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εκατομμύρια θα κοστίσει η
εφαρμογή του θεσμού της
άδειας πατρότητας στην Κύπρο.

Η

ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

εδραίωση της εργασιακής ειρήνης
στον νευραλγικό τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας παραμένει πρώτιστη προτεραιότητα των συντεχνιών
ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ.

Αυτό κατέδειξε η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη η οποία ουσιαστικά φαίνεται να θέτει, προς το
παρόν τουλάχιστον, φρένο σε
αυτή τη σκέψη παρά το γεγονός
ότι η εφαρμογή του θεσμού αποτελεί Ευρωπαϊκή οδηγία! (Σελ. 9)

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο

ηγέτης των πανίσχυρων γερμανικών συνδικάτων, DGB,
Ράϊνερ Χόφμαν σε δημόσια ομολογία του επισημαίνει ότι η θεραπεία που δόθηκε από την Τρόϊκα
στην Ελλάδα για να εξέλθει από
την κρίση ήταν απόλυτα λανθασμένη. Θεωρεί παράλληλα ως
απόλυτο λαϊκισμό να χαρακτηρίζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι,
τεμπέληδες.
(Σελ. 5)
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Τα Συμβούλια των δύο συντεχνιών σε
προχθεσινή συνάντηση τους καθόρισαν
τη γραμμή πλεύσης ενόψει της κορύφωσης του διαλόγου υπό την αιγίδα
της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου για συνολική επίλυση της
διαφοράς που ταλανίζει εδώ και καιρό
τις σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Η χθεσινή συνάντηση συντεχνιών
- ξενοδόχων με την εμπλοκή της
υπουργού Εργασίας εθεωρείτο καταλυτική της έκβασης της διαφοράς η
οποία αν δεν επιλυθεί τάχιστα θα τινάξει στον αέρα την
εργασιακή ειρήνη
και ομαλότητα
στον ευρύτερο
τομέα του τουρισμού - επισητισμού.
Οι δύο συντεχνίες ζητούν την
υπογραφή νέας
συμφωνίας, για
ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης η οποία
έληξε στο τέλος
του 2015, με
επαναφορά των
δικαιωμάτων

4 Επιδιώκεται η εξεύρεση συνολικής λύσης στα εκκρεμούντα
ζητήματα που πυροδοτούν εντάσεις και επικίνδυνες
αντιπαραθέσεις
4 Υπογραφή αξιοπρεπούς συλλογικής σύμβασης με επαναφορά
των παραχωρηθέντων ωφελημάτων διεκδικούν οι συντεχνίες
4 Εκ των ων ουκ άνευ η πάταξη της οργιάζουσας εργασιακής
εκμετάλλευσης
τους που παραχωρήθηκαν, την τριετία
2013 - 15, για να υποβοηθηθεί η οικονομία μεσούσης της κρίσης.
Παράλληλα, αξιώνουν τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για πάταξη της
οργιάζουσας εκμετάλλευσης εργαζομένων, κυρίως Κοινοτικών.
Στη συνάντηση της περασμένης Παρα-

σκευής (φωτό) δεν έγινε κατορθωτή η
γεφύρωση της διαφοράς. Η νέα παρέμβαση της Ζέτας Αιμιλιανίδου θεωρείται
καταλυτική, κι αν αποτύχει θα ανοίξει
διάπλατα το δρόμο για μετωπική
σύγκρουση του συνδικαλιστικού κινήματος με τους ξενοδόχους που παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση και τα
θέσμια.
(Σελ. 3)

• Προμηνύονται απεργιακές
καταιγίδες αν δεν
γεφυρωθεί τάχιστα
η διαφορά

Απαιτούμε σεβασμό

Η

κυπριακή οικονομία μετά από αρκετά χρόνια
επανέρχεται σε τροχιά ανάκαμψης. Ο ρυθμός
ανάπτυξης για το 2015 ανήλθε στο 1.6%, ενώ οι προβλέψεις για το 2016 είναι ακόμα καλύτερες.
Αργά αλλά σταθερά αρχίσαμε να βιώνουμε μια θετικότητα που είναι καλοδεχούμενη. Προς αυτή την
κατεύθυνση συνέβαλαν οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, η καλή πορεία του τουρισμού, η άνοδος στο
χοντρικό και λιανικό εμπόριο καθώς επίσης και οι
θυσίες του κυπριακού λαού, που αγόγγυστα φορτώθηκε φορολογίες και δέχτηκε να καταβάλλει υποχρεωτική εισφορά προς το κράτος για να ενισχυθούν τα
δημόσια οικονομικά.
Μέσα σ’ αυτή τη θετικότητα των δεικτών της οικονομίας, το συνδικαλιστικό κίνημα με ευελιξία και
υπευθυνότητα, με φειδώ, προσοχή και αυτοσυγκράτηση αποφάσισε να διεκδικήσει επαναφορά ωφελημάτων που συρρικνώθηκαν λόγω της οικονομικής
κρίσης.
Με αφορμή αυτή την τακτική διεκδίκησης κάποιοι
πολιτικοί και εργοδοτικοί φορείς μιλούν με τρόπο
αγενή και απαξιωτικό κατά του συνδικαλιστικού

κινήματος, αγνοώντας πως: η κατάρρευση της
κυπριακής οικονομίας, δεν επήλθε λόγω των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, αλλά σαν αποτέλεσμα της
λεηλασίας του τραπεζικού τομέα και της κακής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών.
Σ’

αυτούς που επιτίθενται σήμερα εναντίον των

για δήθεν αχρείαστες διεκδικήσεις, οφείλουν να γνωρίζουν πως, αρκετοί εργοδότες, μακριά από άσκοπες
συζητήσεις, αθόρυβα και μέσα σε πλαίσια εργασιακής ομαλότητας προχώρησαν σε ομαλή ανανέωση
αρκετών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα με επαναφορά των ταμείων προνοίας και παραχώρηση
άλλων ωφελημάτων προς τους εργαζόμενους.

• Πολιτικές δυνάμεις και εργοδοτικοί
φορείς οφείλουν να αναγνωρίσουν
τις θυσίες των εργαζομένων

Προς τιμή τους, αυτές οι επιχειρήσεις επέστρεψαν
πίσω και γενικές αυξήσεις και αυτό αποδεικνύει το
μέγιστο και ύψιστο σεβασμό που επιδεικνύουν προς
το προσωπικό τους.

συντεχνιών οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως, το
έγκλημα κατά της οικονομίας ήταν πρωτίστως πολιτικό, ενώ οι μισθωτοί πολίτες μέσα από τις μειώσεις
των μισθών τους κράτησαν όρθιες τις επιχειρήσεις,
συνέβαλαν στην κερδοφορία και ενίσχυσαν τη ρευστότητα τους, όπως πολύ χαρακτηριστικά και
παραστατικά διατύπωσε πρόσφατα σε σχετική έκθεση της για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΣΕΚ ουδέποτε έπαψε να αγωνίζεται και να φροντίζει για την ανόρθωση της οικονομίας και την ευρωστία των δημοσίων οικονομικών, γι’ αυτό εκατοντάδες φορές επανέλαβε την αξίωση για την πάταξη της
φοροδιαφυγής, για τον περιορισμό του σπάταλου
κράτους, για τη βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας, για την είσπραξη των καθυστερημένων
φόρων και για άλλα πολλά και κορυφαία ζητήματα,
όπως είναι π.χ. η εισαγωγή του ΓΕΣΥ που έγινε
δυστυχώς έρμαιο αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων ανάμεσα στις πολιτικές και άλλες δυνάμεις.

Όσοι επικρίνουν σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Ο Άγιος Πέτρος
παίρνει μίζα;

ε έναν τόπο όπου ακόμα και οι
Σ
νεκροτόμοι έχουν το δικό τους
φέουδο και δεν μπορεί κανείς να

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

τους αγγίξει, μπορεί εν τέλει να
λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα;
Συζητάμε για χρόνια την εφαρμογή
ενός γενικού σχεδίου υγείας κι όμως
ούτε καν μια μικρή λεπτομέρεια
(έτσι τουλάχιστον μοιάζει προς τα
έξω) δεν μπορούμε να αγγίξουμε.
Ο βουλευτής των οικολόγων Γιώργος Περδίκης κατήγγειλε ανάμεσα σ'
άλλα (προώθηση ηλικιωμένων σε
συγκεκριμένους οίκους ευγηρίας,
προώθηση φαρμάκων και ιδιωτικών φαρμακείων με συνταγές κάτω
από το τραπέζι, επιχορηγήσεις για
ακουστικά βαρηκοΐας), συνεργασία
ιατροδικαστών και βοηθών νεκροτόμων με γραφεία κηδειών. Το θέμα
δεν είναι καινούργιο. Πολλές φορές
τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί, αλλά
μετά τον ντόρο των δύο ημερών
(τόσο κρατάει η συζήτηση για κάθε
θέμα που προκύπτει) ξεχνιέται και
οι business με νεκρούς και ζωντανούς συνεχίζονται.
Ένας βουλευτής ζητά εξηγήσεις, ο
Γενικός Ελεγκτής ζητά εξηγήσεις
από τον διευθυντή των Ιατρικών
Υπηρεσιών, ο εν λόγω διευθυντής
καταγγέλλει τον προϊστάμενο του
λογιστηρίου του υπουργείου Υγείας
και ο καθένας με τη σειρά του ζητεί
διεξαγωγή έρευνας σε μια άλλη
εκδοχή του παιχνιδιού της κολοκυθιάς ενώ τα φέουδα δεν πτοούνται.
Ίσως γιατί ξέρουν πως οι έρευνες
δεν μπορούν να τους αγγίξουν.
Ίσως επίσης γιατί έχουν καταλάβει
πως όλα σε δύο μέρες ξεχνιούνται.
Όταν ο βοηθός νεκροτόμος που δεν
είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας λόγω υποτίμησης, αλλά ο
τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της
ζωής, μπορεί να κερδοσκοπεί από
τον θάνατό μας, τότε είναι ενδεικτικό μέχρι πού έχει φτάσει η αλλοτρίωση. Και το ακόμα πιο τρομακτικό είναι πως δεν μπορεί -ή δεν
θέλει- κανένας να προστατέψει τον
πολίτη, που αδύναμος ως ασθενής
ή εντελώς ανίκανος ως νεκρός, δεν
μπορεί να προστατέψει τον εαυτό
του. Για μέρες τώρα παρακολουθούμε διάφορους να τσακώνονται
γύρω από το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, χωρίς καν
ο πολίτης να μπορεί να κατανοήσει
το ακριβές θέμα του καβγά, ούτε και
να τον αφορά αν φταίει ο Μάτσας ή
ο προϊστάμενος του λογιστηρίου,
είτε η μαία, είτε η καθαρίστρια.
Το ΓεΣΥ, μεγάλο ή μικρό, είναι ένας
δύσκολος στόχος. Πόσο δύσκολο
όμως είναι να ελεχθεί ένας τόσο
μικρός αριθμός εργαζομένων, όπως
είναι οι νεκροτόμοι για παράδειγμα;
Και μια ελπίδα που είχαμε πως
νεκροί τουλάχιστον θα τη γλυτώναμε από όλη αυτή τη διαφθορά και
τη διαπλοκή, ούτε καν αυτό δεν
μπορούμε να το έχουμε. Ελπίζουμε,
ο Άγιος Πέτρος να μην παίρνει κι
αυτός προμήθεια για όσους στέλνει
στην κόλαση.
Χρυστάλλα Χατζηδημητρίου
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
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ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
ον τελευταίο καιρό διαπιστώνεται
Τ
μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά
των συντεχνιών εκ μέρους κομματικών
ηγετών αλλά και από εκπροσώπους
φορέων και παραγωγικών τάξων της
κοινωνικοοικονομικής ζωής.
Στις πλείστες των περιπτώσεων η επίθεση αυτή είναι άδικη και αποσκοπεί
στην εξυπηρέτηση κομματικών, οικονομικών και άλλων ιδιοτελών συμφερόντων. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί
η άστοχη, ανεδαφική και ατυχής αναφορά κάποιων πολιτικών και πολιτειακών
Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

αξιωματούχων στην πρόσφατη απεργία
των εργαζομένων στα λεωφορεία
«Ζήνων» οι οποίοι λίγο – πολύ επιχείρησαν να στήσουν στον τοίχο τις συντεχνίες γιατί αποτόλμησαν να διεκδικήσουν επαναφορά των μισθών που κουτσουρεύοντο από το 2014 στο πλαίσιο
εφαρμογής της σχετικής συμφωνίας η
οποία υπεγράφη προκειμένου να υποβοηθηθούν οι επιχειρήσεις και γενικότερα η οικονομία μεσούσης της κρίσης.
Κάποιοι κομματικοί αξιωματούχοι σε
ένα αντισυντεχνιακό παραλήρημα,
υπενθύμισαν στην κοινή γνώμη ότι ο
φορολογούμενος πληρώνει αρκετά εκατομμύρια στις εταιρείες συγκοινωνιών
εξού και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων είναι αδιακιολόγητες. Αυτό που
συνάγεται ξεκάθαρα είναι ότι εκείνοι
που κάνουν τέτοιες δηλώσεις είτε δεν

γνωρίζουν την πραγματικότητα γύρω
από τα συνδικαλιατικά θέματα, είτε
παραπλανώνται από τους συμβουλάτορες τους, είτε σκόπιμα θέλουν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και κατεπέκταση να πλήξουν το κύρος του συνδικαλιστικού κινήματος.
Στο σημείο αυτό, γεννούνται σοβαρά
ερωτήματα τα οποία καλούνται οι
εμπλεκόμενοι κομματικοί ηγέτες να
απαντήσουν και oι πολίτες να λάβουν
σοβαρά υπόψιν τα σχιζοφρενικά τεκται-

• Μετά το μνημόσυνο της οικονομίας κάποιοι ας κάνουν χαρακίρι
νόμενα στην πολιτικο - κοινωνικοοικονομική ζωή της Κύπρου.
. Είναι οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες
που κατηγορούνται για πρωτοφανή
κακοδιαχείριση και κραυγαλέες λαμογιές
στις επιχορηγούμενες από το κράτος
εταιρείες συγκοινωνιών;
Είναι δίκαιος ή όχι ο αγώνας των μεροκαματιάριδων και χαμηλόμισθων εργαζομένων στα λεωφορεία, που είχαν το
«θράσος» να απαιτήσουν μέσω απεργίας τις πενιχρές απολαβές που δικαιούνται;
Φρονούμεν ότι, οι πολιτικοί , κομματικοί
και πολιτειακοί ταγοί, αντί να κτυπούν
τις συντεχνίες και τους εργαζόμενους
που παλεύουν για αξιοπρεπή μισθό,
καλό θα ήταν να σταματήσουν να καλύπτουν τις παρανομίες και τις διαπλεκόμενες πρακτικές επιτήδειων εργοδοτών
και κεφαλαιοκρατών, όχι μόνο του τομέα
των συγκοινωνιών αλλά και των άλλων
τομέων της οικονομίας. Ασφαλώς ανα-

φέρομαι πρωτίστως στους ξενοδόχους
οι οποίοι με τις πλάτες της πολιτείας
και κάποιων πολιτικών κομμάτων μετέτρεψαν την ξενοδοχειακή βιομηχανία σε
σύγχρονο σκλαβοπάζαρο όπου οι μισθοί
και τα ωφελήματα κατακρεουργούνται
αλύπητα ενώ η αξιοπρέπεια στην εργασία καρατομείται. Προκειμένου να προλάβω αντιδράσεις με κακές διαθέσεις
για τα γραφόμενα μου ερωτώ ευθέως
ζητώντας απάντηση:
• Είναι οι συντεχνίες που έσυραν την
οικονομία στην άβυσσο;
• Ποιοί ευθύνονται για το κούρεμα των
Τραπεζικών καταθέσεων;
• Ποιοί ευθύνονται για την τραγωδία
στο Μαρί που κόστισε πέραν των δύο
δις στην οικονομία και 13 ζωές;
• Ποιοι ευθύνονται για το ατέλειωτο
φαγοπότι με το δημόσιο χρήμα;
• Ποιοί διορίζουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών στους οποίους επικρατούν μονίμως συνθήκες διασπάθισης δημοσίου
χρήματος;
• Ποιών την κάλυψη έχουν οι οικονομικοί
κερδοσκόποι που ρημάζουν αδειαλείπτως την οικονομία, φτωχοποιώντας
τον λαό;
Πρίν αποπειραθούν να απαντήσουν, ας
κοιτάξουν πρώτα την φάτσα τους στον
καθρέφτη. Εμείς πάντως ένα έχουμε να
υποδείξουμε σ’ αυτούς που είναι ένοχοι
ή συνένοχοι στην οικονομική τραγωδία
της Κύπρου: Μετά το μνημόσυνο με ξένα
κόλλυβα μόνη διέξοδος είναι το χαρακίρι*.
* Χαρακίρι ονομάζεται ο ιαπωνικός τελετουργικός τρόπος αυτοκτονίας.

Η εργοδοτική ασυδοσία σε όλο της το μεγαλείο

Η

πρόσφατη περίπτωση καρκινοπαθούς, η οποία μόλις επέστρεψε
στην εργασία της απολύθηκε , προκάλεσε την έντονη οργή και δυσαρέσκεια
της κοινωνίας.
Είναι ένα δείγμα της στυγνής νοοτροπίας μερίδας εργοδοτών για τον τρόπο
που αντιμετωπίζουν τον εργαζόμενο,
χωρίς να λαμβάνονται καν υπόψη οι

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

συνθήκες απουσίας και η ανθρώπινη
διάσταση.
Έχουμε εκφράσει πολλές φορές την
ανάγκη όπως οι κρατικές υπηρεσίες
βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, δηλώνοντας απερίφραστα πως τέτοια φαινόμενα δεν γίνονται ανεκτά αλλά ούτε
και αποδεκτά.
Ως ΣΕΚ έχουμε δημόσια δηλώσει πως
συχνά-πυκνά απολύονται γυναίκες
γιατί θέλησαν να χαρούν το θείο δώρο
της μητρότητας.

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)

Είναι εδώ που το κράτος οφείλει να
δώσει έμφαση στο συνεχή εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να
απαλείφονται τα κενά που οπλίζουν
κάποιον εργοδότη να προβαίνει ,χωρίς
δεύτερες σκέψεις, σε απόλυση.
Στην περίπτωση της Μαρίας Ηλιοφώτου που τόλμησε να δώσει στη δημοσιότητα το περιστατικό απόλυσής της,
άμεση ήταν η παρέμβαση της υπουργού

• Τι γίνεται με τις απολύσεις εγκύων
γυναικών που δεν είχαν το σθένος
να βγουν δημόσια να το πουν
Εργασίας και Βουλευτών εξαναγκάζοντας την εταιρεία να απολογηθεί για
τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα
δηλώνοντας την πρόθεση της να την
αποζημιώσει.
Και προκύπτει το ερώτημα: Αν η συγκεκριμένη απόλυση δεν τύγχανε δημοσιότητας και αν δεν υπήρχε η εμπλοκή της
ίδιας της Υπουργού, ο εργοδότης θα
ήταν τόσο φιλεύσπλαχνος και θα
παραχωρούσε δυο ετών μισθούς;
Πόσες περιπτώσεις απολύσεων παραμένουν ατιμώρητες γιατί η απολυόμενη
ή ο απολυόμενος δεν τόλμησε να μιλή-

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

σει ή να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
Πάμπολλες.
Είναι για αυτόν το λόγο που επιμένουμε
πως ο εργαζόμενος, όταν αισθάνεται
πως αδικείται οφείλει να το γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες να
δικαιωθεί και να βρει λύση σε ένα εργασιακό πρόβλημα που προκύπτει.
Το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες
με τους μηχανισμούς που διαθέτουν θα
πρέπει να επιθεωρούν τις επιχειρήσεις
και να εντοπίζουν κρούσματα παραβίασης της νομοθεσίας και εκμετάλλευσης
των εργαζομένων. Ειδικότερα τις
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που δεν
είναι οργανωμένες σε συντεχνίες και οι
εργαζόμενοι βιώνουν την απόλυτη ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον.
Η οικονομία της χώρας έχει απόλυτη
ανάγκη το ντόπιο εργατικό δυναμικό και
ως εκ τούτου οι εμπλεκόμενοι φορείς
έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν
πως δεν τυγχάνει εκμετάλλευσης από
εργοδότες που θέτουν πάνω από όλα το
προσωπικό τους κέρδος και όφελος
έναντι οποιουδήποτε κόστους ηθικού ή
οικονομικού που αφορά τον εργαζόμενο.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Σ

ε συνολική επίλυση των
τριβών και των εκκρεμοτήτων που ταλανίζουν τις εργασιακές σχέσεις στον νευραλγικό τομέα της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας εστιάζεται η
παρέμβαση της υπουργού
Εργασίας στη διαφορά συντεχνιών - ξενοδόχων.
Η χθεσινή συνάντηση της
Ζέτας Αιμιλιανίδου με τις

Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

ΜΕΓΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
• Προμηνύονται απεργιακές καταιγίδες σε ασύδοτους εργοδότες
αν παρελπίδα δεν υπάρξει συμφωνία

• Επιδιώκεται συνολική
λύση στις χρονίζουσες
εκκρεμότητες

σύνεση, υπευθυνότητα
συναινετικό πνεύμα.

3
και

Από την πλευρά του ο γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους, δήλωσε
ότι προσδοκία των συντεχνιών
είναι η ομαλή επίλυση της διαφοράς και η ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης με επαναφορά των ωφελημάτων που
παραχωρήθηκαν μεσούσης της
κρίσης στην τριετία 2013 2015.

• Να τερματισθεί
η οργιάζουσα
εκμετάλλευση εδώ
και τώρα

Αν οι ξενοδόχοι παραμείνουν
άτεγκτοι στις αντεργατικές
τους πρακτικές που βιώσαμε
τον τελευταίο καιρό, είναι
βέβαιη η δυναμική αντίδραση
των εργαζομένων, υπογράμμισε.

• Επαναφορά των παραχωρηθέντων ωφελημάτων
ύψους 15%

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1

Επαναφορά των
ωφελημάτων στα
προ της κρίσης επίπεδα
και που αφορούν:

• Υπογραφή αξιοπρεπούς
συλλογικής σύμβασης
απαιτούν οι συντεχνίες

συντεχνίες και τους ξενοδόχους αποσκοπούσε στην σμίκρινση των διαφορών που
χωρίζουν τις δύο πλευρές με
τελικό στόχο την εξεύρεση
ακτίνας συμφωνίας.
Μόνιμη έγνοια των συντεχνιών
είναι η εδραίωση της εργατικής ειρήνης στο νευραλγικό
τομέα της ξενοδοχειακής βιο-

• Ταμεία προνοίας
• Δικαίωμα υπηρεσίας
• Αργίες - Κυριακές
• Φιλοδώρημα Πάσχα

Πανέτοιμοι για δυναμικό αγώνα διεκδίκησης των αιτημάτων
και δικαιωμάτων τους είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
μηχανίας μέσω αξιοπρεπούς
συλλογικής συμφωνίας δήλωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ Νικος Μωϋ-

σέως. Ο τουρισμός αποτελεί
διαχρονικά την κινητήριο
δύναμη της Κυπριακής οικονο-

μίας, γι’ αυτό καλούμε τους
εργοδότες να προσεγγίσουν τα
αναφυόμενα προβλήματα με

2

Υιοθέτηση μέτρων
για πάταξη της
οργιάζουσας εργασιακής εκμετάλλευσης

Ζέτα Αιμιλιανίδου

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Π

έραν των τεσσάρων χιλιάδων αιτημάτων για παροχή φροντίδας έχει
λάβει μέχρι στιγμής το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από δικαιούχους Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), με 800
αιτήσεις να έχουν ήδη εγκριθεί.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Πρόνοιας Ζέτα Αιμιλιανίδου έχει θέσει
χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση των
αξιολογήσεων όλων των αιτημάτων
που έχει ενώπιόν του μέχρι στιγμής το
Υπουργείο, τους προσεχείς δύο μήνες.

• Πέραν των τεσσάρων χιλιάδων αιτήσεων για φροντίδα
400 αιτήσεων την εβδομάδα.
Σύμφωνα με την υπουργό υπάρχουν
1.700 περιπτώσεις ατόμων που δεν
εγκρίθηκαν για ΕΕΕ λόγω εισοδημάτων,
και όχι λόγω καταθέσεων, αλλά δικαιούνται να λαμβάνουν φροντίδα, αναλόγως των εισοδημάτων τους. Όσοι δεν
κατέστησαν δικαιούχοι ΕΕΕ λόγω καταθέσεων, δεν θα πάρουν φροντίδα από
το κράτος, ξεκαθάρισε.

ΕΕΕ
• Επιτυχής ο θεσμός
του Ελάχιστου Εγγυημένου
εισοδήματος, ΕΕΕ, οι δαπάνες του
οποίου το 2015 άγγιξαν τα €75,4
εκ. με τους δικαιούχους να ανέρχονται σήμερα σε 45.000 άτομα
Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, η Υπουργός είπε ότι
έχουν παραληφθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας 4.421 αιτήσεις για
παροχή φροντίδας, είτε στο σπίτι, είτε
σε ιδρύματα, από δικαιούχους ΕΕΕ, έχει
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 2.000 αιτήσεων και έχουν εγκριθεί πέραν των 800.
Όπως ανέφερε, μετά τη δεύτερη αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που
εξετάζουν τις αιτήσεις, υπολογίζεται
ότι θα είναι δυνατή η εξέταση περίπου

Επιδότηση ενοικίου
Σε σχέση με την παρατήρηση του Προέδρου της Επιτροπής και Βουλευτή,
Ανδρέα Φακοντή ότι η επιδότηση του
ενοικίου στο πλαίσιο του ΕΕΕ είναι
χαμηλή, η Υπουργός είπε ότι «πιθανόν
να εξεταστεί» κάποια αύξηση, αναλόγως της συνολικής δαπάνης για το ΕΕΕ.
Όμως, σημείωσε, η επιδότηση του ενοικίου πρέπει να γίνεται με βάση τις τιμές
των ενοικίων και τις ανάγκες κάποιας
οικογένειας και όχι ανάλογα με το τι
επιλέγει κάποιος να ενοικιάσει.

Επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων

Σε ό,τι αφορά το ΕΕΕ ανέφερε πως οι
δικαιούχοι ανέρχονται σήμερα σε
45.026 πρόσωπα ή 25.160 οικογένειες.
Σύμφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου, το
2015 η συνολική δαπάνη για το ΕΕΕ
ανήλθε σε €75,4 εκ. Έχουν εγκριθεί
20.000 άτομα που μέχρι σήμερα δεν
λάμβαναν καμία στήριξη από το κράτος, σημείωσε η Υπουργός. Ανάμεσα
στους δικαιούχους που λαμβάνουν ΕΕΕ
είναι 5.705 χαμηλοσυνταξιούχοι και
1.094 μονήρεις.

Αναφορικά με την πρόταση νόμου που
κατέθεσε το ΑΚΕΛ για τροποποίηση του
νόμου του ΕΕΕ ώστε να καταστεί δυνατή η αναδρομική καταβολή του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου για τρεις
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για το επίδομα, λόγω
καθυστέρησης που παρατηρείται στην
εξέταση αιτήσεων για σύνταξη γήρατος, η Υπουργός Εργασίας έκανε λόγο
για «νομική σύγχυση» και είπε ότι η
πρόταση είναι «λανθασμένη».
«Το σχέδιο χαμηλοσυνταξιούχων ισχύει
από το 2009 χωρίς καμία αλλαγή και με
βάση αυτό δικαιούται κάποιος τρεις
μήνες πριν από την ημερομηνία που
έχει εγκριθεί για τη σύνταξη γήρατος να
παίρνει το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, άρα δεν χρειάζεται αυτή η τροπο-

ποίηση διότι ήδη υπάρχει στο σχέδιο»
σημείωσε η Υπουργός.

Λύθηκε το πρόβλημα
για τις αλλοδαπές
Η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι
λύθηκε και το πρόβλημα αλλοδαπών
γυναικών, οι οποίες απέκτησαν παιδιά
με Κύπριους και αργότερα εγκαταλείφθηκαν από τους συντρόφους τους και
δεν δικαιούνταν να λαμβάνουν ΕΕΕ.
Για το συγκεκριμένο θέμα είχε κατατεθεί
πρόταση νόμου από πλευράς του Προέδρου των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, βάσει της οποίας θα ήταν δυνατή η
καταβολή ΕΕΕ σε μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν ανήλικο τέκνο με
κυπριακή υπηκοότητα ή σε Κύπριους
πολίτες που βρίσκονται κάτω από το
όριο ηλικίας που καθορίζεται στο νόμο
ώστε να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν
αίτηση για ΕΕΕ.
Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι εγκρίθηκαν
δέκα τέτοιες περιπτώσεις από το
Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας, βάσει
τροποποίησης που έγινε στο νόμο του
ΕΕΕ, και τα άτομα αυτά στηρίζονται με
ΕΕΕ από το κράτος.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απαράδεκτα και οξύμωρα φαινόμενα στην αγορά

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Καταδίκες για παραβάσεις
για την Ασφάλεια στην Εργασία

Έ

ντονη ανησυχία και προβληματισμό εξέφρασε η ΣΕΚ σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου με αφορμή το
γεγονός ότι, οι σοβαρές μειώσεις
στις τιμές των καυσίμων και του
ηλεκτρισμού δεν συνέβαλαν στη μείωση των τιμών των τροφίμων και
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.
Η Επιτροπή συνήλθε στις 9 Φεβρουαρίου 2016 και αυτεπάγγελτα εξέτασε το θέμα «η αναγκαιότητα μείωσης
των τιμών των αγαθών πρώτης
ανάγκης (ψωμί, γάλα) ένεκα των μειώσεων του κόστους του ηλεκτρικού

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

ρεύματος και των καυσίμων».
Εκπρόσωπος της ΑΗΚ δήλωσε στην
Επιτροπή πως τα τελευταία δύο
χρόνια υπήρξε συνολική μείωση
στους λογαριασμούς ύψους 32%,
ενώ μόνο τους τελευταίους 12 μήνες
η μείωση ήταν της τάξης του 23%.
Η μείωση αυτή δυστυχώς δεν φάνηκε στα υπόλοιπα προϊόντα, παρά το
γεγονός ότι, ο ηλεκτρισμός και τα
καύσιμα αποτελούν πρώτη ύλη
παραγωγής. Αντίθετα όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή σε εποχές μείω-

σης του ηελκτρισμού, οι τιμών των
τροφίμων και των μη αλκοολούχων
ποτών αυξάνονται. Από τα στοιχεία
τα οποία κατάθεσε στην Βουλή ο
Χρίστος Καρύδης (υπεύθυνος του

• Έντονη αντίδραση της ΣΕΚ
στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εμπορίου

ση κλπ.) και δεν παρέστη στη συνεδρία της Βουλής, αφού δεν κλήθηκε.
Από πλευράς βιομηχάνων και παραγωγών, αρτοποιών κλπ. αφέθηκε να
νοηθεί πως, τα μεγάλα κόστα δεν
είναι τα καύσιμα και ο ηλεκτρισμός
αλλά κυρίως η τιμή του γάλακτος
στην πρώτη γραμμή της παραγωγής

Τμήματος Οικονομικών Μελετών)
προκύπτει ότι, ενώ τον Μάρτιο του
2015 οι τιμές της κατηγορίας «στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και
υγραέριο» μειώθηκαν κατά 8.45% σε
σύγκριση με το Μάρτιο του 2014, οι
τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν
κατά 2.60%. Τέτοιου είδους στοιχεία
υπάρχουν και για άλλους μήνες του
2015.
Από τη συζήτηση που προέκυψε στη
Βουλή, διεφάνει πως, υπάρχει ακρίβεια ιδιαίτερα στο ψωμί και στο
γάλα, όμως εκπρόσωποι του υπουργείου Εμπορίου και Οικονομικών
απέρριψαν την ιδέα της επιβολής
πλαφόν στις τιμές με βάση διατάγαμτα που μπορεί να εκδώσει ο υπορυγός Εμπορίου.
Φαίνεται ακόμα πως, από πλευράς
αρμοδίων υπηρεσιών δεν υπάρχει
επαρκής έλεγχος των τιμών - άλλωστε η αγορά είναι ελεύθερη - και όλοι
παραπέμπουν τα πράγματα στην
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, η οποία βεβαίως έχει τα δικά
της προβλήματα (π..χ. υποστελέχω-

και το εργατικό κόστος.
Ο Χρίστος Καρύδης κάλεσε την Επιτροπή Εμπορίου να είναι προσεκτική
γιατί ατυχώς τα τελευταία χρόνια
γίνεται μια προσπάθεια να δαιμονοποιηθεί το εργατικό κόστος και να
φορτωθούν όλα τα προβλήματα της
οικονομίας στους μισθούς και στα
ωφελήματα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα παρουσίασε στη Βουλή την
πρόσφατη θέση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που αναφέρεται στις χειμερινές προβλέψεις της για την
Κυπριακή οικονομία στην οποίαν
τονίζεται πώς «τα τελευταία τρία
χρόνια οι Κυπριακές επιχειρήσεις
απέκτησαν ψηλή κερδοφορίασαν
αποτέλεσμα της μείωσης των
μισθών».
Επίσης κατάθεσε εκ νέου στην Επιτροπή της Βουλής μελέτη της ΣΕΚ
(υποβλήθηκε στην ίδια Επιτροπή και
το Νοέμβριο του 2014), στην οποία
φαίνεται το ύψος του εργατικού
κόστους στη βιομηχανία, στα ξενοδοχεία και στις υπηρεσίες Εστίασης.
Η μελέτη η οποία στηρίζεται στα
επίσημα στατιστικά στοιχεία του
κράτους απορρίπτει τους μύθους
της εργοδοτικής πλευράς περί
ψηλών εργατικών κόστων κλπ.

Πρόγραμμα σεμιναρίων από
τη Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ

Στο 15,8% η μισθολογική διαφορά
μεταξύ άντρα-γυναίκας στην Κύπρο

Συνδικαλιστική Σχολή συνεχίζει το πρόγραμμα
κατάρτισης της για τους αξιωματούχους, τα μέλη
και τοπικούς επιτρόπους της ΣΕΚ.

• Επισημάνσεις έρευνας του Παγκόσμιου

Η
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Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σειρά σεμιναρίων τον
περασμένο Ιανουάριο σ’ όλες τις Επαρχίες με θέμα: Η
εργασιακή και ψυχολογική κακομεταχείριση και η
Ευρωπαϊκή Συμφωνία πλαίσιο και ο Δρ. Γιώργος .

Οικονομικού Φόρουμ

Έ

ρευνα για τις διαφορές στο πόσο πληρώνεται ο
άντρας και πόσο η γυναίκα στην Ε.Ε., έκανε το Παγκό-

σμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Εντός Μαρτίου και Απριλίου θα πραγματοποιηθούν
στις εξοχικές κατοικίες ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ στον Πρωταρά
τρία σεμινάρια με θέμα: Οι δυναμικές εντός των
συνδικαλιστικών ομάδων και πως επηρεάζουν την
οργάνωση. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν 21 έως 23
Μαρτίου, 28-30 Μαρτίου και 4 έως 6 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μία από τις πλέον δίκαιες

Παράλληλα στις 19 και 20 Απριλίου θα διεξαχθούν
αντίστοιχα δύο σεμινάρια στο οίκημα της ΣΕΚ Λευκωσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι ο διευθυντής της
Συνδικαλιστικής Σχολής Νίκος Νικολάου, ο Βαγγέλης
Ευαγγέλου, Νικος Σατσιάς και Δρ. Γιώργος Μαυρολεύτερος.

ρώνονται μέχρι και 30% πιο λίγο από τους άντρες.

χώρες στη μεταξύ ανδρών και γυναικών μισθολογική
ισορροπία είναι η Σλοβενία με τη διαφορά μεταξύ των δύο
φύλων να είναι στο 3,2%. Για την Κύπρο, η συγκεκριμένη
διαφορά είναι 15,8%, ενώ στην Εσθονία οι γυναίκες πληΗ έρευνα έχει βασιστεί και σε στοιχεία της Eurostat και
αφορά στο μέσο όρο της επί της ώρας μικτής πληρωμής
για κάθε χώρα της Ε.Ε.
Όπως τονίζεται, από τη συγκεκριμένη έρευνα λείπει η
Ελλάδα λόγω έλλειψης στοιχείων.

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:
• Την εταιρεία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα παρασκευής και
πώλησης ειδών αρτοποιίας, σε συνολικό πρόστιμο €13.900, για τις πιο κάτω παραβάσεις των
περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ελαχίστων
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους
Χώρους Εργασίας Κανονισμών και των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που
αρχικά κατέστησαν πρόσωπο τετραπληγικό και
τελικά προκάλεσαν τον θάνατο του, από γλίστρημα και πτώση σε κεκλιμένο επίπεδο και έθεσαν σε
κίνδυνο εργοδοτούμενους της, καθώς και άλλα
πρόσωπα:
(α) Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των
υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την
ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της και
άλλων προσώπων που δεν εργοδοτούνται από
αυτή, αλλά επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της.

(β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των
κινδύνων, για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την
παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που έπρεπε
να καθοριστούν με βάση τη γραπτή εκτίμηση των
κινδύνων.
(γ) Παράλειψη διασφάλισης κατασκευής κεκλιμένου επιπέδου σε είσοδο καταστήματος που διέθετε είδη αρτοποιίας χωρίς αυτό να παρουσιάζει
κίνδυνο ολισθήματος και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Οικοδομής,
σχετικά με την κλίση των κεκλιμένων επιπέδων,
την τοποθέτηση χειρολησθήρων και την αντιολισθητικότητά του.
• Την εταιρεία «ANTHEXIA DEVELOPMENT CO.
LTD», ιδιοκτήτη υποστατικού που χρησιμοποιούνταν από την εταιρεία « ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ» για παρασκευή και πώληση ειδών αρτοποιίας, σε πρόστιμο €3.000, για παράλειψη κατασκευής κεκλιμένου
επιπέδου στην είσοδο του υποστατικού, χωρίς
αυτό να παρουσιάζει κίνδυνο ολισθήματος και να
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους όρους
της Άδειας Οικοδομής, σχετικά με την κλίση των
κεκλιμένων επιπέδων, την τοποθέτηση χειρολησθήρων και την αντιολισθητικότητά του, κατά
παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νόμων, με αποτέλεσμα πρόσωπο να γλιστρήσει και να πέσει από το κεκλιμένο επίπεδο,
να καταστεί τετραπληγικό και τελικά να αποβιώσει.
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Η

λανθασμένης πολιτική της
Τρόϊκα έσυρε την Ελλάδα
σε κοινωνικοπολιτικό κώμα»,
ενώ οι αμερικανικοί οίκοι αξιολόγησης «είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πρέπει να διορθωθεί, ούτως ώστε να μην
χορηγείται λάθος φάρμακο»,
λέει στην αποκλειστική του
συνέντευξη στο ΑΠΕ και τον
Αντώνη Πολυχρονάκη ο Ράινερ
Χόφμαν, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) του μεγαλύτερου και
ισχυρότερου συνδικάτου στην
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
Θεωρεί ότι «η Ελλάδα ήταν το
πεδίο δοκιμών για την νεοφιλελεύθερη πολιτική» και χαρακτηρίζει «σκανδαλώδες το ότι
αμερικανικοί οίκοι, οι οποίοι
μας έριξαν στη διεθνή οικονομική κρίση, συνεχίζουν να
συναποφασίζουν την οικονομική πολιτική της Ευρώπης».
Η Ευρώπη κατά τον συνδικαλιστή Χόφμαν «μπορεί να σωθεί
μόνον αν ενισχυθεί η κοινωνική
της διάσταση». Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί «και με ένα ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό», ο
οποίος «δεν θα πρέπει να
πέφτει κάτω από το 60% του
μέσου όρου του εθνικού εισο-

• Δημόσια ομολογία του συνδικαλιστή ηγέτη της Γερμανίας

Ράϊνερ Χόφμαν: Η τρόικα έριξε την
Ελλάδα σε κοινωνικοπολιτικό κώμα
δήματος» όπως διευκρινίζει .
Ειδικά για τις χώρες του νότου,
ο πρόεδρος του DGB λέει πως
πρέπει να ενισχυθεί η «αυτονομία των συλλογικών συμβάσεων, η οποία επλήγη υπέρμετρα». Διαφωνεί δε «σοβαρά με
την καγκελάριο», επειδή ενώ
«υποστηρίζει αυτήν την πολιτική στη Γερμανία την απορρί-

πτει για άλλες ευρωπαϊκές
χώρες».

σημαίνουν την περαιτέρω κοινωνική κατεδάφιση».

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΝ….

Την πολιτική της γερμανικής
κυβέρνησης για την Ελλάδα την
χαρακτηρίζει αναποτελεσματική και συνυπεύθυνη «με το τρίο
ΔΝΤ, ΕΚΤ, «Κομισιόν» της Ε.Ε,.
στον καθορισμό της λανθασμένης θεραπείας της κρίσης»

Για την Ελλάδα πιστεύει ότι
«θα μπορέσει να ανακάμψει
εάν καταφέρει να αναθερμάνει
την οικονομική ανάπτυξη μέσω
επενδύσεων. Περαιτέρω περικοπές στον κοινωνικό τομέα θα
συρρικνώσουν εξαιρετικά την
εσωτερική
ζήτηση».
Βέβαια
«η
ε λ λ η ν ι κ ή
κυβέρνηση
πρέπει
να
κάνει μεταρρυθμίσεις, οι
οποίες όμως
στον πυρήνα
τους να μην

√ «Xορηγείται το λάθος φάρμακο» στην Ελλάδα διαμήνυσε
στην Τρόικα ο ηγέτης των πανίχυρων συνδικάτων DGB
√ Η Ευρώπη μπορεί να σωθεί μόνον αν ενισχυθεί
η κοινωνική της διάσταση

Κίνημα Βαρουφάκη για τον
εκδημοκρατισμό της Ευρώπης
• Σθεναρή αντίσταση στο κατεστημένο της οικονομικής ολιγαρχίας
• Διαφάνεια στις προωθούμενες αντεργατικές συμφωνίες TTIP, TISA

Κ

άλεσμα στους ευρωπαίους πολίτες να συστρατευτούν στο κίνημά του, το DiEM
25, απευθύνει ο Γιάνης Βαρουφάκης, με στόχο τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης.
«Ερχόμαστε από κάθε γωνιά της Ευρώπης και μας ενώνουν διαφορετικές γλώσσες,
πολιτισμοί, πολιτικές ταυτότητες, ιδεολογίες, χρώμα δέρματος, φύλο, φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, ιδέες για το τι εστί καλή καγαθή κοινωνία.
Πάνω απ΄όλα μας ενώνει η αποφασιστικότητα να αντιταχθούμε σε ένα ευρωπαϊκό κατεστημένο το οποίο αντιμετωπίζει την αυθεντική δημοκρατία με περιφρόνηση», αναφέρει στη διακήρυξη του ο Γιάνης Βαρουφάκης.
Το κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη 2025, ιδρύθηκε για να αποτελέσει μια
άλλη εναλλακτική «που το αυταρχικό, αντιδημοκρατικό κατεστημένο αντιπαθεί με
πάθος: Ένα κύμα εκδημοκρατισμού». Χαρακτηρίζει την πραγματική δημοκρατία ως
απειλή για το ευρωπαϊκό κατεστημένο, κατηγορώντας τους ηγέτες ότι «μιλούν στο
όνομα της δημοκρατίας για να την απαρνηθούν, να την εξορκίσουν και να την υποτάξουν στην πράξη».
Το Κίνημα του πρώην υπουργού οραματίζεται μια Δημοκρατική Ευρώπη όπου η
πολιτική εξουσία εκπορεύεται αποκλειστικά από τους κυρίαρχους πολίτες, μια
Ευρώπη διαφάνειας, ενωμένη, ρεαλιστική, αποκεντρωμένη, πλουραλιστική, κοινωνική, της ισότητας και του πολιτισμού, παραγωγική, βιώσιμη, οικολογική,
δημιουργική, τεχνολογική, της ιστορικής συνείδησης, διεθνιστική, ειρηνική, ανοιχτή, απελευθερωμένη.

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ
Όπως αναφέρει στην διακήρυξη του ο πρώην υπουργός Οικονομικών, όραμα του
πανευρωπαϊκού κινήματος, του οποίου είναι επικεφαλής, είναι:
- Να αντιταχθούμε στο ευρωπαϊκό κατεστημένο το οποίο αντιμετωπίζει την αυθεντική δημοκρατία με περιφρόνηση, και να παλέψουμε για τον πραγματικό εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Να θέσουμε τέλος στην μετατροπή όλων των πολιτικών σχέσεων σε σχέσεις
εξουσίας και καθυπόταξης, καθώς και στην μεταμφίεση πολιτικών αποφάσεων
ως «τεχνοκρατικές λύσεις»
- Να υποτάξουμε την γραφειοκρατική διοίκηση στην βούληση των κυρίαρχων
ευρωπαίων πολιτών
- Να αποσυναρμολογήσουμε την μόνιμη κυριαρχία των ολιγοπωλιακών εταιρικών
συμφερόντων πάνω στην βούληση των κυρίαρχων ευρωπαίων πολιτών
- Να επαναπολιτικοποιήσουμε τους κανόνες που διέπουν την ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά και το κοινό νόμισμα της ευρωζώνης.
Οι άμεσοι στόχοι του Κινήματος είναι η πλήρης διαφάνεια στην λήψη αποφάσεων
από τις οποίες εξαρτάται το μέλλον της Ευρώπης και των λαών της.

Χαρακτηρίζει την «αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους
ως το σωστό βήμα», επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να δοθεί
περισσότερος χρόνος στην
ελληνική κυβέρνηση», αφού η
μείωση του χρέους της « θα
γίνει σε βάθος χρόνου, δεκαετιών» και «θα επιτευχθεί καλύτερα αν προσανατολισθούμε
περισσότερο προς τις επενδύσεις και την ανάπτυξη».
Παραλληλίζει την κατάσταση
με εκείνην της Γερμανίας υπενθυμίζοντας ότι «τα χρήματα
από το σχέδιο Μάρσαλ καταφέραμε να τα αποπληρώσουμε
μόλις πριν τρία χρόνια», δηλαδή μετά από 50 χρόνια και
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τονίζει ότι «προς τα κεί πρέπει
να προσανατολιστούμε» και
για την Ελλάδα.
Θεωρεί ως απόλυτο λαϊκισμό
να χαρακτηρίζονται «οι Ελληνες εργαζόμενοι τεμπέληδες»
και να λέγεται πως οι Γερμανοί
φορολογούμενοι
ματώνουν
εξαιτίας της χώρας μας, αφού
«το 90% της βοήθειας ήταν
απλώς αναγκαίo για τη σωτηρία τραπεζών», ενώ «για τους
Ελληνες απέμεινε λιγότερο του
10%.»
Τέλος, υπογραμμίζει ότι το
προσφυγικό είναι ένα «πανευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο
δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο σε
βάρος τη Ελλάδας», ότι «η συνθήκη του Δουβλίνου δεν ήταν
αποτελεσματική»
και
ότι
«υπάρχουν παραλείψεις οι
οποίες δεν μπορούν να επιβαρύνουν μόνο χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα
της Ευρώπης». Ελπίζει δε ότι
θα «η πολιτική θα είναι αρκετά
σοφή ώστε να καταλήξει τις
ερχόμενες βδομάδες σε ευρωπαϊκές απαντήσεις», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «η
έξοδος της Ελλάδας από το
Σένγκεν δεν μπορεί να είναι η
απάντηση».

ΟΟΣΑ: Επιζήμια και επικίνδυνη
η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων

Α

πέναντι στην άνοδο των
λαϊκισμών, ο Οργανισμός
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)
θέλει να σπάσει «το ταμπού»
της χρηματοδότησης των
πολιτικών κομμάτων και
κάλεσε τα κράτη-μέλη του να
λάβουν μέτρα ώστε να αποφύγουν το ενδεχόμενο η
δημοκρατία να επηρεάζεται

• Ο λαϊκισμός κερδίζει
έδαφος τόσο στην Ευρώπη,
όσο και στις ΗΠΑ
από ιδιωτικούς ομίλους εταιρειών.
«Η κατανόηση και η διαχείριση του
ρόλου του χρήματος στην πολιτική δεν
πρέπει πλέον να αποτελεί θέμα
ταμπού», σημειώνει στον πρόλογο σχετικής έκθεσης του Οργανισμού ο γενικός
γραμματέας του, Ανχελ Γκουρία. Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα – εν
μέσω της προεκλογικής εκστρατείας
ενόψει των προεδρικών εκλογών στις
ΗΠΑ – και αφορά κυρίως τον κίνδυνο
της «αιχμαλώτισης της διαμόρφωσης
της πολιτικής» από ιδιωτικά συμφέροντα.
Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι ψηφοφόροι
στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν
«καεί από τα πολιτικά κόμματα» τη
στιγμή που ο λαϊκισμός κερδίζει έδαφος
τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ.
«Η διαμόρφωση των πολιτικών δεν θα
έπρεπε να πωλείται σε όποιον κάνει τη
μεγαλύτερη προσφορά», τόνισε ο ΓΓ του
ΟΟΣΑ στο δελτίο Τύπου για την δημοσιοποίηση της έκθεσης. «Οταν η πολιτι-

κή επηρεάζεται από πλούσιους δωρητές, οι κανόνες κάμπτονται προς όφελος ορισμένων και σε βάρος των συμφερόντων των πολλών».
Ο κίνδυνος: «η αποσάθρωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας των ευκαιριών και η μείωση της εμπιστοσύνης
στη δημοκρατία», προειδοποίησε ακόμη
ο Ανχελ Γκουρία.
Ο ΟΟΣΑ, ο οποίος στέκεται στην έκθεσή
του σε χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ ή η
Γαλλία, μεταξύ άλλων, αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Χιλή
και το Μεξικό, εκφράζει φόβους ότι οι
αιρετοί θα είναι αναγκασμένοι να επιστρέφουν «χάρες» σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούν τις εκστρατείες τους «με σημαντικό τρόπο», για
παράδειγμα με επιχορηγήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις.
Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο ο
οργανισμός, ο οποίος εδρεύει στη Ρώμη,
καλεί τα κράτη μέλη του να «θεσπίσουν
κυρώσεις τόσο αναλογικές όσο και
αποτρεπτικές» σε περιπτώσεις «παραβιάσεων του ρυθμιστικού πλαισίου για
τη χρηματοδότηση της πολιτικής
ζωής».
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Απόφαση Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

O

ι υπάλληλοι στο Δημόσιο
της Κύπρου, αν παραιτηθούν ενώ δεν έχουν περάσει
το 45ο έτος της ηλικίας τους
για να μετακινηθούν σε άλλη
εργασία στην ΕΕ, χάνουν τα
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Αυτό αποφάσισε πρόσφατα το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που
εδρεύει στο Λουξεμβούργο
καταδικάζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία για μη συμμόρφωση της με τις νομοθεσίες της Ευρωπαικής Ένωσης
αναφορικά με τους διακινούμενους εργαζομένους.
Η απόφαση, που επήλθε μετά
από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα,
τονίζει στα βασικά της σημεία
τα εξής, για την ισχύουσα στην
Κύπρο νομοθεσία: «Η νομοθεσία αυτή αποθαρρύνει τους
εργαζομένους να αποχωρήσουν από την Κύπρο για να
εργασθούν σε άλλο κράτοςμέλος. Το δίκαιο της Ένωσης
διασφαλίζει την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων
εντός της Ένωσης. Οι διακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν το
δικαίωμα
συνυπολογισμού
όλων των περιόδων ασφαλίσεως, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ενότητα της σταδιοδρομίας τους στον τομέα της
κοινωνικής ασφάλισης».
Τονίζεται, επίσης, ότι εφόσον
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν
κατάργησε με αναδρομική ισχύ
από την προσχώρησή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση τη σχετική
με την ηλικία προϋπόθεση, η
οποία αποθαρρύνει τους εργαζομένους να αποχωρήσουν
από την Κύπρο για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος-μέλος
ή σε θεσμικό όργανο της Ένωσης ή σε άλλο διεθνή οργανισμό, διατήρησε σε ισχύ άνιση
μεταχείριση μεταξύ των διακινούμενων εργαζομένων και
των υπαλλήλων, οι οποίοι
άσκησαν τη δραστηριότητά
τους στην Κύπρο και, κατά
συνέπεια, παραβίασε το δίκαιο
της Ένωσης.
«Κατά τη νομοθεσία αυτή,
υπάλληλος ηλικίας κατώτερης
των 45 ετών, ο οποίος παραιτείται από τη θέση του στην
κυπριακή δημόσια διοίκηση
για να ασκήσει επαγγελματική
δραστηριότητα σε κράτοςμέλος εκτός της Κύπρου ή να
αναλάβει καθήκοντα σε θεσμικό όργανο της Ένωσης ή σε
άλλον διεθνή οργανισμό, λαμβάνει μόνον εφάπαξ ποσό και
χάνει τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά του δικαιώματα» λέει,
μεταξύ άλλων, η απόφαση,
ενώ γίνεται και ειδική μνεία
στο ότι «η νομοθεσία αυτή

γελματιών του αθλητισμού.
• Τα πρόσωπα που αναζητούν
εργασία έχουν πρόσβαση στις
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και στις παροχές οικονομικής αρωγής που διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση εντός της αγοράς
εργασίας του κράτους μέλους
υποδοχής.

Ίση μεταχείριση
εργαζομένων
Απαγορεύεται κάθε διάκριση
ως προς την απασχόληση, την
αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας.

μπορεί να εμποδίζει ή να αποθαρρύνει τους υπαλλήλους να
αποχωρήσουν από το κράτοςμέλος καταγωγής τους για να
αποδεχθούν θέση εργασίας σε
άλλο κράτος-μέλος ή να αναλάβουν καθήκοντα σε θεσμικό
όργανο της Ένωσης ή σε άλλο
διεθνή οργανισμό.
Η εν λόγω νομοθεσία θέτει
άμεσα προϋποθέσεις στην
πρόσβαση των Κυπρίων υπαλλήλων στην αγορά εργασίας
των άλλων κρατών-μελών
εκτός από την Κύπρο και, επομένως, μπορεί να εμποδίσει
την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων».

Ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων
Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων ισχύει
για όλους τους Ευρωπαίους
πολίτες των οποίων η διαμονή
δεν υπερβαίνει τους τρεις
μήνες. Μετά το πέρας της εν
λόγω περιόδου, τίθενται ορισμένες προϋποθέσεις για την
ελεύθερη κυκλοφορία. Ωστόσο,
οι διακινούμενοι εργαζόμενοι
απολαμβάνουν
καλύτερων
προϋποθέσεων σε σχέση με
τους μη ενεργούς πολίτες.
Όπως αναφέρεται σχετικά σε
ανακοίνωση της Επιτροπής, η
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων δίνει το
δικαίωμα σε κάθε Ευρωπαίο
πολίτη να εργαστεί σε άλλη
χώρα της ΕΕ (άρθρο 45 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της
ΕΕ - ΣΛΕΕ). Ορισμένες χώρες
δύνανται να επιβάλουν υποχρεωτικές διατυπώσεις εγγραφής των εργαζομένων μετά την
παρέλευση τριών μηνών, αλλά
όχι άλλους όρους παραμονής.
Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ)
και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της παροχής
υπηρεσιών, υπάγονται σε
άλλες διατάξεις.

Ως διακινούμενοι εργαζόμενοι
νοούνται όσοι έχουν:
• κάποιο εισόδημα, ακόμα και
περιορισμένο ή ωφελήματα σε
είδος. Αποκλείεται μόνον η
εθελοντική εργασία.
• κάποια σχέση εξάρτησης που
αφορά σε αμειβόμενη εργασία
(δηλ. ο εργοδότης καθορίζει
την επιλογή της δραστηριότητας, την αμοιβή, τους όρους
εργασίας, κλπ).
• μία γνήσια και πραγματική
εργασία, δηλαδή δραστηριότητα που δεν έχει χαρακτήρα
περιθωριακό και παρεπόμενο.

εργασία, εάν δύνανται να
παράσχουν στοιχεία ότι συνεχίζουν την αναζήτηση απασχόλησης.
Πρόσβαση στην απασχόληση
Οι διακινούμενοι εργαζόμενοι
πρέπει να μπορούν να ασκούν
τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους στις ίδιες συνθήκες με τους ημεδαπούς εργαζομένους. Δεν επιτρέπονται
επομένως εις βάρος τους διακρίσεις όσον αφορά:
• την άσκηση ενός νομικά
κατοχυρωμένου επαγγέλματος,
γιατί μπορούν να ζητήσουν

• Η κυπριακή νομοθεσία δεν έχει εναρμονιστεί
με νομοθεσίες της ΕΕ στα συνταξιοδοτικά

Εντούτοις, οι εργαζόμενοι με
μερική απασχόληση, οι ασκούμενοι (stages) και ορισμένοι
κλάδοι κατάρτισης αναγνωρίζονται.
• μία διασυνοριακή σύνδεση,
δηλαδή: ο εργαζόμενος πρέπει
να κατοικεί ή να εργάζεται σε
κράτος μέλος της ΕΕ άλλο από
τη χώρα προέλευσής του.
Κι άλλες κατηγορίες πολιτών
μπορούν να ωφεληθούν από
την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων, όταν η παραμονή τους υπερβαίνει τους τρεις
μήνες:
• τα μέλη της οικογένειας του
διακινούμενου εργαζομένου,
ασχέτως εθνικότητας. Έχουν
πρόσβαση στα κοινωνικά
οφέλη της χώρας υποδοχής·
• πρόσωπα που διατηρούν την
ιδιότητα του μισθωτού, ακόμα
κι αν δεν απασχολούνται
πλέον στη χώρα υποδοχής
(περιπτώσεις
προσωρινής
ανικανότητας εργασίας, ακούσιας ανεργίας, κλπ)·
• τα πρόσωπα που αναζητούν

αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων ή της
κατάρτισής τους
• τις γλωσσικές τους γνώσεις,
που πρέπει να είναι εύλογες
και αναγκαίες ως προς την
επιδιωκόμενη εργασία και
μόνο·
• την πρόσβαση σε θέσεις
εργασίας του δημοσίου τομέα.
Εξαιρούνται ορισμένες μορφές
απασχόλησης που απαιτούν
τη συμμετοχή στην άσκηση
εξουσιών δημοσίου δικαίου
• την ελεύθερη κυκλοφορία
επαγγελματιών και ημιεπαγ-

Οι διακινούμενοι εργαζόμενοι
εξομοιώνονται προς τους ημεδαπούς εργαζομένους, υπάγονται στο δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις της χώρας
υποδοχής, απολαμβάνουν των
ίδιων κοινωνικών ωφελημάτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του κατοίκου ή του εργαζομένου, από την πρώτη μέρα
της δραστηριότητάς τους, και
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, δεν επιτρέπονται
διακρίσεις σε βάρος τους σε
επίπεδο φορολογίας λόγω
εθνικότητας ή ιδιότητας διακινούμενου εργαζομένου.

Κυρώσεις
Η προαναφερόμενη απόφαση
έχει εφεξής ορισμένα στάδια
να ακολουθήσει, αναλόγως και
της «συμπεριφοράς» που θα
επιδείξει η Δημοκρατία στο
ζήτημα, εφόσον καλείται να
συμμορφωθεί. Πιο συγκεκριμένα, «αν το Δικαστήριο διαπιστώσει την ύπαρξη παραβάσεως, το καθ' ου κράτος-μέλος
πρέπει να συμμορφωθεί με την
απόφαση το συντομότερο.
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι το
κράτος-μέλος δεν συμμορφώθηκε προς την απόφαση, μπορεί να ασκήσει νέα προσφυγή,
ζητώντας την επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Πάντως, σε
περίπτωση μη ανακοινώσεως
στην Επιτροπή των μέτρων για
τη μεταφορά μιας οδηγίας στο
εσωτερικό δίκαιο, το Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, να επιβάλει
κυρώσεις με την πρώτη του
απόφαση».
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Η Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας εορτάζεται κάθε
χρόνο στις 21 Φεβρουαρίου. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO, για την προώθηση της γλωσσικής
πολυμορφίας και τη διάσωση των ολιγότερο ομιλουμένων γλωσσών.
Αφορμή για την υιοθέτησή της το 1999 από τη Γενική
Συνέλευση της UNESCO στάθηκε η Σφαγή της Ντάκα στις
12 Φεβρουαρίου του 1952, όταν φοιτητές του Ανατολικού
Πακιστάν (σημερινού Μπανγκλαντές) ξεσηκώθηκαν για
να εμποδίσουν την κατάργηση της γλώσσας τους
«Μπενγκάλι» και την υιοθέτηση της επίσημης
πακιστανικής «Ουρντού». Η Αστυνομία έπνιξε
τη διαμαρτυρία τους στο αίμα.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η

Ελληνική θεωρείται ως η πιο πλούσια γλώσσα παγκοσμίως.
Έχει μια μεγαλοπρεπή συνέχεια από τα αρχαία χρόνια έως
σήμερα. Η παρουσία της σε όλες τις άλλες γλώσσες είναι έντονη με
λέξεις - κλειδιά που τις τροφοδότησε μέσα από τους αιώνες.
Η Ελληνική αναφέρεται στο βιβλίο Guiness ως η πλουσιότερη γλώσσα με πέντε εκατομμύρια λέξεις και 70 εκατομμύρια λεξικούς
τύπους (η Αγγλική έχει μόνον 490.000 λέξεις).
Η Ελληνική έχει επηρεάσει εκατοντάδες μεταγενέστερες γλώσσες.
Αναντίλεγκτα η Ελληνική γλώσσα είναι ο μεγάλος θησαυρός της
ανθρωπότητας και η πολύτιμη κληρονομιά του απανταχού Ελληνισμού. Ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες της Κύπρου, λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής μεγάλου τμήματος της Κύπρου από τον Τούρκο κατακτητή, αισθανόμαστε ότι η γλώσσα είναι η διάρκεια μας, η συνέχειά
μας. Αποτελεί με λίγα λόγια το ΕΙΝΑΙ μας. Η γλώσσα είναι ο φορέας
του πανάρχαιου ελληνικού πολιτισμού μας. Και τελικά πατρίδα
είναι η γλώσσα μας. Φτάνει ως εκεί που την πήγαν τα κύματα, οι
άνεμοι. Ως εκεί που την πήγανε άποικοι, ανήσυχοι ερευνητές και
στρατιώτες του Μ. Αλεξάνδρου, δάσκαλοι, μαθητές του Χριστού με
του ευαγγελίου τη γλώσσα την κοινή, έμποροι, ναυτικοί, πρόσφυγες, μετανάστασες, φοιτητές... Πατρίδα είναι η γλώσσα μας. Με την
αρμονία των φθόγγων της ψυχής, ιδέες, μουσικές, φιλοσοφία,
τέχνες, γράμματα, επιστήμες. Χάνονται οι άνθρωποι φεύγουν
οι χρόνοι, οι τόποι αλλάζουνε. Η πατρίδα μες τη γλώσσα μας
ταξιδεύει αιώνια.

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Παγκόσμια Μέρα Μητρικής Γλώσσας
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η

Αγγλική γλώσσα έχει
490.000 λέξεις από τις
οποίες 41.615 λέξεις… είναι
από την Ελληνική γλώσσα
(βιβλίο Γκίνες)
Η Ελληνική με την μαθηματική
δομή της είναι η γλώσσα της
πληροφορικής και της νέας
γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ’ αυτήν
δεν υπάρχουν όρια.
(Μπιλ Γκέιτς)
Η Ελληνική και η Κινέζικη…
είναι οι μόνες γλώσσες με
συνεχή ζώσα παρουσία από
τους ίδιους λαούς και.....
στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000
έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται
κρυφοελληνικές,
με
πλούσια δάνεια από την μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική.

Με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας
Μέρας Μητρικής
Γλώσσας, διατίθεται προς
πώληση στην
χαμηλή τιμή
των 10 ευρώ
το εξαιρετικό
βιβλίο του
Γαβριήλ Μηνά
ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΣ
Πληροφορίες 99 373000
και in.el.politismou@gmail.com

σας, γιατί κανένας δε θα
θυμόταν τόσα πολλά σύμβολα.
Το ίδιο ισχύει και με τις διαφορετικές συλλαβές των λέξεων (π.χ. τις: α, αβ, βα, βρα, βε,
ου. ) που έχει η κάθε γλώσσα.

εν των ρημάτων με τα γράμματα – ω, ει και των πτωτικών
με τα – ο,ι,η, ώστε να διακρίνονται οι ομόηχοι τύποι: καλώ
& καλό, καλεί & καλή, σύκο &
σήκω, φιλί & φυλή, φιλώ &
φύλο.

Μετρώντας επίσης τους διαφορετικούς φθόγγους των
λέξεων (τους: α, β, γ.) που έχει
η κάθε γλώσσα βλέπουμε ότι
αυτοί είναι σχετικά λίγοι, είναι
μόλις 20, δηλαδή οι εξής: α, ε,
ο, ου, ι, κ, γ, χ, τ, δ, θ, π, β, φ,

Παράβαλε ομοίως ότι στην
ελληνική γραφή έχει κανονιστεί να γράφουμε τα κύρια
ονόματα με κεφαλαίο γράμμα
και τα κοινά με μικρό, για διάκριση των ομόφωνων λέξεων:
νίκη & Νίκη, αγαθή & Αγαθή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Σοφία Μουσικότητα και Ακριβολογία

(Francisco Adrados, γλωσσολόγος).
Tο πρώτο μεγάλο πλήγμα που
δέχθηκε η Ελληνική γλώσσα
ήταν η μεταρρύθμιση του
1976 με την κατάργηση των
αρχαίων Ελληνικών και η δια
νόμου καθιέρωση της Δημοτικής και του μονοτονικού, που
σήμερα κατάντησε ατονικό.
Έτερο μεγάλο πλήγμα είναι ότι
η …οικογένεια, ο δάσκαλος
και ο ιερέας αντικαταστάθηκαν από την τηλεόραση, που
ασκεί ολέθρια επίδραση όχι

Η παιδεία και η Ελληνική γλώσσα είναι έννοιες ταυτόσημες.
Όσο πιο πολύ και πιο βαθιά κατακτώ το λόγο τόσο πιο πολύ
ευρύνεται ο κόσμος μου και αποκτά βάθος. Η γλώσσα, στο
μέτρο που την κατέχει κανείς, είναι και το μέτρο για την αυτοσυνείδηση του άρα και η δυνατότητα του για μια πορεία προς
την ελευθερία. Δεν είναι τυχαίο που ο εθνικός μας ποιητής
Διονύσιος Σολωμός έλεγε «Μήγαρις έχω τίποτε άλλο στο νου
μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα».

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ
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μόνο στη γλώσσα, αλλά και
στον χαρακτήρα και στο ήθος.
(Αντώνης Κουνάδης, ακαδημαϊκός)
Το CNN σε συνεργασία με την
εταιρεία υπολογιστών apple
ετοίμασαν ένα εύκολο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών
προς τους αγγλόφωνους και
ισπανόφωνους των ΗΠΑ. Το
σκεπτικό αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ότι η ελληνική
εντείνει το ορθολογικό πνεύμα, ξύνει το επιχειρηματικό
πνεύμα και προτρέπει τους
πολίτες προς την δημιουργικότητα.
Μετρώντας τις διαφορετικές
λέξεις που έχει η κάθε γλώσσα
βλέπουμε ότι όλες έχουν από
αρκετές χιλιάδες, άρα είναι
αδύνατο να υπάρξει γραφή
που να έχει τόσα γράμματα
όσες και οι λέξεις μιας γλώσ-

μ, ν, λ, ρ, σ, ζ , όμως, αν καταγράφουμε τις λέξεις μόνο ως
έχουν φθογγικά, δε διακρίνονται οι ομόηχες, π.χ.: «τίχι» =
τείχη, τοίχοι, τύχη, τύχει,
«καλί» = καλοί & καλή & καλεί.
Επομένως, δεν είναι δυνατό να
υπάρξει γραφή που να έχει
τόσα γράμματα όσοι και οι
διαφορετικοί φθόγγοι των
λέξεων.
Προ αυτού του προβλήματος
οι άνθρωποι κατάφυγαν σε
διάφορα τεχνάσματα, για να
επιτύχουν την καταγραφή του
προφορικού λόγου, κυριότερα
των οποίων είναι το αιγυπτιακό (απ? όπου κατάγονται
οι σημιτικές και πολλές άλλες
γραφές) και το ελληνικό (απ?
όπου κατάγονται οι ευρωπαϊκές γραφές).
Το τέχνασμα που επινόησαν
οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να καταφέρουν να καταγράφουν φωνητικά τις λέξεις,
ήταν η χρησιμοποίηση από τη
μια τόσων γραμμάτων όσοι
και οι φθόγγοι των λέξεων,
φωνηέντων και συμφώνων,
δηλαδή των γραμμάτων: Α(α),
Β(β), Γ(γ). και από την άλλη
κάποιων ομόφωνων γραμμάτων, δηλαδή των: Ω(ο) & Ο(ο),
Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι) με τα οποία,
βάσει κανόνων, αφενός υποδείχνεται η ετυμολογία (= το
μέρος λόγου ή ο τύπος κ.τ.λ.),
άρα το ακριβές νόημα των
λέξεων και αφετέρου διακρίνονται οι ομόηχες λέξεις, π.χ.:
τύχη & τείχη & τύχει & τοίχοι,
λίπη & λείπει & λύπη.
Παράβαλε π.χ. ότι στην ελληνική γραφή έχει κανονιστεί να
γράφουμε το τελευταίο φωνή-

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Τα Ελληνικά είναι η μόνη
γλώσσα στον κόσμο που ομιλείται και γράφεται συνεχώς
επί 4.000 τουλάχιστον συναπτά έτη, καθώς ο Arthur Evans
διέκρινε τρεις φάσεις στην
ιστορία της Μηνωικής γραφής, εκ των οποίων η πρώτη
από το 2000 π.Χ. ώς το 1650
π.Χ.
Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει και να πει ότι τα Αρχαία
και τα Νέα Ελληνικά είναι διαφορετικές γλώσσες, αλλά κάτι
τέτοιο φυσικά και είναι τελείως αναληθές.
Ο ίδιος ο Οδυσσέας Ελύτης
είπε «Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει
παρά μία γλώσσα, η ενιαία
Ελληνική γλώσσα. Το να λέει ο
Έλληνας ποιητής, ακόμα και
σήμερα, ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφώ
και ο Αρχίλοχος, δεν είναι
μικρό πράγμα. Είναι πολύ
σπουδαίο.
Επικοινωνούμε
κάθε στιγμή μιλώντας με τις
ρίζες που βρίσκονται εκεί. Στα
Αρχαία».
Ο μεγάλος διδάσκαλος του
γένους Αδαμάντιος Κοραής
είχε πει: «Όποιος χωρίς την
γνώση της Αρχαίας επιχειρεί
να μελετήσει και να ερμηνεύσει την Νέαν, ή απατάται
ή απατά».
Παρ’ ότι πέρασαν χιλιάδες
χρόνια, όλες οι Ομηρικές
λέξεις έχουν διασωθεί μέχρι
σήμερα. Μπορεί να μην διατηρήθηκαν ατόφιες, άλλα έχουν
μείνει στην γλώσσα μας μέσω
των παραγώγων του.
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• Κατήλθαν σε πορεία διαμαρτυρίας το σύνολο των εργαζομένων
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Μ

ε κεντρικό σύνθημα «Όχι
στο θάνατο του λιμανιού
Λάρνακας - Ναί στην εμπορικότητα και την ανάπτυξη», το
σύνολο των εργαζομένων στο
λιμάνι, και πραγματοποίησαν
την περασμένη Πέμπτη εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας
με
πορεία και συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο Μεταφορών
αντιτασσόμενοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάρνακας να απορρίψει το
αίτημα των εταιρειών Τotal και
ENI για χρήση των εγκαταστάσεων του λιμανιού για περίοδο
έξι μηνών και ενός χρόνου
αντίστοιχα. Έστειλαν προς
κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι
δεν μπορεί να συνεχισθεί η
αβεβαιότητα για το μέλλον του
λιμανιού της Λάρνακας υπογραμμίζοντας πως υπάρχει
κόσμος που διαβιεί από το
λιμάνι, επενδύει στο λιμάνι και
δεν ανέχεται άλλο αυτή την
αβεβαιότητα.

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αντιπροσωπεία των εργαζομένων είχε συνάντηση με τον
υπουργό Μεταφορών,Μάριο
Δημητριάδη, στον οποίο και
παρέδωσαν υπόμνημα με τις
θέσεις τους. Στο υπόμνημα
επισημαίνεται πως στην φάση
που βρίσκεται το λιμάνι Λάρνακας σήμερα με την απασχόληση να συρρικνώνεται δραματικά και το αύριο να προδιαγράφεται δυσοίωνο επιβάλλεται η προσωρινή έστω
αναζωογόνηση του προκειμένου να κρατηθούν οι θέσεις
εργασίας και να μην μείνουν
στο δρόμο οικογένειες μεσούσης της κρίσης.
Σε δηλώσεις μετά από την
συνάντηση ο επαρχιακός
γραμματέας του Σωματείου
Μεταφορών ΣΕΚ Λάρνακας,
Νίκος Κολιαντρής, υπογράμμισε εκ μέρους των εργαζομένων ότι οι θέσεις που εξέφρασαν στον υπουργό ήταν ξεκάθαρα υπέρ της παραμονής των
δραστηριοτήτων των εταιρειών ενέργειας στο λιμάνι της
Λάρνακας.
Ο υπουργός, όπως είπε ο κ.
Κολιαντρής, άκουσε τις θέσεις
και απόψεις των εργαζομένων
και τους διαβεβαίωσε ότι θα
τις λάβει σοβαρά υπόψη.
«Φυσικά το όλο ζήτημα βρίσκεται και στην ίδια τη Λάρνακα.
Ελπίζουμε ότι μέσα από διαβούλευση μεταξύ των δύο

Να κρατηθεί ζωντανό το λιμάνι της Λάρνακας
αξιώνουν οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες

ρεία και η βάση στη Λάρνακα
να ενοχλεί ή να παρεμποδίζει
οποιοδήποτε
σχεδιασμό.
Ζητούμε από τον υπουργό να
δει το αίτημα μας και να σκεφτεί ότι αυτή τη στιγμή 100
οικογένειες στη Λάρνακα είμαστε άνεργοι, ζητούμε έξι μήνες
παράταση και ευχόμαστε και
ευελπιστούμε και το Δημοτικό
Συμβούλιο Λάρνακας να ανακαλέσει την απόφασή του»,
είπε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λιμενεργάτες, σημειωτές, αδειούχοι αχθοφόροι, υπάλληλοι της ΑΛΚ, φρουροί ειδικής φύλαξης
και πρώην εργαζόμενοι στις εταιρείες Medsev και EΝΙ αντέδρασαν δυναμικά στην Δημοτική απόφαση για απόρριψη του αιτήματος των εταιρειών Τotal και ENI για χρήση των εγκαταστάσεων
του λιμανιού για περίοδο έξι μηνών και ενός χρόνου αντίστοιχα
πλευρών θα επικρατήσουν
σοφότερες αποφάσεις δίνοντας έτσι θέσεις εργασίας στη
Λάρνακα και ανάπτυξη που
τόσο πολύ έχει ανάγκη η πόλη
και το λιμάνι», σημείωσε.
Ο κ. Δημητριάδης, όπως είπε ο
κ. Κολιαντρής, ανέφερε ότι
λαμβάνει σοβαρά υπόψη και
τις δικές τους θέσεις, ωστόσο,
υπάρχει και η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της
Λάρνακας και δεν είναι τόσο
εύκολο να ανατραπεί αυτή η
απόφαση.
Περαιτέρω τόνισε:
• Χρειάζεται διαβούλευση,
χρειάζεται να μπουν όλα στο
τραπέζι, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει σοφότερες σκέψεις και η μόνη οδός
είναι η διαβούλευση μεταξύ
των δύο πλευρών για να υπάρξει θετική κατάληξη».
• Δεν μπορεί η Τotal και η ENI
να παραμείνουν μόνιμα στο
λιμάνι της Λάρνακας. Δεν είναι
αυτό που ζητούν οι συντεχνίες,
καθώς το λιμάνι μπορεί να
αξιοποιηθεί μόνο για σκοπούς
έρευνας. Η λειτουργία ωστόσο
των εταιρειών στο λιμάνι της
Λάρνακας πρέπει να γίνει με
τρόπο που να μην ανατρέπει
τους σχεδιασμούς της πόλης.
Η προσωρινότητα που υπάρχει
και ο χρόνος που ζητούν οι
εταιρείες, όπως είπε, δεν ανατρέπουν αυτούς τους σχεδια-

σμούς.
• Οι 150 εργαζόμενοι ήταν
στην ανεργία και βρήκαν δουλειά μέσα από τη λειτουργία
των εταιρειών στη Λάρνακα,
ενώ οι αχθοφόροι, οι λιμενεργάτες και οι σημειωτές
συμπλήρωσαν το πολύ χαμηλό
εισόδημα τους.

• Συντεχνιακό υπόμνημα
στον υπουργό
Μεταφορών
• Διάβημα προς την
κυβέρνηση και τις αρχές
της Λάρνακας

ασκήσει ο υπουργός το δικαίωμα του και να στείλει τις
εταιρείες ξανά στο λιμάνι της
Λάρνακας γιατί αυτές ήταν η
διαβίωση μας.
Πρόσθεσε πως ως Λαρνακείς
έχουν ένα όραμα να δουν το
λιμάνι τους τουριστικό, όμως
αυτή τη στιγμή, όπως σημείωσε, δεν υπάρχει κανένα μελλοντικό σχέδιο που να παρενοχλούν οι εργασίες των συγκεκριμένων εταιρειών αυτή τη
στιγμή στα logistics. «Αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχει τίποτε
έτοιμο ώστε η δική μας εται-

Στο υπόμνημα τους οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Λάρνακας
διεκδικούν όπως η αδειοδότηση των εταιρειών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο λιμάνι της πόλης
γίνει από την Αρχή Λιμένων
Κύπρου, νοουμένου όπως αναφέρουν ότι «ικανοποιούνται
θέματα που έχουν να κάνουν με
την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων και των
πολιτών».
Καλούν επίσης την κυβέρνηση
με τις αρχές της Λάρνακας
όπως «καταλήξουν το συντομότερο δυνατό στο νέο σχεδιασμό για το μέλλον του λιμανιού», ενώ ζητούν όπως «οι
εργαζόμενοι στο λιμάνι να
τηρούνται, μέσω των εκπροσώπων τους, ενήμεροι για τις
όποιες αποφάσεις τους αφορούν».
Οι εργαζόμενοι στο υπόμνημα
τους θεωρούν τα αιτήματα
τους «δίκαια και λογικά» και
αναμένουν ανταπόκριση όλων
των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση των αποφάσεων
που αφορούν το λιμάνι της
Λάρνακας.

Η MED SEV
Η εκπρόσωπος των πρώην
υπαλλήλων της Medsev Τούλα
Δανιήλ είπε πως παρέδωσαν
το υπόμνημα στον υπουργό
Μεταφορών μαζί με την παράκληση να δει το θέμα ξανά.
Όπως είπε, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας πολύ οριακά
έχει πάρει μια απόφαση, αλλά
το δικό μας αίτημα είναι να

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Νωρίτερα το πρωί, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην
αρνητική απάντηση που έδωσε τη Δευτέρα 8
Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας,
στο αίτημα των εταιρειών Τotal και ENI για
χρήση των εγκαταστάσεων του λιμανιού για
περίοδο έξι μηνών και ενός χρόνου αντίστοιχα.
Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από
την είσοδο του λιμανιού και με λεωφορεία μεταφέρθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας από όπου
πραγματοποίησαν πορεία προς το Δημοτικό
Μέγαρο Λάρνακας όπου επέδωσαν υπόμνημα με
τις θέσεις τους, στο δήμαρχο Ανδρέα Λουρουτζιάτη.
Ζήτησαν αναθεώρηση της απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αξιώνοντας όπως οι απόψεις των
εργαζομένων ληφθούν σοβαρά υπόψη τόσο από

τις αρχές της πόλης όσο και από την κυβέρνηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παραλαμβάνοντας το υπόμνημα, ο δήμαρχος
Λάρνακας Ανδρέας Λουρουτζιάτης ανέφερε ότι
κατανοεί «την αγωνία που εκφράζει η διαμαρτυρία των εργαζομένων στο λιμάνι» και υποσχέθηκε ότι «το υπόμνημα θα σταλεί αμέσως σε όλα
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσθεσε
ότι «η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι
σεβαστή, ωστόσο η δική μου έκκληση και θέση
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να μην
κλείσουμε την πόρτα στην εταιρεία αλλά να
δώσουμε μια ευκαιρία μέσα από μια ολιγόμηνη
παράταση να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε
τις λειτουργίες, και τα οφέλη για την πόλη μας
αλλά λαμβάνοντας υπόψη και γενικότερα θέματα της ενέργειας».
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Α

ν και υποχρεωμένοι με
βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο να εφαρμόσουμε την
άδεια Πατρότητας, εντούτοις
εξ όσων διαφαίνεται η αναλογιστική μελέτη έχει θέσει προς
το παρών φρένο σε αυτή την
σκέψη.
Ενημερώνοντας την περασμένη
εβδομάδα την υποεπιτροπή
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, η υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου είπε ότι με βάση
αναλογιστική μελέτη η εισαγω-

Της Δέσποινας Ησαϊα

Ναι μεν αλλά… η εισαγωγή
της άδειας πατρότητας
23 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
Σε ό,τι αφορά το νέο Σχέδιο
Δράσης Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής, η
υπουργός είπε ότι είναι «φιλόδοξο», σημειώνοντας ότι καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι
δράσεις που περιλαμβάνονται
σε αυτό να μην έχουν μεγάλο
κόστος. Κύριος στόχος του

προγράμματα μαιευτικής φροντίδας, διεξαγωγή δωρεάν
προληπτικών εξετάσεων στα
παιδιά και εμβολιασμών, επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου σε υποχρεωτική
βάση με λειτουργία και κατά
τις περιόδους διακοπών και
εορτών, επέκταση ολοήμερου
σχολείου μέχρι τις 16.00, προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης για ενήλικες ώστε να

γή του θεσμού της άδειας
πατρότητας θα έχει επιπρόσθετο κόστος €10 εκ. και εξυπακούει αύξηση των εισφορών.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
πρέπει να γίνει. Είναι και επιταγή της ΕΕ», είπε, προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτή τη
στιγμή οποιαδήποτε αύξηση
των εισφορών θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα». Η
Υπουργός είπε ότι θα γίνει
ανταλλαγή απόψεων για το
θέμα ώστε να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για την εφαρμογή
του.

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Προανήγγειλε επίσης το νέο
σχέδιο τοποθέτησης άνεργων
νέων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για κατάρτιση, που θα
εφαρμοστεί το 2016 και θα
δίνει την ευκαιρία πρακτικής
εξάσκησης τριών μηνών σε
άνεργους νέους, με υποχρέωση
του εργοδότη να τους εργοδοτήσει για ένα χρόνο.

Σχεδίου είναι η εντατικοποίηση
των προσπαθειών για αντιμετώπιση του δημογραφικού
προβλήματος στην Κύπρο.
Περιλαμβάνει συνολικά 23
δράσεις που αφορούν, μεταξύ
άλλων, δομές φροντίδας (στόχος η αύξηση του αριθμού βρεφονηπιοκομικών
σταθμών
παγκυπρίως), διεύρυνση του
ωραρίου των δομών φροντίδας παιδιών ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε οικογένειες με τρία
ή περισσότερα εξαρτώμενα
τέκνα, προγράμματα υπηρεσίας «κατ’ οίκον νοσηλείας»,

μπορούν να εργοδοτηθούν,
περαιτέρω προώθηση της
ένταξης της διάστασης της
συμφιλίωσης οικογένειας και
εργασίας στην ατζέντα των
συλλογικών συμβάσεων, εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και
των ίσων ευκαιριών και της
ισομισθίας στο χώρο εργασίας
με μεθοδολογία και αξιολόγηση
μισθών στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα και εξέταση της
εισαγωγής της άδειας πατρότητας.
Η ΣΕΚ εδώ και πολλά χρόνια
διεκδικεί από την πολιτεία να
ενισχύει συνεχώς τις πολιτικές
της όχι αποκλειστικά σε σχέση
με τον εκσυγχρονισμό των υφι-

στάμενων νομοθεσιών αλλά με
την εφαρμογή μέτρων που να
συμβάλουν στην ανατροπή
στερεότυπων αντιλήψεων που
μας κρατούν αγκυλωμένους σε
παρωχημένες εποχές .
Τα τελευταία χρόνια έχει
υπάρξει μια αύξηση στον
αριθμό των ανδρών που λαμβάνουν άδεια πατρότητας στις
χώρες που ήδη εφαρμόζεται ο
θεσμός. Παρ' όλα αυτά ο αριθμός αυτός παραμένει σε πολύ
χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση
με τον αριθμό των γυναικών
που βρίσκονται σε άδεια
μητρότητας. Επί του παρόντος, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
εφαρμόζουν τη γονική άδεια
ενώ συζητείται έντονα στο
συμβούλιο υπουργών της Ε.Ε
να ρυθμιστεί μέσω οδηγίας η
υποχρέωση όλων των κρατών
μελών να εφαρμόσουν το
θεσμό της άδειας πατρότητας.
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Άλλο η γονική άδεια και
άλλο η άδεια πατρότητας
Επειδή υπάρχει διάχυτη η
αντίληψη πως η γονική άδεια
είναι η άδεια πατρότητας ,θα
πρέπει να διευκρινιστεί πως η
άδεια πατρότητας είναι εντελώς διαφορετικός θεσμός από
τη γονική άδεια.
Η άδεια Πατρότητας εάν εισαχθεί και στην Κύπρο θα είναι
αποκλειστικό δικαίωμα του
πατέρα ενώ η γονική άδεια η
οποία ήδη εφαρμόζεται στη
χώρα μας αποτελεί δικαίωμα
και των δυο γονιών.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
τονιστεί ότι η εφαρμογή αυτού
του δικαιώματος εκτός από το
γεγονός ότι στέλνει σημαντικά
μηνύματα στην κοινωνία για
αλλαγή πλεύσης στα θέματα
νοοτροπίας για το ρόλο των
δυο φύλων, συμβάλει σημαντικά στην ενεργότερη και πιο
ουσιαστική συμμετοχή του
πατέρα στη διαδικασία γέννησης του παιδιού του.

Κάθε φορά που μια χώρα προωθεί πολιτικές συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας συμβάλει σημαντικά στην
άμβλυνση του δημογραφικού εφιάλτη ο οποίος αργά και
σταθερά συνθλίβει τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
Ακόμη ένας σημαντικός λόγος για την ημικατεχόμενη
Κύπρο να προάγει πολιτικές που να ενισχύουν
τα ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας και της οικονομίας
ευρύτερα δηλαδή τους εργαζόμενους
και τις οικογένειες τους.
Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ήδη εφαρμόζεται ο θεσμός
της άδειας πατρότητας όπως για παράδειγμα στη Σουηδία
στη Δανία, στη Λιθουανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία,
Εσθονία, τη Λατβία και την Ελλάδα.
Στην κάθε χώρα η άδεια έχει διάρκεια από μία μέρα μέχρι
κάποιων εβδομάδων καθορίζοντας και τις προϋποθέσεις
για μερική ή ολική κάλυψη του δικαιώματος

• Μείζονα ζητήματα τέθηκαν στο μικροσκόπιο συνεδρίας του γενικού συμβουλίου της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ

T

Επιβεβλημένη αναγκαιότητα της εποχής
η ενίσχυση των κρατικών νοσοκομείων

ην πολιτική της ανανέωσης των συλλογικών
συμβάσεων για το 20172018, εξέτασε το γενικό
συμβούλιο της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
στην πρώτη τακτική του συνεδρία για
το 2016 που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου
στο οίκημα της ΣΕΚ. Παράλληλα τονίστηκε ότι θα πρέπει να ασκηθούν οι
ανάλογες πιέσεις για τη ενίσχυση των
κρατικών νοσοκομείων για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες και
απαιτήσεις.

Το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε προβλήματα διαφόρων κλάδων τόσο στην
κυβέρνηση όσο και στις Βρετανικές βάσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα του εποχικού προσωπικού και
συμφωνήθηκε όπως η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ επιμείνει στην επαναφορά των μισθών
των εποχικών εργατών στα επίπεδα
πριν τις 31/12/2014.
Το Γενικό Συμβούλιο αξιολόγησε θετικά

Τα μέλη του συμβουλίου επιβεβαίωσαν
πως η ανανέωση θα κινηθεί στο πλαίσιο της κατ’ αρχήν συμφωνίας που
επιτεύχθηκε μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κυβέρνησης,
και η οποία καθορίζει ότι οι μισθολογικές αυξήσεις θα κυμανθούν στο επίπεδο αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.
Εξουσιοδοτήθηκε η ηγεσία της Ομοσπονδίας να προχωρήσει στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων
των εργαζομένων στα κρατικά νοσοκομεία, υποστηρίζοντας παράλληλα την

ανάγκη αυτονόμησης των νοσοκομείων
και την ταχεία εφαρμογή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας.
Συμφωνήθηκε παράλληλα ότι θα πρέ-

πει να ασκηθούν οι αναγκαίες πιέσεις
για τη σωστή στελέχωση και ενίσχυση
των κρατικών νοσοκομείων για να μπορέσουν να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους.

τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα του 2015 και ενέκρινε τον
προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας για
το 2016.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Πέντε κακές συνήθειες

Πώς προκαλείτε άγχος
στο παιδί σας χωρίς
να το συνειδητοποιείτε

Α

ρκετοί πιστεύουν πως τα παιδιά δεν μπορούν να
αισθανθούν άγχος ή ακόμα πως δεν έχουν για
τίποτα να ανησυχούν. Παρόλα αυτά σχετικές έρευνες
έδειξαν πως τα παιδιά όχι μόνο αγχώνονται αλλά και
έχουν αίσθημα ανησυχίας για πράγματα που ενδέχεται να συμβαίνουν γύρω τους. Μάλιστα, σε αρκετές
περιπτώσεις πηγή άγχους είναι οι ίδιοι οι γονείς. Πώς
εν αγνοία τους οι γονείς προκαλούν άγχος στα μικρά
τους; Μάθετέ το πιο κάτω.
Είστε αγχωμένοι και… φαίνεται. Εσείς είστε τα πρότυπα για παιδιά σας
κι εσάς μιμούνται.
• Ώρα να αποφύγετε
Εάν εσείς έχετε μια
πράγματα που πληγώνουν τις αθώες ψυχούλες κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α
γεμάτη άγχος τότε
πολύ απλά το παιδί σας θα μάθει να μεγαλώνει σε
ένα αγχώδες περιβάλλον. Προσπαθήστε για χάριν
των παιδιών σας να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον
ηρεμίας ώστε να είστε σε θέση να αντιληφθείτε τι
πραγματικά συμβαίνει με το παιδί σας.
Κάνετε σχόλια που χωρίς να το συνειδητοποιείτε
πληγώνουν. Είτε σχολιάζοντας τα λερωμένα τους
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• Ιδού τι ωφέλιμο μπορείτε να κάνετε με λίγο ελαιόλαδο

Ε

κτός από τις γνωστές χρήσεις
του ελαιολάδου υπάρχουν και
άλλες τόσες που πρέπει να γνωρίζουμε!
Με το ελαιόλαδο μπορούμε να:
1. Να καθαρίσουμε μπογιά από τα
χέρια μας αν τρίψουμε λάδι με λίγο
αλάτι ή ζάχαρη. Η μπογιά θα φύγει
και το δέρμα μας θα μείνει καθαρό
και μαλακό!
2. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως ντεμακιγιάζ ματιών και
βλεφαρίδων, ακόμα και με τα αδιάβροχα προϊόντα!
3. Αν προσθέσουμε μία κουταλιά
λάδι σε ένα τέταρτο φλιτζανιού
χυμό λεμονιού έχουμε ένα πολύ
καλό γυαλιστικό επίπλων !
4. Μία πολύ μικρή ποσότητα ελαιόλαδου είναι ένα τέλειο ενυδατικό
προϊόν για την επιδερμίδα!
5. Mπορεί να γίνει ένα καλό και
άοσμο γυαλιστικό για τα παπούτσια!
6. Μπορούμε να λαδώσουμε τους
μεντεσέδες για να μην τρίζουν
7. Αν προσθέσουμε μερικές σταγόνες από το αγαπημένο μας αιθέριο
έλαιο σε 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο
έχουμε ένα ωραίο ενυδατικό έλαιο

για το μπάνιο μας
8. Αν βάλουμε πολύ λίγο λάδι σε
ένα καθαρό πανί μπορούμε να γυαλίσουμε τα ατσάλινα μαχαιροπίρουνα μας
9. Βοηθάει στην απαλή αποτρίχωση με το ξυραφάκι
10. Μία κουταλιά λάδι μαλακώνει
το λαιμό και ανακουφίζει από
πόνο και βήχα
11. Λίγο λάδι στις άκρες των μαλλιών για μισή ώρα, ενυδατώνει και
προστατεύει από την ψαλίδα
12. Λίγο ζεστό λάδι σ ένα βαμβάκι
ανακουφίζει από τον πόνο στα
αυτιά. Επίσης, λίγο λάδι με μία

θρυμματισμένη σκελίδα σκόρδο
θεραπεύει μολύνσεις του αυτιού
13. Με λαδάκι μπορούμε να καθαρίσουμε επιφάνειες από αυτοκόλλητα και ετικέτες
14. Το χρησιμοποιούμε για να ανάψουμε το καντήλι … ή μία λάμπα
λαδιού
15. Μπορούμε να βγάλουμε μία
κολλημένη τσίχλα από τα μαλλιά ή
από ένα ύφασμα αν την αλείψουμε
με λίγο λάδι για 10 λεπτά
16. Βοηθά στην επανόρθωση σκασμένων δερμάτινων ειδών
17. Ανακουφίζει από την φαγούρα
και την κοκκινίλα εξανθημάτων.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΦΟΡΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η
ρούχα είτε τα επιπλέον κιλά που ενδέχεται να έχουν,
δημιουργώντας εν αγνοία σας άγχος και ανησυχία
στα παιδιά σας. Αυτό δεν σημαίνει πως συνεχώς
πρέπει να κάνετε φιλοφρονήσεις στα παιδιά. Όμως,
όταν τους πείτε πως είναι τεμπέλικα και δεν έχουν
κανένα ταλέντο, τότε πολύ απλά αυτό πιστεύουν.
Τα πιέζετε πάρα πολύ. Να είστε προσεκτικοί όταν
πιέζετε τα παιδιά σας να κάνουν πράγματα που δεν
θέλουν. Όταν για παράδειγμα τα σπρώχνετε να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα που δεν αγαπούν . Προσπαθήστε να ακούτε τα παιδιά σας και να συζητάτε
μαζί τι πραγματικά θέλουν. Μιλήστε για τις αγαπημένες τους συνήθειες, για το τι πραγματικά τους αρέσει. Μην προσπαθήσετε να κάνετε τα παιδιά σας
όπως εσείς τα φαντάζεστε.
Τους δίνετε να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε λίγο
χρόνο… Μερικοί γονείς ακολουθούν έναν συγκεκριμένο κατάλογο με τις εργασίες που θα πρέπει να κάνουν
τα παιδιά τους. Πολλά παιδιά ενδέχεται να βρουν
αγχωτική αυτή τη διαδικασία μιας και όχι μόνο είναι
ένας μακρύς κατάλογος με δραστηριότητες αλλά
συχνά δεν μπορούν να ιεραρχήσουν σωστά από ποια
εργασία να ξεκινήσουν. Βάλτε στην κορυφή του καταλόγου τις τρεις πιο βασικές δραστηριότητες της
μέρας. Στη συνέχεια προσθέστε εργασίες μικρότερης
σημασίας χαρακτηρίζοντάς τις ως μπόνους.
Δεν δίνετε σε αυτά την προσοχή που αξίζουν. Ναι, η
καθημερινότητα είναι γεμάτη με δουλειές και τρέχετε
από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα παιδιά σας όμως
χρειάζονται εσάς. Χρειάζονται την αγάπη αλλά και
την προσοχή σας. Βρείτε τις ισορροπίες και δώστε
την απαραίτητη προσοχή στα παιδιά σας ώστε να
διώξετε μακριά τους το άγχος και τις ανησυχίες.

βαρεμάρα στην εποχή μας είναι
ένα συχνό φαινόμενο, παρόλο
που υπάρχουν τόσα ερεθίσματα
και τόσες επιλογές ή διέξοδοι για
δραστηριότητες. Η βαρεμάρα
συνήθως συνοδεύεται με εκνευρισμό. Συχνά δε, η βαρεμάρα γίνεται
αιτία να διαλυθούν σχέσεις ή να
εκδηλώσει το άτομο αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

έλλειψη φωτός / πράνα / chi / βιοενέργειας / οργόνης. Ενεργειακή
μόλυνση είναι το φόρτωμα του
ενεργειακού μας πεδίου με σκοτεινές σκεπτομορφές και αστρικές
οντότητες που ρουφάνε την ενέργειά μας, δηλαδή και πάλι ουσιαστικά είναι έλλειψη ενέργειας. Και

ΚΑΘΑΡΣΗ
Έτσι λοιπόν η λύση για το ξεπέρασμα της βαρεμάρας είναι η κάθαρση σε φυσικό και ενεργειακό επίπεδο, και η ενεργοποίηση του εαυτού
μας με το διαλογισμό και τη προσευχή. Δηλαδή το σώμα και ο νους
μας χρειάζονται αποτοξίνωση, το

Ποιες είναι όμως οι αιτίες της
βαρεμάρας;
Η βαρεμάρα έχει βασικά δύο επίπεδα, φυσικό και συναισθηματικόνοητικό. Δηλαδή κάποιος μπορεί
να έχει σωματική ζωτικότητα αλλά
ο νους του να είναι βαρύς και μηδιαυγής, και το αντίστροφο,
κάποιος μπορεί να έχει σχετική
διαύγεια νου αλλά το σώμα να
είναι ‘βαρύ’. Βέβαια αν το σώμα
είναι βαρύ και τοξινωμένο, είναι
σπάνιο ο νους να είναι αρκετά
διαυγής γιατί οι τοξίνες του σώματος θα προκαλέσουν και τοξίνωση
του νου, αλλά μπορεί ο νους να
εκδηλώνει μια φαινομενική διαύγεια που είναι όμως μηχανική.
Άλλωστε η βαρεμάρα είναι η προβληματική κατάσταση της έλλειψης δημιουργικότητας, έλλειψη η
οποία οδηγεί σε μηχανιστικούς
τρόπους συμπεριφοράς και σκέψης, και μας κάνει να ξοδεύουμε τη
ζωή μας χωρίς ουσιαστικό έργο,
χωρίς να την ζούμε πραγματικά κι
αυθεντικά.
Γενικά η βαρεμάρα είναι αποτέλεσμα έλλειψης ενέργειας, και σωματικής ή ενεργειακής μόλυνσης.
Έλλειψη ενέργειας εννοούμε την

• Βαρεμάρα, μια πνευματική
ασθένεια

σωματική μόλυνση είναι το φόρτωμα του σώματος με τοξίνες, από
ακατάλληλες και βαριές τροφές ή
από φάρμακα και χημικά. Τα χημικά γενικώς παραλύουν τον άνθρωπο πνευματικά, ενώ οι βαριές τροφές, όπως τα κρέατα και οι πολυμαγειρεμένες κι επεξεργασμένες
τροφές, επειδή είναι δύσπεπτες
και έχουν χάσει τα ένζυμά τους,
κάνουν το σώμα να σπαταλά πολύ
ενέργεια για να τις μεταβολίσει, με
αποτέλεσμα την κόπωση και τη
βαρεμάρα αλλά και τον εκνευρισμό
ή την αεικινησία.

μεν με μια καθαρή φυτοφαγική
δίαιτα (με ωμά λαχανικά όσο το
δυνατόν) και ο δε με τον εξαγνισμό
που φέρνει ο διαλογισμός και η
προσευχή.

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
Στην ησυχία του διαλογισμού
μένουμε ‘ανοιχτοί’ και γεμίζουμε
ξανά από ενέργεια, κι έτσι ανακτούμε τη δημιουργικότητα και τη
χαρά μας και ξεπερνάμε την τραγική ασθένεια που μας στερεί τη ζωή
και που λέγεται βαρεμάρα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
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Η θετική διάθεση ωφελεί πολλαπλώς
την απόδοση σας
Σ

την εποχή της πολυεπίπεδης κρίσης, η εργασιακή
πραγματικότητα μπορεί να
χαρακτηρίζεται από πίεση, να
μην είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη και να προξενεί άγχος και
κούραση. Επειδή, όμως, στον
εργασιακό μας χώρο περνάμε
ένα σημαντικό μέρος της ημέρας, ας προσπαθήσουμε να
επικεντρωθούμε στη θετική
πλευρά της δουλειάς μας. Η
Ναταλία Κακούρου, MSc, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας,
προσδιορίζετα βήματα που θα
σας βοηθήσουν να αλλάξετε
στάση και να δείτε τη δουλειά
σας με θετικό «μάτι».
1. Η σημασία της εργασίας
για σας
Για να λαμβάνετε ικανοποίηση
από την εργασία σας θα χρειαστεί να ξέρετε ποια σημασία
έχει η δουλειά για σας. Είναι
απλά ένα μέσο βιοπορισμού ή
καλύπτει κι άλλες ανάγκες
όπως, για παράδειγμα, την
ανάγκη σας για δημιουργία;
Βρίσκοντας το προσωπικό σας
νόημα στη δουλειά θα μπορέσετε να βελτιώσετε το πώς την
αντιμετωπίζετε, να αξιολογήσετε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια
τι σας γεμίζει και τι σας απωθεί στην τωρινή σας δουλειά
και να βρείτε περισσότερα
κίνητρα για την καριέρα σας.
Με αυτόν τον τρόπο ακόμα
μπορείτε να ενισχύσετε τα
θετικά στοιχεία της εργασίας
σας και να βελτιώσετε εκείνα
που δε σας ικανοποιούν.
2. Η διαχείριση της σταδιοδρομίας σας είναι προσωπική σας υπόθεση
Σημαντικό βήμα για να απολαμβάνετε περισσότερο την
εργασία σας είναι να αναλάβετε προσωπικά την εξέλιξη για
την καριέρα σας. Δημιουργήστε το προσωπικό σας πλάνο
καριέρας, θέστε εργασιακούς
στόχους τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο και δουλέψτε
προς την κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων σας.
Πολλές φορές, στην επαγγελματική μας ανέλιξη επιδρούν
και εξωγενείς παράγοντες που
δε μπορούμε να τους ελέγξουμε, θυμηθείτε όμως ότι όταν
γνωρίζουμε πού θέλουμε να
είμαστε επαγγελματικά σε
μερικά χρόνια είναι πιο εύκολο
να κάνουμε εκείνες τις επαγγελματικές επιλογές που θα
μας φέρουν πιο κοντά στο
στόχο αυτό και να κινητοποιηθούμε πιο έντονα για την υλοποίηση τους, να αποκτήσουμε
πιο ξεκάθαρη εικόνα για το
ρόλο της τωρινής μας εργασίας στην εξέλιξη της καριέρας και να προσδώσουμε ένα
διαφορετικό νόημα στη δουλειά μας. Μάλιστα, κάποιες

φορές, η λύση για ενίσχυση
της εργασιακής ικανοποίησης
δεν είναι αλλαγή εργασιακού
χώρου αλλά εσωτερική μετακίνηση σε κάποιο άλλο τμήμα
του υπάρχοντος εργασιακού
χώρου.
3. Το πώς αντιμετωπίζετε τις
καταστάσεις έχει σημασία
Η εργασιακή σας πραγματικότητα μπορεί να ενέχει δυσκολίες σε καθημερινό επίπεδο,
όμως ο τρόπος που αντιμετωπίζετε τις εκάστοτε συνθήκες
μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Αποφύγετε να μπείτε στη διαδικασία να γκρινιάζετε/ παραπονεθείτε για αυτά που σας
συμβαίνουν ή να αρχίσετε να
σκέφτεστε πόσο διαφορετικά

αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά πιθανές αντιξοότητες
ή να μην πετυχαίνουμε τους
στόχους που έχουμε βάλει. Η
λύση είναι να αποδεχτείτε ότι
στην εργασιακή σας καθημερινότητα θα υπάρχουν και
“κακές” μέρες και να προσπαθείτε να μαθαίνετε και να βελτιώνεστε μέσα από τις αποτυχίες σας.
5. Να είστε συνεπείς στις
υποχρεώσεις σας

Η μη υλοποίηση κάποιας
επαγγελματικής υποχρέωσης
μπορεί να σας γεμίσει με
άγχος, να επιδεινώσει τα
αρνητικά σας συναισθήματα
απέναντι στη δουλειά και να
θίξει την αξιοπιστία σας ως
εργαζόμενης.
Η καταγραφή
των υποχρεώσεων σε λίστα,
η τήρηση των
προθεσμιών
και του χρονοδιαγράμματος,
η
αποφυγή
αναβολής
συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων και η
• Χρήσιμα βήματα για να αντιμετωπίζετε αποτελεσματική διαχείριαποτελεσματικά κατάστασεις
ση του φόρτου
στον εργασιακό σας χώρο
εργασίας θα
σας
βοηθήμπορεί να είναι τα πράγματα
σουν να είστε συνεπείς απέναστο μέλλον και να αγχωθείτε
ντι στις επαγγελματικές σας
υπερβολικά για μία πιθανή
υποχρεώσεις, να αναγνωρίζεμελλοντική εξέλιξη των εργαται η δουλειά σας και να λαμσιακών σας ζητημάτων. Αυτή
βάνετε την εργασιακή ικανοη αντιμετώπιση θα επιδεινώποίηση που σας αξίζει.
σει την απογοήτευση σας για
6. Δημιουργήστε τις συνθήκες
τη δουλειά και δε θα σας βοηπου θα σας γεμίζουν με θετιθήσει να βρείτε ουσιαστική
κή ενέργεια
λύση για το ζήτημα που σας
Για να πηγαίνετε με θετική διάαπασχολεί.
θεση στη δουλειά σας, δημιΑντίθετα, προσπαθήστε να
ουργήστε στον εργασιακό σας
εστιάσετε στο παρόν και να
χώρο τις συνθήκες που θα λειοργανωθείτε με τον καλύτερο
τουργούν ευεργετικά στην
τρόπο για να ανταποκριθείτε
ψυχολογία σας. Προσεγγίστε
στις υποχρεώσεις σας. Ακόμα,
τους
συναδέλφους
σας,
μη διστάσετε να ζητήσετε βοήανταλλάξτε απόψεις πέρα από
θεια σε περίπτωση που τη
τα θέματα της δουλειάς και μη
χρειαστείτε. Τέλος, για να βλέδιατηρείτε μόνο τυπικές σχέπετε τη δουλειά σας πιο θετισεις μαζί τους. Επιπλέον αποκά, αποφύγετε ερεθίσματα και
φύγετε συμπεριφορές που
ανθρώπους που σας προξεμπορεί να ενοχλήσουν ή να
νούν αρνητισμό, δώστε την
δημιουργήσουν αρνητική εικόπροσοχή στα στοιχεία που σας
να για το άτομο σας, όπως το
κινητοποιούν στον εργασιακό
κουτσομπολιό, καλλιεργήστε
σας χώρο, προσπαθήστε να
έναν υγιή ανταγωνισμό, βοηβελτιώσετε τα αρνητικά στοιθήστε συνεργάτες σας είτε σε
χεία και συμπεριλάβετε στο
προσωπικά είτε σε ζητήματα
καθημερινό σας πρόγραμμα
δουλειάς αν χρειάζονται τη
δραστηριότητες της εργασίας
βοήθεια σας και δημιουργήστε
σας που σας κεντρίζουν το
κλίμα εμπιστοσύνης. Με αυτόν
ενδιαφέρον.
τον τρόπο, όχι μόνο θα βελ4. Μάθετε να αντιμετωπίζετε
τιωθεί το κλίμα στη δουλειά
τις απογοητεύσεις
αλλά και εσείς θα ωφεληθείτε
γιατί θα βελτιωθεί η ψυχολοΗ εργασία δε μας επιφυλάσσει
γία σας και η εικόνα που έχετε
πάντα επιτυχίες και θετικές
για τη δουλειά σας, γεγονός
ημέρες. Αντίθετα, κάποιες ημέπου θα επηρεάσει θετικά και
ρες μπορεί να μην έχουμε τη
την εργασιακή σας απόδοση.
διάθεση και τη δύναμη να

11

Ευγένεια καλοσύνη και ομαδικότητα
σημαντικά κλειδιά επιτυχίας

Τ

α προβλήματα στο χώρο εργασίας είναι αναπόφευκτα. Η
ένταση και το στρες που δημιουργούν μπορεί να οδηγήσουν σε
συμπεριφορές που δυσκολεύουν τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων.
Παράλληλα υπάρχουν και άνθρωποι που παρουσιάζουν αγενή ή
επιθετική συμπεριφορά. Ακόμη και οι πιο ήπιοι άνθρωποι δυνατόν να έχουν τις κακές τους μέρες και χωρίς να το θέλουν να εξωτερικεύουν μια αγένεια, θυμό ή επιθετικότητα.
Η αγένεια, η χοντροκοπιά, η απουσία της ευαισθησίας για το τι
βιώνουν οι άλλοι, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε εκτροπές και
να δημιουργήσουν καταστάσεις όξυνσης, επιθετικότητας και
συγκρούσεων.
Οι καταστάσεις αυτές είναι ανεπιθύμητες για όλους. Οι εργαζόμενοι δεν συγκεντρώνονται στη δουλειά τους, χάνουν ενέργεια και
χρόνο σε αντιπαραθέσεις, υποφέρουν ψυχολογικά και κάποτε οι
συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.
Για τους εργοδοτικούς οργανισμούς, οι καταστάσεις αυτές οδηγούν σε μείωση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και
κερδοφορίας. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που εταιρείες
χάνουν ικανούς υπαλλήλους λόγω του ότι αυτοί διαλέγουν να
φύγουν και να αλλάξουν εργοδότη εξαιτίας ανεπιθύμητων καταστάσεων μεταξύ συναδέλφων.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι είναι προς το συμφέρον όλων να
υπάρχουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στο επαγγελματικό περιβάλλον. Για αυτό χρειάζεται να καλλιεργείται η
ευγένεια και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των συναδέλφων.
Σίγουρα δεν είναι
πάντοτε
κάτι √ Πώς να τσιμεντώσετε τον αμοιβαίο
εύκολο. Απαιτείσεβασμό στον χώρο εργασίας
ται
διαχρονική,
√ Αστειάκια και μεικροπειράγματα
ειλικρινής προμε μέτρο και πολλή προσοχή
σπάθεια, κάποτε
λιγότερη κάποτε
πολύ περισσότερη, για να επιτυγχάνεται και να διατηρείται το κλίμα των καλών
σχέσεων που είναι για όλους καρποφόρο.
Υπάρχουν τρόποι για να επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι. Ας μην
ξεχνούμε βέβαια ότι είναι τα μικρά καθημερινά πράγματα που
μπορούν να κτίζουν ισχυρές λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των
ανθρώπων.
Επιπρόσθετα δεν πρέπει να αναμένουμε ότι οι άλλοι είναι τέλειοι.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν τις δυσκολίες και τις ατέλειες τους. Για
αυτό είναι βασικό να ξέρουμε να συγχωρούμε και να είμαστε ως
ένα βαθμό επιεικείς στις απαιτήσεις μας από τους άλλους.
Το χαμόγελο, η θετικότητα και η αισιοδοξία βοηθούν όλους. Προσφέρετέ τα στους συναδέλφους σας, δείξτε τους εγκαρδιότητα
όταν τους χαιρετάτε ή στις αλληλεπιδράσεις σας μαζί τους. Αυτά
συμβάλλουν στη δημιουργία καλού κλίματος στο επαγγελματικό
σας περιβάλλον.
Προσπαθείτε να είστε ευχάριστοι και στο βαθμό που μπορείτε,
εξυπηρετικοί. Στις επικοινωνίες με τους συναδέλφους σας χρειάζεται υπομονή και καθαρότητα σκέψεων ή μηνυμάτων. Εάν προσθέτετε σε αυτές και λίγο προσωπικό χρώμα και εκτίμηση, τότε
ενδυναμώνετε τη σχέση σας.
Είναι σημαντικό να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια, για να έχετε
ορθή και καθαρή επικοινωνία με τους συνάδελφους σας. Σιγουρευτείτε ότι καταλάβατε καλά αυτά που θέλουν να σας πουν.
Ζητείστε διευκρινίσεις εάν έχετε αμφιβολία. Μπορείτε επίσης να
τους επαναλάβετε αυτά που σας είπαν, ρωτώντας τους εάν εσείς
τα καταλάβατε καλά όπως τα εννοούν.
Με το ίδιο τρόπο, πρέπει να σιγουρεύεστε ότι και οι συνάδελφοι
σας κατάλαβαν καλά αυτά που θέλετε να τους μεταφέρετε. Δώστε
τα μηνύματα σας όσο πιο απλά και καθαρά γίνεται.
Χωρίς να σιγουρευτείτε, μην υποθέτετε ότι τα δικά σας μηνύματα
έχουν περάσει σωστά. Πολλές φορές αυτά που για σας είναι
οφθαλμοφανή, για άλλους δεν είναι έτσι.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απίστευτο αλλά αληθινό

Μ

πορεί οι θερμοκρασίες
που υπάρχουν εδώ να
μη συνάδουν με την… ηλιοθεραπεία ωστόσο το μέρος
με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στον κόσμο είναι το
ακατοίκητο νησί του Καναδά Ellesmere κατά τον μήνα
Μάιο. Ο τελευταίος μήνας
της άνοιξης είναι και ο πιο
ηλιόλουστος, με 65,4% της
μέρας να έχει ήλιο, το οποίο
ισούται με πάνω από 15
ώρες ηλιοφάνειας αν και με
θερμοκρασία -10 βαθμούς
Κελσίου.

Στον Αρκτικό Κύκλο επικρατεί το

φαινόμενο γνωστό και ως «μεταμεσονύκτιος ήλιος», που σημαίνει
ότι ο ήλιος δεν πέφτει κάτω από

τον ορίζοντα για το μεγαλύτερο
μέρος του καλοκαιριού, με την
πιθανότητα 24ωρης ηλιοφάνειας.

Η κατάσταση βέβαια αναστρέφεται τελείως κατά τη διάρκεια του
Δεκεμβρίου και της «πολικής
νύχτας», όταν ο ήλιος
εξαφανίζεται για εβδομάδες ολόκληρες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες αν θέλουμε να αναζητήσουμε τα μέρη με την
περισσότερη ηλιοφάνεια
στο σύνολο του χρόνου,
τότε η Έρημος Σαχάρα
στον Νίγηρα και η περιοχή ανάμεσα στη Χαβάη
και το Κιριμπάτι είναι
αυτές που ο ήλιος τούς χαρίζει
απλόχερα το φως του όλο το
έτος.

«Ανασήκωσε την Πλάτη...»
Τ

ι γράφει η σημαία – αίσχος
στον Πενταδάκτυλο

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Η τεράστια σημαία του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους
στον Πενταδάκτυλο, δημιουργήθηκε την δεκαετία
του 1980 για να προκαλεί.
Για να προκαλεί τους
ανθρώπους που έφυγαν
από τα σπίτια τους το
1974. Δημιουργήθηκε για
να προκαλεί τους Κύπριους και να τους υπενθυμίζει καθημερινά ότι οι τόποι
τους και τα σπίτια τους
τελούν υπό κατοχή.Και αν κάποτε
η νύχτα έσβηνε την πρόκληση, το
ίδιο αρρωστημένο μυαλό που

αποφάσισε την δημιουργία της,
αποφάσισε να της βάλει...
λαμπάκια που θα αναβοσβήνουν
το βράδυ. Πρόκληση και
κακογουστιά, που αργότερα (πάντα το ίδιο
αρρωστημένο
μυαλό)
θέλησε να την βάλει στο
Βιβλίο Γκίνες ως τη
μεγαλύτερη
φωτεινή
σημαία!
Η σημαία έχει 425 μέτρα
πλάτος και 250 μέτρα
ύψος. Σ΄αυτήν αναγράφεται η φράση "Ne mutlu
Türküm diyene" που σημαίνει "Τι
ευτυχία το να μπορεί να λέει
κάποιος ότι είναι Τούρκος".

Η φράση αυτή ανήκει στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ που χρησιμοποίησε τη φράση αυτή στην

Σ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Σύμφωνα με τον Zandan, όταν
κάποιος λέει ψέματα, υποσυνείδητα αλλάζει τον τρόπο ομιλίας
του. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι
ιστορίες που βασίζονται σε
φανταστικές εμπειρίες είναι
γλωσσικά διαφορετικές από εκείνες που βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες.
Δείτε μερικές από τις μεγαλύτερες
διαφορές στον τρόπο ομιλίας,

όταν κάποιος λέει ψέμματα:
Οι ψεύτες αποφεύγουν να αναφέρονται στους εαυτούς τους: Ποια
πρόταση ακούγεται πιο λάθος;
“Απολύτως κανένα πάρτι δεν
έγινε σε αυτό το σπίτι”, ή “Δεν
έκανα κανένα πάρτι εδώ”, λέει ο
Zandan. Αν συμφωνείτε και εσείς

ότι ο τελευταίος τρόπος ακούγεται πιο ειλικρινής, αυτό είναι
επειδή οι ψεύτες τείνουν να αποστασιοποιούνται από τις ψευδείς
δηλώσεις τους.
Ψεύτες τείνουν να κάνουν αρνητική αυτοκριτική: Παρά το γεγονός
ότι, από τη φύση τους, οι ψεύ-

Η

καθαρή και λεία επιδερμίδα είναι η επιθυμία κάθε γυναίκας.

Το καθαρό και υγιές δέρμα είναι ο, τι πιο
σημαντικό. Τα πινέλα του makeup, η ζέστη
του καλοκαιριού και η συνεχής έκθεση του
δέρματος στο καυσαέριο δημιουργούν πρόβλημα, όπως τα σπυράκια ή τα μαύρα στίγματα. Καλό είναι αν αντιμετωπίζετε έντονο
πρόβλημα να συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας. Σε περίπτωση που θέλετε να καταπολεμήσετε ένα απλό σπυράκι υπάρχει λύση και
βρίσκετε σπίτι σας.

Παγάκι: Σε μία πετσέτα τοποθετείστε ένα
παγάκι και βάλτε στο σημείο που έχετε το
σπυράκι για περίπου 10′. Στη συνέχεια ρίξτε στην
περιοχή λίγο κολλύριο κατά της κοκκινίλας. Με
αυτό τον τρόπο θα ξεφορτωθείτε αμέσως το πρόβλημα.
Μηλόξυδο: Το μηλόξυδο είναι θαυματουργό για
τέτοιες περιπτώσεις. Φτιάξτε μία μάσκα από 1 κ.
σούπας μηλόξυδο και 3 κ. σούπας νερό.
Βουτήξτε το σε βαμβάκι και ύστερα εφαρμόστε στο
σημείο για 10′. Μετά από κάθε εφαρμογή του
συγκεκριμένου προϊόντος μην ξεχνάτε να βάζετε
ενυδατική για να αποφύγετε την ξήρανση του δέρματος.
Βρώμη: Άκρως ευεργετική η δράση της. Κατάλληλη
για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε λίγη βρώμη
με νερό στο μπλέντερ ώσπου να πάρουν τη μορφή
πάστας. Ύστερα απλώστε στο πρόσωπο για 20′.
Ξεπλύνετε με άφθονο χλιαρό νερό.
Μέλι με λεμόνι: Ρίξτε πάνω στο σπυράκι μερικές
σταγόνες λεμονιού. Στη συνέχεια βάλτε λίγο μέλι
πάνω στο σημείο και κολλήστε ένα τσιρότο.
Αφήστε το να δράσει όλη νύχτα και το πρωί θα
έχετε απαλλαγεί από το πρόβλημα. Σε περίπτωση
που έχετε ευαίσθητο δέρμα βάλτε μόνο μέλι.

10η Επέτειο της δημιουργίας της
Τουρκικής Δημοκρατίας, στις 29
Οκτωβρίου του 1933.

Οι ψεύτες αποφεύγουν να αναφέρονται στους εαυτούς τους;
ε κανέναν δεν αρέσει να
του
λένε
ψέματα.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει
κάποιος τρόπος για να
καταλάβουμε αν ένα άτομο
ψεύδεται ή όχι, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, τις
οποίες αν τις προσέχετε
μπορεί και να… γλιτώσετε.
Στην ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης του TED-Ed,
ο Noah Zandan, ιδρυτής και
Διευθύνων Σύμβουλος της
Qualified Communications,
μιας εταιρείας αφιερωμένης στη βελτίωση του τρόπου αλληλεπίδρασης των
ανθρώπων, μοιράζεται κάποιες
χρήσιμες συμβουλές για το πώς
μπορεί κανείς να “αποκρυπτογραφήσει” ένα ψέμα.
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Απλά μυστικά για να εξαφανίσετε
τα σπυράκια στο λεπτό
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το πιο ηλιόλουστο μέρος του κόσμου!

τες… ψεύδονται, πολλές φορές
αισθάνονται ένοχοι για τις παραπλανητικές τους ιστορίες. Σύμφωνα με τον Zandan, αυτό βγαίνει
και ως μια γλωσσική τάση προς
την αρνητική διατύπωση. Για
παράδειγμα, ένα ψέμα μπορεί να
είναι: “Συγγνώμη, η ηλίθια μπαταρία του τηλεφώνου μου τέλειωσε. Το
μισώ αυτό το πράγμα”.
Απλοϊκή ορολογία,
αλλά με πολύπλοκη
διατύπωση: Δεδομένου ότι οι εγκέφαλοί
μας αγωνίζονται για
να “χτίσουν” ένα
πολύπλοκο ψέμα, ο
Zandan εξηγεί ότι οι
ψεύτες τείνουν να
εξηγούν τα (ψευδή)
γεγονότα με απλούς
όρους.
Ωστόσο,
παρόλο που μπορεί να έχουν
πρόβλημα να επινοήσουν μια
πολυεπίπεδη ψευδή ιστορία, θα
πουν συχνά το ψέμα τους με
πολύπλοκη/μπερδεμένη διατύπωση, προσθέτοντας για παράδειγμα κάποια εντελώς περιττή
λεπτομέρεια.

Έλαιο τσαγιού: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο
για όλους τους τύπους δέρματος. Το μόνο που έχετε
να κάνετε είναι να ρίξετε μερικές σταγόνες πάνω
στα σπυράκια.

Πανεπιστημιακός κόκορας…
Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, βοτανολόγος,
ερευνούσε σε ένα χωριό τη φύση.

Σοβαρά … αστειάκια
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Ξάφνου πιάνει μια τρομακτική καταιγίδα και
μουσκεμένος όπως είναι χτυπάει την πρώτη
πόρτα που βλέπει.
Του ανοίγει μια κυρία που ο άντρας της έλειπε μετανάστης χρόνια.
Τον βάζει μέσα, τον περιποιείται, του δίνει
στεγνά ρούχα και του δίνει να φάει.
Αφού φάγανε, τον οδήγησε στο δωμάτιο του
και τον ρώτησε αν χρειάζεται κάτι άλλο…
– Όχι εμείς οι πανεπιστημιακοί είμαστε ολιγαρκείς, έχουμε τα βιβλία μας, τις σημειώσεις
μας…

– Καλώς, απάντησε και έφυγε.
Μετά μια ώρα και αφού σκεφτόταν ότι μετά από
τόσα χρόνια ένας άνδρας ήταν και πάλι στο σπίτι
της, φοράει ένα σέξυ νυχτικό και πάει να ρωτήσει αν
θέλει κάτι…
– Όχι εμείς οι πανεπιστημιακοί είμαστε ολιγαρκείς,
έχουμε τα βιβλία μας, τις σημειώσεις μας…
– Καλώς, απάντησε και έφυγε.
Το ίδιο σκηνικό άλλες δυο φορές, αλλά μάταια.
Το άλλο πρωί, καθώς έτρωγαν πρωινό στην αυλή με
τα αρνάκια, τα κατσικάκια και τα λοιπά ζώα του
σπιτιού, ο καθηγητής παρατηρεί ότι υπάρχουν μόνο
2 κότες και 10 κοκόρια.
Περίεργος ρωτάει γιατί οι κόκορες είναι περισσότεροι από τις κότες και όχι το αντίθετο.
Και η κυρία του απαντάει:
– Α, μην τους βλέπετε έτσι. Ο ένας είναι πηδηχτούλης, οι άλλοι είναι πανεπιστημιακοί.
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Ισορροπήστε τις διατροφικές σας επιλογές σε βάθος χρόνου
• Πίνετε πολλά υγρά
Οι ενήλικοι πρέπει να πίνουν τουλάχιστον 1.5 λίτρο υγρών ημερησίως! Ή ακόμα περισσότερο αν
κάνει πολλή ζέστη ή αν είναι
σωματικά δραστήριοι. Το απλό
νερό βρύσης είναι προφανώς μια
καλή πηγή υγρών αλλά η ποικιλία
μπορεί να είναι και απολαυστική
και υγιεινή. Εναλλακτικές επιλογές
είναι οι χυμοί, τα αναψυκτικά, το
τσάι, ο καφές, το γάλα, κ.τ.λ.

χρειάζεται να είστε αθλητές για να
γίνετε δραστήριοι!
• Ξεκινήστε τώρα! Και κάντε τις
αλλαγές σταδιακά
Οι σταδιακές αλλαγές στον τρόπο
ζωής είναι πιο εύκολες από τις
δραστικές αλλαγές αμέσως. Για

• Κινηθείτε
Όπως είδαμε, πολλές θερμίδες και
λίγη σωματική δραστηριότητα
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα
αύξηση του σωματικού βάρους. Η
μέτρια σωματική δραστηριότητα
βοηθά στην καύση αυτών των επιπλέον θερμίδων. Είναι επίσης καλή
για την καρδιά και το κυκλοφορικό
σύστημα και για τη γενικότερη
υγεία και ευεξία. Άρα, βάλτε τη
σωματική δραστηριότητα στο
καθημερινό σας πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε τις σκάλες αντί του
ασανσέρ (προς τα πάνω και προς
τα κάτω!). Πηγαίνετε μια βόλτα στο
μεσημεριανό σας διάλειμμα. Δεν

1 φιλέτο φρέσκος σολομός 200 γρ.
περίπου με το δέρμα, 1 κύβο λαχανικών, 1 φλ. φακές ψιλές, 1 κλαδάκι θυμάρι και ένα φύλλο δάφνη,
100 γρ. πράσινα ψιλά φασόλια, 34 κ.σ. ελαιόλαδο, 1 μικρό ξερό
κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 φρέσκα
τρυφερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 1
κλωνάρι σέλερι ψιλοκομμένο, 1
καρότο τριμμένο, 1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε λεπτά μπαστουνάκια, 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο, 2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο.
Για το ντρέσινγκ μουστάρδας: 2
κ.σ. μουστάρδα, 2 κ.σ. κόκκινο ξίδι,
4 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι.
Εκτέλεση:

Λιώνουμε τον κύβο λαχανικών με 1
κ.σ. ελαιόλαδο. Αλείφουμε τον
σολομό.
Χαράζουμε ελαφρά (3-4 κάθετες
χαρακιές στο κέντρο του φιλέτου)

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

τρεις μέρες, καταγράψτε τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνετε
στα κυρίως και ενδιάμεσα γεύματα
– Μήπως τρώτε πολύ λίγα φρούτα
ή/και λαχανικά; Μια καλή αρχή
είναι να προσπαθήσετε να τρώτε
ένα παραπάνω φρούτο ή μία μερίδα λαχανικών την ημέρα. Μήπως
τα αγαπημένα σας φαγητά έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και
σας κάνουν να παίρνετε βάρος;
Μην τα αποκλείσετε, και νιώσετε
δυστυχισμένοι αλλά προσπαθήστε
να επιλέξετε εκδοχές τους χαμηλές
σε λιπαρά ή να τρώτε μικρότερες
ποσότητες. Και αρχίστε να χρησιμοποιείτε τις σκάλες στη δουλειά!
• Να θυμάστε ότι η ισορροπία
είναι το παν
Δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά»
τρόφιμα, μόνο καλή ή κακή διατροφή. Μη νιώθετε ενοχές για τα τρόφιμα που σας αρέσουν αλλά καταναλώστε τα με μέτρο και επιλέξτε
άλλα τρόφιμα που θα σας παρέχουν την ισορροπία και την ποικιλία που απαιτούνται για καλή
υγεία.

Φακές στο τηγάνι με φρέσκο σολομό και
ντρέσινγκ μουστάρδας

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Υλικά:
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το δέρμα του
σολομού. Το ψήνουμε σε δυνατή
φωτιά σε αντικολλητικό τηγάνι για
2' από την πλευρά της πέτσας να

ροδίσει καλά. Το αναποδογυρίζουμε σε ταψάκι με την πέτσα προς τα
πάνω να την βλέπουμε και ψήνουμε για 7'-8' στους 200ºC, ανάλογα
με το πάχος του ψαριού από 7'-10'
.
Ξεπλένουμε τις φακές, τις νεροβράζουμε για 2'-3' και πετάμε το
νερό. Τις βράζουμε σε καθαρό νερό

ΚΡΙΟΣ: Πάθος, ελευθερία και ενθουσιασμός θα
εμφανιστούν στις ψυχικές σας διαθέσεις, γεγονός
που θα σας δραστηριοποιήσει. Δεν πρόκειται να
αφήσετε να πάει χαμένο ούτε λεπτό, γεμάτη θα
είναι η μέρα σας. Οι συζητήσεις στις οποίες θα
λάβετε μέρος, θα σας δώσουν την ευκαιρία να προβάλετε απόψεις, ιδέες και σχέδια, εκφραστείτε με
ειλικρίνεια, θα κερδίσετε τις εντυπώσεις.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα αφήσετε στην μπάντα ό, τι σας κουράζει και ό, τι σας φθείρει ψυχολογικά, τώρα θα
πάρετε τη ριζική απόφαση να πολεμήσετε ανασταλτικούς παράγοντες, είτε αυτοί είναι πρόσωπα
είτε εσωτερικές φοβίες. Αναπτερώνεται το ηθικό
σας, θα ανακτήσετε τις ψυχικές σας δυνάμεις και
τα γεγονότα θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια ολοκαίνουρια αρχή, επαγγελματική ή ερωτική.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Νέες καταστάσεις ανοίγοντε στη ζωή σας
με καινούριους ορίζοντες. Μην αρνηθείτε καμία
πρόταση είτε ερωτική είτε επαγγελματική, γιατί το
αποτέλεσμα που θα προκύψει θα βελτιώσει ολόκληρη τη ζωή σας. Φανείτε ανοιχτοί στα νέα ενδεχόμενα, διοχετεύστε τη δεκτικότητά σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Να βάλετε στην άκρη ευαισθησίες και
ηττοπάθειες και να προχωρήσετε με αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και ενέργειες διεκδίκησης. Θα

με ένα κλαδάκι θυμάρι και ένα
φύλλο δάφνη μέχρι να είναι αλ ντέντε. Να μην λιώσουν, περίπου 20'.
Ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε
για 4'-5', ανακατεύοντας ,το κρεμμύδι, το σέλερι και το άσπρο μέρος
των φρέσκων κρεμμυδιών.
Στραγγίζουμε τις ζεστές φακές και
τις ρίχνουμε στο τηγάνι με τα κρεμμύδια, ανακατεύουμε καλά .Προσθέτουμε όλα τα υλικά του ντρέσινγκ και ανακατεύουμε. Αποσύρουμε από την φωτιά και προσθέτουμε τα φύλλα των κρεμμυδιών,
το καρότο, την πιπεριά, τα φασολάκια και τα μυρωδικά. Ανακατεύουμε καλά.
Χωρίζουμε σε φλέικς τη σάρκα του
σολομού και την προσθέτουμε στην
ζέστη σαλάτα φακής. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε ζέστη ή σε θερμοκρασία δωματίου.

ιστιοφόρο (ξεν.). Στην άκρη αυτοί. 4. Σημιτικός λαός. Βρίσκονται στη... γνώση. 5. Πασίγνωστο αστεροσκοπείο. Ύπνος... αδιστάρακτο. 6. Εξαιτίας (αρχ.). Βυζαντινό... σιγόντο. Γερμανικό
κρατίδιο. 7. Όρος του τένις. Ταπεινή ένδειξη σεβασμού. 8.
Φρανκ...Σκηνοθέτης. Θεσσαλική πόλη. 9. Γράμματα από τη...
Μάλτα. Αιγλη, ακτινοβολία. Δέκατος ένατος. 10. Στην Ινδονισία ανήκει. Τιμητική ηθική αμοιβή. 11. Άστατο, ευμετάβλητο.
Κυπριακό... κανάλι. 12. Διακρίνονται αμέσως αυτά. Λεβέντικο,
παλικαρίσιο (ξεν.) 13. Νησί του Σαρωνικού (αρχ.). Νιν: Διάσημη
Γαλλοαμερικανίδα συγγραφέας.
ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ανοιχτεί συζήτηση που θα φέρει οριστικό ξεκαθάρισμα και θα κλείσει λανθασμένες απόψεις, φέρνοντας λύση παρεξηγήσεων. Κάποιο πρόσωπο θα
αλλάξει γνώμη για εσάς, συνειδητοποιώντας πως
για να σας κερδίσει, θα πρέπει πλέον να κάνει κινήσεις σοβαρές, ώριμες και δεσμευτικές.
ΛΕΩΝ: Μη δειλιάσετε να κινηθείτε προς νέο ξεκίνημα στη ζωή σας, θα έχετε αποτέλεσμα άμεσο και
επιτυχημένο. Πάρτε την απόφαση να δράσετε αποφασιστικά, η χρονική στιγμή ενδείκνυται για ριζικές
αλλαγές και για υλοποίηση τολμηρών επιθυμιών.
Θα εμφανιστεί πρόσωπο που θα ανοίξει νέους
ερωτικούς ορίζοντες στη ζωή σας, το νου σας να
μην το απομακρύνετε.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Δυναμική και γεμάτη αυτοπεποίθηση
θα είναι η στάση σας, στόχος σας θα είναι να
δώσετε τέλος στο σε στάσιμες καταστάσεις και να
περάσετε σε νέο ξεκίνημα. Έντονη θα είναι η ανάγκη
σας για αλλαγές, ωστόσο, για να μην υπάρξουν
απότομες απογοητεύσεις, καλό θα είναι να τοποθετήσετε τις επιθυμίες σας σε συνετά πλαίσια.

ΖΥΓΟΣ: Θα ανεβάσετε ψηλά τον πήχη των διεκδικήσεών σας, η στιγμή θα είναι ευνοϊκή για νέο ξεκίνημα. Δεν αποκλείεται να λάβετε νέες επαγγελματικές
προτάσεις, ωστόσο, μη δεχτείτε να αναλάβετε το
οτιδήποτε, αν πρώτα δεν ζυγίσετε τα υπέρ και τα
κατά.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ρίσκο, αυτοπεποίθηση και πείσμα θα
είναι τα τρία βασικά στοιχεία που θα σας οδηγήσουν σε πράξεις αποφασιστικές. Στον επαγγελματικό σας τομέα, θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη των
ανωτέρων σας και έρχονται ευνοϊκές προτάσεις
που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας
και περάστε σε διεκδικήσεις τόσο σε εργασιακά
θέματα, όσο και σε ερωτικά.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μη δειλιάσετε να κινηθείτε προς νέο
ξεκίνημα στη ζωή σας, μία εποικοδομητική πρόταση που θα λάβετε θα σας οδηγήσει σε οικονομική
βελτίωση. Η τολμηρή ερωτική κουβέντα που θα
προκύψει με πρόσωπο ερωτικού ενδιαφέροντος, θα
σας βάλει στη διαδικασία ενδοσκοπήσεων και ανα-

θεωρήσεων. Η χρονική στιγμή ενδείκνυται για
αλλαγές.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: θα σας διακατέχει ενεργητικότητα,
πρωτοπορία και ισχυρή θέληση για άμεσες διεκδικήσεις. Θα είναι κατάλληλη χρονική στιγμή να αναλάβετε ρίσκα, ευνοούνται οι τολμηρές ιδέες και οι
δυναμικές αποφάσεις. Σε περίπτωση που κάποιοι
από εσάς λάβετε νέα επαγγελματική πρόταση, θα
σας παροτρύνω να την δεχτείτε, θα υπάρξει μακροπρόθεσμα χρηματική άνοδο.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ενθουσιασμός και δυναμικότητα θα
χαρακτηρίζουν τις διαθέσεις σας, ωστόσο προσοχή
να μην υπερεκτιμήσετε τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς σας και πέσετε σε υπερβολές. Πιθανή
θα είναι η προοπτική νέας ερωτικής γνωριμίας, για
όσους δεν θέλετε να ξεφύγετε από τα παλιά, ανοιχτό
θα είναι το ενδεχόμενο επανασύνδεσης.
ΙΧΘΕΙΣ: Θα αλλάξετε ιδεολογική τοποθέτηση και η
αφορμή θα δοθεί από ένα συμβάν που θα φέρει
έντονες συναισθηματικές αναστατώσεις. Πρόσωπο
που σας ενδιαφέρει ερωτικά, θα σας βοηθήσει να
νιώσετε πως τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να δώσετε καινούργια πνοή στη ζωή σας και να
περάσετε δυναμικά σε διεκδικήσεις.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

το

χρόνο

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 3/2016 10/2/2016

πίσω

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

100..................48178

50.000.............17631
1.000...............17659
400..................25769
400..................11661
400..................44888
200..................22364
200..................50316
200..................32730
200..................49340
200..................20209
200..................16559
200..................34321
200..................59165
200..................32485
200..................34474
100..................35879

100..................49847
100..................49399
100..................23693
100..................22073
100..................25061
100..................58477
100..................45800
100..................28939
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
7861,

4870,

4151,

6161, 3432, 9794
Από €25 οι λήγοντες σε
383, 775, 551, 265

ΓΝΩΜΙΚΟ
«Είμαι πάντα ευτυχισμένος. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν
περιμένω τίποτα από κανέναν. Οι προσδοκίες πάντα
πληγώνουν. Η ζωή είναι μικρή. Γι' αυτό αγάπα τη
ζωή σου και συνέχισε να χαμογελάς. Ζήσε για σένα
και πριν μιλήσεις, άκου. Πριν γράψεις, σκέψου. Πριν
ξοδέψεις, δούλεψε.Πριν προσευχηθείς, συγχώρεσε.
Πριν πληγωθείς, νιώσε. Πριν μισήσεις, αγάπα. Πριν
τα παρατήσεις, προσπάθησε. Πριν πεθάνεις ΖΗΣΕ».
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Η

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΞΙΣΜΟ

μερίδα με θέμα τον Σεξισμό διοργανώνουν την
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 στο Υπουργείο
Οικονομικών από τις 9 μέχρι τις 12 μμ από κοινού η
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και η Επίτροπος
Διοίκησης.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, η υπουργός
Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου, η
Επίτροπος Διοίκησης
Ελίζα Σαββίδου και η
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ισότητας Λουΐζα
Ζανννέτου.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Σ.Ε.Κ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Παρασκευή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015- ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Κυριακή
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Παρασκευή
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Κυριακή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Σάββατο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 12 – 15/2/16
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
9-5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Διακόπηκε
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3-5
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
2-0
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
0-1
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
3-5
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
1-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα της περασμένη Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016
είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – Ε.Μ.Ανθούπολης
3-0
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς 7-0
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
3-0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – Η ΑΚΑΝΘΟΥ
2-0
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
1-1
ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΘΟΙ Καπέδων
1-5
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
3-0
Α.Ε.Βυζακιάς – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
3-3
ΘΟΙ Τσερίου – ΠΑΟ Κάτω Μονής
1-3
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
1-4

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ 3:00-6:00ΜΜ
ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΚ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΚΛΟΟΥΝ, ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΑ,
FACE PAINTING, ΧΟΡΟΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το όριο αφυπηρέτησης γιατρών
Απόσυρση της πρότασης για αύξηση του ορίου
αφυπηρέτησης των γιατρών στο 68ο έτος έπρεπε να
αποφασίσουν τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ και όχι αναβολή της. Γιατί η ευδόκιμη υπηρεσία ενός εργαζόμενου σ’
ένα τομέα τον φέρνει και σ’ ένα λογικό όριο ηλικίας αλλά
και αντοχής για να εξέλθει αξιοπρεπώς και να αισθάνεται καταξιωμένος για την προσφορά του. Μπορεί, ίσως,
με τέτοιους μεσαιωνικούς διακανονισμούς να βολεύεται
το σύστημα, αδίστακτα, όμως, θρυμματίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Παραγνωρίζεται κατάφωρα ο παράγοντας άνθρωπος και οι υψηλές απαιτήσεις της εργασίας του. Σαν κατακλείδα, ο άνθρωπος δεν πρέπει να
αξιολογείται σαν μιάαπλή μονάδα παραγωγής στη βάση
ψυχρών και λογιστικών δεδομένων, αλλά πρώτιστα θα
πρέπει να αξιολογείται η σωματική και πνευματικήαποδοτικότητα του σην μεταβαλλόμενη ανάπτυξη και ιδιαίτερα σε ζωτικούςκαι ευαίσθητους τομείς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

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

Ε

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΠΕΝΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ

κτός έδρας τρίποντα για Καρμιώτισσα
και Ολυμπιακό που εξακολουθούν να
μοιράζονται το βαθμολογικό ρετιρέ. Η ΑΕΖ
έκαμψε την σθεναρή αντίσταση της
Ελπίδας στην Ξυλοφάγου σκαρφαλώνοντας ξανά στην 3η θέση όπου συγκατοικεί
με την Αναγέννηση η οποία πολιόρκησε την
ΕΡΗΜΗ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΑΕΚ
• Ξεκαθαρίζει το σκηνικό της κούρσας με τον ΑΠΟΕΛ
και την ΑΕΚ να αποσπώνται στα ψηλά

• Ο ΑΡΗΣ γλυκοκοιτάζει την πρώτη εξάδα, ενώ η
ΠΑΦΟΣ άρχισε να επιπλέει

• Ήττα για την ΑΝΟ που παραμένει μόνη στην 3η
θέση με -5 από την κορυφή

• Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ βγαίνει με αξιώσεις στην αντεπίθεση με μακρινό φόντο τη κορυφή

• Ο Πάμπος αλλάζει τη μοίρα της ΑΕΛ η οποία
βρήκε τον παλιό καλό εαυτό της

• Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ψάχνουν το λάθος για την αποκαρδιωτική εικόνα στο αιώνιο ντέρμπυ

• Ερωτοτροπούν με τον υποβιβασμό ΕΝΩΣΗ και
ΕΘΝΙΚΟΣ ενώ η Αγία ΝΑΠΑ θεωρείται πνιγμένη

• Προσλαμβάνει συναρπαστική τροπή το πρωτάθλημα τρεις στροφές πριν από το τέρμα

Μ

ε ηγέτη και εκτελεστή ένα πρώην
«πράσινο», τον Εφραίμ, ο ΑΠΟΕΛ
πήρε άνετα το αιώνιο ντέρμπυ και
παραμένει μόνος ένοικος στο ρετιρέ.
Στο στρατόπεδο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ψάχνουν το λάθος για την αστάθεια
της ομάδας και την αποκαρδιωτική
εικόνα στο αιώνιο ντέρμπυ, με τον
προπονητή Β. Μιλογεβιτς να παίρνει
πάνω του την ευθύνη.
Παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το
70’ και με ηχηρές απουσίες, η ΑΕΚ κέρδισε με το σπαθί της παλικαρίσια νίκη
επί της φιλόδοξης «Κυρίας». Η
Ανόρθωση άσκησε ασφυκτική πίεση
στο τελευταίο 20λεπτο χωρίς όμως να
φτιάξει κλασσικές ευκαιρίες.
Γλυκοκοιτάζει την πρώτη εξάδα ο
ΑΡΗΣ των Κυπρίων που έχοντας τον Κ.
Καϊάφα στο τιμόνι πανηγύρισε νίκη
ύστερα από έξι αγωνιστικές. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ αν και είχε διάθεση για βαθμολογικό κέρδος, εν τούτοις δεν τα κατάφερε εξαιτίας και της αστοχίας στο
πέναλτυ που κέρδισε στο 86’. Με την

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έ

ΗΤΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ

σπασε τα μούτρα του κατά την εξόρμηση του στο Πέρα Χωρίο Νήσου ο
Ακρίτας μειώνοντας στο +5 την απόσταση
από την Αλκή που απόδρασε νικηφόρα από
την Ερήμη. Η ΜΕΑΠ από την πλευρά της
άρχισε να κρυφοκοιτάζει τον Όλυμπο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΜΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ..................................... 1-2
(5’ Ντίκσον, 16’ Μαγκλίτσα, 24’ (π) Ντα
Σίλβα)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
16.00
18.00
18.00
16.00
16.00

ΣΦΑΛΙΑΡΑ ΣΤΗ ΠΕΓΕΙΑ

Έ

φαγε σφαλιάρα στην έδρα της η
Πέγεια από τον Φοίνικα, αυξάνοντας αισθητά την απόσταση της
από την κορυφή. Ο Λεβαδειακός
έκανε περίπατο στο Ακρωτήρι οδηγώντας με απόσταση ασφαλείας την
κούρσα. Σπουδαίο εκτός έδρα διπλό
ο Κόρνος.

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΕΚ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΕΛ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σκυθρωπός και κατηφής ο Βλάνταν
Μιλόγεβιτς πήρε πάνω του την
ευθύνη για την άχρωμη εμφάνιση
Ομόνοιας στο αιώνιο ντέρμπυ ενώ
καλείται να δώσει βαθιά πνοή στην
αναιμική πορεία των «πρασίνων»
ήττα αυτή πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα πάνω από το «Δασάκι».
Βήμα παραμονής έκανε η ΠΑΦΟΣ που
με το τρίποντο επί της καταποντισθείσας Αγίας Νάπας, ξέφυγε από την
εφιαλτική 13η θέση. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον Αντώνη
Μέρτακκα ως υπηρεσιακού προπονητή της Αγίας Νάπας. Θα πολεμούμε
συνεχώς για να πάμε στους αγώνες
της τελικής κατάταξης με στόχο την
παραμονή, υπογράμμισε ο τεχνικός
της Πάφου Α. Μακρίδης.
Χαράς ευαγγέλια στην ΑΕΛ που με τον
παλιό γνώριμο Πάμπο Χριστοδούλου
στο τιμόνι επανήλθε στις νίκες και
στις καλές εμφανίσεις με κρυφό
όραμα την αναρρίχηση στην πρώτη
εξάδα. Πισωγύρισμα για τη ΔΟΞΑ η 2η
συνεχόμενη ήττα που συνοδεύθηκε
μάλιστα με μέτρια παρουσία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ο Καβενάγκι (ΑΠΟΕΛ) με 19 τέρματα
οδηγεί σταθερά και με απόσταση
ασφαλείας την κούρσα των δεινών
εκτελεστών. Κυριώτεροι διώκτες του
οι, Εντλοβού (Ανόρθωση) Μακρίεφ
(Ν. Σαλαμίνα με 14 τέρματα), Άλβεζ
(ΑΕΚ) με 13 και Ντεβινσέντι (ΑΠΟΕΛ)
με 12.
Αυτοκαταστροφικών τάσεων συνέχεια
για τη Νέα Σαλαμίνα η οποία δεν μπόρεσε να διαχειρισθεί σωστά το 0-2 του
Α’ μέρους αποτυγχάνοτνας έτσι να
κλειδώσει τη θέση της στον ήλιο της
πρώτης εξάδας. Βαθμός παρηγοριάς
για την Ένωση η οποία ερωτοτροπεί
με τον κίνδυνο του απευθείας υποβιβασμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΦΟΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΡΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΛ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
18.00
16.00

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αντέδρασε σωστά ο Απόλλωνας στην
κατάλληλη στιγμή κάνοντας τη μεγάλη
ανατροπή. Με την ισοφάριση, επικράτησε κατά κράτος του Ερμή επιτυγχάνοντας σπουδαία νίκη μειώνοντας
στους δύο βαθμούς τη διαφορά που
τον χωρίζει από την 3η θέση.
Παράλληλα κρατεί επαφή με τους
πρωτοπόρους.
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• Πορεία διαμαρτυρίας στη Λάρνακα και συγκέντρωση στη Λευκωσία

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
O σεξισμός
με την καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,
Δήμητρα Κογκίδου

1

Το σχολείο, ως πολιτισμικό πλαίσιο κατασκευής των έμφυλων ταυτοτήτων, απλά αναπαράγει στερεότυπα που αφορούν στα φύλα ή
συμβάλλει στον έμφυλο κοινωνικό μετασχηματισμό; Το εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις προθέσεις
του, δεν κατορθώνει να εκπληρώσει στην πράξη την
υπόσχεση της έμφυλης συμμετρίας. Τα ερευνητικά
δεδομένα δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια να
υποστηρίξουμε ότι οι μέχρι τώρα προσπάθειες έφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένα
μέρος του κρυφού αναλυτικού προγράμματος ‘‘διδάσκει’’ στα αγόρια και τα κορίτσια για τη θέση των
ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ο
σεξισμός δεν μπορεί να έχει θέση μέσα στο δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Αντίθετα, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει ένα προνομιακό πεδίο
προς την κατεύθυνση της άρσης του σεξισμού.
Μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο και να βρει τους
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να εκδηλωθούν και να εκφραστούν όλες οι πλευρές της ανθρώπινης υποκειμενικότητας των μαθητών και των
μαθητριών.

AΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Τ

ο συνδικαλιστικό κίνημα και οι
εργαζόμενοι αξιώνουν αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων στο
λιμάνι Λάρνακας και διαφωνούν με
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην παρατείνει για
βραχύ χρονικό διάστημα τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των
εταιρειών Total και Eni. Σύσσωμο
το προσωπικό του λιμανιού
κατήλθε σε πορεία διαμαρτυρίας
για τη φθίνουσα πορεία του λιμανιού ζητώντας την παρέμβαση της
κυβέρνησης να πάρει τις δέουσες
αποφάσεις για ανάπτυξη του
λιμανιού και διατήρηση των θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι
συγκεντρώθηκαν έξω από το

Λάρνακας Ανδρέας Πουλής διαμήνυσε ότι είναι αναγκαία και πολλαπλώς ωφέλιμη η συνέχιση των
δραστηριοτήτων των δύο εταιριών
στο λιμάνι.

√ Ζητούν την συνέχιση
των δραστηριοτήτων
των εταιρειών Total, Eni
ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο της
ΣΕΚ Λάρνακας, δεν τοποθετείται
αρνητικά, στο αίτημα της εταιρείας ΤΟΤΑL για εξάμηνη παράταση

2

Οι δάσκαλοι/ες είναι εξοικειωμένοι/ες με τα
ζητήματα του φύλου; Η ισότητα των φύλων
στην εκπαίδευση είναι ένα από τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής, παρόλο
που θεωρείται αναγκαίο στοιχείο για τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και της
μεταρρύθμισης που αφορά στην ποιότητα της
εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτή επηρεάζει, εν μέρει, και
το επίπεδο της κατάλληλης τεχνογνωσίας για την
επίτευξη αυτών των αλλαγών στον τομέα επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα ως προς ορισμένες διαστάσεις.
Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην
έμφυλη διάσταση πρέπει να συμβάλλουν – στο επίπεδο της θεωρίας και της πράξης – στην ανάπτυξη
μιας μη σεξιστικής κουλτούρας.
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Ποια θα μπορούσαν να είναι τα κύρια στοιχεία μιας αντισεξιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής; Κυρίαρχο στοιχείο της αντι-(ετερο)σεξιστικής
πολιτικής είναι η ανάπτυξη των δομών ενός νέου
σχολείου που αμφισβητεί τις άνισες σχέσεις εξουσίας των φύλων και ενός αντίστοιχου αναλυτικού
προγράμματος. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής
δίνεται έμφαση στις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα
στους άνδρες και στις γυναίκες και στον τρόπο που
αυτή η άνιση σχέση εξουσίας μπορεί να οδηγήσει τα
κορίτσια σε μειονεκτική θέση στο σχολείο. Αν παρέχουμε στο σχολείο εναλλακτικούς Λόγους περί συμμετρίας φύλου, δηλ. που δε θα βασίζονται στην
ιεράρχηση, και συνεπώς, στην υποτίμηση της γυναικείας υπόστασης, που δεν θα διχοτομούν και δεν θα
ιεραρχούν τις έννοιες του "ανδρικού" και του "γυναικείου", τότε θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά από
πολύ νωρίς να τοποθετηθούν υποκειμενικά μέσα σ'
αυτούς, Καταυτόν τον τρόπο μαθητές και μαθήτριες
μπορούν να
διαπραγματευτούν την ολόπλευρη
ανάπτυξή τους και να συγκροτήσουν την έμφυλη
ταυτότητά τους αμφισβητώντας τα στερεότυπα και
τις πρακτικές του ηγεμονικού ανδρισμού
και θηλυκότητας,
αντιβαίνοντας
τις αρχές της
έμφυλης ιεράρχησης.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

υπουργείο Μεταφορών στη Λευκωσία και στο δημαρχείο Λάρνακος
όπου επέδωσαν υπόμνημα με τις
θέσεις τους. (Σελ.9)
Ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ

της λειτουργίας των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών για τις
διερευνητικές γεωτρήσεις που λειτουργούν στο λιμάνι της Λάρνακας, νοουμένου ότι

• Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί
δεν θα επηρεάσει τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της πόλης για
ανάπτυξη του λιμανιού με επίκεντρο τον τουρισμό, την αναψυχή
και την ενοποίηση που θα αναδεικνύει το ενιαίο παραλιακό μέτωπο
της Λάρνακας.
• Ικανοποιούνται τα θέματα που
έχουν σχέση με την ασφάλεια και
υγεία τόσο των εργαζομένων στον
χώρο του λιμανιού όσο και όλων
των πολιτών της Λάρνακας, αλλά
και θέματα τα οποία έχουν να
κάμουν με την περιβαλλοντική επιβάρυνση και
Μέσα σε δύσκολους καιρούς για
την οικονομία, προστίθεται, η
δραστηριοποίηση των εταιρειών
αυτών δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης σε μεγάλο αριθμό ανέργων, τόσο απευθείας στις εταιρείες αυτές, όσο και σε άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών με μεγάλα
οικονομικά οφέλη για την πόλη και
επαρχία της Λάρνακας. Θεωρούμε
αναγκαίο, υπογραμμίζεται, όπως
υπάρξει πλαίσιο πολιτικής και
δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για
την εγκατάσταση των γραφείων
των εταιρειών ενέργειας του ιδιωτικού τομέα στη Λάρνακα, αφού οι
εταιρείες που θα ασχολούνται με
θέματα ενέργειας θα δραστηριοποιούνται στην επαρχία της Λάρνακας.
Παράλληλα οι εν λόγω εταιρείες θα
πρέπει να στηρίξουν την τοπική
κοινωνία με έργα κοινής ωφελείας,
καταλήγει το υπόμνημα της ΣΕΚ
Λάρνακας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΗΟ - ΣΕΚ ΚΑΙ ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Να εγκριθούν τάχιστα οι κανονισμοί Σχεδίου
Σύνταξης του Οργανισμού Νεολαίας
ΟΗΟ - ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ επαναφέρουν επιτακτικά το θέμα έγκρισης
από τη Βουλή των κανονισμών Σχεδίου
Σύνταξης και φιλοδωρημάτων των
εργαζομένων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, το
οποίο παραμένει σε εκρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια.
Οι δύο συντεχνίες απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 11 Φεβρουαρίου 2016 την οποία καλούν να
εξετάσει και να εγκρίνει τους σχετικούς κανονισμούς
πριν τη διάλυση της Βουλής ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών.
Στην επιστολή σημειώνεται ότι οι κανονισμοί έχουν
προ καιρού εγκριθεί από το νυν υπουργικό Συμβούλιο
και έχουν κατατεθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Παράλληλα στην επιστολή επισημαίνεται πως από τον
Οκτώβριο του 2013, έχει αποβιώσει υπάλληλος του
Οργανισμού, χωρίς να λάβει μέχρι σήμερα η οικογένεια
του τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ωφελήματα,
λόγω αυτής της εκκρεμότητας και της κωλυσιεργείας
που παρατηρείται.
Ο Οργανισμός Νεολαίας δημιουργήθηκε το 1994 και
απασχολεί 32 συντάξιμους υπαλλήλους, μερικοί εξ
αυτών από το 1991, στους οποίους εφαρμόζονται κατ’
αναλογία οι όροι υπηρεσίας και τα ωφελήματα των
Δημοσίων υπαλλήλων.
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ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

