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ΟΙ «3» ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

• Τυχόν εφαρμογή του
θα επιβαρύνει περαιτέρω
τη σημερινή χαώδη κατάσταση

Ο

ικονομική ύφεση, θεσμική
ανεπάρκεια και έλλειψη οραματιστών ηγετών, είναι οι μεγάλες
προκλήσεις της Ε.Ε. για το τρέχον
έτος. Η απουσία κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας θεωρειται η αχίλλειος πτέρνα.

Η

ΣΕΚ σε συνάντηση της με τον υπουργό
Υγείας την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016
διατύπωσε την κάθετη αντίθεση της στην
πρόταση για δημιουργία μίνι Γενικού Συστήματος Υγείας το 2017.

(Σελ. 6)

ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο

λοένα και πιο βαθιά στο
βούρκο της διαφθοράς βυθί-

ζεται η Κύπρος. Η κατάσταση
στην Κύπρο επιδεινώθηκε την
τελευταία 4ετία σε αντιδιαστολή
με την υπόλοιπη Ευρώπη όπου
παρατηρούνται σημάδια βελτίωσης.

(Σελ. 5)

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ
Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Η

σεξουαλική

παρενόχληση

στους χώρους εργασίας τόσο

στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό
τομέα, καλά κρατεί. Το θέμα είναι
πολυδιάστατο και πολύμορφο και
δύσκολο στην εξιχνίαση του.
(Σελ. 9)
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(Σελ. 3)

ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σ

ε απεργιακό κλοιό εισέρχεται στις
επόμενες μέρες η ξενοδοχειακή βιομηχανία στην οποία η εκμετάλλευση
του προσωπικό και η παραβίαση των
συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν
τελειωμό. Οι διαβουλεύσεις των συντεχνιών με τους Συνδέσμους Ξενοδόχων
έχουν ολοκληρωθεί την περασμένη
εβδομάδα χωρίς θετικό αποτέλεσμα.
Οι ξενοδόχοι παρουσιάζονται άκρως
αλαζονικοί και απρόθυμοι να προχωρήσουν σε ανανέωση και εφαρμογή της
συλλογικής σύμβασης, ενώ αντικρύζουν με αρνητικότατο φακό το αίτημα
των εργαζομένων για νομική ρύθμιση
βασικών δικαιωμάτων τους.

4
4
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Οργιάζει η εργασιακή εκμετάλλευση, κυρίως κοινοτικών
Συνεχής η παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων
Ξενοδόχοι και κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους
Συντεχνιακές βολές κατά της στάσης της υπουργού Εργασίας

Χθές Τρίτη, σε κοινή τους συνεδρία τα
Συμβούλια των κλαδικών Συντεχνιών
ΣΕΚ, ΠΕΟ κήρυξαν την ξενοδοχειακή
βιομηχανία σε κατάσταση απεργίας.
Σε κοινή ανακοίνωση των δύο συντεχνιών τονίζεται:
«Δυστυχώς από τη μία οι ξενοδόχοι
αθετούν τη συμφωνία για επαναφορά
την 1/1/2016 των δικαιωμάτων των
εργαζομένων που παραχωρήθηκαν το
2012 λόγω της κρίσης και από την
άλλη το Υπουργείο Εργασίας και η ίδια
η Υπουργός Εργασίας παρουσιάζονται
απρόθυμοι να προωθήσουν μέτρα στήριξης των εργαζομένων, περιλαμβανο-

• Επείγουσα ανάγκη η νομοθετική κατοχύρωση βασικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων
μένων των νομικών ρυθμίσεων.
Τούτο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή
θα λαμβάνονται απεργιακά μέτρα
όποτε, εκεί και όπου κριθεί σκόπιμο και
αναγκαίο.»

Μετά τις εξελίξεις αυτές, η σύγκρουση
των συντεχνιών με τους ασύδοτους
ξενοδόχους θεωρείται βέβαιη. Σημειώνεται ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία
είναι η μόνος τομέας της οικονομίας
που δεν επλήγη από την κρίση.

Η στοχοπροσήλωση της φορομεταρρύθμισης

Σ

ταθερός πολιτικός προσανατολισμός της κυβέρνησης αποτελεί η φορολογική μεταρρύθμιση,
όπως δήλωσε από το βήμα της βουλής στις 3 Δεκεμβρίου 2015 ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, με την ευκαιρία της συζήτησης για τον κρατικό
προϋπολογισμό του 2016.
Ο αρμόδιος υπουργός εξήγησε ότι προσεχώς, «το
σύνολο των δημοσιονομικών περιθωρίων που θα
δημιουργούνται, θα αποδίδονται πίσω στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με πρόσθετες, σταδιακές και
συνετές φορολογικές ελαφρύνσεις» και πρόσθεσε τα
εξής:
«Για να είναι όμως εφικτές οι μελλοντικές ελαφρύνσεις πρέπει παράλληλα να διαφυλαχτεί και να ενισχυθεί η φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους

και να παταχθεί η φοροδιαφυγή».
Η ΣΕΚ υιοθετεί απόλυτα την πιο πάνω πολιτική στοχοπροσήλωση της κυβέρνησης, γι’ αυτό ακριβώς
υποστηρίζει τη λογική:
(α) μιας συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης, που

• Ωριμάζει η ώρα για φορολογικές αλλαγές
βεβαίως θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους
(β) της πάταξης της φοροδιαφυγής και
(γ) της ενίσχυσης της φοροεισπρακτικής ικανότητας
του κράτους με την είσπραξη των ανείσπρακτων και

καθυστερημένων φόρων που ξεπερνούν το 1 δισ.
ευρώ.
Μια σωστά και καλά σχεδιασμένη φορολογική
μεταρρύθμιση, (η προηγούμενη μεγάλη γενική φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002), θα μειώσει τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται σήμερα οι πολίτες, θα
ενισχύσει τα εισοδήματα τους, θα αυξήσει τη ροπή
προς κατανάλωση και θα βοηθήσει την πραγματική
οικονομία να κινηθεί προς αναπτυξιακές κατευθύνσεις.
Προς υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής θα πρέπει
να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες ενός κοινωνικού
διαλόγου, γι’ αυτό ο λόγος ανήκει στον υπουργό
Οικονομικών.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΧΑΣΙΚΟΥ – ΟΔΥΣΣΕΑ

Άργησε να καλέσει τους...
«κλεφταράδες»

Τ

ον τελευταίο καιρό γίναμε μάρτυρες
μιάς σκληρής δημόσιας αντιπαράθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του
Υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου. Σημείο αιχμής της αντιπαράθεσης
είναι ο πολύ σχολαστικός τρόπος με
τον οποίο ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί τα
καθήκοντα του, κάτι που εξοργίζει τον
υπουργό. Δεν είναι πρόθεση μας να
ρίξουμε λάδι στην φωτιά της αντιπαράθεσης, γιατί κάτι τέτοιο δεν ωφελεί
κατά την άποψη μας τον λαό και τον
τόπο σε τούτη την αδυσώπητη συγκυρία της οικονομικής και πολιτικής κρίσης που έρριξε τα πλατειά στρώματα
του πληθυσμού στην φτώχεια, την
εξαθλίωση και την κοινωνική περιθω-

Τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
έπρεπε να είχε αποταθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για
στήριξη από τη στιγ- μή που ανακοινώθηκε η απομείωση των ελληνικών ομολόγων, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Χριστόφια, Βάσος
Σιαρλή, στο πλαίσιο κατάθεσής του
ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου
Λευκωσίας που εκδικάζει την υπόθεση
εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και
πέντε πρώην ανώτατων στελεχών της. Ο
κ. Σιαρλή ανέφερε επίσης ότι από τη
θέση του Υπουρ- γού έβλεπε ότι υπήρχε
το πρόβλημα και ότι η επίλυση θα έπρεπε να προέλθει από ενέρ- γειες του κράτους. Το κράτος, όμως, υπό τη σοφή
καθοδήγηση του περήφανου κομ- μουνιστή Δ. Χριστόφια, δεν ήθελε να αποταθεί
στον Μηχανισμό Σταθερότητας, πιστεύοντας ότι η Κύπρος θα την έβγαζε αλώβητη. Αφού άφησε πολύτιμο χρόνο να
διαρρεύσει, και αφού πείσθηκε ότι οι
Ρώσοι δεν θα τον βοη- θούσαν, αποφάσισε να καλέσει τους Ευρω- παίους
«κλεφταράδες» σε βοήθεια. Κατέληξε σε
ένα αρχικό μνημόνιο με την Τρόικα και
έστειλε όλα τα μνημονιακά νομοσχέδια
στη Βουλή, η οποία τα ψήφισε με κλειστά μάτια. Στη συνέχεια, όμως, ο τέως
Πρόεδρος δεν ήθελε να... υπογράψει το
μνημόνιο, θέλοντας να το αφήσει για να
το υπογράψει ο επόμενος Πρόεδρος
ώστε να μην καταγραφεί στην Ιστορία
ως ο πρώτος κομμουνιστής που έφερε
ένα μνημόνιο στη χώρα του. Έτσι ο Πρόεδρος Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ, ως αντιπολίτευση πλέον από τον Φεβράρη του
2013, μπορούσαν να βγαίνουν ελεύθερα
στους δρόμους και να διαδηλώνουν εναντίον ενός μνημονίου... το οποίο οι ίδιοι
έφεραν αλλά δεν υπέγραψαν. Έτσι, για
να μην ξεχνάμε και τα γεγονότα.

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

ροποίηση. Όμως, θεωρούμεν χρήσιμο
να εντρυφήσουμεν στην ουσία της
σύγκρουσης, βάζοντας ένα λιθαράκι
στην καταβαλλόμενη προσπάθεια
θεσμικής και κοινωνικής ανασυγκρότηση του τόπου.
Η ωμή πραγματικότητα λέει ότι οι
ενέργειες του Γενικού Ελεγκτή και η εν
γένει σοβαρή και υπεύθυνη στάση του,
αποτελεί μοναδική όαση στη σημερινή
έρημο του δημόσιου βίου. Ορθώς λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
δίδει, συχνά - πυκνά, τα εύσημα στον
Γενικό Ελεγκτή καλώντας τον να μην
ανεχθεί μύγα στο σπαθί του στην
άσκηση των καθηκόντων του σε μια
περίοδο που ο πολιτικός βίος και

ΜΠΟΞΕΡ – «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

δημόσιος βίος πλέουν στο βούρκο και
την διαπλοκή. Είναι δε απορίας άξιο το
γεγονός ότι ο κ. Χάσικος εξακολουθεί
πεισματικά, για θέματα ήσσονος
σημασίας όπως ο ίδιος υποστηρίζει,
να πυροβολεί στο ψαχνό τον Οδυσσέα.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι η επισήμανση του Γενικού Ελεγκτή στο χρώμα των
λιμουζινών, δεν έπρεπε να απασχολήσει ούτε κατελέχιστο τον υπουργό ο
οποίος έχει καυτά προβλήματα να επιλύσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

• Να επιβραβεύονται οι άξιοι
και οι τίμιοι λειτουργοί που
προάγουν το δημόσιο συμφέρον
του σε τούτη την περίοδο που τα πλείστα νοικοκυριά αναστενάζουν. Τουναντίον, είναι υπέρτατη ευθύνη του εκάστοτε Γενικού Ελεγκτή να αποκαλύπτει
και να δημοσιοποιεί τα μικρά ή μεγάλα
σκάνδαλα αλλά και την παραμικρές
εκτροπές από τούς θεσμοθετημένους
κανόνες λειτουργίας του κράτους.
Αναμφίβολα, η διαχρονική κραυγαλέα
έλλειψη ευσυνειδησίας εκ μέρους
σημαινόντων οργάνων του κράτους
στην άσκηση των καθηκόντων τους,
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποδυ-

νάμωση των θεσμών, οδηγώντας αποθράσυνση των εχόντων εξουσία, με
τραγική κατάληξη τη σημερινή θλιβερή
κατάντια της Κύπρου.
Ειδικά, μετά την πρόσφατη οικονομική
τραγωδία, πιστεύουμεν βαθύτατα ότι ο
κάθε υπουργός, ο κάθε βουλευτής, ο
κάθε πολιτειακός αξιωματούχος και
γενικά ο κάθε πολίτης, έχουν χρέος να
αντιδρούν έντονα στο παραμικρό
κρούσμα εκτροπής από τα θέσμια.
Σήμερα που η διαπλοκή έγινε δημοφιλές άθλημα στον χώρο της πολιτικής
και της οικονομίας, αναμέναμε από
τους πολιτειακούς αξιωματούχοι, ως
θεματοφύλακες των θεσμών, να επικροτούν αλλά και να επιβραβεύουν
συμπεριφορές και πρακτικές τύπου
Οδυσσσέα Μιχαηλίδη. Το λιγότερον
που θα αναμέναμε από τον όποιον
υπουργό ήταν να επαινεί τον κ. Μιχαηλίδη για το σωστικό έργο του, ενθαρρύνοντας το σύνολο των αξιωματούχων και λειτουργών του κράτους να
τον μιμηθούν. Θα είμασταν ευτυχείς αν
ο κ. Χάσικος και όχι μόνον, αντί να
κατακεραυνώσει τον Γενικό Ελεγκτή για
το θέμα του χρώματος των λιμουζινών, να είχε ζητήσει κατάργηση αυτού
του ωφελήματος στους πρώην προέδρους της Δημοκρατίας, καθώς και στη
σύζυγο του εκάστοτε προέδρου.

Στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, τις οποίες συχνά επικαλούνται κρατικοί και
κομματικού ταγοί, αν πείς ότι η σύζυγος του εν ενεργεία προέδρου, οι πρώην πρόεδροι και πρώην δημόσιοι άρχοντες δικαιούνται δωρεάν λιμουζίνα, θα γελά και το
παρδαλό κατσίκι. Αυτήν την αλαζονεία προς τους θεσμούς επέδειξαν και οι τρείς
πρώην κεντροτραπεζίτες, εξαποστέλλοντας από κοινού με ανάξιες πολιτικές ηγεσίες, τον τόπο στο πύρ το εξώτερον. Τα γεγονότα βοούν και καλό θα είναι από δω
και μπρός οι πολιτειακοί αξιωματούχοι να εστιάζουν τις ενέργειες τους, [στην
καθομιλουμένη να κάνουν FOCUS] στην πάταξη και του παραμικρού φαινομένου
παρανομίας και παρατυπίας, αν πράγματι θέλουν να συμβάλουν στην αναστήλωση του τόπου.

Λιμουζινάτοι: Σαν δεν ντρέπεστε!!!

Α

υτή η χώρα πέρασε δύσκολα. Την
χώριζε μια κλωστή από την οικονομική κατάρρευση.
Ένας κυπριακός τραπεζικός κολοσσός,
έτσι τουλάχιστον πιστεύαμε, το όνομα
αυτού ΛΑΙΚΙ έβαλε λουκέτο και η ανταγωνίστρια της, με το πιστόλι στον κρόταφο φορτώθηκε, τα χρέη και τις υποχρεώσεις της.

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Κουρεύτηκαν οι καταθέσεις χιλιάδων
συνανθρώπων μας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στέλνοντας στην ανεργία και στην απόγνωση

πολλές χιλιάδες εργαζόμενους.
Η ΤΡΟΙΚΑ, την οποία εμείς προσκαλέσαμε, αφίχθηκε στο νησί με στόχο να
βάλει φρένο στη θρασύτητα των ντόπιων και τάξη στο δημόσιο χρήμα, το
οποίο καταλήστευαν σε βάρος των
αθώων πολιτών. Οι τελευταίοι δεν
είχαν και πολλές επιλογές. Κλήθηκαν να
σφαγιαστούν με το κουτσούρεμα
μισθών και ωφελημάτων.
Η Ντέλια Βερκουλέσκου, η οποία
δέκτηκε και τα σεξιστικά μας σχόλια ,
μας έτριξε τα δόντια και με το δίκαιο
της. Ήρθε και βρήκε τις εξυπνάδες μας
κρυμμένες κάτω από το χαλί. Ευτυχώς
όμως υπάρχουν εξυπνότεροι από εμάς.
Βρήκε τις βρωμοδουλειές μας που ανέδυαν δυσωδία.
Υπό τις διαδραματιζόμενες συνθήκες
έπρεπε όλοι να θυσιαστούμε για να
μπορέσει η οικονομία να απαγκιστρω-

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)

θεί από τα σκάνδαλα , με πρωταγωνιστές και κομπάρσους τους ντόπιους
εξυπνάκηδες.
Ρίχνουν κοκαλάκια του φτωχόκοσμου
και κάποιοι εξακολουθούν να τρώνε
χιαβάρι.
Οι πρώτοι που πλήρωσαν ακριβά τη
νύμφη ήσαν οι μισθωτοί. Όλοι αποδεχτήκαμε σιωπηρά τη μοίρα μας με την
ελπίδα να διασωζόταν η οικονομία.
Φαίνεται όμως πως τα κοινωνικά
παντοπωλεία, η πληθώρα των ανέργων και η φτώχεια αλλά και όλα όσα
αρνητικά και επιβαρυντικά εξακολουθούν να βιώνουν οι πολίτες δεν μας
διδάσκουν απολύτως τίποτα.
Πιστοί στην ξεδιαντροπιά τους κάποιοι
συνεχίζουν, με όσα μέσα διαθέτουν, να
γεμίζουν τις τσέπες τους σε βάρος των
υπολοίπων.

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

Σε βάρος των κουτσουρεμένων μισθωτών γεμίζουν απροκάλυπτα τα ντεπόζιτα των λιμουζίνων αξιωματούχων
του κράτους με τα πολλά άλογα τα
οποία τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Και να ήταν μόνο οι λιμουζίνες;
Οι μισθωτοί πληρώσουν τις οφειλές
τους, για να μπορούν οι μεγάλοι και
τρανοί να φοροδιαφεύγουν. Η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος
φαίνεται να συνεχίζεται με κανονικούς
ρυθμούς.
Δυστυχώς με τέτοια μυαλά σωτηρία δεν
έχουμε. Και τώρα που πλησιάζουν και
οι βουλευτικές εκλογές οι πολίτες ας
κοιτάξουν για μια φορά τη ωμή πραγματικότητα. Ότι όλοι όσοι λαμβάνουν
αποφάσεις κρατούν και το μαχαίρι και
το κρέας. Όλα για την πάρτι τους. Η
οικονομική κρίση αφορά μόνο τους
φτωχούς. Οι κροίσοι καλά την έχουν!!!

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Η ΣΕΚ ΕΞΗΓΗΣΕ ΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΓΕ.Σ.Υ
Η

ΣΕΚ διαφωνεί κάθετα με
την δημιουργία μίνι
ΓΕ.Σ.Υ. Σε συνάντηση της με
τον υπουργό Υγείας, την
περασμένη βδομάδα η ΣΕΚ
εξήγησε τις θέσεις της τονίζοντας ότι η δημιουργία του
μίνι ΓΕ.Σ.Υ είναι ανέφικτη
καθώς θα επιβαρύνει την
άσχημη κατάσταση που
επικρατεί στο νευραλγικό
τομέα της υγείας.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟ ΓΕ.Σ.Υ

• Τυχόν εφαρμογή του θα
επιβαρύνει περαιτέρω τη
σημερινή χαώδη κατάσταση

Οι εργαζόμενοι, πρόσθεσε, που
πληρώνουν για τα υφιστάμενα
ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αδυνατούν να σηκώσουν
το βάρος μιας πρόσθετης οικονομικής επιβαρύνσεις, μεσούσης της
οικονομικής κρίσης. Πέραν τούτου,
με το μίνι ΓΕ.Σ.Υ, εξουδετερώνονται
το αναφέραιτο δικαίωμα ελεύθερης εκλογής γιατρού. Κοντολογίς
το μίνι ΓΕ.Σ.Υ περιέχει κραυγαλέες
αδυναμίες και η αποτυχία του
θεωρείται δεδομένη, εξού και

απορρίπτεται από τη συντριπτική
πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου. Η ΣΕΚ ξεκαθάρισε, τάσσεται
υπέρ της επίσπευσης της διαδικασίας εφαρμογής του ΓΕ.Σ.Υ υπό την
εποπτεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στη βάση των υφιστάμενων μελετών. Αυτή τη στιγμή
προέχει η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και ο καθαρισμός ξεκάθαρου οδικού χάρτη για
υλοποίηση του ΓΕ.Σ.Υ με χρονικό
ορίζοντα το 2018.

Ανδρέας Φ. Μάτσας, α.γ.γ. ΣΕΚ

Απονομή δικαιοσύνης η αποζημίωση
των Ταμείων Προνοίας και των Συντάξεων

Τ

Υ

Η αντιπροσωπεία της
ΣΕΚ αποτελείτο από
τους, γ.γ. Νίκο Μωϋσέως, αναπληρωτή
γ.γ. Ανδρέα Μάτσα
και γ.γ. της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως δήλωσε στην «Ε.Φ.»
ότι η παραπομπή των ασφαλισμένων στα νοσοκομεία με το πρόσχημα της αυτονόμησης θα διευρύνει
το σημερινό χάος χωρίς να λύσει
οποιονδήποτε πρόβλημα.

α ταμεία προνοίας αποτελούν το δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών και ως εκ τούτου
θα πρέπει να κατοχυρωθούν
με τρόπο που να μπορούν να
επιτελέσουν τον κοινωνικό
τους ρόλο.

Αυτό ξεκαθάρισε σε τοποθέτηση του ο αγγ της ΣΕΚ
Ανδρέας Μάτσας, σε προχθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Εργασίας ενώπιον της οποίας συζητήθηκε το μείζον ζήτημα της αποζημίωσης
ταμείων προνοίας και συντάξεων που απωλέσθησαν
από το κούρεμα στις δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες.
Ανέφερε πως το Κίνημα της ΣΕΚ έχει προβεί στις
αναγκαίες παραστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενίσχυση της θέσης της Κυβέρνησης απέναντι στην Τρόικα και πως τώρα με την ολοκλήρωση
του μνημονίου θα πρέπει απερίσπαστη να προχωρήσει άμεσα στην αποζημίωση των δικαιούχων.
Θα πρέπει, πρόσθεσε, να τεθούν χρονοδιαγράμματα
ώστε το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με
τον Έφορο Ταμείου Προνοίας να αποτυπώσουν το
μέγεθος του προβλήματος για να αποδοθεί δικαιοσύνη στους δικαιούχους ανάμεσα στους οποίους
υπάρχουν συνταξιούχοι, άνεργοι και συμπολίτες
μας που απεβίωσαν.
Εκ μέρους της Κυβέρνησης Υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως το μείζον θέμα
της αποζημίωσης ταμείων προνοίας και συντάξεων
θα εξεταστεί μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο και με την επάνοδο της στην επενδυτική κατηγορία.
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Ύστερα από συνάντηση του με τον πρόεδρο
της ΕΔΕΚ Μαρίνο
Σιζόπουλο την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης δήλωσε
ότι η επίσπευση των διαδικασιών
εισαγωγής του ΓΕ.Σ.Υ και η διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης
αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων για να καταστούν
πράγματι η ραχοκοκαλιά της υγείας στον τόπο αποτελεί εθνικό
στόχο.
Από την πλευρά του ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι το ΓΕ.Σ.Υ μπορεί να
εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός χρονοδιαγράματος αρχίζοντας από
την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Από
την εφαρμογή του ΓΕ.Σ.Υ, δεν μπορεί να υπάρχει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες,
κατέληξε.

πό το φως της έκρυθμης κατάστασης στη χώρα
μετά τις πρόσφατές τρομοκρατικές βομβιστικές
επιθέσεις, αλλά και σε συνάρτηση με τα βίαια επεισόδια που παρατηρούνται ως αποτέλεσμα των διαδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας, το
Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει όλους τους
Κύπριους πολίτες, οι οποίοι πιθανόν να διαμένουν,
επισκέπτονται ή προτίθενται να επισκεφθούν την
χώρα, όπως αποφύγουν να ταξιδεύουν σε ορισμένες
περιοχές αν δεν είναι αναγκαίο.
Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται όπως αποφεύγουν
τους πολυσύχναστους χώρους και τις μαζικές
συγκεντρώσεις. Επίσης, ενθαρρύνονται να ενημερώνονται για την τρέχουσα κατάσταση από τα τοπικά
και διεθνή μέσα ενημέρωσης (κυρίως από το διαδίκτυο) και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας των
Τουρκικών Αρχών.
Μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές βομβιστικές επιθέσεις στην πλατεία Sultanahmet της Κωνσταντινούπολης (12 Ιανουαρίου 2016) και την Άγκυρα (10
Οκτωβρίου 2015), αλλά και τις συχνές διαδηλώσεις
σε αρκετές περιοχές της Τουρκίας, οι εξελίξεις είναι
ανησυχητικές και είναι αδύνατον να διασφαλιστεί
ότι η ισχύουσα κατάσταση δεν θα επηρεάσει την
ασφάλεια των Κυπρίων πολιτών που επισκέπτονται
τη χώρα. Σημειώνεται ότι λόγω της απουσίας
διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία, η Κυπριακή
Δημοκρατία δεν είναι σε θέση να παρέχει προξενική
αρωγή σε Κύπριους πολίτες, οι οποίοι επισκέπτονται την χώρα.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Σε περίπτωση έκτακτης ή/και προξενικής ανάγκης,
οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα
ακόλουθα τηλέφωνα: Λειτουργός Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών: Τηλ.: +357 99660129
Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών: Τηλ.: +357 22801000, +357 97775998

Δεν κάνει πίσω στο θέμα της ιδιωτικοποίησης
της ΑΤΗΚ ο υπουργός Οικονομικών

Ε

πιμένει στη θέση του για ιδιωτικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχουμε την
πολυτέλεια να αφήνουμε πράγματα πίσω», ούτε και «να αναβάλλουμε σημαντικές αποφάσεις».
Σε δηλώσεις του την περασμένη
εβδομάδα στο περιθώριο συνεδρίου για το μέλλον της ρωσικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο,
επανέλαβε ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων για την ιδιωτικοποίηση
της ΑΤΗΚ αποτελεί προαπαιτούμενο για εκταμίευση της επόμενης
δόσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), ύψους
275 εκ. ευρώ. Επίσης, υποστήριξε
ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων θα
βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και στην πλήρη
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
της κυπριακής οικονομίας από τις
διεθνείς αγορές και στην αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας της
Κύπρου από τους οίκους αξιολόγησης.
«Γι’ αυτό καλώ τη Βουλή να ιεραρχήσει σωστά τέτοια μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια τα οποία ο
τόπος μας, η οικονομία μας ούτως
ή άλλως τα χρειάζεται, αλλά επιπρόσθετο όφελος θα μας επιτρέψουν (να ολοκληρώσουμε) με θετι-

• Προβλέπεται μάχη των μαχών στη Βουλή
η οποία έχει τον τελευταίο λόγο
κό τρόπο και το πρόγραμμα», πρόσθεσε.

• Ζητά την ψήφιση των
νομοσχεδίων πριν από την
ολοκλήρωση του Μνημονίου
• Ακονίζουν τα μαχαίρια
οι συντεχνίες προκειμένου
να αποτρέψουν ψήφιση
των νομοσχεδίων

δης απάντησε αρνητικά. Επίσης
απαντώντας σε άλλη ερώτηση αν
ανησυχεί πως μπορεί να μην
υπάρξει αρκετός χρόνος, είπε ότι
«βεβαίως και ανησυχώ από τη
στιγμή που είναι από τον περασμένο Αύγουστο και από τη στιγμή
που έχουμε ένα μήνα στη διάθεσή
μας».
Το Κυπριακό Μνημόνιο θα συζητηθεί σε δύο ακόμη συνεδρίες του
Eurogroup, μέχρι την ολοκλήρωση
του προγράμματος τον Μάρτιο του
2016. Επίσης θα υπάρξει μία
ακόμη αξιολόγηση από την Τρόικα,
εντός του ερχόμενου μήνα.
Τα νομοσχέδια για την ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ αποτελούν προαπαιτούμενο για εκταμίευση της
επόμενης δόσης από τον ΕΜΣ,
ύψους 275 εκ. ευρώ, όχι όμως και
για ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σε ερώτηση αν υπάρχει σχέδιο Β, σε
περίπτωση που η Βουλή δεν εγκρίνει τα νομοσχέδια για την ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ , o Χ. Γεωργιά-

Με την ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ
διαφωνούν όλα τα κόμματα πλην
του ΔΗΣΥκαι το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες ήδη προειδοποίησαν με δυναμικά μέτρα, σε περίπτωση που η
Βουλή ψηφίσει τα νομοσχέδια, τα
οποία κατέθεσε η κυβέρνηση.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο 2,7% η ανάπτυξη το 2016 εκτιμά
το Πανεπιστήμιο Κύπρου

H

ανάκαμψη της Kυπριακής οικονομίας θα επιταχυνθεί το 2016
ενώ ο ρυθμός μεταβολής του
Kυπριακού ΑΕΠ θα ανέλθει στο 2,7%,
σύμφωνα με πρόβλεψη του Κέντρου
Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ)
Η πρόβλεψη του ΚΟΕ, όπως διατυπώνεται στο δελτίο Οικονομικές
Προοπτικές για τον Ιανουάριο του
2016, υπερβαίνει τις προβλέψεις της
Τρόικα για ανάπτυξη 1,4%, αλλά και
τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για ανάπτυξη 1,8%. Από την
πλευρά της η Κεντρική Τράπεζα
εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το
2016 θα κυμανθεί στο 2%.
Για το 2015, το ΚΟΕ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα
φτάσει το 1,5%, ενώ το δ` τρίμηνο η
μεταβολή του ΑΕΠ θα ανέλθει στο
2,8% σε ετήσια βάση και επικαλείται

• Κλειδί η αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου Αφερεγγυότητας
για τα κόκκινα δάνεια
επτά παράγοντες.
Ειδικότερα, επικαλείται την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της
εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης το τρίτο τρίμηνο του 2015 και τη συνέχιση της
βελτιωμένης πορείας εγχώριων δεικτών το τελευταίο τρίμηνο του 2015,
καθώς και τις μειώσεις στα εγχώρια
δανειστικά επιτόκια σε συνθήκες
μειωμένης ζήτησης και ψηλής ανεργίας, καθώς και την περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, που υποβοηθούν την ανάκαμψη της οικονομίας.
Επικαλείται επίσης την ενδυνάμωση
της οικονομικής εμπιστοσύνης στην
Κύπρο το 2015, παρά τη μικρή υποχώρηση που είχε σημειωθεί λόγω
των εξελίξεων στην Ελλάδα, καθώς
και τη βελτίωση όλων των εγχώριων
δεικτών οικονομικού κλίματος το
τέταρτο τρίμηνο του 2015, που οδηγούν σε βελτιωμένες προοπτικές,
καθώς και τις μειωμένες διεθνείς
τιμές του πετρελαίου.
«Οι καθοδικές
τάσεις στο

εγχώριο επίπεδο τιμών και ο χαμηλός πληθωρισμός στην ΕΕ αναμένεται να ενισχύσουν την ανάκαμψη μέσω των επιδράσεων στα πραγματικά εισοδήματα και στη ζήτηση», αναφέρεται.
Στους λόγους που επισημαίνονται
περιλαμβάνονται επίσης οι θετικοί
ρυθμοί ανάπτυξης στην ευρωζώνη
και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και
η συνέχιση της ανόδου των ευρωπαϊκών δεικτών οικονομικού κλίματος, που επιδρούν θετικά στην
κυπριακή οικονομία.
Τέλος, αναφέρεται στις μειώσεις στα

ευρωπαϊκά δανειστικά επιτόκια που
αντικατοπτρίζουν την υποβοηθητική
νομισματική πολιτική της ΕΚΤ από
την οποία επωφελείται και η
Κύπρος.

Κίνδυνοι για χειρότερη επίδοση
Αναφορικά με τους κινδύνους για
πραγματοποίηση χειρότερου από το
προβλεπόμενο αποτελέσματος, το
ΚΟΕ επικαλείται τα ψηλά επίπεδα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
που εγκυμονούν κινδύνους για τη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις προοπτικές
ανάκαμψης της οικονομίας.
«Μη αποτελεσματική εφαρμογή του
πλαισίου για την αφερεγγυότητα και
τις εκποιήσεις ενδέχεται να καθυστερήσει την επιστροφή υγειών πιστωτικών συνθηκών και βιώσιμης ανάπτυξης», σημειώνει.

ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Επικαλείται επίσης την καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
συμφωνήθηκαν στο πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμογής (π.χ.
δημόσια υπηρεσία, ιδιωτικοποιήσεις, σύστημα υγείας), που «πιθανό
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα
δημόσια οικονομικά και στο κόστος
δανεισμού της Κύπρου, ειδικότερα
μετά τη λήξη του προγράμματος, και
κατ’ επέκταση στην οικονομική δραστηριότητα».

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Στους κινδύνους περιλαμβάνεται η
επιδείνωση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Κύπρος λόγω ύφεσης στη
Ρωσία, η επίτευξη χαμηλότερων
ρυθμών ανάπτυξης από τους αναμενόμενους στην ευρωζώνη και το
Ηνωμένο Βασίλειο ως αποτέλεσμα
της επιβράδυνσης σε αναδυόμενες
αγορές, κυρίως στην Κίνα, και οι
γεωπολιτικές εντάσεις στην
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Οι παράγοντες για
καλύτερες οικονομικές προοπτικές
από τις προβλεπόμενες σχετίζονται
με την παράταση
της περιόδου χαμηλότερων διεθνών τιμών πετρελαίου,
τις επενδυτικές αποφάσεις που
συνδέονται με τους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας, καθώς και
δημόσιες
επενδύσεις
για
βελτίωση/επέκταση υποδομών.

Μειωμένο ενδεχόμενο μετάδοσης
από νέα ύφεση στην Ελλάδα
Το ΚΟΕ σημειώνει πως ενδεχόμενη
νέα ύφεση στην Ελλάδα «ενδεχομένως να έχει περιορισμένες αρνητικές
συνέπειες στην Κύπρο, λόγω της
αποδυνάμωσης της χρηματοοικονομικής σύνδεσης των δύο χωρών.
«Η επιδείνωση των οικονομικών
προοπτικών της Ελλάδας, καθαυτή,
δεν αναμένεται να ανατρέψει την
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας», καταλήγει.
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Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας
για την Ασφάλεια στην Εργασία

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την
ποινική δίωξη εργοδοτών, διευθυντή εταιρείας και ιδιοκτήτη υποστατικού, που
παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, η
οποία αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2015:

και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που διαπιστώθηκαν μετά από τραυματισμό εργοδοτουμένου της:
(α) Παράλειψη άμεσης πληροφόρησης του
Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με το ατύχημα που συνέβηκε
σε εργοδοτούμενο της και το οποίο τον
κατέστησε ανίκανο για εκτέλεση της εργασίας του για περισσότερες από τρεις ημερολογιακές ημέρες.

1. Τον συνεταιρισμό «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
(β) Παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα
ΝΕΜΕΣΙΣ-ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ», που δραστηριοποιυπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηείται στον τομέα των κατασκευών, σε
νής όπου συνέβηκε το ατύχημα, μέχρι να
συνολικό πρόστιμο €13.600, για τις πιο
πληροφορηθεί ο Επιθεωρητής και να επικάτω παραβάσεις των περί Διαχείρισης
θεωρηθεί ο χώρος.
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα(γ) Παράλειψη ασφάλισης της ευθύνης της,
σία Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και
έναντι ατυχήματος ή επαγγελματικής
Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προασθένειας, για κάθε εργοδοτούμενο της.
σωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια) Κανονι• Ευθύνες σε εταιρεία για θάνατο
σμών και των περί
υπαλλήλου της
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμων, που προκάλεσαν την καταπλάκωση δύο εργοδοτουμένων της εταιρείας
«ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤΔ» και τον θανάσιμο τραυματισμό
του ενός εργοδοτουμένου της εταιρείας
αυτής, κατά την
εκτέλεση εργασιών
κατασκευής
του
«Αρδευτικού Έργου
Κοιλάδας Σολέας-Φράγμα Σολέας» και έθε(δ) Παράλειψη παρουσίασης στον Επιθεωσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία
ρητή των εγγράφων της ασφάλειας ευθύκαθώς και τρίτα πρόσωπα:
νης εργοδότη που σύναψε με ασφαλιστή
(α) Παράλειψη διάθεσης και εφαρμογής
έναντι της ευθύνης της για ατυχήματα ή
κατάλληλου συστήματος διαχείρισης των
επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοκινδύνων, στο οποίο να διασφαλίζεται ο
τούμενο της.
αποτελεσματικός προγραμματισμός, η
3. Την εταιρεία « GR. V . NORTH FRUIT
οργάνωση, ο έλεγχος, καθώς και η παρακοLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα
λούθηση και αναθεώρηση των προληπτιτης επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
κών και προστατευτικών μέτρων που έπρεσε συνολικό πρόστιμο €13.500, για τις πιο
πε να είχαν καθοριστεί με βάση την γραπτή
κάτω παραβάσεις των περί Ελαχίστων
εκτίμηση των κινδύνων για τις εργασίες
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας
εγκατάστασης αγωγών για μεταφορά
στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών, των
νερού.
περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και
(β) Παράλειψη αναπροσαρμογής του σχεδίΥγείας στην Εργασία Κανονισμών και των
ου ασφάλειας και υγείας καθώς και περιπερί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
γραφής και καθορισμού ειδικών μέτρων,
Νόμων, που προκάλεσαν τον θανάσιμο
για τις εργασίες εκσκαφής και εγκατάστατραυματισμό εργοδοτουμένου της, από την
σης αγωγών νερού σε βάθος πέραν των
παγίδευση του μεταξύ δύο φορτηγών και
τριών μέτρων, σε κοίτη χειμάρρου, με αποέθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενους
τέλεσμα την κατάρρευση πρανούς εκσκατης, καθώς και άλλα πρόσωπα:
φής.
(γ) Παράλειψη παροχής και διατήρησης
ασφαλών μεθόδων εργασίας για τις εργασίες εγκατάστασης αγωγών νερού μέσα σε
σκαμμένο αυλάκι.
(δ) Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων
για αποτροπή κατάρρευσης πρανών αυλακιού, βάθους πέραν των τριών μέτρων, το
οποίο είχε διανοιχθεί σε κοίτη χειμάρρου,
για τοποθέτηση αγωγού νερού.
2. Την εταιρεία « G . K . NOVEL TRADING
LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα
των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο
€6.550, για τις πιο κάτω παραβάσεις των
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών, των περί
Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των
Εργοδοτών Νόμων και των περί Ασφάλειας

(α) Παράλειψη λήψης αναγκαίων μέτρων,
όπως την εγκατάσταση επαρκούς φωτισμού και τον σχεδιασμό διαδρόμων κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα στον χώρο
στάθμευσης και στην αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης ώστε αυτοί να χρησιμοποιούνται με ευκολία και με πλήρη ασφάλεια.
(β) Παράλειψη παροχής οδηγιών και εκπαίδευσης στους εργοδοτούμενους της που
ασχολούνταν με εργασίες στο χώρο φορτοεκφόρτωσης.
(γ) Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά αυτών που αφορούσαν τις
εργασίες φορτοεκφόρτωσης, με αποτέλεσμα τον μη έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων και τη μη λήψη των προληπτικών και
προστατευτικών μέτρων.
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Ζεί και βασιλεύει η διαφθορά στην Κύπρο
• Επειδεινώθηκε η κατάσταση την τελευταία τετραετία σε αντιδιαστολή
με την Ευρώπη όπου παρατηρούνται σημάδια βελτίωσης

Π

ερίοπτη θέση στον Ευρωπαικό χάρτη της διαφθοράς
κατέχει η Κύπρος. Μάλιστα,τα
τελευταία χρόνια το φαινόμενο
της διαφθοράς στην Κύπρο
αναζωπυρώνεται πλήττοντας
τον κοινωνικό ιστό. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της έρευνας
ΔΑΔ, η Κύπρος με 61 βαθμούς
ανέβηκε από την 29η το 2012
στην 32η θέση το 2015.Και αυτό
σε αντίθεση με τις περισσότερες

αυτούς που έχουν τη δύναμη:
Είναι ώρα να αντιμετωπίσουμε
τη διαπλοκή», ανέφερε ο José
Ugaz, πρόεδρος της Διεθνούς
Διαφάνειας.

χόμενη χρονιά, ως η χώρα με τη
λιγότερη διαφθορά, ενώ η Β.
Κορέα και Σομαλία έχουν τη χειρότερη επίδοση, με βαθμολογία
8 μονάδες η κάθε μια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η
διαφθορά είναι η κατάχρηση
εξουσίας για ίδιον όφελος. «Η
διαφθορά προκαλεί σοβαρές και
εκτεταμένες επιπτώσεις τόσο
στα άτομα σε προσωπικό επί-

Προστίθεται ακόμα ότι οι χώρες
με την καλύτερη επίδοση έχουν
κοινά χαρακτηριστικά:
● υψηλά επίπεδα ελευθερίας του
Τύπου,
● πρόσβαση σε πληροφορίες για

ΕΞΑΛΕΙΨΗ

Η Κύπρος χρειάζεται το θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο

Σ

οβαρότατα ελλείμματα Κοινωνικού Διαλόγου παρατηρούνται στη διαχείριση κορυφαίων εργασιακών, οικονομικών
και άλλων θεμάτων από πλευράς κυβέρνησης.
Το θέμα δεν είναι καινούριο και δεν αφορά αποκλειστικά και
μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα θέμα διαχρονικό με βαθιές ρίζες που δημιουργεί αρκετά προβλήματα
σε βάρος της ορθόδοξης λειτουργίας και της κοινωνίας και
της αγοράς εργασίας.
Για να τεκμηριώσουμε τις πιο πάνω διαπιστώσεις καταγράφουμε τα εξής:

Μελετών ΣΕΚ

Η Σ.Ο.Ε, στα δύσκολα
χρόνια της κρίσης –
προ Τρόικας και Μνημονίου – δεν συνήλθε ούτε μία φορά.
Ούτε επί υπουργίας Κίκη Καζαμία στο υπουργείο Οικονομικών, ούτε επί υπουργίας Βάσου Σιαρλή.

Κάθε πτώση μιας θέσης
ισοδυναμεί με μείωση 5%
του Ακάθαρτου Εθνικού
Προϊόντος και των ξένων
επενδύσεων για την
επόμενη χρονιά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της
Διεθνούς
Διαφάνειας
Κύπρος, «η διαφθορά μπορεί να
ηττηθεί, αν δουλέψουμε συλλογικά. Για την εξάλειψη της
κατάχρησης εξουσίας, τις
δωροδοκίες και τις μυστικές
συμφωνίες, μονοιασμένοι οι
πολίτες πρέπει να ξεκαθαρίσουν στην κυβέρνησή τους ότι
έχουν φθάσει στα όριά τους με
τη διαφθορά Το 2015 ήταν η
χρονιά όπου οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν κατά της διαφθοράς.
Άνθρωποι από όλο τον κόσμο
έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα σε

Έλλειμμα Δημοκρατίας η απουσία Διαλόγου

• Η Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή (Σ.Ο.Ε) η οποία προεδρεύεται από τον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών και στην
οποία μετέχουν οι υπουργοί Εργασίας και Εμπορίου, ο διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας και οι κοινωνικοί εταίροι στο
Του Χρίστου Καρύδη
πιο ψηλό επίπεδο,
Τμήμα Οικονομικών
βρίσκεται σε αχρησία.

Τρομερές οι επιπτώσεις
της διαφθοράς

χώρες οι οποίες έχουν βελτιώσει
τις θέσεις τους.

5

πεδο όσο και την κοινωνία.
Δυστυχώς συχνά παραμένει
ατιμώρητη», αναφέρεται.

ΔΕΙΚΤΗΣ 168 ΧΟΡΩΝ
Όπως αναφέρεται, ο Δείκτης
Αντίληψης της Διαφθοράς
καλύπτει αντιλήψεις για τη δια-

τον προϋπολογισμό του κράτους ώστε το κοινό να γνωρίζει
την πηγή των εσόδων και διαφάνεια στις δαπάνες
● υψηλά επίπεδα διαφάνειας
μεταξύ των ατόμων που κατέχουν εξουσία, και

Η χώρα μας βυθίζεται όλο και πιο κάτω στον παγκόσμιο
βαθμολογικό πίνακα του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΑΔ)
το 2015, που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η Διεθνής Διαφάνεια.
Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς καλύπτει αντιλήψεις
για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα σε 168 χώρες
φθορά στον δημόσιο τομέα σε
168 χώρες. Η Δανία βρίσκεται
στην κορυφή για δεύτερη συνε-

Η Κύπρος και ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς

● μη διαχωρισμός από μέρους
των δικαστικών Αρχών μεταξύ
πλουσίων και φτωχών.
Από την άλλη, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις χώρες
που έλαβαν τη χειρότερη κατάταξη περιλαμβάνουν:

Βαθμολογία

Κατάταξη

2012

66

29

● συγκρούσεις και πολιτικές
διαμάχες

2013

63

31

● κακή διακυβέρνηση

2014

63

31

2015

61

32

●
αδύναμους
θεσμούς και

δημόσιους

● έλλειψη ανεξαρτησίας των
μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Θλιβερές επιδόσεις στη διαφθορά
18η στην Ευρώπη, 32η παγκοσμίως
Σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2015, η Κύπρος κατέχει την 18η θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και την 32η θέση παγκοσμίως. Παρατηρείται λοιπόν μια πτώση στην
κατάταξη του δείκτη τα τελευταία χρόνια. Στο σημείο αυτό ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα
συνεχιζόμενα και αυξανόμενα κρούσματα διαπλοκής και πολιτικής διαφθοράς που ήρθαν στο φως
της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό.
Να σημειωθεί ότι ξένοι επενδυτές μελετούν τον συγκεκριμένο δείκτη και αποφεύγουν τις χώρες όπου
η κατάταξή τους είναι χειρότερη από την προηγούμενη χρονιά. Αν λοιπόν θέλουμε να αυξήσουμε τα
ξένα κεφάλαια και τις επενδύσεις στη χώρα μας, δεν παραμένει παρά να βελτιώσουμε τη θέση της
χώρας μας στην κατάταξη. Υπολογίζεται από διεθνείς εμπειρογνώμονες ότι κάθε πτώση μίας θέσης
ισοδυναμεί με μείωση κατά 5% του ΑΕΠ και των ξένων επενδύσεων την επόμενη χρονιά.

• Επί Χάρη Γεωργιάδη συνήλθε μόνο μία φορά στις 5 Σεπτεμβρίου 2013. Επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το
πέρας της σύσκεψης αναφέρει ότι ο υπουργός Οικονομικών
«εισηγήθηκε η Σ.Ο.Ε να συνέρχεται ανά τρίμηνο, μετά την εκάστοτε αξιολόγηση της εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης από την Τρόικα».
Η ΣΕΚ κατά καιρούς επαναφέρει στην επικαιρότητα το συγκεκριμένο ζήτημα, όχι τόσο γιατί η συγκεκριμένη υπουργική
εισήγηση δεν εφαρμόστηκε, αλλά γιατί ακράδαντα πιστεύει
πως, η χώρα και η οικονομία βρίσκονται σε κρίσιμο και οριακό σημείο, γι’ αυτό επιβάλλεται ο θεσμοθετημένος κοινωνικός
διάλογος.
• Επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια χωρίς να προηγηθεί
επαρκής κοινωνικός διάλογος και διαβούλευση έκλεισε η
Eurocypria, ενώ κουτσουρεύτηκε ανεπανόρθωτα η φοιτητική
χορηγία και το επίδομα τέκνου.
Το συνδικαλιστικό κίνημα κατήγγειλε την απουσία διαλόγου
για αυτά τα ζητήματα και τεκμηρίωσε τη θέση του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών στις 21 και 30 Νοεμβρίου 2011, στην παρουσία του τότε υπουργού Οικονομικών Κίκη
Καζαμία, ο οποίος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για
τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις που συρρίκνωσαν
δραματικά την κοινωνική πολιτική.
• Επί της παρούσας διακυβέρνησης χωρίς διαβούλευση και
ενημέρωση έκλεισαν οι Κυπριακές Αερογραμμές, ενώ μεθοδεύτηκε διαδικασία ιδιωτικοποίησης Ημικρατικών Οργανισμών,
χωρίς η εκτελεστική εξουσία να ενημερώνει επαρκώς και ικανοποιητικά το συνδικαλιστικό κίνημα.
Αναφερόμενη σ’ όλα αυτά τα ζητήματα η ΣΕΚ στις 21 Ιανουαρίου 2015 διατύπωσε δημόσια και επίσημα, (πρωτοσέλιδα
μέσα από την Εργατική Φωνή), τα εξής:
«Τα συγκεκριμένα θέματα, όπως και άλλα που προηγήθησαν
ή έπονται είναι πολύ σοβαρά, έχουν να κάμουν με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των χιλιάδων μελών μας αλλά και
με την ασφάλεια του κράτους, γι’ αυτό ως συνδικαλιστικό
κίνημα απαιτούμε διάλογο, διαβούλευση και ενημέρωση.
Άλλωστε η υλοποίηση αυτής μας της απόφασης πηγάζει και
από το νόμο περί της θέσπισης γενικού πλαισίου ενημέρωσης
και διαβούλευσης των εργοδουμένων του 2005. Άρα η υποχρέωση της Κυβέρνησης για τα πιο πάνω ζητήματα είναι και
νομική, είναι και θεσμική. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται
πίσω από τις κλειστές πόρτες ερήμην των εργαζομένων είναι
απαράδεκτες.
Η ΣΕΚ σήμερα τολμά να επαναλάβει κάτι που είπε και στο
παρελθόν: «Ότι δηλαδή η απουσία διαλόγου σε μια κοινωνία
αποτελεί έλλειμμα Δημοκρατίας. Δυστυχώς».
Το πλέον βέβαιο είναι πως, η Κύπρος – κυρίως σ’ αυτά τα
δύσκολα χρόνια – χρειάζεται το θεσμοθετημένο κοινωνικό
διάλογο γι’ αυτό η εκτελεστική εξουσία οφείλει να επανεξετάσει τις σκέψεις, τις απόψεις και τις προτεραιότητες της.

ERG_6-6_inn_13 2/2/16 11:43 AM Page 1

6

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Οικονομική ύφεση, έλλειψη οράματος, θεσμική ανεπάρκεια

Μ

ε την ανατολή του 2016 η
Ευρώπη κινείται στον
αστερισμό τριών μεγάλων
προκλήσεων ή καλύτερα κρίσεων. Από την έκβαση της αντιμετώπισης τους θα κριθεί
πόσο μπροστά ή πίσω θα
κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι κρίσεις αυτές πρωτίστως
είναι πολιτικές, οικονομικές
και θεσμικές. Αν δεν προσεγγισθούν μεγαλόπνοα και μεγαλόψυχα με πρόταξη σταράτων
και καθαρών προτάσεων, ο
κίνδυνος περαιτέρω αποδυνάμωσης εκφυλισμού της Ευρωαπικής ιδέας θα είναι περισσότερο από ορατός. Τίθενται επί
τάπητος καυτά, ζητήματα τα
οποία θα πρέπει να απασχολήσουν στρατηγικά τις ηγεσίες
των μεγάλων κρατών-μελών,
πρωτίστως τη Γερμανία και τη
Γαλλία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ
Η πρώτη μεγάλη κρίση είναι
βεβαίως η οικονομική και η
κρίση του νομίσματος, η οποία
έχει σχεδόν αποδεκατίσει τον
ευρωπαϊκό νότο και διατηρεί
καθηλωμένη τη Γηραιά Ηπειρο
σε χαμηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και υψηλής επενδυτικής αβεβαιότητας. Διαιρεί
την Ευρώπη στα δύο, σε χώρες
πλούσιες και χώρες φτωχές, σε
χώρες δανειστές και οφειλέτες.
Έτσι, όμως, δεν μπορούν να
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη, ούτε και για την περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης.
Και αυτή η εξέλιξη, είναι μία

Οι τρείς μεγάλες προκλήσεις
της Ευρώπης του 2016

συνθήκη απαραίτητη για να
ξεκολλήσει η Ευρώπη από το
σημερινό της τέλμα, για να
μπορέσει να παίξει τον ρόλο
που της αναλογεί σε γεωπολιτικό επίπεδο. Τα επτά χρόνια
της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης αρχίζουν και λειτουργούν πλέον απειλητικά.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η
πολιτική
ανικανότητα,
ωστόσο, των ηγεσιών της
Ευρώπης, δεν αναδεικνύεται
μόνο από την άλυτη οικονομική κρίση, καταδεικνύεται
παράλληλα από την παντελή
έλλειψη αποτελεσματικότητας,
συνεργασίας και διαμόρφωσης

Ζ

ουν και βασιλεύουν οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των
κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο για την Απασχόληση
Μαριάν Τίσεν, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ακόμη αισθητές και οι τάσεις
δείχνουν ότι οι ανισότητες μεταξύ των
κρατών-μελών «αυξάνονται». Συγκεκριμένη αναφορά έκανε η Μ. Τίσεν στην
Ελλάδα και στα χαμηλά επίπεδα απασχό- λησης (55%) σε σχέση με άλλες
χώρες, όπως είναι η Σουηδία (81%),
καθώς και στα ποσοστά ανεργίας που
παραμένουν πάνω από 20% στην Ελλάδα και την Ισπανία, ενώ στη Γερμανία
είναι μόλις 5%. Σε γενικές γραμμές, ανέφερε η ίδια, τα «καλά νέα» είναι ότι η
ανεργία συνεχίζει να μειώνεται στην ΕΕ,
τονίζοντας ωστόσο την «επείγουσα
ανάγκη να επιστρέψουμε στη σύγκλιση,
να αναπτυχθούμε μαζί».
Η Έκθεση διαπιστώνει, επίσης, αύξηση
της ποικιλίας των συμβάσεων εργασίας, γεγονός το οποίο επιτρέπει ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και, συνεπώς, αύξηση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε κατακερματισμό της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται ότι ενώ ορισμένες νέες συμβάσεις ενδέχεται να είναι επωφελείς για
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη,
άλλες επιφέρουν εργασιακή ανασφάλεια, και καταλήγει πως πρόκειται για
ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και στο

κοινής πολιτικής, απέναντι
στα εφιαλτικά -όπως εξελίχθηκαν- ζητήματα της μαζικής
μετανάστευσης και της τρομοκρατίας στην καρδιά της
ευρωπαϊκής ηπείρου. Είναι μία
κρίση πολέμων, η δεύτερη
μεγάλη κρίση που ταλαιπωρεί
και γονατίζει σήμερα την
Ευρώπη και η οποία επίσης
φανερώνει τη γύμνια του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος,
την έλλειψη ηγεσίας. Τόσο ο
πόλεμος που ανοίχτηκε με την
Ουκρανία όσο και ο πόλεμος
που διεξάγεται στη Συρία,
αποκάλυψαν μία Ευρώπη που
παραπαίει στρατηγικά, χωρίς
ενιαία αντίληψη και κοινή
εξωτερική πολιτική, επεξεργα-

σία κοινών συμφερόντων και
κοινή γραμμή άμυνας. Τι είδους
Ευρώπη προς ενοποίηση είναι
αυτή;

ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΗΓΕΤΩΝ
Η τρίτη βαθιά κρίση είναι
αναμφίβολα η κρίση ηγεσίας,
το κενό εξουσίας στην κορυφή
της Ευρώπης, η έλλειψη μιας
ενιαίας υπερεθνικής κυβέρνησης της Ευρώπης. Κατακερματισμένη σήμερα σε εθνικές
πολιτικές ηγεσίες, η Γηραιά
ήπειρος δεν έχει πολλές ελπίδες σωτηρίας, είναι σχεδόν
αδύνατο να σταθεί με τους
δικούς της όρους απέναντι
στις νέες μεγάλες προκλήσεις

ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ
πλαίσιο της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
το εργατικό μας δίκαιο και τα συστήματά μας κοινωνικής προστασίας είναι κατάλληλα
για την επίτευξη των στόχων τους στον 21ο αιώνα,
και πρέπει να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα
και την καινοτομία. Ο
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα
διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στο πλαίσιο αυτό»,
τόνισε η επίτροπος Απασχόλησης.

Αυτοαπασχόληση
Επιχειρηματικότητα

οι εθνοτικές μειονότητες, μπορεί να
αντιμετωπίσουν με- γαλύτερα εμπόδια
στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης. Επιπλέον, η φετινή Έκθεση αναφέρει ότι η πλειονότητα δεν αισθάνονται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες
δεξιότητες και γνώσεις για να ιδρύσουν
μια επιχείρηση, σημειώνοντας ότι
στοχοθετημένες πολιτικές μπορούν
να βοηθήσουν σε αυτό. Οι πολιτικές
αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ευκολότερη
πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή τα φορολογικά
κίνητρα, την επιχειρηματική εκπαίδευση ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες
φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων.
«Πρέπει
να εξασφαλί-

Η Έκθεση υπογραμμίζει
τη σημασία της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για τη
δημιουργία περισσόΤις τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών,
τερων θέσεων εργαόσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόσίας. Ωστόσο, τα στοιληση και άλλους βασικούς κοινωνικούς δείκτες ανα
χεία δείχνουν ότι οριδεικνύει η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανασμένες ομάδες, όπως
φορικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίείναι οι νέοι, οι ηλικιωξεις για το 2015 (ESDE 2015),
μένοι, οι γυναίκες και

της εποχής, στις κολοσσιαίες
αλλαγές που σημειώνονται σε
όλα τα επίπεδα, στις ανακατατάξεις στη γεωπολιτική
σκακιέρα. Οι εθνικές ηγεσίες
οδηγούνται μοιραία στη μικροπολιτική και τις εθνικές σκοπιμότητες, υποκύπτουν στα
εθνικά ακροατήρια και τις
μυωπικές ή φοβικές πολλές
φορές απαιτήσεις τους.Με
αυτές τις αρρωστημένες εν
πολλοίς πρακτικές και μικρόψυχες νοοτροπίες, είναι βέβαιον πως η Ευρώπη δενμπορεί να
προχωρήσει μπροστά με δύναμη και σιγουριά. Τουναντίον,
σκόπιμα ή μη υποδαυλίζει με
τη στάση της την όξυνση του
εθνικολαικισμού δηλητηριάζοντας το ευρωπαϊκό όραμα
για ενοποίηση. Επαφίεται στις
σημερινές ηγεσίες να αντιδράσουν προς την ορθή κατεύθυνση δημιουργώντας μιά νέα
Ευρώπη με κοινη εξωτερική
πολιτική και κοινό σύστημα
ασφάλειας και άμυνας. Αν δεν
θέσει τάχιστα τις βάσεις προς
την κατεύθυνση αυτό το οικονομικό οικοδόμημα θα κινδυνεύσει, σοβαρά. Ας αφουγκρασθούν οι λεγόμενοι μεγάλοι
ηγέτες την τρομερή αύξηση
των ευρωσκεπτικιστών σε όλα
τα κράτη – μέλη.
Η γύμνια και η ανεπάρκεια της
Ευρώπης, άλλωστε αποκαλύφθηκε με τις κραυγαλέες αδυναμίες της να αντιμετωπίσει
την Ελλληνική κρίση και το
Μεταναστευτικό πρόβλημα.
Ξ.Ξ.

σουμε περισσότερες και καλύτερες
ευκαιρίες για τους πολίτες της ΕΕ, ειδικά εκείνους που είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. Πρέπει
επίσης να επενδύσουμε στην ενίσχυση
των δεξιοτήτων των ατόμων, έτσι ώστε
όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες
στην ΕΕ να μπορούν να αναπτύξουν
πλήρως τις δυνατότητές τους. Για την
επίτευξη ανάπτυξης και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε
σχετικά η Μ. Τίσεν.
Αποκαλύπτει, ακόμη, ότι η ΕΕ μπορεί να
αξιοποιήσει καλύτερα τους ανθρώπινους πόρους της μέσω της κινητικότητας. Αν και ο αριθμός των μετακινούμενων εργαζομένων αυξήθηκε κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το ποσοστό τους επί του συνολικού εργατικού δυναμικού παραμένει
περιορισμένο: μόνο το 4% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας μεταξύ 15 και 64
ετών ζουν σε κράτος-μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο γεννήθηκαν.
Ωστόσο, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι
της ΕΕ τείνουν να έχουν συνολικά καλύτερες προοπτικές απασχόλησης απ’
ό,τι ο εγχώριος πληθυσμός. Επιπλέον,
οι ροές τους είχαν ως αποτέλεσμα τη
μείωση της ανεργίας σε ορισμένα
κράτη-μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και συνέβαλαν στην
αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού στις χώρες υποδοχής.
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Μ

έσα σε κλίμα κατάνυξης
πραγματοποιήθηκεστο
μέγαρο της ΣΕΚ στην κατάμεστη αίθουσα ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ,
η πρώτη θεσμοθετημένη εκδήλωση για τη «Γιορτή των Γραμμάτων που συνδιοργάνωσε η
Πρεσβεία της Ελλάδας και το
Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού.
Τίμησαν, με την παρουσία του
ο υπουργός παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, ο πρόξενος της Πρεσβείας Ευάγγελος
Τσώλκαςο
Χωρεπίσκοπος
Μεσαορίας Γρηγόριος ως
εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου, ο υποδιοικητής τη ΕΛΔΥΚ
εκπρόσωποι κομμάτων, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας Ανδρέας Μάτσας. Χαιρετισμούς απήυθυναν, ο πρέσβης
της Ελλάδας Ηλίας Φωτόπουλος που ανέγνωσε ο Γενικός
Πρόξενος Ευάγγελος Τσώλκας, ο υπουργός Παιδείας
Κώστας Καδής και ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικου πολιτισμού Μίμης Θεοδότου. Και οι τρείς τόνισαν την
αναγκαιότητα να παραμείνουμε προσκολλημένη στα ιδεώδη
των Ελληνικλών Γραμμάτων
και της διδαχής των Τριώ
Ιεραρχών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις
συνεχείς προκλήσεις της καθημερινότητας. Κύριος ομιλητής
ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολο-

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
• Γιορτή των Τριών Ιεραρχών με πολλαπλά ισχυρά μηνύματα

Τα Ελληνικά Γράμματα άσβεστος φάρος
για επικράτηση του δικαίου και της ειρήνης
γίας
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου Γιώργος Ξενής ο οποίος ανέπυξε το
θέμα «Η
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
στέλλοντας το μήνυμα ότι
μπορούμεν να κοιτάξουμε με

ντας τους λαούς σε όλα τα
μήκη και πλάτη του πλανήτη.

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ
Αναμφίβολα, σήμερα όσο ποτέ
άλλοτε η γιορτή των Γραμμά-

• Ο ταραγμένος πλανήτης έχει απόλυτη ανάγκη την διδαχή
των οικουμενικών αξιών του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού

Κώστας Καδής
Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού

αισιοδοξία το αύριο αρκεί να
μετουσιώνουμε σε πράξη τις
ακατάλυτες αρχές και διαχρονικές αξίες του Ελληνικου
πολιτισμού που ξαπλώθηκε σε
όλη την οικουμένη ευεργετώ-

των αποκτά ιδιαίτερη σημασία
στην καθημερινή μας ζωή,
υπογράμμισε ο εκπρόσωπος

του Ινστιτούτου
Πολιτισμού.

7

Ελληνικού

Στην εποχή των «κρινγκλις»
που αποτελούν μάστιγα για τα
Ελληνικά Γράμματα, σήμερα
που η γλώσσα μας δέχεται
πιέσεις από παντού, η παιδεία
και οι φορείς του πολιτισμού
και της εκπαίδευσης καλούνται
να ορθώσουν ανάστημα και να
ξαναγίνουν ο φωτοδότης και η
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Στη σκληρή συγκυρία της κρίσης, πνευματικής, κοινωνικής
και οικονομικής,
μοναδικό
σωσίβιο είναι η αφωσίωση
μας στις Ελληνορθόδοξες αξίες
και στα ιδανικά που οι Αρχαίοι
Έλληνες φιλόσοφοι και οι τρείς
Ιεράρχες καλλιέργησαν και
ανάδειξαν φωτίζοντας ολόκληρη την οικουμένη.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΞΙΕΣ
Οι Τρεις Ιεράρχες τον 4ο αι. μ. Χ. έθεσαν τέρμα στη μακρόχρονη
διαμάχη της νέας θρησκείας με την παλαιότερη ελληνική πνευματική και πολιτιστική παράδοση. Στηριγμένοι στις φιλοσοφικές και θεολογικές σπουδές τους στην Αθήνα, συνέβαλαν στη
θεμελίωση του χριστιανικού δόγματος πετυχαίνοντας τη σύζευξή του με ό,τι ωφέλιμο κληροδότησε η ελληνορωμαϊκή σοφία σε
αυτό. Η οικουμενικότητά του μπολιάστηκε με τη βυζαντινή
παράδοση που ακολούθησε και διαμορφώθηκε έτσι ο χαρακτήρας του νέου Ελληνισμού. Το ζητούμενο σήμερα είναι η θωράκιση της νέας γενιάς με την κληρονομιά αυτή και η μετουσίωσή
της σε δυναμική, ικανή να στηρίζει τον Ελληνισμό και να του
δίνει διεξόδους στα προβλήματα, μέσα στον σημερινό δοκιμαζόμενο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

• Η Ελλάδα υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των έξι στρατιωτικών πεσόντων στην Κύπρο

Μ

έσα σε κλίμα εθνικής έπαρσης και
συγκινησιακής φόρτισης η Ελληνική Πολιτεία υποδέχθηκε πρόσφτα τα
λείψανα των έξι Ελλήνων στρατιωτικών που έπεσαν στους αγώνες της
Κύπρου για το υπέρτατο αγαθό της
ελευθερίας.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΗΚΑΝ ΓΕΝΝΑΙΑ
ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
• Απαρασάλευτος ο ομφάλιος λώρος Κύπρου - Ελλάδας

Επικεφαλής της πομπής που έφθασε
στην Αθήνα με ειδική πτήση αεροσκάφους C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας
από τη Λευκωσία ήταν ο αναπληρωτής
υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης
Βίτσας και τα λείψανα των ηρώων
συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος
Ευάγγελος Αποστολάκης, ο αρχηγός
ΓΕΕΦ, αντιστράτηγος Γεώργιος Μπασιακούλης και ο α’ υπαρχηγός ΓΕΣ,
αντιστράτηγος Δημήτριος Θωμαΐδης.
Παρόντες στην τελετή που έγινε στη
Λευκωσία ήταν και συγγενείς των
πεσόντων.
Τα οστά ανήκουν στον συνταγματάρχη
Σωτήριο Σταύρου, τους στρατιώτες
Δημήτριο Τσούκα και Ζαχαρία Καρδάρα, τον έφεδρο ανθυπασπιστή καταδρομέα Νικόλαο Καβροχωριανό, και
τους έφεδρους ανθυπασπιστές Θεοφάνη Λουκάκη και Νικόλαο Τσαγκιρόπουλο. Οι τρεις πρώτοι ανήκαν στον κατάλογο των αγνοουμένων της ΔΕΑ (Διαρκούς Επιτροπής Αγνοουμένων) και οι
άλλοι τρεις στον κατάλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας των Ελλαδιτών πεσόντων κατά την εισβολή. Φθάνοντας η
πομπή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η
μπάντα και η διμοιρία του Λόχου Από-

γεγονότα στην Κύπρο πεσόντες και
επιζήσαντες ότι θα ανοίξουν όλοι οι
φάκελοι ώστε να αποδοθούν σε όλους
και όλες οι πρέπουσες τιμές. Παράλληλα ζήτησε συγνώμη από τους συγγενείς
των πεσόντων και των αγνοουμένων
γιατί «ως Πολιτεία αργήσαμε πάρα
πολύ». Ο κ. Καμμένος επανέλαβε ότι η
Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα στο
πλευρό της Κύπρο για μια δίκαιη και
βιώσιμη λύση στο κυπριακό, στη βάση
των αποφάσεων του ΟΗΕ.
Δεν θα υποστείλουμε τις σημαίες δεν θα
ξεχάσουμε ποτέ, επισήμανε και ζήτησε
τη συνδρομή των συγγενών των πεσόντων για την ταυτοποίηση όλων των
νεκρών.
Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χρισ τ ό φ ο ρ ο ς
Φωκαΐδης χαρακτήρισε ιερή αυτή
την ώρα που οι
πεσόντες
συναντούν τους συγγενείς τους και την
ιστορία.

δοσης Τιμών του Στρατού Ξηράς με τα
όπλα υπό μάλης συνόδευσαν τα λείψανα των έξι Ελλήνων στρατιωτικών στον
ιερό ναό της Παναγίας της Παντάνασσας όπου τελέσθηκε τρισάγιο στη
μνήμη των πεσόντων.
Παρόντες ήταν ως εκπρόσωπος του
πρωθυπουργού, υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας, ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Τάσος Κουράκης, οι
υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και
Κύπρου Πάνος Καμμένος και Χριστόφορος Φωκαΐδης, και συγγενείς των
ηρώων. Οι «Έλληνες στρατιωτικοί μάς
δείχνουν το δρόμο του χρέους», επισή-

μανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος διαβεβαιώνοντας
τους συγγενείς των συμμετεχόντων στα

«Έλληνες
και
Κύπριοι υποκλινόμαστε στο μεγαλείο
των ηρώων», είπε
και
σε
ένδειξη
ευγνωμοσύνης
προς τους πεσόντες
που
«υπερασπίσθηκαν Θερμοπύλες» επέδωσε τιμητικό
δίπλωμα στους συγγενείς τους.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Β

ραδυφλεγής βόμβα στη
γερασμένη Ευρώπη αποτελεί η ανεργία των νέων αφού
τα μέτρα που λαμβάνονται για
τιθάσευση της κρίνονται εκ του
αποτελέσματος ανεπαρκή.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ανεργία των νέων βραδυφλεγής
βόμβα στη γηρασμένη Ευρώπη

Το οξύτατο πρόβλημα της
ανεργίας των νέων στις
χώρες-μέλη της Ευρωζώνης
απαιτεί μια πολυδιάστατη
προσέγγιση.
Η οικονομική ανάπτυξη από
μόνη της δεν αρκεί, ενώ ενδεχομένως να επιβάλλονται
μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση της επίμονης
και παρατεταμένης ανεργίας
των νέων γεγονός που τους
ωθεί σε αναγκαστική μετανάστευση.
Στις πιο ευάλωτες οικονομίες

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα
της Ευρωζώνης, δηλαδή της
Κύπρου, της Ελλάδας, της
Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας
και της Ισπανίας, η εμφανής
απουσία έργων ανάπτυξης
φαίνεται να «ευθύνεται» σε
μεγάλο βαθμό για το 70% της
ανόδου της ανεργίας στις ηλικίες 15 – 24 ετών.
Η Κύπρος το 2015 με βάση τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία
επί του συνόλου των 43159
εγγεγραμμένων ανέργων
οι
10605 είναι νέοι κάτω των 29
χρονών 24,57%.
Αυτό όμως που προβληματίζει
έντονα το Κίνημα της ΣΕΚ σε
σχέση με τα ποσοστά ανεργίας
στην Κύπρο δεν είναι αποκλειστικά μόνο οι αριθμοί αλλά και
η διάρκεια της ανεργίας.
Ο μισός σχεδόν αριθμός ανέργων βρίσκεται εκτός απασχόλησης πέραν των 6 μηνών
γεγονός που καταδεικνύει την
αναγκαιότητα όπως η πολιτεία παρέχει την δυνατότητα
καταβολής ανεργιακού επιδόματος για εννέα μήνες.

Στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την
Ισπανία και την Πορτογαλία
παρατηρήθηκε άνοδος της
ανεργίας μεσούσης της κρίσης.
Ωστόσο, εξαιρουμένης της
Ιρλανδίας, οι δείκτες της ανεργίας των νέων ξεπερνούσαν
ήδη τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
και πριν από αυτήν.
Παράλληλα οι νέοι εργαζόμενοι
έχουν περισσότερες πιθανότη-

νται από τα κράτη μέλη δεν
είναι ικανά να τιθασεύουν στη
μείωση της.
Σε πρόσφατη έκθεση του το
ΔΝΤ τόνισε πως θα πρέπει οι
κυβερνήσεις να περιορίσουν το
διπλό καθεστώς στην απασχόληση, όπου όσοι έχουν μόνιμη
εργασία έχουν μεγαλύτερη
ασφάλεια από τους ημιαπασχολούμενους.

• Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση για ισχυρή

επανεκκίνηση της οικονομίας η ανεργία θα ταλανίζει
την Κυπριακή οικονομία για πολλά ακόμη χρόνια
τες λόγω της μεγάλης ανάγκης
να εισέλθουν στην αγορά εργασίας να προσληφθούν με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης και με όρους που να μην
ανταποκρίνονται στα προσόντα και στην προσφορά τους.
Όπως έχει πλέον εξελιχθεί η
ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη τα μέτρα που λαμβάνο-

Επιπλέον, χρειάζεται και
δυναμική επανεκκίνηση της
ανάπτυξης με στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων και εργαλείο
τη χαλαρή νομισματική πολιτική, με προώθηση κρατικών
επενδύσεων, όπως είναι εφικτό και με αποκατάσταση των
ισολογισμών των τραπεζών.

Προτεραιότητες
Σε έκθεση της αρμόδιας επιτροπής εργασίας για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναφέρεται ότι χρει-
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άζονται άμεσες πρωτοβουλίες
για να διαρραγεί ο φαύλος
κύκλος της χαμηλής ανάπτυξης και της υψηλής ανεργίας.
Ως εκ τούτου, η επίσπευση των
επενδύσεων στους τομείς της
ενέργειας, της ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας, των
μεταφορών, των κοινωνικών
υποδομών και των πόρων και
του περιβάλλοντος είναι απολύτως απαραίτητες για την
ανάκαμψη και την απασχόληση στο μέλλον. Εκτιμάται πως
θα υπάρξει έλλειψη 5 - 8 εκατομμυρίων
εξειδικευμένων
εργαζομένων στην υψηλή
τεχνολογία στην Ευρώπη έως
το 2020. Υπό το πρίσμα αυτό,
επισημαίνεται πως πρέπει η
Ε.Ε. να βρεθεί στην πρώτη
γραμμή της ψηφιοποιημένης
εκπαίδευσης με επενδύσεις σε
συναφείς υποδομές, καθώς και
με επενδύσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής.

Η ανεργία χτυπάει «κόκκινο» σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με το θεριό να πλήττει ιδιαίτερα τους νέους
ανθρώπους κάτω των 25
Οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να έχουν το πτυχίο
ενός ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στα χέρια τους
αλλά δεν ασκούν αυτό που έχουν σπουδάσει
Σύμφωνα με γράφημα του Statista, η Ισπανία είναι η
χώρα που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία των
νέων σε ποσοστό 49,9%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η
Ελλάδα με διαφορά μόλις 0,2% (49,7%). Την τριάδα κλείνει η Κροατία με 43,6% με την Κύπρο και την Ιταλία να
ακολουθούν κατά πόδας
Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Γερμανία με 7,2%,
ενώ στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Αυστρία με
9,9%

Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη

Γήρανση
Στην Ευρωζώνη η ανεργία στις
νεαρές ηλικίες μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα προβληματική,
γιατί ο πληθυσμός της γηράσκει, ενώ μεγάλο μέρος των
κεφαλαίων της και του εργατικού της δυναμικού δεν χρησιμοποιείται. Όσο πιο παρατεταμένη αποβαίνει η ανεργία,
τόσο σοβαρότερη είναι και η
αλλοίωση των δεξιοτήτων και
η διάβρωση της κοινωνική
συνοχής και των θεσμών.
Xωρίς τη ζωτικότητα των νέων
εργαζομένων, οι οικονομίες δεν
μπορούν να αναπτυχθούν
οικονομικά και κοινωνικά. Δεν
μπορούν να ανταποκριθούν
στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ειδικά όταν οι
πιο προικισμένοι από τους
νέους επιλέγουν να σπουδάσουν και να εργαστούν εκτός
συνόρων.

Στην Κύπρο του 2015, περισσότεροι από 10.605 νέοι
κάτω των 29 χρονών κοσμούν τον ανεργιακό κατάλογο
Προβάλλει επιτακτική η ανάγκη αναχαίτισης
της μετανάστευσης των νέων
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Παντός καιρού η σεξουαλική παρενόχληση

• Η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών προϋποθέτει
την κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων,
μη εξαιρουμένης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Τι πρέπει να κάνει το θύμα
σεξουαλικής παρενόχλησης;
Πρέπει να αντιμετωπίσει τον δράστη. Πιθανόν οι
αντιλήψεις του/της για το τι συνιστά σεξουαλική
παρενόχληση να μην είναι ίδιες με τις δικές του και να
μην αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεις τη συμπεριφορά
του/της προσβλητική.
• Μίλησέ αποφασιστικά, καθαρά και αργά, κοιτώντας τον/την στα μάτια.
• Περίγραψε τη συμπεριφορά, τις συνέπειες σε σένα
και τόνισέ του/της ότι θέλεις να τη σταματήσει και να
μην την επαναλάβει.
• Αγνόησε κάθε προσπάθεια υποτίμησης, φοβέρας ή
καλοπιάσματος από μέρους του/της.
• Μη χαμογελάσεις ή απολογηθείς. Αυτό θα υποβαθμίσει το παράπονό σου.
• Περπάτησε μακριά όταν τελειώσεις. Όσο λιγότερα
πεις τόσο πιο δυνατή/τός θα
είσαι.

Η

επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών προϋποθέτει την κατάργηση
όλων των μορφών διακρίσεων
μεταξύ των δύο φύλων, μη εξαιρουμένης της σεξουαλικής παρενόχλησης.

είναι το φαινόμενο αυτό αποκλειστικό για την κυπριακή κοινωνία.
Η διαπίστωση αυτή δεν αποσκοπεί
στην υποβάθμιση της σημασίας
τέτοιων περιπτώσεων, αλλά στην
ανάδειξη της συχνότητας και της
έκτασής του.

Τη θέση αυτή διατύπωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου
στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα την
καταπολέμηση της σεξουαλικής
παρενόχλησης στην εργασία που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28
Ιανουαρίου στη Δημόσια Υπηρε-

Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο
φαινόμενο, τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου δε διαφέρουν
μεταξύ των χωρών, αφού κατά την
εκδήλωση του συντρέχουν κατά
κανόνα συγκεκριμένες περιστάσεις.

Αν νοιώθεις ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το/τη
δράστη πρόσωπο με πρόσωπο και προτιμάς να
του/της εξηγήσεις γραπτώς ότι σε ενοχλεί η συμπεριφορά του/της, ετοίμασε επιστολή στην οποία να
αναφέρεις ότι σε κάνει να νοιώθεις άβολα και ότι
επιθυμείς να σταματήσει τη συμπεριφορά και να μην
την επαναλάβει.
Φύλαξε αντίγραφο της επιστολής σου και ενημέρωσέ
τον/την ότι αν επιμείνει σε τέτοια συμπεριφορά, θα
προχωρήσεις το θέμα περεταίρω με καταγγελία.
Κράτησε ημερολόγιο με σημειώσεις
Σημείωνε κάθε συμπεριφορά που σε ενοχλεί και προσβάλλει. Ημερομηνία, ώρα, χώρο και άλλα παρόντα
άτομα. Αυτό θα σε βοηθήσει να υποβάλεις ένα επίσημο παράπονο στον εργοδότη ή στους δημόσιους
θεσμούς που μπορούν να χειριστούν τέτοιες καταγγελίες.
Τι γίνεται αν συνεχίζει;
Εφόσον έχεις αντιμετωπίσει το / τη δράστη και αυτός
συνεχίζει τη σεξουαλική παρενόχληση πρέπει να ενημερώσεις τον εργοδότη σου. Ο εργοδότης σου (έχει
νομοθετική υποχρέωση) να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλαβαίνει τέτοια περιστατικά
στον εργασιακό του χώρο.
Ο εργοδότης σου οφείλει να διερευνήσει την καταγγελία σου (και να ασχοληθεί με το παράπονο σου).
Πότε και γιατί πρέπει να υποβάλω το παράπονο μου
στους δημόσιους φορείς ή στο δικαστήριο;
Πρέπει να υποβάλεις το παράπονο σου αν:
• O/η δράστης συνεχίζει ακόμα και μετά που μίλησες
στον ίδιο και στον εργοδότη σου.
• Ο/η δράστης είναι ο ίδιος ο εργοδότης σου.
• Δεν είσαι ευχαριστημένη/ος με τον τρόπο που
χειρίζεται την καταγγελία ο εργοδότης σου με το
αποτέλεσμα της διερεύνησης του παραπόνου σου.
Όσο πιο σύντομα υποβάλεις το παράπονό σου
τόσο το καλύτερο για σένα και πιθανόν και για
άλλους συναδέλφους / σες σου.

ποτε μορφής λόγω του φύλου του
και ο εργοδότης έχει τη νομική
ευθύνη να διασφαλίζει για τους
εργαζομένους του ένα ασφαλές και
υγιές εργασιακό περιβάλλον. Ο/η
εργαζόμενος/η που θεωρεί ότι
υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από οποιονδήποτε συνάδελφο, ανεξάρτητα από τη μεταξύ
τους ιεραρχική σχέση, έχει το
δικαίωμα να καταγγείλει την εν
λόγω συμπεριφορά στον εργοδότη
του και ο τελευταίος έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί και να εφαρμόσει τη νομοθεσία.

Απόλυτη η απαγόρευση
ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείς να μιλήσεις με το άτομο
που σε παρενοχλεί, ενημέρωσε
κάποιο που μπορεί να χειριστεί
την κατάσταση εκ μέρους σου.
Π.χ. το/τη συνδικαλιστή/στρια
που επισκέπτεται το χώρο εργασίας σου ή τον εργοδότη σου
απευθείας. Χρειάζεται να μιλήσεις γι’ αυτό το περιστατικό και
σε άλλα άτομα.
Πιθανόν να επιλέξεις ένα / μια
συνάδελφο/σα, κάποιο έμπιστο
άτομο ή το / τη συνδικαλιστή /
στρια σου για ηθική υποστήριξη.
Τα άτομα αυτά θα μπορούσαν να
δράσουν και ως μάρτυρες σε κάθε περιστατικό λανθασμένης συμπεριφοράς.
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• Ο εργαζόμενος που θεωρεί ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής
παρενόχλησης έχει δικαίωμα να καταγγείλει την εν λόγω
συμπεριφορά στον εργοδότη του και ο τελευταίος
έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί και να εφαρμόσει τη νομοθεσία
σία στην παρουσία Διευθυντικών
στελεχών και προσωπικού που
αποτελούν πυρήνες μάθησης.
Σημειώνεται πως οι καταγγελίες
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης δεν αντικατοπτρίζουν το
πραγματικό πρόβλημα, αφού τα
θύματα αισθάνονται πως θα εκτεθούν δημόσια σε περίπτωση διάρευσης ενός τέτοιου περιστατικού.
Από την πλευρά του θύτη η συγκεκριμένη στάση του θύματος εκλαμβάνεται ως αδυναμία και ως εκ
τούτου συνεχίζει ακάθεκτος το
έργο του.
Οι επισημάνσεις της Υπουργού
Εργασίας, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τον χαιρετισμό της
ακολουθούν

Παγκόσμιο φαινόμενο
Η σεξουαλική παρενόχληση δεν
αποτελεί ένα νέο φαινόμενο στον
εργασιακό χώρο, περιλαμβανομένης και της Δημόσιας Υπηρεσίας,
ούτε

Έκφραση εξουσίας
Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί
να αποτελεί και έκφραση της εξουσίας του θύτη προς το θύμα, μέσω
κατάχρησης της εργασιακής σχέσης εξάρτησης που δημιουργείται
μεταξύ τους στον εργασιακό χώρο.
Η ύπαρξη του φαινομένου αυτού
στην καθημερινότητα των εργαζομένων, με θύματα κυρίως γυναίκες,
δεν είναι πρόσφατη, αλλά μετρά
πολλές δεκαετίες.
Σχετική με αυτό νομοθετική ρύθμιση υιοθετήθηκε με την ψήφιση του
περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών
και Γυναικών στην Απασχόληση
και την Επαγγελματική Εκπαίδευση
Νόμου το 2002. Στη βάση των προνοιών του Νόμου, η σεξουαλική
παρενόχληση στον χώρο εργασίας
δε συνιστά πλέον ιδιωτική διαφορά μεταξύ του θύματος και του
θύτη, αφού οι συμπεριφορές
σεξουαλικής παρενόχλησης στον
εργασιακό χώρο είναι το αποτέλεσμα των δυνατοτήτων και των
ευκαιριών που προκύπτουν από
τις εργασιακές σχέσεις.

Νομική η ευθύνη
του εργοδότη για υγιές
εργασιακό περιβάλλον
Ο εργαζόμενος έχει το αυτονόητο δικαίωμα να μην
γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης οποιασδή-

Η απαγόρευση διενέργειας πράξεων σεξουαλικής παρενόχλησης
είναι απόλυτη και το πεδίο εφαρμογής του Νόμου ευρύ. Η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύεται
σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο,
είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και σε όλα
τα στάδια εισόδου, ανέλιξης και
εξόδου από την αγορά εργασίας.
Απαγορεύεται σε δραστηριότητες
που αφορούν στην εργασία και την
επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς
και σε εκείνες τις εργασιακές δραστηριότητες που αποτελούν προέκταση του χώρου εργασίας, όπως
για παράδειγμα τα επαγγελματικά
σεμινάρια, τα επαγγελματικά ταξίδια, οι γιορτές και τα πάρτι του
γραφείου, κοκ.
Η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών προϋποθέτει την κατάργηση όλων των
μορφών διακρίσεων μεταξύ των
δύο φύλων, μη εξαιρουμένης της
σεξουαλικής παρενόχλησης.

Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα
για το Υπουργείο Εργασίας
Παραμένει, όμως, προσηλωμένο
στη δέσμευση για αποτελεσματική
εφαρμογή των προνοιών του περί
Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
Γυναικών στην Απασχόληση και
την Επαγγελματική Εκπαίδευση
Νόμου και εφαρμόζει, προς επίτευξη του στόχου αυτού, προληπτικές, αλλά και κατασταλτικές
δράσεις. Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων, η ενημέρωση των
άμεσα ενδιαφερομένων, των εργαζομένων και των εργοδοτών, αλλά
και γενικότερα του κοινού, προωθείται με κάθε δυνατή ευκαιρία,
ενώ στο πλαίσιο των κατασταλτικών δράσεων, οι Επιθεωρητές Ισότητας του Υπουργείου αναλαμβάνουν τη διερεύνηση και τη διευθέτηση καταγγελιών που υποβάλλονται αναφορικά με σεξουαλική
παρενόχληση στην εργασία.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε
όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου
θέματος που είναι πολυδιάστατο
και πολύμορφο, προτού προχωρήσουμε στην πραγματικά αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
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Μην αφήσετε τον εαυτό σας έρμαιο
στους επαγγελματίες ψεύτες

Εύκολες Τεχνικές

Βελτιώστε τη μνήμη
με τέσσερις κινήσεις

Π

ερίπου τα δύο τρίτα που καθορίζουν το πόσο
καλά γερνάμε προέρχονται από μη γενετικούς
παράγοντες, όπως είναι οι καθημερινές μας συμπεριφορές. Μια μελέτη σε περισσότερα από 18.000 άτομα,
έδειξε ότι όσα είχαν υγιεινές συνήθειες, μια ισορροπημένη διατροφή και κάνανε τακτικά σωματική δραστηριότητα είχαν πιο ισχυρή μνήμη, σε σχέση με εκείνα που δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά. Επίσης,
όσοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τεχνικές για να
δυναμώσουν τη μνήμη τους, βοηθάνε στην μακροπρόθεσμη προστασία του εγκεφάλου. Παρακάτω θα δείτε
μερικές τεχνικές που μπορείτε να κάνετε σε καθημερινή βάση ώστε να βελτιώσετε τη μνήμη σας.
Μετακινήστε τα πράγματά σας. Βρείτε ποια αντικείμενα χρησιμοποιείτε καθημερινά, όπως τα κλειδιά, το
πορτοφόλι, το κινητό, και αλλάξτε τους θέση από τη
συνηθισμένη που τα τοποθετείτε. Αν μπείτε στη διαδικασία την επόμενη μέρα να σκεφτείτε που έχετε
βάλει τα κλειδιά σας, τότε ασκείτε τη μνήμη σας και
τη δυναμώνετε.
Φτιάξτε μια εικόνα για κάθε νέο πρόσωπο που γνωρίζετε. Αυτή η τεχνική είναι πολύ εύκολη και αποτελεσματική. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να
συγκεντρωθείτε για λίγα δευτερόλεπτα, να σκεφτείτε
το όνομα του ανθρώπου που μόλις γνωρίσατε και να
το κάνετε εικόνα. Φανταστείτε για παράδειγμα τη
Μαρία να πίνει ένα φλιτζάνι καφέ. Με αυτή την τεχνι-

• Τα 9 συχνότερα είδη ψεμάτων: Πώς να τα αναγνωρίζετε

Τ

ο να λέει κανείς ψέματα είναι
κακή συνήθεια, όμως μερικές
φορές γίνεται τεράστιο πρόβλημα
που επηρεάζει τη ζωή και του ατόμου που ψεύδεται αλλά και των
γύρω του.
Η γνωστή ανά το πανελλήνιο Δρ
Λίζα Βάρβογλη, Ph.D. ΨυχολόγοςΨυχοθεραπεύτρια, τονίζει ότι για
κάποια άτομα τα ψέματα είναι
δεύτερη φύση τους και τους έχουν
γίνει καταστροφική συνήθεια. Πιο
κάτω η κυρία Βάρβολη δίνει χρησιμότατες συμβουλές για το θέμα το
οποίο επηρεάζει καθημερινά η ζωή
μας.

Τα Κατά Συνθήκη Ψεύδημας
Δεν είναι σημαντικά ψέματα, αλλά
παρόλα αυτά είναι ψέματα! Συνήθως τα λέμε για να μην πληγώσουμε έναν φίλο, για να καλύψουμε μια
κατάσταση, για να εμφανιστούμε
ως ευγενικοί ή με τακτ. Όμως,
ακόμα και έτσι μπορεί να βλάψουμε τον άλλον. Για παράδειγμα,
όταν δε λέμε την αλήθεια στη φίλη
μας που έχει παχύνει εμφανώς και
αυτό τη στεναχωρεί αλλά την
παρηγορούμε λέγοντας «μια χαρά
είσαι, δε σου φαίνεται καθόλου», με
το ψέμα μας όχι μόνο δε τη βοηθάμε, αλλά, ενδεχομένως εντείνουμε
το πρόβλημα γιατί δε της δείχνουμε το δρόμο για τη λύση
του.

είπε ψέματα. Αν μάλιστα κάποιος
δεν τηρεί τις υποσχέσεις του
συστηματικά, αυτό φέρνει πίκρα
και απογοήτευση, κάτι που υπονομεύει τη σχέση.

Διάδοση Κουτσομπολιών &
Ανεξακρίβωτων Γεγονότων
Μία μορφή ψέματος είναι όταν
κανείς αρχίζει μια φήμη ή ένα κουτσομπολιό χωρίς να είναι σίγουρος
αν αυτό που διαδίδει είναι αληθινό.
Αυτό το ψέμα είναι πολύ άσχημο,
επειδή οι φήμες και οι διαδόσεις
μπορεί να σπιλώσουν το όνομα
κάποιου άλλου ανθρώπου, να το
στεναχωρήσουν ή να του δημιουργήσουν προβλήματα. Όταν μάλιστα κανείς διαδίδει ψεύτικες φήμες
για κάποιον που δε συμπαθεί, αυτό

Ψεύτικες Υποσχέσεις

κή θα καταπολεμήσετε την απόσπαση προσοχής και
θα βοηθήσετε τον ιππόκαμπο να συνεργαστεί με το
μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου.
Θυμηθείτε τις δουλειές που έχετε να κάνετε όλη την
ημέρα και φτιάξτε με το μυαλό σας μια παράξενη
οπτική ιστορία. Για παράδειγμα αν πρέπει να πάτε να
αγοράσετε αβγά και μετά να πάτε στο καθαριστήριο,
σκεφτείτε μια υποθετική ιστορία που να συνδέει αυτά
τα δύο. Όσο πιο δημιουργική είναι η εικόνα, τόσο
καλύτερα εξασκείτε τη μνήμη σας.
Κατεβάστε από τον υπολογιστή παιχνίδια μνήμης.
Αν δε είστε λάτρεις του Sudoku ή των σταυρόλεξων,
τότε η τεχνολογία θα σας δώσει τη λύση. Υπάρχουν
πλέον πάρα πολλά παιχνίδια στα smartphone, τα
οποία βελτιώνουν τη συγκέντρωση, τις δεξιότητές
σας και την προσαρμοστικότητα. Δεν έχετε απλά να
τα κατεβάσετε.
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Σας έχει τύχει να υποσχεθείτε
κάτι ενώ ήδη ξέρετε ότι δεν
πρόκειται να το τηρήσετε;
«Δώσε μου το νούμερό σου και
θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο..»,
ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι δεν
πρόκειται να το κάνετε. Όταν
δίνει κανείς μια ψεύτικη υπόσχεση σε έναν άγνωστο ή
κάποιο άτομο που δεν το ξέρει
πολύ καλά, το αποτέλεσμα
μπορεί να μην είναι αρνητικό. Τι
γίνεται όμως όταν λέμε σε ένα αγαπητό μας πρόσωπο «θα πάμε μαζί
για να κάνουμε το τάδε πράγμα»
ενώ δεν το εννοούμε ή υποσχόμαστε στο παιδί μας «κάνε εσύ αυτό
και εγώ θα σου αγοράσω εκείνο..»
ενώ δεν το εννοούμε; Με αυτό τον
τρόπο χάνεται η εμπιστοσύνη και η
σχέση κινδυνεύει..

Υποσχέσεις που δεν Τηρούνται
Υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς
έχει κάθε καλή διάθεση να υποσχεθεί κάτι, όμως, για διάφορους
λόγους τελικά δεν καταφέρνει να
τηρήσει την υπόσχεσή του. Το
άτομο αυτό που έδωσε μια υπόσχεση σε κάποιον άλλον ενδεχομένως να μην έχει τον έλεγχο σε αυτό
που υποσχέθηκε («θα πάμε θερινό
σινεμά» αλλά εκείνο το βράδυ πιάνει μπόρα) ή μπορεί να έχει τον
έλεγχο της κατάστασης αλλά
παρόλα αυτά να μην τηρήσει την
υπόσχεση για άλλους λόγους (πχ
φόρτος εργασίας). Το άτομο που
περιμένει συχνά νιώθει ότι ο άλλος
που δεν κράτησε την υπόσχεσή του

κατηγορία των ψεμάτων. Συνήθως
οι άνθρωποι που λένε υπερβολές
αναμιγνύουν την αλήθεια με ψέματα, ώστε να έχουν να πουν κάτι
‘ζουμερό’ και να γίνουν το επίκεντρο της προσοχής. Στο τέλος οι
ίδιοι πιστεύουν τα ψέματα και τις
υπερβολές που λένε!

Τα Παραπλανητικά Ψέματα
Αυτά τα ψέματα στόχο έχουν, εντελώς ξεκάθαρα, να εξαπατήσουν
τον αποδέκτη τους, προς όφελος
αυτού που τα λέει. Το άτομο
που λέει παραπλανητικά
ψέματα επιθυμεί να δημιουργήσει μια ψεύτικη εντύπωση
για τον εαυτό του, να κερδίσει
‘πόντους’, να φανεί καλύτερο
από τους άλλους, να αποκομίσει κάποιο χειροπιαστό ή
ψυχολογικό όφελος. Πρόκειται
για ένα δυνατό ψυχολογικό
όπλο, αφού τα παραπλανητικά ψέματα πονάνε και πληγώνουν τον αποδέκτη τους.

Λογοκλοπή
είναι χτύπημα κάτω από τη μέση
για τον άλλον.

Κατάφωρα Ψέματα
Πρόκειται για τα ψέματα που τα
λένε τα μικρά παιδιά (αλλά και
τα…μεγάλα παιδιά, δυστυχώς!).
Για παράδειγμα, είναι φανερό ότι
το παιδί έκανε τη ζημιά, αφού το
πιάσαμε στα πράσα, με το χέρι
μέσα στο κουτί με το γλυκό, μπουκωμένο, αλλά, παρόλα αυτά αρνείται ότι έφαγε το γλυκό! Αυτό είναι
κατάφωρο ψέμα!
Δυστυχώς,
υπάρχουν και ενήλικες οι οποίοι
αντίστοιχα λένε μεγάλα ψέματα, οι
γύρω τους ξέρουν ότι πρόκειται για
ψέματα, αλλά κανείς δεν το παραδέχεται ή δεν το επισημαίνει.

Υπερβολές
Παρόλο που τεχνικά δεν είναι εντελώς ψέματα, οι υπερβολές δεν είναι
και εντελώς αλήθεια! Οι υπερβολές
έχουν ψήγματα αλήθειας, ή περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα
αντικειμενικότητας, αλλά έχουν
διανθιστεί με λεπτομέρειες που δεν
είναι αληθείς ή ακριβείς, οπότε με
αυτό τον τρόπο εμπίπτουν στην

Η λογοκλοπή συνδυάζει δύο ειδών
κακές πράξεις: και την κλεψιά και
την ψευτιά. Ουσιαστικά το άτομο
που κάνει λογοκλοπή κλέβει την
πνευματική εργασία κάποιου
άλλου και την παρουσιάζει ως δική
του. Στο εξωτερικό φοιτητές που
έχουν κάνει λογοκλοπή (ακόμα και
αθέλητά τους) έχουν μπλέξει πολύ
άσχημα και κάποιοι έχουν εκδιωχθεί από το πανεπιστήμιο.

Παθολογικά Ψέματα
Οι παθολογικοί ψεύτες είναι άτομα
που αρέσκονται στο να λένε παθολογικά ψέματα, μικρά ή μεγάλα, για
σημαντικά ή ασήμαντα πράγματα,
και το κάνουν από κεκτημένη ταχύτητα, χωρίς να έχουν απαραιτήτως
κάποιο όφελος. Συνήθως πρόκειται για άτομα με χαμηλή αυτοπεποίθηση που προσπαθούν να κερδίσουν την αναγνώριση των άλλων
και την κοινωνική αποδοχή μέσα
από ψέματα. Στο τέλος όμως πιάνονται στα ίδια τους τα δίχτυα και
το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το
αντίθετο από αυτό που επιδιώκουν: οι άλλοι τους κοροϊδεύουν
και τους περιφρονούν.
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Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΘΕΛΕΙ ΤΡΟΠΟ
•5 λάθη που δεν πρέπει να κάνεις στη δουλειά σου

Τ

α πέντε πιο μεγάλα συναδελφικά λάθη στη δουλειά που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγεις για
να ανέλθεις στην εργασιακή ιεραρχία.
Το να είσαι αποδοτικός όταν σου
δίδεται ένα εργασιακό πλάνο προφανώς και θα εκτιμηθεί από τους
ανωτέρους σου. Το να συνεργάζεσαι όμως ομαλά όταν πρέπει να
δουλέψεις ομαδικά είναι μία εργασιακή αρετή, την οποία οι προϊστάμενοι σου θα λάβουν πολύ
σοβαρά υπόψιν τους όταν θα τεθεί
θέμα προαγωγής. Δες ποια λάθη
πρέπει να αποφεύγεις…

πολύ καλά, πως κάποτε δεν του
έλεγες ούτε καλημέρα.

3

Είσαι αντικοινωνικός και
συγκεντρωτικός. Κάποιοι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται σαν τα
τμήματα μίας εταιρίας να είναι

πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε ότι αφορά στο κομμάτι
της εργασιακής απόδοσης. Πρέπει
να ξεκαθαρίσεις και στον εαυτό
σου και στον έτερο φίλο πως άλλο
πράγμα η δουλειά και άλλο πράγμα η φιλία. Όσο περισσότερο θα

2

Το να είσαι καιροσκόπος και
συμφεροντολόγος. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν τη λάθος εντύπωση
ότι αρκεί να έχουν καλές σχέσεις
μόνο με τους ανωτέρούς τους.
Φροντίζουν λοιπόν σε κάθε ευκαιρία να καλλιεργούν τις σχέσεις με
τους ανωτέρους, ενώ μπορεί να
είναι μέχρι και αγενείς με ανθρώπους που βρίσκονται πιο χαμηλά
στην ιεραρχία. Και αυτό αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα λάθη τους.
Ανεξάρτητα από το ηθικό κομμάτι,
υπάρχει και ένα άλλο το καθαρά
στρατηγικό. Αυτός που σήμερα
είναι χαμηλά στην ιεραρχία, μπορεί
σύντομα για τον οποιοδήποτε λόγο
να καταλάβει μία ανώτερη θέση,
και τότε να είσαι σίγουρη, πως
αυτός ο συνάδελφος θα θυμάται

• 4 έξυπνοι και απλοί τρόποι για να αποτινάξεις
την κακή διάθεση και να νιώσεις καλύτερα

Η

ψυχολογία σου μπορεί να φτιάξει ό,τι κι αν είναι
αυτό που στη χαλάει. Πάρε μερικέ ιδέες και δώσε
τέλος στην κακή διάθεση.
Όταν η ζωή σε γεμίζει με.. πίκρες, βάλτες σε ένα
κουτί και κλείσε το καπάκι
Είναι πιο εύκολο να συνέλθεις από μια απογοήτευση,
όπως ένας χωρισμός ή η ακύρωση των διακοπών,
αν τοποθετήσεις κάτι που συμβολίζει την κατάσταση που σε πληγώνει σε ένα παλιό κουτί και το σφραγίσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου
του Τορόντο. Πάρε, λοιπόν, το δώρο που σου θυμίζει
τον πρώην σου ή τα εισιτήρια που έκλεισες και
κλείσ’ τα στο «μαγικό» κουτί. Εάν δεν σου βρίσκεται
ένα πρόχειρο αντικείμενο, γράψε σε χαρτί την κατάσταση, ακολούθησε την ίδια διαδικασία και… τέλος
στην κακή διάθεση! Θα νιώσεις ότι έχεις «κλειδώσει»
το πρόβλημα κάπου μακριά σου.

1

Το να θες να πάρεις από τους
άλλους προτού (ή και χωρίς) να
δώσεις. Το πιο σημαντικό όπως σε
όλες τις σχέσεις έτσι και στις εργασιακές είναι να δίνεις χωρίς να
περιμένεις άμεση αναταπόδοση. Το
να δίνεις, να προσφέρεις απλόχερα
τη βοήθειά σου, όποτε και όπου
μπορείς - χωρίς να παραμερείς τη
δική σου δουλειά - είναι μία εργασιακή γενναιοδωρία που αργά ή
γρήγορα θα σου επιστραφεί. Ακόμα
και αν δεν εκτιμηθεί όπως πρέπει
από έναν συνάδελφο, να είσαι
σίγουρη πώς σε ανύποπτη στιγμή
θα σου ανταποδοθεί από τους
υπολοίπους.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Δείξτε κόκκινη κάρτα
στην κακή διάθεση

Kοιμήσου και όλα θα φτιάξουν!
εντελώς ανεξάρτητα και έχουν τη
λάθος εντύπωση ότι είναι υπεραρκετό να ολοκληρώνουν και μόνο,
όσα τους έχουν ανατεθεί, χωρίς να
ζητούν βοήθεια, χωρίς να συνυπολογίζουν και να συνεκτιμούν τη
δουλειά των υπολοίπων. Παρακάμπτουν συναδέλφους, δεν επικοινωνούν σωστά την εξέλιξη ενός
project και γενικότερα κινούνται
σαν να εργάζονται μόνοι τους. Μην
είσαι μία από αυτούς. Μπορεί να
εξελίσσεις τις ικανότητες σου, να
είσαι έξυπνη και αποδοτική, να
νομίζεις ότι εσύ τα κάνεις όλα
καλύτερα- αλλά ακόμα και αν
ισχύει-, μην ξεχνάς πως «ουδείς
αναντικατάστατος». Και φυσικά
ούτε και εσύ.

4 Μπερδεύεις τη δουλειά με το
συναίσθημα. Υπάρχει και αυτή η
κατηγορία των εργαζομένων. Αναπτύσσουν εύκολα φιλίες, εξομολογούνται τα προσωπικά τους, βρίσκονται και εκτός χώρου εργασίας.
Αν και δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό
με το να αναπτύξεις καλές σχέσεις
με άλλους ανθρώπους στη δουλειά,

δένεσαι συναισθηματικά με κάποιον άλλο συνάδελφο θα πιάσεις τον
εαυτό σου να δυσκολεύεται να γίνει
πιο κριτικός ή σκληρός όταν η δουλειά θα το απαιτήσει. Φρόντισε να
έχεις καταστήσει σαφές πως όταν
είστε στη δουλειά ή όταν εργάζεστε
σε ένα ομαδικό project είστε
αυστηρά απλά συνάδελφοι. Δεν
υπάρχει κάτι πιο απωθητικό από
αυτές τις εργασιακές κλίκες, όπου
κάποιοι επιδεικνύουν με αλλαζονία
ότι έχουν ισχυρούς συμμάχους
λόγω προσωπικής σχέσης.

5

Περιορίζεις το συναδελφικό
σου κύκλο. Μην μιλάς, και μη λες
«καλημέρα» μόνο με αυτούς που
εργάζεσαι στενά. Οι άνθρωποι που
καταφέρνουν να ανέβουν τα σκαλιά της ιεραρχίας είναι αυτοί που
ήταν αποδοτικοί, συνεργάσιμοι,
ταπεινοί αλλά όχι υπερβολικά
μετριόφρονες, κοινωνικοί και φιλικοί με όλους στο εργασιακό τους
περιβάλλον. Μην υποβαθμίζεις την
αξία των καλών συναδελφικών
σχέσεων με όλους τους ανθρώπους, με τους οποίους μοιράζεσαι
την ίδια επαγγελματική σχέση.

Παρεμβαίνει η Ζέτα
Διερευνάται η αγγελία που ζητά «σκλάβο» σε κατάστημα στη Λευκωσία

M

ετά τον σάλο που προκάλεσε η αγγελία που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες,
μέσω της οποίας κατάστημα
στην Λευκωσία ψάχνει «άτομο –
πολυεργαλείο» για πλήρη απασχόληση, εφτά μέρες την εβδομάδα με μισθό πείνας, η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου
έχει δώσει οδηγίες να διερευνηθεί
το θέμα.

Μη συναναστρέφεσαι αρνητικούς ανθρώπους
Ειδικά αυτή τη δύσκολη ημέρα που έχεις κακή διάθεση προσπάθησε να μην συνδιαλαγείς, να μην συναναστραφείς και γενικότερα να μην έρθεις σε επαφή
με ανθρώπους που έχουν επανειλημμένα αποδείξει
ότι είναι αρνητικοί, κακεντρεχείς και ζηλόφθονες.
Πάρε τις αποστάσεις σου και περιφρούρησε την ήδη
ευπαθή ψυχολογία σου.

Θέσε ένα στόχο

Επιθεωρητής θα μεταβεί στο
συγκεκριμένο κατάστημα για να
δοθεί μια εξήγηση επί του θέματος και να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη.
Η αγγελία που ζητά να εργοδοτήσει «σύγχρονο σκλάβο», έκανε το γύρο του διαδικτύ-

Όταν η επόμενη μέρα είναι φορτωμένη, επεξεργάσου
με το μυαλό σου το πρόγραμμα που πρέπει να
ακολουθήσεις
πριν
ξαπλώσεις να κοιμηθείς.
Όπως
υποστηρίζουν
ψυχολόγοι του
Πανεπιστημίου
Ουάσιγκτον
στο
Σεντ
Λούις,
όσοι “τακτοποιούν”
και
αποθηκεύουν
στο μυαλό τους
το πλάνο της
επομένης
και
έπειτα πέφτουν
για ύπνο διεκπεραιώνουν καλύτερα τα καθήκοντά τους σε σχέση με
αυτούς που υλοποιούν κάποιες από τις υποχρεώσεις τους πριν κοιμηθούν. Ο ύπνος προάγει την προοπτική μας μνήμη (prospective memory), δηλαδή την
ικανότητα να θυμηθούμε να κάνουμε κάτι μελλοντικά, όπως, π.χ., να πληρώσουμε ένα λογαριασμό.
Έτσι, την επόμενη ημέρα θα σηκωθείς φρέσκια και
έτοιμη να φέρεις εις πέρας τα καθήκοντά σου.

ου τις τελευταίες ημέρες και έχει καταδικαστεί από
χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνική διχτύωσης.

Έρευνα που διεξήγαγε το Ohio University έδειξε ότι οι
άνθρωποι που θέτουν στόχους και εμμένουν σε
αυτούς ακόμα και όταν είναι αγχωμένοι, κακοδιάθετοι ή απογοητευμένοι, έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι ευτυχισμένοι και να βρίσκουν το κίνητρό για να ξεφεύγουν από τη μιζέρια και τη θλίψη. Η
επικεφαλής της έρευνας Jennifer S. Cheavens, Ph.D
διευκρίνισε πως οι άνθρωποι που θέτουν στόχους,
και προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις τους να τους
πετύχουν έχουν λιγότερο συχνά κακή διάθεση και δεν
νιώθουν συνεχώς πεσμένοι ψυχολογικά.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Οι έξι θηριωδίες που διέπραξε η Βρετανική Αυτοκρατορία
Μεταξύ αυτών και η Κύπρος με το διαίρει και βασίλευε

Τ

ο 44% των Βρετανών
που συμμετείχε σε δημοσκόπηση
του
YouGov
δήλωσε υπερήφανο για την
αποικιοκρατική ιστορία της
χώρας του, το 21% το αποκηρύσσει και το 23% δεν
παίρνει θέση ούτε υπέρ
ούτε κατά. Στην ίδια δημοσκόπηση το 43% πιστεύει
ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν κάτι καλό, το 19%
πιστεύει το αντίθετο και το
25% δεν υποστηρίζει καμία
από τις δύο απόψεις.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 1922 η
Βρετανία κυβερνούσε το ένα
πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού και έλεγχε το ένα τέταρτο
περίπου της συνολικής έκτασης
της ξηράς της Γης.
Όμως,
όπως
μεταδίδει
ο
independent, αν και οι υποστηρικτές της αποικιοκρατίας λένε πως
η Αυτοκρατορία είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει οικονομική
ανάπτυξη, καθώς και άλλα οφέλη
στα μέρη που διοικούσε, υπάρχουν και αυτοί που θυμίζουν μια
σειρά από σφαγές εις βάρος των
αντιφρονούντων, την επιβολή
εξαθλίωσης σε ολόκληρους πληθυσμούς αλλά και τη χρήση στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Η βρετανική εφημερίδα παρουσιάζει ένα κατάλογο με τις
θηριωδίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

(O Κάμερον καταθέτει στεφάνι
στη μνήμη των ανθρώπων που
έπεσαν νεκροί από τα πυρά των
Βρετανών)
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και ο εγκλεισμός σε αυτά των
Μπόερς
Κατά τον Δεύτερο Πόλεμο των
Μπόερς στη Νότια Αφρική (1899 –
1902) οι Βρετανοί συγκέντρωσαν
περίπου το ένα έκτο των Μπόερ,
κυρίως γυναίκες και παιδιά και
τους έστειλε σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Σε αυτά εστάλησαν περίπου 107.000 άνθρωποι.
Οι συνθήκες ήταν τόσο άθλιες με
ελάχιστο φαγητό για τους κρατούμενους και τις αρρώστιες να
θερίζουν με αποτέλεσμα 27.927
άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους
αλλά και άγνωστο αριθμό μαύρων Αφρικανών

Η σφαγή του Άμριτσαρ
Όταν οι Ινδοί διαδηλωτές αγνόησαν την κυβερνητική εντολή και
διαδήλωσαν ειρηνικά στις 13
Απριλίου του 1919 στο Jallianwala
Bagh κοντά στον «Χρυσό ναό» του

Amritsar οι στρατιώτες που ήταν
υπό τις διαταγές του Άγγλου
ταξίαρχου Reginald Dyer πήραν
εντολή να ανοίξουν πυρ εναντίον
του πλήθους.
Οι στρατιώτες Gurkha άρχισαν να

δραση των Κικούγιου, της μεγαλύτερης εθνότητας της Κένυας,
εναντίον των βρετανικών αρχών
και των λευκών εποίκων. Πολλοί
από αυτούς στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου
βασανίστηκαν άγρια και κακοποιήθηκαν σεξουαλικά.
Εκτιμάται, σύμφωνα με τον ιστορικό David Anderson ότι 20.000
έχασαν τη ζωή τους, ενώ η
Caroline Elkins ανεβάζει τον αριθμό στις 100.000.

Λιμός της Βεγγάλης

πυροβολούν εναντίον των πολιτών μέχρι που τελείωσαν τα
πυρομαχικά τους. Εκτιμάται ότι
έχασαν τη ζωή τους μεταξύ 379
και 1.100 άνθρωποι μέσα σε 10
λεπτά.
Η ημέρα εκείνη έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του Άμριτσαρ.
Ο ταξίαρχος Dyer ανακηρύχθηκε
σε ήρωα και οι Βρετανοί πολίτες
έκαναν έρανο, συγκέντρωσαν και
του παρέδωσαν το ποσό των
26.000 λιρών ως ένδειξη της
ευγνωμοσύνης τους.

Η ανεξαρτησία της Ινδίας
(Ο δικηγόρος Cyril Radcliffe, μετά
την επιτυχία του στην Ινδία εστάλη στην Κύπρο)
Το καλοκαίρι του 1947 οι Βρετανοί αποχώρησαν από την Ινδία.
Τότε ο Cyril Radcliffe (Κύριλλος
Ράντκλιφ), είχε επιφορτιστεί με
την αποστολή να σχεδιάσει τα
σύνορα μεταξύ της Ινδίας με το
νεοϊδρυθέν κράτος το Πακιστάν.
Αυτό έγινε σε χρόνο ρεκόρ και
συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια
ενός μεσημεριανού γεύματος.
Ο διαχωρισμός έγινε βάσει της
θρησκευτικής πίστης με αποτέλεσμα εν μια νυχτί 10 εκατομμύρια
άνθρωποι να εκτοπιστούν από
τις εστίες τους. Ινδοί στο Πακιστάν και Μουσουλμάνοι στην
Ινδία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς η
κατάσταση σύντομα ξέφυγε από
τον έλεγχο και ξέσπασαν βίαια
επεισόδια. Εκτιμάται ότι περισσότερο από ένα εκατομμύριο
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
κατά τη διάρκεια σεκταριστικών
συγκρούσεων.

Η εξέγερση των Μάου – Μάου

Περίπου 12 με 29 εκατομμύρια
Ινδοί πέθαναν από την πείνα ενώ
η χώρα ήταν υπό την βρετανική
κυριαρχία καθώς εκατομμύρια
τόνοι σιταριού εξάγονταν στη
Βρετανία. Το 1943 περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι στη
Βεγγάλη πέθαναν από την πείνα
καθώς ο Τσόρτσιλ έστελνε τα
αποθέματα τροφίμων και ρυζιού
στους Βρετανούς στρατιώτες και
στην Ελλάδα. Για το λιμό της Βεγγάλης ο Τσόρτσιλ είπε: «Τους
μισώ τους Ινδούς. Είναι ζώα και
έχουν μια ζωώδη θρησκεία. Ο
λιμός ήταν δικό τους λάθος που
αναπαράγονται σαν κουνέλια».

Κύπρος
Μεταξύ 1955 και 1959 οι Βρετανοί
βασάνισαν τουλάχιστον 3.000
Κύπριους που αντετίθεντο στο
βρετανικό ζυγό. Πολλούς από
αυτούς που συνελάμβαναν τους
κρατούσαν για χρόνια χωρίς δίκη
και τους βασάνιζαν κατηγορώντας τους ως τρομοκράτες. Οι
ξυλοδαρμοί, οι εικονικοί πνιγμοί
και εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες ήταν ο κανόνας. Δεν γλίτωναν ούτε και τα παιδιά. Υπάρχουν καταγγελίες για βασανισμούς 15χρονων που μεταξύ
άλλων τους έτριβαν τα μάτια με
καυτερή κόκκινη πιπεριά, άλλα τα
μαστίγωναν.
Όσοι βρίσκονταν ένοχοι για
συνεργασία με τους αντάρτες
έφευγαν για το Λονδίνο. Σε μια
επίσκεψη της αντιπολίτευσης
στις φυλακές όπου κρατούνταν οι
Κύπριοι διαπιστώθηκε, ότι είχαν
σπασμένα χέρια, ουλές σε όλο
τους το σώμα και το λαιμό. Ήταν
θύματα μιας σαδιστικής πολιτικής στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Το 2012 χιλιάδες Κενυάτες πανηγύριζαν καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας είχε δώσει
σε τέσσερις ηλικιωμένους Κενυάτες το δικαίωμα να προσφύγουν
κατά της βρετανικής κυβέρνησης
υποστηρίζοντας ότι οι βρετανικές
αποικιοκρατικές δυνάμεις τους
κακοποίησαν, βίασαν και βασάνισαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των Μάου Μάου (1951 –
1956).
Η εξέγερση των Μάου Μάου, που
ξέσπασε το 1952, ήταν η αντί-
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Ξηροδερμία: Πώς μπορείς να
την αντιμετωπίσεις;

Υ

πό φυσιολογικές συνθήκες, το τριχωτό
της κεφαλής απολεπίζεται κάθε 20-30
ημέρες. Διάφοροι παράγοντες, όμως, μπορεί
να επηρεάσουν τη φυσιολογική χλωρίδα του
δέρματος με αποτέλεσμα το τριχωτό να απολεπίζεται πολύ πιο γρήγορα. Σε αυτή την
περίπτωση μιλάμε για ξηροδερμία.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Καταγραφή της Ιστορίας

Οι κλασικές ενδείξεις της ξηροδερμίας είναι η
αυξημένη απολέπιση (οι γνωστές νιφάδες), η
ξηρότητα, οι κοκκινίλες και η φαγούρα στο
τριχωτό της κεφαλής.

Η ξηροδερμία μπορεί να παρουσιαστεί σε
οποιαδήποτε ηλικία και εποχή, και μπορεί να
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως
κληρονομικότητα, ορμονικές διαταραχές, άγχος,
ατμοσφαιρική ρύπανση, κλιματολογικοί παράγοντες, προϊόντα και διαδικασίες styling.
Για να προλάβετε την ξηροδερμία μπορείτε να ακολουθήσετε τις εξής απλές
συμβουλές:
- Χρησιμοποιήστε ήπια
σαμπουάν
που
δεν
ξηραίνουν το τριχωτό.
- Περιορίστε όσο το
δυνατόν περισσότερο την
έκθεση
σε
χημικούς
παράγοντες όπως βαφές μαλλιών ή περμανάντ και
τα προϊόντα styling που μπορεί να ξηράνουν το
τριχωτό και να προκαλέσουν ερεθισμό.
- Το μασάζ με έλαια έχει ευεργετικές ιδιότητες τόσο
στο τριχωτό όσο και στα μαλλιά. Τα έλαια ενυδατώνουν το τριχωτό μειώνοντας της ξηρότητα και
τις νιφάδες, ενώ το μασάζ τονώνει τη μικροκυκλοφορία επιτρέποντας στο θύλακα της τρίχας να
απορροφήσει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
για υγιή ανάπτυξη.
- Φροντίστε να αποφεύγετε το ξύσιμο του κεφαλιού
καθώς μπορεί να τραυματιστεί το τριχωτό και να
γίνει ευάλωτο σε μολύνσεις.
- Προσπαθήστε να πίνετε άφθονο νερό και καταναλώστε πολλά φρούτα και λαχανικά.
-Προσπαθήστε να αποφεύγετε την έντονη ζέστη ή
το υπερβολικό κρύο γιατί μπορεί να επιδεινώσουν
τα συμπτώματα.
- Ελαττώστε το άγχος.
-Αν το πρόβλημα επιμένει, κανονίστε μία επίσκεψη
σε έναν δερματολόγο.

Η Τρόικα και η Ελλάδα

Σοβαρά … αστειάκια

12

Δεν θα απολυθούν Δημόσιοι Υπάλληλοι»
- » Βρήκαμε ισοδύναμα μέτρα»
- » Δεν θα περικοπούν τα Ειδικά Μισθολόγια»
- » Οι φόροι θα εισπραχθούν σε περισσότερες δόσεις»
- » Δε θα χρειαστούν άλλα μέτρα για φέτος»
- » H Ελληνική Κυβέρνηση θα επαναδιαπραγματευτεί το Μνημόνιο»
- » Δε θα θιγούν άλλο μισθοί και συντάξεις»
- » Εξετάζουμε τη μείωση του ΦΠΑ»
- » Εξετάζουμε αύξηση του αφορολόγητου»

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016
ώρα 9.μ.μ. στο ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

€20 το άτομο

Δείπνο μπουφέ - άφθονο ποτό
με συνοδεία ορχήστρας
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΓΛΕΝΤΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ ’55 - ’59

Κρατήσεις: 99373000
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«5» λόγοι για να ξυπνάτε στις 6 το πρωί

Τ

ο πολύ πρωινό ξύπνημα είναι
μια συνήθεια που μπορεί να
σας αλλάξει τη ζωή. Υπάρχουν 5
λόγοι που θα σας δώσουν το κίνητρο να αλλάξετε τις συνήθειες του
ύπνου σας.
Θα έχετε περισσότερο χρόνο να
ανακαλύψετε τον εαυτό σας
Πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να
πετύχουν τους στόχους τους λόγω
έλλειψης συγκέντρωσης. Είναι
πολύ εύκολο να αποπροσανατολιστούμε από τους στόχους μας κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Όπως
είναι γνωστό, ο εγκέφαλός μας λειτουργεί πιο αποτελεσματικά κατά
τη διάρκεια του πρώτου μισού της
ημέρας μας. Χρησιμοποιήστε το
χρόνο που θα κερδίσετε για να
θέσετε τη ζωή σας υπό έλεγχο και
μην αφήσετε τα συναισθήματά σας
να κυριαρχούν.

για να αφιερώσετε χρόνο στον
εαυτό σας.
Ποιος είπε ότι πρέπει να φύγετε
τρέχοντας για το γραφείο αμέσως
μόλις ξυπνήσετε; Πολλοί άνθρωποι
παραπονιούνται ότι δεν έχουν
αρκετό χρόνο για την οικογένειά
τους, για να διασκεδάσουν ή για να
πάνε στο γυμναστήριο. Εάν ξυπνήσετε στις 6, θα έχετε δύο ώρες στη
διάθεσή σας για να πάτε στο

Θα έχετε περισσότερο χρόνο να
προγραμματίσετε την ημέρα σας
Όσοι ξυπνούν νωρίς έχουν τη
δυνατότητα να προγραμματίσουν
τη μέρα τους πριν ξεκινήσουν γα τη
δουλειά. Όσο νωρίτερα έχετε έτοιμο το πλάνο της μέρας σας, τόσο
πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά θα αξιοποιήσετε το χρόνο
σας. Το να κάνετε τον προγραμματισμό σας το απόγευμα της προηγούμενης μέρας είναι αντιπαραγωγικό, καθώς εκείνη την ώρα ο εγκέφαλός σας έχει ήδη κουραστεί.

γυμναστήριο πριν ξεκινήσετε για
τη δουλειά. Όταν κάνετε την πρωινή σας γυμναστική, το σώμα σας
κατακλύζεται με ενδορφίνες. Πρόκειται για ορμόνες που μας δίνουν
την αίσθηση της χαράς και της
ευφορίας. Οι ενδορφίνες που θα
πάρετε από αυτή τη δραστηριότητα θα σας δώσουν ενέργεια και
καλή διάθεση για όλη την υπόλοιπη μέρα.

Το πρωί είναι η καλύτερη ώρα

Έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές

Θα αρχίσετε να τρώτε πρωινό

1 ½ με 2 κιλά κατσικάκι (χεράκι ή
μπούτι)
1 ½ με 2 κιλά γιαούρτι στραγγιστό
1-2 κουτ. γλυκού κοφτές θυμάρι ή
ρίγανη, 6-8 σκελίδες σκόρδου
Αλάτι και πιπέρι
Χυμό από 2 λεμόνια
200ml ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Θα είστε ένα βήμα μπροστά από
τους υπόλοιπους
Η συνήθεια του
πρωινού ξυπνήματος μπορεί να
μας κάνει πιο
δημιουργικούς.
Επιπλέον, ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας,
καθώς ξεκινάμε
να δουλεύουμε
όταν οι ανταγωνιστές
μας
ακόμη κοιμούνται. Μία συνήθεια που μπορεί να
σας βοηθήσει είναι να διευθετείτε
όλα τα δύσκολα και δυσάρεστα
ζητήματα πριν από τις 8:00 το
πρωί. Έτσι θα αισθάνεστε καλύτερα για όλη την υπόλοιπη μέρα,
καθώς θα μειωθούν τα επίπεδα
του άγχους σας.
Τέλος. σκεφτείτε το εξής: Ξυπνώντας 2,5 ώρες νωρίτερα, κερδίζετε
150 επιπλέον λεπτά κάθε μέρα,
που σημαίνει 17,5 ώρες την εβδομάδα, και 840 ώρες το χρόνο! Η
επιλογή είναι στο χέρι σας!

Κατσικάκι με γιαούρτι στο φούρνο

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Υλικά:

ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Ξυπνώντας νωρίς, δεν θα το χάσετε ποτέ.
Η συνήθεια του πρωινού γεύματος
έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο
στην υγεία μας. Δίνει ενέργεια στο
σώμα μας για να λειτουργήσει
σωστά καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας.
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μαχαίρι και ρίξτε μέσα σε αυτές το
αλατοπίπερο και τοποθετήστε
μέσα τους από μία σκελίδα σκόρδου. Πουδράρετε με πιπέρι και

Εκτέλεση:

Πλύντε το κρέας από το κατσίκι,
αλείψτε το με χυμό λεμονιού σε
όλες του τις πλευρές και τοποθετήστε το σε ταψάκι με 2 ποτήρια
νερό. Ανοίξτε τρύπες βαθιές με το
Κριός: Κάποια προβλήματα του παρελθόντος
θα βρουν τη λύση τους και θα σε ξαλαφρώσουν. Κάτι καινούργιο φαίνεται στον ορίζοντα, γι’ αυτό μην στέκεσαι σε όσα τελείωσαν
και αφοσιώσου στο νέο κύκλο που αρχίζει
στη ζωή σου. Επένδυσε στην αισιοδοξία και
τον ενθουσιασμό σου, για να μπορέσεις να
διευρύνεις τους ορίζοντές σου.
Ταύρος: Η επιμονή και η υπομονή σου θα σε
βοηθήσουν να φτάσεις πολύ πιο γρήγορα
στους στόχους σου. Διεκπεραίωσε υπεύθυνα
τις όποιες υποχρεώσεις σου και διατήρησε
τις ισορροπίες. Θα περάσεις με φιλικά άτομα
που θα σε αποφορτίσουν ψυχολογικά και θα
σε κάνουν να νιώσεις ανάλαφρος και ευδιάθετος.
Δίδυμοι: Μήπως μερικά πράγματα δεν τα
βλέπεις όπως είναι και η μεγάλη ευαισθησία
σου, σε παρασύρει σε λάθος καταστάσεις;
Μπορείς θαυμάσια να προγραμματίσεις τώρα
τους στόχους σου και να τους υλοποιήσεις
στην πορεία, με σταθερά βήματα.
Καρκίνος: Μπορείς να γίνεις πιο αποφασιστικός στα θέλω σου και στις διεκδικήσεις
σου, με θετικά αποτελέσματα. Άλλωστε και οι

αλάτι εξωτερικά καθώς και με το
θυμάρι και περιχύστε το με ελαιόλαδο. Βρέξτε μία λαδόκολλα με
νερό, σκεπάστε το κατσικάκι και
ψήστε σε προθερμασμένο για 50΄
στους 180ο.
Μόλις μαγειρευτεί ξεσκεπάστε το.
Μαζέψτε τη σάλτσα απο τους
χυμούς του και ανακατέψτε τη με
το γιαούρτι και με ένα ποτήρι νερό
και περιχύστε το κατσικάκι από
πάνω. Ψήστε στην ίδια θερμοκρασία ακόμα για 20-25 λεπτά έως
ότου δημιουργηθεί μία κρούστα και
πάρει ένα όμορφο χρώμα.

ΚΑΘΕΤΑ: 1. Αλλιώς ο γραφειοκράτης - Πίνεται... παγωμένη (μια γραφή). 2. Γυναικείο υποκοριστικό - Ιστία πλοίου - Αρχη... ατάκας. 3. Τρυφεροί, αβροί - Τα... υπερφυσικά μάς τρομάζουν. 4. Εξωτερικό φύλλο άνθους - πελοποννήσιος αυτός (καθ.). 5. Ιρλανδός... Γιάννης - παραλιακή πόλη της Κορινθίας - Αλλοδαπός... Γιάννης. 6. Έχουν
οι... περιπέτειες - Γνωστή γαλλική πόλη. 7. Οπτικά δοκάρια - Σύνδεσμος αθλητικού Τύπου - ξενικός ρυθμός. 8.
Κατάφαση - αλλιώς ο γλάρος - Αρχαίων... αριθμητικό. 9.
Ποσότητα ορυκτών μέσα στη Γη - Μυθικός βασιλιάς των
Μεγάρων. 10. Ευοίωνα, ρόδινα - Χρησιμότητα. 11. Μωρός,
γελοίος (λαϊκ.) - Σκακιστών ισοπαλία. 12. Ομηρική σύζυγος - μόνο, μαγκούφικο (μτφ.) - Ειδικός σύνδεσμος. 13.
Γεωργικό εργαλείο (ξεν.) - Αντοχή του οργανισμού στις
μολύνσεις.
ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
πλανήτες εξομαλύνουν την επικοινωνία με
τους γύρω σου και είναι μόνο στο χέρι σου οι
κινήσεις εντυπωσιασμού που θα πάνε ένα
βήμα πιο πέρα την ζωή σου.
Λέων: Φρόντισε να περιορίσεις το άγχος και
την ένταση που έχεις για να μπορέσεις να
βάλεις μερικά θέματα σε μία σειρά. Καλύτερα
θα είναι να απομακρύνεις άτομα που μπορεί
να σε αποσυντονίσουν και να μην ασχολείσαι
με πράγματα που δεν είναι της δικής σου
αρμοδιότητας.
Παρθένος: Η ανασφάλεια θα κυριεύσει την
ζωή σου και θα νιώσεις κάπως ανήμπορος
να τα βγάλεις πέρα με τις τόσες ευθύνες που
έχεις. Μην ξεχνάς ότι έχεις δίπλα σου ανθρώπους που θέλουν να σε βοηθήσουν, γι’ αυτό
μην διστάσεις να τους μιλήσεις και να δεχτείς
την προσφορά τους.
Ζυγός: Προσπάθησε να ισορροπήσεις πολλές
καταστάσεις, που εδώ και καιρό σε προβληματίζουν αρκετά. Μην πιέζεις τον εαυτό σου

να κάνει πράγματα που είναι πάνω από τις
δυνάμεις σου και τακτοποίησε όσα σου επιτρέπουν οι αντοχές σου. Φρόντισε επίσης να
τελειώνεις με ενδεχόμενα οικογενειακά ζητήματα.
Σκορπιός: Θέλεις να βάλεις σε σειρά διάφορα
θέματα που σε απασχολούν. Ο εκνευρισμός
και η ένταση όμως θα είναι το χαρακτηριστικό και δεν θα σου επιτρέψει να το κάνεις. Αντ’
αυτού προτίμησε να εργαστείς μόνος σου και
να τακτοποιήσεις μισοτελειωμένες σου υποθέσεις που πρέπει όμως να διευθετηθούν για
να πας ένα βήμα πιο πέρα.
Τοξότης: Οι εξελίξεις γύρω σου είναι πολύ
γρήγορες και πρέπει να κάνεις αρκετό κουράγιο για να μπορέσεις να βγάλεις πολλά θέματα εις πέρας. Απόφυγε πάση θυσία την ένταση και τον εκνευρισμό. Οι ευκαιρίες θα σου
εμφανίζονται η μία μετά την άλλη και μπορείς να βάλεις σε εφαρμογή τους στόχους σου
με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Αιγόκερως: Δημιούργησε τώρα τις σωστές
βάσεις και μην κάνεις τίποτα ριψοκίνδυνο,
που μπορεί να αποδειχτεί ότι ήταν λανθασμένο. Εκμεταλλεύσου την δυναμικότητα σου
για να στρώσεις τον δρόμο για την ομαλότερη πραγμάτωση των στόχων σου, είτε αυτοί
αφορούν τα επαγγελματικά είτε τα αισθηματικά σου.
Υδροχόος: Έχεις συσσωρευμένες πολλές υποχρεώσεις από το παρελθόν που σε αγχώνουν.
Μην ανησυχείς όμως, θα καταφέρεις να τα
εξομαλύνεις όλα και μάλιστα όσο πιο ικανοποιητικά γίνεται. Αγαπημένα άτομα θα σε
βοηθήσουν σε σημείο που θα αρχίζεις να
αισθάνεσαι καλύτερα.
Ιχθείς: Ευνοϊκή θα είναι η μέρα για εσένα, με
τα σχέδια και τις αλλαγές που έχεις στο
μυαλό σου, να τα πετυχαίνεις με πολύ ευκολία. Για να μπορέσεις όμως να προχωρήσεις
πρέπει πρώτα να λύσεις κάποιες εκκρεμότητες που έχεις και μπορεί να αποτελούν τροχοπέδη για την πορεία σου και μετά να ασχοληθείς ενεργά και ανεμπόδιστα για το μέλλον
σου.

ERG_14-14_inn_4 2/2/16 11:48 AM Page 1

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΓΝΩΜΙΚΟ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 744 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1964

Πρέπει να έχουμε και
φίλους και εχθρούς.
Τους φίλους, για να
μας θυμίζουν το καθήκον μας και τους
εχθρούς, για να μας
υποχρεώνουν να το
κάνουμε.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Σ
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 1/2016 27/1/2016
100..................41264

250.000...........16885
1.000...............48285
400..................29095
400..................45254
400..................39461
200..................10336
200..................30340
200..................24895
200..................30621
200..................15101
200..................19941
200..................48912
200..................42185
200..................20497
200..................19000
100..................26275

100..................50580
100..................47182
100..................59191
100..................56310
100..................33077
100..................32138
100..................53409
100..................48547
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
3415,

7463,

9718,

6496, 8589, 4812
Από €25 οι λήγοντες σε
221, 816, 342, 304

Τελέστηκε αγιασμός στη ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
από τον μητροπολίτη Αθανάσιο

την παρουσία της ηγεσίας και του προσωπικού του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ
Λεμεσού ο Μητροπολίτης Λεμεσού κκ Αθανάσιος τέλεσε την Δευτέρα 25
Ιανουαρίου 2015 τον
καθιερωμένο αγιασμό.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 07/02/2016 στο
Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας
Παντάνασσας (ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) το
6ον ετήσιο μνημόσυνο του αξέχαστου
μας συζύγου, πατέρα και παππού

Τελούμε την Κυριακή 07/02/2016
στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου στην
Λεμεσό το 12ον ετήσιο μνημόσυνο
του πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα και παππού

ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(τέως επαρχ. γραμματέας
ΣΕΚ Λεμεσού)

(τέως επαρχ. γραμματέας Ε.Ε.Κ.
ΣΕΚ Λεμεσού)

Καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του
όπως παραστούν

Καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του
όπως παραστούν.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ο
σεβασμιότατος
συνέστησε σε όλους
υπομονή και δύναμη
για να ξεπεραστούν οι
δυσκολίες που βιώνει
η χώρα και οι συμπολίτες μας εξαιτίας των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Όλοι μας, τόνισε, θα
πρέπει μέσα από τις
αρχές και τις αξίες της
ελληνοχριστιανικής μας
καταβολής να βοηθούμε
τους συνανθρώπους
μας που γνωρίζουμε
πως έχουν την ηθική
και οικονομική υποστήριξη μας.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες

Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΝΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – E.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΟΙ ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 29/1 – 1/2/16
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Δευτέρα
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
1-4
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-4
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
2-0
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ
1-2
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-8
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
4-0
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με τους αγώνες της
Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Π & Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
Θ.Ο.Ι ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ ΜΑΜΑ - Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

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

2-1
0-2
2-3
3-1
3-1
0-5
3-0

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.2.2016 και ώρα 7.30 μ.μ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 6.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6.2.2016 και ώρα 2.30 μμ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ.- ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7.2.2016 και ωρα 2.30 μ.μ.

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΠΑ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Ασθενοφόρα .................. 22604000

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
ΕΠΟΠΛ της Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – Ε.Μ.Ανθούπολης

3-0

ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς

1-3

ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας

2-1

ΟΧΕΝ Περιστερώνας – Η ΑΚΑΝΘΟΥ

0-1

ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου 2-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΘΟΙ Καπέδων

2-2

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΘΟΙ Τσερίου – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

3-0

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

2-3

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΠΑΟ Κάτω Μονής

7-0

Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

3-1

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

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τ

ο νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού
από τη Λακατάμια σε συνδυασμό με το
στραβοπάτημα της Καρμιώτισσας στη
Δερύνεια ανέβασε την ομάδα του
«Τακτακαλά» συγκάτοικο στην κορυφή. Στη
μάχη του τίτλου εισήλθε με αξιώσεις και το
Ζακάκι που πέτυχε διπλό στη Πόλη
Χρυσοχούς.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Κακή εμφάνιση για την «Κυρία» που προκάλεσε
αναστάτωση στους φίλους της

• Συνεχίζει την αντεπίθεση ο ΑΠΟΕΛ ακολουθώντας
την ΑΕΚ από απόσταση βολής

• Καλύτερη η Πάφος δάμασε την Ομονοια μπροστά
σε χιλιάδες «Τριφυλλοφόρους»

• Οδοστρωτήρας ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ισοπέδωσε την
Αγία Νάπα η οποία άλλαξε προπονητή

• Επανήλθε στις νίκες η ΑΕΚ παραμένοντας μόνη
ένοικος στο ρετιρέ

• Τρίποντο και βήμα για 6αδα έκανε η ΑΕΛ με
Κυπριακό τέρμα

Ο

δυνηρή ήττα υπέστη
η Ανόρθωση από
τον ΕΡΜΗ προκαλώντας
κλίμα
αναστάτωσης
στους φίλους της. Η
αγωνιστική εικόνα της
«Κυρίας» ήταν για άλλη
μια φορά προβληματική. Επαναλαμβανόμενα
λάθη, απουσία πάθους
και έλλειψη αγωνιστικού
προσανατολισμού για
την ομάδα του Α. Πάους
ο οποίος τίθεται τώρα
στο στόχαστρο των
«Κυανολεύκων» φίλων.
Ο Ερμής έδειξε μεγάλες
δυνατότητες που μπορεί
να τον οδηγήσουν ψηλά.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
17.00
17.00
18.00
19.00

16.00 ΔΟΞΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ
18.00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΠΟΕΛ

CYTAVISION
CYTAVISION
CYTAVISION

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΕΛ - ΔΟΞΑ
ΑΕΚ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΕΡΜΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

φή. Έδωσε τέλος στο σερί των δύο
αγωνιστικών χωρίς νίκη, κάνοντας
μια νέα αρχή. Ο Τ. Κρίστιανσεν χάρηκε
για το τρίποντο, όχι όμως για την
συνολική παρουσία της ομάδας.
Χρυσοφόρο τρίποντο για την ΠΑΦΟ
που ήταν ανώτερη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Κρίμα για την Παφιακή ομάδα που
χρησιμοποιεί μόνον ένα Κύπριο. Η
ΟΜΟΝΟΙΑ γνώρισε ήττα μετά από
εννέα συνεχόμενα παιχνίδια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΗΣ - ΑΕΛ .................................................,....... 0-1
Γ. Μαύρου 16’

Ανώτερος σ’ όλα, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ επικράτησε άνετα της Αγίας Νάπας επαναφέροντας κλίμα ηρεμίας στην
ομάδα. Η διαφορά δυναμικότητας
ήταν εμφανής, δήλωσε ο υπηρεσιακός
προπονητής Αντώνης Μέρτακιας που

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)
ΟΚΤΑΡΑ Ο ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ

Ο

πρωτοπόρος
Λειβαδιακός
πολυβόλησε με οκτάσφαιρο την
Ένωση Κοκκινοτριμιθιάς αυξάνοντας στο +9 την απόσταση από την
Πέγεια, που σκόνταψε στη Σωτήρα.
Σημαντικό τρίποντο για την ΑΕΝ
που άλωσε το Φρέναρος εδραιώνοντας τη θέση της στην πρώτη
τετράδα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών
φιγουράρει ο Καβενάγκι (ΑΠΟΕΛ) με
18 τέρματα, έναντι 13 του Άλβες
(ΑΕΚ) και 12 των, Ελντοβού
(Ανόρθωση) Ντε Βισέντι (ΑΠΟΕΛ) και
Μακρίεφ (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ).
αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Γ.
Κοσμά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΓΕΝΗΣ Μ. - ΜΕΑΠ
ΟΡΜΗΔΕΙΑ - ΚΟΥΡΡΗΣ
ΕΝΠ ΔΙΓΕΝΗΣ - ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΑΧΥΡΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣ.
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ - ΑΜΑΘΟΥΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΛΚΗ - ΑΠΕΠ

PRIMETEL
CYTAVISION
CYTAVISION
CYTAVISION

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
19.00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΠΑΦΟΣ

ροελαύνει ακάθεκτος ο ΑΚΡΙΤΑΣ που
άλωσε την Αμαθούντα και αποσπάσθηκε οκτώ βαθμούς από την 2η ΑΛΚΗ
Ορόκλινης που υπέστη οδυνηρή ήττα στο
Πέρα Χωρίο Νήσου. Ήττα και για τον
Χαλκάνωρα στα Λατσιά που αφήνει αναλλοίωτο το σκηνικό στην 2η και 3η θέση.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΚ
ΑΕΛ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΡΗΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΕΡΜΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Με ξεσπάσματα του Τ.
Ντεβινσέντι, που τον
τελευταίο καιρό μεσουΟ νεαρός Γιάννης Μαύρου (δεξιά) με το τέρμα του
ρανεί, ο ΑΠΟΕΛ συνέτριψε την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ χάρισε χρυσοφόρο τρίποντο στην ΑΕΛ, στέλλοντας
ισχυρά μηνύματα σε προπονητές και παράγοντες
βάζοντας πλώρη για τον
Όλυμπο. Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝάπα.
ΝΑ που παράδωσε τα όπλα μετά το 2ο
Η ΑΕΚ με το συνήθη ύποπτο Α. Άλβες
τέρμα του ΑΠΟΕΛ διαθέτει τη 2η χειρόλύγισε την σθεναρή αντίσταση του
τερη άμυνα μετά την ουραγό Αγία
ΕΘΝΙΚΟΥ, φιγουράροντας στην κορυ-

ΑΚΡΙΤΑΣ O ΑΣΥΛΛΥΠΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

ΗΤΤΕΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΠΙΔΑ - ΕΝΩΣΗ
ΛΕΙΒ./ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΦΡΕΝΑΡΟΣ
ΑΕΝ - ΑΠΕΑ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ - ΠΕΓΕΙΑ
ΚΟΡΝΟΣ - ΛΕΝΑΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ - ΑΔΩΝΗΣ

Άλωσε το «Τ. Μάρκου» η ΔΟΞΑ και
έβαλε στο μάτι την 6η θέση. Βαθύτατη
ανησυχία στο Παραλίμνι για τη δεινή
θέση της ομάδας. Με τέρμα του
Κύπριου 21χρονου Γιάννη Μαύρου
στην παρθενική του εμφάνιση στην
αρχική 11αδα, η ΑΕΛ κέρδισε το
Λεμεσιανό ντέρμπυ αναπτερώνοντας
τις ελπίδες της για μια θέση στη
πρώτη εξάδα. Ήταν μια νίκη ψυχολογικής τόνωσης και ηρεμίας για το
ΑΕΛίστικο στρατόπεδο. Καλή και πάλη
η εμφάνιση του ΑΡΗ. Το θετικό του
αγώνα είναι ότι αγωνίσθηκαν και στις
δύο ομάδες, κυρίως στον ΑΡΗ, αρκετοί
Κύπριοι παίκτες κάτι που εκθείασε ο
προπονητής της ΑΕΛ Μάκης Χάβος.
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία «Ζήνων» ζητούν επαναφορά των μισθών

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Εκφοβισμός στο χώρο εργασίας
Με τον ΑΝΔΡΕΑ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο, Ειδικό Παιδαγωγό, Πολιτικό

1
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Εκφοβισμός, ταπείνωση, ύβρεις. Το αμερικά-

νικο ινστιτούτο για τον εκφοβισμό (bullying) στην
εργασία ορίζει την εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση ως «επαναλαμβανόμενη βλαβερή για την
υγεία κακομεταχείριση μίας ή περισσότερων δράσεων. Πρόκειται για βίαιη συμπεριφορά, που περιλαμβάνει: α. απειλές, ταπεινώσεις, εκφοβισμούς ή β.
βλαβερή παρέμβαση στη δουλειά, «σαμποτάζ» που
παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της εργασίας ή
λεκτική βία». Ο ορισμός αυτός διατυπώθηκε το 2014
για τις ανάγκες έρευνας για το bullying. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι για το bullying χρησιμοποιείται και ο όρος «ηθική παρενόχληση στον
χώρο της εργασίας», προκειμένου να διαχωρίζεται
από τη σεξουαλική παρενόχληση.

2

Κυρίως οι άνδρες. Θύματα του bullying συνήθως
είναι οι καινούργιοι υπάλληλοι μιας επιχείρησης,
οι γυναίκες και όσοι εκλαμβάνονται ως εύκολοι στόχοι λόγω κάποιας αναπηρίας, μετανάστευσης,
φύλου, θρησκείας ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στο να θεωρήσει ο θύτης ότι
το θύμα ανήκει σε μια μειονότητα και άρα δεν μπορεί να αντιδράσει. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και
στέλεχος που έχει υψηλή θέση μέσα στην εταιρεία,
ενώ συμβαίνει, αρκετά σπάνια και οι υφιστάμενοι να
παρενοχλούν ψυχολογικά τους προϊσταμένους τους.
Όσον αφορά το φύλο του θύτη, το bullying ασκείται
σε μεγάλο ποσοστό από άνδρες. Οι γυναίκες μπορεί
να κακοποιούν ηθικά και ψυχολογικά συναδέλφους
σε μικρότερο ποσοστό, όμως οι στόχοι τους είναι
άλλες γυναίκες σε ποσοστό διπλάσιο από αυτό των
ανδρών. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η εργασιακή
ψυχολογική καταπίεση δεν παρατηρείται μόνο σε
χώρους όπου οι αμοιβές και οι υπόλοιπες εργασιακές συνθήκες είναι επίσης προβληματικές. Εκδηλώνεται και σε επιχειρήσεις, που προσφέρουν ικανοποιητικό περιβάλλον στο ανθρώπινο δυναμικό.

3

Πληγή για την εταιρεία. Το bullying είναι πληγή
σε μια εταιρεία, διότι προκαλεί υψηλότατα επίπεδα άγχους, όχι μόνο στο θύμα αλλά και στους
υπόλοιπους εργαζομένους, που γίνονται μάρτυρες
σκηνών κακοποίησης. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί
σε μείωση της απόδοσης και σε αποχώρηση των
στελεχών και μάλιστα των πιο ικανών. Βασικός στόχος των οργανισμών πρέπει να είναι η πρόληψη
τέτοιων καταστάσεων και η ενθάρρυνση για την
καταγγελία περιστατικών bullying αμέσως μόλις
εκδηλώνονται. Πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση, την εξάλειψη και ακόμη την παρεμπόδιση εκδήλωσης ηθικής παρενόχλησης είναι η φιλοσοφία και
οι αξίες της διοίκησης, που θα μπορούσαν να
εκφραστούν ως εξής: Ενημέρωση όλων για το τι
είναι παρενόχληση, διερεύνηση της έκτασης και της
φύσης του προβλήματος, ενημέρωση για το όραμα
και τις αξίες της επιχείρησης μέσω μηχανισμών
εσωτερικής επικοινωνίας, συμμετοχή των εργαζομένων (ή των εκπροσώπων τους) στον σχεδιασμό των
στρατηγικών για την καταπολέμηση του bullying, η
εκπαίδευση των στελεχών, ιδιαίτερα όσων έχουν
θέσεις εξουσίας, για να μην ανέχονται, αγνοούν ή
ενθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές.

4

Ερωτήματα για προβληματισμό. 1. Σε τι βαθμό
το bullying αποτελεί έκφραση της ανάγκης του
θύτη για δύναμη;
2. Πώς διαχειρίζονται τη δυναμική της εξουσίας οι
οργανισμοί σε σχέση με το οργανόγραμμα και τη
διοίκηση της συμπεριφοράς; Είναι δυνατόν να
υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση της εξουσίας, έτσι
ώστε όλοι να αισθάνονται ενδυναμωμένοι;
3. Είναι δυνατόν κάποιος να αντιμετωπίζει έναν
θύτη, χωρίς να καταφεύγει και ο ίδιος σε μεθόδους
bullying;

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Για 3η συνεχή μέρα με ανεβασμένο το χειρόφρενο
Γ

ια τρίτη συνεχή μέρα συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων
στα λεωφορεία της εταιρείας
«Ζήνων» στη Λάρνακα, αφού η
εταιρεία συνεχίζει να εμμένει στην
άρνηση της να επαναφέρει τους
μισθούς των εργαζομένων, όπως
προέβλεπε το μνημόνιο συμφωνίας
που έληξε τον Δεκέμβριο του 2015.
Καθοριστικής σημασίας για την
εξεύρεση λύσης στην εργατική διαφορά, κρίνεται η σημερινή συνάντηση που καθορίστηκε στις 11
π.μ., του γενικού διευθυντή του
Υπουργείου Μεταφορών Αλέκου
Μιχαηλίδη με τον ο γ.γ. της
ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ Παντελή Σταύρου
και την αντίστοιχη συντεχνία της
ΠΕΟ.
Από το αποτέλεσμα της συνάντη-

σης θα εξαρτηθεί κατά πόσο οι
εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε
κλιμάκωση ή όχι των απεργιακών
μέτρων.
Στο μεταξύ, ο επαρχιακός γραμματέας του Σωματείου Μεταφορών
της ΣΕΚ Λάρνακας, Νίκος Κολια-

√ Καθοριστικής σημασίας
συνάντηση σήμερα στο
Υπουργείο Συγκοινωνιών
ντρής προχθές Δευτέρα μετά την
απόφαση της γενικής συνέλευσης
για συνέχιση της απεργίας για
ακόμη 48 ώρες δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή» πως «εκ μέρους
της εταιρείας δεν είχαμε καμία

ανταπόκριση και αυτό δεν μας
άφηνε περιθώρια άλλης επιλογής».
Οι συμφωνίες, πρόσθεσε, γίνονται
για να εφαρμόζονται και ως εκ
τούτου αναμένουμε από την εταιρεία να αποκαταστήσει τους
μισθούς των εργαζομένων ώστε να
προχωρήσουμε περαιτέρω στην
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.
Κατανοούμε, κατέληξε οι όποιες
δυσκολίες που δημιουργούνται
από την απεργία. Ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να εμπαίζονται. Η εργασιακή ειρήνη θα
αποκατασταθεί αν η εταιρεία
συνειδητοποιήσει τις υποχρεώσεις
της.

• Ενισχύεται συνεχώς ο τριμερής γεωπολιτικός άξονας
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στορικής σημασίας θεωρείται η
συμφωνία που υπέγραψαν οι
ηγέτες Κύπρου, Ελλάδας και
Ισραήλ σε συνάντηση τους στη
Λευκωσία την περασμένη εβδομάδα. Οι τρεις χώρες κατά τη
συνάντηση των ηγετών τους
συμφώνησαν στην προώθηση
κοινών έργων στον ενεργειακό
τομέα και συνεργασία σε άλλους
ζωτικούς τομείς.

φυσικό αέριο από το Ισραήλ και
την Κύπρο στην Ελλάδα και από
εκεί στην Ευρώπη, όπως και στη
δημιουργία ενός υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου για να διασυνδέει τα δίκτυα ηλεκτροδότησης των
τριών χωρών, που όπως είπε θα
ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την
ενεργειακή αγορά τους.

σουν την ασφάλεια των χωρών
μας και της περιοχής μας. Η Ελλάδα να παίξει το ρόλο της γέφυρας
των δυο χωρών μέσω της μεταφοράς των αξιοποιημένων κοιτασμάτων προς την Ευρώπη μέσω της
Ελλάδας», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι οι
τρεις χώρες αντιμετωπίζουν κοι-

Στην κοινή διακήρυξη που υιοθέτησαν προβλέπονται κοινά έργα για
την ενέργεια, τις θαλάσσιες μεταφορές, την καινοτομία, τις υδάτινες τεχνολογίες, τις μεταφορές,
τον τουρισμό, την ασφάλεια και
τις εμπορικές συνεργασίες. Στο

√ Στο επίκεντρο η ασφάλεια
στην ταραγμένη περιοχή

πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης
κορυφής υπεγράφη από τους
αρμόδιους υπουργούς συμφωνία
για διαχείριση των υδάτινων
πόρων. Επίσης, συμφωνήθηκε η
δημιουργία υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει
τα δίκτυα ηλεκτρισμού των τριών
κρατών. Οι ηγέτες των τριών
χωρών προχώρησαν στη σύσταση
ειδικής Επιτροπής, αρμόδιας για
την παρακολούθηση των όσων
συμφωνήθηκαν, προκειμένου στην
επόμενη συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός
εξαμήνου, να υπάρξουν πολύ
συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αγωγός φυσικού αερίου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,
Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στην πρόθεση των τριών
χωρών να εξετάσουν τις δυνατότητες δημιουργίας αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει

www.sek.org.cy,

• Τσίπρας-Αναστασιάδης-Νετανιάχου έθεσαν
τις προκαταρκτικές βάσεις για αγωγό φυσικού αερίου
και καλώδιο ηλεκτροδότησης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
Οι δηλώσεις Τσίπρα
«Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να προάγουμε την ευημερία
και τη σταθερότητα μέσα από την
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων
της περιοχής. Το τριμερές σχήμα
για την Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επιλογή με στόχο να ενισχύσει
τις δυνατότητες των χωρών μας
ώστε να συνεισφέρουμε προς όφελος των λαών μας αλλά και της
περιοχής με αιχμή τη συνδεσιμότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι
μεταφορές, η μεταφορά τεχνογνωσίας ιδιαίτερα σε ενέργεια, υψηλή
τεχνολογία και τουρισμό», είπε ο κ.
Τσίπρας.
«Συμφωνήσαμε να προωθήσουμε
ενεργειακά δίκτυα που θα ενισχύ-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

νές προκλήσεις στην περιοχή, με
μείζον αυτό της καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, της σταθερότητας
και της ειρήνης.

Δήλωση Αναστασιάδη
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε
ότι η Κοινή Διακήρυξη της Λευκωσίας «αποτελεί το θεμέλιο της
συνεργασίας των τριών χωρών,
στους τομείς της ενέργειας, του
τουρισμού, της τρομοκρατίας, της
μετανάστευσης, και των υδάτινων
πόρων».
Επίσης, σημείωσε ότι υπάρχει
κοινή αντίληψη ότι η ανακάλυψη
σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων μπορεί να λειτουργήσει
ως καταλύτης για την επίτευξη
ευημερίας και σταθερότητας στην
περιοχή.
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