δεν ξεπερνά τις
€350.000 και πληρούνται κάποια κριτήρια
και
προϋποθέσεις
όπως για παράδειγμα
η κύρια κατοικία σου,
η οποία βρίσκεται στη
Δημοκρατία, είναι υποθηκευμένη, έχει αγοραία αξία μέχρι
€300.000 και η συνολική αξία των
υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων σου, εξαιρουμένης της κύριας
κατοικίας σου, δεν υπερβαίνει τις
€250.000.
Η Υπηρεσία ετοίμασε επίσης εγχειρίδιο στη βάση τον Περί Πτωχεύσεως Νόμο και απευθύνεται σε περιπτώσεις πτωχεύσεις φυσικών
προσώπων και εκκαθαρίσεις εταιρειών. Και στις δύο περιπτώσεις
περιλαμβάνεται σειρά ερωτήσεων
και απαντήσεων. Όσον αφορά
στην πτώχευση φυσικών προσώπων, εκδίδεται διάταγμα πτώχευσης όταν υπάρχει χρέος άνω των
€15.000, κατόπιν αίτησης πιστωτή ή από τον ίδιο τον χρεώστη.
Όσον αφορά στις κυριότερες περιπτώσεις εκκαθάρισης μιας εταιρείας από το Δικαστήριο, αφορά
στην περίπτωση που η εταιρεία
είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη
της και την περίπτωση που αποφασιστεί με ειδικό ψήφισμα.
Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2016
8:10 πμ - Τελευταία ενημέρωση:
Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2016
8:20 πμ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ασφυξία πνίγει την ανάπτυξη

Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες
χρηματοδότησης της οικονομίας
Η

σωστή και απλοποιημένη
διαδικασία χρηματοδότησης
των επιχειρηματικών και άλλων
δραστηριοτήτων αποτελεί «το
καύσιμο» για την ποιοτική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.
Η γραφειοκρατία και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες ουδέποτε
βοήθησαν την πρόοδο και την
ανάπτυξη.
Η διαπίστωση αυτή αφορά την
κυβέρνηση, αλλά ιδιαίτερα και
πρωτίστως την Κεντρική Τράπεζα και ολόκληρο το τραπεζικό
σύστημα, το οποίο καθόρισε μια
πολύπλοκη, δαιδαλώδη και
σκληρή γραφειοκρατική πολιτική
για τις νέες δανειοδοτήσεις,
αλλά και για τις αναδιαρθρώσεις
των δανείων.

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

Η ΣΕΚ από τον Ιούλιο του 2014
υπέδειξε αρθρογραφικά, πως η
συγκεκριμένη πολιτική δεν ήταν
ορθή και τόνισε τα εξής:
«Η κυπριακή οικονομία για να
βγει από τα αδιέξοδα χρειάζεται
ανάπτυξη. Για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζονται λεφτά και
χρηματοδότηση επιχειρηματικών
και άλλων δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών.
Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα ο
Συνεργατισμός, ο οποίος στις
δύσκολες και δίσεκτες εποχές
που διανύουμε καλείται να επανεύρει το ρόλο, την ταυτότητα
και την αποστολή του, όπως
έκαμε και στο παρελθόν όταν με
τη δράση του συνέβαλε στην
ανόρθωση της οικονομίας.
Ενώ φαίνεται πως υπάρχουν
λεφτά προς δανειοδότηση σε
αρκετά Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα, η πολιτική χορηγήσεων που καθόρισε η Κεντρική
Τράπεζα, είναι γραφειοκρατική,
δαιδαλώδεις και ουσιαστικά αντί
να ενθαρρύνει αποθαρρύνει τη
δανειοδότηση.

Φαίνεται δυστυχώς ότι, από την
ασυδοσία του παρελθόντος,
όπου τα δάνεια εδίδοντο χωρίς
μέτρο και φειδώ, φθάσαμε στο
άλλο άκρο. Αυτό της ασφυξίας
που πνίγει την ανάπτυξη.

Η επιστολή
Η ΣΕΚ ανησυχώντας γι’ αυτή την
κατάσταση απέστειλε στις 2
Νοεμβρίου 2015 επιστολή στη
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Στην
επιστολή που υπογράφεται από
το γενικό γραμματέα του Κινήματος, τονίζονται τα εξής:
«Είναι κατ’ επανάληψη που το
Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΣΕΚ
με ανακοινώσεις του και δημόσιες παρεμβάσεις έχει εντοπίσει
το τεράστιο πρόβλημα που
υπάρχει στην παραχώρηση
δανείων από τις τράπεζες, τόσο
προς τις κυπριακές επιχειρήσεις,
όσο και προς τους ίδιους τους
πολίτες.
Το όλο σύστημα όπως λειτουργεί
σήμερα είναι γραφειοκρατικό,
αποτρεπτικό και απαγορευτικό
και με δαιδαλώδεις διαδικασίες
που αποθαρρύνουν τη δανειοδότηση.

στην ανάπτυξη, γι’ αυτό καλείται
η Κεντρική Τράπεζα να επανεξετάσει το «πλαίσιο ασφυξίας»
που καθόρισε.»

Είναι γνωστό ότι, το Συνεργατικό
Κίνημα μέσα από τα Συνεργατικά
Ταμιευτήρια του ήταν πάντοτε
αρωγός στη στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών,
στην αντιμετώπιση των αναγκών
τους, (τη στέγαση, την υγεία και
τη μόρφωση των παιδιών τους),
πράγμα που συνέβαλλε διαχρονικά στη διατήρηση και ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής.
Η ΣΕΚ τάσσεται ανεπιφύλακτα
υπέρ της αυστηρότητας και του
ελέγχου, πλην όμως δεν πρέπει
να χάνουμε τη λογική και το
μέτρο. Η γραφειοκρατία δεν συμβάλλει ούτε στην ευημερία, ούτε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ

Μ

ετά το 2011 παρατηρείται σημαντική βελτίωση στον
τομέα της ανάπτυξης νέων εργαζομένων σε πολλές
χώρες –μέλη του ΟΟΣΑ σε αντίθεση με την περίοδο 2006 2011 όπου οι πλείστες χώρες κατέγραψαν μείωση στη
βαθμολογία, επισημαίνει έρευνα για το επίπεδο της ανάπτυξης νέων εργαζομένων ανά χώρα που δημοσίευσε η
PwC.

Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε
στους Χάρη Γεωργιάδη, Υπουργό
Οικονομικών, Νικόλα Χ’ Γιάννη,
Πρόεδρο Επιτροπείας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και Άριστο Στυλιανού, Πρόεδρο Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών.
Η απάντηση
Στις 28 Νοεμβρίου 2015 η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
απέστειλε προς τη ΣΕΚ την πιο
κάτω απάντηση:
«Αναφέρομαι στην επιστολή σας
ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015,
σχετικά με το πλαίσιο παραχώρησης δανείων, όπως αυτό έχει
καθοριστεί από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και
παρακαλώ να σημειωθούν τα
ακόλουθα:
Η ΚΤΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναθεώρησης της Οδηγίας
για τις διαδικασίες χορήγησης
νέων πιστωτικών διευκολύνσεων
και τις διαδικασίες αναθεώρη-

Φρονούμε ότι από την ασυδοσία
του παρελθόντος όπου τα δάνεια
εδίδοντο χωρίς μέτρο και φειδώ,
φθάσαμε στο άλλο άκρο της
ασφυξίας.
Ιδιαίτερο πρόβλημα διαπιστώνεται στο Συνεργατικό Κίνημα, το
οποίο ως επί το πλείστον, χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες και τα νοικοκυριά.
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Οι τράπεζες πρέπει να
διευκολύνουν τη
χρηματοδότηση για τη
στέγαση, την παιδεία, την υγεία

σης υφιστάμενων πιστωτικών
διευκολύνσεων του 2014, με
σκοπό την απλοποίηση τους,
ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να
έχουν τη διακριτική ευχέρεια να
απαιτούν κατά περίπτωση,
λιγότερες πληροφορίες από
πρόσωπα που αιτούνται να τους
παραχωρηθεί πιστωτική διευκόλυνση.»
Συμπέρασμα
Το θέμα είναι σοβαρό και επείγει
γιατί στην οικονομία ο χρόνος
είναι χρήμα. Η Κεντρική Τράπεζα πρέπει – ναι, να δώσει τη διακριτική ευχέρεια στα πιστωτικά
ιδρύματα – να δανειοδοτήσουν
τον απλό, (καλό δανειολήπτη)
πολίτη για θέματα στέγασης,
παιδείας, υγείας. Να δανειοδοτήσει την ύπαιθρο, τον αγροτικό
κόσμο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε ν’ αρχίσει να
αιμοδοτείται η πραγματική οικονομία που, (παρά την αριθμητική
βελτίωση κάποιων οικονομικών
δεικτών), εξακολουθεί να βασανίζεται, να πονεί και να υποφέρει.
Ίδωμεν …

• Συγκρίσεις ανάμεσα σε 34
Η Ελλάδα βρίσκεται
τρίτη από το τέλος,
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, όσον
στην 33η θέση της
αφορά στη συμμετοχή νέων
κατάταξης, η Τουρστην εργοδότηση, την εκπαίκία στην 30ή, το
Βέλγιο στην 24η και δευση και την κατάρτισή τους.
το Ισραήλ στην 9η.
• Στην κορυφή για το 2014
Όπως καταδεικνύε- φιγουράρουν, η Ελβετία και η
ται στην έρευνα, αν
Γερμανία, ενώ ακολουθούν η
οι χώρες μπορούσαν
να μειώσουν το Αυστρία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και ο Καναδάς
ποσοστό των νέων
ηλικίας 20-24 ετών
που
βρίσκονται
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, στα επίπεδα της Γερμανίας, τα πλείστα κράτη του ΟΟΣΑ θα επιτύγχαναν σημαντική μακρο- πρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ
τους. Ενδεικτικά, στη Σουηδία και στη Δανία το ποσοστό
αύξησης του ΑΕΠ θα έφτανε το 1%, ενώ σε χώρες όπως οι
ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο η αύξηση θα άγγιζε το 3%.
Τέλος, χώρες της Μεσογείου, όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η
Ιταλία και η Τουρκία, θα πετύχαιναν βελτίωση του ΑΕΠ
κατά 7-9%. Επιπλέον, σε τιμές ΑΕΠ του 2015, η πιθανή
μακροπρόθεσμη αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ θα ήταν
δυνατό να ανέλθει σε περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την έκθεση, χώρες με χαμη- λότερη βαθμολογία έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τις οικονομίες τους με δισεκατομμύρια δολάρια, αν
ακολου- θήσουν τις βέλτιστες πρακτικές για αξιοποίηση
του εν λόγω δυναμικού. Παρόμοιο μήνυμα προκύπτει και
από τα συμπεράσματα του «Δείκτη Χρυσής Ηλικίας» της
PwC, που δη- μοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2015 και αφορά
μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους.
Η μέθοδος
Ο Δείκτης Εργαζόμενων Νέων διαμορφώνεται στη βάση
του σταθμισμένου μέσου όρου 8 επι- μέρους δεικτών, που
αντικατοπτρίζουν τη δρα- στηριότητα στην αγορά εργασίας και τη συμ- μετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων κάτω των 25 ετών σε 34 χώρες του Οργα νισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η έκθεση
υπολογίζει παράλληλα την πιθανή μακροπρόθεσμη ενίσχυση άλλων οικο- νομιών του ΟΟΣΑ, στην περίπτωση
που θα επιτύγχαναν τα ίδια χαμηλά επίπεδα νέων (ηλικίας
20-24 ετών) που βρίσκονται εκτός απα- σχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Τι πρέπει να γίνει; Από μεριάς κρατών, άλλα μέτρα κυβερνητικής πολιτικής για αύξηση της
σχετικής βαθ μολογίας στον δείκτη θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν την ενίσχυση των προγραμμάτων μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης για νέους, αλλά και
περισσότερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη νέων που
ανήκουν σε ομάδες κινδύνου για πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου και της αγοράς εργασίας. Η έκθεση παραθέτει ως
παραδείγματα διάφορες πρωτοβουλίες της γερμανικής
κυβέρνησης που αφορούν τη συγ- κεκριμένη ηλικιακή
ομάδα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι και άλλες
χώρες θα μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικό όφελος
από την υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών.
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ο Ενωτικό Δημοψήφισμα
της 15ης Ιανουαρίου του
1950 αποτέλεσε της κορωνίδα
μιας μακραίωνης αλυσίδα
αγώνων και θυσιών που διεξήγαγε ο ελληνισμός της Κύπρου
για την

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διδάγματα Ενωτικού δημοψηφίσματος

Ο ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΟΣ
να επιδώσει την τρίτη σειρά
των τόμων. Δυστυχώς, ούτε ο
Πρωθυπουργός, ούτε ο υπουργός Αποικιών δέχτηκαν να
παραλάβουν τους τόμους του
Δημοψηφίσματος. Αλλά ούτε
και σε ακρόαση δέχτηκαν τα
μέλη της Πρεσβείας. Έτσι οι
τόμοι φυλάχτηκαν στον ιερό
Ναό της Αγίας Σοφίας του
Λονδίνου.

Με το τέλος του Β Παγκοσμίου
Πολέμου οι Άγγλοι Αποικιακράτες με το περίφημο
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ξεκαθάρισαν ότι
δεν δίνουν στην Κύπρο την
ελευθερία της παρ' όλο που ο
Βρεττανός
πρωθυπουργός
Ουίνστον Τσώρτσιλ έλεγε το
1940: «Ο Ελληνικός λαός κατέκτησε το θαυμασμό του Βρεττανικού λαού... Θα μοιραστούμε την κοινή νίκη». Αντί αυτής
προτείναν κατά πονηρόν
τρόπο, παραχώρηση συντάγματος περιορισμένης αυτοδιοικήσεως και αυτονομίας.
Οι Κύπριοι όμως θέλουν
Ένωση, δεν θέλουν αυτονομία.
Ας το προσέξουμε αυτό. Ο
πόθος των Κυπρίων για ελευθερία και η ολοκλήρωση των
αγώνων και των θυσιών τους
δεν μεταφράζονταν σε μια
λέξη, την ΕΝΩΣΗ.
Μετά το ΟΥΔΕΠΟΤΕ, η Εθναρχία
άρχισε να δρομολογεί εξελίξεις
με κορύφωση το Δημοψήφισμα
για την Ένωση της 15ης Ιανουαρίου του 1950. Ιδρύεται στις
13 Ιουλίου 1948 Εθναρχικό
Συμβούλιο και στις 8 Δεκεμβρίου 1949 εκδίδεται εθναρχική
εγκύκλιος που καλεί τον λαό
στο ιστορικό Δημοψήφισμα για
την Ένωση της Κύπρου με την
μητέρα Ελλάδα. Και στη νέα
αυτή εθνική πρωτοβουλία ηγέτης και οργανωτής είναι και
πάλι η Εκκλησία.Η εθναρχική
εγκύκλιος μεταξύ των άλλων
ανέφερε και τα εξής:
«Κυπριακέ λαέ. Καλείσαι όπως
ηνωμένος και αδιάσπαστος
υπέρ πάσαν άλλην περίπτωσιν
επιτελέσης και τώρα το προς
την δούλην πατρίδα καθήκον
σου μετ’ ενθουσιασμού. Δι’
Ένωσιν και μόνον Ένωσιν
ηγωνίσθης επί τόσα έτη. Ένωσιν και μόνον Ένωσιν καλείσαι
να επισφραγίσης δια της
ψήφου σου... Εμπρός Κύπριοι!
Όλοι εις τας επάλξεις δια την
μάχην του Δημοψηφίσματος,
δια την εθνικήν αποκατάστασίν μας. Δια την Ένωσιν με την
αθάνατον Μητέρα Ελλάδα. Ο
δίκαιος Θεός, όστις εδημιούργησε τον άνθρωπον να ζη
ελεύθερος, είναι βοηθός και

Τον Σεπτέμβριο του 1950 η
πρεσβεία έφτασε στη Ν. Υόρκη
για να επιδώσει την τελευταία
σειρά των τόμων του Δημοψηφίσματος. Εκεί της επιφυλάχτηκε θερμή υποδοχή από τους
ομογενείς.

προστάτης του αγώνος μας.
Ζήτω η Ένωσις»

δημιουργεί θόρυβο για την
Ένωση...

Το Δημοψήφισμα

Η διεξαγωγή και το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος είχε
συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
Τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στις ελληνικές κοινότητες του
εξωτερικού πανηγυρίστηκε με
ακράτητο
ενθουσιασμό.
Παντού θεωρήθηκε σαν προμήνυμα Ένωσης και λευτεριάς...»
(Μιχ. Μιχαηλίδη «Κύπρος,
σκλάβα ασκλάβωτη, σελ. 3436).

Το Δημοψήφισμα προκηρύχθηκε για τις 15-22 Ιανουαρίου
1950. Οι Έλληνες Κύπριοι υπέγραφαν σε ειδικά φύλλα χαρτιού που έγραφαν στο πάνω
μέρος με μεγάλα κεφαλαία
γράμματα: ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΤΗΝ
ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ. Ο εθναρχικός σύμβουλος Σάββας Λοϊζίδης σημειώνει:
«Πραγματική
ιεροτελεστία
συνετελείτο εις τους ναούς των
πόλεων και των χωρίων όπου
οι
Κύπριοι
προσήρχοντο
δακρύοντες. Και αφού προσεκύνουν τας ιεράς εικόνας, υπέγραφον την προς Ένωσιν
αξίωσιν».
Η συμμετοχή ήταν καθολική.
Ολόκληρος
ο
Ελληνικός
Κυπριακός λαός -ακόμα και
μερικοί Τούρκοι- ψήφισαν την
αξίωση για Ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα. Συνολικά -εκτός
από τους δημοσίους υπαλλήλους- ψήφισε την Ένωση το
96%. Εκατοντάδες ξένοι δημοσιογράφοι και αντιπρόσωποι
πρακτορείων ειδήσεων, έμειναν κατάπληκτοι μπροστά σε
ένα τέτοιο θεαματικό αποτέλεσμα.
Το δημοψήφισμα υπήρξε μια
έντονη και αποστομωτική
απάντηση στους Άγγλους που
συχνά ισχυρίζονταν πως
μονάχα η Εκκλησία της Κύπρου

Οι κατάλογοι-τόμοι του Δημοψηφίσματος, υπογράφηκαν εις
τετραπλούν, ώστε να προκύψουν 4 σειρές. Η μία σειρά
παρέμεινε στην Αρχιεπισκοπή
Κύπρου, η δεύτερη θα απεστέλλετο στη Βουλή των Ελλήνων, η τρίτη στην αγγλική
Κυβέρνηση και η τέταρτη στον
Ο.Η.Ε.
Συνολικά υπέγραψαν 215.108
Ελληνοκύπριοι
από
τους
224.745. Πρώτη υπογραφή
ήταν
του
Αρχιεπισκόπου
Κύπρου Μακαρίου του Β' και
ακολουθούσαν οι υπογραφές
των
άλλων
Μητροπολιτών.Τους τόμους
του Δημοψηφίσματος ανέλαβε
να μεταφέρει στους παραλήπτες τριμελής πρεσβεία. Επί
κεφαλής ήταν ο μητροπολίτης
Κυρηνείας Κυπριανός. Μαζί μ’
αυτόν ήσαν και οι Νικόλαος
Λανίτης και Σάββας Λοϊζίδης.
Στον Πειραιά έγινε αποθεωτική
υποδοχή στην πρεσβεία. Όταν
έφτασαν στην Αθήνα σύσσωμος ο λαός της πρωτεύουσας
με έντονο πατριωτικό ενθουσιασμό συνόδευσε την πρεσβεία από την πλατεία Ομονοίας μέχρι το Μητροπολιτικό
Ναό. Εκεί εψάλη Δοξολογία
παρουσία πολλών αρχιερέων
με επι κεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Σπυρίδωνα Βλάχο.
Τους τόμους παρέλαβε ο Πρόεδρος της Βουλής Γόντικας. Οι
τόμοι του Δημοψηφίσματος
βρίσκονται μέχρι σήμερα σε
ειδική βιβλιοθήκη της Βουλής.
Τον Ιούλιο του 1950 η πρεσβεία μετέβη στο Λονδίνο για

Τελικά, παρά τις αντιδράσεις
των Άγγλων, το Κυπριακό
μεταφέρεται για συζήτηση στα
Ηνωμένα Έθνη.
Παρ’ όλο τον αγώνα που έγινε
με το Ενωτικό Δημοψήφισμα
της 15ης Ιανουαρίου 1950, οι
Άγγλοι δεν συγκινούνται. Δεν
έχουν σκοπό να φύγουν από το
νησί. Τις διαθέσεις της αγγλικής πολιτικής εξέφρασε με
ιταμότητα ο υφυπουργός
Αποικιών Χόπκινσον τον Ιούλιο
του 1954 στη Βουλή των Κοινοτήτων με την εξής δήλωσή
του:

«Η Κύπρος ως στρατηγική
περιοχή ουδέποτε (never)
θα μπορούσε να τύχει
αυτοδιαθέσεως»
Οι Κύπριοι πλέον καταλαβαί-
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νητικότερος αγώνας που έχει
να παρουσιάσει η Κυπριακή
ιστορία, ίσως και η πανελλήνια και παγκόσμια ιστορία. Ο
αγώνας της ΕΟΚΑ, που άρχισε
την 1η Απριλίου 1955.
Μια χούφτα «κοπαιλούδκια»,
νέα παιδιά, ξεφτέλισαν μια
ολόκληρη αυτοκρατορία. Αλλά
όση τιμή και δόξα και μεγαλείο
ανήκει στα παλληκάρια της
Κύπρου, τόση ντροπή και όνειδος πρέπει στους κατακτητές.
Αυτοί που πριν λίγα χρόνια
έλεγαν για τα παιδιά που
έγραψαν το έπος του 1940
«μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι
Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες,
τώρα θα πρέπει να λέμε ότι οι
ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»,
αυτοί οι ίδιοι παίρνουν τώρα
αυτούς τους ήρωες και τους
ανεβάζουν στην αγχόνη, τους
καίνε ζωντανούς, τους βασανίζουν μέχρι θανάτου με φρικτά βασανιστήρια.
Όσα χρόνια κι αν περάσουν το
Ενωτικό Δημοψήφισμα της
15ης Ιανουαρίου 1950 θα
παραμένει άσβεστος φάρος
που θα φωτίζει τα σκοτάδια
της εθνικής αδιαφορίας, της
πνευματικής καθίζησης, της
κοινωνικής ανηθικότητας και
της εθνικής αποχαύνωσης.
Οι 215.108 πολίτες, δηλαδή το
97% του λαού, που με τις ιερές
υπογραφές τους αξίωσαν την
Ένωση με την Μητέρα Ελλάδα
θα είναι μια αιώνια απάντηση
σε όσους πληγώνουν εμάς τους
Κυπρίους που θέλουν, εξυπη-

Πολύ εκφραστικοί είναι οι στίχοι του ποιητή
Γιάννη Παπαδόπουλου:
«Όταν πια είδαμε κι αποείδαμε: με τα τηλεγραφήματα και τες
πρεσβείες, κλείσαμε τη μικρή μας ζωή σ’ ένα φάκελλο μικρό
που να χωράει στη φούχτα μιας μαθητριούλας,
στον προβολέα ενός ποδηλάτου, στη ράχη ενός βιβλίου
και γράψαμε με κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση:
Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, Οδόν Ελευθερίας η θανάτου
Χωριά και πόλεις, Κύπρον»
νουν ότι με τη διπλωματία
είναι αδύνατο να πετύχουν την
ελευθερία τους. Η λύση που
απομένει είναι μία. Η ένοπλη
εξέγερση. Ως Έλληνες γνωρίζουν ότι η λευτεριά δε χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αγώνες
και θυσίες.
Έτσι αρχίζει ένας νέος αγώνας. Ο ηρωικότερος, ο ευγενέστερος, ο αγνότερος και συγκι-

ρετώντας προφανώς αλλότρια
συμφέροντα, να μας απομακρύνουν από την Ελλάδα και τα
αιώνια ιδανικά του Ελληνικού
πολιτισμού. Ένα να ξέρουν οι
κάθε λογής εθνομηδενιστές, ο
ομφάλιος λώρος της Κύπρου
με την Ελλάδα και τον απανταχού Ελληνισμό καλά κρατεί.
Και θα κρατεί για πάντα.
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Η

Επιτροπή Ισότητας
των φύλων
έχει
βασικό ρόλο και λόγο να
διαδραματίσει σε σχέση
με την προαγωγή της
ισότητας στις καθημερινές εκφάνσεις επεσήμανε σε συνέντευξη της στην Εργατική
Φωνή η νέα πρόεδρος της Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων και εισαγγελέας
της Δημοκρατίας Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζανέτου.

- Να πούμε καταρχήν ότι ο
όρος σεξισμός αφορά την
πεποίθηση ότι υπάρχει
μια έμφυτη ανωτερότητα
του ενός φύλου απέναντι
στο άλλο και επομένως
είναι ορθό να έχει την
κυριαρχία Ο όρος αυτός συνήθως αναφέρεται στην καταπίεση και την απαγόρευση των γυναικών, κυρίως μέσα
από καθημερινές πρακτικές, στάσεις,
θεωρήσεις, συμπεριφορές και θεσμικούς ρόλους. Ο σεξισμός αντανακλά
αλλά έχει και ως αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνικής θέσης και της δύναμης των ανδρών έναντι των γυναικών.

Η Ισότητα είναι ανθρώπινο δικαίωμα
που διασφαλίζεται μέσα από το σύνταγμα
φορών για ενημέρωση επί αποφάσεων
σχετικών με έμφυλες διακρίσεις στην
απασχόληση.
- Διοργάνωση δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για δράσεις σε τομείς
που πλήγηκαν περισσότερο οι γυναίκες
από την οικονομική κρίση, όπως αυτές
καταδείχθηκαν από τη μελέτη της ΕΙΦ.

Η δράση της θα συνεχιστεί με γνώμονα την αγαστή συνεργασία μεταξύ
των μελών της Επιτροπής που εκπροσωπούν συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και την πολιτεία στοχεύοντας στην συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Η νέα πρόεδρος αναφέρθηκε στις
μεσοπρόθεσμες δράσεις της Επιτροπής επισημαίνοντας πως ο θεσμός
αυτός αποτελεί μια καλή εναλλακτική
επιλογή στους εργαζόμενους να αποταθούν και να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους να τους συμπεριφέρονται
ισότιμα και χωρίς διακρίσεις στο
χώρο εργασίας.
1. Διοριστήκατε για την επόμενη τριετία πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας. Ποιοι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι
της Επιτροπής.
- O διορισμός μου για την επόμενη τριετία από την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ως
Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των
δύο Φύλων, αποτελεί μεγάλη τιμή
αφού από τη θέση μου ως Εισαγγελέας
της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία
της Δημοκρατίας, εδώ και πολλά χρόνια
ασχολούμαι με θέματα που αφορούν
κυρίως τις γυναίκες όπως η βία στην
οικογένεια , η εμπορία προσώπων που
κυρίως πλήττει το γυναικείο φύλο αλλά
και γενικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα της ισότητας άπτεται
καθαρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τα οποία διασφαλίζονται εκτός από το
Σύνταγμα μας, και από τη Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και
από άλλες Συμβάσεις που έχει κατά
καιρούς κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και από Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Βασικός μεσοπρόθεσμος στόχος της
Επιτροπής μας είναι προώθηση της
έμφυλης ισότητας στην απασχόληση
και στη εκπαίδευση με την υλοποίηση
δράσεων που θα είναι εφικτό να διοργανωθούν με τα υπάρχοντα δεδομένα
που βιώνει ο τόπος μας.

- Συνέχιση του θεσμού απονομής βραβείου Έμφυλης Ισότητας στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
- Συνέδριο με θέμα το σεξισμό, σε
συνεργασία με την Αρχή Ισότητας της
Επιτρόπου Διοίκησης.
σκευασμένες και βασισμένες στην
αποδοχή ισχυρών προκαθορισμένων
ρόλων ιδέες και τάσεις, εκφράζονται
συχνά απροκάλυπτα ή κεκαλυμμένα,
συνειδητά ή ασυνείδητα και έχουν
αρνητικό αντίκτυπο κυρίως στις εργαζόμενες γυναίκες.
Η ΕΙΦ έχει βασικό και ρόλο και λόγο. Η
δράση της θα συνεχιστεί πάντοτε μέσα

• Η αλλαγή της κουλτούρας
είναι ένα θέμα που χρειάζεται
χρόνια καθημερινής προσπάθειας από το Κράτος, την Πολιτεία και τα οργανωμένα σύνολα

από αγαστή συνεργασία μεταξύ των
μελών της Επιτροπής με τους ίδιους
ρυθμούς και την ίδια διάθεση για προώθηση της Ισότητας των Φύλων στη
Απασχόληση και στην Εκπαίδευση και
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
εργοδοτών και εργαζομένων για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Για το 2016 η Επιτροπή έθεσε σε προτεραιότητα μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις (χωρίς βέβαια αυτό να
σημαίνει ότι δεν θα προκύψουν και στην
πορεία του έτους νέες δράσεις):
- Αποτελεσματικότερη παρέμβαση στον
ιδιωτικό τομέα αναπτύσσοντας συνεργασία με τις συνδικαλιστικές και τις
εργοδοτικές οργανώσεις.
- Συνεργασία με τους δικηγορικούς συλ-

Στις άμεσες προτεραιότητες της επιτροπής είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, μέσω
της σύστασης Μηχανισμού Εκπαίδευσης
Δημόσιων Λειτουργών, αλλά και Μηχανισμών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δημόσιων Πολιτικών ως προς
τις έμφυλες επιπτώσεις τους σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) , ο Εθνικός Μηχανισμός για
τα Δικαιώματα της Γυναίκας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και η Έδρα
Ουνέσκο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι διακρίσεις προκαλούνται από έντονους έμφυλους διαχωρισμούς στην
απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην
οικογένεια, στην πολιτική, στην οικονομία και γενικά στη κοινωνία. Οι κατα-

λόγους για υλοποίηση σεμιναρίων στα
οποία εισηγητές/τριες θα είναι δικαστές του Δικαστηρίου Εργατικού Δια-

2. Πως αντικρίζετε το μείζον θέμα της
Ισότητας, στους δύσκολους καιρούς
της κρίσης και της θεσμικής απαξίωσης.
- Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση, μέσα στις αντίξοες συνθήκες για τον τόπο μας, προσπαθεί να
αναπτύξει διάφορες δράσεις για την
προώθηση της ουσιαστικής Ισότητας
των Φύλων, η οποία κρίνεται αναγκαία,
σύμφωνα με μελέτες, ιδιαίτερα σε
περιόδους οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, κατά τις οποίες τα δικαιώματα
των γυναικών χρήζουν περαιτέρω προστασίας και υπεράσπισης.
Είναι
δυστυχώς γεγονός ότι σε περιόδους
οικονομικής κρίσης, τα θέματα ισότητας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στη
απασχόληση, περιθωριοποιούνται σε
ότι αφορά τον καθορισμό πολιτικών
προώθησης τους, αλλά και σε αρκετές
περιπτώσεις υπάρχει μια οπισθοδρόμηση, όπως καταδεικνύεται μέσα από
διάφορες μελέτες, αλλά και από τη
μελέτη της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της κρίσης στην ισότητα των
φύλων στην Κύπρο. Η Επιτροπή δεν έχει
βιώσει ή αντιμετωπίσει το πρόβλημα
της θεσμικής απαξίωσης Αντίθετα,
πολλά άτομα απευθύνονται κοντά της
ζητώντας καθοδήγηση και βοήθεια.
3. Ποια η θέση σας στον διάχυτο σεξισμό που αναπαράγεται στην κυπριακή κοινωνία.

Ο σεξισμός είναι πραγματικά διάχυτος
στην κυπριακή κοινωνία και εκδηλώνεται μέσα από κοινωνικές και πολιτικές
πρακτικές διακρίσεων, που θεωρούν εκ
προοιμίου τη γυναίκα ως το «ασθενές
φύλο»:
- Στο σπίτι: ο παραδοσιακός διαχωρισμός των ρόλων των φύλων, με τον
άντρα να αναλαμβάνει την κερδοφόρα
και κοινωνικά αναγνωρισμένη εξωτερική εργασία και τη γυναίκα να περιορίζεται στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού
και της οικογενείας, με μη-αναγνώριση
του κοινωνικού ρόλου και της εργασίας
της εκεί. Συχνά ο σεξισμός μπορεί να
λαμβάνει κεκαλυμμένη «θετική» χροιά: η
πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι το αδύναμο φύλο και χρήζουν προστασίας και
αστυνόμευσης από τον πατέρα, τον
σύζυγο, ή το μεγαλύτερο αρσενικό
μέλος της οικογενείας.
- Στο χώρο εργασίας: χαμηλότεροι
μισθοί για τις γυναίκες, υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας και διακρίσεις στις
προσλήψεις, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον με φαινόμενα σεξουαλικής
παρενόχλησης, απολύσεις ή διακρίσεις
κατά των εγκύων γυναικών, έλλειψη
βρεφονηπιακής φροντίδας για μητέρες
που φροντίζουν τα παιδιά τους, πρακτικές «γυάλινης οροφής», που εμποδίζει τις γυναίκες καριέρας από την πρόσβαση στα ανώτερα κλιμάκια της εργασιακής ιεραρχίας.
- Στη γλώσσα: χρήση αρνητικά χρωματισμένου λόγου (π.χ. «κάνεις σαν γυναικούλα») ή χρήση του αρσενικού τμήματος ως γνώμονα ή συνώνυμου για ένα
σύνολο (π.χ. «ο άνθρωπος»), σεξιστικά
ανέκδοτα και παροιμίες κτλ.

4. Πόσο αισιόδοξη είστε πως η ισότητα στη θεωρία μπορεί να γίνει πράξη
στις καθημερινές εκφάνσεις της ζωής.
- Η ισότητα θα μπορέσει να εφαρμοστεί πρακτικά στις
καθημερινές εκφάνσεις της ζωής, με πολλή δουλειά στην
αλλαγή της νοοτροπίας και των αναχρονιστικών αντιλήψεων που ακόμα ταυτίζουν τη γυναίκα με την ιδιωτική
σφαίρα και τους άνδρες με τη δημόσια. Όταν ο αναπαραγωγικός ρόλος της γυναίκας πάψει να είναι εμπόδιο
στον παραγωγικό της ρόλο, όταν τα παιδιά και οι οικογενειακές ευθύνες θα αφορούν στην πράξη τόσο τις μητέρες όσο και τους πατέρες, όταν εμείς οι ίδιες οι γυναίκες
διεκδικούμε και εφαρμόζουμε την ισότητα, ξεκινώντας
από το σπίτι μας και εμποδίζοντας την αναπαραγωγή
στερεότυπων ρόλων στα παιδιά μας. Η αλλαγή της κουλτούρας είναι ένα θέμα που χρειάζεται χρόνια καθημερινής προσπάθειας από το Κράτος, την Πολιτεία και τα
οργανωμένα σύνολα. Χρειάζεται ταυτόχρονα άνδρες και
γυναίκες να πιστέψουμε ότι είμαστε ίσοι και μπορούμε να
προσφέρουμε όλοι και όλες σε όλους τους τομείς. Χρειάζονται σεμινάρια σε συντονισμένη βάση, αρχίζοντας από
τους γονείς, την εκπαίδευση και τους συντελεστές της απασχόλησης. Όλα τα πιο
πάνω προϋποθέτουν τη δημιουργία των κατάλληλων και προσιτών δομών για τη
στήριξη της οικογένειας και των εργαζομένων γονέων.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γ

9

ια άλλη μια χρονιά τα παιδιά μελών και φίλων της
ΣΕΚ κατέκλυσαν τις αίθουσες στις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικές γιορτές που διοργανώνει το
Κίνημα προσφέροντας μια όαση ευχάριστων στιγμών
που τόσο έχουν ανάγκη μικροί και μεγάλοι.

σκεδάσουν και να ξεφαντώσουν.

Οι παιδικές γιορτές της ΣΕΚ αποτελούν πηγή χαράς,

Το πρόγραμμα που σε όλες τις γιορτές περιλάμβανε
θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικά σχήματα,
κουκλοθέατρο, παιδικές σκηνές και τραγούδι, κάλυψε
τις ανάγκες διαφόρων ηλικιών.

μέσα στις συνθήκες απαγοήτευσης που επικρατούν

Συγκεκριμένα τα εργατικά κέντρα ΣΕΚ Λευκωσίας,
Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας πρόσφεραν την ευκαιρία σε εκατοντάδες λιλιπούτειους να χαρούν να δια-

Γονείς και παππούδες παρακολουθούσαν επίσης τα
παιδικά προγράμματα πλάι στα παιδιά και τα εγγόνια
τους.

εδώ και μια πενταετία, όταν τα πρώτα σύννεφα της
κρίσης άρχισαν να επισκιάζουν την κυπριακή κοινωνία
Στο πλαίσιο των εορτών έγιναν κληρώσεις με πλούσια
δώρα ενώ Άγιοι Βασίληδες μοίρασαν δώρα στα παιδιά.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΦΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
05236, 11245, 07110, 05588, 07864,
13319, 08919, 14734, 16091, 02696,
08813, 02394, 19959, 17912, 13666,
01597

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

31570,
10967,
35450,
25865,

11885, 21280, 31007, 11707,
10188, 11230, 24809, 20382,
34239, 33144, 16570, 13266,
15520, 25046, 17494, 16410

ΠΑΦΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ
5108,
3820,
5414,
4223,

2436, 3355, 3035, 7998, 6589,
8944, 4111, 8255, 0463, 2187,
2205, 7532, 2994, 0450, 0988,
8368

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

939, 10282, 9001, 7443, 6887, 5101,
3615, 4900, 8800, 2644, 8436, 1155,
12183, 7880, 0544, 6100, 5492, 12060,
11739, 15399, 3035, 8386, 1538, 7368,
9444, 4231, 2314, 9910, 3003, 3385,
13151, 15405, 7813, 2834, 14400,
10649, 4003, 10151, 5830, 1094

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΦΟΣ
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Ε

ίναι καθόλα φυσιολογικό η
ζωή να έχει σκαμπανεβάσματα με στιγμές θυμού, θλίψης και πόνου αλλά μην απογοητεύεσθε.Υπάρχουν τρόποι
για να μη γίνετε «σκλάβοι» των
συναισθημάτων σας. Πολλοί
καταπιέζουν τις σκέψεις τους,
εγκλωβίζοντας όλη την αρνητική ενέργεια μέσα στο σώμα
τους, με αποτέλεσμα να "αυτοκαταστρέφονται" με τον καιρό.
Όμως, η φύση του εγκεφάλου
είναι τόσο ελαστική που καταφέρνει και αντιστρέφει τη διάθεσή σας, αρκεί να κινηθείτε
μέσα από τις παρακάτω τεχνικές... Θυμηθείτε, όλα βρίσκονται μέσα στο μυαλό σας!

Πάρτε βαθιές αναπνοές…
αυτοσυγκεντρωθείτε
Πολλές φορές για να μη δείξετε
τα συναισθήματά σας, κρατάτε
την αναπνοή και σφίγγετε το
σώμα σας. Κάθε φορά που
είστε φοβισμένοι ή οργισμένοι,
χρησιμοποιήστε την αναπνοή
σας για να κάνετε τον εαυτό
σας ισχυρό! Πάρτε βαθιές αναπνοές, οι οποίες θα φτάνουν
μέχρι και την κοιλιά και γεμίστε
το σώμα σας με οξυγόνο, ηρεμία και λογική σκέψη. Αυτοσυγκεντρωθείτε και δώστε προσοχή στον τρόπο που εισπνέετε και εκπνέετε. Πρόκειται για
μια τεχνική διαλογισμού που
μπορεί να φέρει την ισορροπία
στον εγκέφαλό σας.

Βάλτε κάποιον να σας
κάνει μασάζ
Το μασάζ θα απελευθερώσει

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μην αφήσετε τις καθημερινές σκοτούρες
να σας καταβάλουν
την αρνητική ενέργεια του
σώματός σας… και θα σας
βοηθήσει να χαλαρώσετε!
Αγγίξτε κοφτά τους ώμους
σας, όταν είστε αναστατωμένοι, ώστε να ηρεμήσει το μυαλό
αλλά το σώμα σας και να απελευθερωθούν όλες οι αρνητικές
σκέψεις. Μετά από 10 λεπτά
μασάζ θα είστε σε θέση να
σκεφτείτε πιο λογικά και θετικά.

ρούν να σας βοηθήσουν να
γεμίσετε με θετικότητα όσα
προβλήματα και αν έχετε. Πρόκειται για έναν τρόπο γεμάτο
από διασκέδαση που θα σας
κάνει να ξεχάσετε τις δυσκο-

Κάντε γυμναστική για
παραπάνω εκτόνωση

Φέρτε ευχάριστες εικόνες
στο μυαλό σας!
Η φαντασία μπορεί να γεμίσει
με όμορφες εικόνες το μυαλό
σας και να απελευθερώσει
κάθε άσχημη εμπειρία. Το υποσυνείδητο δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και της φαντασίας.
Έτσι, μπορείτε να «εξαπατήσετε» το μυαλό και να απελευθερώσετε τη θλίψη ή το θυμό
σας. Δημιουργήστε μια ιστορία
και δείτε τα συναισθήματά σας
να οδηγούνται σε ένα μακρινό
μέρος π.χ. στο φεγγάρι ή στο
κέντρο της γης. Φανταστείτε
ένα τρεχούμενο ποτάμι και
δείτε τις ανησυχίες σας να
παρασύρονται μακριά.

Εκφράστε δημιουργικά
τα συναισθήματά σας
Το τραγούδι και το μαγείρεμα
μπορεί να σας βοηθήσει να
νιώσετε πιο θετικά. Ακόμα και
η ζωγραφική ή ο χορός μπο-

Προσοχή
Πώς από τα Μέσα Κοινωνικής
Διχτύωσης μπορείτε
να βρεθείτε στα δικαστήρια;

Π

ροσέξτε τις δημοσιεύσεις σας στο Facebook, διότι
μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας στο
δικαστήριο. Μην νομίζετε ότι αυτές επίκεινται στον
νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων,διότι αντιθέτως, υπάρχει η πιθανότητα γίνουν ο χειρότερος
εχθρός σας.
Οι δικηγόροι υπεράσπισης έχουν την δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες και τις δημοσιεύσεις σας στο Facebook ως ενοχοποιητικά στοιχεία σε
κάθε μελλοντική μήνυση, ανεξάρτητα αν είναι διαθέσιμα για....προβολή στο ευρύ κοινό. Ο δικηγόρος Eric
Sinrod από το San
Francisco γράφει ότι ένα
δικαστικό έγγραφο υποχρεώνει τη δημοσιοποίηση του Facebook υλικού σε
δικαστικές
διαμάχες,
σημειώνοντας ότι σε τουλάχιστον μία υπόθεση το
δικαστήριο διέταξε την
αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης του κατηγορούμενου για να προβούν σε περαιτέρω έρευνα. Αυτό
όμως δεν συμβαίνει πάντα, όπως αναφέρει ο Sinrod,
καθώς σε μία άλλη περίπτωση το δικαστήριο απέρριψε παρόμοιο αίτημα, αν και αυτό μπορεί να έγινε
διότι παρόμοια στοιχεία ήταν ήδη διαθέσιμα.
Γενικώς επικρατεί μια ανησυχία σχετικά με το ότι
«ιδιωτικές» πληροφορίες μπορούν να δημοσιοποιούνται εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι είναι απαραίτητο. Το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι ότι
δεν πρέπει να δημοσιεύετε τίποτα στο Facebook που
μπορεί να σας φέρει σε δύσκολη θέση στο μέλλον.

να σας κάνει με τον τρόπο του
να απομακρυνθείτε από τις
αρνητικές σκέψεις. Είναι σαν
ένα είδος ψυχανάλυσης, μόνο
που ο γιατρός αυτή τη φορά
είναι ένας αγαπημένος σας
άνθρωπος.

• Απελευθερώστε την
αρνητική ενέργεια σας και
προχωρήστε μπροστά με
θετικη σκέψη κι αισιοδοξία!
λίες. Όταν τελειώσετε από τις
ευχάριστες δραστηριότητες
παρατηρήστε το αποτέλεσμα
και δείτε ποιες ενδείξεις κρύβουν τα συναισθήματά σας.

Μιλήστε σε ένα φίλο
για τα προβλήματα σας
Δύο μυαλά είναι καλύτερα από
ένα, όταν πρόκειται για ένα
πρόβλημα. Μιλήστε με ένα
φίλο ή ένα συγγενή για το θυμό
ή τα συναισθήματά σας, για να
νιώσετε πιο ανάλαφροι ψυχολογικά και να ακούσετε μια νέα
γνώμη. Ένα έμπιστο άτομο
μπορεί να σας βρει τη λύση και

Η έντονη φυσική δραστηριότητα μπορεί να απελευθερώσει
το θυμό σας, καθώς απελευθερώνει τις ενδορφίνες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να
αισθανθείτε
περισσότερο
γαλήνια. Η άρση βαρών, το
τρέξιμο και τα σπορ είναι μερικοί από τους τρόπους που θα
σας εκτονώσουν. Είναι σαν να
ρίχνετε μια γροθιά στο μαξιλάρι... ο θυμός σας απελευθερώνεται άμεσα από το σώμα σας!

Κλάψτε όσο θέλετε…
δεν είναι ντροπή
Το κλάμα λειτουργεί υπέροχα,
όταν αισθάνεστε βαθιά λυπημένοι. Η αρνητική ενέργεια
βγαίνει από μέσα σας μέσα
από τα δάκρυα… αφού μετά
από το κλάμα θα νιώσετε πιο
χαλαροί και έτοιμοι για να
σκεφτείτε καθαρά. Ουσιαστικά, το κλάμα διώχνει την αποθηκευμένη ενέργεια που έχετε
στο εσωτερικό σας και όσα
προβλήματα τη συνοδεύουν.
Άρα όποτε νιώθετε ότι θέλετε
να ξεσπάσετε σε κλάματα…
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κάντε το! Μόνο καλό μπορεί να
κάνει.

Κάντε μια συζήτηση…
με τον εαυτό σας
Η συζήτηση με τον εαυτό σας
μπορεί να «σπάσει» κάθε
αρνητική σκέψη και να σας
βοηθήσει να δείτε με άλλο μάτι
την πραγματικότητα. Προσπαθήστε να μπείτε στο ρόλο του
προπονητή… με τον εαυτό σας
να χρειάζεται μια συμβουλή.
Υπενθυμίστε στον εαυτό σας
ότι πρέπει να αναπνέει και να
διατηρεί τη ψυχραιμία του.
Φωνάξτε του: «Σταμάτα να
σκέφτεσαι αρνητικά»… και θα
δείτε ότι σε λίγη ώρα θα αλλάξετε διάθεση. Δείτε τον εαυτό
σας, όπως εσείς θα θέλατε να
γίνετε, και αντιληφθείτε τη
διαφορά.

Γράψτε σε χαρτί τα
συναισθήματά της ημέρας
Το γράψιμο βοηθά να απελευθερώσετε τις σκέψεις από το
κεφάλι σας και να εκφράσετε
τα συναισθήματά σας. Γράφοντας τα γεγονότα της ημέρας ή
τα προβλήματά σας θα καταφέρετε να αισθανθείτε πολύ
καλύτερα. Αγοράστε ένα ειδικό
βιβλίο ή ένα ημερολόγιο και
«καταθέστε» όσες σκέψεις σας
κάνουν να νιώθετε άβολα ή σας
αναστατώνουν. Πρόκειται για
μια ασφαλή λύση, ειδικά για
όσους δεν μπορούν να εκφραστούν με ευκολία!

«Τοξική πηγή άγχους » ο βομβαρδισμός
με ηλεκτρονικά μηνύματα

Ο

βομβαρδισμός με ηλεκτρονικά
μηνύματα, δηλαδή οι συνεχείς
ενημερώσεις των email αποτελούν
μία «τοξική πηγή άγχους» την
οποία πρέπει να εξουδετερώσουν
οι εργαζόμενοι, υποστηρίζουν βρετανοί ψυχολόγοι.

ψυχολογικές έρευνες στους χώρους
εργασίας, λένε ότι τα email είναι
«δίκοπο μαχαίρι» διότι ναι μεν
αποτελούν χρήσιμο μέσον επικοινωνίας, αλλά η κατάχρησή τους
πλήττει την αποδοτικότητα στην
δουλειά και την ευεξία.

Σε μελέτη που πραγματοποίησαν
σε 2.000 εργαζομένους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
των email ανακάλυψαν ότι δύο από
τις πιο στρεσογόνες συνήθειες
ήταν το να αφήνουν το email όλη
μέρα ανοιχτό και το να το ελέγχουν
πολύ νωρίς το πρωί και αργά το
βράδυ.

Οι ψυχολόγοι, που θα παρουσιάσουν τη μελέτη τους στο ετήσιο
συνέδριο του Τομέα Επαγγελματικής Ψυχολογίας (DOP 2016) της
Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρεία

Μάλιστα όσοι είχαν ενεργοποιημένη την εντολή για άμεση, αυτόματη
ενημέρωση όχι μόνο του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και των
φορητών συσκευών τους (π.χ.
κινητό, τάμπλετ), ένιωθαν ακόμα
εντονότερο άγχος.
Ωστόσο το έντονο άγχος εξαιτίας
των email συσχετίσθηκε ισχυρά με
αρνητικές επιπτώσεις της επαγγελματικής απασχόλησης στην
οικογενειακή ζωή (π.χ. καυγάδες),
που με τη σειρά τους είχαν αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις
στην δουλειά.
Οι ψυχολόγοι από το Κέντρο Future
Work, στο Λονδίνο, που διεξάγει

(BPS), στο Νότιγχαμ, λένε ότι οι
εργαζόμενοι πρέπει να πάψουν να
έχουν μονίμως ενεργοποιημένο το
app των email.
Αντιθέτως, πρέπει να το ανοίγουν
μόνο όταν επιθυμούν να εργαστούν
και να το απενεργοποιούν τις υπόλοιπες ώρες.
«Η έρευνά μας δείχνει ότι τα email
είναι δίκοπο μαχαίρι, διότι παρότι
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας, για πολλούς από εμάς
αποτελούν ταυτοχρόνως πηγή ενό-

χλησης», δήλωσε ο επικεφαλής
ερευνητής δρ Ρίτσαρντ ΜακΚίνον.
«Όσοι αναφέρουν πως τους είναι
πιο χρήσιμα, αναφέρουν επίσης τα
υψηλότερα επίπεδα άγχους εξαιτίας τους.
»Ωστόσο η συνήθεια να διατηρούμε
την αυτόματη ενημέρωση μονίμως
ενεργοποιημένη, οι συναισθηματικές αντιδράσεις μας στα μηνύματα
που δεχόμαστε και ο άγραφος
νόμος που θέλει να διαβάζουμε
αμέσως τα email και αναλόγως να
πράττουμε, δημιουργούν μία τοξική πηγή άγχους που επηρεάζει
αρνητικά την παραγωγικότητα και
την ευεξία».
Η έρευνα έδειξε ακόμα πως περισσότερο υποφέρουν από τα αδιάκοπα email οι εργαζόμενοι στην
τεχνολογία (IT), στο μάρκετινγκ,
στις δημόσιες σχέσεις, στο Ίντερνετ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Περισσότερο από 30% των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς λαμβάνουν καθημερινά πάνω από 50
email κατά μέσον όρο, ενώ περισσότερο από το 65% έχουν μονίμως
ενεργοποιημένες τις αυτόματες
ενημερώσεις σε PC και φορητές
συσκευές, σύμφωνα με τους ψυχολόγους.
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Μην απογοητεύεσαι
Μπορείς να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη
Ε

ίναι άτυπος κανόνας ότι στη ζωή σου
θα συναντήσεις διαφορετικούς χαρακτήρες με τους οποίους άλλοτε θα συμφωνείς και άλλοτε θα διαφωνείς. Θα
έρθεις σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι
βλέπουν τη ζωή τους με αισιοδοξία, χαίρονται την κάθε στιγμή που είναι καλά
και έχουν την ευκαιρία να… ζήσουν. Θα
συναντήσεις όμως και μίζερους. Τέτοιους
που δεν ευχαριστιούνται με τίποτα και
ζουν με το παράπονο ότι τα πράγματα
θα μπορούσαν να είναι καλύτερα.Διαφορετικούς ανθρώπους θα συναντήσεις και
στην επαγγελματική σου ζωή. Κάποιοι
που ξεκίνησαν από το τίποτα και έγιναν
τα πάντα, άλλοι που είχαν πολλά και
απέκτησαν περισσότερα αλλά και άλλοι
που δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα
γιατί απλά δεν το προσπάθησαν. Τι μπορείς να περιμένεις από έναν νέο ο οποίος
έχει σαν μοναδικό στόχο στη ζωή του να
γίνει δημόσιος υπάλληλος με 800€ μισθό
και καμία απολύτως προοπτική εξέλιξης.
Είναι πεθαμένος και δεν το ξέρει…
Τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα
ακόμα και για αυτούς που δεν είναι έτσι.
Δεν αρκεί μία ιδέα για να πετύχεις στη
ζωή σου. Την ίδια ιδέα ένας άνθρωπος
μπορεί να την κάνει να πατώσει και ένας
άλλος να την εκτοξεύσει και μαζί της να
εκτοξευθεί και ο ίδιος. Όλα εξαρτώνται
από τον άνθρωπο λοιπόν, τα προσωπικά
του χαρακτηριστικά και τις ευκαιρίες που
εκμεταλλεύεται στη ζωή του.
Όπως και να ΄χει όμως, είτε στη ζωή σου
είτε στην επιχείρησή σου τίποτα δεν είναι
εγγυημένο. Πρέπει να παλέψεις και να
μοχθήσεις για να ζήσεις όπως φαντάζεσαι. Παραθέτω 10 τρόπους οι οποίοι σε
πάνε ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία…
Άκουσε τη διαίσθησή σου.
Αυτή ξέρει!
Μη φοβάσαι να ακούς τη διαίσθησή σου
σε διάφορες φάσεις της ζωής σου. Το
προαίσθημα είναι το μοναδικό σου όπλο
απέναντι σε δύσκολες και μη αναλύσιμες
καταστάσεις. Όταν κάτι σου λέει ότι ο
Γιώργος που στο παίζει κολλητός έχει
κακές προθέσεις για σένα ή ότι το συμβόλαιο που καλείσαι να υπογράψεις είναι
καταστροφικό για τα όνειρά σου τότε
ξέκοψε και από τα δύο. Ακόμα και αν τα
ακλόνητα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή
σου εκείνη τη στιγμή δεν είναι αρκετά για
να αιτιολογήσουν το άσχημο προαίσθημα
δεν πειράζει. Η φωνούλα μέσα σου ξέρει
καλύτερα…
Λειτούργησε σαν σφουγγάρι σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης
Είμαστε έτσι φτιαγμένοι που νιώθουμε
καλύτερα σε συνηθισμένες για εμάς
καταστάσεις και παρέες. Δε θα είναι
όμως πάντα έτσι. Θα βρεθούν στιγμές
όπου καλούμαστε να κάνουμε πράγματα
για τα οποία δεν έχουμε ιδέα ή με τα
οποία δε νιώθουμε άνετα. Τότε όμως
είναι που μαθαίνουμε διαφορετικούς
τρόπους σκέψης. Βλέπουμε τα πράγματα
γύρω μας από άλλη οπτική γωνία και
αυτό αποτελεί το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα. Αρκεί να το εκμεταλλευτούμε.
Μη μένεις πίσω. Προσαρμόσου στην
εποχή.
Κάθε εποχή έχει και τη δική της μόδα.
Πριν από κάποια χρόνια είχαμε τους
χίπηδες. Τώρα έχουμε την Τεχνολογική
επανάσταση. Αύριο θα ακολουθήσει κάτι

άλλο… Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο και να διαθέτουμε την
ικανότητα να προσαρμοζόμαστε. Για να
είμαστε ευτυχισμένοι στη ζωή μας δε
γίνεται να βρισκόμαστε σε συνεχή κόντρα
με κάτι. Αποδέξου λοιπόν ότι το Facebook
είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας των
ανθρώπων του σήμερα και προσπάθησε

στην προσωπική σου ζωή όσο και στην
επαγγελματική έχεις να κάνεις με ανθρώπους, συναισθήματα και χαρακτήρες και
όχι με αριθμούς και εξισώσεις. Όσο πιο
γρήγορα το καταλάβεις τόσο πιο γρήγορα θα προσαρμοστείς…
Δώσε χρόνο στον εαυτό σου

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
«Θαυματουργές»
Τροφές
• Φράξετε την… καραδοκούσα
μελαγχολία του χειμώνα

Δ

εν είναι λίγοι αυτοί που επηρεάζονται από τις βροχερές ή
μουντές μέρες του χειμώνα και
αναζητούν τρόπους ώστε να διώξουν την κακοκεφιά. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αλλάξετε διάθεση και να αποκτήσετε την πολυπόθητη ενέργεια βρίσκεται στην
καθημερινή σας διατροφή μιας και
συγκεκριμένες τροφές βοηθούν
ώστε να καταπολεμήσετε τη
μελαγχολία του χειμώνα. Μάθετέ
τις πιο κάτω.
Προτιμήστε Ω-3 λιπαρά. Επιλέξτε
ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και ο τόνος μιας και τα ω 3
λιπαρά οξέα που περιέχουν έχει
αποδειχθεί πως προστατεύουν τη
σωματική αλλά και την...ψυχική
υγεία.

√ 10 αποτελεσματικές κινήσεις για να πετύχεις στη δουλειά
και στα προσωπικά σου!

√ Πρώτο αξίωμα, απομονώστε τους μίζερους που σας τριγυρίζουν
να το εκμεταλλευτείς και όχι να το
σαμποτάρεις.
«ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Η δια βίου μάθηση είναι τόσο σημαντική
που έχει ακόμα και Υπουργείο! Πέρα από
την πλάκα, η εκπαίδευση είναι πολύ
σημαντική και αν θες να διατηρήσεις μία
ισορροπημένη και πετυχημένη ζωή πρέπει να πας με τα νερά της. Για αρχή το
Πανεπιστήμιο. Μετά όμως σειρά παίρνουν τα Μεταπτυχιακά προγράμματα, τα
Διδακτορικά, Σεμινάρια, Συνέδρια αλλά
και εμπειρίες από τις εκάστοτε δουλειές
σου. Από παντού μαθαίνεις, μην το
ξεχνάς αυτό!
Και εσύ από κάπου ξεκίνησες, μην το
ξεχάσεις ποτέ!
Μπορεί να είσαι ευτυχισμένος σήμερα.
Έχεις έναν ή μία σύντροφο δίπλα σου
που σε στηρίζει σε κάθε σου προσπάθεια, οι φίλοι σου είναι πάντα εκεί, η
επαγγελματική σου αποκατάσταση
ξεπερνάει τα όνειρά σου. Όλα όμως είναι
παροδικά. Ακόμα και εσύ που είσαι τόσο
πετυχημένος από κάπου ξεκίνησες και
τότε τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα.
Βρέθηκαν κάποιοι να σε βοηθήσουν και
τώρα ο κλήρος έπεσε σε σένα. Δώσε τα
φώτα σου σε αυτούς που τα περιμένουν
εκεί έξω…
Η γνώση του δρόμου είναι εξίσου
σημαντική με αυτή των βιβλίων!
Το σχολείο είναι πολύ σημαντικό. Γενικότερα η εκπαίδευση όπως είπαμε και
παραπάνω. Αλλά στη ζωή δεν είναι και
ούτε πρόκειται να λειτουργήσουν όλα «by
the book». Πρέπει να βγεις και στον
δρόμο να δεις πως έχουν τα πράγματα.
Να μάθεις να αντιμετωπίζεις καταστάσεις τις οποίες το βιβλίο δεν ήταν σε θέση
να προβλέψει. Να καταλάβεις ότι τόσο

Ήρθαμε στον κόσμο για να ζήσουμε τη
ζωή μας και όχι να μας καβαλήσουν. Το
παν είναι η υγεία. Και η σωματική και η
ψυχική. Όταν έχεις αυτήν μπορείς να
αποκτήσεις τα πάντα. Δώσε την ευκαιρία
στο μυαλό και την ψυχή σου να ξεκουράζονται όσο πρέπει για να έχεις τις αποδώσεις που εσύ και οι υπόλοιποι περιμένουν από εσένα. Και αν το θέλεις με αριθμούς: Το 50% της προσήλωσης στη δουλειά ή στη σχέση σου τείνει στο 100% της
απόδοσης. Το 100% προσήλωσης είναι
πιο κοντά στο 50% της απαραίτητης
απόδοσης. Κατάλαβες τώρα;
Σεβασμός στους άλλους
Η κοπέλα σου ή το αγόρι σου έχουν
χόμπι, ενδιαφέροντα και ανάγκες τις
οποίες πρέπει να σεβαστείς και να ικανοποιείς όποτε σου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Μόνο τότε η σχέση σας θα χαρακτηριστεί πετυχημένη. Στα επαγγελματικά δε
χρειάζεται να πούμε πολλά. «Ο σπουδαίος ηγέτης φαίνεται από το πόσο σέβεται
τους κατωτέρους του»…
Μάθε να κρίνεις το εαυτό σου
Στη ζωή σου και στην καριέρα σου θα
περάσεις από διάφορες φάσεις τις οποίες πρέπει να μάθεις να αξιολογείς. Τα
λάθη θα διαδέχονται το ένα το άλλο. Το
θέμα είναι να μην επαναλαμβάνεις συνεχώς… Για αυτό, το βράδυ που πέφτεις
για ύπνο προσπάθησε να φέρνεις στο
μυαλό σου ένα γρήγορο flashback της
ημέρας και να εντοπίζεις τι έκανες πολύ
καλά και τι θα μπορούσες να κάνεις λίγο
καλύτερα. Πρέπει να σου γίνει συνήθεια!
Εντόπισε το πάθος σου και δώσ’ του να
καταλάβει!
Η ζωή είναι μία σειρά από πάθη. Βρες το
μεγαλύτερο δικό σου και αφιερώσου σε
αυτό. Δε χρειάζεται να σου το κάνω πιο
λιανά. Ο καθένας γνωρίζει καλύτερα!

Πολύτιμη βιταμίνη D. Έρευνες
έχουν συνδέσει την απουσία βιταμίνης D με τη μελαγχολία. Για αυτό
επιλέξτε τροφές όπως τα δημητριακά και τα γαλακτοκομικά, και
κάντε ένα μικρό περίπατο στον
ήλιο κάθε μέρα ώστε να αποκτήσετε την πολυπόθητη ενέργεια.
Πείτε «ναι» στα ζεστά τρόφιμα.
Ένα μπολ με ζεστή σούπα ή ένα
φλιτζάνι ζεστής σοκολάτας είναι
ό τι καλύτερο για να νιώσετε
ζεστασιά αλλά και ευτυχία. Φροντίστε συγχρόνως να δημιουργήσετε ζεστές γωνιές στο σπιτικό
σας για περισσότερη… ευτυχία!
Θαυματουργό κοτόπουλο. Όσο
παράξενο και αν ακούγεται το
κοτόπουλο θεωρείται αντικαταθλιπτικό. Φτιάξτε μια κοτόσουπα
και με αυτόν τον τρόπο θα διώξετε τη μελαγχολία.
Πολύπλοκοι υδατάνθρακες. Ένα
πιάτο μακαρόνια θα σας φτιάξει
τη μέρα. Η σεροτονίνη, η κύρια
ορμόνη που σας κάνει να αισθάνεστε καλά, διαταράσσεται όταν
ακολουθείτε μια διατροφή φτωχή
σε υδατάνθρακες. Εάν θέλετε να
διώξετε τη μελαγχολία, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά λαχανικά και
προϊόντα ολικής άλεσης στη διατροφή σας ώστε να τονώσετε τη
σεροτονίνη σας.
Γλυκοπατάτες οι ευεργετικές. Με
οποιονδήποτε τρόπο και να μαγειρέψετε
τις
γλυκοπατάτ ε ς
έχετε
τ ο ν
καλύτερο διατροφικό σύμμαχο κατά της
μελαγχολίας. Πλούσια σε φυτικές
ίνες και καλή πηγή σιδήρου και
βιταμίνης C και D, η γλυκοπατάτα
είναι το αντικαταθλιπτικό σας.
Εκτός από τη διατροφή, προσπαθήστε να βάλετε την άσκηση στην
καθημερινότητά σας ώστε να
καταπολεμήσετε τη χειμωνιάτικη
μελαγχολία.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μέγα ερώτημα που έχει την εξήγηση του
ετά το εύλογο ερώτημα,
για τις πηγές χρηματοδότησης των τζιχαντιστών
του ΙΚ, ανακύπτει ένα άλλο
σημαντικό ερώτημα: Που
βρίσκουν τον οπλισμό τους;
Μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία κατάφερε να
κατακερματίσει δυο κράτη
της Εγγύς Ανατολής (Συρία –
Ιράκ) και να ανακηρύξει
χαλιφάτο στα εδάφη που

γειες χτύπησαν πρόσφατα τη
Γαλλία αλλά και την Αίγυπτο,
αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες θύματα.

νε ακόμη και σήμερα όπλα.

Όλα αυτά τα κατάφεραν χρησιμοποιώντας μια μεγάλη γκάμα
οπλισμού στον οποίο περιλαμβάνονται από εκρηκτικοί μηχανισμοί
έως πυροβόλα όπλα και ρουκέτες.

Όσο τα αμερικανικά στρατεύματα
πλησίαζαν στη Βαγδάτη, τεράστια εργοστάσια κατασκευής
οπλικών συστημάτων πέρασαν
στα χέρια ανταρτών. Και δεν πρόκειται μόνο για μερικά πυροβόλα
όπλα. Από ένα μόνο εργοστάσιο
εκλάπησαν 40.000 τόνοι πυρομαχικών, ή αλλιώς το 6% των εκρηκτικών υλικών ολόκληρου του
Ιράκ.

Πού βρίσκουν όμως όλα αυτά τα
όπλα; Αυτές είναι μερικές από τις
πηγές εξοπλισμού τους:

ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΣΥΛΛΗΠΤΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΟΠΛΩΝ

ελέγχει. Χωρίς την ύπαρξη σημαντικού και ποιοτικού οπλισμού
αυτό δεν θα γινόταν εφικτό. Το
άρθρο αυτό, φωτίζει επαρκώς
αυτή τη πτυχή.

Έπειτα από την αμερικανική
εισβολή στο Ιράκ το Μάρτιο του
2003, η χώρα διαλύθηκε κυριολεκτικά. Η κεντρική διοίκηση δεν είχε
κανέναν έλεγχο στα κρατικά
οπλοστάσια και το πλιάτσικο που
ακολούθησε εξόπλισε δεκάδες
φυλές και πολέμαρχους. Πολλοί
εξ αυτών πολεμούν στο πλευρό
των τζιχαντιστών ή τους πουλά-

ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ
Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης
το 1991 άνοιξε τις αποθήκες εξοπλισμών τις οποίες εκμεταλλεύτηκε μεγάλος αριθμός εμπόρων
όπλων από όλο τον κόσμο. Αυτός
είναι και ο λόγος όπου πολλοί
από τους τζιχαντιστές έχουν στην
κατοχή τους πυροβόλα όπλα ΑΚ47, πυραύλους κι άλλα σοβιετικά
όπλα.

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

Ο πρωθυπουργός

Ή

ταν ένας Γερμανός ένας Αμερικάνος και
ένας Έλληνας.

Λέει ο Γερμανός:
- Εμείς έχουμε την καλύτερη τεχνολογία!
Πήραμε έναν... άνθρωπο χωρίς πόδι και του
βάλαμε πόδι.
Λέει ο Αμερικάνος:
- Όχι εμείς την έχουμε. Εμείς πήραμε έναν
άνθρωπο χωρίς χέρια και του βάλαμε χέρια.
Λέει και ο Έλληνας:

- ΑΑΑΑΑ!! Εμείς έχουμε την καλύτερη, πήραμε
ένα άνθρωπο χωρίς κεφάλι του βάλαμε ένα
σταφιδόψωμο και τον κάναμε Πρωθυπουργό!

Ο

Βοτανολόγος ισχυρίζεται πως βρήκε
τη «θεραπεία για όλες τις ασθένειες»!

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Ο αριθμός των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους υπολογίζεται
μεταξύ των 30.000 έως και
100.000 ανδρών. Αποτελεί για
όλες τις μυστικές υπηρεσίες του
πλανήτη την πιο επικίνδυνη τρομοκρατική οργάνωση του κόσμου
και οι τρομοκρατικές τους ενέρ-

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΤΟΥ 2003 ΔΙΕΛΥΣΕ ΣΧΕΔΟΝ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Σύμφωνα με τον Guardian, κατά τη
διάρκεια της προέλασης των αμερικανικών στρατευμάτων μετά
την εισβολή του 2003, αμέτρητες
αποθήκες οπλισμού δεν προστατεύτηκαν εγκαίρως. Αυτό έδωσε
τη δυνατότητα σε λαθρεμπόρους
να κλέψουν τεράστιες ποσότητες
οπλικών συστημάτων.

Δοκιμάστε μπανάνες αντί
Botox για φυσική ομορφιά

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.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Γνωρίζετε ότι...

Μ

Π

Σοβαρά … αστειάκια

Από που προμηθεύονται οπλισμό οι Τζιχαντιστές

• Δικαιώνεται από Αμερικανικό Δικαστήριο!

δρ Sebi από την Ονδούρα,
ο οποίος χρησιμοποιεί
βότανα στις θεραπείες των
ασθενών του, ισχυρίζεται εδώ και χρόνια ότι
έχει ανακαλύψει μια
θεραπεία για όλες τις
ασθένειες.
Στους ισχυρισμούς του
περιλαμβάνονται ορισμένες από τις πιο γνωστές θανατηφόρες και
«ανίατες»
ασθένειες,
όπως το εγκεφαλικό, ο
διαβήτης, η αρθρίτιδα, ο
καρκίνος, ο HIV/AIDS, τα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ακόμα
και η δρεπανοκυτταρική
αναιμία.

Είναι αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι η καριέρα και οι
ισχυρισμοί του εκτέθηκαν
δημοσίως στο δικαστήριο το
1988 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης. Ακόμη
πιο ενδιαφέρον όμως είναι το
γεγονός ότι το δικαστήριο
έβγαλε απόφαση υπέρ του
γιατρού. Συγκεκριμένα, η
Εισαγγελική Αρχή της Νέας
Υόρκης έκανε μήνυση στον δρα
Sebi το 1988 επειδή διαφήμιζε
σε έντυπα μέσα μαζικής ενη-

μέρωσης ότι μπορούσε να
θεραπεύσει
οποιαδήποτε
ασθένεια.
Στη δίκη ο βοτανολόγος έπρεπε να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία από τουλάχιστον
1 θεραπευμένο ασθενή για
κάθε 1 από τις 10 σοβαρές
ασθένειες που ανέφερε ότι
ήταν σε θέση να θεραπεύσει.
Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το
δικαστήριο με έκπληξη άκουσε
τις μαρτυρίες 70 ασθενών που
είχαν θεραπευτεί από τον
συγκεκριμένο γιατρό. Ο δικαστής όχι μόνο έκλεισε την
υπόθεση, αλλά αποφάνθηκε
υπέρ του γιατρού.

Θεραπεία με βότανα
Οι θεραπείες αυτού του γιατρού βασίζονται στα πλεονεκτήματα των βοτάνων που
θεραπεύουν τις ασθένειες. Ο
Ιπποκράτης, ο πατέρας της
Ιατρικής, τόνισε επίσης τη
δύναμη των βοτάνων στη
θεραπεία διαφόρων παθήσεων.

Σύμφωνα με τον δρα Sebi, η
έμπνευσή του για την εύρεση
της «θεραπείας» προέρχεται
από την Αγία Γραφή, αφού
πιστεύει πως οποιαδήποτε
ασθένεια από την οποία

πάσχει ένα ανθρώπινο ον
μπορεί να θεραπευτεί με
φυσικά μέσα. Πριν δημιουργήσει τις φυσικές θεραπείες του
με βότανα, θεραπεύτηκε και ο
ίδιος από διαβήτη και παχυσαρκία από κάποιον Μεξικανό
γιατρό που εφάρμοζε τις ίδιες
αρχές. Μετά από αυτό, ο δρ
Sebi χρησιμοποίησε τη δύναμη

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

των βοτάνων για να θεραπεύσει διάφορες ασθένειες.
Με την πάροδο του χρόνου
κατάφερε να θεραπεύσει τα
πάντα, από τον ιό HIV και το
AIDS μέχρι απλές καταστάσεις
όπως η γενικευμένη
αδυναμία. Μία από
τις πιο αξιοσημείωτες περιπτώσεις
ήταν το 1993, όταν
ο δρ Sebi αποκάλυψε
μια
ένορκη
βεβαίωση που ανέφερε ότι έχει θεραπεύσει έναν ασθενή
που έπασχε από
τον ιό HIV μέσα σε
μόλις 2 μήνες.
Ο δρ Sebi χρησιμοποιεί φυσικά
αλκαλικά βότανα σε συνδυασμό με μια ειδικά σχεδιασμένη
χορτοφαγική διατροφή που
ονομάζει «ηλεκτρική τροφή».
Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η
φλεγμονή αποτελεί την αιτία
όλων των ασθενειών και οι
φυτικές λύσεις που προτείνει
στοχεύουν στην αντιμετώπισή

της.
Οι βασικές ηλεκτρικές τροφές
περιλαμβάνουν χόρτα, αρτοσκευάσματα χωρίς άμυλο και
μανιτάρια.
Σήμερα, ο δρ Sebi έχει χιλιάδες
ασθενείς σε όλο τον κόσμο οι
οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν
ωφεληθεί από τις φυσικές
φυτικές μεθόδους του. Μερικοί
από αυτούς είναι δημοφιλείς
Αμερικανοί καλλιτέχνες όπως
η Lisa Lopes.
Ο δρ Sebi στο μικρό χωριό που
κατοικεί και που βρίσκεται
μέσα στη φύση βοήθησε τη
Lisa Lopes να αντιμετωπίσει
τον σοβαρό αλκοολισμό, το
κάπνισμα και το άγχος και την
πίεση στην προσωπική και
επαγγελματική της ζωή.
Η θεραπεία της περιελάμβανε
40 ημέρες νηστείας και ειδική
θεραπεία με βότανα σε αυτόν
τον πανέμορφο τόπο. Μετά
την επιτυχημένη θεραπεία της,
η Lisa έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στη διάδοση του ονόματος του δρος Sebi στο ευρύ
κοινό. Λέγεται επίσης ότι ο
Steven Seagal ήταν ένας από
τους πολυάριθμους ασθενείς
αυτού του γνωστού βοτανολόγου.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«Αποτοξίνωση» μετά το τραπέζι των Χριστουγέννων
δίπλες και τους κουραμπιέδες και
στομάχι σας κοντεύει
τοξίνες που έχουν συσσωρευτεί
Τονα...εκραγεί
στον οργανισμό μας λόγω υπερκαμετά το τραπέζι
προτιμήστε τα φρούτα, τα λαχανιτανάλωσης τροφής διασπώνται
των Χριστουγέννων; Ακολουθήστε
τις συμβουλές μας για μια μικρή
"αποτοξίνωση".

Το τραπέζι των Χριστουγέννων τα
είχε όλα. Πληθώρα θερμίδων,
λιπαρών και «απαγορευμένων»
φαγητών έκαναν και πάλι την
εμφάνισή τους στο τραπέζι της
γιορτής και εμείς τα τιμήσαμε όλα
δεόντως.. Και τώρα, τι τρώμε;
Εκεί που είχατε συνηθίσει να τρώτε
λιτά, ξαφνικά μέσα σε μία εβδομάδα που διαρκεί η εορταστική
περίοδος ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τρώμε
σαν να μην υπάρχει αύριο...
Αρπάξτε την ευκαιρία και αποτοξινωθείτε έστω και για λίγες ημέρες μέχρι το επόμενο ρεβεγιόν της
Πρωτοχρονιάς που έρχεται σε λίγες
ημέρες. Σας παρουσιάζουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές για να
βοηθήσετε τον οργανισμό και το
στομάχι σας να… ανταπεξέλθουν
στις διατροφικές κραιπάλες των
γιορτών.

ευκολότερα με το πόσιμο νερό ενώ
παράλληλα αυξάνεται και η
αίσθηση κορεσμού και έτσι δεν
τρώμε ένα ακόμα κουραμπιεδάκι.

Χυμοί, τσάι - αλλά
όχι οινόπνευμα
Την ίδια ευεργετική δράση με το
νερό έχουν και τα περισσότερα
υγρά που θα πρέπει να καταναλώ-

Μην πείτε το νερό, νεράκι
Νερό, νερό, νερό και πάλι νερό.
Εκμεταλλευθείτε αυτές τις ημέρες
και καταναλώστε όσο το δυνατόν
περισσότερο νερό μπορείτε. Οι

Είπαμε, είμαστε σε φάση αποτοξίνωσης. Ξεχάστε λοιπόν για λίγο τις

Υλικά:
1 κιλό ανάμεικτο κιμά
3-4 σκελίδες σκόρδο
1 κουταλάκι κύμινο
1 1/2 κούπα περίπου φρυγανιά ή
μισό μπαγιάτικο μουλιασμένο
ψωμί στο νερό
3 αυγά
λίγο λάδι
αλάτι
πιπέρι
σάλτσα ντομάτας

SUDOKU

κά και τα δημητριακά που το καθένα από την πλευρά του και λόγω
των πλούσιων συστατικών τους
βοηθά τον οργανισμό να επανακάμψει.

Αντίο καφέ
Μια εβδομάδα είναι κάντε λίγη
υπομονή. Η κατανάλωση καφεΐνης
αυτές τις ημέρες κάθε άλλο παρά
ωφελεί τον οργανισμό μας. Αντικαταστήστε τον καφέ με άλλα
ροφήματα, όπως αυτά που προτείναμε παραπάνω και θα δείτε
σημαντική διαφορά στην καθημερινότητά σας.

Κρύψτε το τηγάνι

σετε αφειδώς αυτή την εβδομάδα.
Πράσινο τσάι που αποβάλλει τις
τοξίνες, φυσικοί χυμοί πλούσιοι σε
βιταμίνες και μεταλλικό νερό αποτελούν «υποκατάστατα» του νερού
που επίσης θα ωφελήσουν τον
οργανισμό σας.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
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Φρούτα και δημητριακά

Αποφύγετε λιπαρά, τηγανητά και
πάσης φύσεως λιπαρές τροφές
που σίγουρα θα επιβαρύνουν
ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρημένη κατάστασή σας. Και μετά
το επίσης πλούσιο ρεβεγιόν της
Πρωτοχρονιάς, προσπαθήστε σταδιακά να επαναφέρετε τον οργανισμό-και το στομάχι σας-σε φυσιολογικούς ρυθμούς και όχι να καταναλώσετε όλα τα γλυκά που περίσσεψαν από τα τραπέζια της γιορτής...

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σμυρνέικα σουτζουκάκια της γιαγιάς
Εκτέλεση:
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και τα
πλάθουμε σε μακρόστενα σουτζουκάκια. Ζεσταίνουμε το λάδι στο
τηγάνι και τα τηγανίζουμε για 3-4
λεπτά ίσα να αλλάξει χρώμα ο

ζάχαρη

κιμάς να γίνει καφέ ανοιχτό.
Ρίχνουμε την σάλτσα ντομάτας,
λίγο κύμινο, αλάτι, πιπέρι, λίγη
ζάχαρη μέσα στην σάλτσα ντομάτας και λίγο νερό. Αφήνουμε τα
σουτζουκάκια για μισή ώρα σε
μέτρια φωτιά να βράσουν.
Θέλει σιγανή φωτιά και όχι πολύ
τηγάνισμα. Φυσικά γίνονται και
χωρίς σάλτσα αλλα και στον
φούρνο. Όσο για την φρυγανιά
μπορείτε να βάλετε όση θέλετε,
ανάλογα την υγρασία που θέλετε
να έχει ο κιμάς.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ: Η ευαίσθητη πλευρά σου βγαίνει
στην επιφάνεια και σε κάνει να απομονώνεσαι από το περιβάλλον σου. Είναι
καλό να αξιολογήσεις τα λάθη που έχεις
κάνει, αλλά προσοχή να μην υποκύψεις
σε μια μελαγχολία και αφήσεις πίσω
όλες τις δουλειές που έχεις να κάνεις.
ΤΑΥΡΟΣ: Ο εκνευρισμός που μπορεί να
σε πιάσει δεν θα σου βγει σε καλό. Δείξε
προσοχή στις κινήσεις σου, για να μην
πνιγείς από τα προβλήματα, που θα
κληθείς να αντιμετωπίσεις. Απόφυγε
τις βιαστικές κινήσεις και αξιοποίησε
τις επαφές και τις γνωριμίες που θα
κάνεις, προς όφελός σου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η μέρα θα είναι αρκετά έντονη για εσένα και κάποια γεγονότα θα σε
αναστατώσουν. Οι αποκαλύψεις και
γενικά οι ειδήσεις που θα μάθεις, μπορεί να σε στενοχωρήσουν αλλά θα σου
δώσουν απαντήσεις και θα δεις πιο
ξεκάθαρα κάποια ζητήματα. Μην απογοητεύεσαι και προχώρα με θάρρος.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Για να βρεις τις λύσεις που
χρειάζεσαι, θα πρέπει να εξωτερικευτείς περισσότερο και να μην επαναπαύεσαι, εθελοτυφλώντας στα προβλήματά
σου. Θα έχεις την ευκαιρία να δώσεις
απαντήσεις σε βασικά ζητήματα.

ΛΕΩΝ: Για να ολοκληρώσεις σχέδια και
να εκπληρώσεις όνειρα, που κάνεις,
ασχολήσου με όσα σε ευχαριστούν και
φρόντισε να ξεκουραστείς, γιατί τον
τελευταίο καιρό τα έχεις δώσει όλα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η μέρα θα σου δημιουργήσει κάποια προβλήματα και θα χρειαστεί να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου,
για να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε κι αν
παρουσιαστεί. Καλό είναι να ανοιχτείς
σε νέες σκέψεις και απόψεις, για να
βρεις κάποιες δραστικές λύσεις σε αυτά
που σε απασχολούν.
ΖΥΓΟΣ: Νιώθεις αρκετά καλά, για όσα
έχεις καταφέρει, αλλά αυτή η στάση
μπορεί να γίνει παγίδα και να σε κάνει
να επαναπαυτείς στις δάφνες σου. Μην
υποκύψεις και μην αναβάλεις τις υποχρεώσεις σου. Κινήσου χωρίς άγχος,
αλλά με δυναμικότητα, για να συνεχίσεις τήν καλή πορεία που έχεις ήδη
χαράξει.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η μέρα είναι κατάλληλη, για
να υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά
σου, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές. Μη βιαστείς να αποφασίσεις και,
αν θέλεις, συμβουλεύσου τα δικά σου
άτομα, που μπορούν να σου δώσουν και
μια διαφορετική οπτική στα ζητήματα

που σε απασχολούν.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι μια πολύ καλή μέρα για
εσένα, αφού θα καταφέρεις να συγκεντρωθείς και να δεις με μεγαλύτερη
ωριμότητα και ρεαλισμό όλα όσα σε
απασχολούν. Έχετε το νου σου για κάθε
ευκαιρία που θα παρουσιαστεί και θα
αφορά στα σχέδιά σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το πείσμα και η επιμονή
δεν σου κάνουν καλό, και μάλλον σε
απομονώνουν από τους γύρω σου. Θα
χρειαστεί σήμερα να είσαι ανοιχτός σε
νέες απόψεις, γιατί έτσι θα βρεις πιο
γρήγορα λύση στα προβλήματα που σε
απασχολούν.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Έχεις μια πολύ θετική διάθεση και μια δυναμική στάση, που θα σε
κάνει να πάρεις τις καταστάσεις στα
χέρια σου και να λύσεις τα προβλήματα
που θα προκύψουν και τα οποία μάλιστα θα χρειαστούν άμεσες αποφάσεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Αρκετά γεγονότα θα σε κάνουν
να αμφιβάλεις, για διάφορες αποφάσεις που έχεις πάρει τον τελευταίο
καιρό. Καλό είναι να μην επηρεάζεσαι
και να μείνεις σταθερός στις απόψεις
σου. Βρες τα κατάλληλα επιχειρήματα,
πείσε τους γύρω σου για όσα σκέφτεσαι
και μην υποχωρήσεις τόσο εύκολα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ERG_14-14_inn_4 1/11/16 3:36 PM Page 1

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 740 - 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25
του
Περί
Ακινήτου
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση)
Νόμου Κεφ. 224, ότι
συμφωνήθηκε
να
πωληθεί το μερίδιο ή
συμφέρον στα ακίνητα
που αναφέρονται πιο
κάτω.

Τελούμεν την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016
στην εκκλησία Σωτήρος στο συνοικισμό Ανθούπολης
στη Λευκωσία το μνημόσυνο του αείμνηστου
ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ
(τ. υπαλλήλου της ΣΕΚ)
και καλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη του να παραστούν.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΕΚ

Δήλωση Μεταβίβασης:
1/Π/3039/2015
Πωλητής: Χριστοφόρου
Μαρούλλα, Αλφειού 3,
Διαμ. 302, 2015 Άγιος
Βασίλειος,
Δήμος
Στροβόλου, Λευκωσία.
Αγοραστής
(1):
Δημοσθένους Ανδρέας,
Αλέξανδρου Παναγούλη
69, 2334 Αρχάγγελος /
Ανθούπολη,
Δήμος
Λακατάμιας, Λευκωσία.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής:
0/21047, Φύλλο / Σχέδ.
/ Τμήμα / Τεμ. /
Κλίμ.:29/60/0/94/5.
Είδος
ακινήτου:
Χωράφι. Εμβαδόν τ.μ.:
4571,
Γεωγραφική
περιοχή:
Λευκωσία,
Πλατανιστάσα.
Τοποθεσία: Κάμπος του
Τούρκου.
Μεταβιβ.
Μερίδιο στο Ακίν.: 1/4.
Ποσό
Πώλησης:
€200,00

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ TO «AMATHUS BEACH HOTEL»

Κ

ατά την ετήσια απονομή των βραβείων European Hospitality Awards,
η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στο Λονδίνο, το ξενοδοχείο Amathus
βραβεύτηκε με το «Green Hotel of the
Year 2015» .

Το βραβείο αποτελεί επιβράβευση
των προσπαθειών, αλλά και της
φιλοσοφίας της διεύθυνσης του
ξενοδοχείου Amathus στη Λεμεσό, για
ένα πλήρες πρόγραμμα αειφόρου
ανάπτυξης, το οποίο όχι μόνο βελτιώνει την απόδοση του ξενοδοχείου,
αλλά βοηθά παράλληλα και στην
προστασία του περιβάλλοντος. Το
ξενοδοχείο Amathus, επιδεικνύοντας
κοινωνική ευθύνη, εφαρμόζει ένα
μεγάλο αριθμό οικολογικών πρωτοβουλιών, οι οποίες το έχουν αναδείξει ως ένα ξενοδοχείο με οικολογική
συνείδηση, αλλά και το πιο οικολογι-

κό ξενοδοχείο στην Ευρώπη χάρη
βέβαια και στην ευαισθησία όλων
όσων απασχολούνται εκεί.
Οι πιο σημαντικές από αυτές τις
πρωτοβουλίες, είναι το προηγμένο
κεντρικό σύστημα για γεωανταλλαγή
και ανάκτηση θερμότητας που εκμεταλλεύεται το θαλασσινό νερό για
σκοπούς θέρμανσης του νερού και
παροχής κλιματισμού στο ξενοδοχείο. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται
κατά πολύ η εκπομπή ρύπων στην
ατμόσφαιρα. Επίσης, γίνεται χρήση
της αφαλάτωσης για σκοπούς
άρδευσης και προμήθειας νερού στο
ξενοδοχείο, καθώς και ανακύκλωση
όσων υλικών μπορούν να ανακυκλωθούν όπως πλαστικό, χαρτί, γυαλί,
λάδια, μπαταρίες, μελάνια κλπ.
Η ΣΕΚ επιβραβεύει τόσο τη διάκριση
όσο και την όλη προσπάθεια που

ΓΝΩΜΙΚΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Του Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανού
Προσκαλείστε όπως τιμήσετε
με την παρουσία σας το
Φιλολογικό μνημόσυνο του
αείμνηστου
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
που θα γίνει στις 15
Ιανουαρίου, ημέρα
Παρασκευή και ώρα
6.00μ.μ. (Επέτειο του Ενωτικού
Δημοψηφίσματος), στην Αίθουσα Ηρώων των
Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. (Προδρόμου 40
Στρόβολος).
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κλείτος Ιωαννίδης,
Δρ. Φιλοσοφίας, Συγγραφέας - Ερευνητής,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Οι τιμώντες τη μνήμη του
Οι συναγωνιστές, Οι συγγενείς του
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Τον βλάκα μπορείς να
τον καταλάβεις από
δυο ενδείξεις: μιλάει
για πράματα που είναι
γι' αυτόν άχρηστα και
εκφράζει γνώμη για
κάτι που κανένας δεν
τον ρωτάει.
Πλάτωνας

έφερε καρπούς. Παράλληλα ευχόμαστε το ίδιο παράδειγμα να ακολουθήσουν κι άλλοι εργοδότες μιας που
το θέμα ενέργειας στο τόπο μας
προβληματίζει στο μέγιστο όλο τον
επιχειρηματικό κόσμο και όχι μόνο.
Συγχαρητήρια στη διεύθυνση του
Amathus Beach Hotel και σε όλο το
υπαλληλικό προσωπικό.
Παναγιώτης Ιωαννίδης
Οργανωτικός αξιωματούχους ΣΕΚ Λεμεσού

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Δευτέρα
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Σάββατο
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Παρασκευή
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ.ΧΩΡΙΟΥ- ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Σάββατο
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 14ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 8 – 11/1/16
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
11 - 3
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Αναβλήθηκε
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΣΕΝ/ ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
4-1
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
3-1
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
0-3
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ - ΘΟΙ / ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0 - 10
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
2-1
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με τους αγώνες
της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα της Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΘΟΙ Καπέδων – Ε.Μ.Ανθούπολης
4-2
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
5-0
Η ΑΚΑΝΘΟΥ – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
2-3
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
1-0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚ.Αγίων Τριμιθιάς 0-3
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΟΧΕΝ Περιστερώνας
1-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
3-0
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
8-0
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
3-6
ΘΟΙ Τσερίου – Α.Ε.Βυζακιάς
1-3

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
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

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

Μ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

ε καλό ποδαρικό μπήκαν στην νέα χρονιά οι πέντε ομάδες που διεκδικούν με
αξιώσεις την άνοδο τους στα μεγάλα
σαλόνια. Η Καρμιώτισσα, μετά τις δύο
απανωτές ήττες, πήρε ξανά τα πάνω της
οδηγώντας την κούρσα με διαφορά δύο
βαθμών από τη Δερύνεια.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ Ο Ξ Α : Άναψε κόκκινο στην «Μεγάλη Κυρία»
• Άρχισαν τα μουρμουρητά στην ΑΝΟΡΘΩΣΗ
- Η ΔΟΞΑ τρίζει τα δόντια στους μεγάλους

• Νίκη αυτοπεποίθησης για Νέα Σαλαμίνα - Χωρίς
αντίκρυσμα η καλή παρουσία του ΕΡΜΗ

• «Επαγγελματικές» νίκες για την πρωτοπόρο ΑΕΚ Καλή αλλά αναποτελεσματική η ΕΝΩΣΗ

• Σοβαρή και αποτελεσματική ΟΜΟΝΟΙΑ - SOS
εκπέμπει η Αγία Νάπα

• Αναγεννημένος ο ΑΠΟΕΛ άλωσε το Τσίρειο Σκληρό καρύδι ο ΑΡΗΣ

• Οδυνηρή ήττα ΑΠΟΛΛΩΝΑ στο «Δασάκι»
- Νίκη βάλσαμο για ΕΘΝΙΚΟ Άχνας

Τ

ρίτωσε το κακό για την ΑΝΟΡΘΩΣΗ
η οποία αδυνατεί να γευθεί την
νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές, γεγονός που την κατατάσσει έξι βαθμούς
πίσω από την κορυφή. Στο στρατόπεδο της «Κυρίας» εμφανίζονται έντονα
τα πρώτα μουρμουρητά με τον Α.
Πάους στο στόχαστρο. Η ΔΟΞΑ συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία
ανήλθε στην 8η θέση.

Αναγεννημένος και γεμάτος πάθος ο
ΑΠΟΕΛ απόδρασε με το τρίποντο από
το «Τσίρειο» στάδιο, στέλλοντας
μήνυμα αισιοδοξίας για νέα ελπιδοφόρα πορεία μετά την καθίζηση. Ο
ΑΡΗΣ δεν ήταν καλός αυτή τη φορά,
ωστόσο παραμένει ομάδα με πολλές
αξιώσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΜΟΝΟΙΑ
18.00 ΑΓ. ΝΑΠΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
19.00 ΑΕΚ - ΑΕΛ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
16.00 ΕΡΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
17.00 ΑΡΗΣ - ΔΟΞΑ
18.00 ΑΠΟΕΛ - ΕΝΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
19.00 ΠΑΦΟΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
20η Αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΡΜΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΦΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
ΝΕΑ ΣΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Με φάρο τον Άλβεζ η ΑΕΚ εξακολουθεί να οδηγεί σταθερά την
κούρσα αποσπασμένη έξι βαθμούς
από την 2η Ανόρθωση η οποία
δείχνει σημάδια αγωνιστικής
υποτονιτικότητας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

πεποίθηση για τη συνέχεια.

ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ

Ο ΕΡΜΗΣ πάλεψε το παιχνίδι χάνοντας την ευκαιρία να μπει σφήνα στην
πρώτη εξάδα.

ροχώρησαν με εκτός έδρας νίκες οι
κύριοι διεκδικητές του τίτλου. Την
κούρσα οδηγεί με διαφορά πέντε βαθμών ο
ΑΡΚΙΤΑΣ, με κύριους διώκτες του τον
Χαλκάνωρα και την Αλκή. Εντυπωσιακά
ανεβαίνει ο Εθνικός Άσσιας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ................ 2-0

Π
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ βρήκε τη χρυσή
συνταγή για επαγγελματικές νίκες
ακόμη στις περιπτώσεις με μέτρια
απόδοση. Ήταν η 6η συνεχής νίκη της
ΑΕΚ, εδραιώνοντας την αποκλειστική
κυριαρχία της στο ρετιρέ. Το ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ έδειξε πολλές αρετές αλλά δεν
πήρε βαθμολογικό όφελος καταγράφοντας τη 10η ήττα του.

Σπουδαίο τρίποντο πήρε η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που της ενδυναμώνει την αυτο-

Π

15

Η ΟΜΟΝΟΙΑ παίζοντας σοβαρά και
πειθαρχημένα φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα την ουραγό ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ.
Είναι η 4η νίκη σε πέντε αγώνες για
τους «Πράσινους» γεγονός που της
χαλυβδώνει την πίστη για καλύτερη
συνέχεια. Οι Αγιαναπίτες κινούνται
τώρα στον αστερισμό της ανασύνταξης δυνάμεων με στόχο να αποτρέψουν το μοιραίο.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)

ολυβολώντας με εξάσφαιρο τον
Κόρνο, ο Λειβαδιακός παραμένει μοναδικός ένοικος του ρετιρέ με
τη Πέγεια να τον παρακολουθεί από
απόσταση τεσσάρων βαθμίδων.
Σπουδαίο τρίποντο για την Πέγεια
που άλωσε την Πύλα ενώ ο
Σπάρτακος πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δεν δείχνει καμμιά διάθεση για να
ορθοποδήσει η ΑΕΛ η οποία αν και
έπαιξε με παίκτη παραπάνω για μισή
ώρα, δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίδραση της ΠΑΦΟΥ. Η νέα βαθμολογική
απώλεια σκορπά μηνύματα απογοήτευσης στο ΑΕΛίστικο στρατόπεδο.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που έχασε την ευκαιρία να σκαρφαλώσει στη 2η θέση της
βαθμολογίας, υπέστη οδυνηρή ήττα
και παρέμεινε στην 4η θέση, εννέα
βαθμούς κάτω από την κορυφή.
Αέρας αισιοδοξίας φυσάει στο
«Δασάκι» μετά την μεγαλειώδη νίκη
επί του ΑΠΟΛΛΩΝΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών εξακολουθεί να φιγουράρει
με 16 τέρματα ο Καβενάνγκι
(ΑΠΟΕΛ) με κύριους διώκτες του τον
Αλβεζ (ΑΕΚ) με 12, το Εντλοβού
(ΑΝΟΡΘΩΣΗ) με 11 και τον
Ντεβινσέντι (ΑΠΟΕΛ) με 10.
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ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΗΚ ΚΑΙ ΑΗΚ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η γενιά των 500 ευρώ
με τον γραμματέα του Τμήματος Εργαζόμενης
Νεολαίας ΣΕΚ Τάσο Κακουλλή

1

Αναγκαία η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η
μη επαρκής κατάρτιση διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην απασχόληση και την ανταπόκριση στους
έντονους ρυθμούς ανάπτυξης των νέων τεχνολογικών μεθόδων. Η κατάρτιση, η αναπροσαρμογή στα
νέα δεδομένα και η δια βίου εκπαίδευση, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ένταξης και επανένταξης
στην αγορά εργασίας.Η σύνδεση του εκπαιδευτικού
συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
κρίνεται όλο και πιο έντονα αναγκαίο. Η ενίσχυση
και η αναβάθμιση του σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού, όπως επίσης και η επέκταση του
στα Πανεπιστήμια, θα πρέπει να τεθεί στις προτεραιότητες των αρμοδίων φορέων. Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση του επιπέδου
εργασίας και επαγγελματισμού, που θα συμβάλει και
στην πορεία στην αύξηση της εθνικής παραγωγικότητας.

2

Ποιο κρίνεται πως είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι.
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περισσότερο οι νέοι εργαζόμενοι και που το
Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ εργάζεται καθημερινά για
την αντιμετώπιση του, είναι οι διάφορες μορφές
επισφαλούς εργοδότησης, στοιχείο που χαρακτηρίζει συνήθως τις νέες μορφές εργασίας. Η εργοδότηση αυτή, χαρακτηρίζεται από την αστάθεια, την
προσωρινότητα και την έλλειψη συνδικαλιστικών
και εργατικών δικαιωμάτων, δημιουργώντας συνθήκες και δεδομένα ανασφάλειας, εκμετάλλευσης και
άγχους καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων δεν προσφέρεται οποιαδήποτε κατοχύρωση ή προστασία προς τους εργαζόμενους.

3

H γενιά των 500 ευρώ αποτελεί απότοκο της
στυγνής εκμετάλλευσης. Οι εργοδότες, χάρη της
δήθεν ανταγωνιστικότητας εκμεταλλεύονται τα νέα
δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας και προχωρούν στην εκμετάλλευση των νέων
ανθρώπων. Θέλουμε να τους στείλουμε ισχυρό το μήνυμα πως δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο αυτή την
κατάσταση, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μετατραπεί η νεολαία
μας σε γενιά των €500, σε
μία χώρα που βρίσκεται
ανάμεσα στις πρώτες χώρες
παγκοσμίως σε επίπεδο μόρφωσης.

Σ

την τελική ευθεία εισήλθαν οι
διεργασίες που θα σημάνουν τις
εργατικές κινητοποιήσεις ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση - αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και της Αρχής Ηλεκτρισμού.
Οι ηγεσίες των συντεχνιών ΑΤΗΚ
είχαν προχθές Δευτέρα συνάντηση
με τον υπουργό Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη μεταφέροντας του δια
ζώσης την θέση τους ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί
και να παραμείνει στο κράτος. Στο
ίδιο μήκος κύματος εκπέμπουν και
οι συντεχνίες της ΑΗΚ οι οποίες
προειδοποιούν με «εργασιακό βρα-

χυκύκλωμα» αν το υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει να υλοποιήσει
τη συμφωνία υπουργείου Ενέργειας - Τρόϊκα, για ιδιοκτησιακό δια-

√ Στον αστερισμό
των δυναμικών
κινητοποιήσεων
οι ημικρατικοί
χωρισμό της ΑΗΚ.
Οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ σε προχθεσινή ογκώδη συγκέντρωση στα
κεντρικά γραφεία της Αρχής

(φωτό) άναψαν το πράσινο φως
στις συντεχνιακές ηγεσίες για
λήψη απεργιακών μέτρων.
Στο μέτωπο της ΑΤΗΚ, η ΕΠΟΕΤ
(ΟΗΟ - ΣΕΚ) πήρε το ναι από τα
μέλη της να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις όποτε χρειασθεί, με στόχο να αποτρέψουν τα
κυβερνητικά σχέδια ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού. Τόσο η ΑΗΚ
όσο και η ΑΤΗΚ είναι κερδοφόροι
οργανισμοί, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη
και πρόοδο του τόπου με κοινωνικά κριτήρια.

Tα μέλη της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ –ΣΕΚ) άναψαν το πράσινο φως

Η

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), η μεγαλύτερη συντεχνία στην ΑΤΗΚ, δεν
θα διστάσει να προβεί σε δυναμικές κινητοποιήσεις με σκοπό να
αποτραπεί η δρομολογούμενη
ιδιωτικοποίηση - αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ. Την απόφαση αυτή
πήραν τα μέλη της συντεχνίας
μέσα από τις πρόσφατες Γενικές
Συνελεύσεις τους στις οποίες έγινε
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για
τα τεκταινόμενα στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών.

Τα μέλη με μυστική ψηφοφορία και
με ποσοστό 94% , έχουν εξουσιοδοτήσει την Γενική Γραμματεία της
οργάνωσης για λήψη απεργιακών
μέτρων, όποτε κρίνει ότι χρειάζεται, για αποτροπή της αποκρατικοποίησης της ΑΤΗΚ.
Η ΕΠΟΕΤ με ανακοίνωση της, διατράνωσε την αποφασιστικότητας
της, «σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,
να κάνει το πάν για αποτροπή της

αποκρατικοποίησης, μετοχοποίησης, ιδιωτικοποίησης της ΑΤΗΚ
και ταυτόχρονη διασφάλιση των
συνταγματικών, εργασιακών και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.» Οι εξελίξεις
στην ΑΤΗΚ αναμένεται να εντατικοποιηθούν τις επόμενες μέρες.
Στον αγώνα για να εκσυγχρονισθεί
η ΑΤΗΚ και να διατηρηθεί ο δημόσιος χαραχτήρας της, το συνδικαλιστικό κίνημα παραμένει ενωμένο
συγκροτώντας αρραγές μέτωπο.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ»

Τ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

o Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας-Κερύνειας και ο ΠΑΣΕΚ, διοργανώνουν τov Αγώνα Δρόμου
«Μάρκου Δράκου», που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του
ήρωα της ΕΟΚΑ και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της
ΣΕΚ Μάρκου Δράκου, τo Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 και
ώρα 3.30 μ.μ.

Γενική Κατηγορία 1ος , 2ος , 3ος
Κατηγορία Παίδων μέχρι 15 ετών 1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 16 μέχρι 19 ετών 1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 20 μέχρι 29 ετών 1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 30 μέχρι 39 ετών 1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 40 μέχρι 49 ετών 1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 50 μέχρι 59 ετών 1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 60 μέχρι 69 ετών 1ος , 2ος , 3ος
Άνδρες από 70 και άνω 1ος , 2ος, 3ος
Γυναίκες από 15 μέχρι 34 ετών 1η , 2η , 3η
Γυναίκες από 35 ετών και άνω 1η , 2η , 3η
Εθνική Φρουρά 1ος , 2ος , 3ος
ΕΛΔΥΚ 1ος , 2ος , 3ος
Σώματα Ασφαλείας 1ος , 2ος , 3ος
Άτομα με ειδικές ανάγκες 1ος , 2ος , 3ος
Ασπίδες στις ομαδικές συμμετοχές

Ο αγώνας θα καλύψει απόσταση πέντε χιλιομέτρων.Τελεί
υπό την υψηλή προστασία του Υπουργού Άμυνας Χριστόφορου Φωκαΐδη και την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού
αθλητισμού,ΚΟΑ. Σημείο εκκίνησης θα είναι τo Άγαλμα του
Ήρωα παρά τo Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και τερματισμός
το οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Της εκκίνησης θα προηγηθεί τελετή απόδοσης τιμών και
κατάθεσης στεφάνων στον ανδριάντα του Ήρωα η ώρα 3.15
μ.μ.
Η εγγραφή των αθλητών θα γίνεται στο οίκημα της ΣΕΚ στο
Στρόβολο, λεωφόρος Στροβόλου 11, μεταξύ των ωρών 2.00
μ.μ. και 3.00 μ.μ. Η μεταφορά των αθλητών στο σημείο εκκίνησης θα γίνει με λεωφορεία.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

