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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2016

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2892
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΥΔΟΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ
• Μεγάλη μερίδα ξενοδόχων «σφάζουν» την εργασιακή ειρήνη
• Ευθείες συντεχνιακές βολές κατά της στάσης της υπουργού Εργασίας

Ε

νωμένοι και αποφασισμένοι να διεκδικήσουν
δυναμικά τα δικαιώματα τους τα οποία
κατακρεουργούνται από επιτήδειους εργοδότες, παρουσιάζονται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Οι
Γενικές Συνελεύσεις εξουσιοδότησαν τις συντεχνιακές ηγεσίες να επιφέρουν ακαριαία πλήγ-

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΚ - TURKSEN

Η

ΣΕΚ και η Τουρκοκυπριακή
συντεχνία TURKSEN στηρίζουν
σθεναρά τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού στη βάση
των αποφάσεων του Π/Σ Φόρουμ.
Σε συνάντηση των ηγεσιών τους
συμφώνησαν στην προώθηση
προγράμματος δράσης για ενεργότερη εμπλοκή στις διαβουλεύσεις για λύση.
(Σελ. 8)

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Κ

ύπρος, Ελλάδα και Ισπανία
φιγουράρουν στο θλιβερό
κατάλογο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την μεγαλύτερη
διαφθορά. Στα 120 δις ευρώ
ανέρχεται το κόστος της διαφθο(Σελ. 5)
ράς στην Ε.Ε.

ματα στους ασύδοτους εργοδότες οι οποίοι
εξακολουθούν ξεδιάντροπα να παραβιάζουν
τις συλλογικές συμβάσεις και να εκμεταλλεύονται στυγνά τους εργαζόμενους, κυρίως Κοινοτικούς. Από στιγμή σε στιγμή προμηνύονται
απεργιακές καταιγίδες.
(Σελ. 9)

• Τέλος καλό όλα καλά στη διαφορά της «ΖΗΝΩΝ»

ΕΠΑΝΑΚΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ύ

στερα από μια βδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων, επανήρχισαν τα δρομολόγια της εταιρείας
Μεταφορών «Ζήνων» Λάρνακας. Συντεχνίες και κυβέρνηση υπέγραψαν προχθές συμφωνία για επαναφορά των
μισθών, που αποκόπτοντο από το
2014 και εντεύθεν, προκειμένου να
υποβοηθηθεί η οικονομία μεσούσης της
κρίσης.
Καταλυτική στην επίλυση της διαφοράς, ήταν η παρέμβαση της υπουργού
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου στις
πολύωρες διαπραγματεύσεις με τις
συντεχνίες τη Δευτέρα το βράδυ. Με την
υπογραφείσα συμφωνία επαναφέρονται οι αποκοπές των μισθών από
1.1.16 ύψους 2% για τους αμειβόμενους
μέχρι €1400 και 1.8% για τους αμειβόμενους από €1401 - 1600. Προνοείται
ότι, τρεις μήνες πριν από τη λήξη της
συμφωνίας στις 31 Δεκεμβρίου 2016,
οι δύο πλευρές θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για επανάκτηση του υπόλοιπου 3% με ισχύ από 1.1.17. Μετά τη
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Καταλυτική παρέμβαση της υπουργού Εργασίας
Υπεγράφη συμφωνία που τσιμεντώνει την εργατική ειρήνη
μέχρι το τέλος 2016
Ανεστάλησαν τα απεργιακά μέτρα και στην ΕΜΕΛεμεσού

θετική αυτή εξέλιξη ανεστάληκε η
εξαγγελθείσα για χθες Τρίτη 24ωρη
απεργία στην ΕΜΕΛεμεσού. Οι εργαζόμενοι στην ΕΜΕΛεμεσού διεκδικούν επανάκτηση μισθών ύψους 12% που αποκόπτονταν από το 2013 στη βάση της
σχετικής συμφωνίας.

Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Μεταφορών
ΣΕΚ Παντελής Σταύρου εξέφρασε την
ευαρέσκεια του για την δέουσα κατανόηση που επέδειξαν οι υπουργοί
Εργασίας και Μεταφορών στα δίκαια
εργατικά αιτήματα και στην εμπέδωση
της εργατικής ειρήνης. (Σελ. 16)

Οι εργαζόμενοι κράτησαν όρθιες τις επιχειρήσεις

Τ

ις τελευταίες μέρες με αφορμή κάποιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, διάφοροι φορείς κυρίως
πολιτικοί και εργοδοτικοί μιλούν εναντίον του συνδικαλιστικού κινήματος, με τρόπο αγενές και απαξιωτικό.
Σκόπιμα ή άλλως πώς, αγνοούν πως αυτοί που διεκδικούν σήμερα επαναφορά κάποιων ωφελημάτων,
είναι αυτοί που τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής
κρίσης στήριξαν και την οικονομία και τις επιχειρήσεις και το κράτος.
Οι εργαζόμενοι σ’ αυτό τον τόπο, (οι οποίοι δεν ευθύνονται ούτε για τη λεηλασία του τραπεζικού τομέα,
ούτε για την κατάρρευση της οικονομίας αφού το
έγκλημα ήταν πρωτίστως πολιτικό), είναι αυτοί που
κράτησαν όρθιες τις επιχειρήσεις.
Το λέει άλλωστε πολύ παραστατικά και πολύ χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρόσφατες
χειμερινές προβλέψεις της για την Κύπρο. Η Επιτροπή διαπιστώνει υψηλά περιθώρια κέρδους στις

Κυπριακές επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της μείωσης
των μισθών την τελευταία τριετία. «Αυτή την κερδοφορία την χρειάζονται οι επιχειρήσεις γιατί η
πιστωτική επέκταση είναι αναιμική και δεν έχουν
άλλες πηγές χρηματοδότησης», επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Κυβέρνηση, κόμματα και εργοδότες

να σεβαστούν την υπευθυνότητα
του συνδικαλιστικού κινήματος
Με απλά λόγια, οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια
μέσα από τις θυσίες τους, μισθολογικές και άλλες,
στήριξαν και υποστήριξαν τις Κυπριακές επιχειρήσεις και συνέβαλαν στην απαιτούμενη ρευστότητα
τους. Αυτό το στοιχείο από μόνο του, που πηγάζει
μέσα από την υπεύθυνη και συνειδητή προσπάθεια
που κατέβαλε το συνδικαλιστικό κίνημα, έπρεπε να

κάμνει κάποιους περισσότερο προσεκτικούς. Αντί να
είναι ευγνώμονες και να ευχαριστούν για την υπευθυνότητα των συντεχνιών, μιλούν απαξιωτικά και
προκαλούν.
Ευτυχώς βέβαια που υπάρχει και ο καθημερινός
Τύπος, (π.χ. Φιλελεύθερος και Αλήθεια), ο οποίος σε
πρόσφατη αρθρογραφία του καλεί την εργοδοτική
πλευρά αλλά και τους πολιτικούς να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και εκεί που δικαιολογείται και επιτρέπεται από τα οικονομικά δεδομένα να μην αρνούνται να ικανοποιήσουν λογικά αιτήματα, υποδεικνύοντας ότι «το φάντασμα της οικονομικής κρίσης
δεν μπορεί να πλανάται διαρκώς και εσαεί πάνω
από τα κεφάλια των εργαζομένων».
Εν’ ολίγοις καταληκτικά και συμπερασματικά, οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν το 2016 να παραμείνουν
στη στασιμότητα που τους επιβλήθηκε το 2010 και
το 2011.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Ταγκό για δύο

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΟΙ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

Μ

ε την χώρα στραγγαλισμένη οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά, τα
κόμματα άρχισαν σιγά – σιγά να μπαίνουν σε προεκλογικούς ρυθμούς. Πρώτιστο μέλημα των κομμάτων, ιδίως των
μεγάλων τα οποία φέρουν πελώρια
ευθύνη για την τραγική κατάντια της
Κύπρου, είναι αναμφίβολα η προσέλκυση ηχηρών ονομάτων στα ψηφοδέλτια
τους. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται
τις τελευταίες ημέρες ένας άνευ προη-

Όλως αιφνιδίως, η εν λόγω συμπαθής
κυρία εγκατέλειψε το μικρό αλλά αμόλυντο κάστρο της στοχεύοντας να μπεί
στα μεγάλα αλλά αμαρτωλά σαλόνια
της πολιτικής τα οποία για αρκετά χρόνια πυροβολούσε. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε θα φιγουράρει στο
ψηφοδέλτιο του κόμματος που την επέλεξε, ως αριστίνδην, δηλαδή ως άριστη
των αρίστων.

• Το ύφος, το ήθος και
οι αντιστάσεις των νέων
πολιτικών προσώπων

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

γουμένου οίστρος μεταγγραφολογίας
που αφήνει άναυδους τους πολίτες.
Χαραχτηριστικό παράδειγμα, η κυρία
Ελένη Χρυσοστόμου η οποία ως εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Οικολόγων
επί σειρά ετών, εμφανιζόταν καθημερινά στους τηλεοπτικούς δέκτες και αποστόμωνε με εύστοχες προκατασκευασμένες ατάκες τους κλέφτες και τους
απατεώνες της πολιτικής, οικονομικής
και κοινωνικής ζωής. Πραγματικά την
χαιρόμουνα που έλεγε τα πράγματα με
το όνομα τους σε μια ύστατη προσπάθεια της ίδιας και του κινήματος που
εκπροσωπούσε, να συμβάλει στην καταπολέμηση της απεχθούς κομματοκρατίας, στην εξυγίανση του δημόσιου βίου
και στον εξαγνισμό της πολιτικής ζωής.

Τώρα που έρχονται εκλογές, τα μεγάλα
κυρίως κόμματα, επιχειρούν με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις να δημιουργήσουν
πλασματική εικόνα του εαυτού τους
προκειμένου να ξεγελάσουν για άλλη μια
φορά το εκλογικό σώμα. Άλλωστε τη
δουλειά τους κάνουν, εξυπηρετώντας τα
ιδιοτελή συμφέροντα που οι κομματικές
ντιρεκτίβες και σκοπιμότητες σε κάθε
περίπτωση επιτάσσουν. Όμως, οι θεωρούμενοι ως αριστίνδην δεν έχουν τσίππα πάνω τους και καταδέχονται να
φιγουράρουν σε σχηματισμούς που
αμαυρώθηκαν από διαπλεκόμενους κομματικούς ηγετίσκους που μπήκαν στην
φυλακή; Καλή ώρα, η αμόλυντη κυρία
Χρυσοστόμου πως αισθάνεται τώρα
που καλείται να υπηρετήσει τις αρχές
και τις αξίες των πρωτοκλασάτων,
Σάββα Βέργα, Στάθη Κιττή και Ντίνου
Μιχαηλίδη οι οποίοι «έγραψαν με τον

ιδρώτα και το αίμα τους πεδίον δόξης
λαμπρόν» και κατατάχθηκαν μαζί με
τους ομοιδεάτες τους των άλλων κομμάτων, στο πάνθεο των αθανάτων της
Κυπριακής οικονομικής τραγωδίας.
Πραγματικά εδώ που φθάσαμε, ως λαός
και ως χώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να
βγούμε από το βούρκο που μας έσυραν
ανάξιες κομματικές και πολιτειακές ηγεσίες σε συνεργασία με αδίστακτους
οικονομικούς ειδήμονες. Αυτό που ξέρω,
είναι ότι πολιτικοί ταγοί και προνομιούχοι δημόσιοι άρχοντες, συνεχίζουν αμέριμνα το βιολί τους σφυρίζοντας αδιάφορα μπροστά στη συντελούμενη κατακρεούργηση του λαού και την εξαθλίωση
μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.
Διαφορετικά δεν εξηγείται η σχιζοφρενική στάση τους στην προσέγγιση των
μεγάλων ζητημάτων του τόπου όπως ο
ζωτικός τομέας της υγείας, η διαφθορά,
η διαπλοκή, η εκμετάλλευση της εργασίας και λοιπά. Πραγματικά, θα ήθελα
με τα πιο πάνω γραφόμενα και συμφραζόμενα μου, να προβληματίσω τους
καθαρούς και αμόλυντους που αναμιγνύονται στην πολιτική διαμηνύοντας
ότι ο κόσμος τους παρακολουθεί και
είναι έτοιμος να τους ανταμείψει., αλλά
και να τους εξαποστείλει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Ας το συνειδητοποιήσουν από την αρχή και ας ενεργήσουν σωστά για να αποφύγουν τον
εξευτελισμό που βιώνουν οι παλιοκαραβάνες της πολιτικής αγυρτείας που ζούν
στον ιδεατό κόσμο της δικής τους
δυστυχίας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

O

ι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, λόγω της οικονομικής ύφεσης,
των τεχνολογικών αλλαγών και της
γήρανσης του πληθυσμού, απαιτούν
όλο και υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων
από το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητεί εργασία.
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, συμπεριλαμΤης Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

βανομένης και της Κυπριακής για να
μπορέσουν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες οικονομίες με
πολλαπλά οφέλη, χρειάζεται να επενδύσουν, χωρίς φειδωλές προσεγγίσεις,
στην κατάρτιση και εκπαίδευση των
νέων ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και προσόντα , σε
συσχετισμό πάντα με τις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

«ΑΛΗΘΕΙΑ», 5/2/2016

Κατά αυτόν τον τρόπο θα

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)

παραχθεί

ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ειδίκευσης, έτοιμο να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και
προοπτικές. Για επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου κρίνεται επιβεβλημένη η
ιχνηλάτηση της αγοράς εργασίας ενώ οι
προβλέψεις και οι αναλύσεις που προκύπτουν σε σχέση με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας πρέπει να είναι πλή-

• Ας προβληματιστούμε βαθύτατα για
τον επαγγελματικό προσανατολισμό
που παρέχουμε στα παιδιά μας
ρως συνδεδεμένες με την παρεχόμενη
εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Έτσι θα παρέχεται έγκαιρα δυνατότητα στους νέους να αξιολογούν ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν ώστε η επιλογή τους να τους επιτρέψει να απορροφούνται γρηγορότερα
στην αγορά εργασίας συμβάλλοντας,
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
τους.
Αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
έχουν καταδείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας ως το

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

2020 θα απαιτούν προσόντα και δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς. Συστήνεται λοιπόν οι νέοι με βάση και τη νέα
στρατηγική
«ΕΥΡΩΠΗ 2020» όπως
ενθαρρύνονται να εκπαιδεύονται και να
καταρτίζονται αποκτώντας προσόντα
και δεξιότητες που να συνάδουν με τις
πραγματικές ανάγκες της εργασίας.
Η Κύπρος είναι από τις χώρες της
Ευρώπης με πολύ υψηλά ποσοστά αποφοίτων πανεπιστημίων και μεταπτυχιακών σπουδών. Παρόλα αυτά ,κάθε
χρόνο χιλιάδες πτυχιούχοι προστίθενται στον μακροσκελή κατάλογο της
ανεργίας, αναμένοντας στην ουρά για
μια θέση εργασίας.
Είναι πασιφανές πως η Κύπρος για
πολλά ακόμη χρόνια δεν θα μπορεί να
απορροφήσει όλο αυτό το προσοντούχο
ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτείται λοιπόν η χάραξη στρατηγικής που αφυπνίζει τους νέους και όχι να τους
αφήνει στο έλεος των ονείρων τους.
Σε αντίθετη περίπτωση ας υιοθετήσει ο
καθένας τη σοφή ρήση ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ ΣΤΟ ΠΑΛΛΟΥΚΙ χωρίς
παράπονα και μεμψιμοιρίες

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 8.1 % Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016

Μ

είωση 8,1% παρουσίασε σε
ετήσια βάση o αριθμός των
εγγεγραμμένων
ανέργων
τον
Ιανουάριο του 2016, ανακοίνωσε η
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία
Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος
Ιανουαρίου 2016, έφτασε τα
45.969 πρόσωπα. Σε σύγκριση με
τον Δεκέμβριο του 2015, η ανεργία
παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό
3,18% ή 1.419 πρόσωπα. Σε
σύγκριση με τον Ιανουάριο του
2015 σημειώθηκε μείωση 4.070
προσώπων ή 8,1% που αποδίδεται
κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.170 ανέργων),
της δημόσιας διοίκησης (μείωση
1.009), της μεταποίησης (μείωση
683), του εμπορίου (μείωση 594),
των χρηματοπιστωτικών και
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων
(μείωση 398) και της ενημέρωσης
και επικοινωνίας (μείωση 278).

ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα
για εποχικές διακυμάνσεις που
δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2016 μειώθηκε
στα 41.600 πρόσωπα σε σύγκριση
με 42.252 τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Cystat, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
τον Ιανουάριο υποχώρησαν στο
χαμηλότερο σημείο από το Μάρτιο
του 2013.Η ανεργία στους άνδρες
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Αισιόδοξες προβλέψεις
για την Κυπριακή οικονομία
στη διετία 2016-17
• Οικονομική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο

Α

ισιόδοξες καταγράφονται οι προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυπριακή οικονομία στην διετία 2016-17. Οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις που έδωσε την περασμένη εβδομάδα
στη δημοσιότητα ο αρμόδιος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, καταγράφεται σταθερή αύξηση του ΑΕΠ κατά
2% και μείωση της ανεργίας στο 13.2 % από 15.5 %
που ήταν πέρυσι και αποκλιμάκωση του χρέους κατά
13.4% στο τέλος του 2017

• 4070 λιγότεροι άνεργοι σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι
• Οι περισσότεροι άνεργοι καταγράφονται στις ηλικίες 30-39
ανέρχεται σε 23.384, ενώ στις
γυναίκες ανέρχεται σε 22.585.Τη
μερίδα του λέοντος των ανέργων
παρουσιάζει η ηλικιακή ομάδα 3039 ετών με 11.464 άνεργους με
δεύτερη ηλικιακή ομάδα αυτή
μεταξύ 50 και 59 ετών με 10.483.
Όσον αφορά την ανεργία ανά μορφωτικό επίπεδο, τα σκήπτρα
κατέχει η ομάδα με απολυτήριο
μέσης γενικής εκπαίδευσης με
18.404 πρόσωπα και ακολουθεί τα
πρόσωπα με απολυτήριο ανώτερης εκπαίδευσης που ανέρχονται
σε 11.433 και ακολούθως τα πρόσωπα με στοιχειώδη εκπαίδευση
που ανέρχονται σε 10.849.

Σε σχέση με τη διάρκεια της ανεργίας, η ομάδα ανέργων μεταξύ 15
ημερών και 3 μηνών είναι η μεγαλύτερη με 17.484 πρόσωπα και
ακολουθεί η ομάδα των 12 μηνών
και άνω με 12.225 με τρίτη την
ομάδα μεταξύ τριών και έξι μηνών
με 7.296.

Συγκεκριμένα η «Κομισιόν» επισημαίνει ότι “η οικονομία της Κύπρου αναμένεται ότι κατέγραψε μεγέθυνση
1,4% το 2015 οδηγούμενη από την εσωτερική και
εξωτερική ζήτηση, βοηθούμενη από τον χαμηλό πληθωρισμό και την υποτίμηση του ευρώ. Η ανάπτυξη
προβλέπεται πως θα ενδυναμωθεί περαιτέρω και θα
φτάσει το 2,0% το 2017, η οποία θα υποστηρίξει την
αγορά εργασίας και να θέσει την ανεργία σε καθοδική τροχιά. Τα δημόσια οικονομικά θα συνεχίσουν να
ΕΤΟΣ

2015,

2016

2017

ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ

1,4%

1,5%

2,0%

Όσον αφορά την υπηκοότητα, οι
Ελληνοκύπριοι άνεργοι ανέρχονται
σε 33.817 και ακολουθούν οι κοινοτική (υπήκοοι άλλων κρατών –
μελών της ΕΕ) με 8.996, οι αλλοδαποί (υπήκοοι τρίτων χωρών) με
2.969, ενώ υπάρχουν και 187
Τουρκοκύπριοι
εγγεγραμμένοι
άνεργοι.

Μόνο προβλήματα έφερε η αγορά
υπηρεσιών στην εκπαίδευση

Τ

ο θέμα που προέκυψε πρόσφατα με τη καταβολή ΦΠΑ από
τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών στα
απογευματινά και βραδινά εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
έφερε ξανά στη δημοσιότητα τα
πολλά προβλήματα που δημιούργησε αυτή η παράνομη μορφή
απασχόλησης.

κο Κενεβέζο μόλις ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού και εφάρμοσε την
αγορά υπηρεσιών σε όλα τα απογευματινά και βραδινά εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ ήταν
οι μόνες που τάχθηκαν εναντίον
της απόφασης αυτής και εκδήλωσαν την διαφωνία τους με πολ-

Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ μαζί με την ΠΑΣΕΥ
ΠΕΟ, από τη πρώτη στιγμή που
τέθηκε το θέμα της αγοράς υπηρεσιών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης το έτος 2013, στήριξαν
τους εκπαιδευτικούς και ανέτρεψαν την απόφαση για εφαρμογή
της αγοράς υπηρεσιών. Στην συνέχεια το θέμα αυτό επαναφέρθηκε
από τον Υπουργό Παιδείας Κυριά-

• Κοινή ανακοίνωση
των συντεχνιών ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ,
ΠΑΣΕΥ- ΠΕΟ και ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Ε. - ΚΙΕ
λούς τρόπους και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο και τη
Βουλή. Δυστυχώς η κυβέρνηση
προχώρησε στην εφαρμογή της
αγοράς υπηρεσιών και οι δύο πιο
πάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις

κινήθηκαν νομικά εναντίον της
απόφασης αυτής. Η εκδίκαση των
υποθέσεων είναι σε εξέλιξη στο
Ανώτατο Δικαστήριο. Η αγορά
υπηρεσιών μόνο προβλήματα
έφερε στο τομέα της εκπαίδευσης
και είναι επιζήμια για τους εκπαιδευτικούς γιατί τους στερεί το
δικαίωμα του ανεργιακού επιδόματος όταν δεν έχουν απασχόληση
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το
δικαίωμα της πληρωμής άδειας
ανάπαυσης και γενικά όλων των
εργασιακών δικαιωμάτων που
απορρέουν από τη νομοθεσία και
έχει ο κάθε εργαζόμενος μισθωτός
στην Κύπρο.
Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ , η ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Προσοντούχων Αδιόριστων Εκπαιδευτικών απασχολούμενων στα ΚΙΕ,
εκφράζουν την ικανοποίηση τους
που υπάρχουν αυτή την στιγμή και
άλλες οργανώσεις που τάσσονται
ενάντια στην αγορά υπηρεσιών και
δηλώνουν την αποφασιστικότητα
τους να συνεχίσουν τον δίκαιο
αγώνα τους για να ανατραπεί το
άδικο αυτό καθεστώς που έχει
δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στους εκπαιδευτικούς που
εργάζονται στα προγράμματα
αυτά και παρέχουν εξαιρετικά
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης τόσο
σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

βελτιώνονται”.
Κατά την «Κομισιόν» η οικονομική δραστηριότητα
πήρε τα πάνω της το 2015 και θεωρεί ότι "το 2016,
η εσωτερική ζήτηση αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη, καθώς η υποστήριξη της κατανάλωσης από
το χαμηλό πληθωρισμό θα συνεχιστεί.
Η αύξηση των μισθών θα παραμείνει αναιμική το
2016 και το 2017. Τα υψηλά περιθώρια κέδρους
αντανακλούν την επίπτωση του χαμηλού κόστους
μονάδας εργασίας στις τιμές στο εσωτερικό οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν ελάχιστα”, αναφέρει το
κείμενο των προβλέψεων.
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα, το υψηλό επίπεδο των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη περίοδο σφιχτών πιστωτικών συνθηκών, η οποία θα καθυστερούσε την ανάκαμψη”. Στον τομέα των δαπανών, το αποτέλεσμα
του 2015 επηρεάστηκε από το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών και την εισαγωγή του Εγγυημένου
Κατώτατου Εισοδήματος.”
Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να αυξηθεί σε
2,6% το 2016 και να παραμένει σταθερό το 2017,
κυρίως ωθούμενο από τη βελτίωση της προοπτικής
της οικονομίας. Η άνοδος αναμένεται παρά την εισαγωγή στοιχείων που είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια
του προγράμματος, όπως αυξήσεις σε μισθούς και
συντάξεις.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευρωπαϊκή συνεργασία για πάταξη
της αδήλωτης εργασίας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Στο στόχαστρο του Ευρωκοινοβουλίου η οργιάζουσα παραοικονομία

Τ

ο Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε
την περασμένη εβδομάδα
απόφαση για τη δημιουργία
μιας "ευρωπαϊκής πλατφόρμας" με σκοπό την ενίσχυση
της συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας.
Η πλατφόρμα θα ενισχύσει τη
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών υπουργείων εργασίας,
των συνδικάτων και των εργοδοτών για την καλύτερη αντιμετώπιση ενός προβλήματος
που καταστρέφει την ευρωπαϊκή οικονομία και προκαλεί
στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας.
Η παραοικονομία αντιστοιχεί στο
18% του ΑΕΠ της ΕΕ.
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τις
τροπολογίες στο νομοθετικό σχέδιο
απόφασης, ενσωματώνοντας τη
συμφωνία που επετεύχθη με τους
εκπροσώπους των κρατών μελών
στις συνομιλίες του περασμένου
έτους, με 619 ψήφους υπέρ, 69
κατά και 7 αποχές.
Ο εισηγητής του ΕΚ, Georgi Pirinski
(Σοσιαλιστές, Βουλγαρία), δήλωσε
κατά τη διάρκεια της συζήτησης
πριν την ψηφοφορία τα εξής: "Στόχος της πλατφόρμας είναι να ενισχύσει τις δυνατότητες των κρατών μελών στην καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας. Η αποστολή της θα είναι η πρόληψη και η
καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας, καθώς και η μετατροπή
της εν λόγω εργασίας σε δηλωμένη
εργασία."
Η "αδήλωτη εργασία" περιλαμβάνει
γενικά όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως
προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, δηλαδή στις φορολογικές υπηρεσίες και
τις επιθεωρήσεις εργασίας. Η
πλατφόρμα θα ενθαρρύνει τις
πρακτικές, αποτελεσματικές και
αποδοτικές διασυνοριακές δράσεις
και θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο
και αποτελεσματικό σύστημα
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των εθνικών φορέων.
Ωστόσο, δεν θα παρεμβαίνει στις
ενέργειες των κρατών μελών, ούτε
θα προσπαθήσει να εναρμονίσει
τις εθνικές νομοθεσίες, καθώς οι

σχετικοί ορισμοί και τα κανονιστικά συστήματα διαφέρουν σε κάθε
χώρα.
Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η
βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και η ενσωμάτωση των αδήλωτων
εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Η πλατφόρμα θα ασχοληθεί
με όλες τις μορφές της αδήλωτης
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης.
Οργάνωση της πλατφόρμας
Η πλατφόρμα θα αποτελείται από

• Στο 18% η αδήλωτη εργασία
στην Ε.Ε. ενώ στην Κύπρο
αγγίζει το 28%

έναν ανώτερο εκπρόσωπο που θα
ορίζεται από κάθε κράτος μέλος
για να
το εκπροσωπεί, έναν
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι τέσσερις εκπροσώπους διακλαδικών κοινωνικών
εταίρων σε επίπεδο Ένωσης, οι
οποίοι θα εκπροσωπούν ισότιμα
εργοδότες και εργαζομένους.
Στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας
θα συμμετέχουν ως παρατηρητές
εκπρόσωποι των εργοδοτών και
των εργαζομένων, του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος για τη Βελτίωση των
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
(Eurofound), του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA),
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), καθώς και εκπρόσωποι
από κάθε τρίτη χώρα που συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο.

2013

Η πλατφόρμα θα
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και θα συσταθούν ειδικές ομάδες
εργασίας οι οποίες
θα ασχοληθούν με
διάφορες πτυχές της
αδήλωτης εργασίας.
Οι εκτιμώμενες ετήσιες ανάγκες χρηματοδότησης της πλατφόρμας, ύψους 2,1
εκατ. ευρώ, θα καλυφθούν μέσω του
άξονα PROGRESS του
προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την απασχόληση και
την κοινωνική καινοτομία (EaSI).
Περισσότερες πληροφορίες
Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές
επιπτώσεις στους εργαζόμενους,
οι οποίοι αναγκάζονται να δεχτούν
επισφαλείς και συχνά επικίνδυνες
συνθήκες εργασίας, πολύ χαμηλότερες αποδοχές, σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και προστασία σημαντικά
υποδεέστερη εκείνης που ορίζει η
νομοθεσία περί εργασίας και κοινωνικής προστασίας, χάνοντας τις
δέουσες κοινωνικές παροχές, τα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα και
την πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τις
ευκαιρίες διά βίου μάθησης.
Η αδήλωτη εργασία μπορεί να συμβάλει σε ένα φαινόμενο που είναι
γνωστό ως κοινωνικό ντάμπινγκ,
ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις.
Η πλατφόρμα αναμένεται να συμβάλλει στην εξάλειψη της καταχρηστικής εφαρμογής της αρχής της
ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της
αδήλωτης εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Eurofound, το μέγεθος της παραοικονομίας αντιστοιχεί κατά μέσο
όρο στο 18% του ΑΕΠ της ΕΕ, και
κυμαίνεται από 8% για χώρες όπως
η Αυστρία έως και άνω του 30% για
χώρες όπως η Βουλγαρία. Η αδήλωτη εργασία είναι πιο διαδεδομένη στον κλάδο των κατασκευών,
αλλά και στις οικιακές υπηρεσίες,
την ιδιωτική ασφάλεια, τη γεωργία, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες
και τις υπηρεσίες εστίασης.
Επόμενα βήματα
Η απόφαση, όπως αυτή εγκρίθηκε
από το Κοινοβούλιο, μένει τώρα να
εγκριθεί και από το Συμβούλιο των
Ευρωπαίων υπουργών. Θα τεθεί σε
ισχύ μετά τη δημοσίευσή της στην
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Κύπρος
Στην Κύπρο η αδήλωτη εργασία
κάνει θραύση αγγίζοντας το 28%.
Σύντομα θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο που
στοχεύει στην καταπολέμηση της
μέσω εντατικοποιίησης των επιεωρήσεων στους χώρος δουλειάς
και της αύξησης της ποινής των
παρανομούντων.
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Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καταδίκες για παραβάσεις
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:
4. Τον κύριο Αιμίλιο Χατζηχαραλάμπους, διευθυντή
της εταιρείας « GR . V. NORTH FRUIT LTD», σε πρόστιμο €2.000, για παράλειψη λήψης αναγκαίων
μέτρων, ώστε να έχει στη διάθεση του γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και
ειδικά των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, κατά παράβαση των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, με αποτέλεσμα
εργοδοτούμενοι της εταιρείας που διεύθυνε και άλλα
πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω του μη έγκαιρου εντοπισμού των κινδύνων και της μη λήψης των
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.
5. Την εταιρεία « CYPRA LIMITED», που δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων, σε συνολικό πρόστιμο €6.800, για τις πιο κάτω
παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί
Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας)
Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενους
της και άλλα πρόσωπα στη εργασία:

(α) Παράλειψη να έχει στην κατοχή της γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων που
προκύπτουν από τις εργασίες στον σταθμό επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και παραγωγής βιομάζας
και βιοαερίου, με βάση την οποία να καθοριστούν τα
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης
των κινδύνων αυτών.
(β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος
ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων,
στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την
οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση
και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που έπρεπε να λαμβάνονταν για τις
δραστηριότητες στον χώρο του βιολογικού σταθμού
επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και παραγωγής
βιομάζας και βιοαερίου.
(γ) Παράλειψη καθοδήγησης, διάθεσης κατάλληλων
πληροφοριών και εκπαίδευσης των εργοδοτουμένων
της, σχετικά με τη λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και
παραγωγής βιομάζας και βιοαερίου, και συγκεκριμένα
τον τρόπο καθαρισμού συσσωρευμένων οργανικών
αποβλήτων στα τοιχώματα και στο κάτω μέρος των
σιλό, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενοι της να εκτεθούν
σε κίνδυνο κατά τις εργασίες καθαρισμού των σιλό.
(δ) Παράλειψη παροχής θυρίδας ή άλλου συστήματος
προφύλαξης, που να εμποδίζει την πρόσβαση σε επικίνδυνες ζώνες μηχανημάτων.

ΣΗΜ.: Τρεις καταδίκες δημοσιεύθηκαν στην προηγούμενη έκδοση
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Α

πό το πρωί μέχρι το βράδυ,
μέσα σε χώρους εργοστασίων, ανάμεσα σε ρούχα και
ραπτομηχανές, παιδιά εργάζονται σκληρά, ράβοντας ετικέτες
για τα ρούχα της Δύσης, παίρνοντας το ελάχιστο μεροκάματο. Αυτή είναι η ζωή των παιδιών του Μπαγκλαντές, που
δουλεύουν σκληρά για 0,28
ευρώ την ημέρα.
Παρά τις βελτιωμένες προδιαγραφές ασφαλείας στα εργοστάσια μετά την κατάρρευση
μεγάλου εργοστασίου με εκατοντάδς νεκρούς , τα μη κατοχυρωμένα κάτεργα δεν έχουν
επιθεωρηθεί. Τα εργοστάσια
κατασκευάζουν κυρίως ρούχα
για την τοπική και ινδική
αγορά, αλλά και γνωστών διεθνών ετικετών, μέσω υπεργολαβιών, κάτι που καθιστά
δύσκολο για τις επιχειρήσεις
να γνωρίζουν από πού προέρχονται.
Ο φωτογράφος Κλαούντιο
Μοντεσάνο Κασίγιας μέσα από
τη δουλειά του αποκαλύπτει
τόσο τη συγκλονιστική έλλειψη
ελέγχων ασφαλείας μέσα σε
μερικά άναρχα εργοστάσια όσο
και τις εξαντλητικές ώρες που
εργάζονται τα παιδιά εκεί.
Ενα άτυπο εργοστάσιο περιλαμβάνει ένα δωμάτιο με 15

ΕΥΡΩΠΗ - ΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑ ΣΤΟ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ
• Στα άδυτα των εργοστασίων του Μπαγκλαντές: Εκεί όπου παιδιά, για 0,28 ευρώ
την ημέρα, ράβουν τα τζιν που φοράμε εμείς στη Δύση
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αγόρι να κάνει μπάνιο μέσα
στο εργοστάσιο, στο οποίο
τρώει, πλένεται και κοιμάται.
Η βιομηχανία ενδυμάτων στο
Μπαγκλαντές είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη σε εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών
προϊό-

Κάνουν θραύση τα
σκλαβοπάζαρα του
Πακιστάν προς
τέρψιν του άκρατου
ευδαιμονισμού των
κροίσων της δύσης

Οι προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας είναι διάτρητες και ελοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους
ραπτομηχανές, συνήθως χωρίς
εξόδους κινδύνου, σχέδια για
πυρασφάλεια ή πυροσβεστήρες.
Τα παιδιά δεν έχουν χρόνο να
πάνε στο σχολείο, καθώς είναι
επιφορτισμένα με εργασίες
όπως κέντημα, βαφή υφασμάτων και καθαρισμό μηχανημάτων.

«Μέσα στα εργοστάσια ενδύματος οι εργαζόμενοι δουλεύουν 6 στα 6 και τις μισές ημέρες της εβδομάδας από την
αυγή μέχρι το σούρουπο για
τον κατώτατο μισθό. Κοιμούνται μέσα σε αυτά ή νοικιάζουν
δωμάτια δίπλα σε αυτά», λέει ο
φωτογράφος.
«Ερχονται από τα χωριά στις
πόλεις αναζητώντας απασχό-

ληση και ονειρεύονται μια
καλύτερη ζωή», προσθέτει.
Σύμφωνα με τη UNICEF, υπάρχουν περίπου ένα εκατ. παιδιά
ηλικίας 10-14, που δουλεύουν
ως εργάτες στο Μπαγκλαντές.
Βγάζουν τα προς το ζην και γι'
αυτά δεν υπάρχει ζωή έξω από
τη δουλειά. Σε μια φωτογραφία
του Κασίγιας φαίνεται ένα

ντων, μετά την Κίνα και έχει
ένα αρνητικό ρεκόρ όσον
αφορά την πυρασφάλεια.
Περισσότεροι
από
1.100
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
σε εργοστάσιο έξω από τη
Ντάκα εξαιτίας πυρκαγιάς.
Ηταν ένα από τα χειρότερα
βιομηχανικά ατυχήματα στη
χώρα.

Στα 120 δις το κόστος της διαφθοράς στις χώρες της ΕΕ
• Ελλαδα, Κύπρος, Ισπανία στις πρώτες θλιβερές θέσεις
• Με πόσα αγοράζεις μια πολιτική
απόφαση στην ΕΕ;
Σύμφωνα με έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ το
χρόνο, δαπανά ο χρηματοπιστωτικός τομέας της
οικονομίας για να ασκεί πίεση σε Επιτρόπους και σε
στελέχη των Βρυξελλών προκειμένου να επηρεάζει
την πολιτική που χαράσσεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια
πολίτες.
Το οικονομικό λόμπι είναι τόσο κυρίαρχο, τόσο ισχυρό στις συμβουλευτικές ομάδες που εμμέσως πλην
σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επιτρέπει να
καθορίζουν την ημερήσια διάταξη. Η αποκαλυπτική
έρευνα είναι δια χειρός του Παρατηρητηρίου της
Ευρώπης των Πολυεθνικών (Corporate Europe
Observatory), της Ομοσπονδίας Συνδικάτων της
Αυστρίας και του Εργατικού Επιμελητηρίου της
Αυστρίας και επισημαίνει ότι ο χρηματοπιστωτικός
τομέας απασχολεί περισσότερους από 1.700 λομπίστες, οι οποίοι με το τεράστιο προυπολογισμό που
διαχειρίζονται απολαμβάνουν προνομιακή
πρόσβαση στους φορείς λήψης των αποφάσεων.
Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης,
ο καθοριστικός ρόλος που παίζουν τα λόμπι
στη διαμόρφωση της πολιτικής στην ΕΕ είναι
θέμα δημοκρατίας και όχι μόνον γιατί τα χρήματα που διατίθενται «αγοράζουν» επιρροή αλλά
γιατί ο χρηματοπιστωτικός τομέας που ευθύνεται για την οικονομική κρίση, μπορεί να επιβάλλει πολιτικές και να μπλοκάρει την όποια προσπάθεια μεταρρύθμισης. Οι οργανώσεις που
υπογράφουν την έκθεση επισημαίνουν ότι η ΕΕ
πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα και να θεσπίσει
αποτελεσματικούς κανόνες με τη στόχο τη διαφάνεια των ομάδων συμφερόντων μέσα από τη
θέσπιση ισχυρών κανόνων δεοντολογίας προκειμένου
να μην υπάρχει κατάχρηση της επιρροής που ισχυρές ομάδες μπορούν να ασκούν στην ΕΕ.

Η

διαφθορά κοστίζει στην ευρωπαϊκή οικονομία περίπου 120
δισ. ευρώ ετησίως, με τις έρευνες
και τους αριθμούς να δείχνουν ότι
το πρόβλημα επιδεινώνεται σταθερά χρόνο με τον χρόνο.
Σύμφωνα, δε, με την τελευταία
μεγάλη έρευνα της «Κομισιόν» για
το θέμα η Ελλάδα και η Κύπρος
μαζί με την Ισπανία παραμένουν
πρωταγωνίσριες της διαφθοράς
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Η έρευνα
είχε βασιστεί σε στοιχεία του
Ευρωβαρόμετρου και το ερώτημα
που είχε τεθεί σε όλους τους πολίτες των κρατών – μελών της Ε.Ε.
ήταν «κατά πόσο η διαφθορά επηρεάζει την καθημερινότητα και τη
ζωή τους».
Με βάση, δε, ακριβώς αυτή την
έρευνα ο ειδικός της Statista Νιλ
Μακάρθι δημιούργησε τον χάρτη

που αποτυπώνει την πλήρη εικόνα
της διαφθοράς στην Ευρώπη: Τα
υψηλότερα ποσοστά – χωρίς να

προκαλούν έκπληξη – της τάξης
του 63%, εντοπίζονται στην Ελλάδα και την Ιταλία και τα χαμηλότερα στη Δανία (3%) και στη Γερμανία
(6%). Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει, επίσης, πως τα υψηλότερα
επίπεδα διαφθοράς στην Ε.Ε. εντοπίζονται στον ευρωπαϊκό νότο.
Σε μια χρονιά που η Ευρώπη έζησε
την πιο βαθιά ίσως κρίση της
ιστορίας της και φλέρταρε ακόμη
και με τη διάλυση λόγω της Ελληνικής κρίσης, αυτός ο χάρτης έγινε
ιδιαίτερα «δημοφιλής» στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης.

Γερμανικές εταιρείες
εμπλέκονται στα χειρότερα
Ελληνικά σκάνδαλα
Η Siemens,
η Daimler, και η
Rheinmetall είναι εμπλεκόμενες σε
υποθέσεις εικαζόμενης διαφθοράς
στην Ελλάδα,
τη χώρα την
οποία
το
Βερολίνο έχει
κατ' επανάληψη προειδοποιήσει για
την επισφαλή
κατάσταση
της οικονομίας της.
Ενώπιον του
ελληνικού
δικαστηρίου
προσάγονται
19
πρώην
στελέχη του γερμανικού ομίλου
Siemens. Αναμένεται να είναι μία
από τις μεγαλύτερες οικονομικές

δίκες της δεκαετίας στην Ελλάδα.
Περισσότερα από 60 άτομα συνολικά, ερευνώνται για διαφθορά
στην υπόθεση, την οποία το αμερικανικό
παρατηρητήριο
«CorpWatch» έχει ονομάσει «το
μεγαλύτερο εταιρικό σκάνδαλο στη
μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας».
Σύμφωνα, πάντα με τον Euractiv, η
βαυαρέζικη Siemens, της οποίας οι
δεσμοί με την Ελλάδα ανάγονται
στον 19ο αιώνα, είναι ύποπτη για
το "λάδωμα" υπαλλήλων για τη
σύναψη μιας από τις πιο επικερδείς συμφωνίες της χώρας – την
αναβάθμιση του ελληνικού τηλεφωνικού δικτύου στα τέλη της
δεκαετίας του 1990.
Συνολικά, η Siemens φέρεται να
δαπάνησε 70 εκατομμύρια ευρώ σε
δωροδοκίες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές
πηγές.
Η έρευνα βρίσκεται τώρα στο ένατο
έτος της, με ένα φάκελο που αριθμεί πάνω από 2.300 σελίδες.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια
και τον δείκτη για τη διαφθορά
κατά το 2014, ο ελληνικός δημόσιος τομέας θεωρήθηκε ως ένας
από τους πιο διεφθαρμένους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το 2011, στο απόγειο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, μια κοινοβουλευτική έρευνα υπολόγισε τη
ζημιά στα δημόσια ταμεία από
διογκωμένα συμβατικά κόστη, σε 2
δισ. ευρώ που βαρύνουν, εν τέλει,
τους φορολογούμενους.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - OΙKONOMIA

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• Η 28η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί
από το Συμβούλιο της Ευρώπης
ως η επίσημη μέρα προστασίας
προσωπικών δεδομένων

Η

αρμόδια επίτροπος Ειρήνη
Λοϊζίδου Νικολαΐδου, εξηγά σε
συνέντευξή της στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, τι μπορούν να
κάνουν οι πολίτες για να αποφύγουν ενοχλητικά μηνύματα, sms.
€30.000 είναι το ανώτατο πρόστιμο που δικαιούται να επιβάλει η
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα για
παραβιάσεις
της
νομοθεσίας που προστατεύει τα
προσωπικά δεδομένα των
πολιτών.
Η
επίτροπος
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επισημαίνει ότι «ο αριθμός
του κινητού μας τηλεφώνου είναι
προσωπικό δεδομένο, άρα δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
κανένα χωρίς τη δική μας συγκατάθεση».
«Ό,τι μήνυμα λαμβάνουμε το
οποίο δεν έχουμε επιλέξει να
λάβουμε θα πρέπει να έχουμε την
επιλογή από κάτω το “stop sms”
χωρίς χρέωση να μην ξαναλάβουμε
αυτό το μήνυμα». Αν επανέλθει το
μήνυμα, λέει, «τότε υπάρχει παραβίαση και θα μπορεί να γίνει και
παράπονο στο γραφείο μας, το
οποίο θα εξετάσουμε και θα επιβάλουμε κύρωση αν κρίνουμε ότι έχει
γίνει παραβίαση».

Κυρώσεις
Σε ερώτηση τι κυρώσεις δικαιούται
να επιβάλει, απαντάει ότι «η νομοθεσία μας ως ισχύει σήμερα μας
επιτρέπει να επιβάλλουμε κάποιες
διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες
μπορούν να πληγούν και στο δικαστήριο στη συνέχεια, στο Ανώτατο,
διότι είναι διοικητικές πράξεις».
Αυτές κυμαίνονται «από μια προειδοποιητική επιστολή για να μην
συνεχιστεί η παραβίαση, μέχρι και
προσωρινή ανάκληση μιας άδειας
που υπάρχει για την τήρηση αρχείου, αναστολή γενική της άδειας και
διοικητικό πρόστιμο μέχρι και
30.000».
Απαντώντας σε ερώτηση ως προς
το τι μπορεί να κάνει το γραφείο
της για να μην παρενοχλούνται
πολίτες στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, η κ. Λοϊζίδου τονίζει.
«Αν δεν έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας σε κάποιο υποψήφιο, δεν
επιτρέπεται να λαμβάνουμε μήνυμα από αυτό τον υποψήφιο και
έχουμε τη δυνατότητα να το σταματήσουμε»,
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί
στην Επίτροπο, γύρω στα 3500
παράπονα.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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• Σχέδιο ΚΟΑΓ για προστασία πρώτης κατοικίας

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον τελευταίο λόγο
Μ

έσα σον άλλο μήνα αναμένεται η
απάντηση της Ευρωπαικής Επιτροπή στην Κυπριακή Κυπριακής κυβέρνησης αναφορικά με το Σχέδιο που προωθεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης [ΚΟΑΓ] για προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού.
Στόχος του σχεδίου που απευθύνεται σε
ομάδες του πληθυσμού με συγκεκριμένα
εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά είναι ο περιορισμός του κινδύνου
εκποίησης της μόνιμης, πρώτης κατοικίας.
Ειδικότερα, η κυβερνητική πρόταση προβλέπει ότι η επιδότηση δεν θα υπερβαίνει
το 60% των εν λόγω πληρωμών (θα αφορούν πληρωμές για τόκους και για το
κεφάλαιο του δανείου). Όσον αφορά το
ανώτατο όριο της επιδότησης ορίζεται
στο ποσό των €10.000 ανά έτος και ανά
οφειλέτη. Το προτεινόμενο Σχέδιο προβλέπει ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά πρόσωπα τα οποία έλαβαν στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια
τους κατοικία ή επιχειρηματικό δάνειο
για χρηματοδότηση μικρής επιχείρησης,
με υποθήκη την κύρια κατοικία τους
ή/και του/της συζύγου του. Στην προκειμένη περίπτωση, μικρή επιχείρηση θεωρείται μονάδα με ετήσιο κύκλο εργασιών
μέχρι €250.000 που εργοδοτεί προσωπικό μέχρι τέσσερα άτομα.

περιουσίας αυτής εξαιρείται η κατοικία
στην οποία διαμένει ο αιτητής και η
οικογένειά του, εφόσον η εκτιμημένη
αγοραία αξία δεν υπερβαίνει τα 250.000
ευρώ.

• για κάθε επιπρόσθετο παιδί θα υπολογίζονται συν €2.000,
• για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα
παιδί €20.000 και για κάθε επιπρόσθετο
παιδί συν €2.000,
• για οικογένειες με άτομο ή άτομα με
ειδικές ανάγκες €33.000,
• για μονήρη άτομα €13.000,
• για μονήρεις οικογένειες με ειδικές ανάγκες €21.500,

• η κατοικία θα πρέπει να έχει εκτιμημένη αγοραία αξία η οποία δεν θα υπερβαίνει τις €250.000 και το ύψος του
δανείου που παραμένει προς εξόφληση
να μην υπερβαίνει τις €300.000
• ο δικαιούχος του σχεδίου θα καθορίζεται με αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως:
• το ετήσιο εισόδημα για οικογένειες
χωρίς παιδιά να είναι €22.000,

Ο ενδιαφερόμενος για να αξιοποιήσει το
σχέδιο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις
διαδικασίες, όσον αφορά την αναδιάρθρωση των δανείων του, συμπεριλαμβανομένης και της διαμεσολάβησης στον
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποταθεί σε σύμβουλο αφερεγγυότητας, ο
οποίος ετοιμάζει τη βεβαίωση προς τον
ΚΟΑΓ, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα,
εξηγώντας κατά πόσο, με βάση την

• Το προτεινόμενο σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο άμβλυνσης του κινδύνου
για εκποιήσεις της πρώτης κατοικίας
• Αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και έxει διάρκεια τρία χρόνια
κατάσταση των προσωπικών οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη, θεωρεί
ότι μπορεί να κριθεί επιλέξιμος για το
σχέδιο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να
πληροί ένας δανειολήπτης, για να έχει
δικαίωμα υποβολής αίτησης είναι τα
ακόλουθα:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

• στις περιπτώσεις που οι αιτητές είναι
λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και λαμβάνουν ποσό για κάλυψη
μέρους των τόκων τους, αυτό θα συνυπολογίζεται στην επιδότηση που θα
λαμβάνουν από τον ΚΟΑΓ,
• το σύνολο της εκτιμημένης αξίας της
ακίνητης ιδιοκτησίας του ιδίου και της
οικογενειακής του μονάδας δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις €100.000,
• από τον υπολογισμό της αξίας της

» Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη
στο σχέδιο, ο υποψήφιος πρέπει να
δώσει γραπτή συγκατάθεση, που θα επιτρέπει στον ΚΟΑΓ, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο της έγκρισης ή όχι, να έχει πρόσβαση σε στοιχεία που έχει ήδη υποβάλει
ο χρεώστης, σε οποιοδήποτε πιστωτικό
ίδρυμα, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών. Στην περίπτωση της έγκρισης, ο
Οργανισμός προχωρεί σε σύναψη σύμβασης με τον δανειολήπτη και η παραχώρηση της επιχορήγησης ενεργοποιείται
μόνο όταν τεθεί σε ισχύ το προσωπικό
σχέδιο αποπληρωμής του αιτητή.
» Η μέγιστη συνολική διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε οφειλέτη είναι τρία
χρόνια και, κατά την περίοδο αυτή, ο
ΚΟΑΓ θα επανεξετάζει σε ετήσια βάση το
δικαίωμα παραμονής του δανειολήπτη
στο σχέδιο.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών καθησυχάζει

Δ

ιαβεβαιώσεις προς τους δανειολήπτες ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν
για εκποιήσεις πρώτων κατοικιών από
τις τράπεζες, έδωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) Κώστας Μελάς. Σε
πρόσφατη συνάντηση του με τον Πρόεδρο του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρη Συλλούρη,
δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται εκποιήσεις πρώτων κατοικιών εντός
των επόμενων τριών περίπου ετών, ενώ
ταυτόχρονα σημείωσε ότι εάν αρχίσουν

• Δεν επέρχονται εκποιήσεις
πρώτων κατοικιών
την επόμενη τριετία
τέτοιες διαδικασίες, ο Σύνδεσμος διαθέτει τους τρόπους για να τις σταματήσει.
Στη συνάντηση έθεσε τέσσερα βασικά
αιτήματα των δανειοληπτών που αφορούν τις αναδιαρθρώσεις δανείων, τα
επιτόκια, τις καταχρηστικές ρήτρες των
τραπεζών και τα ομόλογα κυμαινόμενης

αύριο, μεθαύριο, σε ένα
χρόνο θα του πάρουν το
σπίτι του. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει» είπε.

Αιτήματα δανειοληπτών

επιβάρυνσης.
Απαντώντας σε ερώτηση για τις εκποιήσεις, ο κ. Μελάς είπε ότι οι εκποιήσεις
που θα αρχίσουν θα αφορούν πολύ
παλιές υποθέσεις.
«Έχουμε διαβεβαιώσεις από τις τράπεζες
ότι δεν πρόκειται να προβούν σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας. Το έχουν δηλώσει και οι ίδιες και πιστεύω θα το τηρήσουν, επομένως το θέμα των εκποιήσεων
δεν πρέπει να απασχολεί προς το παρόν
τον κόσμο. Να μη φοβάται ο κόσμος ότι

Πρώτον, να προχωρήσουν
οι αναδιαρθρώσεις, σημειώνοντας πως γίνονται
βήματα προς τη σωστή
κατεύθυνση από τις τράπεζες αλλά όχι από το
Συνεργατισμό, ενώ και η Κεντρική άρχισε
να χρησιμοποιεί τον εποπτικό της ρόλο.
Δεύτερον, διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα
επιτόκια ώστε να γνωρίζει ο δανειολήπτης το κόστος του δανεισμού του.
Τρίτον, απάλειψη όλων των καταχρηστικών ρητρών από τις συμβάσεις δανείων των τραπεζών, και τέταρτον, νομοθετική παρέμβαση για διόρθωση του προβλήματος που αφορά τα ομόλογα κυμαινόμενης επιβάρυνσης.
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• Ολοκληρώνεται η ανέγερση του «Χαλά Σουλτάν» στην κατεχόμενη Μιά Μηλιά

Σ

το στάδιο της αποπεράτωσης βρίσκεται το ομοίωμα
της Αγίας Σοφίας, το τέμενος
του Σουλτάνου Αχμέτ που
κατασκευάζεται στην κατεχόμενη Μιά Μηλιά, προκαλώντας
ακόμη και τις αντιδράσεις των
Τουρκοκυπρίων.
Αν και το τέμενος έχει «βαπτιστεί» Χαλά Σουλτάν, ουδεμία

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
ΤΗΣ «ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ»
Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης αλλά του Μπλε Τζαμιού, όπως είναι γνωστό το
τέμενος του σουλτάνου Αχμέτ ή
Αχμέτ Τζαμί.
Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο του

√ Η ολοκλήρωση του μνημείου απογειώνει την οργή
√ Ώρα αντίδρασης και κινητοποίησης για σεβασμό
στα ιερά και τα όσια μας

Π

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» την περασμένη Παρασκευή (5 Φεβρουαρίου
2016) παρ’ ότι δεν μετακινήθηκαν ακόμη οι σκαλωσιές που
βρίσκονται γύρω από το τζαμί,
η όλη εικόνα δείχνει ότι οι

εργασίες βρίσκονται στο τελικό
στάδιο. Τουλάχιστον εξωτερι-

κά απομένουν κάποια βαψίματα τοίχων, καθώς και του

ΒΑΘΥΤΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΙΚΡΟ ΔΑΚΡΥ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

ραγματικά συγκλονίστηκα όταν διάβασα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» για την ανέγερση
ομοιώματος της Αγίας Σοφίας με πέντε
μιναρέδες στην κατεχόμενη Μια Μηλιά.
Ειδικότερα όταν αντίκρυσα την έγχρωμη
φωτογραφία ένα πικρό δάκρυ χύθηκε που
σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μετετράπη σε ποταμό οργής και αγανάκτησης.
Αμέσως μ’ έπιασε το σύγκρυο, υποχρεώνοντας το θολό εγκέφαλο μου να διερωτηθεί:
- Τόσο θράσος, τόση προκλητικότητα
από τους νεοθωμανούς.
- Μα καλά οι δικοί μας, κράτος, Αρχιεπισκοπή, Έλληνες Κύπριοι που ταξιδεύουν
ολημερής στα κατεχόμενα, δεν είχαν εντοπίσει τόσο καιρό την ύπαρξη του προ-

Το τέμενος, του οποίου οι διαστάσεις είναι επιβλητικές, κτίστηκε στη βόρεια πλευρά του
παλαιού δρόμου Λευκωσίας Αμμοχώστου, πλησίον του
κυκλοφοριακού κόμβου της
Μιας Μηλιάς, σε περιοχή η
οποία δεν επιστρεφόταν στην
ελληνοκυπριακή πλευρά με
βάση το σχέδιο Ανάν.
Ακριβώς δίπλα από το τέμενος
θα λειτουργήσει, σύμφωνα με
πληροφορίες, σχολή Θεολογίας στην οποία εκτιμάται ότι
θα φοιτούν μέχρι και 5.000
σπουδαστές από τη Μέση Ανατολή. Στη σχολή θα διδάσκεται
το Κοράνι, κάτι το οποίο είχε
προκαλέσει τις αντιδράσεις
Τουρκοκυπρίων.

των Ελλήνων της Κύπρου

σχέση έχει, τουλάχιστον κατασκευαστικά, με το τέμενος
Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα.
Πάντως, οι Τούρκοι θεωρούν
ότι το υπό ανέγερση τέμενος
δεν αποτελεί αντιγραφή της

κεντρικού αλλά και δευτερευόντων θόλων.

κλητικού τζαμιού; Και οι μυστικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας;
- Τόση αδιαφορία, τόση ανεμελιά, τόσο
κραυγαλέα έλλειψη ευαισθησίας για τα
οικτρά τεκταινόμενα στην κατεχόμενη γη
μας.
- Καλά, κανείς δεν το είδε μέχρι τώρα, στο
διάστημα των 2-3 χρόνων που χρειάζεται
η ανέγερση του;
Όπως αποκάλυψαν Τουρκοκύπριοι συνδικαλιστές το εν λόγω ομοίωμα της Αγίας
Σοφίας με τους μιναρέδες προκάλεσε την
μήνιν της Τουρκοκυπριακής κοινότητας
τονίζοντας ότι δεν συνάδει με το δικό
τους δόγμα του Ισλάμ.
Δεν ξέρω τη τροπή θα πάρει το όλο θέμα.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι μας έπιασαν

στον ύπνο οι νεοοθωμανοί ή καλύτερα ως
Έλληνες της Κύπρου έχουμε προ πολλού
πέσει στις αγκάλες μιας πρωτόγνωρης
αδιαφορίας για τα γύρω μας τεκταινόμενα που όμοια της δεν ξαναζήσαμε στην
τρισχιλιετή ιστορία μας.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η ολοκλήρωση του ομοιώματος του μιναρέ της
Αγίας Σοφίας στην κατεχόμενη Κύπρο θα
σηματοδοτήσει την απαρχή του αγώνα
για να απαλλαγούμε από το μακάριο
λήθαργο που μας διακατέχει εδώ και 42
χρόνια όταν οι Τούρκοι εισβολείς πάτησαν τα ιερά χώματα της Κερύνειας σκοτώνοντας, αντιμάζοντας, βεβηλώντας
τον Ελληνορθόξοξο πολιτιμό μας.
Ξ.Ξ.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
μεγάλο μέρος του κατασκευαστικού κόστους θα καλυφθεί
από την τουρκική κυβέρνηση
και τη Σαουδική Αραβία.
Το Μπλε Τζαμί (του οποίου το
Χαλά Σουλτάν αποτελεί αντιγραφή) ονομάστηκε έτσι εξαιτίας των μπλε κεραμιδιών που
κοσμούν τους εσωτερικούς του
τοίχους. Χτίστηκε μεταξύ 1609
και 1616, σε μια προσπάθεια
να ξεπεραστεί η λαμπρότητα
της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι.
Η βασική δομή του τζαμιού
είναι περίπου κυβική, 53 επί 51
μέτρα. Όπως συμβαίνει με όλα
τα τζαμιά, είναι έτσι προσανατολισμένο ώστε όταν οι
πιστοί κάνουν την προσευχή
τους, να είναι στραμμένοι προς
τη Μέκκα.

ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΝΑ ΕΡΧΟΤΑΝ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΤΕΡΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Π

Τεχνολογικό θαύμα των αρχαίων
Ελλήνων που δεν ολοκληρώθηκε

ολύ κοντά στην εφεύρεση
της ατμοκίνητης εμβολοφόρου υδραντλίας που θα
σηματοδοτούσε την βιομηχανική επανάσταση από την
αρχαίους χρόνους έφθασαν οι
Αρχαίοι Έλληνες σοφοί.Οι
μηχανικοί της Ελληνιστικής
περιόδου είχαν εφεύρει διαδοχικά όλα τα αναγκαία μηχανολογικά εξαρτήματα (ιμάντες,
σωλήνες, γρανάζια, στρόβιλοι
κ.α.), που τους επέτρεπαν να
αξιοποιούν την ενέργεια του
αέρα και του νερού για τη
δημιουργία αντλιών, εκμεταλλευόμενοι έτσι τόσο την αιολική, όσο και την υδροδυναμική
ενέργεια. Επιπλέον, είχαν κάνει
το αρχικό βήμα για την ατμοκίνηση με την μετατροπή της
θερμικής ενέργειας σε κινητική,
επιτυγχάνοντας την περιστροφική κίνηση μέσω ατμού.

ατμοκίνητη υδραντλία οι Πτολεμαίοι;».

Αυτά υποστήριξε ο καθηγητής
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Θεοδόσης
Τάσιος και ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Μιχάλης Τιβέριος σε πρόσφατη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, με τίτλο «'Αραγε είχαν

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
κ.Τάσιου, οι αρχαίοι Έλληνες
μηχανικοί απείχαν ελάχιστα από δέκα έως το πολύ 100
χρόνια- από το να εφεύρουν
μια κανονική ατμοκίνητη
υδραντλία, οπότε θα είχαν
εκείνοι ξεκινήσει τη βιομηχανική επανάσταση πολύ πριν την

(μαθητή του Κτησίβιου) και του
Ήρωνα (μάλλον 1ος αι. μ.Χ., οι
οποίοι με τις εφευρέσεις τους
έδειξαν πόσο προχωρημένη

κατασκευάσθηκε μία μόνο
πρωτότυπη αντλία ως παιγνίδι και μετά η σχετική τεχνολογία ξεχάσθηκε, όμως -μέχρι
στιγμής τουλάχιστον- δεν
υπάρχουν οι σχετικές μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία.

ήταν η ελληνική εφαρμοσμένη

των αρχαίων Ελλήνων για την

ώρα της. Τελικά, αυτό συνέβη
το 1776, όταν ο Σκωτσέζος
μηχανικός Τζέημς Βατ εφηύρε
μια τέτοια ατμοκίνητη αντλία.

Ο κ.Τάσιος -που είναι και πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης
της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας- εκτίμησε ότι οι πρόγονοί μας έφθασαν πολύ κοντά
στην «πηγή», χάρη στις εντυπωσιακές επιστημονικές και
τεχνολογικές προόδους τους,
όμως δεν είχαν τελικά προχωρήσει στην αξιοποίηση του
ατμού για την κίνηση μιας
αντλίας και τελικά μιας μηχανής.

Αν και ο κ.Τιβέριος επεσήμανε
πως από το αρχαία ιστορικά
κείμενα έχει διασωθεί μόνο το
2,5% περίπου, συνεπώς δεν
μπορεί να αποκλεισθεί ότι
ίσως το τελικό βήμα της ατμοκίνησης είχε γίνει, έστω κι αν

Οι κ.κ. Τάσιος και Τιβέριος
αναφέρθηκαν στο σημαντικό
τεχνολογικό έργο του Κτησίβιου (3ος αι. π.Χ., ιδρυτής της
Σχολής Μηχανικών και Μαθηματικών στην Αλεξάνδρεια),
του Φίλωνα από το Βυζάντιο

των

επιστήμη
Πολλά

και

έργα

τεχνολογία.

των

Ελλήνων

μηχανικών, όπως επεσήμανε ο
κ.Τιβέριος,

διασώθηκαν

σε

αραβικές μεταφράσεις.
Ο κ.Τάσιος τόνισε το πάθος
τεχνολογία και επεσήμανε ότι,
ήδη στα έπη του Ομήρου, γίνεται αναφορά σε αυτόματα και
πλοία-ρομπότ. Αργότερα, ο
συνδυασμός του κοσμοπολιτισμού (ιδίως στην Αλεξάνδρεια), της ανερχόμενης μεσαίας τάξης και του ενδιαφέροντος των Πτολεμαίων οδήγησε
σε

σημαντικές

εφευρέσεις,

όπως δείχνει και ο μηχανισμός
Αντικυθήρων.

Αν

και

παραμένει ερώτημα κατά πόσο
αυτές οι τεχνολογίες γνώρισαν
ευρύτερη εφαρμογή ή παρέμειναν προνόμιο μιας μικρής ομάδας ανθρώπων.
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Συνάντηση των ηγεσιών ΣΕΚ και TURK-SEN

Η

ΣΕΚ και η τουρκοκυπριακή
ΤURK-SEN, στηρίζουν κάθε
προσπάθεια των ηγετών των
δύο κοινοτήτων για εξεύρεση
δίκαιης και βιώσιμης λύσης
του Κυπριακού Προβλήματος,
που να εδράζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών
και στις Ευρωπαϊκές αξίες,
στις οποίες πρεσβεύουν οι δυο
Συντεχνίες.

Στηρίζουν σθεναρά τις προσπάθειες
για επίλυση του Kυπριακού προβλήματος
συνεχής και ακατάπαυστη.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως και ο πρόε-

δρος της TURKSEN, Ασλάν
Πιτσιακλή, αφού αναφέρθηκαν σε στενές σχέσεις των δυο
συνδικαλιστικών οργανώσεων,
που χρονολογούνται από το
1955 τόνισαν πως στις προτεραιότητες τους θα είναι
πάντοτε η προάσπιση των
καλώς νοούμενων συμφερό-

Οι δυο Συνδικαλιστικές οργανώσεις, που προεδρεύουν του
Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ
συμφώνησαν να ετοιμάσουν
από κοινού πρόγραμμα δράσεων, με απώτερο στόχο να στηρίξουν ενεργά τις διεξαγόμενες
συνομιλίες για το Κυπριακό.
Σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη των ηγεσιών των δύο
συντεχνιών που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 4
Φεβρουαρίου στα γραφεία της
ΤURK-SEN, στην κατεχόμενη
Λευκωσία, εκφράστηκε ο διακαής πόθος των δυο συντεχνιών για ταχεία και ειρηνική
επίλυση του κυπριακού ζητή-

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

• Καταλυτικός ο ρόλος
των συνδικαλιστικών
οργανώσεων στη
δημιουργία ενός
ενιαίου συστήματος
εργασιακών σχέσεων

• Θα ετοιμάσουν

κοινό πρόγραμμα
δράσεων,
στο πλαίσιο του
Πανσυνδικαλιστικού
Φόρουμ

ντων των εργαζομένων σε ολόκληρη την Κύπρο.Την αντιπροσωπεία της ΣΕΚ πέραν του
γενικού γραμματέα αποτελούσαν ο α.γ.γ. Ανδρέας Μάτσας,
ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης, ο γενικός
ταμίας Σωτήρης Καλογήρου
και ο γραμματέας δημοσίων
και διεθνών σχέσεων Παντελής
Σταύρου.

ματος. Επεσήμαναν παράλληλα πως η προσπάθεια τους για
ένα ενιαίο σύστημα εργασιακών σχέσεων χωρίς διακρίσεις
στην απασχόληση θα είναι

Σεμινάριο Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Αναγκαιότητα της εποχής ο συνεχής εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων
Σ

γραμματισμού ΑνAΔ, ο οποίος
ανέλυσε τις προβλέψεις των
αναγκών της αγοράς εργασίας στη κυπριακή οικονομία
για τη περίοδο 2014 - 2024
και ο Νίκος Νικολάου – Διευθυντής Συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ, οποίος στη δική του
παρουσίαση αναφέρθηκε στην
αναγκαιότητα
ανάπτυξης
δεξιοτήτων.

ε ένα έντονο ανταγωνιστικό
περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια
αποτελεί αναγκαιότητα ο
συνεχής εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων.
Τη θέση αυτή ανέπτυξε ο
γραμματέας του Τμήματος
Νεολαίας ΣΕΚ Τάσος Κακουλής, στο πλαίσιο σεμινάριου
που διοργάνωσε την Τετάρτη 3
Φεβρουαρίου 2015 το Τμήμα
Νεολαίας ΣΕΚ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Το θέμα του σεμιναρίου ήταν
«Οι προβλέψεις αναγκών
απασχόλησης στην Κύπρο
2014 - 2024»
Ο κ. Κακουλής αφού ευχαρίστησε το πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τη τιμητική πρόσκληση, επεσήμανε πως οι
εργαζόμενοι και γενικότερα οι
πολίτες χρειάζονται συνεχή
εμπλουτισμό των γνώσεων και
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
ώστε να είναι σε θέση να
αντεπεξέρθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς

εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

μετανάστευσης τους προσδοκώντας για μια καλύτερη ζωή.

Ο γραμματέας του Τμήματος
αναφέρθηκε παράλληλα στο
μείζον θέμα της ανεργίας των
νέων και της αναγκαστικής

Ομιλητές στο σεμινάριο ήταν
ο Γιάννης Μουρουζίδης Αναπληρωτής
Διευθυντής
Έρευνας και Διεύθυνσης Προ-
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Η εντεινόμενη ασυδοσία των ξενοδόχων ρίχνει λάδι στη φωτιά

Α

ναπόφευκτη θεωρείται η
σύγκρουση στη ξενοδοχεική
βιομηχανία. Η ασυδοσία των
πλείστων εργοδοτών που
παραβιάζουν τη συλλογική
σύμβαση εντείνεται, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να
βγούν στις επάλξεις του
αγώνα για δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
«Σε σημερινή τους συνεδρία τα
Διοικητικά Συμβούλια των
Υπαλλήλων στα Ξενοδοχεία,
ΟΥΞΕΚΑ –ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ,
ομόφωνα αποφάσισαν να
θέσουν την ξενοδοχειακή βιομηχανία υπό καθεστώς απεργίας.

Την περασμένη βδομάδα οι
γενικές συνελεύσεις των ξενοδοχουπαλλήλων σε όλες τις
επαρχίες, άναψαν το πράσινο
φώς στις συντεχνίες για απροειδοποίητη λήψη απεργιακών
μέτρων.
Ήδη, μαύρα σύννεφα άρχισαν
να μαζεύονται πάνω από
αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες
όπου αναμένεται να ξεσπάσει
από στιγμή σε στιγμή η πρώτη
απεργιακή καταιγίδα. Οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ,
θεωρούν ότι το κακό εκ μέρους
των ασύδοτων εργοδοτών έχει

ΛΕΜΕΣΟΣ

• Απεργιακές καταιγίδες
στα ξενοδοχεία
που παραβιάζουν
τη συλλογική σύμβαση

Δυστυχώς οι εργαζόμενοι στα
ξενοδοχεία δεν έχουν άλλη επιλογή από την δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους
αφού τόσον οι ξενοδόχοι όσο
και το αρμόδιο Υπουργείο
Εργασίας και η Υπουργός
αδιαφορούν πλήρως στις τεκμηριωμένες καταγγελίες μας
για την ασυδοσία και την εκμετάλλευση που υπάρχει στην

• Πανέτοιμοι για την
επερχόμενη αναμέτρηση

• Οι Γενικές Συνελεύσεις
των εργαζομένων
αποφάσισαν αγώνα
μέχρις εσχάτων
παραγίνει, με τις ανοχές και
αντοχές των εργαζομένων να
έχουν εξαντληθεί. Ο γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ, Μιλτιάδης Μιλτιάδους, βαθύτατα
εξοργισμένος από την εργοδοτική αλαζονεία και τη θρασύτατη συμπεριφορά των ξενοδόχων, δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο
απεργιακός αγώνας προβάλλει
πλέον ως μονόδρομος για επανάκτηση όχι μόνον των απωλεσθέντων μισθολογικών και
κοινωνικών ωφελημάτων που
παραχωρήθηκαν το 2012 για
αντιμετώπιση της κρίσης,
αλλά και της εργατικής αξιο-

Ενδεικτική του φορτισμένου
κλίματος που παρατηρείται
είναι η ανακοίνωση των συντεχνιών
ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ, στις 2 Φεβρουαρίου
2016:

με την εργοδοτική
αυθαιρεσία δηλώνουν
οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.

ΠΑΦΟΣ

Η Συλλογική Σύμβαση παραβιάζεται σχεδόν σε όλα τα
ξενοδοχεία, επιβάλλονται, με
αθέμιτα μέσα και εκβιαστικά,
προσωπικά συμβόλαια, αθετούνται υποσχέσεις και συμφωνίες και η Υπουργός Εργασίας αποφεύγει εδώ και 2 χρόνια να τοποθετηθεί στο αίτημα
των ξενοδοχοϋπαλλήλων για
νομική ρύθμιση βασικών δικαιωμάτων τους σαν μέτρο στήριξης και προστασίας τους.
Καλούμε όλους τους ξενοδοχοϋπάλληλους σε συσπείρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

πρέπειας. Μέχρι στιγμής, δεν
υπάρχει έδαφος συνεννόησης
με τους ξενοδόχους με αποτέλεσμα η σύγκρουση να θεωρείρται βέβαιη. Η εργασιακή
ειρήνη βρίκεται στα χέρια των
ξενοδόχων, αλλά και της
υπουργού Εργασίας η οποία
καλείται να παρέμβει καταλυτικά για να μπεί τάξη και να
τύχουν σεβασμού τα εργασιακά
θέσμια, σημείωσε.

και ενότητα ώστε δυναμικά να
διεκδικήσουμε:
- Επαναφορά των δικαιωμάτων μας που παραχωρήθηκαν
το 2013
- Ανανέωση και εφαρμογή της
συλλογικής σύμβασης για
όλους τους εργαζόμενους
- Νομική ρύθμιση των βασικών
δικαιωμάτων μας. »
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

Πηγή αναζοωγόνησης του νου
το διάβασμα καλών βιβλίων
• Μοναδικοί τρόποι για να διαβάσετε περισσότερα
βιβλία διανοίγοντας νέους κόσμους στον εαυτό σας

Τ

ο διάβασμα χαλαρώνει το σώμα και το πνεύμα,
οξύνει το νου και την φαντασία, ανοίγει νέους
κόσμους και είναι μια εκπληκτική πηγή γνώσης και
ψυχαγωγίας. Διευρύνει το λεξιλόγιο, δηλαδή αυξάνει
τις πτυχές του κόσμου που είμαστε εις θέση να αντιληφθούμε, “γυμνάζει” τη μνήμη και βελτιώνει τη
δυνατότητα της αυτοσυγκέντρωσης. Δυστυχώς, την
ανάγνωση βιβλίων έχουν υποσκελίσει τα έξυπνα
κινητά τηλέφωνα, οι «ταμπλέτες» και οι υπολογιστές.
Η συνειδητή προσπάθεια να διαβάζουμε περισσότερο
αξίζει τον κόπο. Για του λόγου το αληθές διαβάστε
μερικούς λόγους για να πειστείτε.
• Προτεραιότητες: Αντιμετωπίστε το διάβασμα ως
ημερήσια άσκηση για το μυαλό και διαθέσατε επαρκή
χρόνο. Ξεχάστε τις δουλειές του σπιτιού, κλείστε την
τηλεόραση, το κινητό και τον υπολογιστή σας και
κάντε μια μεγάλη βουτιά στο βιβλίο της αρεσκείας
σας. Ακόμα και 10 λεπτά ανάγνωσης προσφέρουν μια
πολύτιμη απόλαυση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το
θεωρήσετε ως κάτι σημαντικό για τον εαυτό σας ώστε
να συμβεί.
• Πάει παντού: Μην πάτε πουθενά χωρίς το βιβλίο
σας. Στο λεωφορείο ή στο τραίνο, περιμένοντας να
εξυπηρετηθείτε στο ταχυδρομείο ή στις δημόσιες
υπηρεσίες, στο πάρκο ή στη βόλτα, το βιβλίο αποτε-

λεί εξαιρετική παρέα και συχνά σας προστατεύει από
την άσχημη καθημερινότητα.
• Κρατήστε λογαριασμό: Κρατήστε λογαριασμό των
βιβλίων που διαβάζετε και δείτε τη λίστα σας να
μεγαλώνει. Μπορείτε επίσης να γίνεται μέλος σε
λέσχες βιβλιόφιλων όπου θα μπορέσετε να συζητήσετε για αυτά που διαβάζετε ή να διαβάσετε ταυτόχρονα το ίδιο βιβλίο με τον/την σύντροφό σας.
• Διαβάστε αυτό που σας αρέσει: Δεν βρίσκεστε στο
σχολείο ή το πανεπιστήμιο όπου διαβάζετε αναγκαστικά τα βιβλία που πρέπει ώστε να περάσετε τα
μαθήματα. Επιλέξτε είδη και συγγραφείς και σιγά
σιγά θα μεταβείτε από εύκολα (και βαρετά) αναγνώσματα σε πιο “βαριά” (και ενδιαφέρουσα) θεματολογία.
• Χρησιμοποιείστε τη δανειστική βιβλιοθήκη: Οι
λόγοι είναι πολλοί: τα βιβλία είναι δωρεάν, η συλλογή είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσατε να
συγκεντρώσετε οι ίδιοι και συχνά οι βιβλιοθηκονόμοι
είναι καλά καταρτισμένοι για να σας κάνουν προτάσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βάλτε στη ζωή σας τις «θαυματουργές» τροφές
• 4 + 1 διατροφικοί σύμμαχοι για μακροζωία

Π

οιες είναι οι πέντε
τροφές οι οποίες σας
προσφέρουν καλή υγεία,
μακροζωία και ευεξία;
Συμπεριλάβετε τις παρακάτω τροφές στην καθημερινή σας διατροφή και
παρατείνετε τη διάρκεια
ζωής σας. «Ανακαλύψτε»
πιο κάτω ποιες είναι οι
πέντε τροφές για καλύτερη
υγεία και μακροζωία.
Φασόλια. Πείτε «ναι» στα
φασόλια, στις φακές και γενικότερα στα όσπρια και μειώστε τον
κίνδυνο εμφάνισης χοληστερόλης ή
άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την καρδιά. Συγχρόνως,
αυτές οι τροφές είναι εξαιρετική
πηγή πρωτεϊνών και ανόργανων
συστατικών ενώ είναι χαμηλές σε
περιεκτικότητα λιπαρών και δεν
περιέχουν σχεδόν καθόλου νάτριο.
Καρύδια. Είναι η καλύτερη τροφή
για την καλή υγεία της καρδιάς
μιας και έχουν υψηλής ποιότητας
πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, καλά
λιπαρά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Άλλωστε πρόσφατη έρευνα έδειξε πως τρώγοντας μια χούφτα καρύδια καθημερινά μειώνετε
κατά 20% τον κίνδυνο ανακοπής
και πρόωρου θανάτου.
Λάδι καρύδας. Πλούσιο σε κορεσμένη λίπη, το έλαιο καρύδας
αυξάνει την καλή χοληστερόλη και
μειώνει ταυτόχρονα την κακή. Επίσης, το λάδι της καρύδας περιέχει
αντιοξειδωτικά τα οποία καταπολεμούν τυχόν μολύνσεις και επουλώνουν πιο γρήγορα τις πληγές.
Ανανάς. Η κατανάλωση ανανά έχει
συνδεθεί σύμφωνα με έρευνες με τη
θεραπεία του καρκίνου και του
άσθματος. Η παρουσία βρομελίνης
στον ανανά τον καθιστά ως τον
καλύτερο διατροφικό σύμμαχο του
οργανισμού. Η βρομελίνη είναι
ένζυμα που διασπά την πρωτεΐνη
και είναι γνωστή για την αντιφλεγμονώδη δράση της και την ιδιότητά
της να καταπολεμά και να ανακουφίζει τις μολύνσεις του άνω αναπνευστικού.
Κάρδαμο. Το κάρδαμο περιέχει
βιταμίνη C και για αυτό θεωρείται
προληπτικό για κάθε ασθένεια.
Συγχρόνως, είναι αιμοστατικό και
καθαρίζει το αίμα διευκολύνοντας
την επούλωση των πληγών.
Λεμόνι

Οι στριφνοί αναγνώστες
Για τους αναγνώστες που τρέφουν αρνητικά συναισθήματα για το βιβλίο που ανοίγουν, Ολλανδοί ερευνητές δημιούργησαν ένα βιβλίο με κάμερα που διαθέτει λογισμικό αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του
προσώπου στο εξώφυλλο.
Όταν η ενσωματωμένη μικροσκοπική κάμερα «σκανάρει» το πρόσωπο του αναγνώστη και ανιχνεύσει
σημάδια προκατάληψης ή αρνητικών διαθέσεων,
ενεργοποιεί το κλείδωμα του βιβλίου.
Το βιβλίο ξεκλειδώνει μόνο εφόσον ο δυνητικός αναγνώστης αποκτά ουδέτερη έκφραση στο πρόσωπό
του. Το βιβλίο θα παραμείνει κλειδωμένο ακόμη και αν
το λογισμικό ανιχνεύσει υπερβολική έξαψη και συγκίνηση εκ μέρους του υποψήφιου αναγνώστη ή έντονο
σκεπτικισμό.
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Ο πιο ισχυρός σύμμαχος του
ανθρώπινου οργανισμού.
Για πρόληψη των πλείστων ασθενειών και για συνεχή ενίσχυση της

νη με χλιαρό νερό και λίγο
χυμό λεμονιού και γρήγορα
θα αισθανθείτε ένα αίσθημα ξεκούρασης και αναζωογόνησης.

ζωτικότητας σας, μην το αποχωρίζεστε ούτε μέρα.
Το λεμόνι και κυρίως ο χυμός του
θεωρείται ο καλύτερος σύμμαχος
για τον ανθρώπινο οργανισμό μιας
και προσφέρει σημαντικά οφέλη
στην υγεία. Πρόκειται για έναν
καρπό ο οποίος βοηθά στη σωστότερη λειτουργία του πεπτικού
συστήματος ενώ είναι η λύση για
πολλά και καθημερινά προβλήματα
υγείας. Ποια είναι αυτά; Μάθετέ τα
πιο κάτω.
Σύμμαχος για την αντιμετώπιση
της δυσπεψίας και της δυσκοιλιότητας. Το λεμόνι θεραπεύει τα
προβλήματα που σχετίζονται με τη
δυσπεψία αλλά και τη δυσκοιλιότητα. Προσθέστε μερικές σταγόνες
λεμονιού στο φαγητό σας και θα
βοηθήσετε στην καλύτερη λειτουργία της πέψης.

Λεμόνι για τους… κάλους.
Ο χυμός λεμονιού μπορεί
να διαλύσει διάφορα εξογκώματα στο δέρμα και
για αυτόν τον λόγο μπορεί
να εφαρμοστεί σε σημεία
όπου το δέρμα είναι σκληρό όπως τα πέλματα ή
ακόμα και στις παλάμες των
χεριών σας.

Υποφέρετε;
Πέντε φυσικά ελιξίρια για
τη γρίπη και το κρύο
Υποφέρετε από γρίπη ή από κοινό
κρυολόγημα; Ένα από τα πιο
σημαντικά πράγματα που πρέπει
να κάνετε όταν είστε άρρωστοι
είναι να αναπληρώνετε τα υγρά
του σώματος σας. Η ενυδάτωση με
νερό είναι απαραίτητο, αλλά τα
παρακάτω φυσικά ελιξίρια θα σας
πάνε ένα βήμα παραπέρα. Καθένα
περιλαμβάνει υγιεινά συστατικά
που ανακουφίζουν τα συμπτώματα και θα σας βοηθήσουν να
αισθανθείτε καλύτερα σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
Μηλόξυδο

Η λύση για τον πυρετό. Ο χυμός
του λεμονιού είναι η καλύτερη λύση
για άτομα που υποφέρουν από
κρυολόγημα, γρίπη ή πυρετό μιας
και βοηθούν στην αύξηση της εφίδρωσης, η οποία είναι σημάδι ότι ο
πυρετός υποχωρεί.

Αν ταλαιπωρήστε από συνάχι το
άκρως ενοχλητικό μπούκωμα μπορεί να υποχωρήσει με εισπνοές με
μηλόξυδο. Αραιώνει θαυματουργά
την συσσωρευμένη βλέννα και βοηθάει στην αποσυμφόρηση της βουλωμένης μύτης.

Για την καλύτερη στοματική υγιεινή. Ο φρέσκος χυμός λεμονιού
χρησιμοποιείται για να απαλλαγεί
κανείς από τον επίμονο πονόδοντο.
Συγχρόνως, εάν έχετε αιμορραγία
στα ούλα μπορείτε και πάλι να
χρησιμοποιήσετε χυμό λεμονιού.
Τέλος, ο χυμός λεμονιού διώχνει
την κακοσμία του στόματος.

Μια αναλογία 1:1 με το βρασμένο
νερό θα δημιουργήσει ένα ισχυρό
διάλυμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πιπέρι καγιέν που έχει
αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ το
ξύδι ενισχύει το ανοσοποιητικό
σας σύστημα.

Για λαμπερά μαλλιά. Ο χυμός
λεμονιού γίνεται σύμμαχος και για
λαμπερά μαλλιά αλλά και για την
αντιμετώπιση της πιτυρίδας αλλά
και της τριχόπτωσης.
Για ένα υγιές δέρμα. Ο χυμός του
λεμονιού έχει αντισηπτικές ιδιότητες και για αυτόν ακριβώς τον λόγο
μπορεί να θεραπεύσει προβλήματα
που σχετίζονται με την υγεία του
δέρματος. Χρησιμοποιήστε τον
μετά από ηλιακά εγκαύματα,
μετά από τσίμπημα μελισσών αλλά και για να αντιμετωπίσετε τα σημάδια της
γήρανσης, των ρυτίδων
αλλά και της ακμής. Αναμείξτε χυμό λεμονιού, νερό
και μέλι και φτιάξτε την πιο
υπέροχη φυσική μάσκα για
ένα υγιές δέρμα.
Βοηθός στην απώλεια
βάρους. Αναμείξτε χυμό
λεμονιού με χλιαρό νερό και μέλι
και βοηθήστε τον οργανισμό σας
να χάσει τα περιττά κιλά.
Ανακουφίζει τα πρησμένα πόδια.
Βυθίστε τα πόδια σας σε μια λεκά-

Χυμός κράνμπερι: Η ηθοποιός
Nikki Reed ορκίζεται ότι ο χυμός
κράνμπερι αποτελεί μια μίνι καθημερινή αποτοξίνωση. Μάλιστα,
επειδή είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά είναι «φάρμακο» για την
γρίπη. Το κράνμπερι αλλά και ο
χυμός λεμονιού καθαρίζουν το
ήπαρ και τα νεφρά και απομακρύνει τις τοξίνες από τον οργανισμό.
Τζίντζερ: Για τη ρινική συμφόρηση
και τον πονόλαιμο, αγαπάμε το
τσάι με τζίντζερ και λεμόνι. Η
συνταγή αυτή είναι ό,τι πρέπει και
για το αναστατωμένο στομάχι!
Αντιοξειδωτικός χυμός: Γεμάτος
βιταμίνη C, αυτός ο χυμός έχει τη
δύναμη να θεραπεύσει τον πονόλαιμο και να καταπραΰνει το στομάχι. Για να δημιουργήσετε έναν
αντιοξειδωτικό χυμό θα χρειαστείτε φρούτα και λαχανικά όπως
παντζάρια, καρότα, μήλα, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, αχλάδια και
ρόδι.
Ρόφημα από νερό, πορτοκάλι ,
μέλι και κανέλα: Πέρα από το
γεγονός ότι εκτός ότι ξυπνάει τον
μεταβολισμό, είναι ιδανικό για το
συνάχι και τον πονόλαιμο.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μικρά μυστικά για να προωθήσετε τη σταδιοδρομία σας
Προβάλετε τον εαυτό σας με μέτρο αλλά και με χροιά αυτοπεποίθησης

Σ

τη σημερινή εποχή της κρίσης , της
ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης
και το αδυσώπητου ανταγωνισμού, οι
καλές θέσεις εργασίας είναι λίγες και
δυσεύρετες. Η εποσχή που έπεφραν
βροχή οι προτάσεις για απασχόληση
ακόμη και από τηλεφώνου, ανήκουν στο
παρελθόν. Καθίστατιαι λοιπόν αναγκαίο να διαφημίζουμε τους εαυτούς
μας και να αντιμετωπίζουμε την σταδιοδρομία μας σαν ένα προϊόν που
χρειάζεται συνεχή προώθηση και υποστήριξη. Πώς μπορούμε όμως να το
πετύχουμε αυτό χωρίς να φαίνεται ότι
κάνουμεαυτοπροβολή; Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμπεριφορά μας, τη στάση
μας, τις απόψεις και τη διορατικότητά
μας αλλά και τις έξυπνες ενέργειες μας
σε καθημερινή βάση.

φυσικά με έναν θετικό τρόπο. Αυτό
μπορεί να γίνει διακριτικά: ξεκινήστε
πρωτότυπα τα e-mail σας, σκεφτείτε
ένα δημιουργικό αλλά επαγγελματικό
μήνυμα για τον τηλεφωνητή σας, βάλτε
μια διαφορετική πινελιά στο ντύσιμό
σας. Επίσης, το να είστε ένας ευχάρι-

Το δεύτερο μυστικό είναι η ένταση της
προβολής σας. Πρέπει να συμβαδίζει με
το χαρακτήρα σας ώστε να νιώθετε
άνετα. Αν είστε πομπώδης και σας αρέσει να επιδεικνύετε τα προτερήματά
σας, τέλεια!!! Αν όμως είστε από τη
φύση σας άνθρωπος μετριόφρων δεν
θα αισθάνεστε άνετα αν «παραπουλάτε» τον εαυτό σας. Βρείτε το σωστό tone
of voice και μείνετε σε αυτό. Το μήνυμά
σας πρέπει να είναι σταθερό αλλά πρέπει επίσης να προσαρμόζεται στο κοινό
σας.
Προβάλετε διαφορετικά χαρακτηριστικά
της εικόνας σας σε διαφορετικούς
ανθρώπους ανάλογα με τις ανάγκες
τους.
Πρέπει να είστε συνέχεια «εγώ, εγώ,
εγώ…»;
Όχι! Απλά πρέπει να κάνετε τους
άλλους να σας θυμούνται, εννοείται

Δεν χρειάζεται να είστε καλλιτέχνης για
να έχετε portfolio. Συγκεντρώστε άρθρα,
αναφορές σε περιοδικά, φωτογραφίες,
βραβεία και άλλα αποδεικτικά στοιχεία
των επιτευγμάτων και των επιτυχιών
σας σε μία παρουσίαση ή στο προσωπικό σας site. Έτσι δεν θα χρειάζεται να πουλήσετε εσείς τον
εαυτό σας. Τα γεγονότα θα
μιλούν από μόνα τους.
Δώστε δυναμικό παρόν στις
εταιρικές συγκεντρώσεις.

Ιδού τα μικρά αλλά έξυπνα μυστικά για
την ορθολογιστική αυτοπροβολή σας.
Το πρώτο μυστικό είναι η αυθεντικότητα. Η εικόνα που προβάλετε και το
μήνυμα που εκπέμπετε πρέπει να αντανακλά τον αληθινό σας εαυτό. Δημιουργήστε το σήμα κατατεθέν σας, βρείτε τα
«συστατικά» που σας κάνουν διαφορετικούς και φτιάξτε το brand σας.

Πορτοφόλιο

στος συνομιλητής, ένας καλός παρουσιαστής και συχνός χρήστης των social
media είναι θετικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν πολύ την προβολή
σας. Ο καλύτερος όμως τρόπος για να
σας θυμούνται είναι να λένε οι άλλοι
καλά λόγια για σας. Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη θετική γνώμη που μπορεί να
εκφράσει κάποιος πελάτης σας στους
άλλους.
Μερικοί επιπλέον τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προβάλετε τον εαυτό
σας και να προωθήσετε την σταδιοδρομία σας είναι οι εξής:
Δημοσιότητα.
Γράψτε άρθρα σε περιοδικά, επικοινωνήστε τις απόψεις σας μέσα από τον
κλαδικό τύπο, ξεκινήστε μία ηλεκτρονικη σελίδα, προβάλετε, δημοσιεύστε
εργασίες. Όλα αυτά μιλούν για σας.
Πέστε μια ιστοριούλα
Αντί να μιλήσετε για τον εαυτό σας,
πείτε μια ιστορία για κάποιο πελάτη
σας και πως τον βοηθήσατε να λύσει το
πρόβλημά του. Έτσι θα περάσετε διακριτικά τα προσόντα σας χωρίς να φαίνεστε αλαζονικοί.

Όταν λέμε δώστε το παρόν δεν
εννοούμε απλά να εμφανιστείτε
αλλά να έχετε ενεργό ρόλο. Σκεφτείτε έξυπνες ερωτήσεις και
δώστε εύστοχες απαντήσεις
που μπορούν να ενθουσιάσουν
τον κόσμο γύρω σας. Θα
εκπλαγείτε από το πόσοι θα
σας θυμούνται για τα εύστοχα σχόλια
και insights.
Μιλήστε ανοιχτά για τις επιτυχίες
σας.

ναμία διατήρησης κοινωνικών σχέσεων,
κόκκινα μάγουλα, αίσθημα πίεσης και
ιδρώτα, χαμηλή αυτοπεποίθηση, αρνη-

Σίγουρα δεν είναι ότι πιο εύκολο για τον
καθένα να μιλήσει μπροστά στο κοινό,
να εκτεθεί σε άλλα άτομα, να γίνει η
ψυχή της παρέας και να επικοινωνήσει
ανοικτά για όσα τον απασχολούν.
Μερικοί όμως, υποφέρουν στην ιδέα να
τραβήξουν λίγο περισσότερο την προσοχή των άλλων με αποτέλεσμα να
νιώθουν μια δυσφορία και μια έντονη
επιθυμία για απομόνωση. Πρόκειται για
το αίσθημα της ντροπής το οποίο θεωρείται ένα είδος κοινωνικής φοβίας.
Αποφυγή λήψης πρωτοβουλιών, αδυ-

Ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
να κάνετε δύο ανθρώπους να μιλάνε για
σας; Να τους συστήσετε μεταξύ τους.
Όταν είστε η κοινή επαφή είναι φυσικό
να είστε ένα σημείο αναφοράς στην
κουβέντα τους. Έτσι θα χτίσετε ένα
δίκτυο από γνωριμίες όπου εσείς θα
είστε ο συνδετικός κρίκος. Αυτές είναι η
καλύτερη διαφήμιση για σας.

εαυτό σας να πάρει πρωτοβουλίες.
• Εμπιστευτείτε τις ικανότητές σας.
• Εξασκηθείτε απέναντι σε έναν καθρέπτη και μιλήστε δυνατά.

• Μιλήστε αργά και καθαρά μπροστά σε
παρέα και γελάστε δυνατά.
• Θεατρικά σεμινάρια ή ομαδικές δραστηριότητες θα σας βοηθήσου επίσης
σημαντικά.

Αν έχετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά,
τότε ακολουθήστε τις εξής συμβουλές:
• Σκεφθείτε θετικά και ενθαρρύνετε τον

αυτοκριτική ορίζεται ως η κριτική
που κάνει κάποιος για τις δικές
του πράξεις, ιδίως τις παραλείψεις ή
τα σφάλματα. Πολλές φορές χρειάζεται θάρρος, εντιμότητα και ειλικρίνεια
για να αποδεχτείτε κάποιες συμπεριφορές σας και να προχωρήσετε στην
κριτική του εαυτού σας.
Η καθημερινή αυτοκριτική μπορεί
σίγουρα να βελτιώσει τις κοινωνικές
σας επαφές, τη σχέση σας με τους
άλλους και γενικότερα να σας διδάξει
πολλά για τον αληθινό σας εαυτό. Δεν
χρειάζεται όμως, σε καμία περίπτωση
να καταφεύγετε συνεχώς σε αυτή την
τακτική προκειμένου να λύσετε όλα
σας τα προβλήματα. Με μέτρο και
συνείδηση της σκέψης και των κινήσεών σας, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την αυτοκριτική ως μέσο αυτοβελτίωσης και κοινωνικής ανάπτυξης.
Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να

Δημιουργήστε επαφές.

• Κρατήστε οπτική επαφή με τον συνομιλητή σας και αφήστε το σώμα σας να
διώξει τις ανασφάλειες κλίνοντας λίγο
περισσότερο προς το μέρος του.

τικές σκέψεις είναι τα χαρακτηριστικά
των ντροπαλών ανθρώπων.

Η

Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να
πιστέψουν σε κάτι και ελκύονται από
καταστάσεις και πρόσωπα που έχουν
θετική ενέργεια. Ο αληθινός ενθουσιασμός και το πάθος σας, θα τους πείσει
ότι εσείς αξίζετε αυτή την εμπιστοσύνη.

• Μοιραστείτε με φίλους σας κάποιες
από τις φοβίες σας και νιώστε πιο
δυνατοί.

Αναντίλεγκτα, η ντροπαλότητα είναι
ένα συναίσθημα το οποίο οδηγεί σε
συστολή και εσωστρέφεια, ενώ δεν
αφήνει το άτομο που την αισθάνεται να
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη κοινωνική
συμπεριφορά.

• Απαραίτητη η καθημερινή αυτοκριτική
για καλύτερη κοινωνική ζωή!

Δείξτε ενθουσιασμό.

• Πώς να ξεπεράσετε το αίσθημα ντροπαλότητας!
ντροπαλότητα είναι ένα συναίσθημα το οποίο οδηγεί σε συστολή και
εσωστρέφεια, ενώ δεν αφήνει το άτομο
που την αισθάνεται να αναπτύξει μια
ολοκληρωμένη...

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ
ΣΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Μόλις κλείσατε μια καλή συμφωνία για
την εταιρία; Βρήκατε ένα πιο φθηνό
τρόπο να κάνετε μια εργασία; Ανακαλύψατε μια καινοτομία που μπορεί να
αποφέρει κέρδη στην επιχείρηση; Διαδώστε το και μην περιμένετε από τους
άλλους να το κάνουν.

Δώστε δύναμη στον εαυτό σας

Η

11

Η ντροπή είναι υπεύθυνη για τις ανησυχίες, τους φόβους και την εσωστρέφεια
που νιώθετε. Εμπιστευτείτε την προσωπικότητά σας και νιώστε δυνατοί για
να μπορέσετε να απαλλαγείτε μια και
καλή από το αρνητικό αυτό συναίσθημα.

χρησιμοποιηθούν ως πρακτικός οδηγός για την καθημερινή σας αυτοκριτική και να σας κάνουν ένα άτομο με
δυνατή και κυρίως, ευχάριστη για τους
γύρω προσωπικότητα.
1. Πώς αισθάνεστε σήμερα;
2. Είπατε καλημέρα στους γύρω σας;
3. Κάνατε κάποιο λάθος στη δουλειά ή
παρεξηγήσατε κάτι που ειπώθηκε
από το περιβάλλον σας;
4. Μπορείτε να μπείτε στη θέση του
ατόμου με το οποίο είχατε διαφορά;
5. Γνωρίζετε πως όταν χαμογελάτε,
διευκολύνετε και χαλαρώνετε τον
συνομιλητή σας;
6. Μπορείτε να σκεφθείτε λύσεις ή μια
θετική εξέλιξη των πραγμάτων;
7. Κάνατε κάποια πράξη για την οποία
είστε περήφανοι για τον εαυτό σας;
8. Υπήρξαν στιγμές μέσα στη μέρα
που θα μπορούσατε, αν το είχατε
σκεφθεί λιγάκι παραπάνω, να μην
εκδηλώσετε τόσο πολύ άγχος ή
νεύρα;
9. Συναντήσατε τους φίλους σας ή
επικοινωνήσατε μαζί τους μέσα στη
μέρα για να δείξετε το ενδιαφέρον
σας για τη διατήρηση της σχέσης
σας;
Ανταμείψτε τον εαυτό σας κάθε φορά
που βλέπετε σημάδια αυτοβελτίωσης
και θα δείτε πως η ευτυχία στη ζωή
σας είναι απλά θέμα προσωπικής επιλογής!
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν
την ποιότητα του ύπνου μας

Τ

α νεαρά άτομα που περνάνε πολύ χρόνο στα
κοινωνικά δίκτυα ενδεχομένως να έχουν κακή ποιότητα ύπνου, σύμφωνα με νέα
μελέτη της Ιατρικής Σχολής
του
Πανεπιστημίου
Πίτσμπουργκ.

όσους ασχολούνταν ελάχιστα με
τα κοινωνικά μέσα.

της εβδομάδας είχαν επίσης τριπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα ύπνου, συγκριτικά με όσους συνδέονταν ελάχιστες φορές.

Σχολιάζοντας ο Δρ Μπράιαν Πριμακ, συγγραφέας της μελέτης,
εξηγεί ότι «η χρήση των κοινωνικών δικτύων γίνεται κατά κανόνα
στον ελεύθερο χρόνο μας, άρα
μάλλον στο τέλος της
εργάσιμης ημέρας μας.
Αυτό σημαίνει ότι στερεί
χρόνο από την ξεκούραση του χρήση, ο οποίος
όταν μάλιστα ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις με
άλλους χρήστες στα
chat-rooms ενδεχομένως
να αναστατώνεται ψυχολογικά ή να βρίσκεται σε
διαρκή εγρήγορση. Επίσης, το φως που εκπέμπουν οι
οθόνες των ηλεκτρονικών συσκευών είναι γνωστό ότι διαταράσσουν τον κιρκαδιανό ρυθμό του
οργανισμού μας».

Τα αποτελέσματα της μελέτης
που πρόκειται να δημοσιευθούν
στο
επιστημονικό
έντυπο
Preventive Medicine αναδεικνύουν
την ανάγκη να διερευνάται η
χρήση των κοινωνικών δικτύων σε
προβλήματα ύπνου που αναφέρουν οι ασθενείς στον θεράποντα
ιατρό τους.

Βέβαια, η σχέση είναι αμφίδρομη,
διότι και ένα άτομο που έχει
δυσκολία να κοιμηθεί ή ξυπνά στη
μέση της νύχτας, μπορεί να βρίσκει διέξοδο στην χρήση των κοινωνικών δικτύων. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος με
αρνητικές συνέπειες στην ψυχοσωματική κατάσταση του ατόμου.

Τα άτομα που βρίσκονταν συνεχώς συνδεδεμένα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο κατά τη διάρκεια

Η Δρ Τζέσικα Λέβενσον και
οι συνεργάτες της αξιολόγησαν την χρήση των κοινωνικών δικτύων και τα
προβλήματα ύπνου σε δείγμα σχεδόν 1.800 αμερικανών, 19-32 ετών.

Κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες περνούσαν τουλάχιστον 61
λεπτά την ημέρα σε κοινωνικά
δίκτυα και επισκέπτονταν σελίδες
κοινωνικών δικτύων 30 φορές την
εβδομάδα. Σχεδόν το 30% των
ατόμων είχαν επίσης διαταραχές
ύπνου.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι τα άτομα που
περνούσαν τον περισσότερο
χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα σε
καθημερινό επίπεδο είχαν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν προβλήματα ύπνου εν συγκρίσει με
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Δέκα«μαγικές κινήσεις» για να
μειώσετε τη χοληστερίνη σας

Η

υψηλή χοληστερόλη αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για μια σειρά νοσημάτων, όπως
τα καρδιαγγειακά. Τι θα πρέπει να κάνουμε
αν κάποια στιγμή την δούμε ανεβασμένη.
Ιδού, δέκα απλά αλλά αποτελεσματικά διατροφικά βήματα:

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
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1) Αντικαταστήστε το πλήρες γάλα και γιαούρτι με ημιάπαχα ή άπαχα.
2) Αντικαταστήστε τα κίτρινα τυριά με λευκά
τυριά και τυριά χαμηλών λιπαρών.
3) Αντικαταστήστε το κόκκινο κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί) με ψάρι και πουλερικά
(κοτόπουλο, γαλοπούλα)

4) Αντικαταστήστε γλυκά που περιέχουν βούτυρο,
σαντιγί, κρέμες, με γλυκά όπως το γλυκό του κουταλιού, το μέλι, η μαρμελάδα, το ταχίνι.
5) Χρησιμοποιείτε αντί για βούτυρο και ζωικές
σάλτσες το ελαιόλαδο ή εμπλουτισμένες μαργαρίνες ως βασική μαγειρική ύλη.

6) Τρώτε καθημερινά δύο με τρία φρούτα.
7) Τρώτε καθημερινά μία σαλάτα.

Πόσα χρήματα κερδίζει από όλους εμάς το Facebook

Τ

ο Facebook εντυπωσίασε τους
πάντες μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τελευταίου τριμήνου. Από
τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο
του 2015 τα έσοδα της εταιρείας
εκτοξεύτηκαν στα 5,8 δισ. δολάρια σημειώνοντας άνοδο 52%! Τα
κέρδη του Facebook για την ίδια
περίοδο ήταν 1,6 δισ. δολάρια
(αύξηση 123% σε σχέση με το
2014). Μέσα στο 2015 οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 17,9
δισ. δολάρια, και τα κέρδη ήταν
3,7 δισ. δολάρια.
Από πού λοιπόν προήλθαν όλα
αυτά τα λεφτά; Το Facebook όχι
μόνο κατάφερε να αυξήσει τους
ενεργούς χρήστες του στους 1,59

δισ. ανθρώπους κάθε μήνα, αλλά
έφτασε στο σημείο να βγάζει
τεράστια ποσά από τον κάθε έναν
από όλους αυτούς ξεχωριστά.
Στις ΗΠΑ και τον Καναδά το ποσό
που βγάζει από κάθε χρήστη το
μέσο κοινωνικής δικτύωσης
αυξήθηκε κατά 50%, φτάνοντας
τα 13 δολάρια. Παγκοσμίως το
ποσό που η εταιρεία έβγαλε από
κάθε έναν από εμάς είχε αύξηση
της τάξης του 33%, ενώ την προηγούμενη χρονιά το ποσοστό αυτό
ήταν στο 24%.
Τα νέα εργαλεία που προστέθηκαν στο Facebook τους τελευταίους μήνες βοήθησαν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να «μαθαίνει»

ακόμη περισσότερα από τους
χρήστες κάνοντάς τους να περνούν πιο πολλές ώρες συνδεδεμένοι. Παράλληλα, τα στοιχεία που
προέκυπταν από τη συνεχή του
χρήση συνιστούν πολύτιμα όπλα
στα χέρια των διαφημιστών αλλά
και των διαφημιζόμενων.
Έτσι λοιπόν η όλο και ταχύτερα
αυξανόμενη
κοινότητα
του
Facebook δίνει στην εταιρεία τη
δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει
τη γνώση που ο καθένας μας
προσφέρει, καθιστώντας το
ανθρώπινο κεφάλαιο των χρηστών ως το πολυτιμότερο εργαλείο συγκέντρωσης τεράστιων
κερδών και ασύλληπτων ποσοστών αυξήσεων στις πωλήσεις.

Απίστευτο αλλά αληθινό

Έσκισε μεθοδικά 1 εκατομμύριο ευρώ για να μην τα πάρουν οι κληρονόμοι!

Α

ργά και μεθοδικά μια
85χρονη
από
την
Αυστρία πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής της
κάνοντας κομματάκια χαρτονομίσματα αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ για να μην
τα πάρουν κληρονομιά οι
συγγενείς της.

Τα υπολείμματα από τα
σκισμένα χαρτονομίσματα
–των 100 και 500 ευρώ,
ανακαλύφθηκαν μετά τον
θάνατο της ηλικιωμένης, εντός
του οίκου ευγηρίας όπου είχε
μεταφερθεί πέντε ημέρες νωρίτερα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτο-

ρείο.
Η 85χρονη κατέστρεψε επίσης τα
βιβλιάρια του ταμιευτηρίου της,
σύμφωνα με τις πληροφορίες της
εφημερίδας Kurier τις οποίες επι-

• Αφότου η γυναίκα πέθανε
ανακαλύφθηκαν τα...
υπολείμματα των
χαρτονομισμάτων

βεβαίωσε η εισαγγελία του Βίνερ
Νόιστατ.
Οι εισαγγελικές αρχές της ανατο-

λικής Αυστρίας ενημερώθηκαν
για τα γεγονότα, πάντως δεν
ξεκίνησαν έρευνα, καθώς «δεν
προκύπτει κάποιο ποινικό παράπτωμα» διευκρίνισε ο εισαγγελέας Έρικ Χάμπιτσλ στο Γαλλικό
Πρακτορείο.
Οι προσπάθειές ωστόσο της ηλικιωμένης να εκδικηθεί τους κληρονόμους της φαίνεται πως θα
πέσουν στο κενό: εκπρόσωπος
της κεντρικής τράπεζας της
Αυστρίας διαβεβαίωσε μιλώντας
στην εφημερίδα Κουρίρ ότι το
πιστωτικό ίδρυμα είναι έτοιμο να
αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα χαρτονομίσματα.

8) Τρώτε καθημερινά μια χούφτα ανάλατους
ξηρούς καρπούς (καρύδια)
9) Εντάξτε στο εβδομαδιαίο διαιτολόγιό σας
όσπρια δύο φορές την εβδομάδας.
10) Βάλτε την ολική άλεση στη διατροφή σας.

Οι ατάκες της κρίσης

Σοβαρά … αστειάκια

Παιχνίδι δισεκατομμυρίων

Ι

δού μερικές σοφές ατάκες και αλήθειες σχετικά με την κρίση στην Ελλάδα, οι πλείστες
των οποίων ισχύουν και εδώ στην Κύπρο
Προγραμαμτίζουν διαμαρτυρία οι ληστές και
οι λωποδύτες. Κατηγορούν τη κυβέρνηση για
μονοπωλιακές τακτικές στο επάγγελμα.
Γνωρίζω οικογένεια με 2 συνταξιούχους και 2
εργαζόμενους. Που να κάνω καταγγελία;
Δημοκρατία είναι 4 λύκοι και 1 πρόβατο να
ψηφίζουν για φαγητό.
Αν το κράτος αναλάβει την έρημο Σαχάρα σε
λίγα χρόνια θα υπάρχει έλλειψη άμμου.

Έβγαλα το Δημοτικό. Έβγαλα το Γυμνάσιο και
το Λύκειο. Έβγαλα και το Πανεπιστήμιο. Και
τώρα για να βρω δουλειά πρέπει να βγάλω
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ!
Όταν κλέβεις το κράτος είναι παράνομο. Όταν σε
κλέβει αυτό είναι ... νομοσχέδιο.

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
Κρατήσεις: 99373000
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Χ

ρειάζεστε περισσότερα από 40
διαφορετικά θρεπτικά συστατικά
για να έχετε καλή υγεία και κανένα
τρόφιμο δε μπορεί να τα παρέχει όλα.
Η παροχή τροφίμων στις μέρες μας
διευκολύνει το να τρώμε ευρεία ποικιλία τροφίμων είτε αγοράζοντας φρέσκα τρόφιμα και να τα μαγειρεύουμε,
είτε εκμεταλλεύοντας προμαγειρεμένα πιάτα και γεύματα είτε παραγγέλνοντας απ’ έξω. Ισορροπήστε τις επιλογές σας σε βάθος χρόνου! Αν φάγατε μεσημεριανό με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, φάτε ένα χαμηλό σε
λίπος βραδινό. Αν μια μέρα φάτε μια
μεγάλη μερίδα κρέατος για βραδινό,
προτιμήστε ίσως το ψάρι την επόμενη
μέρα.

Ισορροπήστε τις διατροφικές σας
επιλογές σε βάθος χρόνου
αρκετά από αυτά τα τρόφιμα παρότι
παρέχουν σημαντικά προστατευτικά
θρεπτικά συστατικά. Προσπαθήστε να
τρώτε τουλάχιστον πέντε μερίδες ημερησίως και, αν δεν σας αρέσουν πολύ
στην αρχή, δοκιμάστε νέες συνταγές ή

1. Βασίστε τη διατροφή σας σε πολλά
τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τρώνε
αρκετά τρόφιμα όπως το ψωμί, τα
ζυμαρικά, το ρύζι, άλλα δημητριακά και
πατάτες. Περισσότερες από τις μισές
θερμίδες στη διατροφή σας πρέπει να
προέρχονται από αυτά τα τρόφιμα.
Δοκιμάστε επίσης ψωμί, ζυμαρικά και
άλλα δημητριακά ολικής άλεσης για να
αυξήσετε την πρόσληψη ινών.
2. Απολαύστε πολλά φρούτα και
λαχανικά

Υλικά:

4 κότσια χοιρινά γύρω στο 1.300
έκαστο με κόκαλο και την πέτσα
φρέσκο θυμάρι
φρέσκια ρίγανη
αλάτι χοντρό
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
2 σκ. σκόρδο πολτοποιημένες
1 κ.σ. μουστάρδα σκόνη
1/4 φλ. κρέμα βαλσαμικού με σύκο
λίγο ελαιόλαδο
1 πορτοκάλι κομμένο σε φέτες
Για τις πατάτες: 10 πατάτες
2 γλυκοπατάτες κόκκινες
2 σκ. σκόρδο
φρέσκα μυρωδικά
χυμό από 2 πορτοκάλια
χυμό από 2 λεμόνια
1/3 φλ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. μουστάρδα αλάτι
πιπέρι
Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τα

δείτε τι έτοιμα πιάτα υπάρχουν διαθέσιμα στο σούπερ μάρκετ.
3. Διατηρήστε υγιές σωματικό βάρος
και νιώστε καλά
Το σωστό βάρος για εσάς εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των
οποίων το φύλο, η ηλικία, το ύψος σας
και η κληρονομικότητα. To υπερβάλλον
σωματικό βάρος αυξάνει τον κίνδυνο
για πολλές παθήσεις, όπως οι καρδιαγγειακές και ο καρκίνος. Το υπερβάλλον
σωματικό λίπος προκύπτει όταν τρώτε
περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζεστε. Αυτές οι επιπλέον θερμίδες μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε
θρεπτικό συστατικό με θερμιδική αξία –
πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακας ή
αλκοόλ – αλλά το λίπος είναι η πιο
συμπυκνωμένη πηγή θερμίδων. Η
σωματική δραστηριότητα είναι ένας
καλός τρόπος να αυξήσετε την ενέργεια
(θερμίδες) που δαπανάτε και μπορεί να
σας κάνει να νιώσετε ωραία. Το μήνυμα
είναι απλό: αν παίρνετε βάρος, πρέπει
να τρώτε λιγότερο και να είστε περισσότερο δραστήριοι.

Κότσι χοιρινό με μελωμένες πατάτες

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

κότσια. Αλείφουμε πολύ καλά.
Κάνουμε τρύπες στο κρέας, όχι
στην πέτσα και μπήγουμε υλικά.
Ακουμπάμε κάθε κότσι σε λαδόκολ-

λα. Βάζουμε κομμάτια πορτοκάλι.
Τυλίγουμε στη λαδόκολλα και μετά
στο αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε σε
καλά προθερμασμένο φούρνο
180ºC για 2 ώρες και 30'.
Ανοίγουμε τα χαρτιά. Αλείφουμε τα

Κριός: Σημαντικές οι διαπραγματεύσεις
που μπορείτε να κάνετε αυτή την
περίοδο, χωρίς να βιάζεστε όμως. Όλες
οι δυνατότητες θα φανούν πολύ
σύντομα και μάλιστα θα σας αποζημιώσουν υλικά και ηθικά για τις προσπάθειές σας.
Ταύρος: Η σταθερότητα θα συμβάλει,
ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που
υπάρχουν και να εμφανιστούν οι
αλήθειες που θα καλυτερέψουν τις
συνθήκες της ζωής σας.
Δίδυμοι: Η περίοδος αυτή είναι ιδανική
για να ξεπεράσετε τις οποιεσδήποτε
αφελείς σκέψεις και πράξεις. Δεν προσφέρεται για να ρισκάρετε τα πάντα,
αλλά για να σπείρετε με σεβασμό
κάποιους υγιείς σπόρους για το μέλλον
σας.
Καρκίνος: Αν θέλετε να υπάρξει μια

κάποια τρόφιμα, μην τα αποκλείετε

4. Τρώτε μέτριες μερίδες – μειώστε

Οι περισσότεροι από εμάς δεν τρώμε

κότσια με τα υγρά τους.
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Αν κρατάτε το μέγεθος της μερίδας σε
λογικά επίπεδα, είναι ευκολότερο να
τρώτε όλα τα τρόφιμα που σας ευχαριστούν χωρίς να χρειαστεί να αποκλείσετε κάποια. Παραδείγματος χάριν,
λογικές μερίδες είναι: 100g κρέατος· ένα
μέτριο φρούτο, μισό φλιτζάνι ωμά
ζυμαρικά και 50ml παγωτού. Τα προμαγειρεμένα γεύματα μπορούν να είναι
ένας χρήσιμος τρόπος για να ελέγξετε
το μέγεθος της μερίδας και συχνά έχουν
τη θερμιδική αξία στη συσκευασία για
να βοηθήσουν όσους μετρούν θερμίδες.
Αν τρώτε έξω, θα μπορούσατε να μοιραστείτε τη μερίδα με κάποιο φίλο.
5. Τρώτε συχνά γεύματα
Η παράλειψη γευμάτων, ειδικά του
πρωινού, μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη πείνα η οποία συχνά έχει ως
αποτέλεσμα την υπερφαγία. Τα μικρά
γεύματα (σνακ) μεταξύ των κυρίων γευμάτων μπορούν να κατευνάσουν την
πείνα, αλλά μην τρώτε τόσο πολύ ώστε
να αντικαταστήσουν τα κανονικά γεύματα. Μην ξεχνάτε να υπολογίζετε τα
σνακ ως μέρος της συνολικής πρόσληψης θερμίδων.

(Συνέχεια στην επόμενη έκδοση)

SUDOKU

Βάζουμε όλα τα υλικά για τις
πατάτες σε ταψί και τα ανακατεύουμε. Σκεπάζουμε το ταψί και
ψήνουμε
στους
180 βαθμούς για
40'. Ανοίγουμε τα
κότσια ρίχνουμε
όλα τα ζουμιά
από το πακέτο
στις πατάτες και
ακουμπάμε
τα
κότσια
επάνω.
Συνεχίζουμε
το
ψήσιμο για 35'
περίπου. Τακτικά
αλείφουμε
τα
κότσια με τα υγρά του ταψιού.
Σερβίρουμε τα κότσια ολόκληρα με
τις πατάτες και ξεκοκαλίζουμε στο
τραπέζι. Κάθε κότσι 1.300 είναι
περίπου 2-1/2 μερίδες αφού
αφαιρέσουμε το κόκαλο και την
πέτσα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
υγιής συμβίωση και συνύπαρξη με τους
άλλους, πρέπει να αντικαταστήσετε τα
«θέλω» με τα «πρέπει» και οι επαφές
σας να γίνουν πιο ειλικρινείς,
αποκτώντας μια γνησιότητα που θα
σας φέρει πιο κοντά στους δικούς σας
ανθρώπους.
Λέων: Φροντίστε περισσότερο τις
ανάγκες του εαυτού σας και βάλτε την
καθημερινή σας ζωή σε πιο σωστούς
ρυθμούς. Φροντίστε να κουράζεστε
λιγότερο και δεν θα ήταν άσχημα να
βρείτε λίγο χρόνο για να ασχοληθείτε με
το αγαπημένο σας σπορ.
Παρθένος: Τώρα νιώθετε έτοιμοι να
ανα- λάβετε ευθύνες και δεσμεύεις στην
οικογένεια και τη δουλειά. Έτσι, τα

οικονομικά και τα αι- σθηματικά σας
έχουν
μια
μεγάλη
δυνατότητα
αναβάθμισης.
Ζυγός: Η περίοδος αυτή προσφέρεται
για να αναθεωρήσετε τις αξίες και τις
προτεραιότητες που έχετε. Το μέλλον
σας δεν πρέπει πλέον να το ορίζουν
άλλοι, αλλά να γίνει μια δική σας
υπεύθυνη υπόθεση.
Σκορπιός: Τώρα πια οφείλετε να
προσέξετε τα «παιχνίδια» που παίζονται με τις οποιεσδήποτε σχέσεις σας,
γιατί θα έχουν από 'δώ και πέρα μεγάλη
σημασία για τις δεσμεύσεις ή τις αποδεσμεύσεις σας.
Τοξότης: Καλύτερες δυνατότητες
συνερ- γασίας και αύξησης των οικο-

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
νομικών σας, αρκεί να προωθήσετε κάτι
το προσωπικά δικό σας.
Αιγόκερως: Σας ανοίγονται νέοι
ορίζοντες και τα εφόδια που σας
χρειάζονται για να τους πλησιάσετε
είναι το θάρρος και η αυτοπειθαρχία.
Υδροχόος: Μπορείτε να κάνετε
καινούργια όνειρα ή να εμπνευστείτε
από έναν έρωτα οι αδέσμευτοι. Αν έχετε
λόγους να κρατήσετε κάποια μυστικά
από την προσωπική σας ζωή, κάντε το
με μεγάλη επιμέλεια.
Ιχθύες: Οι κατακτήσεις σας μπορεί να
είναι ίσως πιο επίμονες, άλλα σας
υπόσχονται μεγάλη επιτυχία. Εκτός
από τις καλές οικονομικές βάσεις που
θα πετύχετε, η εκτίμηση για τον εαυτό
σας και η ελευθερία που θα νιώσετε θα
σας αποζημιώσουν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΓΝΩΜΙΚΟ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 746 - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1964

Βασιλόπιτα "Λυγερή"

Π

«Η Λυγερή» στο Βιβλίο Γκίνες

ραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 29 Ιανουαρίου,
το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιτας του
Λαογραφικού Ομίλου "Η Λυγερή" ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 2/2016 3/2/2016
100..................58444

50.000.............38457
1.000...............16661
400..................45851
400..................20030
400..................13801
200..................35392
200..................11127
200..................15866
200..................46503
200..................54425
200..................53102
200..................31278
200..................23698
200..................58767
200..................23584
100..................24850

100..................47082
100..................59302
100..................21164
100..................12783
100..................55846
100..................28509
100..................14321
100..................37420
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
7381,

1485,

3036,

8533, 9450, 3545
Από €25 οι λήγοντες σε
218, 138, 677, 446

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕ
ΘΕΜΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΧΤΥΟ»

Η

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα για την συμπερίληψη του χορευτικού στο ρεκόρ «Γκίνες» 2015, για τη συμμετοχή στη
προσπάθεια που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Νάπας
στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 για το μεγαλύτερο Ελληνικό
Ζεϊμπέκικο με 754 χορευτές. Είναι η δεύτερη συνεχής
χρονιά που "Η Λυγερή" επιτυγχάνει να μπει στο βιβλίο
ρεκόρ «Γκίνες».
Απονεμήθηκαν επίσης τα διπλώματα συμμετοχής στα
παιδιά που ήταν μέλη του χορευτικού το 2015.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

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

ΣΕΚ Λεμεσού και το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης
και Τεχνολογίας Κύπρου διοργανώνουν την
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 6μμ στο
οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού ημερίδα με θέμα την
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, με σύνθημα «Ας χτίσουμε
μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο για όλους». Η εκδήλωση τελείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
Ασφαλούς Διαδικτύου και τελεί υπό την αιγίδα του
γενικού διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και «Ψηφιακού
Πρωταθλητή» Κύπρου, Δρος Στέλιου Χειμώνα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για το νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό έγκλημα στην
χώρα μας καθώς επίσης και για τους κινδύνους και
τρόπους προφύλαξης των χρηστών του διαδικτύου,
από εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Αστυνομίας Κύπρου,
του
Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας
Κύπρου, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και της
Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας
και Ευημερίας του Παιδιού.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Οι υπόλοιποι αγώνες θα γίνουν ως εξής

Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Σάββατο
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Παρασκευή
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Παρασκευή
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
Κυριακή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5 – 8/2/16
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
0-8
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – E.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
5-0
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3-2
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΟΙ ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
2-5
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
8-1
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
6-0
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ 4-3
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με τους αγώνες της
Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 6.2.2016 και ώρα 2.30 μμ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ – ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ. - ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
Π & ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όλοι οι αλλοι αγώνες δεν διεξήχθηκαν λόγω ακαταλλότητας
γηπέδων και θα γίνουν την ερχόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ 10.2.2016 και
7.00 μμ.
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

3-3
0-2
1-0
5-0
των
ώρα

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

ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΠΣ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

• ΚΥΡΙΑΚΗ 14.2.2016 και ωρα 2.30 μ.μ.
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 15.2.2016 και ώρα 7.30 μ,μ

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

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

Τα αποτελέσματα της περασμένη Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2016
είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΘΟΙ Καπέδων – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι

3-2

ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

3-5

Ε.Μ.Ανθούπολης – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς

0-3

ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΟΧΕΝ Περιστερώνας

2-1

Η ΑΚΑΝΘΟΥ – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

1-2

ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου 5-0
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Α.Ε.Βυζακιάς

0-3

ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

0-6

ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας

1-4

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΘΟΙ Τσερίου

4-0

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

Ε

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΝΤΕΡΜΠΥ

πτά αγωνιστικές πριν από το τέλος, το
πρωτάθλημα προσλαμβάνει συγκλονιστική τροπή. Πέντε ομάδες κυνηγούν τον
τίτλο ο οποίος θα κριθεί στα μεταξύ τους
παιχνίδια. Καρμιώτισσα και Ολυμπιακός
έχουν τον πρώτο λόγο χωρίς όμως να υποτιμάται ούτε κατελάχιστον η δυναμική σε
Ζακάκι, Αναγέννηση και Οθέλλο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΕΛ: ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΟΥΛΑ
• Από το -7 στο +1 της κορυφής εκμεταλλευόμενος
την ήττα της ΑΕΚ

• Αυτοκαταστροφικές τάσεις στην ΑΕΛ, διπλό με
πολλαπλά οφέλη για την ΕΝΩΣΗ

• Εκτοπίσθηκε από την κορυφή η ΑΕΚ η οποία πνέει
μένεα κατά της διαιτησίας

• Πνευματώδης και μαχητική «ΚΥΡΙΑ» έτριξε ξανά
τα δόντια της

• Το χαστούκι στην Πάφο ξύπνησε την «Ομόνοια»
που έφραξε το δρόμο στην πρωτοπόρο

• Ανεβάζοντας στροφές στο β’ μέρος άλωσε το
«Μακάρειο» ο Απόλλωνας

Ύ

στερα από 10 αγωνιστικές, ο
ΑΠΟΕΛ κάνοντας την ολική ανατροπή μέσα σε πέντε εβδομάδες,
στρογγυλοκάθησε στην κορυφή του
Ολύμπου εκτοπίζοντας την ΑΕΚ η
οποία έχασε στο ΓΣΠ από την
Ομόνοια. Ο ΑΠΟΕΛ πήρε το τρίποντο
από τον ΕΘΝΙΚΟ στο «Δασάκι» χωρίς
να ιδρώσει, έχοντας ως αιχμή του
δόρατος
τον
Πιέρο
Σωτηρίου (φωτό).
Ο Τ. Κετσπάγια
απόλυτα ικανοποιημέν ο ς
κάλεσε
τ ο υ ς
ΑΠΟΕΛίστες να
στηρίξουν
εμπράκτως
την
ομάδα στα ντέρμπυ
που έρχονται.
Το ποτήρι ξεχείλισε με τις αδικίες
της διαιτησίας

Με σφραγίδα Πιέρου ο ΑΠΟΕΛ
ξανά ένοικος στο ρετιρέ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

ναλλοίωτο παραμένει το σκηνικό στις
ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα
με τον Ακρίτα να προελαύνει, την ΑΛΚΗ να
κρατεί σφιχτά τη 2η θέση την οποία επωφθαλμιούν ο Χαλκάνορας και η ΜΕΑΠ. Νίκη
- βάλσαμο για την ΕΡΗΜΗ που βγαίνει στην
αντεπίθεση για τη σωτηρία της.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ανόρθωση - Πάφος

5-1

Ντλοβού (14’, 72’ πεν.) Ορλάντι (58’)
Κουλούρης (89’, 93’), Ματούκου (54’)

κατά της ΑΕΚ, λένε οι ΑΕΚτζίδες μετά
την ήττα της ομάδας στο ΓΣΠ. Η 2η
κίτρινη στον Καταλά έφερε πολλά
νεύρα και διαμαρτυρίες στην ΑΕΚ η
απόδοση της οποίας δεν ήταν η αναμενόμενη. Χαράς Ευαγγέλλια στην
Ομόνοια για την πρώτη νίκη σε ντέρμπυ.
Ριζικές ανακατατάξεις στην ΑΕΛ με
τον Πάμπο Χριστοδούλου ξανά στο
τιμόνι, σηματοδότησε η εντός
έδρας ήττα από το Παραλίμνι.
Οι ΑΕΛίστες μιλούν για
νέα αρχή, ενώ
ο ι
Ενωσίτες
με το τρίποντο
μπαίνουν σε πορεία
αντεπίθεσης για αποφυγή του
μοιραίου.
Ασφάλεια αισθάνεται ο ΕΡΜΗΣ με το
νέο τρίποντο. Το κέρδος για την Αγία
Νάπα είναι ότι παρατάχθηκε ανταγωνιστικά με αρκετούς νεαρούς.
Κακός στο Α’ μέρος ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
άφησε τη ΔΟΞΑ να έχει για λίγο το
πάνω χέρι. Ωστόσο, στην επανάληψη
οι Λεμεσιανοί άλλαξαν εντελώς πρόσωπο κάνοντας την μεγάλη ανατροπή. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη,
είπε ο Π. Εμάνουελ. Δίκαιη η νίκη του
Απόλλωνα παραδέχθηκαν οι παράγοντες της ΔΟΞΑΣ.

Ξ

ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

εκάθαρο προβάλλει πλέον το
σκηνικό στα πάνω διαζώματα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
15.00 ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ
17.00 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
19.00 ΑΕΛ - ΔΟΞΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
15.00 ΑΕΚ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
16.00 ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
19.00 ΑΡΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
19.00 ΕΡΜΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΦΟΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΕΚ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΕΛ
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΡΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε μέτρια επίπεδα κυμάνθηκε η απόδοση της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που για 4ο
συνεχές αγώνα παραμένει χωρίς νίκη.
Η ομάδα έχει έλλειψη φρεσκάδας αλλά
και φαντασίας. Ο ΑΡΗΣ με το βαθμό
που πήρε κρατά ζωντανό το όνειρο
της πρώτης εξάδας, που αποτελεί
τεράστιο κίνητρο για τον Κώστα
Καϊάφα που ανέλαβε τα ηνία της
ομάδας.
Με πνεύμα νικητή η Ανόρθωση συνέτριψε την Πάφο στέλλοντας ισχυρό
μήνυμα ότι είναι παρούσα στην υπό-

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών
φιγουράρει ο Καβενάγκι (ΑΠΟΕΛ) με
19 τέρματα, έναντι 13 του Άλβες
(ΑΕΚ).
θεση τίτλος. Η νίκη επανέφερε κλίμα
ηρεμίας και αυτοπεποίθησης στην
ομάδα. Μεγάλοι πρωταγωνιστές της
«Κυρίας» ήταν ο Α. Ορλάντι και ο
Κουλούρης. Το αποτέλεσμα για την
Πάφο είναι βαρύ, δήλωσε ο Α.
Μακρίδης τονίζοντας ότι στόχος είναι
να «πάρουμε βαθμούς στις εναπομείνασες αγωνιστικές και να πάμε στους
αγώνες κατάταξης».

Ο Λειβαδιακός παρά την ισοπαλία
παραμένει ακλόνητο φαβορί με την
Πέγεια να φιγουράρει μόνη και χωρίς
σοβαρή απειλή στη 2η προνομιούχα
θέση. Ήττα για τον ΟΝΗΣΙΛΛΟ που
νοιώθει έντονη την ανάσα της ΑΕΝ
στο 3ο βαθμολογικό σκαλοπάτι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ΠΑΜΠΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Είναι παλλικάρι που ξέρει να πολεμά,
είπε για το νέο αφεντικό του πάγκου,
Πάμπο Χριστοδούλου ο πρόεδρος της
ΑΕΛ Ανδρέας Σοφοκλέους. Από την
πλευρά του ο «επιστρέφοντας στο
σπίτι του» υποσχέθηκε σκληρή δουλειά καλώντας όλους να στηρίξουν
την ομάδα για να παλεύει στο γήπεδο
και να σέβονται όπως ήταν το 2012.
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• Εργαζόμενοι ΟΣΕ Λάρνακας

Συνέντευξη

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΙΟΣ
Χρυσές συμβουλές με τον καθηγητή παιδιατρικής
και ψυχολογίας, Berry Brazelton, για να γίνουμε
καλύτεροι γονείς

1

Πρέπει να ακούμε περισσότερο και να μιλάμε
λιγότερο. Είναι πολύ εύκολο να κουράσουμε ένα
παιδί με πολλές πληροφορίες που μπορεί ακόμα και
να μην καταλαβαίνει. Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τα κηρύγματα και να δείχνουμε προσοχή στις
ανησυχίες του. Είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε
το τι παιδιά γνωρίζουν και τα όρια των γνώσεων
τους.

Σ

ε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω
από το Υπουργείο Μεταφορών,
το Υπουργείο Εργασίας και τη
Βουλή των Αντιπροσώπων κατήλθαν προχθές Δευτέρα οι 150 και
πλέον οδηγοί και εργαζόμενοι στην
εταιρεία λεωφορείων Λάρνακας
«Ζήνων», διεκδικώντας επαναφορά των μισθολογικών τους απολαβών στα επίπεδα του 2014. Οι
εργαζόμενοι, εξέφρασαν την έντο-

εμπλεκόμενοι φορείς επαναδιατύπωσαν τις θέσεις τους.
Ο γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου δήλωσε πως "εάν το
Υπουργείο Μεταφορών εγείρει

√ Πορεία διαμαρτυρίας
σε Βουλή, Υπουργεία
Μεταφορών και Εργασίας

2

Δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς. Σταματήστε να
ελπίζετε ότι θα κάνετε τα πάντα τέλεια. Τέλειοι
γονείς δεν υπάρχουν, για αυτό φροντίστε να μαθαίνετε από τα λάθη σας. Σπάνια, τα παιδιά θα σας
ανταμείψουν για τις επιτυχίες σας. Αντίθετα, θα
φροντίζουν να σας υπενθυμίζουν - σχεδόν πάντατις αποτυχίες σας.

πονγκ». Οι εργαζόμενοι για ακόμα
μία φορά είναι όμηροι των διαφορών που έχει το Υπουργείο Μεταφορών με τις εταιρείες".
Yπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι
στα λεωφορεία «Ζήνων» κατήλθαν
σε απεργιακά μέτρα, ύστερα από
την άρνηση της εταιρείας να επαναφέρει τη συλλογική σύμβαση, ως
όφειλε, μετά την λήξη τον Δεκέμβριο του 2015, του Μνημονίου Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ των
εργαζομένων και της εταιρείας.
Με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας
που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του
2014, οι εργαζόμενοι συμφώνησαν
σε μισθολογικές μειώσεις για να
συνδράμουν στις οικονομικές
δυσκολίες της εταιρείας. Το Μνημόνιο Συμφωνίας έληξε στις
31/12/2015 και ο μισθός τους θα
επανερχόταν από τον Ιανουάριο
του 2016.

3

Πείτε ναι στις παραδόσεις. Οι οικογενειακές
συνήθειες και παραδόσεις είναι πολύ σημαντικές
για τα παιδιά. Αδράξτε ευκαιρίες για συνεύρεση
μαζί τους, στο πρωινό ή το μεσημεριανό. Χαρείτε τις
γιορτές με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ζωγραφίστε,
φτιάξτε κατασκευές, πχ στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επιδιώξτε τις συναντήσεις με τους
παπούδες και τις γιαγιάδες, ενισχύουν τα οικογενειακά "ήθη και έθιμα"

Στο Μνημόνιο οι εργαζόμενοι
παραχώρησαν ακόμη το πενθήμερο πλαίσιο εργασίας και εργάζονται επταήμερο σε πενθήμερο
πλαίσιο, ευελιξία στις κάρτες δρο-

4

Η πειθαρχία είναι σημαντική. Η πειθαρχία
είναι το δεύτερο σημαντικό πράγμα μετά την
αγάπη. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τα όρια
τους. Σε καμία περίπτωση η πειθαρχία δεν είναι
συνώνυμο της τιμωρίας. Αντίθετα αποτελεί ένα
είδος διδασκαλίας και έναν τρόπο εκδήλωσης της
αγάπης σας απέναντι τους.

5

Ψάξτε τις αιτίες της συμπεριφοράς του. Μάθετε να ξεχωρίζετε τις πραγματικές αιτίες που
κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά του παιδιού
σας και μην μένετε στις επιφανειακές αντιδράσεις.
Τα πάντα έχουν μια αιτία. Εναρμονιστείτε με το
παιδί σας!

6

Μην σπαταλάτε ενέργεια για ασήμαντα
πράγματα! Η παραμικρή αταξία δεν πρέπει να
γίνεται θέμα. Αντίθετα, θα πρέπει να κάνετε θέμα,
όταν ένα παιδί όντως παραβιάζει τα όρια. Πολλές
φορές γίνονται μάχες για πράγματα που πρέπει να
αποφασίζει το παιδί. Όπως για παράδειγμα το
"πόσο θα φάει". Ξεκαθαρίστε ποιες συμπεριφορές
θεωρείτε απαράδεκτες (πχ παιχνίδια με σπίρτα)

7

Προσπαθήστε να είστε δίπλα του! Ο σεβασμός
στις ανάγκες ενός παιδιού είναι πολύ σημαντικός. Όταν σας ρωτά κάτι, στρέψτε την προσοχή σας
πάνω του. Σταθείτε δίπλα του σε προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Όταν είναι στεναχωρημένο, ρωτήστε
το τι έχει, μιλήστε του, δείξτε του πόσο συμμερίζεστε το πρόβλημα του.

8

Παρατηρείστε το παιδί σας. Μη σταματήσετε
ποτέ να παρατηρείτε τα μη λεκτικά μηνύματα του
παιδιού σας. Μάθετε να παρατηρείτε τη συμπεριφορά του. Παρακολουθείστε τις ενδείξεις. Ένα άτονο
πρόσωπο, το απόμακρο βλέμμα, οι σκυφτοί ώμοι,
είναι σημάδια ενός μηνύματος....(Όχι δεν θέλω!).

9

Τα παιδιά κάνουν ότι κάνετε. Εάν πείτε στο
παιδί σας να μη μιλά άσχημα και εσείς σε ένα
δευτερόλεπτο αρχίσετε να βρίζετε... το παιδί θα
κάνει ακριβώς αυτό που κάνετε. Με λίγα λόγια το
παιδί θυμάται τη συμπεριφορά και όχι τα λόγια σας.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να του δείχνετε πότε
αυτοσυγκρατείστε.... Είστε για παράδειγμα στο
αυτοκίνητο, και αντί να βρίσετε τον οδηγό που πάει
να σας προσπεράσει πάνω στη στροφή του λέτε "
Θύμωσα πολύ με αυτόν τον οδηγό, αλλά θα ήταν
κακό και επικίνδυνο ενώ οδηγώ να φωνάζω".

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

νη δυσαρέσκεια και απογοήτευση
τους για τον τρόπο που χειρίζεται
η Κυβέρνηση τα αιτήματα τους
αφού η μεσολαβητική πρόταση
που έγινε αποδεκτή την περασμένη
εβδομάδα ανάμεσα στους εργαζόμενους και την εργοδοτική πλευρά,
απερρίφθη από τον Υπουργό
Μεταφορών, αναγκάζοντας τις
συντεχνίες να αποχωρήσουν από
τη διαπραγμάτευση. Κατά την
προχθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων επέδωσαν
υπομνήματα στους Υπουργούς
Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη,
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου και
τον πρόεδρο της Βουλής που
παρέλαβε η Γενική Διευθυντρια
Βασιλική Αναστασιάδη, ενώ αντιπροσωπεία του προσωπικού
παρέστη σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας
για το συγκεκριμένο θέμα, όπου οι

www.sek.org.cy,

θέμα με την επιχορήγηση, να πάει
να κάνει καλά με τις εταιρείες. Να
σταματήσουν να αναμειγνύουν
τους εργαζόμενους τους οποίους
παίζουν σαν μπαλάκι του «πινγκ

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

μολογίων και μείωση της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης.

www.oho-sek.org.cy

