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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΤΛΕΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ Μ. ΔΡΑΚΟΥ

Η

ΣΕΚ τίμησε το
εκλεκτό της
τέκνο, ήρωα της
ΕΟΚΑ ’55 - ’59
Μάρκο Δράκο ο
οποίος θυσίασε
τη ζωή του στον
αγώνα για ελευθερία και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Στον καθιερωμένο
Ετήσιο Αγώνα «Μάρκου Δράκου»
που ήταν υπό την υψηλή προστασία του υπουργού Άμυνας και την
αιγίδα του ΚΟΑ συμμετείχαν πέραν
των 100 αθλητών.
(Σελ. 8, 9)

ΣΟΒΑΡΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΥΠΕΣΤΗ
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η

Κύπρος αδυνατεί να εκπληρώσει τους στόχους της στρατηγικής για την Απασχόληση «Ευρώπη 2020». Συνεχίζεται η κατρακύλα της Κύπρου στην κλίμακα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση. Η Κυπρος συγκαταλέγεται στους «8» με το μεγαλύτερο
ποσοστό σοβαρής υλικής υστέρησης, μεσούσης της κρίσης.

(Σελ. 6)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2889
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΠΡΟΜΗΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Ε

Οι δύο συντεχνίες (ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ και
ΣΥΞΚΑ - ΠΕΟ) εντείνουν τον κοινό
αγώνα τους αξιώνοντας:

ργασιακές καταιγίδες προμηνύονται
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία αν οι
εργοδότες συνεχίσουν να καταπατούν
τα δικαιώματα των εργαζομένων.

1 Επαναφορά από 1.1.16 των ωφελη-

Οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ύστερα από κοινή συνεδρία των συμβουλίων τους, κατηγόρησαν την πλειοψηφία των ξενοδόχων για αγνωμοσύνη
έναντι του προσωπικού ενώ επέκριναν
την απαθή στάση του υπουργού Εργασίας στις συντεχνιακές καταγγελίες για
την ασυδοσία που επικρατεί στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία.

μάτων τους που παραχώρησαν λόγω
της κρίσης το 2012.

2

Ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που έληξε στο τέλος του 2015 και
εφαρμογή της για το σύνολο των προσωπικού.

3

Νομική ρύθμιση βασικών εργατικών
δικαιωμάτων.
(Σελ. 16)

• ΕΝΕΡΓΟ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ Ε/Κ ΚΑΙ Τ/Κ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΛΥΣΗ
ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Τ

ο συνδικαλιστικό κίνημα της
Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, παραμένει προσηλωμένο στην καταβαλλόμενη προσπάθεια για δίκαιη, διαρκή και λειτουργική λύση στο Κυπριακό. Αυτό
διαμήνυσαν δια ζώσης στους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων
Νίκο Αναστασιάδη και Μουσταφά
Ακκινζί οι ηγεσίες που προεδρεύουν
του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Ε/Κ
και Τ/Κ. Σε συνάντηση τους με τους
Αναστασιάδη - Ακκιντζί, την περασμένη Πέμπτη, δίπλα στο κατοχικό
οδόφραγμα «Λήδρα Παλλάς», οι ηγέτες των συντεχνιών διατράνωσαν την
στήριξη τους στην προσπάθεια για
εξεύρεση λύσης το ταχύτερον δυνατόν, αξιώνοντας ενεργό εμπλοκή τους
στο διάλογο, κυρίως στα Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που άπτονται
της λύσης.
(Σελ. 3)

4 Υπόμνημα με «7» θεματικές ενότητες με τις θέσεις τους
επέδωσαν οι συντεχνίες στους, Αναστασιάδη και Ακκιντζί

Μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Μ

ε αφορμή τη διαχείριση της περιβόητης «Λίστας
Λαγκάρντ» από την Κυπριακή πολιτεία, επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας το θέμα της
πάταξης της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για ένα κορυφαίο ζήτημα η ύπαρξη του οποίου χρονολογείται και
αποστερεί από τα δημόσια ταμεία σημαντικούς
πόρους.
Ήδη, όπως έγινε γνωστό σε σχετική συνεδρία στη
βουλή, το Τμήμα Φορολογίας επέβαλε φορολογία
ύψους €35 εκατ. σε 88 φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που σχετίζονται με 85 τραπεζικούς λογαριασμούς
από τους 361 που περιλαμβάνονται στη «Λίστα
Λαγκάρντ».
Η επιβληθείσα φορολογία αφορά το 2013 και η ΣΕΚ
ευελπιστεί πως, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν το δύσκολο έργο που ανέλαβαν και θα επιβάλουν και άλλες φορολογίες για άλλα έτη.
Η ενασχόληση των Αρχών με το συγκεκριμένο ζήτημα
είναι σημαντική και φανερώνει πως, εκεί που υπάρχει πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα μπο-

ρούν να προκύψουν εξαιρετικά αποτελέσματα προς
όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Η ΣΕΚ ενώνει τη
φωνή της με όλες εκείνες τις δυνάμεις που επιθυμούν
και επιδιώκουν πάταξη της φοροδιαφυγής.

διάφορούς κρατικούς Οργανισμούς π.χ. Κτηματολόγιο, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Τελωνείο, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
κ.λ.π.

Η νομοθεσία που εφαρμόζεται για την πλειονότητα
των πολιτών, (και κυρίως των μισθωτών με τα
συγκεκριμένα έσοδα και εισοδήματα), πρέπει να

Η λειτουργία αυτής της αποθήκης θα βοηθήσει τις
Φορολογικές Αρχές να φορολογήσουν με βάση τα τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης, θέση που εδώ και
πάρα πολλά χρόνια υποστηρίζεται από τη ΣΕΚ.

• Το κράτος επέδειξε αποφασιστικότητα
στη διαχείριση της «Λίστας Λαγκάρντ»
εφαρμοσθεί για όλους. Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός είναι θέμα ισονομίας και αφετέρου το κράτος
πρέπει να εισπράττει τα έσοδα που του ανήκουν.
Φαίνεται πως, στο Τμήμα Φορολογίας καταρτίστηκε
συγκεκριμένη στρατηγική για πάταξη της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δημιουργία μιας κεντρικής αποθήκης πληροφοριών, εντός
του 2016, στην οποία θα υπάρχουν στοιχεία από

Ευχόμαστε και ελπίζουμε, η αποτελεσματική δουλειά
που έγινε με τη «Λίστα Λαγκάρντ να αποτελεί την
απαρχή μιας συνειδητοποιημένης επιθετικής πολιτικής κατά της μάστιγας της φοροδιαφυγής. Η Κύπρος
που αυτή την ώρα βρίσκεται κάτω από το σκληρό
ζυγό του Τροϊκανού Μνημονίου χρειάζεται και το
τελευταίο ευρώ για να ανασαίνει δημοσιονομικά και
άλλως πως.
Κάτω από το μανδύα της φοροδιαφυγής κρύβονται
εκατομμύρια ευρώ, τα οποία το κράτος οφείλει, με
δυναμισμό και αποφασιστικότητα, να εισπράξει.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΞΑΝΑΚΤΥΠΟΥΝ

Πόθεν Έσχες... αισιοδοξία
ότι θα εγκριθεί;
Το πολύπαθο θέμα του Πόθεν Έσχες
για τα πολιτικά πρόσωπα και τους
κρατικούς αξιωματούχους επανήλθε
τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο, με τις συζητήσεις στην Επιτροπή Νομικών, γύρω από το θέμα της
δημοσιοποίησης των δηλώσεων για
το Πόθεν Έσχες, αλλά και τη διεύρυνση του καταλόγου των ατόμων
που θα υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάλογος αυτός αυξάνεται σε χιλιάδες άτομα, αφού πέραν
των πολιτειακών αξιωματούχων
(Πρόεδρο Δημοκρατίας, Πρόεδρο
Βουλής, υπουργούς, βουλευτές, μέλη
Δ.Σ. ημικρατικών κ.λπ) θα περιλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους από
την κλίμακα Α11 και πάνω, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, δημοσιογράφους, αξιωματούχους της εκκλησίας κ.ά.
Δηλαδή, όσο μεγαλώνει ο κατάλογος, τόσο περισσότερο μεγαλώνει
και η πιθανότητα να μην εγκριθεί
ποτέ η υπό συζήτηση νομοθεσία,
αφού τίθενται ευρύτερα θέματα
αντισυνταγματικότητας, θέματα
ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχομένων και άλλα
παρόμοια. Όπως αντιλαμβάνεστε,
γράφεται ήδη το νέο επεισόδιο της
κωμικής σειράς (που προβάλλεται
εδώ και πάρα πολλά χρόνια από
το... κανάλι της Βουλής) «Πόθεν
Έσχες». Να θυμίσουμε ότι η Βουλή
είχε ψηφίσει προ ετών ένα νόμο,
που στην ουσία ήταν άχρηστος, ενώ
τώρα που προσπαθούν να τον
κάνουν χρήσιμο, βρίσκουν πάλι διάφορους τρόπους και παρεμβάλλουν
προσκόμματα, για να καθυστερούν
την όλη προσπάθεια. Οπότε εισηγούμαι να αλλάξουν και την ονομασία του νόμου, για να συνάδει με τις
πραγματικές προθέσεις τους. Να
τιτλοφορείται: «Πόθεν Έσχες; Λάμνε
Αρώτα»!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ - «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
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Τ

ις τελευταίες εβδομάδες επανήλθαν
στο προσκήνιο περίεργες και συνάμα
θλιβερές συμπεριφοράς στον ευρύτερο
χώρο τη παιδείας και της εκπαίδευσης
που μόνο θλίψη προκαλούν σε όσους
αγαπούν πραγματικά αυτή τη μαρτυρική
πατρίδα. Από τη μια έχουμε την καμουφλαρισμένη επίθεση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κύπρου κατά του δημόσιου σχολείου και από την άλλη την
απροκάλυπτη προσπάθεια των λεγόμενων Κυπριωτιστών ή Νεοκυπρίων, για
υπόσκαψη της Εθνική μας ταυτότητας.
Δεν ξέρω αν τα δύα αυτά γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους έχοντας σχέση με
την προετοιμασία του «επιθυμητού κλί-

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

ματος» ενόψει της κορύφωσης των
συνομιλιών για το Κυπριακό. Αυτό που
γνωρίζω, πολύ καλώς μάλιστα, είναι ότι
εντείνεται η μεθοδευμένη προσπάθεια
για υπονόμευση της Ελληνικότητας της
Παιδείας στην Κύπρο από ντόπια και
ξένα κέντρα.
Η επίμονη και συγκροτημένη επιδίωξη
του λεγόμενου «Νεοκυπριακού Συνδέσμου» για καλλιέργεια Κυπριακής συνείδησης στους Έλληνες της Κύπρου είναι
ανησυχητική. Η παρατηρούμενη επαναπροσεγγιστική τακτική του εν λόγω συνδέσμου, συνεπικουρούμενη από την
γενικότερη προσπάθεια για την αναδιαμόρφωση ενός κράτους - έθνους στην

Κύπρο, προκαλεί βάναυσα τα αισθήματα
των Ελλήνων της μεγαλονήσου πυροδοτώντας κλίμα έντασης και διχασμού σε
στιγμές κρίσιμες για τον τόπο.
Οι προτροπές κάποιων, ακαδημαικών,
πολιτικών και άλλων νεοφανών ειδημό-

• Σε πλήρη δράση σχέδιο αλλοίωσης
της εθνικής συνείδησης
των Ελλήνων της Κύπρου ενόψει
και των εξελίξεων στο Κυπριακό
νων για αλλαγές στην εθνοκεντρική
φιλοσοφία του μαθήματος της ιστορίας
για χάριν της καλλιέργειας κουλτούρας
συμφιλίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αντιστρατεύονται το αναφαίρετο δικαίωμα των Ελλήνων της
Κύπρου να τυγχάνουν εκπαίδευσης στην
βάση των εθνικών και πολιτισμικών
τους καταβολών.
Είναι πασιφανής η προσπάθεια κάποιων, άλλοτε φανερά και άλλοτε εν κρυπτώ, με επικεφαλής πολλές φορές
καθηγητές του κρατικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, να αλλοιώσουν εθνικές συνειδήσεις με τη βοήθεια κομματικών και
άλλων παρατρεχάμενων που ακούγοντας τη λέξη Έθνος – Ορθοδοξία και
Πατρίδα βγάζουν σπυράκια. Είναι άκρως
προκλητικό το καλοσχεδιασμένο εγχείρημα των εκφραστών της σύγχρονης
Κυπριακής νομενκλατούρας να κατασκευάσουν τεχνιέντως και να πλασάρουν στην αγορά το «Κοινό Λεξικό της
Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής
Διαλέκτου» με 3500 κοινές λέξεις και το
οποίο υποβλήθηκε στο υπουργείο Παι-

δείας και Πολιτισμού για αναγνώριση
του ως επίσημου σχολικού συγγράμματος.
Φαίνεται ότι σ’ αυτό το δύσμοιρο τόπο
που στην τρισχιλιετή ιστορική του διαδρομή εν μέσω κουρσάρων και στυγνών
κατακτητών διατηρήθηκε Ελληνικός,
επιχειρείται στις μέρες μας καθυπόταξη
πνεύματος και ψυχής και εθνικό ξεκαθάρισμα συνειδήσεων. Φαίνεται ότι οι
έμποροι των Εθνών, ντόπιοι και ξένοι,
στην στοχευμένη προσπάθεια τους να
εξυπηρετήσουν τα πολύχρωμα συμφέροντα τους με πρόσχημα την επανένωση
της Κύπρου, επιδιώκουν αυτό που δεν
κατόρθωσαν για εδώ και τρείς χιλιετίες
οι κάθε λογής βάρβαροι και επιδρομείς.
Δηλαδή, να διαβρώσουν την εθνική ταυτότητα, να κάμψουν τις προτασσόμενες
αντιστάσεις και να καθυποτάξουν την
ψυχή των Ελλήνων της Κύπρου. Με άλλα
λόγια επιχειρείται η μετατροπή της
Κύπρου σε Σιγκαπούρη της Μεσογείου με
τη δημιουργία ενός πλασματικού
Κυπριακού έθνους στο οποίο ψυχικά
αδύναμα ανθρωπάκια θα υπηρετούν τα
ζωτικά συμφέροντα των μεγάλων αφεντικών του διεθνισμού και της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης .
Τούτες τις δύσκολες ώρες που η ιστορία
κτυπά δυνατά την πόρτα της Κύπρου, ο
Κυπριακός Ελληνισμός καλείται σε αφύπνιση κι εθνικό συναγερμό, προκειμένου
να κρατήσει την γλυκύτατη Ελληνική του
Γλώσσα ανέπαφη, την ψυχή του ανυπότακτη και την εθνική του ταυτότητα
αλώβητη, εξαποστέλλοντας τους καλοθελητές εκπροσώπους του εθνομηδενισμού στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.

Κατάντησε η υποτίμηση(σεξισμός) να είναι έκφραση ζωής

Ο

σεξισμός είναι ένας σχετικά νεοφερμένος όρος για την κυπριακή
κοινωνία που καθόριζε πάντα την
καθημερινότητα μας, χωρίς όμως να
αναγνωρίζουμε και να γνωρίζουμε την
πραγματική του έννοια και διάσταση.
Βιώνεται μέσα από καθημερινές πρακτικές αθόρυβα χωρίς να του αποδίδουμε την απαιτούμενη σημασία και
Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

έμφαση, χωρίς να αναγνωρίζουμε πως
ακόμη και τα λόγια που εκφράζονται
και υποτιμούν, συνήθως, τις γυναίκες,
δημιουργούν στην πορεία του χρόνου
λανθασμένες αντιλήψεις, που παγιώνονται και πλασάρονται ως μια αληθο-

φανής πραγματικότητα.
Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, η λέξη
σεξισμός αποτελεί τη συμπεριφορά
που εκφράζει υποτίμηση απέναντι
στις γυναίκες σε όλες τις εκφάνσεις
της καθημερινής ζωής, στο σπίτι στην
εργασία, στην εκπαίδευση κ.ο.κ.
Με άλλα λόγια είναι το σύνολο των
προκαταλήψεων και συμπεριφορών
που υποβιβάζουν και υποτιμούν το
γυναικείο φύλο ως υποδεέστερο. Η ανισότητα στην αμοιβή, για παράδειγμα
καταγράφεται ,στον τομέα της απασχόλησης ,ως σεξισμός αφού η καταβολή χαμηλότερης αμοιβής στη γυναίκα
υποδηλώνει τη στάση και νοοτροπία
πως το ασθενές φύλο δε διαθέτει επαρκές πακέτο δυνατοτήτων και ικανοτήτων που έχει αντίστοιχα ο άνδρας
συνάδελφος.
Οι απολύσεις εγκύων γυναικών από την
εργασία μπορεί να χαρακτηριστούν ως

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)

σεξισμός αφού καταδεικνύουν υποτίμηση της μητρότητας από μερίδα εργοδοτών την οποία θεωρούν ένα ασήκωτο κόστος για την επιχείρησή τους.
Σεξισμός μπορεί να χαρακτηριστεί και η
συμπεριφορά μερίδας εκπαιδευτικών
που συνειδητά ή ασυνείδητα, λόγω

• Κρυμμένος σε κάθε έκφανση
της κοινωνικής μας ζωής
πεπαλαιωμένων αντιλήψεων ή έλλειψη
γνώσης του θέματος και των συνεπειών
του, διαχωρίζουν τις ικανότητες των
μαθητών και των μαθητριών τους,
ακόμα κι εν τη ρύμη του λόγου.
Κάποια στιγμή διαπιστώνει κανείς
πως ακόμη και οι μικροί σε ηλικία
μαθητές από δέκτες λανθασμένων
μηνυμάτων που λαμβάνουν από το
σπίτι και το σχολείο μετατρέπονται σε

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

πομπούς αναπαραγωγής. Τα ζητήματα
που άπτονται της ισότητας θα πρέπει
να αποτελούν προϊόν εμβάθυνσης στη
δημοτική εκπαίδευση ώστε τα παιδιά,
σε αυτές τις ηλικίες που πλάθεται η
σκέψη και η συμπεριφορά τους να
εφοδιάζονται με ορθές αντιλήψεις τις
οποίες ,κατά την ενηλικίωση τους θα
εκφράζουν ως στάση ζωής.
Η πολιτεία και οι οργανωμένοι φορείς
θα πρέπει να δράσουν αστραπιαία
προς αυτή την κατεύθυνση. Οφείλουν
όλοι να συνειδητοποιήσουν πως ακόμη
και ο τρόπος που μιλούμε και εκφραζόμαστε στην καθημερινότητα μας είναι
καταλυτικός στη γενικότερη προσπάθεια για άρση των στερεότυπων αντιλήψεων που είναι διάχυτα ακόμη και
στις σύγχρονες κοινωνίες.
Η υποβάθμιση των ικανοτήτων του
μισού πληθυσμού της γης στο τέλος της
ημέρας αποτελεί υποτίμηση ολόκληρης
της κοινωνίας.

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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Δ

ιακαής προσδοκία των
συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι η ταχεία και δίκαιη
λύση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση των συμφωνιών υψηλού επιπέδου και των
σχετικών ψηφισμάτων του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
ενώ η συμβολή τους στην γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για ένα ενιαίο σύστημα εργασιακών σχέσεων χωρίς
διακρίσεις στην απασχόληση
θα είναι συνεχής και ακατάπαυστη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα εργαστούν στενά
για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος
• Ζητούν ενεργότερη εμπλοκή στις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις

Τη θέση αυτή πρόταξε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωυσέως ο οποίος προήδρευε
από κοινού με τον πρόεδρο της
ΤΟΥΡΚ-ΣΕΝ Ασλάν Πιτσιακλί,
συνάντησης του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων Νίκο
Αναστασιάδη και Μουσταφά
Ακιντζί.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου
σε εστιατόριο στη Λευκωσία,
στο οδόφραγμα «Λήδρα Πάλλας» στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το
Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ για
ενίσχυση των προσπαθειών
επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.
Στους δύο ηγέτες παραδόθηκε
υπόμνημα κοινής δήλωσης του
Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ
καθώς και υπομνήματα για τις
επτά θεματικές ενότητες που
τέθηκαν στο μικροσκόπιο των
συνδικαλιστικών οργανώσεων
στο πλαίσιο υλοποίησης
ευρωπαϊκού προγράμματος.
Καταγράφεται η πρόθεση και η
καλή διάθεση των δεκαοκτώ
οργανώσεων μελών του Π/Σ
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Προέδρος της Δημοκρατίας,
Νίκος Αναστασιάδης

Θετική η στήριξη
των συνδικαλιστών
Αυτή η εικόνα που βλέπουμε
σήμερα εδώ είναι η εικόνα
που οραματιζόμαστε για το
μέλλον του τόπου μας: Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, χωρίς ιδεολογικούς φραγμούς, χωρίς κοινωνικούς
αποκλεισμούς, εργαζόμενοι
και ηγεσία, να συζητούμε
μαζί την επόμενη μέρα στην
Κύπρο μας.
Εδώ και δεκαετίες στη χώρα
μας, οι άνθρωποι ζουν σε
συνθήκες που δεν υπάρχουν
πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Το στάτους κβο δεν επιτρέπει σε κανέναν πολίτη να
απολαύσει τα δικαιώματα,
τις ελευθερίες και το επίπεδο
ευημερίας που όλοι οι άλλοι
πολίτες στην υπόλοιπη
Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν
αδιαμφισβήτητα και κεκτημένα.

φόρουμ για ουσιαστική συμμετοχή τους στις διαδικασίες
διαβούλευσης για την επίλυση
θεμάτων που αφορούν την
εργασία, την οικονομία, την
κοινωνική προστασία και την
ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Στις παρεμβάσεις τους οι ηγέτες των έξι συνδικαλιστικών
οργανώσεων που αποτελούν
την μόνιμη επιτροπή του Παν-

συνδικαλιστικού Φόρουμ, ΣΕΚ,
ΤΟΥΡΚΣΕΝ,
ΠΕΟ,
ΝΤΕΒΙΣ,
ΠΑΣΥΔΥ, ΚΤΑΜΣ έστειλαν το
μήνυμα της ανάγκης για άμεση
επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση μιας ενιαίας οικονομίας ενός ενιαίου
συστήματος εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης χωρίς διακρίσεις στην
απασχόληση.
Στάληκε για άλλη μια φορά

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
• Στηρίζουν τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τους
καλούν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους και να εργαστούν με προσήλωση για μία γρήγορη και περιεκτική λύση του κυπριακού προβλήματος. Η επανένωση της Κύπρου στη βάση μίας δίκαιης και λειτουργικής λύσης θα συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και των δοκιμασιών που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ο
λαός μας, λόγω των οικονομικών πολιτικών που επιβάλλονται από το εξωτερικό.
• Επαναλαμβάνουν με αποφασιστικότητα ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να
διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μίας ενιαίας οικονομίας και αγοράς
εργασίας που θα έχει στο επίκεντρό της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των Κυπρίων και την
εγγύηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου.
• Υπενθυμίζουν σε σχέση με τα πιο πάνω τα προηγούμενα αιτήματα τους και τονίζουν με έμφαση
ότι στην επανενωμένη Κύπρο θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:
• Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης
• Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης
• Εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού μισθών και απολαβών
• Πλήρης σεβασμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου
• Πλήρης απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και τις απολαβές λόγω
εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
• Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού.
• Επαναβεβαιώνουν τη σταθερή θέλησή τους να εργαστούν στενά μαζί και σε συνεργασία με την
υπόλοιπη κοινωνία, προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος
που θα επανενώνει τη χώρα και το λαό της. Διεκδικούν τη ουσιαστική συμμετοχή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Κύπρου στις διαδικασίες διαβούλευσης για την επίλυση των σχετικών με την εργασία, οικονομία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική προστασία και ασφάλιση υγείας ζητημάτων , ώστε
να γίνει εφικτή η επεξεργασία και υιοθέτηση λύσεων που θα είναι αφενός ρεαλιστικές και αφετέρου
κοινωνικά επωφελείς για το σύνολο του λαού μας.

ξεκάθαρο το μήνυμα πως οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις
δηλώνουν παρούσες για υποβοήθηση του έργου που επιτελείται σε πολιτικό επίπεδο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΓΕΤΩΝ
Την προσδοκία ότι με τη λύση
του Κυπριακού «δεν θα υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο
ευρωπαϊκά
εδάφη
στην
Κύπρο» εξέφρασε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και πρόσθεσε ότι η
φιλοδοξία είναι «το ευρωπαϊκό
κεκτημένο να εφαρμοστεί σε
ολόκληρο το νησί, όπως άλλωστε προβλέπεται και στη Συνθήκη Προσχώρησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση». Τόνισε
παράλληλα ότι η διαδικασία
εναρμόνισης με το κοινοτικό
κεκτημένο δεν σταματά ποτέ,
καθώς η παραγωγή νομοθετικού έργου στην Ένωση, την
οποία ενσωματώνουν στο
δίκαιο τους τα κράτη μέλη,
είναι και θα είναι διαρκής.
Παράλληλα στήριξη τόσο των
συνδικαλιστικών οργανώσεων,
των εργαζομένων, της κοινωνίας των πολιτών θα βοηθήσει,
ώστε προβλήματα που θεωρούνται σήμερα ανυπέρβλητα,
να ξεπεραστούν.
Από την πλευρά του ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί σημείωσε ότι οι Συμφωνίες του 1960
που
δημιούργησαν
την
Κυπριακή Δημοκρατία δεν
προνοούσαν «μονοκοινοτική
δομή αλλά δικοινοτική δομή»
προσθέτοντας ότι μια νέα δομή
η οποία θα συμφωνηθεί θα
αλλάξει το υφιστάμενο στάτους κβο και θα επιτρέψει την
μετεξέλιξη αυτού του στάτους
κβο σε μια διαφορετική δομή.

Στόχος μας στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων είναι να
συγκεράσουμε αυτά που
θεωρούμε ως συμφέροντα
των κοινοτήτων μας, με τη
δημιουργία ενός κράτους και
λειτουργικού και αποτελεσματικού. Σε τίποτε δεν εξυπηρετεί να κλείνουμε τα
μάτια στις ιστορικές πραγματικότητες και στα δεδομένα που δημιουργεί η παγίωση μιας κατάστασης πραγμάτων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διαφορές και να
σεβαστούμε τις ανασφάλειες
που έχουν δημιουργηθεί με τα
χρόνια. Αυτό, βεβαίως, δεν
σημαίνει ότι θα πρέπει να
οδηγηθούμε σε αναχρονιστικά μοντέλα διασφάλισης των
ανησυχιών.
Προσδοκούμε σε μία λύση,
στην οποία δεν θα υπάρχουν
περισσότερο ή λιγότερο
ευρωπαϊκά εδάφη σε αυτή τη
χώρα και φιλοδοξούμε το
ευρωπαϊκό κεκτημένο να
εφαρμοστεί σε ολόκληρο το
νησί, όπως άλλωστε προβλέπεται και στη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
«Άρα ο δικός μας στόχος, πρόσθεσε είναι να δημιουργήσουμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες, ωστόσο η δουλειά μας
αυτή τη φορά είναι πιο δύσκολη» υποδεικνύοντας ότι μαζί
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
προσπαθούν ο ένας να καταλάβει τον άλλο και κάθονται
γύρω από το ίδιο τραπέζι όχι
σαν δύο εχθροί αλλά ως δύο
ηγέτες των κοινοτήτων που
προσπαθούν να βοηθήσουν ο
ένας τον άλλο.
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Ωράριο λειτουργίας Καταστημάτων

H Βουλή προτίθεται να αυξήσει
τις ποινές για τους παρανομούντες

Η

Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ύστερα από διεξοδική συζήτηση για τις εξελίξεις
αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο
λιανικό εμπόριο, αποφάσισε όπως, ετοιμαστεί πρόταση
νόμου, η οποία θα αυξάνει τις ποινές σε όσους παράνομα λειτουργούν τις Κυριακές ή τις Τετάρτες μετά την
καθορισμένη ώρα. Αποφάσισε επίσης, την εγγραφή
αυτεπάγγελτου θέματος με σκοπό να συζητήσει με το
αρμόδιο Υπουργείο την πιθανή τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας του 2006.Στόχος της Επιτροπής
Εργασίας, είναι από τη μια να αποτρέψει την αναρχία
στο λιανικό εμπόριο, να
υπάρξει διαφύλαξη και
• Το επίμαχο θέμα θα
σεβασμός της υφιστάμενης νομοθεσίας και
ξεκαθαρίσει μετά
κατά δεύτερον να τροτις 10 Φεβρουαρίου
ποποιήσει ή να βελτιώμε την ετυμηγορία του
σει την υφιστάμενη
Ανωτάτου Δικαστηρίου
νομοθεσία ώστε να
δοθεί η δυνατότητα για
απασχόληση για τις Τετάρτες και τα Σάββατα μέχρι το
καθορισμένο ωράριο λειτουργίας που υπάρχει για τις
υπόλοιπες ημέρες.
Eίναι προφανές ότι η Βουλή δεν έχει περιθώρια παρέμβασης πάνω στο ωράριο ως ότου αποφασιστεί το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η κρίσιμη απόφαση στις 10 Φεβρουαρίου
To Ανώτατο Δικαστήριο όρισε την Τετάρτη, 10η Φεβρουαρίου και η ώρα 12 το μεσημέρι την εξέταση για τις τελικές διευκρινήσεις στην προσφυγή του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με την καταψήφιση των Κανονισμών, που
είχαν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το
ωράριο των καταστημάτων.
Το Ανώτατο αναμένεται να εκδώσει την τελική του απόφαση σε σύντομο χρονικό διάστημα από την πιο πάνω
ημερομηνία λόγω ακριβώς της «επείγουσας φύσης» της
υπόθεσης, όπως την χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Μύρων Νικολάτος.
«Είναι φανερό ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επιδείξει
τη δέουσα σπουδή η οποία απαιτείται λόγω του δημοσίου ενδιαφέροντος της υπόθεσης και αναμένεται ότι και η
απόφαση θα εκδοθεί το συντομότερο», είπε.
Η Νομική Υπηρεσία με ανακοίνωση της διευκρίνιζε ότι με
την προσφυγή ζητείται δήλωση του Δικαστηρίου ότι η
απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας
10.12.2015, με την οποία απέρριψε τους Κανονισμούς,
που είχε εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με
τον καθορισμό θεμάτων λειτουργίας των καταστημάτων, παραβιάζει την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών
και είναι άκυρη.
Περαιτέρω ζητείται από το Ανώτατο Δικαστήριο η έκδοση δήλωσης, σύμφωνα με την οποία οι απορριφθέντες
Κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου συνεχίζουν να
είναι έγκυροι και μπορούν να δημοσιευθούν και τεθούν
σε ισχύ αμέσως.
Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε
στις 3/12/2015 ότι ο νόμος, που ψήφισε η Βουλή για το
ωράριο των καταστημάτων στις 7/5/2015 είναι αντισυνταγματικός και βρίσκεται σε ασυμφωνία με την αρχή
της διάκρισης των εξουσιών.
Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ρύθμιση του ωραρίου των καταστημάτων, ο
καθορισμός περιοχών και ζωνών, αλλά και η δημιουργία
ειδικού καθεστώτος για κάποια καταστήματα εμπίπτει
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και συνιστά, ουσιαστικά ρύθμιση διοικητικής
φύσεως.
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Ζημιώνουν βαρύτατα τον τόπο ο ιδιοκτησιακός
διαχωρισμός και η ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ
Του Ανδρέα Θεοφάνους
και Νεόφυτου Επαμεινώνδα*

Τ

ις τελευταίες βδομάδες η
κυβέρνηση προσπαθεί να
περάσει το μήνυμα ότι ο νομικός
διαχωρισμός της ΑΗΚ αποτελεί
μνημονιακή υποχρέωση. Ταυτόχρονα υπόσχεται την εξασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τα θέματα όμως είναι
βαθύτερα και επηρεάζουν τους
καταναλωτές, τους φορολογούμενους, την ευρύτερη οικονομία,
την κοινωνία και το κράτος. Το
ζητούμενο είναι η καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

ιδιωτικοποίηση οποιουδήποτε
μέρους των εργασιών της ΑΗΚ θα
αποτελέσει αδικαιολόγητη αποξένωση πολύτιμης και αναντικατάστατης κρατικής περιουσίας,
την οποία το κράτος μελλοντικά
θα είναι αδύνατο να επανακτήσει.
Η Κύπρος έχει επίσης την υποχρέωση της οικονομικής διαφάνειας (transparency). Πρέπει να
γίνει λογιστικός διαχωρισμός και
να ετοιμάζονται ξεχωριστές
οικονομικές καταστάσεις για
κάθε δραστηριότητα του συστήματος έτσι ώστε να μπορεί εύκο-

Η ΑΗΚ είναι ένας αποδοτικός και
σύγχρονος οργανισμός, με αναβαθμισμένη τεχνολογία και υποδομές που δεν έχει τίποτα να
ζηλέψει από παρόμοιους οργανισμούς της Ευρώπης. Διαχρονικά
η ΑΗΚ συνεισφέρει στα ταμεία
του κράτους κέρδη από εργασίες
που αγγίζουν τα €100 εκατ. ετησίως. Ο ενιαίος-καθετοποιημένος
Οργανισμός υπό κρατική ιδιοκτησία μπορεί να συνεισφέρει στα
δημόσια ταμεία και την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
Η Κύπρος έχει εναρμονιστεί με το
ευρωπαϊκό κεκτημένο σε θέματα
ενέργειας. Ο νομικός και ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΗΚ δεν
επιβάλλεται από την ίδια την ΕΕ.
Η Τρόικα προωθεί τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ επικαλούμενη
την
Ευρωπαϊκή
Οδηγία
2009/72/ΕΚ σχετικά με τους Κοινούς Κανονισμούς Εσωτερικής
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όμως, τόσο η Τρόικα όσο και η
κυβέρνηση εσκεμμένα αγνοούν το
γεγονός ότι η ΕΕ έχει παραχωρήσει ονομαστική εξαίρεση (Άρθρο
44, Εξαιρέσεις) της Κύπρου από
τον νομικό και ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων
της ΑΗΚ (επειδή η Κύπρος, όπως
η Μάλτα και το Λουξεμβούργο,
ανήκουν στην κατηγορία των
μικρών
και
απομονωμένων
συστημάτων).
Τυχόν
νομικός/ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του
συστήματος προμηνύει κινδύνους
ασφάλειας εφοδιασμού καθώς
και αύξησης κόστους.

ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Η ΕΕ διατηρεί ουδέτερο ρόλο ως
προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς
των
δημόσιων
οργανισμών
(Άρθρο 345 της Συνθήκης της
Λισαβόνας) και αποδέχεται τις
δημόσιες επιχειρήσεις διαχείρισης υπηρεσιών κοινής ωφελείας
(Άρθρο 106). Η ιδιωτικοποίηση
της ΑΗΚ δεν επιβάλλεται από την
ίδια την ΕΕ. Προωθείται όμως
από την Τρόικα μέσω του Μνημονίου και εφαρμόζεται πιστά από
την κυβέρνηση, εξυπηρετώντας
ιδεολογικές προσεγγίσεις και
ιδιοτελή συμφέροντα.
Τυχόν

λα να προσδιοριστεί το κόστος
κάθε δραστηριότητας. Για να επιτευχθεί όμως ο λογιστικός διαχωρισμός πρέπει πρώτα να γίνει
λειτουργικός διαχωρισμός των
δραστηριοτήτων. Οι ενέργειες
αυτές βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη.

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νομικός/ιδιοκτησιακός διαχωρισμός και αποξένωση έστω και
ενός ή/και περισσοτέρων από
τους τομείς δραστηριοτήτων της
ΑΗΚ θα διαταράξει την ομαλή
λειτουργία της ΑΗΚ ως ενιαίου καθετοποιημένου οργανισμού.
Πολλές συνέργειες θα εκλείψουν
και θα δημιουργηθούν προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας,
συνεννόησης και καθυστερήσεις.
Η σύγκρουση συμφερόντων του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα
είναι αναπόφευκτη με αποτέλεσμα η ποιότητα και αξιοπιστία,
που χαρακτηρίζει τώρα το
σύστημα, να πληγεί ανεπανόρθωτα. Σε περίπτωση κατακερματισμού της ΑΗΚ και εμπλοκής

ιδιώτη, θα αμφισβητηθεί η
εγγύηση της μέχρι σήμερα
«ασφαλούς, ποικίλους και αειφόρου προμήθειας ενέργειας σε
ανταγωνιστικές τιμές». Δεν αναμένεται από τον ιδιώτη επιχειρηματία να επενδύσει, στον ίδιο
βαθμό όπως η ΑΗΚ πράττει διαχρονικά, στην ποιότητα του
συστήματος, σε υποδομές, τεχνολογία, προστασία περιβάλλοντος
κτλ, αφού πρωτίστως στόχος του
ιδιώτη είναι η κερδοφορία.

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ
Επιπρόσθετα, η ιδιωτικοποίηση
μέρους της ΑΗΚ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μικρό
μέγεθος της αγοράς της
Κύπρου, δεν θα καταλήξει σε υγιή ανταγωνισμό,
αλλά σε συνθήκες ολιγοπωλίου. Αναπόφευκτα
θα χαθούν οι οικονομίες
κλίμακας και θα αυξηθούν οι τιμές.
Ακόμη και στις πιο σύγχρονες και αυστηρά
ελεγχόμενες οικονομίεςπρότυπα της Ευρώπης,
οι εμπειρίες από την
ιδιωτικοποίηση
του
τομέα της ενέργειας
παραπέμπουν σε αρνητικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την EUROSTAT 2015, τα
τελευταία 5 χρόνια οι τιμές αυξήθηκαν ως ακολούθως: Μεγάλη
Βρετανία 46%, Γερμανία 21%, Ιταλία 28%, Ισπανία 25%, Πορτογαλία 37% και Ελλάδα 46%. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις χώρες αυτές
ούτε οι ρυθμιστικές αρχές κατάφεραν να πείσουν τις ιδιωτικές
εταιρείες να μειώσουν τις τιμές
τους, παρ’ όλο που οι τιμές των
καυσίμων τα τελευταία τρία χρόνια μειώθηκαν σημαντικά. Επιπρόσθετα, η ποιότητα υπηρεσιών ενέργειας ήταν φτωχότερη,
επικρατούσε έλλειψη επενδύσεων
σε υποδομές, συντήρηση, καινοτομία και έλλειψη ευαισθησίας
προς το περιβάλλον.

* Ο Ανδρέας Θεοφάνους είναι
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας
και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
και ο Νεόφυτος Επαμεινώνδας
είναι Επιστημονικός Συνεργάτης
του Κέντρου.

Προφανώς οι προσπάθειες που καταβάλλονται για νομικό διαχωρισμό της ΑΗΚ και μεταγενέστερα σε ιδιωτικοποίηση αποτελούν πειράματα υψηλού ρίσκου. Γιατί να πετύχει στην Κύπρο εφ’ όσον η διεθνής εμπειρία δεν παραπέμπει σε θετικά αποτελέσματα;
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα περιλαμβανομένων και των
σημαντικών ενεργειακών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, η κυβέρνηση θα πρέπει να επαναξιολογήσει τα σχέδια-πειράματα ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και ιδιωτικοποίησης της ΑΗΚ. Εάν ο διαχωρισμός και τελικά η ιδιωτικοποίηση μέρους της ΑΗΚ αποσκοπεί στην
αποπληρωμή του δημόσιου χρέους είναι προτιμότερο όπως το κράτος διατηρήσει «την κότα που γεννά τα χρυσά αυγά» αντί να την
ξεπουλήσει. Θα πρέπει επιτέλους να προκριθούν πολιτικές οι οποίες οδηγούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Η Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει νέες οδηγίες προς τις εμπορικές τράπεζες

• Με Σολομώντεια λύση αντιμετωπίζει
ο Γ. Παμπορίδης το χάος στην Υγεία

Xαλαρώνουν οι όροι και απλουστεύονται
οι διαδικασίες στην παραχώρηση δανείων

"Μίνι" ΓΕΣΥ ως ενδιάμεση
προωθεί η Κυβέρνηση

Μ

Σ

Αυτό αποκάλυψε μιλώντας την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας
ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Παμπορίδης, οριοθετώντας χρονικά την εφαρμογή του «μίνι ΓΕΣΥ», όπως
το χαρακτήρισε, το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Η
εφαρμογή του «μίνι ΓΕΣΥ» θα ακολουθήσει έξι μήνες
μετά, την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων,
η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η
Ιανουαρίου 2017.

Συγκεκριμένα, στις νέες οδηγίες θα
καθορίζονται οι ελάχιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν τα
πιστωτικά ιδρύματα με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης νέων
πιστωτικών διευκολύνσεων, από
φυσικά πρόσωπα και αυτοεργοδοτούμενους.Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις.

ε εφαρμογή «μίνι ΓΕΣΥ» ως ενδιάμεσης λύσης
για αντιμετώπιση του καρκινοβατούντος τομέα
της δημόσιας Υγείας μέχρι την εφαρμογή του Γενικού
Συστήματος Υγείας στην τελική του μορφή, επεξεργάζεται και προσανατολίζεται να προωθήσει η
Κυβέρνηση.

Βάσει του σχεδιασμού για την εισαγωγή του «μίνι
ΓΕΣΥ», όπως αυτός αναλύθηκε από τον Γιώργο
Παμπορίδη ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, αρμόδιος για την εφαρμογή του Οργανισμός θα
είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Ένας
από τους βασικούς πυλώνες του «μίνι ΓΕΣΥ» θα είναι
επέκταση της ασφάλισης για όλους τους πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, θα επεκταθεί
η ασφάλιση σε όλο τον πληθυσμό της Κύπρου, με
τους πολίτες να καταβάλλουν μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνεισφορά σαφώς χαμηλότερη (εκτιμάται στο 1%) από αυτή που προβλέπεται
στο σχεδιασμό για το τελικό ΓΕΣΥ.

ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ
Μέσω του «μίνι ΓΕΣΥ» θα παρέχεται καθολική κάλυψη, ενώ εκεί και όπου τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν
θα είναι σε θέση να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ,
θα
μεριμνά,
ώστε το κράτος
να συμβάλλεται
έγκαιρα με τον
ιδιωτικό τομέαστα πρότυπα
των επιδοτούμενων ασθενών, με την παραπομπή τους, είτε στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της
Κύπρου είτε στο εξωτερικό. Επίσης, με την εφαρμογή
του «μίνι ΓΕΣΥ» οι Κύπριοι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας της
Ευρώπης, κάτι που αποτελεί ουσιαστικά εφαρμογή
της διασυνοριακής περίθαλψης. Σημειώνεται πως το
«μίνι ΓΕΣΥ» θα αφορά στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και τον
τομέα των φαρμάκων. Αναλύοντας τον σχεδιασμό
του για την μεταρρύθμιση της δημόσιας υγείας, ο
Γιώργος Παμπορίδης τόνισε ότι η δημόσια υγεία βρίσκεται σε οριακό σημείο, υπογραμμίζοντας επανειλημμένως πως χωρίς την αυτονόμηση των κρατικών
νοσηλευτηρίων, η εισαγωγή του ΓΕΣΥ εγκυμονεί κινδύνους.

Η ΣΕΚ ΖΗΤΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Για την αιφνίδια αλλαγή πλεύσης εκ μέρους της
κυβέρνησης στο καυτό θέμα του ΓΕΣΥ, η ΣΕΚ βαθύτατα ανήσυχη κρατεί στάση αναμονής μέχρι να πάρει
τις αναγκαίες εξηγήσεις από τον υπουργό Υγείας.
Οι κυβερνητικοί χειρισμοί θολώνουν περαιτέρω το
τοπίο γύρω από την πορεία του ΓΕΣΥ, σύμφωνα με
τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του γ.γ. Νίκου Μωϋσέως. Οι εξαγγελίες του υπουργού έρχονται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του ΓΕΣΥ
που είναι η καθολικότητα, και η ελεύθερη επιλογή
γιατρού, σημείωσε. Θέλουμε ένα ξεκάθαρο οδικό
χάρτη για υλοποίηση του ΓΕΣΥ στη βάση της υφιστάμενης μελέτης κατέληξε.
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ύντομα η Κεντρική Τράπεζα θα
καθορίσει νέες οδηγίες για
παροχή δανείων από τις εμπορικές τράπεζες με πιο χαλαρούς
όρους και προυποθέσεις.

Μια από τις αλλαγές στη νέα οδηγία, όπως αναφέρει η ΚΤ στο
σημείωμά της, είναι ότι «αποδίδεται περαιτέρω έμφαση στην αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής της νέας πιστωτικής διευκόλυνσης και διαγράφεται η πρόνοια για την απαίτηση πλήρους
εξασφάλισης όλων των πιστωτικών διευκολύνσεων. Συναφώς, το
κριτήριο του λόγου “δάνειο προς
αξία” (loan to value ratio) για την
παραχώρηση νέας πιστωτικής
διευκόλυνσης απαλείφεται και
εναπόκειται πλέον στο πιστωτικό
ίδρυμα να αξιολογήσει το επίπεδο
ιδίας συνεισφοράς που κρίνεται
ικανοποιητικό και που αντανακλά
τον κίνδυνο κάθε πιστωτικής διευκόλυνσης. Επίσης αντικαθίσταται
το κριτήριο του λόγου “δάνειο προς
εισόδημα” (loan to income ratio) με
το ποσοστό του “80% των διαθέσιμων εσόδων” ως κριτήριο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα». Τα διαθέσιμα έσοδα υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στην κατάσταση προσωπικών οικονομικών
στοιχείων και αντιπροσωπεύουν
τα καθαρά έσοδα που παραμένουν
μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων και φόρων του νοικοκυριού, τα
οποία μειώνονται κατά 20% ώστε
να καλύπτονται απρόβλεπτα
έξοδα χωρίς συνέπειες στην ικανότητα αποπληρωμής.
Η προτεινόμενη τραπεζική οδηγία
περιορίζει τη λήψη των εξασφαλίσεων και προσωπικών εγγυήσεων

στην κάλυψη των συγκεκριμένων
πιστωτικών διευκολύνσεων για τις
οποίες λαμβάνονται. Για τις προσωπικές εγγυήσεις η Κεντρική αναφέρει «λόγω των γνωστών προβλημάτων που έχουν προκύψει
από την υπέρμετρη και χωρίς
επαρκή αξιολόγηση λήψη προσωπικών εγγυήσεων είναι αδόκιμη και
ως εκ τούτου δεν προνοείται πλέον
στην οδηγία».

δανείων”, ενώ “επανατονίζεται ότι
το κριτήριο χορήγησης δανείου
πρέπει να είναι η ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη και όχι
η εξασφάλιση, η οποία θεωρείται
πλέον δευτερεύων κριτήριο”. Οι
τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν
την ικανότητα αποπληρωμής του
δανειολήπτη και θα μπορούν να
χορηγούν πιστωτικές διευκολύνσεις και χωρίς εξασφαλίσεις αν

• Η ΣΕΚ εκφράζει την ευαρέσκεια της γιατί έπιασε τόπο
το διάβημα της προς την Διοικήτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ
Σχετικά με την απλοποίηση πληροφοριών που απαιτούνται από τους
δανειολήπτες η Κεντρική Τράπεζα
αναφέρει «οι πληροφορίες που
προτείνεται να λαμβάνουν τα
πιστωτικά ιδρύματα από τους
δανειολήπτες έχουν σημαντικά
περιοριστεί και προνοείται όπως
οι αναλυτές πιστώσεων απαιτούν
πληροφορίες, ασκούν την κρίση
τους λαμβάνοντας υπόψη την
πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης, των αξιολογούμενων κινδύνων καθώς και την επάρκεια των
ήδη διαθέσιμων πληροφοριών και
εγγράφων. Για τον σκοπό αυτό
γίνεται ειδική μνεία για την αξιοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στον κεντρικό μηχανισμό ανταλλαγής, συλλογής και
παροχής δεδομένων».

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο επικεφαλής του Τμήματος
Eποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας Γιάγκος Δημητρίου υπογράμμισε ότι στο σχέδιο της νέας οδηγίας “υπάρχει μια γενική απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης

κρίνουν ότι είναι ικανοποιητική η
ικανότητα αποπληρωμής του
δανειολήπτη, σημείωσε. Επίσης,
“προτρέπονται οι τράπεζες ότι σε
περίπτωση που στηρίζονται στα
εισοδήματα του εγγυητή τότε δεν
θα πρέπει να είναι εγγυητής αλλά
συνοφειλέτης”, πρόσθεσε. Παράλληλα, δίδεται η διακριτική ευχέρεια
στις τράπεζες για τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δανειοληπτών.

Η ΣΕΚ
Υπενθυμίζεται, ότι η ΣΕΚ με επιστολή του γενικού της γραμματέα
Νίκου Μωυσέως προς την Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη στις 2 Νοεμβρίου ζήτησε όπως αναθεωρηθεί η
πολιτική παραχώρησης δανείων
ώστε να απλουστευτούν οι διαδικασίες και η γραφειοκρατία παραχώρησης δανείων στα νοικοκυριά,
κυρίως για σκοπούς στέγασης,
μόρφωσης και υγείας καθώς και
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για
να κρατηθούν όρθιες μεσούσης της
κρίσης.

Παραμένει στα 336.28 ευρώ η κοινωνική σύνταξη το 2016

A

πό την πρώτη Ιανουαρίου 2016 το ύψος της κοινωνικής σύνταξης παραμένει στα €336,28 το
μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται
ότι σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμους του 2010 μέχρι 2014, από τον Ιανουάριο του
2016 θα ισχύει ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων
αποδοχών παραμένει στα ίδια με τα περσινά επίπεδα
από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2016 και ανέρχεται
σε €1.046 την εβδομάδα και σε €4.533 το μήνα.
Επίσης, τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς
εργαζομένων στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές
κοινωνικών ασφαλίσεων παραμένουν τα ίδια όπως
και πέρσι από 4.1.2016.
Επιπρόσθετα, οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων
δεν αναπροσαρμόζονται για την περίοδο 1.1.2013

μέχρι 31.12.2016. Για τον λόγο αυτό τα ποσά που θα
παραχωρούνται από 1.1.2016 θα είναι ίσα με τα
ποσά που ίσχυαν την 31.12.2015. Το ύψος των βοηθημάτων τοκετού και κηδείας παραμένει στα €544,08
και €507,81 αντίστοιχα.
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ο 90% των νέων της
Κύπρου έχει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αλλά 4 στους 10 είναι
άνεργοι. Η καθοδική πορεία
της Κύπρου στον τομέα της
απασχόλησης συνεχίζεται
υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο την κοινωνική συνοχή.

ΚΥΠΡΟΣ: ΣΟΒΑΡΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ
κατέχει την τρίτη θέση σε ό,τι
αφορά στη δημόσια δαπάνη
για την εκπαίδευση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.

• Αδυνατεί να εκπληρώσει τους στόχους της στρατηγικής
της Απασχόλησης «Ευρώπη 2020»

Σύμφωνα με στοιχεία του
2013 που παρατίθενται στην
έκδοση της Στατιστικής Υπηρεσίας «Η Κύπρος στην κλίμακα της Ε.Ε.», η κατρακύλα
στην απασχόληση διόγκωσε
τη φτώχεια ενώ ανέβασε το
ποσοστό ανεργίας των νέων
γύρο στο 39%, που είναι το
πέμπτο υψηλότερο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Εύσημα στη μόρφωση, χάλια στον ζωτικό τομέα της υγείας

Αντίθετα με την εκπαίδευση,
στον τομέα της υγείας φαίνεται ότι πάσχουμε σοβαρά τόσο
σε αριθμό κλινών όσο και σε
επίπεδο δαπανών. Όπως φαίνεται από τα ευρήματα της
Στατιστικής Υπηρεσίας, στην
Κύπρο οι αριθμοί νοσοκομειακών κλινών, ιατρών και νοσηλευτών ανά 100.000 κατοίκους
είναι πολύ χαμηλότεροι από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (352
έναντι 542,1 στην ΕΕ για τις
κλίνες, 298,8 έναντι 345,8 για
τους γιατρούς και 477,6 έναντι
835,9 για τους νοσηλευτές),

Τ

• Με πτυχία το 90% των νέων με 4 στους 10 στην ανεργία
• Μεγάλα κονδύλια για την Εκπαίδευση δαπανούν οι Κύπριοι
ήταν γύρω στις 375 χιλιάδες.
Σε ποσοστό η μείωση ήταν
5,2%. Η μείωση της απασχόλησης στο σύνολο των 28 χωρών
της Ε.Ε. (ο συνολικός πληθυσμός της οποίας είναι γύρω

ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ
Σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους,
στην Κύπρο άγγιξε σχεδόν το
40% (38,9%), ενώ στο σύνολο
της ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό

και ακολούθησαν η Ισπανία με
13,1% και η Κροατία με 11%.
Στις υπόλοιπες χώρες τα
ποσοστά κυμάνθηκαν μεταξύ
7,45 (Βουλγαρία) και 1,2%
(Αυστρία).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συνοπτικά σε επίπεδο εκπαί-

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πιό επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στο 2014 είχε
καταγράψει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
στην περιοδική εκπόνηση της μελέτης «διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού». Αυτά δείχνουν ότι η ανεργία ανάμεσα στους νέους είχε ξεπεράσει το 40% πλήττοντας τον έναν
στους τρεις, ενώ η απασχόληση γενικότερα το 2014 σε σχέση με
το 2013 δεν παρουσίασε σχεδόν καμιά διαφοροποίηση, αφού
αυξήθηκε μόλις κατά 0,4% (από 67,2 στο 67,6%). Απογοητευτικές
είναι οι προβλέψεις της ΑνΑΔ και για την πορεία της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια καθώς εκτιμά πως ούτε σε μια δεκαετία
θα μπορέσει να φθάσει στα επίπεδα του 2000 - 2008. Θα αυξάνεται μεν σταδιακά μέχρι το 2024, αλλά με ρυθμό μόλις 1,4% τον
χρόνο (σε σχέση με 3,4% που κατέγραψε την υπό αναφορά οκταετία), δηλαδή υπολογίζεται να εργοδοτούνται γύρω στις 5 χιλιάδες άτομα. Την ίδια όμως στιγμή η ζήτηση για απασχόληση ετησίως θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από τις προσφερόμενες
θέσεις εργασίας.

Η Κύπρος, τονίζεται, έχει το
υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που κινδυνεύει από τη
φτώχεια ή τον κοινωνικό
αποκλεισμό από το μέσο όρο
της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό αποδίδεται ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στους οκτώ με το
ψηλότερο ποσοστό σοβαρής
υλικής στέρησης.
Σε σύνολο πληθυσμού 900
χιλιάδων περίπου, οι εργαζόμενοι στην Κύπρο την 1.1.2013

στα 505,7 εκατ.) ήταν 0,4% και
συγκεκριμένα το απασχολούμενο προσωπικό ήταν γύρω
στα 216.964 εκατ. Η χώρα που
ακολούθησε την Κύπρο στη
μείωση της απασχόλησης ήταν
η Ελλάδα με 4,1%, η Κροατία με
3,9% και η Ισπανία με 3%. Φινλανδία, Βέλγιο και Βουλγαρία
κατέγραψαν μειώσεις μεταξύ
0,4% - 0,2%, ενώ οι υπόλοιπες
χώρες δεν κατέγραψαν οποιαδήποτε μείωση.

ΦΤΩΧΕΙΑ
Σε ανώτατο μορφωτικό επίπεδο ανάμεσα στους νέους, η
Κύπρος αντίθετα, μπορεί να υπερηφανεύεται, καθώς έχει υψηλότερα ποσοστά ακόμα και από τον μέσο όρο της ΕΕ (89,5% και
81,1% αντίστοιχα). Οι χώρες που την ξεπερνούν σε αυτό τον
τομέα είναι μόνο η Κροατία με 95% και η Τσεχία
με 90,9% ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό κυμαίνεται στο 86,5%. Το χαμηλότερο ποσοστό έχει η
Δανία με 71,8%. Χαμηλότερο είναι το ποσοστό
της Κύπρου σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ
καιό,τι αφορά τους πρόωρα αποσυρθέντες
από την εκπαίδευση και την επιμόρφωση (9,1%
και 11,9% αντίστοιχα). Πιο χαμηλά ποσοστά
από την Κύπρο στην κατηγορία αυτή έχει η
Κροατία με 3,7%, η Τσεχία με 5,4% και η Αυστρία
με 7,3%, ενώ το υψηλότερο έχει η Ισπανία με
23,5% και ακολουθεί η Βουλγαρία με 12,5%, το
Βέλγιο με 11%, η Ελλάδα με 10,1%, η Γερμανία με
9,9% και η Εσθονία με 9,7%.

ήταν 23,4%. Ακόμα και στους
μακρόχρονα άνεργους, δηλαδή
αυτούς που δεν εργάζονται
πέραν των 12 μηνών, η Κύπρος
κατέγραψε μεγαλύτερη μείωση
από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Συγκεκριμένα, στην Κύπρο
ήταν 6,1% και στο σύνολο της
ΕΕ 5,1%. Χειρότερα ποσοστά
από την Κύπρο στην ανεργία
ανάμεσα στους νέους κατέγραψαν η Ελλάδα με 58,3% και
ακολούθησαν η Ισπανία με
55,5% και η Κροατία με 49,7%.
Στις υπόλοιπες χώρες οι μειώσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 28,4%
(Βουλγαρία) και 9,2% (Αυστρία).
Στους μακρόχρονα άνεργους
νέους, η Ελλάδα είχε και πάλι
τη θλιβερή πρωτιά με 18,4%

Από τους τομείς του φυσικού αερίου, των καζίνων,
του τουρισμού, της πράσινης οικονομίας, της θαλάσσιας
ανάπτυξης και της τεχνολογίας (πληροφορία / επικοινωνία)
εκτιμά η ΑνΑΔ ότι θα προέλθουν οι περισσότερες θέσεις
εργασίας τα επόμενα χρόνια
δευσης, όπως καταγράφεται
στην έρευνα, η Κύπρος έχει το
έβδομο υψηλότερο ποσοστό
νέων (20 - 24 ετών) με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον την
ανώτερη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Στις ηλικίες 30 34, το ποσοστό με τριτοβάθμια
εκπαίδευση ανέρχεται στο
47,8% (πέμπτη θέση στο σύνολο της ΕΕ).
Με το 47,8%, η Κύπρος έχει
ξεπεράσει και τον στόχο του
46% που έχει τεθεί στο πλαίσιο
της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Επίσης μετά το Λουξεμβούργο, η Κύπρος έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό φοιτητών
στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση που σπουδάζουν

ενώ σε επίπεδο συνολικών
δαπανών για την υγεία ως
ποσοστό επί του ΑΕΠ βρισκόμαστε επίσης αρκετά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο (7,1% έναντι 9,6% στη ΕΕ).
Ωστόσο, από το σύνολο της
δαπάνης, μόνο το 3,3% προέρχεται από τα ταμεία του δημοσίου, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν συνεισφορές των πολιτών. Αντίθετα, σε επίπεδο οδοντιάντρων είμαστε πολύ πάνω
από τον μέσο όρο της ΕΕ (92,2
στην Κύπρο έναντι 67 στην ΕΕ
ανά 100.000 κατοίκους) και
ειδικότερα είναι ο δεύτερος
ψηλότερος ανάμεσα στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Πρώτη σε
οδοντιάτρους είναι η Ελλάδα.
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Ανανεώθηκε η απόφαση του ΟΗΕ
για τα κλεμμένα μνημεία
• Τα Ηνωμένα Έθνη ενέταξαν τα Γλυπτά
του Παρθενώνα στoν κατάλογο επιστροφής
και απόδοσης πολιτιστικών αγαθών
στις χώρες προέλευσης

Η

πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησετην Ελληνική πρωτοβουλία σχετικά με την Απόφαση «Επιστροφή ή Απόδοση Πολιτιστικών Αγαθών
στις χώρες προέλευσης», η οποία περιλαμβάνει και
ρητή αναφορά στην επιστροφή των Γλυπτών του
Παρθενώνα.
Η αποδοχή της πρότασης ήταν ευρύτατη, καθώς
συγκηδεμονεύτηκε από συνολικά 74 κράτη, μεταξύ
των οποίων και πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, που ενισχύει την
επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, καθώς και την προσπάθεια προστασίας της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Και αυτό σε
μία περίοδο κατά την
οποία η Μέση Ανατολή πλήττεται καθημερινά από καταστροφή έργων και μνημείων πανανθρώπινης
πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ οργιάζει η διασύνδεση του λαθρεμπορίου πολιτιστικών αγαθών με τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας.
Η Απόφαση, η οποία υποβάλλεται από την Ελλάδα
ανά τριετία, διαμορφώθηκε, στο τελικό κείμενό της,
έπειτα από συστηματικές διαβουλεύσεις με τη διαμεσολάβηση της Ελλάδας, κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά,
καταδεικνύοντας ότι η Ελλάδα, ως κοιτίδα γνώσης
και πολιτισμού, βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία
για την προάσπιση της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς προωθώντας ανάλογες πρωτοβουλίες.
Μια άλλη, εξίσου σημαντική διάσταση της Απόφασης, είναι η καταδίκη της καταστροφής μνημείων
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές
ένοπλων συρράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
υπό κατοχή εδαφών, καθώς και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες, όπως οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος
στη Λευκωσία

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λευκωσία και το
Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
σας προσκαλούν στη ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 στις 7 μ.μ.

•

7

Μέρες μνήμης Εθνάρχη Μακαρίου και στρατηγού Γ.Γρίβα Διγενή

Ο Κυπριακός Ελληνισμός τιμά και αντλεί διδάγματα
από τους τάφους των ηγετών του αγώνα της ΕΟΚΑ

Η

19η Ιανουαρίου, ημέρα κατά
την οποία γιορτάζονταν τα
ονομαστήρια του Εθνάρχη Μακαρίου καθιερώθηκε ως μέρα μνήμης
και τιμής του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’
για τη προσφορά στην Κύπρο και
τους αγώνες του για ελευθερία,
Δικαιοσύνη και εθνική αποκατάσταση. Στις 25 Ιανουαρίου 1974
απεβίωσε ο στρατιωτικός αρχηγός
του αντιαποικιακού, εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου,
ΕΟΚΑ 55—59 Γεώργιος Γρίβας
Διγενής. Θάφτηκε στο χώρο του
κρησφυγέτου του στη Λεμεσό απόπου διηύθυνε με μαεστρία τον
αγώνα της ΕΟΚΑ.
42 χωρίς το Διγενή και 39 χρόνια
από τον θάνατο του Μακαρίου η
Κύπρος παραπαίει στον κυκεώνα
της πολιτικής ανυποληψίας και
της κομματικής αναξιοπιστίας
ψάχνοντας πυξίδα που θα την
οδηγήσει σε ασφαλές λιμάνι. Στη
σημερινή Κύπρο της συνεχιζόμενης
εθνικής τραγωδίας, της οικονομικής καταστροφής, της θεσμικής
και κοινωνικής κρίσης, η ενότητα
των πολιτικών δυνάμεων και η
άριστη σχέση Αθηνών - Λευκωσίας
είναι απολύτως αναγκαία. Σήμερα
περισσότερο από κάθε άλλη φορά
οφείλουμε να ατενίσουμε στους
τάφους των ηγετών του απελευθερωτικού μας αγώνα, να αντλήσουμε διδάγματα από τους ωραίους
αγώνες τους αλλά και από τα λάθη
τους και να ενεργήσουμε εθνικά για
διασφάλιση των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων της πατρίδας
και του λαού μας μέσω έντιμης και
λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό
με κατοχύρωση του Κοινοτικού
Κεκτημένου για όλους τους πολίτες της Κύπρου. Αυτό θα είναι και
το καλύτερο μνημόσυνο προς τιμήν
τους.

Mε εθνικοθρησκευτικά μνημόσυνα,
φιλολογικές τελετές και άλλες
εκδηλώσεις οι Έλληνες της Kύπρου
τιμούν αυτές τις μέρες τις ηγετικές
μορφές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της EOKA, του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή και του
Aρχιεπισκόπου
και
Eθνάρχη
Mακαρίου Γ’.
Oι δύο λαμπροί άνδρες σφράγισαν
με την ηγετική φυσιογνωμία τους

Aνεξαρτησία της Kύπρου και την
ιστορική ίδρυση της Kυπριακής
Δημοκρατίας το 1960.
Στην μετέπειτα ταραχώδη περίοδο,
οι σχέσεις των δύο ανδρών διασαλεύθηκαν με αποτέλεσμα να διχασθεί ο λαός σε Mακαριακούς και
Γριβικούς.
O Διγενής απεβίωσε τον Iανουάριο
του 1974 μερικούς μήνες πριν από
την Tουρκική Eισβολή ενώ ο

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο Γ΄
«Δια της εργασίας και του μόχθου της στηρίζει την κοινωνίαν, αναπτύσσει την οικονομίαν
και αποτελεί ένα των μαχητικοτέρων του
εθνικού μας αγώνος».
(8ο Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ 27.9.1953

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ
«Η ΣΕΚ υπήρξε το φυτώριον των μελών της
ΕΟΚΑ, υπήρξεν η ακένωτος πηγή απ’ όπου η
ΕΟΚΑ άντλησε τα πλέον εκλεκτά εκ την μελών
της».
(15ο Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
25-26.9.1965
εθνικό λαϊκό ξεσηκωμό του λαού
για ελευθερία και Ένωση με την
Eλλάδα.

Mακάριος στις 3 Αυγούστου 1997
λίγο μετά που υπέγραψε με τον P.
Nτενκτάς τις Συμφωνίες Kορυφής
για λύση Oμοσπονδίας στην
Kύπρο.

Ωστόσο ο αγώνας τους δεν ευοδόθηκε απόλυτα καθώς οι διεθνείς
συγκυρίες, δεν επέτρεψαν στον
Kαι οι δύο πρόσφεραν μέγιστες
Kυπριακό λαό να υλοποιήσει το
υπηρεσίες στον λαό και στο Έθνος
MEΓA OPAMA TOY για ενσωμάτωση
αλλά η διασάλευση των σχέσεων
στον Eθνικό Kορμο της Aιωνίας
τους σε κρίσιμες στιγμές ζήμιωσε
Eλλάδος. O επικός αγώνας της
την ιερή υπόθεση της Kύπρου.
EOKA, 1955-59
οδήγησε με τις
ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Συμφωνίες
Οργάνωσε το Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου
Zυρίχης - Λονδί1950 (97% του ελληνικού πληθυσμού ψήφισαν υπέρ
νου
στην
της ένωσης).
Από το 1951 ανέλαβε έντονη διαφωτιστική εκστρατεία επί του κυπριακού ζητήματος.
Mετά την αποτυχία των συνομιλιών του με το
Bρετανό κυβερνήτη του νησιού στρατάρχη Xάρτινγκ
και τον υπουργό Aποικιών της Aγγλίας, εξορίστηκε
στις Σεϋχέλλες (9 Mαρτίου 1956-28 Mαρτίου 1957).
Mε την λήξη του Aγώνα και την υπογραφή των Συμφωνιών Kορυφής επέστρεψε στην Kύπρο την 1η
Mαρτίου 1959 και εκλέγηκε πρώτος πρόεδρος της
Kυπριακής Δημοκρατίας στις 13 Δεκεμβρίου.

στο Μέγαρο της ΣΕΚ (Λεωφ. Στροβόλου 11)
Θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα απευ-

ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ

θύνουν χαιρετισμό ο έντιμος Υπουργός Παιδείας

O Γεώργιος Γρίβας Διγενής γεννήθηκε στο Tρίκωμο.
Σπούδασε την στρατιωτική τέχνη στην Eλλάδα.

και Πολιτισμού Κώστας Καδής και ο εξοχότατος
Πρέσβης της Ελλάδος Ηλίας Φωτόπουλος
Κύριος ομιλητής: O Αναπληρωτής Καθηγητής
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου Γιώργος Ξενής με θέμα

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στην εκδήλωση θα ακουστούν βυζαντινοί ύμνοι
και τραγούδια

Eίναι ο άνθρωπος που την δεκαετία του 1950 μετάτρεψε τα αμούστακα παιδιά και τα κοριτσόπουλα
της Kύπρου, πειθαρχημένο αόρατο στρατό, που τα
έβαλε με τους σιδερόφρακτους στρατιώτες της
Bρετανικής Aυτοκρατορίας και τους νίκησε στο
στρατιωτικό πεδίο αγωνιστής που ανακηρύχθηκε
άξιος της Πατρίδας από τα Kοινοβούλια της
Kύπρου και της Eλλάδας.
Eκείνοι που αγωνίστηκαν μαζί του, τον είπαν ημίθεο, γίγαντα, πικραμένο ήρωα, Aκρίτα του
Eλληνικού Nότου, άλλοι τον μεγαλύτερο ήρωα του
σύγχρονου Eλληνισμού.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ

ε αίσθημα υπερηφάνειας
και άσβεστου σεβασμού,
το Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
και ο ΠΑΣΕΚ τίμησαν το περασμένο Σάββατο 16 Ιανουαρίου
2016 τη μνήμη του ήρωα Μάρκου Δράκου με τη διοργάνωση
του ετήσιου αγώνα Δρόμου.
Η ΣΕΚ καθιέρωσε αυτόν τον
αγώνα ως ελάχιστο φόρο
τιμής στον ήρωα που διετέλεσε
μέλος του γενικού συμβουλίου
του Κινήματος.
Ο αγώνας διεξήχθη με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών
όλων των ηλικιών με μαζική τη
συμμετοχή αθλητών του Σωμα-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Οι δύο ομιλητές εξήραν την
τεράστια προσφορά του ήρωα
Μάρκου Δράκου στον Εθνικοα-

Το παλικάρι των ψηλών ιδανικών που κατέκτησε
την αθανασία στο πεδίο της τιμής
τείου «Περικλής Δημητρίου».
Της τελετής εκκίνησης των
αθλητών προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα
του ήρωα εκ μέρους του προέδρου της Δημοκρατίας ,από
τον υπουργό Άμυνας, Χριστόφορο Φωκαίδη, τον αγγ της
ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα τις αδελφές του ήρωα Μεγαλήνη και

πελευθερωτικό

της

ΕΟΚΑ ’55 -’59, τονίζοντας, ότι
η αθλητική αυτή διοργάνωση
ζωντανεύει στη μνήμη μας την

Μαρία, εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, Δήμων και
οργανωμένων φορέων.

,στρατιωτικής

Μετά τον τερματισμό αθλητών
στο οίκημα της ΣΕΚ ακολούθησε τελετή απονομής επάθλων
στους πρωτεύσαντες.

ύθυναν χαιρετισμούς ο Υπουρ-

Στην παρουσία της ηγεσίας
του Κινήματος, πολιτικής

ηγεσίας

αγώνα

της

ΕΛΔΥΚ, του ΚΟΑ, της αστυνομίας και άλλων φορέων, απηγός Άμυνας κ. Χριστόφορος

αλησμόνητη μορφή του ήρωα ο
οποίος εκφράστηκε με ανιδιοτέλεια και είχε ως αποκορύφωμα τη ηρωική του θυσία.

Φωκαιδης και ο Επαρχιακός

Ο αγώνας τελέστηκε υπό την

γραμματέας της ΣΕΚ Λευκω-

αιγίδα του ΚΟΑ και την υψηλή

σίας - Κερύνειας Πάμπος

προστασία του υπουργού Άμυ-

Ιωαννίδης.

νας.

• Ο αγώνας δρόμου «Μάρκου
Δράκου» ζωντανεύει
στη μνήμη κάθε Έλληνα
Κύπριου την αλησμόνητη
μορφή του ήρωα
που έταξε τον εαυτό του
για τη λευτεριά
της πατρίδας

• Ο αδαμάντινος χαρακτήρας και η αγωνιστικότητα
του ήρωα, φωτεινός φάρος για Ελευθερία
και Κοινωνική Δικαιοσύνγη
• Ελπίδα και προοπτική να μετουσιωθούν σε πράξη
τα οράματα των ηρώων της ΕΟΚΑ για μια Κύπρο
ελεύθερη απαλλαγμένη από στρατεύματα κατοχής

Μεταφορά φλόγας από τα φυλακισμένα μνήματα στον
ανδριάντα του ήρωα. Ο Παναγιώτης Σαββίδης (μέσον)
συμμετέχει ανελλιπώς στον αγώνα για 30 συνεχή χρόνια
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Πάμπος Ιωαννίδης, επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λευκωσία - Κερύνειας

Εθνικό χρέος να παραμείνουμε προσκολλημένοι
στα ιδεώδη για τα οποία θυσιάσθηκε ο ήρωας

Ο

Μάρκος Δράκος αποτελεί αναμφισβήτητα μια ξεχωριστή μορφή
στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα
της ΕΟΚΑ 55-59 και κατέχει ξεχωριστή
θέση στο πάνθεο των Αθανάτων του
Κυπριακού Ελληνισμού.

Κατάθεση στεφάνου από τον α.γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα

Η δράση του στον απελευθερωτικό
αγώνα της ΕΟΚΑ 55 – 59 υπήρξε αξιοθαύμαστη. Ο Μάρκος Δράκος υπήρξε
αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής και γενναίος
μαχητής. Μπήκε στη φλογερή περιοχή
της δράσης, υψώθηκε ως σύμβολο
ελευθερίας και έκανε την πατρίδα του
πατρίδα κάθε ελεύθερου ανθρώπου.
Πρόσφερε ότι είχε και δεν είχε, αρνήθηκε τον εαυτό του, την οικογένειά του, το
κάθε τι και αυτήν ακόμα τη ζωή του για
την πατρίδα, στο βωμό της οποίας
θυσίασε τα πάντα χωρίς υπολογισμό.
Σήμερα, η μνήμη μας στρέφεται πίσω,
στις ανεπανάληπτες εκείνες στιγμές
του επικού απελευθερωτικού αγώνα
της Κύπρου. Το μυαλό μας στριφογυρίζει στα βουνά και στους κάμπους όπου
τα εκλεκτά μας παλικάρια, πιστοί στον
όρκο της ΕΟΚΑ, έδιναν τον υπέρ πίστεως και πατρίδος άνισο αγώνα εναντίων των Άγγλων Αποικιοκρατών.

Απότιση φόρου τιμής από τον υπουργό Άμυνας Χριστόφορο Φωκαϊδη

Συγκεντρωθήκαμε στην μνημόσυνη
αυτή τελετή, για να τιμήσουμε ένα από
τους πιο αγνούς και ευγενείς ήρωες του
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 5559, τον Ήρωα Μάρκο Δράκο, ο οποίος
την βροχερή νύχτα της 18 Ιανουαρίου
1957, στην περιοχή της Ευρύχου, το
λεβεντόπαιδο από την Λεύκα, πάνω
στον ανθό της νιότης του, έπεσε στο
πεδίο του εθνικού χρέους, ποτίζοντας
με το αίμα του το δένδρο της ελευθερίας.
Μετά τον απελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ, με πρωτοβουλία της ΣΕΚ, ανεγέρθηκε μνημείο με το άγαλμα του, σε
ένα σημαδιακό σήμερα σημείο της Λευκωσίας, στην πύλη Πάφου. Ο Μάρκος
Δράκος, με το χέρι υψωμένο δείχνει το
δρόμο του αγώνα για την τελική δικαίωση των πόθων του λαού μας, για να
ανατείλει και πάλι ήλιος της ελευθερίας στα σκλαβωμένα μας εδάφη.

Κατάθεση στεφάνου από την αδελφή του ήρωα

Ο υπουργός Άμυνας με βραβευθέντες

Η αθλητική αυτή διοργάνωση, ζωντανεύει στη μνήμη μας την αλησμόνητη
μορφή του, ο οποίος εκπροσωπεί μαζί

με τόσους άλλους λαμπρούς ήρωες του
απελευθερωτικού μας αγώνα, τον αληθινό πατριωτισμό, ο οποίος εκφράστηκε με ανιδιοτέλεια και είχε ως αποκορύφωμα την ηρωική τους θυσία.
Ο σημερινός Αγώνας Δρόμου, πέραν
από την αθλητική του υπόσταση, συμβολίζει την ακατάπαυστη προσπάθεια
του Κυπριακού Ελληνισμού για φυσική
επιβίωση του στη γη των προγόνων
του.
Ήρωες όπως ο Μάρκος Δράκος, μπορούν πάντα να μας εμπνέουν την αγωνιστικότητα και την επιμονή, για την
κατάκτηση ευγενών στόχων και υψηλών επιδόσεων.
Για 42 σχεδόν χρόνια, η Λευκωσία
δυστυχώς κατέχει το θλιβερό μετάλλιο
της μοναδικής διχοτομημένης πρωτεύουσας της Ευρώπης. Παρά την πλήρη
ένταξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή
οικογένεια, η δαμόκλειος σπάθη των
Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής
εξακολουθεί να αιωρείται πάνω από το
όμορφο νησί μας. Η θαλασσοφίλητη
Κερύνεια μας και άλλες περιοχές της
γενέθλιας γης εξακολουθούν να στενάζουν κάτω από την μπότα του Τούρκου
κατακτητή.
Αυτό μας επιβάλει ως υπέρτατο καθήκον και εθνικό χρέος, να παραμείνουμε
προσκολλημένοι στα ιδεώδη για τα
οποία θυσίασε τη ζωή του ο Μάρκος
Δράκος και οι συναγωνιστές του,
μέχρις ότου η λευτεριά ανοίξει τις
λυτρωτικές της φτερούγες πάνω από
την κατεχόμενη γη μας.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως με βραβευθέντες
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KOΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Τ

ην Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνεστίαση του
Ταμείου Ευημερίας του Σωματείου Μεταφορών
Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Λευκωσίας, στο
εστιατόριο «Χρυσανθής» στην Κακοπετριά. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκε και απεύθυνε σύντομο
χαιρετισμό ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταφορών Παντελής Σταύρου, ο οποίος
μαζί με τον γραμματέα του Σωματείου Χαράλαμπο Αυγουστή, (φωτο) έκοψαν την βασιλόπιττα,
ευχόμενοι το νέο έτος 2016 να είναι καλύτερο
από το περσινό. Τα μέλη του Σωματείου είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά μακριά
από το άγχος της καθημερινότητας και των
επαγγελματικών υποχρεώσεων.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ

Σεμινάρια για την παρενόχληση και βία στην εργασία

Η

Συνδικαλιστική
Σχολή
της
ΣΕΚ
πραγματοποιεί από τον
Μάρτη του 2015 σεμινάρια για την παρενόχληση και βία στους χώρους
εργασίας.
Τα σεμινάρια έχουν ως
βάση την Ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο σχετικά
με την Παρενόχληση και
τη Βία στην Εργασία, η
οποία υπεγράφη από
τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς εταίρους (ETUC,
BUSINESSEUROPE, UEAPME
και το CEEP) στις 26 Απριλίου 2007.
Ακολούθως οι κοινωνικοί
εταίροι της Κύπρου, μαζί
με το Υπουργείο Εργασίας, υπέγραψαν Δήλωση
Πολιτικής (14/09/2009)
μέσω της οποίας υιοθετούν τη Συμφωνία – Πλαίσιο και αποφάσισαν
όπως η Συμφωνία εφαρμοστεί στην Κύπρο και να περιλαμβάνεται στις συλλογικές συμβάσεις
όπως επίσης και να εφαρμόζεται
από όλους ανεξαρτήτως εάν υπάρχει συλλογική σύμβαση.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΔΙΓΕΝΗ
Τελείται την Κυριακή 24
Ιανουαρίου 2016 στην
εκκλησία Αγίου Νικολάου
στη Λεμεσό, το 42ο ετήσιο
μνημόσυνο του αρχηγού
της ΕΟΚΑ

Η ανάγκη κατάρτισης προέκυψε
τόσο από την ίδια τη ΣυμφωνίαΠλαίσιο όσο και από την ανάγκη να
αναδειχθεί ότι το φαινόμενο της
Εργασιακής Παρενόχλησης ή Κακομεταχείρισης είναι ένα γεγονός το
οποίο καταργεί βασικές αρχές της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του
σεβασμού της ψυχικής και σωματικής υγείας του εργαζομένου, και της
επαγγελματικής του ταυτότητας.
Είναι αναγκαία η ανάδειξη της
φύσης και των χαρακτηριστικών του
φαινομένου, ως και των καταστρο-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ
ΔΙΓΕΝΗ
Θα προστεί ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Θα ακολουθήσει πορεία προς το αρχηγείο
της ΕΟΚΑ και τον τάφο του Διγενή όπου θα τελεστεί τρισάγιο.
Ομιλία θα εκφωνήσει ο Κύπρος Μάνουλος, πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων
Αξιωματικών.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε
στο μυστήριο του γάμου μας που θα γίνει
το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016
στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας
Παντανάσσης (Καθολικής) στη Λεμεσό
και ώρα 10.00π.μ.
Το μυστήριο θα τελεστεί κατά τη διάρκεια
της Θείας Λειτουργίας

Αλκιβιάδης & Φεβρωνία
Οι γονείς:
Ανδρέας και Νίκη Γεωργίου
από Ύψωνα
Μάριος και Χρυστάλλα Χαραλάμπους
από Ύψωνα και Ακρωτήρι
Συγχαρητήρια και δείπνο στο Monte Caputo,
η ώρα 6.30μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μ

φικών συνεπειών σε ατομικό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο με την
επισήμανση, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Πλαίσιο μπορεί να ενσωματωθεί
στις συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής.
Οι στόχοι του σεμιναρίου εστιάζονται στην ευαισθητοποίηση όλων
των εμπλεκόμενων μερών για εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπών
πρόληψης.

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Η Συνδικαλιστική Σχολή, σε συνεργασία με τον κλινικό ψυχολόγο Δρ.
Γεώργιο Μαυρολεύτερο, έχει ήδη
πραγματοποιήσει οκτώ τέτοια σεμινάρια. Οι 185 συμμετέχοντες (συνδικαλιστικοί αξιωματούχοι και στελέχη), που προέρχονται από όλους

τους τομείς της οικονομίας έχουν
αξιολογήσει χρήσιμο σεμινάριο. Το
σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί και
αυτό το εξάμηνο σε όλες τις επαρχίες σε συνεργασία και πάλι με τον
κλινικό ψυχολόγο Δρ. Γεώργιο Μαυρολεύτερο με στόχο την ενημέρωση
όσο το δυνατόν περισσοτέρων στελεχών και τοπικών επιτρόπων στους
διάφορους χώρους εργασίας.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
25/01/2016 στη ΣΕΚ Πάφου
26/01/2016 στη ΣΕΚ Λεμεσού
27/01/2016 στη ΣΕΚ Αμμοχώστου
(Παραλίμνι)
28/01/2016 στη ΣΕΚ Λευκωσίας
29/01/2016 στη ΣΕΚ Λάρνακας.

Ο αδούλωτος Κυπριακός Ελληνισμός τίμησε
την επέτειο του Ενωτικού Δημοψηφίσματος

ε ποικίλες εκδηλώσεις οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών και άλλοι
πατριωτικοί φορείς τίμησαν την 76η
επέτειο του Ενωτικού Δημοψηφίσματος. Στη Λευκωσία στο οίκημα
των συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ
55-59 ομιλητής ήταν ο δρ. Κλείτος
Ιωαννίδης ο οποίος εξήρε τον
αγώνα για εθνική αποκατάσταση
της Κύπρου, στηλιτεύοντας με δριμύτητα την Βρετανική υποκρισία στο
μέγα θέμα της Κύπρου. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης έγινε φιλολογικό

μνημόσυνο στον τροπαιοφόρο του
ενωτικού αγώνα και
αδούλωτον
Έλληνα
αείμνηστο μητροπολίτη Κυρηνείας

Κυπριανό, αδελφό του τομεάρχη
Ρένου Κυριακίδη.
Στη Λεμεσό στην εκδήλωση για την
επέτειο του ενωτικού δημοψηφίσματος [φωτο] που έγινε στην κατάμεστη αίθουσα της ΣΕΚ Λεμεσού
κύριος ομιλητής ήταν ο εκπαιδευτικός Κλείτος Μακρίδης. Στην εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από
τον ΣΑΠΕΛ και τη ΣΕΚ Λεμεσού τιμήθηκαν μετά θάνατον οι Αγωνιστές
της ΕΟΚΑ Χριστόφορος Παπαδόπουλος και Ευριπίδης Θεοδούλου.
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Μικρά αλλά σπουδαία μυστικά
για επαγγελματική ανέλιξη
Ο

κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως
μόρφωσης, μπορεί να έχει σε
επιτυχίες στην επαγγελματική του
ζωή αρκεί να ξέρει τι θέλει, να
βάζει στόχους, να προχωρεί μπροστά με στρατηγική, να διακατέχεται από εργατικότητα και οποσδήποτε να έχει δυνατή θέληση για
σκληρή δουλειά.
Για να αυξήσει τα περιθώρια επιτυχίας επίσης πρέπει να γνωρίζει
καλά τον εαυτό του, τα δυνατά και
αδύνατά του σημεία. Ο συνδυασμός της αξιοποίησης των χαρισμάτων και ισχυρών του χαρακτη-

• Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι δική σας υπόθεση,
αρκεί να έχετε την αναγκαία θέληση

Η

11

Κλειδί για την επιτυχία
η αποτελεσματικότητα
στην εργασία

υψηλή αποτελεσματικότητα δεν είναι κάτι που
διδάσκεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι
κάτι που μπορεί να επιτυγχάνεται χάρις στο συνδυασμό:
1. Γνώσεων
2. Πληροφόρησης
3. Παρατηρητικότητας
4. Πείρας
5. Επιμονής, με αποφασιστικότητα και υπομονή
6. Σοφής χρήσης όλων των σχετικών δεδομένων

ριστικών με ταυτόχρονο αποφυγή
δυσάρεστων καταστάσεων , μεγι-

στοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας του.

Ο ΟΚΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Αν πράγματι θέλετε να ανεβείτε ψηλά καλό είναι να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψιν τα πιο κάτω.

1. Μη νομίζετε ότι η επιτυχία σας εξαρτάται από την ποσότητα των δυνατοτήτων σας. Η επιτυχία εξαρτάται
από το ποσοστό των δυνατοτήτων σας που αξιοποιείτε.
2. Η επιτυχία στη ζωή είναι το παιδί της σκληρής δουλειάς και της επιμονής. Η αποτυχία είναι επιτυχία που
αναβλήθηκε εάν το κουράγιο και η επιμονή οδηγούν τις πράξεις μας.

3. Ένα ινδικό ρητό λέει ότι, εάν ζείτε σε ποταμό, πρέπει να φιλέψετε με τους κροκόδειλους. Αυτό δείχνει πόση
σημασία έχει η προσαρμοστικότητα για επιβίωση και επιτυχία.

7. Έγκαιρης δράσης, στις κατάλληλες χρονικές στιγμές.
Ο καθένας μπορεί να αυξάνει την αποτελεσματικότητα του, στο δικό του ιδιαίτερο επαγγελματικό ή
άλλο τομέα, φτάνει να το θέλει. Οι οποιεσδήποτε
αποτυχίες δεν πρέπει να μας σταματούν, αλλά να
είναι ευκαιρίες για βελτίωση του τρόπου που εργαζόμαστε ή προσεγγίζουνε διάφορα θέματα.
Το ταξίδι για καλύτερη αποτελεσματικότητα δεν
σταματά ποτέ. Από κάθε εμπειρία μπορούμε να
παίρνουμε διδάγματα που θα είναι χρήσιμα για μελλοντικές εργασίες.

4. Αντιμετωπίστε κάθε δυσκολία και εμπόδιο με θετικό τρόπο. Θεωρήστε ότι αποτελούν ευκαιρίες εκμάθησης και
σαν μια πρόκληση, για να φτάσετε ψηλότερα.

5. Τα κλειδιά της επιτυχίας είναι τρία: Να είστε την κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο τόπο, να το καταλαβαίνετε ότι είστε εκεί και να ενεργείτε άμεσα.
6. Από τους καλύτερους τρόπους για την προσωπική σας ανάπτυξη και πρόοδο είναι να περιτριγυρίζεστε από
ανθρώπους πιο έξυπνους και πιο γνωστικούς από σας.
7. Εάν έχετε ένα στόχο που θέλετε να πετύχετε ή ένα έργο που θέλετε να κάνετε, εάν αποτύχετε να προετοιμαστείτε, τότε προετοιμάζετε την αποτυχία σας.
8. Η σκληρή δουλειά, όταν συνδυάζεται με έξυπνο τρόπο εργασίας, είναι συνταγή για επιτυχία. Πάντα υπάρχουν
καλύτεροι τρόποι να κάνετε κάτι και αυτούς πάντα να τους ψάχνετε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

Α

λήθεια τι θέλει ένας εργαζόμενος από τη δουλειά
του και πώς μπορεί να το πετύχει.

Η αυτογνωσία, η διερεύνηση του εσωτερικού κόσμου,
των αναγκών σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις
και η προεργασία που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος
για να έχει τις σωστές απαντήσεις αυτό στο μέγα
ερώτημα
Για να μπορείτε να απολαμβάνετε την επαγγελματική
σας ζωή, να προοδεύετε και να επωφελείται έτσι η
ψυχική και σωματική σας υγεία πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό σας το τι επιθυμείτε από την εργασία σας.
Οι λόγοι που κάνουν τους ανθρώπους να εργάζονται
και αυτά που θέλουν από το επάγγελμα τους είναι
πολλοί. Αρκετοί είναι κοινοί στους πλείστους
ανθρώπους αλλά για τον κάθε εργαζόμενο υπάρχουν

• Ξεκαθαρίστε τα επαγγελμτικά σας θέλω
και αναζητήστε τρόπους εφικτούς
για υλοποίησης τους
και ιδιαίτερα πράγματα που επιζητούν από την
επαγγελματική τους καριέρα.
Σε κάθε περίπτωση η γνώση του τι θέλουμε από τη
δουλειά μας είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους, για
τους εργοδότες, τους υπαλλήλους, την αποδοτικότητα, την πρόοδο, την κερδοφορία και την ευτυχία μας.
Τι είναι αυτά που επιζητούν οι εργαζόμενοι να έχουν
από την εργασία τους;
Τα χρήματα και η οικονομική εξασφάλιση δεν είναι οι
μόνοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι εργάζονται. Τα οικονομικά κέρδη βέβαια απαιτούνται.
Η αναγνώριση και η εκτίμηση του έργου που επιτελεί
ο εργαζόμενος είναι μια εξίσου σημαντική ανάγκη.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο εργαζόμενος επι-

ζητά την αναγνώριση από άτομα που σέβεται και
θαυμάζει για την αξία τους. Όταν το πετυχαίνει, τα
αισθήματα ικανοποίησης, αυτοπεποίθησης και ευτυχίας τον κάνουν να έχει μεγαλύτερη όρεξη για να
προσφέρει.
Η ανάγκη για έλεγχο του έργου που επιτελεί ο επαγγελματίας είναι έντονη και εκφράζεται με την επιθυμία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σε θέματα της
εργασίας που επιτελεί. Όταν το έχει αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες να πετυχαίνει τους στόχους που
του ανατίθενται.
Οι εργαζόμενοι θέλουν στη δουλειά τους να αισθάνονται ότι ανήκουν σε ομάδα. Η ενίσχυση του ομαδικού
πνεύματος εργασίας έχει τεράστια σημασία. Περιλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωση του εργαζόμενου
για την εξέλιξη των εργασιών ενός εγχειρήματος, τη
συμμετοχή του σε συναντήσεις και την κοινοποίηση
των αποτελεσμάτων.
Οι άνθρωποι θέλουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία να έχουν ευκαιρίες για ανέλιξη, εκπαίδευση, εμπλουτισμό των εμπειριών και για επιμορφωτικά ταξίδια. Οι δυνατότητες ικανοποίησης των προσδοκιών αυτών, ωθούν τους εργαζόμενους προς εποικοδομητικές και παραγωγικές συμπεριφορές.
Υπάρχει ταυτόχρονα η ανάγκη για καθοδήγηση του τι
απαιτείται από αυτούς και των στόχων που πρέπει
να πετύχουν. Επίσης θέλουν να γνωρίζουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους και το βαθμό της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων.
Οι γνώσεις σχετικά με το τι θέλουν οι άνθρωποι από
τη δουλειά τους, είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τους
εργοδότες και προϊστάμενους που θέλουν να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την ποιότητα ζωής των
υπαλλήλων τους. Ο εργαζόμενος αφού καταλάβει
καλά τις ανάγκες του, μπορεί καλύτερα να διοχετεύει
την ενέργεια του. Η επιτυχία μιας τέτοιας προσέγγισης έχει εξαιρετικά καρποφόρα αποτελέσματα για
όλους.

• Δεν αρκεί μόνο κάποιος
να έχει καλά διπλώματα ή
γνώσεις για να πετυχαίνει
τους στόχους του

Ας δούμε μερικά
σημεία που είναι
καλό πάντα να
θυμάστε,
στις
διαχρονικές σας
προσπάθειες για
να είστε πιο αποτελεσματικοί:

1. Σε κάθε πρόβλημα κρύβεται μια ευκαιρία τόσο
δυνατή που κυριολεκτικά καθιστά το πρόβλημα
πολύ μικρό. Πρέπει να τη βρίσκουμε και να την εκμεταλλευόμαστε.
2. Μην περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα, εάν
κάνετε πάντα τα ίδια. Εάν θέλετε καλύτερα αποτελέσματα, πάρτε πρωτοβουλία, δημιουργείτε και προχωρείτε προσεκτικά.
3. Ο αισιόδοξος βλέπει ευκαιρίες προς αξιοποίηση
σε κάθε αποτυχία ή καταστροφή, ενώ ο απαισιόδοξος βλέπει καταστροφή σε κάθε ευκαιρία.
4. Αποφεύγετε αναβολή εργασίας που δεν σας αρέσει να κάνετε. Είναι αιτία στρες. Η τμηματική υλοποίηση είναι καλός τρόπος να την κάνετε και να
απαλλαγείτε.
5. Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι δεν θα έκαναν τίποτα, εάν περίμεναν να κάνουν κάτι τόσο καλά που
όλοι οι άλλοι δεν θα έβρισκαν λάθος σε αυτό που
έχουν κάνει.
6. Ο έξυπνος άνθρωπος μπορεί και χρησιμοποιεί και
κερδίζει περισσότερα από τους εχθρούς του από
όσα ο ανόητος άνθρωπος από τους φίλους του.
7. Αντιμετωπίστε έξυπνα και δημιουργικά τις καθημερινές σας εμπειρίες. Εξετάστε το τι μάθατε από
αυτές και πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε παραγωγικά.
8. Όταν τελειώνετε μια εργασία, να διερωτάστε εάν
μπορούσατε να την είχατε κάνει πιο καλά, σε λιγότερο χρόνο. Προσπαθείτε να γίνεστε καλύτεροι αύριο
από ό,τι σήμερα.
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ι κλέφτες και οι απατεώνες έχουν βρει
ατέλειωτους τρόπους για
να σας κλέψουν τα υπάρχοντα. Μια λάθος κίνηση
θα μπορούσε να σας
κοστίσει το αυτοκίνητο
σας η ακόμα και την ίδια
σας την ζωή σε λίγα δευτερόλεπτα. Τα συστήματα
ασφαλείας του αυτοκινήτου κάνουν πιο δύσκολη
την δουλειά των ληστών
στην προσπάθεια τους να
κλέψουν το όχημα. Αλλά
οι κλέφτες πάντα βρίσκουν την λύση.

ψουν το αυτοκίνητο σας. Ο λόγος
που τοποθετείτε σε αυτό το
σημείο είναι για να σας κάνουν να
βγείτε από το όχημα σας και να το
πάρετε. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα
σε χώρους στάθμευσης όταν το
μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου
βρίσκεται κοντά σε τοίχο. Όταν
βγείτε έξω για να πάρετε τα
λεφτά χαρούμενος ένας κλέφτης
μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο
σας ενώ εσείς έχετε ανάψει την
μηχανή η έχετε τα κλειδιά πάνω

και να σας κλέψει το αυτοκίνητο
και να εκδιωχθεί. Επειδή όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα μπορείτε
να χτυπήσετε κιόλας με το ίδιο
σας το όχημα.
Αυτό συνέβη και σε μια νεαρή
μητέρα με το όνομα Kyri
Viehmann. Η γυναίκα ήταν στον
δρόμο και πήγε να κάνει τα ψώνια
των Χριστουγέννων. Και έπαθε
ακριβώς αυτό που σας περιγράψαμε παραπάνω...

Αυτό που μπορεί για σας να νομίζετε ότι είστε πολύ τυχεροί είναι
μια σκληρή μέθοδος για να κλέ-

ίναι επίσημο! Μπορείτε να
πάρετε πτυχίο στην...πίτσα,
στους Βίκινγκς, στο σερφ, ακόμη
και στο χάκινγκ. Η βρετανική
Μetro δημοσιεύει τις δώδεκα πιο
κουλές σπουδές που μπορεί να
κάνει κάνεις σε πανεπιστήμιο της
Μεγάλης Βρετανίας.

Southbank University): Κάπου σε
αυτόν τον κόσμο, ένας απόφοιτος
αυτής της σχολής γνωρίζει έναν
απόφοιτο της σχολής Ζυθοποιία
και απόσταξη, ερωτεύονται,
παντρεύονται και κάνουν τα πιο
απίστευτα και ταλαντούχα παιδιά.

Ζυθοποιία
και
απόσταξη
(Heriot-Watt University): Για να
μπορείτε να φτιάχνετε μόνοι τα
ποτά σας (και να τα πίνετε ελεύθερα)

Κουκλοθέατρο, Σχεδιασμός και
Παράσταση (Royal Central School
of Speech and Drama): Κάποιοι
θεωρούν τις κούκλες αυτές λίγο
τρομακτικές. Είναι απλά κούκλες
αλλά μπορούν να μιλάνε, να κουνιούνται και ουσιαστικά είναι η

Αμπελουργία και Οικολογία
(Plumpton College): Εντάξει, στην
Ελλάδα και στην Κύπρο δεν μας
φαίνεται και τόσο περίεργο αλλά
στην Αγγλία φαίνεται λίγο.
Η
Μελέτη
των
Βίκινγκς
(University College London): Και
φτάσαμε στο καλύτερο... Στο
τρίτο έτος οι φοιτητές περνούν
λίγο χρόνο στη Δανία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή την Σουηδία
όπου μπορούν να ντύνονται σαν
Βίκινγκς και να προκαλούν χαμό
στην πόλη.
Να έχει άραγε εργαστήρια στο

Γνωρίζετε ότι...

Τμήμα Σεξουαλικής Υγείας
(University of Central Lancashire):
Κάτι ήξεραν εκεί στο UCLan (σχολιάζει η Μetro), όταν έκαναν αυτό
το τμήμα. Αφού οι φοιτητές έτσι
κι αλλιώς θα «πειραματιζόντουσαν» όσο ήταν στο Πανεπιστήμιο,
γιατί να μην μάθουν να το κάνουν
με ασφάλεια;
Η τέχνη των Γιοτ (South Devon
College): Προφανώς δεν μαθαίνουν μόνο πως να καταναλώνουν
σαμπάνια.
Η τέχνη του ψησίματος (London

ταν ακούει κανείς τη λέξη αντισηψία του
έρχεται στο μυαλό ένα σωρό από μπουκάλια γεμάτα υγρά διαφορετικών χρωμάτων
και κυρίως με βαριά μυρωδιά.
Η αλήθεια είναι τα νοσοκομειακά αντισηπτικά έχουν αυτές τις ιδιότητες. Το καλύτερο
από αυτά όμως είναι άοσμο, άχρωμο και το
βρίσκει κανείς στην κουζίνα του.
Είναι πολύ απλά το διάλυμα νερού και αλατιού!

Σύμφωνα με μια διεθνή μελέτη που διεξήχθη
υπό την ηγεσία καναδών ερευνητών και
δημοσιεύθηκε στην έκδοση «New England
Journal of Medicine», ο προεγχειρητικός καθαρισμός των πληγών σε ανοικτά κατάγματα είναι
πιο αποτελεσματικός με τη χρήση αλατούχου νερού
από τη συνήθη πρακτική με σαπούνι και νερό.

Ο πολιτικός που σάρωσε!

Πού βρίσκονται οι δώδεκα πιο καλές σπουδές

Η επιστήμη του σερφ και τεχνολογία (Cornwall College) ...και για
κάποιο λόγο, κατά τη διάρκεια των σπουδών, δεν
μαθαίνετε πως να σερφάρετε Μπίτλς, Ποπ Μουσική
και Κοινωνία (Liverpool
Hope University): Για τους
λάτρεις των Μπίτλς αυτό
το πτυχίο θα ήταν ευκολάκι, εεε; Μη γελιέστε. Στα
μαθήματα περιλαμβάνεται
και «ο ρόλος της εντοπιότητας, ο χώρος και ο τόπος
και άλλα θέματα που αφορούν το
Merseyside».

Ό

Η μελέτη διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο McGill
(Μόντρεαλ) και το Πανεπιστήμιο McMaster και συμμετείχαν 41 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Νορβηγία και την Ινδία.
Περιλάμβανε περίπου 2.500 ασθενείς με ανοιχτά
κατάγματα στο πόδι και στο χέρι. Τα τραύματα
καθαρίστηκαν χρησιμοποιώντας είτε νερό και
σαπούνι είτε αλατούχο νερό, όπως και ένα από
τρία διαφορετικά επίπεδα πίεσης του νερού.

Φανταστείτε να έχετε
σταθμεύσει το όχημα σας έξω
από μια υπεραγορά. Λίγα λεπτά
αργότερα αφού έχετε κάνει τα
ψώνια σας και γυρνάτε στο αυτοκίνητο ξαφνικά παρατηρείτε ότι
πάνω στο υαλοκαθαριστήρα έχετε
κάποια λεφτά.

Ε

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο

Το καλύτερο αντισηπτικό
κρύβεται στην κουζίνα μας

προέκταση ενός ανθρώπινου
χεριού. Όπως είναι τέχνη και
κάποιοι θεώρησαν ότι σπουδάζεται.
Η
Μηχανική
της
Φωτιάς
(University
of
Central
Lancashire): Δεν συνίσταται
στους εμπρηστές.

τσεκούρι και διπλωματική στην
τέχνη της επιδρομή και της κατάκτησης;
Η Ηθική στο Χάκινγκ (Abertay
University) Ασχολίαστο...
Τσίρκο (Bath Spa University):
Καλά διαβάσατε. Εκεί θα μάθετε
τα πάντα για το τσίρκο.

ια μέρα σκοτώθηκε μια γυναίκα που ήταν μεγάλη πολιτικός και μεγαλοστέλεχος στο κόμμα της,
Μ
με υπουργεία και πολλές περγαμηνές. Όταν έφτασε

στον άλλο κόσμο, την υποδέχτηκε ο Άγιος Πέτρος και
της λέει:
- "Που θα ήθελες να περάσεις την αιωνιότητα σου,
στην Κόλαση ή στον Παράδεισο;¨"
Εκείνη το σκέφτεται λίγο και λέει:
- "Δεν είμαι σίγουρη."
- "Τότε", λέει ο Άγιος Πέτρος, "θα κάνουμε το εξής, θα
περάσεις 24 ώρες στην Κόλαση και 24 ώρες
στον Παράδεισο και μετά αποφασίζεις."
Η πολιτικός συμφωνεί. Πάνε λοιπόν, στην
Κόλαση. Εκεί η πολιτικός βλέπει όλους τους
πολιτικούς φίλους της που είχαν πεθάνει να
παίζουν γκολφ, να ποντάρουν στο καζίνο, να
πίνουν σαμπάνια, να φλερτάρουν με ωραίους
άντρες και πανέμορφες γυναίκες και γενικά
να διασκεδάζουν πολύ. Ακόμα και ο Διάβολος
ήταν μαζί τους και κάνανε παρέα, λέγοντάς
τους τα καλύτερα πρόστυχα και πικάντικα
ανέκδοτα. Όλα πολύ ωραία και η πολιτικός
περνούσε υπέροχα.
Πριν να το καταλάβει, πέρασαν οι 24 ώρες και
ήρθε ο Άγιος Πέτρος να την πάρει να πάνε
στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος ήταν ένα πολύ ήσυχο
μέρος με ήρεμη ατμόσφαιρα, οι άγγελοι έπαιζαν
γαλήνιαμουσική με τις άρπες και τις λύρες τους, οι
φιλόσοφοι μίλαγαν για τη ζωή και το θάνατο και
όλοι μαζί συζητούσαν με τον Θεό που ήταν πολύ
γλυκός κι ευχάριστος τύπος. Η πολιτικός αισθανόταν πολύ όμορφα και πριν να το καταλάβει, πέρασαν
και αυτές οι 24 ώρες, ώσπου ήρθε ο Άγιος Πέτρος να
τι ρωτήσει τι αποφάσισε τώρα που είδε και τα δύο
μέρη.
Η πολιτικός το σκέφτεται λίγο και του λέει:
- "Ο Παράδεισος ήταν πολύ ωραίος και γαλήνιος,
αλλά στην Κόλαση ήταν όλοι οι φίλοι μου και διασκέδαζαν πιο πολύ, οπότε θα προτιμήσω την Κόλαση."
Ο Άγιος Πέτρος σέβεται την επιθυμία της και την
στέλνει στην Κόλαση.
Όμως, η Κόλαση ήταν λίγο διαφορετική τώρα, ένα
διαλυμένο μέρος με αποπνικτική ατμόσφαιρα και
όλοι οι φίλοι της πολιτικού δούλευαν στα κάτεργα
και κουβαλούσαν τεράστιες πέτρες, ενώ και ο Διάβολος ήταν πάνω από τα κεφάλια τους και τους διέταζε συνεχώς. Η πολιτικός δυσαρεστημένη πάει και τον
ρωτά:
- "Τι έγινε εδώ; Προχθές όλα ήταν τόσο ωραία και
όλοι διασκέδαζαν."
Και ο Διάβολος της απαντά:
- "Τότε είχαμε προεκλογική εκστρατεία, σήμερα μας
ψήφισες!!!"

Σοβαρά … αστειάκια

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Βάζουν χρήματα στους υαλοκαθαριστήρες
και κλέβουν το αυτοκίνητό σας
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

5 υγιεινές τροφές- γεύματα της τελευταίας στιγμής

Τ

α αμφίψωμα (σάντουιτς) αποτελούν την καλύτερη και ευκολότερη λύση για ένα γρήγορο
γεύμα. Το ψωμί ολικής άλεσης
είναι γεμάτο φυτικές ίνες που σε
χορταίνουν και μπορείς να
το συνοδεύσεις με οτιδήποτε επιθυμείς προκειμένου να φτιάξεις ένα γρήγορο και ελαφρύ γεύμα.

αποτελούν ένα υπέροχο και γρήγορο γεύμα. Να προτιμάς ωστόσο τις
συσκευασίες που περιέχουν νερό,
καθώς συνηθίζουν να έχουν λιγότερες θερμίδες από αυτές με το

Γιαούρτι χωρίς λιπαρά
Από μόνο του το γιαούρτι
ίσως σου φαίνεται μόνο
σαν σνακ. Όταν όμως το
γεμίσεις με φρούτα και
ξηρούς καρπούς, τότε
έχεις στη στιγμή ένα θρεπτικό γεύμα. Είναι καλύτερο να προτιμήσεις τις
μεγάλες συσκευασίες και να ρίχνεις
όση ποσότητα θέλεις κάθε φορά σε
ένα μπολ, ώστε να μην πεινάσεις
σύντομα πάλι.
Τόνος ή κοτόπουλο σε κονσέρβα
Αυτά τα γεμάτα πρωτεΐνη πακέτα
δε χρειάζονται μαγείρεμα και έτσι

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Υλικά:
1 κιλό πράσα
2 κλαράκια σέλινο ή σέλερι
150 ml Παρθένο Ελαιόλαδο
3-4 τομάτες μεγάλες ώριμες και
ψιλοκομμένες
700 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
300 γρ. κιμά χοιρινό
350 γρ. φρυγανιά τριμμένη
1 αυγό
3 κουτ. σούπας κρασί λευκό
3 κουτ. σούπας γάλα φρέσκο 3.5%
2 κουτ. σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
Ανάλογο αλάτι και πιπέρι
Λίγο Αλεύρι

αμυγδάλου

13

SUDOKU

Τα αμύγδαλα αποτελούν εξαιρετική πηγή καλών πρωτεϊνών και
λιπαρών, που σε κρατούν χορτάτη
για περισσότερο χρόνο.
Τόσο τα αμύγδαλα όσο και
το βούτυρο αμυγδάλου
ταιριάζουν πολύ με το
γιαούρτι ή με το ψωμί.
Φρούτα

ελαιόλαδο. Άνοιξε το καπάκι, πρόσθεσε μία ιδέα μουστάρδας ή ελαφριάς μαγιονέζας για γεύση και
απόλαυσε το γεύμα σου συνοδεύοντάς το με το ψωμί ολικής άλεσης.

Ίσως σου φαίνεται πολύ
προφανής επιλογή υγιεινού σνακ, αλλά τα φρούτα
αποτελούν και μία πολύ
ευέλικτη προσθήκη στα
γεύματά σου. Προσθέτουν
γλυκύτητα και γεύση στο
γιαούρτι και φαντάσου πόσο πιο
γευστικό θα είναι εκείνο το
σάντουιτς με το βούτυρο αμυγδάλου αν του προσθέσεις μερικά κομμάτια μπανάνας ή μήλου.

Αμύγδαλα και βούτυρο

Κεφτέδες με πράσα και τομάτα
Εκτέλεση:
Πλένουμε τα πράσα και το σέλινο
και τα χοντροκόβουμε σε μεγάλα
κομμάτια. Σε μία κατσαρόλα,
τοποθετούμε τα πράσα με το σέλι-

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

νο, το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Άλτις Χανιά Κρήτης (ΠΓΕ), τις
ψιλοκομμένες ώριμες τομάτες.
Προσθέτουμε νερό καυτό και αφήνουμε να μισομαγειρευτούν για
μισή ώρα περίπου. Με τα υπόλοιπα υλικά, ζυμώνουμε τους κεφτέδες, τους πλάθουμε, τους αλευρώνουμε και τους τοποθετούμε επάνω
από τα χορταρικά που ήδη σιγοβράζουν στην κατσαρόλα.
Αφήνουμε να βράσουν για περίπου
15 λεπτά, γυρίζουμε τους κεφτέδες
και από τις δυο πλευρές και μαγειρεύουμε για 15 λεπτά ακόμα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα θα σε μπερδέψει κάπως, αλλά
εσύ οφείλεις να κάνεις μια προσπάθεια να
δεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα, γιατί αυτά
που σε χαλάνε μπορεί τελικά να είναι πιο
ανούσια απ’ όσο πιστεύεις… Ίσως απλώς να
σε έχει πάρει από κάτω και να τα βλέπεις όλα
απαισιόδοξα. Άλλαξε οπτική και όλα μονομιάς θα καλυτερέψουν.
Ταύρος: Θα πρέπει να δεις τα πράγματα
αλλιώς. Η απογοήτευση σε κάνει δύστροπο
και δυσλειτουργικό, γι’ αυτό πρέπει άμεσα να
αλλάξεις οπτική. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να
ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου, που
είναι πάρα πολλές.
Δίδυμοι: Θα έχεις αρκετό τρέξιμο και υποχρεώσεις για εσένα. Και εκεί που θα νομίζεις ότι
έχεις τελειώσει και τα έχεις τακτοποιήσει
όλα, νέες εκκρεμότητες θα εμφανίζονται και
θα σε κάνουν να είσαι σε μια συνεχή εγρήγορση. Μην το βάλεις κάτω! Δες το σαν ευκαιρία
να ξεμπερδεύεις μια και καλή.
Καρκίνος: Σου δίνεται η ευκαιρία να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να κάνεις κινήσεις,
που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς και να
βγεις από τη στασιμότητα που σε χαρακτηρίζει τον τελευταίο καιρό. Μην κάνεις βιαστικές
κινήσεις και μην προσπαθήσεις να τα κάνεις
όλα μαζί, γιατί θα γίνουν λάθη.
Λέων: Είσαι γεμάτος ενέργεια και όρεξη να
κάνεις διάφορα πράγματα. Όχι μόνο αυτά
που πρέπει, αλλά και αυτά που επιθυμείς.
Γενικά έχεις πάρει φόρα και δεν σε σταματά

τίποτα. Θέλεις να διώξεις κάθε τι που έχει
μείνει στάσιμο στη ζωή σου και πραγματικά
μπορείς να το καταφέρεις, αρκεί να ζητήσεις
τη βοήθεια των δικών σου
Παρθένος: Θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις
αρκετά ζητήματα που σε απασχολούν και να
προχωρήσεις τα σχέδια σου σε μεγάλο βαθμό.
Κάνε έναν καλό προγραμματισμό για να μην
αγχωθείς και πάρε με τη σειρά τις υποχρεώσεις σου. Έτσι, θα μπορέσεις να κάνεις αρκετά πράγματα χωρίς να νιώσεις ότι κουράζεσαι. Να είσαι σε εγρήγορση και να μην αφήσεις καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη.
Ζυγός: Θα μπορέσεις να προωθήσεις αρκετά
ζητήματα και να βρεις λύσεις σε προβλήματα
που σε απασχολούν, μόνο και μόνο επειδή η
ένταση που αισθάνεσαι δεν καταστέλλεται με
τίποτα. Μπορείς να ασχοληθείς μέχρι και με
καλλιτεχνικής φύσεως θέματα, για να προωθήσεις όλες τις ιδέες που σου έρχονται στο
μυαλό.
Σκορπιός: Σε έχουν εκνευρίσει οι κωλυσιεργίες και θέλεις να ξεμπερδεύεις με εκκρεμότητες τους παρελθόντος, για να βάλεις μπροστά
νέα σχέδια που έχεις στο μυαλό σου. Όλα θα
γίνουν, αρκεί να κάνεις λίγη ακόμη υπομονή.
Να θυμάσαι ότι δεν μπορείς να αναλάβεις
νέες υποχρεώσεις, αν δεν τελειώσεις με τις
ήδη υπάρχουσες.
Τοξότης: Η τύχη σου χαμογελά και αρκετές
αναποδιές θα βρουν τη λύση τους και θα
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, από

κάποια τυχαία γεγονότα που θα συμβούν.
Έτσι θα απαλλαγείς από το άγχος που νιώθεις και θα ηρεμήσεις. Αν καταφέρεις μάλιστα
να μη χάσεις την πίστη στον εαυτό σου και
παραμείνεις προσηλωμένος στους στόχους
σου, όλα θα πάνε πολύ καλά.
Αιγόκερως: Θα αισθανθείς δικαιωμένος από
τις επιλογές που έχεις κάνει, καθώς βλέπεις
τα αποτελέσματα, που είναι προς όφελός
σου. Εκείνο που θα σε απασχολήσει είναι πού
να διοχετεύσεις όλη την ενέργεια και τη δημιουργικότητα που νιώθεις να βράζει μέσα σου.
Μπορείς να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό
σου και να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν.
Υδροχόος: Θα πρέπει επιτέλους να βάλεις ένα
πρόγραμμα στη ζωή σου. Υπάρχουν πράγματα που δεν πάνε καλά και γνωρίζεις ποια
είναι. Απλώς δεν παίρνεις απόφαση να
κάνεις κάτι γι’ αυτά. Ίσως είναι μια καλή
στιγμή για αποφάσεις αφού πρώτα ακολουθήσεις το ένστικτό σου.
χθείς: Κάποιες απρόσμενες καταστάσεις θα
κάνουν τη μέρα λίγο δυσάρεστη ή στην καλύτερη περίπτωση, λίγο έντονη για εσένα. Θα
χρειαστεί να αντιμετωπίσεις έκτακτα γεγονότα και αυτό θα σε βγάλει εκτός προγράμματος. Μείνε ψύχραιμος και ζήτα βοήθεια από
τους δικούς σου ανθρώπους, για να μην
πελαγώσεις. Αν δεν ξεφύγεις και πάρεις τα
πράγματα με τη σειρά, τότε θα είσαι πολύ
αποτελεσματικός.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

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

Αντιμετωπίζοντες τήν πρόκλησιν των Τούρκων στασιαστών

ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΑΡΕΤΑΣ:
ΕΔΕΙΞΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΑΥΛΙΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΕΞΕΔΗΛΩΘΗ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΠΟΙΑΙ ΣΚΟΤΙΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΗΔΡΕΥΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ.
Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗ ΜΕΤΑ ΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΟΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΙΣΕΤΙ ΦΟΡΑΝ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΟΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΝ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣΙΝ. ΤΩΡΑ ΟΤΕ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΝΕΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΧΥΘΕΝΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Ο ΛΑΟΣ ΖΗΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

1. Ο αριθμός 05236 κερδίζει μια τηλεόραση LCD 40’’ TOSHIBA
2. Ο αριθμός 11245 κερδίζει ένα μίξερ
KENWOOD
3. Ο αριθμός 07110 κερδίζει μια σιδερόπρεσα PHILIPS
4. Ο αριθμός 05588 κερδίζει μια Γκριλιέρα
BOSCH
5. Ο αριθμός 07864 κερδίζει ένα DVD
SONY
6. Ο αριθμός 13319 κερδίζει μια μηχανή
choco latte KENWOOD
7. Ο αριθμός 08919 κερδίζει ένα αποχυμωτή KENWOOD
8. Ο αριθμός 14734 κερδίζει ένα μπλέντερ
MOULINEX
9. Ο αριθμός 16091 κερδίζει ένα στεγνωτήρα μαλλιών
10. Ο αριθμός 02696 κερδίζει ένα σίδερο
ατμού AEG
11. Ο αριθμός 08813 κερδίζει φορητό
υπολογιστή TOSHIBA
12. Ο αριθμός 02394 κερδίζει ένα καταψύκτη ΙΚΟΝ
13. Ο αριθμός 19959 κερδίζει μια ηλεκτρική σκούπα PHILLIPS
14. Ο αριθμός 17912 κερδίζει μια μηχανή
Nescafe dolce gusto KRUPS
15. Ο αριθμός 13666 κερδίζει μια χύτρα
ταχύτητας FISSLER
16. Ο αριθμός 01597 κερδίζει ένα
Tepanyaki grill PALSON
17. Ο αριθμός 19513 κερδίζει ένα μίξερ
φραπέ ALFIC-INOX
18. Ο αριθμός 01206 κερδίζει ένα βραστήρα νερού KENWOOD
19. Ο αριθμός 12711 κερδίζει ένα μέιξερ
χεριού BOSCH
20. Ο αριθμός 02402 κερδίζει ένα σίδερο
μαλλιών BABYLISSS

ΓΝΩΜΙΚΟ

21. Ο αριθμός 19132 κερδίζει ένα πλυντήριο ρούχων ZANUSSI
22. Ο αριθμός 12699 κερδίζει ένα ψυγείο
νερού TREDIA
23. Ο αριθμός 14882 κερδίζει μια φριτέζα MOULINEX
24. Ο αριθμός 17375 κερδίζει μια ηλεκτρική ξυριστική μηχανή PHILLIPS
25. Ο αριθμός 02858 κερδίζει καφετέρια
BOMANN
26. Ο αριθμός 11376 κερδίζει μια
Καπηριέρα AEG
27. Ο αριθμός 05877 κερδίζει ένα αερόθερμο φουρνάκι GRUPPE
28. Ο αριθμός 17687 κερδίζει ένα σετ
κατσαρόλες IZZY PARIS
29. Ο αριθμός 17093 κερδίζει ένα λεμονοστύφτη KENWOOD
30. Ο αριθμός 02821 κερδίζει ζυγαριά
μπάνιου TANITA
31. Ο αριθμός 05068 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
32. Ο αριθμός 04891 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
33. Ο αριθμός 04464 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
34. Ο αριθμός 17567 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
35. Ο αριθμός 09219 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
36. Ο αριθμός 15215 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
37. Ο αριθμός 01898 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
38. Ο αριθμός 12271 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
39. Ο αριθμός 06462 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ
40. Ο αριθμός 15538 κερδίζει μια διανυκτέρευση στα καταλύματα της ΣΕΚ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Ο άνθρωπος, όταν
τελειωθεί, γίνεται το
άριστο εκ των πλασμάτων, αν όμως απομακρυνθεί από το νόμο
και τη δικαιοσύνη,
γίνεται το χειρότερο
από όλα.
Πλάτωνας

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΟΥ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Παρασκευή
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
Παρασκευή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Κυριακή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
Κυριακή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Σάββατο
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 15 – 18/1/16
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
2-5
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Δευτέρα
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
0-7
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-6
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
8-0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-5
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ.ΧΩΡΙΟΥ- ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
0-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΣΕΚ ΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.1.2016 και ώρα 6.30 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ- ΑΤΕ-ΕΠΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ {7.30}

6-2
2-4
1-2
2-4
2-6
0-1
2-1
0-3

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.1.2016 και ώρα 2.30 μμ.
ΣΕΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΣΙΟΥ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΟΡΘΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.1.2016 και ωρα 2.30 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΙ Ομάδες ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ, ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ και Π & Σ. Ζακακίου έχου
ΚΕΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
της Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – Ε.Μ.Ανθούπολης
4-2
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου
4-1
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚ.Αγ. Τριμιθιάς – ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρ.Σκυλλούρας 2-1
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – Η ΑΚΑΝΘΟΥ
3-3
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
0-3
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΘΟΙ Καπέδων
3-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΘΟΙ Τσερίου
6-1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
1-0
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
3-0
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
2-3
Για το Πρωτάθλημα της Ενιαίας Κατηγορίας, διεξάγεται την
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016, στις 8.00 μ.μ., στο Γήπεδο Pascal, ο
αναβληθείς αγώνας ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΠΑΟ Κάτω Μονής της
03.01.2016.

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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ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΚΟΝΤΑΨΕ Η ΔΕΡΥΝΕΙΑ

κόνταψε στο Ζακάκι η φιλόδοξη
Δερύνεια κι έμεινε δύο βαθμούς πίσω
από την κορυφή. Η Καρμιώτισσα συνεχίζει
ακάθεκτα, ενώ ο Οθέλλος που απέδρασε με
το διπλό από τη Ξυλοφάγου μπήκε σε τροχιά τίτλου. Ο Ολυμπιακός με τρίποντο
εκτός γλυκοκοιτάζει τον Όλυμπο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α Ε Λ : ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΦΡΕΝΗΡΗ ΚΟΥΡΣΑ ΤΗΣ ΑΕΚ
• Ήττα με προεκτάσεις για την ομάδα της Λάρνακας
- Ξύπνησε το θηρίο δαγκώνοντας την πρωτοπόρο

• Νέες απώλειες για ΑΠΟΛΛΩΝΑ - Καλή αλλά χωρίς
κέρδος η παρουσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

• Πήρε τα πάνω του ο ΑΠΟΕΛ που πλησιάζει ολοένα
και πιο κοντά στην κορυφή με το νέο τρίποντο

• Με δράστη τον Ράνο ο ΑΡΗΣ έκλεψε βαθμό από τη
ΔΟΞΑ σ’ ένα μέτριο αγώνα

• Οδοστρωτήρας η «Μεγάλη Κυρία» εξουδετέρωσε
τα μουρμουρητά των «3» συνεχών ισοπαλιών

• Σπουδαία εμφάνιση για την ΠΑΦΟ που ωστόσο
δεν κατάφερε να νικήσει

Π

ήγαν όλα στραβά για την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Εκτός από τους τρεις
βαθμούς έχασε και τον αμυντικό
ογκόλιθο Ν. Καταλά που τιμωρείται
με δύο αγωνιστικές ενώ Λαμπάν και
Μιντίκκης αποχώρησαν τραυματίες.
Από την άλλη, στην ΑΕΛ τρίβουν τα
χέρια τους από χαρά για τη σπουδαία
νίκη η οποία σηματοδοτεί την αναγέννηση της άλλωτε κραταιάς ομάδας. Στο «Σκαλιώτικο» στρατόπεδο
πνέουν μένεα κατά του διαιτητή Β.
Δημητρίου.
Συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία
ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε νέα νίκη αγγίζοντας
το 4ο σκαλί από την κορυφή. Η ισοπαλία Απόλλωνα - Ομόνοιας αποδείχθηκε ευνοϊκότατη για τους «πρωταθλητές». Η Ένωση πάλεψε αλλά η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής.
Μαγκωμένος για άλλη μια φορά
παρατάχθηκε ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ εξακολουθώντας να προβληματίζει τους
φίλους του. Το πρόβλημα στο σκοράρισμα έκανε ξανά έντονη την εμφάνιση του. Η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν καλύτερη
αλλά η ισοπαλία στο «Τσίρειο» μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία.
Ο Αντώνης Ράνος ανήμερα της γιορ-

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΑΝΟΔΟΥ Η ΜΕΑΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ν

ίκησε εκτός η ΜΕΑΠ και μπήκε στην
πρώτη τετράδα, έξι βαθμούς πίσω από
τον πρωτοπόρο Ακρίτα που στραβοπάτησε
στο «Μακάρειο». Η Αλκή άλωσε το γήπεδο
της Αμαθούντας παραμένοντας σε απόσταση βολής ενώ ο φιλόδοξος Χαλκάνωρας
αυτοκτόνησε στην Ξυλοτύμπου.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
15.00
17.00
17.00
19.00

Πάφος - Νέα Σαλαμίνα ......................... 2 -2

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
19.00 ΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Για 8ο παιχνίδι φέτος
ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ δεν κατάφερε να
πετύχει τέρμα και σε συνδιασμό
με τις μέτριες εμφανίσεις,
προβληματίζει βαθύτατα την
ηγεσία και τους φίλους της ομάδας
τής του χάρισε ένα χρυσό βαθμό στην
ομάδα του σκορπώντας ρίγη χαράς
στους φίλους του ΑΡΗ, έστω κι αν η
εμφάνιση δεν ήταν καλή. Δίκαιο το
αποτέλεσμα, είπε ο τεχνικός της
ΔΟΞΑΣ Λ. Χατζηλούκας.
Βαθμολογικό άλμα για τον ΕΘΝΙΚΟ
Άχνας μετά το 3ο συνεχόμενο τρίποντο που του ανεβάζει τη ψυχολογία
στα ύψη. Τουναντίον, σημαντικό
πισωγύρισμα θεωρείται η ήττα για
τον ΕΡΜΗ. Με τη διαιτησία τα έβαλε ο
πρόεδρος των ηττημένων Λ. Φανιέρος.

Συμβιβάσθηκαν ΠΑΦΟΣ και ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ με την ομάδα του Απόστολου
Μακρίδη να είναι πολύ καλύτερη. Η

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο

Λεβαδειακός εκπόρθησε το
«κάστρο» του Αστρομερίτη και
οδηγεί σταθερά την κούρσα. Η
Πέγεια τον παρακολουθεί από
κοντά ενώ ο Ονήσιλλος έκοψε αρκετά πίσω από την κορυφή.
Αξιοσημείωτες εκτός έδρας νίκες
για ΑΕΝ και Ασπίδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ CYTAVISION
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΡΜΗΣ
PRIMETEL
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΦΟΣ
CYTAVISION
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΑΡΗΣ
CYTAVISION

15.00 ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
CYTAVISION
18.00 ΝΕΑ ΣΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΚ
CYTAVISION

Τονωτική ένεση στην κατάλληλη στιγμή θεωρείται η ευρεία νίκη της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ επί της ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ. Η
«Κυρία» που έπαιξε σοβαρά, πειθαρχημένα και παθιασμένα έδειξε ότι
θέλει να γυρίσει σελίδα. Ήταν η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία της Αγίας
Νάπας που εξακολουθεί να παραμένει
η μόνη ομάδα χωρίς νίκη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

CYTAVISION

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΔΟΞΑ
ΑΠΟΕΛ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΕΡΜΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΠΑΦΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΑΕΚ - ΕΘΝΙΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ - ΑΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ομάδα της Αμμοχώστου πέτυχε την
ανατροπή στο 96’. Προς τιμήν του ο
προπονητής των φιλοξενουμένων
δήλωσε ότι η ΠΑΦΟΣ άξιζε τη νίκη.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

• Οι ξενοδόχοι αθετούν τα συμφωνηθέντα πυροδοτώντας εργατική αναταραχή

Συνέντευξη

ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Πως επηρέασε η κρίση
τους κλάδους της Βιομηχανίας
με τον Νεόφυτο Κωνσταντίνου
γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας
Βιομηχανικών ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ

Σ

1

Πώς η κρίση επηρέασε τον κλάδο σας; Η
κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την
Ομοσπονδία Βιομηχανικών (ΟΒΙΕΚ) ιδιαίτερα
σε κάποιους κλάδους αφού είναι γνωστό ότι η
ΟΒΙΕΚ είναι πολυκλαδική.
Οι κλάδοι που ήταν εξαρτώμενοι από τον
κατασκευαστικό τομέα όπως οι μεταλλουργοί
και οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων έχουν
υποστεί την μεγαλύτερη φθορά. Μεγάλη απώλεια είχε και ο κλάδος των εισαγωγέων αυτοκινήτου που λόγω της κρίσης είχαν μειωθεί οι
πωλήσεις των αυτοκινήτων.
Γενικά όλοι οι κλάδοι της Ομοσπονδίας έχουν
πληγεί λόγω των μαζικών απολύσεων μεσούσης της κρίσης.

2

Ποιες οι οξύτερες επιπτώσεις της κρίσης
για την Ομοσπονδία σας; Οι οξύτερες επιπτώσεις ήταν η απώλεια μεγάλου αριθμού
μελών με συνεπακόλουθο να επηρεαστούν και
τα οικονομικά της ΟΒΙΕΚ. Οι συνεχείς διαπραγματεύσεις με τους συνδέσμους των εργοδοτών
και τις επιχειρήσεις ξεχωριστά με τις απαιτήσεις τους για μειώσεις ωφελημάτων για να
μπορέσουμε να κρατήσουμε θέσεις εργασίας.
Οι συνεχείς παραβιάσεις των συλλογικών
συμβάσεων και ο φόβος των εργαζομένων να
αντιδράσουν μήπως και απολυθούν, οι συνεχείς απολύσεις των εργαζομένων υποτίθεται
ψηλά αμειβόμενων και η αντικατάσταση τους
με φθηνά εργατικά χέρια κυρίως κοινοτικούς.
Αυτά ήταν προβλήματα που αντιμετωπίζανε
καθημερινά στους χώρους δουλειάς και που
δυστυχώς συνεχίζονται και σήμερα σε πιο
μικρό βαθμό ευτυχώς.

τις αγωνιστικές επάλξεις μπαίνουν ξανά οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
για θωράκιση των δικαιωμάτων τους
τα οποία επλήγησαν βαρύτατα από
τις αντεργατικές πρακτικές των
εργοδοτών και τις συνεχείς παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων.
Τα Συμβούλια των συντεχνιών ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ και ΠΕΟ σε
κοινή συνεδρία τους στις 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν να διεκδικήσουν
δυναμικά τα δικαιώματα τους και να
θωρακίσουν τις κατακτήσεις τους
που κινδυνεύουν.
Τις συντεχνίες προβληματίζει βαθύτατα η αθέτηση της συμφωνίας του
2013, με την οποία οι εργαζόμενοι
έκαμαν τεράστιες παραχωρήσεις
λόγω των ιδιόμορφων συνθηκών που
προκάλεσε η κρίση. Η άρνηση των
ξενοδόχων να επαναφέρουν τα ωφελήματα ως είχαν από την 1/1/2016,
δημιουργεί έντονη αγανάκτηση και
θυμό ανάμεσα στους εργαζόμενους.
Οι συντεχνίες εκφράζουν την απογοήτευση τους για την απάθεια του
Υπουργείου Εργασίας στις καταγγελίες των εργαζομένων και του Συνδικαλιστικού Κινήματος για την ασυδοσία που επικρατεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Σε κοινή ανακοίνωση τους τονίζουν: «Εκφράζουμε την
έντονη διαμαρτυρία των εργαζομένων για την απροθυμία του Υπουργείου Εργασίας να αντιληφθεί τα

προβλήματα των εργαζομένων και
την ανάγκη η πολιτεία και πρώτιστα
το Υπουργείο Εργασίας να πάρουν
μέτρα στήριξης των εργαζομένων, τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για την
επικράτηση δικαιοσύνης και εργατικής ειρήνης στον ευαίσθητο τομέα
του τουρισμού.

√ Έτοιμοι να μπουν
στη μάχη για θωράκιση
των δικαιωμάτων τους
Εδώ και δύο χρόνια παραγνωρίζεται
προκλητικά το αίτημα των εργαζομένων για νομική ρύθμιση βασικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων σαν
ελάχιστη υποχρέωση του κράτους
και μέτρο στήριξης των εργαζομένων.

Είναι αδιανόητο χιλιάδες οικογένειες
να περιμένουν το ανεργιακό 2,3 ή 4
μήνες, σε συνθήκες εξαθλίωσης και
να μην επιλύεται ένα απλό για μας
θέμα. Οι Συντεχνίες δηλώνουν την
αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν δυναμικά πλέον τα δικαιώματα των εργαζομένων και άς αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους».

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Με βάση τα πιο πάνω τα Συμβούλια
των Συντεχνιών μας προετοιμάζονται να διεκδικήσουν δυναμικά τα
δικαιώματα των εργαζομένων στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Καθορίστηκαν ανοικτές Επαρχιακές
Συνελεύσεις για ενημέρωση των
εργαζομένων ως εξής:

ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ

• Λευκωσία 2 Φεβρουαρίου – Οίκημα
ΠΕΟ

Τα Συμβούλια μας καταγγέλλουν επίσης την αναλγησία που επιδεικνύεται από το Υπουργείο στο θέμα της
έγκαιρης καταβολής του ανεργιακού
επιδόματος παρά τις επανειλημμένες
καταγγελίες των Συντεχνιών μας
προς την ίδια την Υπουργό Εργασίας.

• Πάφος 1 Φεβρουαρίου – Οίκημα
ΣΕΚ

• Λεμεσός 3 Φεβρουαρίου – Οίκημα
ΣΕΚ
• Λάρνακα 4 Φεβρουαρίου – Οίκημα
ΠΕΟ
• Αμμόχωστος 8 Φεβρουαρίου

Καρποφόρα η συνάντηση ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
και Ρωσσικών συνδικάτων

3

Ποιες οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό τους; Οι προσπάθειες είναι συνεχείς και η επαφή στους
χώρους δουλειάς είναι καθημερινή. Η υποβολή αιτημάτων για ανάκτηση των ωφελημάτων
που έχασαν την περίοδο της κρίσης κάνει τους
εργαζόμενους τώρα που η κρίση φαίνεται να
προσπερνιέται να ενδιαφέρονται περισσότερο
και αν εμείς είμαστε δίπλα τους πιο διεκδικητικά θα καταφέρουμε να επανακτήσουμε την
εμπιστοσύνη τους κυρίως τους ανοργάνωτους
εργαζόμενους για να ενταχθούν κοντά μας.

4

Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να
υιοθετήσει το Κίνημα για αντιμετώπιση
των προκλήσεων της νέας εποχής; Τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι δύσκολα όσο η
ανεργία παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Το 2015
μας έδειξε έστω και δειλά μικρό ποσοστό ανάπτυξης με πρόβλεψη ότι το 2016 θα έχουμε
ψηλότερο ποσοστό. Είναι η ώρα που το Κίνημα μέσα από τη συχνή επαφή και διαφώτιση
στους εργαζόμενους και εφαρμόζοντας πιο
διεκδικητική πολιτική μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις και αν χρειαστεί και κινητοποιήσεις να αναγκάσουν τους
εργοδότες να επιστρέψουν τα
ωφελήματα που τους πήραν
πίσω. Έτσι θα ξεκινήσει
μια νέα πορεία αφήνοντας πίσω ότι κακό που
προέκυψε στα χρόνια
της κρίσης.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας
Μεταφορών ΣΕΚ στη Μόσχα

Μ

είζονα ναυτιλιακά ζητήματα
κοινού ενδιαφέροντος τέθηκαν
στο μικροσκόπιο συνάντησης τη
περασμένη εβδομάδα τριμελούς
αντιπροσωπείας της ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ με την αντίστοιχη Ρωσσική
Ομοσπονδία (SUR) στη Μόσχα.
Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο
συντεχνιών ήταν επικοδομητικές και
καρποφόρες. Αντηλλάγησαν απόψεις
για τα ναυτιλιακά δρώμενα καθώς
και για τον συντονισμό της κοινής
δράσης στο πλαίσιο της Διευθνούς
Ομοσπονδίας Μεταφορών (ITF). Η

www.sek.org.cy,

Κυπριακή αντιπροσωπεία μετέβη
στο ναυτιλιακό κέντρο «Αργάγγελος
Μιχαήλ» όπου είχε συνάντηση με την
τοπική συντεχνία των ναυτικών.
Δόθηκε κοινή τηλεοπτική συνέντευξη
από το γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Παντελή Σταύρου και τον πρόεδρο
των Ρωσικών Συνδικάτων Γιούρι
Σιουκορούκοφ.
Η Κυπριακή αντιπροσωπεία πρόβαλε
την Κυπριακή ναυτιλία ενημερώνοντας την Ρωσική κοινή γνώμη για την
στενή συνεργασία των δύο συντεχνιών στα ναυτιλιακά ζητήματα.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου δήλωσε στην «Ε.Φ.» πως
μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν το μείζον πρόβλημα που
δημιουργείται με την πληρωμή των
Ρώσσων ναυτικών από τις Κυπριακές τράπεζες λόγω των κυρώσεων
της Ε.Ε. που επιβλήθηκαν στην Ρωσσική Ομοσπονδία.
Την Κυπριακή αντιπροσωπείας
πέραν του γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
αποτελούσαν οι αξιωματούχοι Τίτος
Τιμοθέου και Πέτρος Δημοσθένους.

www.oho-sek.org.cy

