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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο
ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τ

ο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο υποστηριζει ότι ο
θεσμός των συλλογικών συμβάσεων ωφελεί το κοινωνικό
σύνολο. Σύμφωνα με μελέτη του
2015 οι συλλογικές συμβάσεις
εκεί που εφαρμόζονται μειώνουν τις ανισότητες.
(Σελ. 5)

2016: ΕΤΟΣ - ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Τ

ο 2016 θεωρείται ως η χρονιά της σκληρότερης δοκιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μεταναστευτικό, η
εντεινόμενη οικονομική ύφεση
στο νότο, το ενδεχόμενο BREXIT
και η στασιμότητα της πολιτικής ενοποίησης δυναμιτίζουν
τα Ευρωπαϊκά θεμέλια. (Σελ. 5)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2894
TIMH 0.68€(£ 0.40)

• Ξενοδοχειακή Βιομηχανία: Τα φώτα στραμμένα στο διάλογο

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ

Ε

ντείνονται σε ανώτατο επίπεδο οι
διαβουλεύσεις για σπάσιμο του
αδιεξόδου που ταλανίζει τις εργασιακές σχέσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

• Ξανά στις επάλξεις του αγώνα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
αν παρελπίδα προκύψει αδιέξοδο

Χθες, την ώρα που η εφημεριδα μας
ήταν στο πιεστήριο, καταβάλλετο
ύστατη προσπάθεια από την υπουργό
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου με σκοπό
την εξεύρεση της χρυσής τομής για
γεφύρωση της διαφοράς που χωρίζει
τις συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ και τους συνδέσμους ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ.
Την ίδια ώρα κορυφώνετο και η αγωνία
τόσο των εργαζομένων όσο και των
παραγωγικών τάξεων για την έκβαση
του διαλόγου. Τυχόν αποτυχία της
μεσολαβητικής προσπάθειας της
υπουργού θα ανοίξει διάπλατα το
δρόμο για μετωπική σύγκρουση με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου. Κεντρικός στόχος των
συντεχνιών είναι η εξεύρεση συμφωνίας για ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης που έληξε το 2015 με επανάκτηση των μισθών και ωφελημάτων
που παραχωρήθηκαν την τελευταία
τριετία για υποβοήθηση της οικονομίας λόγω της κρίσης.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως κάλεσε τους εργοδότες να
επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα,
σεβασμό στα θέσμια αλλά και κοινωνική ευαισθησία με σκοπό να διαφυλαχθεί η εργατική ειρήνη στον νευραλγικό
τομέα του τουρισμού που αποτελεί τον
κινητήριο άξονα της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Κάνουμε έκκληση

στους ξενοδόχους να επιδείξουν εποικοδομητικό πνεύμα για εξομάλυνση
των εργασιακών σχέσεων και υπογραφή νέας συλλογικής συμφωνίας που να
κατοχυρώνει τα δικαιώματα του προσωπικού αλλά και να διασφαλίζει την
αξιοπρέπεια στην εργασία, πρόσθεσε.
Από την πλευρά του ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ
Μιλτιάδης Μιλτιάδους ξεκαθάρισε ότι

αν παρελπίδα κηρυχθεί αδιέξοδο, οι
συντεχνίες θα υλοποιήσουν την απόφαση τους για επιλεκτικά απεργιακά
μέτρα στα ξενοδοχεία που παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση.
Εκ μέρους της ΣΕΚ συμμετείχαν στην
χθεσινή συνάντηση, ο γ.γ. Νίκος Μωϋσέως, ο γ.γ. της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους και ο επαρχιακός
γραμματέας ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος
Καράς.

4 Ύστατη προσπάθεια της υπουργού Εργασίας για σπάσιμο
του αδιεξόδου
4 Ευθύνη όλων η εδραίωση της εργασιακής ειρήνης
4 Σύνεση, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία συνιστά
στους ξενοδόχους ο γ.γ. της ΣΕΚ
4 Επαναφορά των παραχωρηθέντων ωφελημάτων
και αξιοπρέπεια στην εργασία διεκδικούν οι συντεχνίες

Η ωφελιμότητα των συλλογικών συμβάσεων

Ο

ι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η συνομολόγηση συμβάσεων εργασίας αποτελούν χρήσιμα
εργαλεία για το κτίσιμο διαρκούς εργατικής ειρήνης,
που αποτελεί σοβαρό προ απαιτούμενο για την πρόοδο και ανάπτυξη κάθε οικονομίας.
Πρόσφατα, αλλά και στο παρελθόν τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα, (που για αρκετούς θεωρείται ο ναός
κάθε νεοφιλελεύθερης αντίληψης), όσο και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο αποφάνθησαν μέσα από μελέτες
πως, εκεί που υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις
υπάρχει εργασιακή ασφάλεια, σταθερότητα στην
απασχόληση και μείωση των ανισοτήτων, μισθολογικών, φορολογικών και άλλων.
Αυτές τις αξίες υπηρετεί διαχρονικά η ΣΕΚ, η οποία
με κάθε νόμιμο τρόπο προσπαθεί να πείσει τους κοινωνικούς της εταίρους, (δηλαδή τους εργοδότες και
την εκάστοτε κυβέρνηση και βουλή), για την ωφελιμότητα των συλλογικών συμβάσεων.
Αυτή η προσπάθεια τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδι-

αίτερα δύσκολη γιατί υπάρχουν αρκετοί εργοδότες, οι
οποίοι με τη στήριξη, τη σιωπή ή και την ανοχή της
πολιτείας, παραβιάζουν συλλογικές συμβάσεις
εργασίας και οδηγούν τις εργασιακές σχέσεις στην
απορρύθμιση.

• Διεθνείς οργανισμοί απονέμουν τα εύσημα
στη συλλογική διαπραγμάτευση
Σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη
τους, απολύουν Κύπριους και χρησιμοποιούν Κοινοτικούς και Αλλοδαπούς εργαζόμενους ως φθηνό
εργατικό δυναμικό, ενώ προωθούν τα ατομικά συμβόλαια εργασίας προσφέροντας μισθούς πείνας και
υποτυπώδη εργασιακά ωφελήματα.
Τέτοιου είδους φαινόμενα εμφανίστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν στην οικοδομική βιομηχανία, ενώ
τώρα παρατηρούνται και στη ξενοδοχειακή βιομηχα-

νία, την ώρα που ο τουριστικός τομέας στην Κύπρο
αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης και η εργατική ειρήνη θα έπρεπε να προστατευθεί σαν κόρη
οφθαλμού.
Η ΣΕΚ καταγράφει με πόνο ψυχής και μεγάλη αγωνία
αυτά τα δεδομένα και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους στη διαχείριση όλων των σχετικών ζητημάτων,
(είτε αυτά αφορούν διαρθρωτικές αλλαγές, είτε στην
ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, είτε οτιδήποτε άλλο),να επιδείξουν πνεύμα υπευθυνότητας,
συνεργασίας και συναντίληψης, να σεβαστούν το
συνδικαλιστικό κίνημα και να εγκαταλείψουν τη
λογική που θέλει τους εργαζόμενους να επωμίζονται
διαρκώς την πλειοψηφία των βαρών της κρίσης.
Το μέλλον του τόπου είναι ταυτισμένο με τις υγιείς
εργασιακές σχέσεις και η ΣΕΚ αυτή την αρχή θα συνεχίσει να την υπηρετεί με υπευθυνότητα και παρρησία, καλώντας στην ίδια πορεία τόσο την κυβέρνηση
όσο και τους εργοδότες.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Μαθήματα από
το Ισραήλ

Μ

ια εικόνα που στη δική
μας χώρα δεν έχουμε
δει μέχρι τώρα και δεν προβλέπεται να δούμε ποτέ.
Ένας πρώην Πρωθυπουργός πίσω από τα κάγκελα
της φυλακής. Ο πρώην
Πρωθυπουργός του Ισραήλ,
Εχούντ Ολμέρτ, ένας από
τους άλλοτε πολλά υποσχόμενους πολιτικούς της
χώρας, πέρασε τις πύλες
της φυλακής Μαασιγιάχου
προκειμένου να εκτίσει
ποινή 19 μηνών. Ο 70χρονος Ολμέρτ κρίθηκε ένοχος
για διαφθορά και δωροληψία σε σχέση με το κατασκευαστικό
πρόγραμμα
ανέγερσης συγκροτήματος
κατοικιών στην Ιερουσαλήμ. Σε βίντεο που δόθηκε
στη δημοσιότητα, ο πρώην
Πρωθυπουργός ανέφερε ότι
αποδέχεται την ποινή του,
με βαριά καρδιά, σημειώνοντας ότι κανένας δεν
είναι υπεράνω του νόμου.
Περίεργο. Δεν ένιωσε αδιαθεσία ο Ολμέρτ, ώστε να
τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο και να εκτίσει εκεί την
ποινή του. Ούτε απείλησε
ότι έχει να πει πολλά για
πολλούς. Δέχτηκε ήρεμα
την ποινή του, έστω και αν
νιώθει ότι αδικήθηκε, και
μπήκε στη φυλακή τονίζοντας ότι κανένας δεν είναι
υπεράνω του νόμου. Θυμίζουμε ότι και ένας πρώην
Πρόεδρος του Ισραήλ, ο
Μοσέ Κατσάβ, κατέληξε
πίσω από τα σίδερα.
Καταδικάστηκε το 2011 σε
επταετή κάθειρξη για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση.
Δεν έχουν πρόβλημα εκεί να
καταδικάζουν
όσους
παραβιάζουν τον νόμο,
άσχετα από το ποιοι είναι
και ποιο αξίωμα κατέχουν
ή κατείχαν.
Έχει πολλά ακόμα να μας
διδάξει το Ισραήλ. Από το
πώς αμύνεται ένας μικρός
λαός αποφασισμένος να
επιβιώσει, μέχρι το πώς
συμπεριφέρεται ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον
εαυτό του και τους νόμους
του.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΜΠΟΞΕΡ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Ναί, οι Έλληνες μπορούμε!
«Όσο καταθλιπτική και αν είναι σήμερα η
εθνική μας ζωή, τώρα και η οικονομική,
όσο ζοφερή και αν είναι, οι ζοφερομελανιές πάνω από τη μαρτυρική μας γη και
στη γειτονική μας περιοχή, υπάρχει
ζωντανή, κουλουριασμένη στα σπλάχνα
του Πενταδακτύλου η Ελληνική μας ψυχή.
Αυτήν την ψυχή εμείς τη θερμαίνουμε και
την κρατάμε ζωντανή, με την ανάσα του
χρέους, της υπομονής και της αντοχής μας.

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

Θα τιναχτεί την κατάλληλη ώρα η ζωντανή
αυτή ψυχή και τότε πρέπει οι Έλληνες
αυτής της γης να υπάρχουν, δυνατοί και
έτοιμοι».
Με την πιο πάνω φράση, ολοκλήρωσε την
παρέμβαση του κατά την πρόσφατη
παρουσίαση του βιβλίου του «Έξι Προεδρικά Πορτραίτα» ο πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του εκδοτικού συγκροτήματος
«Δίας» Κώστας Χατζηκωστής, επισημαίνοντας ότι «οι ηγέτες απέτυχαν, οι Έλληνες
μπορούν.»
Συμφωνούμεν απόλυτα με την πεμπτουσία
της τοποθέτησης του κ. Χατζηκωστή ότι οι
πολιτικοί ηγέτες σε Κύπρο και Ελλάδα
απέτυχαν, οικτρά μάλιστα, σύροντας τις
δύο αδελφές χώρες και τον Ελληνισμό
ευρύτερα σε οικονομικά, κοινωνικά και

τραγικά αδιέξοδα. Την ίδια ώρα όμως,
είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι Έλληνες με τα πολλά χαρίσματα και τις αρετές
που διαθέτουν, μπορούν να πετύχουν το
ακατόρθωτο σηκώνοντας ξανά τον Ελληνισμό στα ύψη. Αρκεί να εργασθούν ενωμένοι, προγραμμματισμένα, πειθαρχημένα,
ανυστερόβουλα και με ξεκάθαρους στόχους
υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Χαραχτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάκτηση
του Πανευρωπαικού Πρωταθλήματος

ματιστές και εμπνευστές έχοντας ως κορυφαίο κριτήριο τους την εξυπηρέτηση των
κοινωνικών κι εθνικών συμφερόντων. Ειδικότερα στην υπόθεση της Ένταξης μεγαλούργησε η προσήλωση στον τεθέντα εθνικό στόχο υπεράνω κομματικών σκοπιμοτήτων, μωροφιλοδοξιών και ιδιοτελών συμφερόντων.
Σήμερα που στην γειτονιά μας επισυμβαίνουν συνταρακτικά πολεμικά γεγονότα και

• Τώρα που η ιστορία κτυπά την πόρτα μας, οι πολίτες ας διαδραματίσουμε
το σημαίνοντα ρόλο μας για σωστική δρομολόγηση των εξελίξεων
Ποδοσφαίρου το 2004, η τέλεση των καλύτερων Ολυμπιακών Αγώνων την ίδια χρονιά και η υλοποίηση του εθνικού στρατηγικού στόχου της Ένταξης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαική Ένωση,
παρά το τεράστιο βαρίδι του διαιωνιζόμενου Κυπριακού Ζητήματος. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις υπερίσχυσε η πίστη στο
όραμα, η αδάμαστη Ελληνική ψυχή, η λαϊκή
ομοψυχία και η συλλογική προσπάθεια
χωρίς οποιασδήποτε μορφής εσωτερικές
υποσκάψεις και υπονομεύσεις. Στην τρίτη
περίπτωση, πρυτάνευσε η πολιτική ωριμότητα, η σύνεση, η αποφασιστικότητα, η
ευτολμία, η εθνική συνεννόηση και ασφαλώς η λαϊκή ομοψυχία που θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για επιτυχία κάθε φιλόδοξης υπερπροσπάθειας.
Και στις τρείς περιπτώσεις, χαράχθηκε η
στρατηγική υλοποίησης από άξιους ορα-

κατακλυσμιαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, απαιτείται η χάραξη πανεθνικού
αγώνα με κεντρικό στόχο την κοινωνική
ανόρθωση, την οικονομική ανασυγκρότηση
και την εθνική αναγέννηση. Η δημιουργία
του ενεργειακού άξονα Αιγύπτου, Ισραήλ,
Κύπρου, Ελλάδας θεωρείται σημαντικότατο μέτρο προς την ορθή κατεύθυνση που
θωρακίζει τα ευρύτερα συμφέροντα του
Ελληνισμού. Ωστόσο, αυτό από μόνο του
δεν αρκεί. Απαιτείται περαιτέρω η ύπαρξη
πατριωτικής ηγεσίας που θα εμπνεύσει το
λαό, θα ενώσει τους πολίτες και θα πυρακτώσει την Ελληνική ψυχή η οποία σμιλευμένη στην υψικάμινο του εθνικού χρέους
και του άδολου πατριωτισμού θα μεγαλουργήσει ξανά σε τούτη την ιστορική
συγκυρία. Ναι, οι Έλληνες μπορούμε. Τώρα
είναι η κρίσιμη ώρα να κάνουμε τη μεγάλη
υπέρβαση και να το αποδείξουμε ξανά.

Οι γυναίκες δεν γιορτάζουν - Αγωνίζονται και διεκδικούν

Σ

τις 8 Μαρτίου θα τιμήσουμε, άλλη μια
επέτειο της Διεθνούς Ημέρας της
Γυναίκας, με τα ζητήματα που αφορούν
στην πολυπόθητη προαγωγή της Ισότητας
να εξακολουθούν να βρίσκονται σε απέραντη στασιμότητα.
Υπό τις παρούσες συνθήκες όπου οι διακρίσεις και οι ανισότητες είναι διάχυτες

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, οι
γυναίκες δεν γιορτάζουν αλλά αγωνίζονται και διεκδικούν μια δικαιότερη κοινωνία.
Η πρόοδος που επιτεύχθηκε με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, αποτελεί γράμμα κενό αφού η απουσία
συστηματικού ελέγχου εφαρμογής της
νομοθεσίας καθιστά τις νομοθεσίες ανενεργές και αναποτελεσματικές.
Οι γυναίκες δυστυχώς αντιμετωπίζονται

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)

από την κοινωνία και την πολιτεία δυσμενέστερα σε αρκετούς τομείς.
Εξακολουθούν να αμείβονται πολύ λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους,
επιλέγουν εργασίες με μερική απασχόληση
λόγω των ελλειμματικών πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, υποεκπροσωπούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στιγματίζονται από εργοδότες

• Ας κοπάσουν τα εύηχα
συνθήματα και τα λόγια να
μετουσιωθούν σε πράξεις
λόγω μητρότητας και πέφτουν θύματα
σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.
Οι δε στερεότυπες προσεγγίσεις, που είναι
βαθιά ριζωμένες, έχουν καταστεί μέρος
της ζωής μας και κρίνονται ως απόλυτα
συμβατές και αποδεκτές με την καθημερινότητα μας.
Η εργαζόμενη γυναίκα παλεύει να αποδείξει το αυταπόδεικτο. Πως είναι το ίδιο
ικανή με τους άνδρες συναδέλφους της και
πως δεν πρέπει η κοινωνία να διαχωρίζει
τους εργαζόμενους σε σχέση με το φύλο
τους. Συνεχίζει ωστόσο να αντιμετωπίζει

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

συστηματική υποτίμηση. Και η υποτίμηση
δεν μετριέται μόνο με τα λόγια. Μετριέται
με την παντελή έλλειψη πολιτικής βούλησης να παρθούν αποφάσεις που θα
δώσουν αποτελεσματικές λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα.
Οι ατέρμονες συζητήσεις και οι διάλογοι
για τις οικονομικές παραμέτρους φρενάρουν κάθε προσπάθεια, παραπέμποντας
σε βάθος χρόνου το περίγραμμα μιας μελλοντικής, πιθανής, επανεξέτασης.
Όλοι οφείλουμε να αναλογιστούμε τις
ευθύνες μας στην οικονομία που είναι
απόλυτα συνυφασμένη με το ανθρώπινο
δυναμικό και την παραγωγικότητα του.
Συνεπώς, η έμπρακτη στήριξη του γυναικείου δυναμικού, μέσα από την προαγωγή
πολιτικών μπορεί να αποβεί περισσότερο
συμφέρουσα στην οικονομία από το οποιονδήποτε κόστος στην υλοποίηση πολιτικών.
Οι θεωρίες και τα εύηχα συνθήματα ας
μετουσιωθούν σε πράξεις και ας
ληφθούν αποφάσεις που θα προάξουν
την ισότητα, θα ενισχύσουν την γυναικεία συμμετοχή στη αγορά εργασίας,
ενδυναμώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο
τον κοινωνικό ιστό της χώρας μας.

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Α

ναφερόμαστε στο άρθρο
του κύριου Δημήτρη Δημητρίου, προέδρου της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του
ΔΗΣΥ, το οποίο δημοσιεύτηκε
στις 11/2/2016 στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ με τίτλο «Εντός ή
εκτός μνημονίου». Το συγκε-

Του Σάββα
Γεωργίου
Επαρχιακού
Γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού

κριμένο άρθρο χαρακτηρίζεται
λίαν επιεικώς ως απαράδεκτο,
τόσο για το ύφος του όσο και
για το περιεχόμενό του.

Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ
•Άρθρο-απάντησηστονκύριοΔημήτρηΔημητρίουτηςΟΝΕ-ΔΗΣΥ
Μέσα σε λίγες γραμμές ο
κύριος Δημητρίου καταφέρνει
να αναθεματίσει διαχρονικούς
αγώνες εργαζομένων, χωρίς
προφανώς να γνωρίζει ούτε
και στο ελάχιστο την ουσία
των εργατικών διαφορών στις
οποίες αναφέρεται και τις
στοιχειώδεις λεπτομέρειες που
οδήγησαν τα πράγματα σε
αδιέξοδο. Βάζει στο ίδιο καλάθι, μέσα από τις μπερδεμένες
του απόψεις, εργαζόμενους,
μνημόνια, τρόικες, προεκλογικά και πολιτική.

Είναι πραγματικά λυπηρό, και
ειδικά για εμάς τους συνδικαλιστές της ΣΕΚ που στηρίξαμε
και στηρίζουμε για δεκαετίες
τους εργαζόμενους, να δεχόμαστε τέτοιου είδους προσβλητικές επιθέσεις από νέα
στελέχη του ΔΗΣΥ και της
πολιτικής γενικότερα. Δεν
μπορούμε να ανεχτούμε τον
κάθε κύριο Δημητρίου να αναφέρεται σε αξιοπρεπείς εργαζόμενους και να τους αποκαλεί
«κοράκια των προνομιούχων
που βούτηξαν για να γεμίσουν

τα σακιά τους» ή να τους
κατηγορεί για λαϊκισμό.
Καταλογίζουμε στον κύριο
Δημητρίου άγνοια για το
συγκεκριμένο αντικείμενο και
αναμένουμε όπως απολογηθεί
και ανακαλέσει, σεβόμενος
τόσο τη ΣΕΚ, που πρωτοστατεί
σε δίκαιους εργατικούς αγώνες
εδώ και 72 χρόνια, όσο και τις
χιλιάδες των συμπολιτών μας
που είχαν την «τύχη», κατά τον
κύριο Δημητρίου να εργάζονται σε «σίγουρα» επαγγέλματα, αλλά και την ατυχία να μην

Πολιτικό έγκλημα η αναβλητικότητα στο ΓΕΣΥ
Ε

ίναι πασιφανές πως το υφιστάμενο
μοντέλο υγείας του τόπου μας έχει από
καιρό κλείσει τον κύκλο ζωής του και χρήζει άμεσης αναδόμησης. Ένα σύστημα
υγείας το οποίο σχεδιάστηκε από τον
καιρό της αποικιοκρατίας και που καθημερινά καταρρέει: ουρές πολιτών που
μεγαλώνουν στα κρατικά νοσοκομεία, και
η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
να υποβαθμίζεται κάθε μέρα λόγω των
σημαντικών περικοπών που έγιναν στην
υγεία στα πλαίσια του μνημονίου και
λόγω της τεράστιας αύξησης του όγκου
εργασιών των δημόσιων νοσηλευτηρίων,
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των
κρατικών υπηρεσιών και των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, το αγαθό της υγείας

Του ΜιχάληΜιχαήλ
Γ.Γ. ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ
MA International
Labour Studies

απολαμβάνουν με επάρκεια οι επώνυμοι
και προνομιούχοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το υπερβολικά ψηλό αντίτιμο που απαιτούν οι υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα.
Τον Απρίλιο του 2001 ψηφίστηκε ο νόμος
που πρόβλεπε την εισαγωγή γενικού
συστήματος υγείας, νόμος 89(1)2001.
Από τότε μέχρι σήμερα δαπανήθηκαν
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μελέτες από
εξειδικευμένους επιστημονικούς διεθνείς
οργανισμούς οι οποίοι έχουν εφαρμόσει
ανάλογα μοντέλα σε ολόκληρο τον κόσμο
και ετοίμασαν συγκεκριμένες προτάσεις
για την Κύπρο. Με βάση τις μελέτες και
εισηγήσεις
των
εμπειρογνωμόνων,
συστάθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας (ΟΑΥ) ο οποίος ανέλαβε με βάση τη
νομοθεσία του 2001 την ευθύνη να εφαρμόσει ένα σύγχρονο, καθολικό και οικονομικά βιώσιμο σύστημα υγείας. Ο ΟΑΥ έχει
στελεχωθεί με εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό και προσπαθεί να υλοποιήσει
τους στόχους του στη βάση των επιστημονικών μελετών που προηγήθηκαν από
το 1990 και μετά. Και ενώ οι μελέτες
δίνουν την κατεύθυνση και το σχεδιασμό
που θα πρέπει να ακολουθηθεί, παρουσιάζονται καθημερινά ειδήμονες, που στο
βωμό της εξυπηρέτησης ιδιοτελών συμφερόντων, δαιμονοποιούν ένα σχέδιο

που ετοιμάστηκε μετά από χρόνια μελέτες
αλλά και συζητήσεις, τόσο στο επίπεδο
του πολιτικού όσο και του κοινωνικού
διαλόγου. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά
προσπαθούν τα ολιγαρχικά κατεστημένα
να εξουδετερώσουν τα συμφέροντα της
ευρύτερης κοινωνίας. Για ακόμη μια φορά
επιχειρείται η προχειρότητα να εξουδετερώσει την επιστημονική τεκμηρίωση
προς τέρψιν των κερδών και υπονομεύοντας την κοινωνική προστασία.

ΟΙΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ
Αλήθεια για πόσο καιρό ακόμη οι φοροδιαφυγάδες του τόπου θα συνεχίσουν να
παρεμποδίζουν την κοινωνική πρόοδο και
την υγεία του λαού; Για πόσο καιρό ακόμη
η Πολιτεία θα ανέχεται να παραμένουμε
το μοναδικό κράτος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρίς εθνικό σχέδιο υγείας; Για
πόσο καιρό ακόμη θα κρύβονται κάποιοι
πίσω από τα συμφέροντα όσων δεν επιθυμούν να έχει ο λαός ένα αποτελεσματικό σχέδιο υγείας, και να προσπαθούν να
μεταφέρουν τις δικές τους ευθύνες και
καμώματα στους εργαζόμενους, εφευρίσκοντας σε μια νύκτα καλύτερα σχέδια

•Νασταματήσουνοι
προνομιούχοιναυπονομεύουν
τηνυγείακαιτηνκοινωνική
προστασίατωνπολιτών
από αυτά που η σοφία των επιστημονικών μελετών χρειάστηκε χρόνια για να
καταδείξει;

ζουν πλήρως και ανεπιφύλακτα την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Οι Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ έχουν υπογράψει
ειδική συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας
από τον Αύγουστο του 2015 στηρίζοντας
το ΓΕΣΥ και την ανάγκη αυτονόμησης των
κρατικών νοσοκομείων ως μια βασική
προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ΓΕΣΥ. Ανάλογες αποφάσεις
έχουν διατυπώσει κατά καιρούς και οι
υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις
υποστηρίζοντας την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
Ας μην προσπαθούν λοιπόν κάποιοι να
φορτώσουν στους εργαζόμενους την δική
τους απροθυμία να στηρίξουν το ΓΕΣΥ,
μια τακτική η οποία έχει καθιερωθεί πρόσφατα από κάποιους που θέλουν να στοχοποιούν με κάθε «ευκαιρία» τους εργαζόμενους και τις Συντεχνίες, χρεώνοντας τις
ευθύνες αυτών που έφεραν την καταστροφή στον τόπο σε αυτούς που πληρώνουν
ακόμη το λογαριασμό που προκάλεσαν τα
δικά τους λάθη και παραλείψεις.

ΟΙΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ
Είναι προς πίστη του σημερινού Υπουργού
Υγείας Γιώργου Παμπορίδη το ότι έχει
εντοπίσει αυτούς που υπονομεύουν την
υγεία του λαού, και πιστώνεται για την
παρρησία του και την προσπάθεια του να
προωθήσει την εισαγωγή του ΓΕΣΥ. Αυτοί
που προτάσσουν καθημερινά δικαιολογίες
και προφάσεις για να μην επηρεαστούν τα
συμφέροντα των λίγων και προνομιούχων
θα πρέπει να κάμουν δεύτερες σκέψεις και
να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία.

Οι εργαζόμενοι και οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που τους εκπροσωπούν έχουν αποδείξει μέσα από συνεδριακές αποφάσεις αλλά και με καθημερινές
και ξεκάθαρες τοποθετήσεις ότι στηρί-

Ο τόπος χρειάζεται εδώ και τώρα ένα εθνικό σχέδιο υγείας, όπως η ίδια η Πολιτεία
και οι εμπειρογνώμονες το έχουν προετοιμάσει. Οι πολίτες απαιτούν εδώ και τώρα
να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ χωρίς άλλες παλινδρομήσεις και να σταματήσει επιτέλους
η λεηλασία της κοινωνικής προστασίας και της υγείας του λαού. Το Υπουργείο
Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση, και θα πρέπει τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και όλα τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
στηρίξουν με ειλικρίνεια την προσπάθεια του Υπουργού Υγείας. Εξάλλου, αυτό το
οφείλουν και ως μια εθνική υποχρέωση για να αντισταθμίσουν σε ένα βαθμό την
δύσκολη θέση που βιώνει σήμερα ο λαός μας λόγω των συνεπειών της οικονομικής
κρίσης, την οποία προκάλεσαν τα ολέθρια σφάλματα της οικονομικής ελίτ του
τόπου και η ανέχεια και επιπολαιότητα που υπέδειξε το πολιτικό σύστημα και η
προηγούμενη διακυβέρνηση.

3

δικαιούνται να διεκδικήσουν το
δίκαιό τους υπό το φόβο να
μην προκαλέσουν την κοινή
γνώμη που αποτελείται από
κάποιους «στενόμυαλα φιλελευθέρους» σαν τον κύριο
Δημητρίου.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το
συγκεκριμένο άρθρο με το
συγκεκριμένο
περιεχόμενο
αποτελούν προσωπικές απόψεις του κυρίου Δημητρίου, και
δεν εκφράζουν τον ΔΗΣΥ. Γι’
αυτό και αναμένουμε όπως
ανακληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρήσουμε τις
θέσεις που εκφράζονται στο
άρθρο ως θέσεις του κόμματος, γεγονός που δεν πρόκειται
να το αφήσουμε να περάσει
έτσι.

Χιονοστιβάδα
οιαπολύσειςλόγω
ασθενείας

Τ

ο υπουργείο εργασίας αναμένεται σύντομα να καταθέσει προσχέδιο νομοσχεδίου ,
αφού πρώτα διαβουλευθεί με
τους κοινωνικούς εταίρους με
στόχο τη θωράκιση των εργαζόμενων, που απουσιάζουν
λόγω ασθένειας για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Τη θέση αυτή προέβαλε ο Διευθυντής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεοφάνης Τρύφωνος
στην Επιτροπή εργασίας της
Βουλής η οποία συζήτησε προχθές Δευτέρα, την πρόταση
νόμου του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ,
που τροποποιεί τον περί τερματισμού απασχόλησης νόμο,
ώστε να καλυφθούν κενά όσον
αφορά τις περιπτώσεις εργοδοτουμένων οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους
με άδεια ασθενείας.
Ειδικότερα, η πρόταση νόμου
αποσκοπεί στην παράταση της
απαγορευτικής περιόδου για
την παροχή προειδοποίησης
για τερματισμό της εργοδότησης σε εργοδοτούμενο, ο οποίος απουσιάζει λόγω ανικανότητας για εργασία.
Περαιτέρω θα απαγορεύεται σε
εργοδότη να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης
ή να τερματίζει την απασχόληση εργοδοτουμένου, ο οποίος
απουσιάζει με άδεια ασθενείας, τόσο κατά τη διάρκεια της
εν λόγω άδειας, όσο και τρεις
μετά την επιστροφή του εργοδοτούμενου στην εργασία του,
όπως δηλαδή εφαρμόζεται με
παρόμοια ρύθμιση και για την
άδεια μητρότητας.

•Τουπουργείοεργασίας,
δεσμεύτηκενακαταθέσει
προσχέδιονομοσχεδίου
γιαναθωρακίσειτους
εργαζόμενους,αφούπρώτα
διαβουλευθείμε
τουςκοινωνικούςεταίρους
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο εργοδότης, ο εργοδοτούμενος
και η συνεχιζόμενη αποτυχία
γραπτής ενημέρωσης

Α

ν και έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια από τότε
που τέθηκε σε ισχύ ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που
Διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμος,
αρκετοί εργοδότες ακόμη δεν εφαρμόζουν τις πρόνοιες του.
Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 30% των
υποστατικών που επιθεωρήθηκαν για πρώτη φορά
από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) το 2014 και
2015 (μέχρι και το Σεπτέμβριο), δεν τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας. Ανασκοπώντας τα στοιχεία που
αφορούν τα παράπονα, διαπιστώνεται επίσης πως
το 65% των εργαζομένων που υπέβαλαν παράπονο
στο ΤΕΣ το 2014, δεν ενημερώθηκαν γραπτώς για τους
όρους εργοδότησης, ενώ για το 2015 το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 60%. Κατά
συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να υπενθυμίσουμε τις
πρόνοιες της νομοθεσίας
και επιπλέον να ενημερώσουμε για σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ΔικαΤου Χρίστου
στηρίου.
Χρίστου
Η νομοθεσία, λοιπόν, καθοΤμήμα Εργασιακών
ρίζει ότι ο εργοδότης οφείΣχέσεων
λει να ενημερώνει γραπτώς
cchristou@dlr.mlsi.gov.cy
τον εργοδοτούμενο για τους
βασικούς όρους εργοδότησης, το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη της
εργασίας με γραπτή σύμβαση εργασίας ή με επιστολή
πρόσληψης ή με άλλο έγγραφο υπογραμμένο από τον
εργοδότη. Στους όρους εργοδότησης περιλαμβάνονται:
• τα στοιχεία ταυτότητας των μερών
• ο τόπος παροχής της εργασίας και η εγγεγραμμένη
έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του
εργοδότη
• η θέση ή η ειδικότητα του εργοδοτούμενου, ο βαθμός
του, η κατηγορία της απασχόλησής του, καθώς και
το αντικείμενο της εργασίας του
• η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης
εργασίας και η προβλεπόμενη διάρκεια αυτής αν
καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο
• η διάρκεια της άδειας μετ΄ απολαβών που δικαιούται ο εργοδοτούμενος, καθώς και ο χρόνος και ο
τρόπος της χορήγησης της
• οι προθεσμίες προειδοποίησης για τερματισμό της
απασχόλησης
• οι πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργοδοτούμενος και η περιοδικότητα καταβολής της
αμοιβής του
• η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας
απασχόλησης του εργοδοτούμενου
• η αναφορά τυχόν συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τους όρους ή και τις συνθήκες εργασίας του
εργοδοτούμενου. Διευκρινίζεται ότι η γραπτή ενημέρωση σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη συλλογική σύμβαση.
Η νομολογία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το
δικαιοπλαστικό της ρόλο στον τομέα των εργασιακών
σχέσεων, έρχεται να προσθέσει στους πιο πάνω
όρους εργοδότησης και την υπερωριακή απασχόληση.
Συγκεκριμένα, στην υπόθεση C-350/99 το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε πως εάν υπάρχει όρος με βάση τον οποίον ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπερωριακή εργασία όποτε
ζητηθεί από τον εργοδότη, τότε ο όρος αυτός πρέπει
να περιλαμβάνεται στη γραπτή ενημέρωση.
Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχει ετοιμαστεί
δείγμα γραπτής ενημέρωσης το οποίο βρίσκεται
ΤΕΣ
του
ιστοσελιδά
στην
αναρτημένο
(www.mlsi.gov.cy/dlr).
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Οργανωμένοι Γονείς, Eκπαιδευτικοί και Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού (ΙΕΠ)

Κάθετη διαφωνία με την «εναλλακτική διαδικασία»
πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια

Ο

ι οργανωμένοι γονείς και
εκπαιδευτικοί εκφράζουν τη
διαφωνία και την απογοήτευσή
τους για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για «εναλλακτική
διαδικασία» πρόσβασης στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.
Σήμερα οι ηγεσίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ
και ΠΟΕΔ και της Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας
Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής
και Τεχνικής Εκπαίδευσης πραγματοποίησαν εκτάκτως συνάντηση,
προκειμένου να συζητήσουν την
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση «εναλλακτικής διαδικασίας» πρόσβασης
στα δημόσια πανεπιστήμια
της
Κύπρου.Σε κοινή
ανακοίνωσή
τους, οι οργανώσεις εκφράζουν
έντονη
διαμαρτυρία
γιατί,
όπως
αναφέρουν, το
Υπουργείο
Παιδείας κατέθεσε ενώπιον
του Υπουργικού Συμβουλίου την εν
λόγω πρόταση, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερώσει και διαβουλευθεί και με τους οργανωμένους
γονείς και εκπαιδευτικούς.
Επί της ουσίας της πρότασης,
γονείς και εκπαιδευτικοί δηλώνουν
τη διαφωνία τους, καθώς κρίνουν
ότι με αυτήν υποσκάπτεται το
δημόσιο σχολείο και ενισχύεται η
ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα «ναρκοθετούνται» οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για αναβάθμιση του δημόσιου
σχολείου και για εκσυγχρονισμό του
θεσμού των παγκύπριων εξετάσεων.Η Συνομοσπονδία Γονέων, η
ΟΕΛΜΕΚ, η ΟΛΤΕΚ και η ΠΟΕΔ αποφάσισαν να ζητήσουν από κοινού
συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά
κόμματα και να τα καλέσουν να
απορρίψουν την εν λόγω πρόταση,
ενώ θα ζητήσουν συνάντηση και με
τον Υπουργό Παιδείας.

Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού

Βαθύτατο πλήγμα για το δημόσιο σχολείο
και την Παιδεία του τόπου η απόφαση
• Καλεί τη Βουλή να καταψηφίσει το νομοσχέδιο

Τ

ο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά
του για την πρόσφατη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον εναλλακτικό
τρόπο εισδοχής στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.
Θεωρεί ότι η πρόταση είναι κατ΄ αρχάς παραπλανητική, γιατί αφήνει να
νοηθεί ότι μέχρι τώρα οι μαθητές των Ιδιωτικών σχολείων δεν είχαν
δικαίωμα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια. Αυτό είναι εντελώς αναληθές,
αφού με την ισχύουσα κατάσταση οι μαθητές αυτοί έχουν εξίσου δικαίωμα να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις και μέσω αυτών
να διεκδικούν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους
όποια θέση θέλουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα. Στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας εισέρχονται
και φοιτούν κάθε χρόνο εκατοντάδες μαθητές των Ιδιωτικών
σχολείων.
Αντίθετα, με την εφαρμογή του νέου αυτού τρόπου εισδοχής υιοθετείται ένα καθεστώς ανισοτιμίας ανάμεσα στους υποψηφίους, αφού
τίποτα στην πρόταση αυτή δεν διασφαλίζει το
αδιάβλητο της διαδικασίας των Παγκυπρίων
Εξετάσεων, για το οποίο εδώ και δεκαετίες
είναι περήφανο το εκπαιδευτικό μας σύστημα και η κυπριακή κοινωνία.
Θεωρούμε ότι τυχόν έγκριση της νέας πρότασης θα είναι ένα πλήγμα για το ελληνικό
δημόσιο σχολείο της Κύπρου, καθώς θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να
διεκδικούν θέση στα κυπριακά Πανεπιστήμια μέσα από ύλη την οποία
ίσως να μην διδάσκονται στα σχολεία τους –αφού θα την καθορίζει το
Πανεπιστήμιο. Συνεπώς η εκτίμηση και η προσοχή που θα έχουν για το
σχολείο τους θα είναι λιγότερη, ενώ έμφαση θα δίνουν στα φροντιστήρια
και στην παραπαιδεία που θα τους προετοιμάζουν για τις εξετάσεις
αυτές.
Το ότι σύμφωνα με την πρόταση για τον νέο τρόπο εισδοχής θα υπάρχει
εξέταση στην Ελληνική γλώσσα είναι ένα θετικό σημείο, είναι όμως πολύ
αρνητικό το ότι τα υπόλοιπα μαθήματα θα μπορούν οι υποψήφιοι να τα
εξετάζονται στα αγγλικά αν το επιθυμούν. Το επιχείρημα ότι κάποιοι
μαθητές προέρχονται από σχολεία που έχουν ως γλώσσα διδασκαλίας τα
αγγλικά και συνεπώς δυσκολεύονται να δίνουν εξετάσεις στα ελληνικά
δεν μας πείθει, καθώς με αυτή τη λογική θα δυσκολεύονται μετά και να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα των σπουδών τους σε ένα ελληνικό
πανεπιστήμιο. Εκτός κι αν υπάρχει πρόθεση το Πανεπιστήμιο Κύπρου να
πάψει να έχει ως γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική για τους Έλληνες της
Κύπρου!
Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον οποίο μέχρι σήμερα
επαινέσαμε επανειλημμένως για τις προσπάθειές του για αναβάθμιση
του επιπέδου της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και για ενίσχυση
της εθνικής μας ταυτότητας, να κάνει δεύτερες σκέψεις και να μην προωθήσει τη νέα πρόταση στη Βουλή. Καλούμεν δε τη Βουλή να απορρίψει την
απόφαση του υπουργού Συμβουλίου, προειδοποιώντας ότι αν τυχόν
ψηφισθεί σε νόμο, θα ανοίξει ο δρόμος για στυγνή εμπορευματοποίησης
του υπέρτατου αγαθού της Παιδείας.

Οι νέοι απαξιώνουν – Χαστούκι στην ασύδοτη κομματοκρατία
• Μόνο 1328 από τους 37.000 νέους ψηφοφόρους γράφτηκαν στους εκλογικούς καταλόγους

Α

πογοητευτική είναι η κατάσταση όσον αφορά τόσο την
εγγραφή νέων ψηφοφόρων στον
εκλογικό κατάλογο όσο και τις
δηλώσεις από τα εκλογικά
κέντρα του εξωτερικού, σύμφωνα
με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών Δημήτρη Δημητρίου.
“Προς το παρόν ασχολούμαστε με
τις εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο και τις δηλώσεις για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.
Δυστυχώς η εικόνα είναι απογοη-

τευτική, ελάχιστη η ανταπόκριση
και αν γίνει και σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2011,
πλέον η εικόνα δείχνει να είναι
τραγική,” δήλωσε στο ΚΥΠΕ, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, “οι
νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο είναι 1.328 από τις 37.000
ενώ την αντίστοιχη περίοδο του
2011 ήταν 4.920. Για τα εκλογικά
κέντρα του εξωτερικού υπάρχουν
μέχρι στιγμής 38 δηλώσεις, ενώ σε
σύγκριση με το 2011 υπήρχαν

5.096.”
Οι γεννηθέντες από την 1/1/90
μέχρι και τις 22/5/98 που είναι
δικαιούχοι εγγραφής στον εκλογικό
κατάλογο και δεν είναι εγγεγραμμένοι μέχρι στιγμής είναι της τάξης
των 37.000.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων
ψηφοφόρων ανέρχεται στους
534.176Ερωτηθείς για τη δαπάνη
των βουλευτικών εκλογών 2016, ο
κ. Δημητρίου ανέφερε ότι “ο προϋπολογισμός μας είναι της τάξης
των 3,1 εκ. ευρώ”.
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Σ

ε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε την άνοιξη του 2015,
το Tμήμα μελετών του ΔΝΤ
διαμόρφωσε τον ισχυρισμό, ότι
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
και η συλλογική διαπραγμάτευση αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την μείωση των ανισότητων.
Ενώ προηγούμενη βιβλιογραφία και στατιστικά στοιχεία,
έδειχναν την ύπαρξη τέτοιας
σύνδεσης, η μελέτη του ΔΝΤ
προχώρησε πιο πέρα επισημαίνοντας ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, όχι
μόνο τείνουν να μειώνουν τις
ανισότητες με το να σπρώχνουν προς τα πάνω τους
μισθούς που βρίσκονται στο
χαμηλό άκρο τη μισθολογικής
κλίμακας, αλλά επίσης περιορίζουν το εισοδηματικό μερίδιο
που λαμβάνεται από το 10%
των υψηλότερα αμειβομένων.
Επιπλέον, η έρευνα του ΔΝΤ
διαπίστωσε ότι η ψηλή συνδικαλιστική πυκνότητα, επηρεάζει με πιο ισότιμο τρόπο το
βαθμό στον οποίο το φορολογικό σύστημα και το κράτος
πρόνοιας αναδιανέμουν τα
έσοδα.
Σε δύο πρόσφατες μελέτες του,
το Τμήμα Οικονομικών του
ΟΟΣΑ επικεντρώνεται επίσης,
στο θέμα των ανισοτήτων και
μάλιστα με τρόπο που δεν θα
ανέμενε κανείς.
Οι ανισότητες είναι πολύ
μεγαλύτερες απ’ ότι δείχνουν
τα επίσημα στοιχεία του
ΟΟΣΑ
Η πρώτη μελέτη του ΟΟΣΑ
ξεκινά με την παραδοχή ότι τα
στοιχεία μέτρησης των ανισοτήτων, που βασίζονται στις
έρευνες των νοικοκυριών, δεν
αποτυπώνουν αντικειμενικά τα
εισοδήματα που βρίσκονται
στην υψηλότερη βαθμίδα της
μισθολογικής κλίμακας. Αυτό
οφείλεται στο ότι, οι υψηλά
αμειβόμενοι είναι απρόθυμοι
να ανταποκριθούν στα ερωτηματολόγια, όπως επίσης και
να παράσχουν ακριβή στοιχεία
ή να αποκαλύψουν ευαίσθητες
πληροφορίες. Συμπληρωματικά, οφείλεται και στην απόκρυψη του ποσού των εισοδημάτων που ξεπερνούν ένα
συγκεκριμένο επίπεδο, σε
βάσεις δεδομένων που είναι
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.
Με βάση τα
πιο πάνω, ο
ΟΟΣΑ ανέπτυξε μια
μεθοδολογία
που
συνδυάζει
τα εισοδήματα που
βρίσκονται
κάτω από
το
90%
(όπως προκύπτει μέσα
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ:
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ);
του Ronald Janssen
από τις συνήθεις έρευνες για
τα νοικοκυριά) με τις στατιστικές για το πλουσιότερο 10%
που προσαρμόζονται σχετικά
για τα ελλείποντα υψηλότερα
εισοδήματα (το «1%») και με
βάση φορολογικά δεδομένα.
Τα
αποτελέσματα
είναι
συγκλονιστικά: οι ανισότητες
εμφανίζονται να είναι πολύ
μεγαλύτερες από ότι εθεωρείτο
μέχρι σήμερα.
Προσαρμόζοντας τα δεδομένα
που προκύπτουν από την έρευνα των νοικοκυριών, ο συντελεστής Gini (είναι ο δείκτης
άνισης κατανομής του εισοδήματος, όπου όσο πιο ψηλή
είναι η τιμή του συντελεστή,
αυτό μεταφράζεται σε πιο
ψηλή ανισότητα) κάνει άλμα
από το 0.31, που είναι ο μέσος
όρος στις χώρες-μέλη του
ΟΟΣΑ, στο 0.37. Μια πιο ξεκάθαρη μέτρηση είναι η αναλογία
του διάμεσου εισοδήματος,
μεταξύ του υψηλοτέρου και
χαμηλότερου 10% των στρωμάτων, η οποία αυξάνεται από
10 σε 15 φορές. Με άλλα
λόγια, οι 10% πλουσιότεροι
στις χώρες του ΟΟΣΑ, δεν κερδίζουν 10 φορές περισσότερα
από το 10% των φτωχότερων,
αλλά στην πραγματικότητα 15
φορές περισσότερα. Το Γράφημα Ι δείχνει τις ακρότητες
που προκύπτουν: στη Χιλή και
στο Μεξικό οι τιμές είναι
γελοία ψηλές, όπου το 10% στο
άνω μέρος της κλίμακας των
εισοδημάτων, αμείβεται 60
φορές περισσότερα σε σχέση
με το 10% στο κάτω άκρο. Στην
Ευρώπη, η αναλογία στην
Ισπανία είναι εκπληκτική (20
φορές περισσότερα), αν και οι
ανισότητες στις ΗΠΑ (σχεδόν
30 φορές περισσότερα) ξεπερνούν τα αποτελέσματα της
Ισπανίας.
Γράφημα Ι
Ισχυρές συντεχνίες και χαμηλότερες εισοδηματικές ανισότητες πάνε χέρι με χέρι
Μια δεύτερη μελέτη του ΟΟΣΑ
(επίσης του Τμήματος Οικονο-

μικών του ΟΟΣΑ), επιβεβαιώνει
τα στοιχεία που προέκυψαν
από το ΔΝΤ. Παρόλο που το
πεδίο της οικονομετρικής
εργασίας που έγινε από τον
ΟΟΣΑ, είναι περιορισμένης
εμβέλειας σε σχέση με την
εργασία που έγινε από το
τμήμα ερευνών του ΔΝΤ και
ενώ ο ΟΟΣΑ (αναγκαστικά,
λόγω των δεδομένων που χρησιμοποιεί) περιορίζεται σε
Ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης μόνο σε μισθολογικές ανισότητες (σε αντίθεση με ανισότητες που προκύπτουν από τα
συνολικά εισοδήματα), εντούτοις τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά παρόμοια.
Το Γράφημα ΙΙ, το οποίο
λήφθηκε από τη μελέτη του
ΟΟΣΑ, επιβεβαιώνει ότι τα
ψηλά ποσοστά κάλυψης συλλογικής
διαπραγμάτευσης
στην Ευρώπη, συνδέονται
άμεσα με ένα πιο χαμηλό μερίδιο μισθολογικών εισοδημάτων
που λαμβάνει το ανώτατο 1%.
Γράφημα ΙΙ

Τελικά, το γράφημα ΙΙΙ στέλνει
ξεκάθαρα το μήνυμα ότι το 1%
των υψηλοτέρα αμειβομένων
(κυρίως τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, άντρες μεταξύ 4060 χρονών, εργαζόμενοι στα
χρηματοοικονομικά και τη βιομηχανία, που λαμβάνουν ψηλά
μπόνους, κλπ.) λαμβάνουν
μεταξύ 4% και 9% του συνόλου
των μισθών, σε μια οικονομία.
Στο Η.Β., όπως και στις οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το 1% λαμβάνει το υψηλότερο μερίδιο
εισοδημάτων.

Γιατί η ψηλή
συνδικαλιστική πυκνότητα
μειώνει τις ανισότητες;
Στην προκειμένη περίπτωση η
υπόθεση αυτή έχει να κάνει με
τις «ισορροπίες δυνάμεων»
καθώς οι δυνατές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν τη
δυνατότητα να κινητοποιήσουν
αντισταθμιστικές δυνάμεις,
που να αποτρέπουν τις πρακτικές της αγοράς. Μέσα από
τη διαδικασία της συλλογικής
διαπραγμάτευσης, οι συντεχνίες έχουν τη δυνατότητα να
εξασφαλίσουν καλύτερες συμφωνίες για τους χαμηλά και
μεσαία αμειβόμενα εργαζόμενους και να διασφαλίσουν
δίκαια επίπεδα μισθών, αντιστεκόμενες στο προνόμιο των
διευθύνσεων να αποφασίζουν
σχεδόν μονομερώς σχετικά με
τους μισθούς και τις συνθήκες
εργασίας.
Αυτό, κατ’ επέκταση, δυσκολεύει στους κεφαλαιοκράτες
και τις ανώτατες διευθύνσεις
να καρπούνται ένα σημαντικό

ή δυσανάλογο μερίδιο από τη
συνολική αξία που παράγει μια
επιχείρηση. Επιπρόσθετα, οι
ισχυρές συντεχνίες ενισχύουν
τη συμμετοχή
των εργαζομένων στον καθορισμό της εταιρικής πολιτικής, και με αυτό
τον τρόπο επηρεάζουν
τις
αποφάσεις
σχετικά με τις
αποδοχές των

5

ανώτερων διευθυντικών στελεχών και την κατανομή των
μερισμάτων.
Η αρχή της «αντισταθμιστικής
δύναμης» ξεπερνά το επίπεδο
του χώρου εργασίας και επεκτείνεται στο μακροοικονομικό
επίπεδο. Όντως, οι συντεχνίες
αναλαμβάνουν το ρόλο μιας
πολιτικής δύναμης σε ευρεία
έννοια, η οποία συνδιαμορφώνει τόσο το φορολογικό σύστημα όσο και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Ασκώντας
επιρροή στην πολιτική διαδικασία, οι συντεχνίες μπορούν
να ενεργήσουν αποτρεπτικά
έναντι των υφιστάμενων ισχυρών από το να διαμορφώσουν
τον αναδιανεμητικό σχεδιασμό
του συστήματος με βάση το
δικό τους όφελος.

Συμπέρασμα
Παραμένει να δούμε κατά πόσο
όλο αυτό το υλικό θα ληφθεί
σοβαρά υπόψη στις πρακτικούς χειρισμούς του ΔΝΤ (στα
προγράμματα προσαρμογής)
και του ΟΟΣΑ (στις γενικές
συστάσεις πολιτικής και στις
συστάσεις ανά χώρα). Έτσι
και αλλιώς, αυτά τα ευρήματα
απέχουν κατά πολύ από τη
νεοκλασική θεωρεία, με βάση
την οποία οι ανισότητες απλά
αντικατοπτρίζουν την άνιση
διανομή της οριακής παραγωγικότητας. Με άλλα λόγια
αυτό που πρεσβεύει η νεοκλασική θεωρία είναι ότι η ανισότητα των μισθών οφείλεται
στο ότι οι εργαζόμενοι στο
κάτω άκρο της μισθολογικής
κλίμακας δεν είναι αρκετά
παραγωγικοί, ενώ οι εργαζόμενοι στο άλλο άκρο της
μισθολογικής κλίμακας είναι
"απίστευτα" παραγωγικοί.
Ας ελπίσουμε ωστόσο ότι
αυτές οι μελέτες, θα είναι τα
πρώτα βήματα στη «διαμόρφωση πολιτικής η οποία να
βασίζεται σε τεκμήρια» και
να «ανοίξει τα μάτια» τουλάχιστον σε αυτούς εντός του
ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ που είναι
προσκολλημένοι στην νεοκλασική προσέγγιση.

1 Ο Ronald Janssen εργάζεται ως σύμβουλος οικονομικής πολιτικής στη Συνδικαλιστική Συμβουλευτική Επιτροπή του ΟΟΣΑ (TUAC-OECD).
2 Jaumotte F. and Buitron Osorio C. (2015) Inequality and Labour Market Institutions, IMF
3 Ruiz N. and Woloszko N. (2016) What do Household Surveys Suggest abou the Top 1% Incomes and Inequality
in OECD Countries? OECD, Economics Department, Working Papers No.1265
4 Denk O. (2015) Who Are the Top 1% Earners in Europe? OECD, Economics Department, Working Papers
No.1274

Το κείμενο μεταφράστηκε από τη Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ και δημοσιεύεται στην Εργατική Φωνή με την άδεια του συγγραφέα
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

• Εγκλωβισμένη στον Γερμανικό ηγεμονισμό, στην Βρετανική ομηρεία και στην κραυγαλέα αδυναμία πολιτικής ενοποίησης

Η Ευρώπη γερνά
ενώ η Βρετανία
ανανεώνεται
πληθυσμιακά

Η

Ευρώπη γερνά και
«συρρικνώνεται» πληθυσμιακά, καθώς στο 58%
των περιφερειών της, η
«φυσική μείωση», δηλαδή
οι θάνατοι που δεν προέρχονται από λιμό ή πόλεμο,
είναι περισσότεροι από τις
γεννήσεις.
Το θέμα είναι άκρως σοβαρό, καθώς έχει αντίκτυπο
σε μία σειρά κρίσιμων κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων με κυριότερο το
ασφαλιστικό.
Χαρακτηριστικά είναι τα
αποτελέσματα της έρευνας
των τριών Αμερικανών.
Από τις 1.391 ευρωπαϊκές
περιφέρειες, το 58% παρουσιάζει μείωση του πληθυσμού του.
Τα τρία από τα έξι μεγάλα
έθνη της Ευρώπης, η
Ρωσία, η Γερμανία και η
Ιταλία, με πληθυσμό που
υπερβαίνει τα 280 εκατ.
ανθρώπους, από τα 743
εκατ. που αριθμεί συνολικά
η Ευρώπη, παρουσιάζουν
αισθητή μείωση των πλη-

θυσμών τους κάθε χρόνο.
Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Βρετανία
παρουσιάζει μία σταθερή
αύξηση του πληθυσμού
της, ενώ στη Δημοκρατία
της Ιρλανδίας, παρουσιάζεται αύξηση σε όλες τις
περιφέρειές της. Σύμφωνα
με τους υπολογισμούς, το
2050 η Βρετανία θα καταστεί η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στην Ευρώπη, με
τον πληθυσμό της να
ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια, όταν η Γερμανία, η
οποία είναι σήμερα η πιο
πυκνοκατοικημένη περιοχή,
θα έχει συρρικνωθεί στα 74
εκατ. κατοίκους.

2016: ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τ

ο 2016 θεωρείται ως η χρονιά της σκληρότερης δοκιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
28. Ο ενθουσιασμός της διεύρυνσης με χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης σιγά - σιγά
καταλαγιάζει και οι πολίτες που ο αριθμός τους αγγίζει το μισό δίς βρίσκονται ενώπιον
τεράστιων προκλήσεων. Το «δυστύχημα» για τους Ευρωπαικούς λαούς είναι ότι απουσιάζουν οι ηγέτες με όραμα και εκτόπισμα για να δώσουν την πνοή που χρειάζεται η Γηραιά
Ήπειρος σε τούτη τη σκληρή δοκιμασία.
Η διάσπαση στο πολιτικό επίπεδο και το Μεταναστευτικό αποτελούν τις χαίνουσες πληγές
που καταδυναστεύουν την Ευρωπαική Ένωση σε μιά εποχή που η οικονομική ύφεση εξακολουθεί να δείχνει τα δόντια , κυρίως στις φτωχότερες χώρες του Νότου οι οποίες αντικρύζουν
πλεόν το Ευρωπαικό οικοδόμημα με πολλή σκεπτικισμό και αρνητισμό.

ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το 2016 θεωρείται καθοριστικό έτος για το
Ευρωπαικό αύριο το οποίο προβλέπεται
δυσοίωνο με δεδομένα τα αδιέξοδα στο
μεταναστευτικό, στην διαιωνιζόμενη οικονομική κρίση, στην ιδεολογική αντιπαλότητα
της Βρετανίας και την αναζωπυρούμενη Γερμανική κυριαρχία. Το πρώτο αγκάθι που
φυτεύτηκε στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα ήταν
η ένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο Γάλλος ηγέτης Ντε Γκολ που απέκρουε τη βρετανική υποψηφιότητα είχε μεν
δίκιο, αλλά ήταν αντίθετος για λάθος
λόγους. Η Αγγλία, για όσους τη γνωρίζουν,
είναι μία χώρα που δεν τη χωρίζει μόνο ένα
κανάλι από την Ευρώπη, τη χωρίζουν τα
πάντα από αυτήν και κυρίως η Αγγλική
ψυχολογία.
Οι Bρετανοί δεν ένιωσαν ποτέ Ευρωπαίοι και
δεν πρόκειται να νιώσουν ποτέ. Έβλεπαν και
βλέπουν την ΕΕ ως μία
οικονομική ένωση που
τους προσέφερε οικονομικά πλεονεκτήματα και
οφέλη, τίποτε άλλο. Άρα
το κοινό συμφέρον για
τη Βρετανία και την ΕΕ,
θα ήταν μία συνθήκη
οικονομική συνεργασίας
μεταξύ των δύο και
μέχρι εκεί.Δυστυχώς, οι
Ευρωπαίοι υπέκυψαν
στις Αμερικανικές πιέσεις και έκαναν δεκτή τη Βρετανία ως πλήρες
μέλος, με τις γνωστές συνέπειες. Όταν λοιπόν ετέθη το θεμελιώδες ερώτημα του που
πάμε από δω και πέρα, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ή
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ, η Αγγλία μπλόκαρε τις διαδικασίες γιατί δεν ήθελε με τίποτε την Εμβάθυνση, δηλαδή περισσότερη εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις Βρυξέλλες και Θεσμικές τροποποιήσεις που οδηγούσαν στον Φεντεραλισμό.Επιθυμούσε τη διεύρυνση, δηλαδή το
μεγάλωμα των αγορών αλλά και των γεωπολιτικό έλεγχο περισσοτέρων χωρών. Σε
αυτό συμφωνούσαν και οι ΗΠΑ που έβλεπαν
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόσημο με την Ατλαντική Συμμαχία και επιθυμούσε τη διεύρυνση της ΕΕ συγχρόνως με τη
διεύρυνση του ΝΑΤΟ, μειώνοντας με αυτό
τον τρόπο τα ερείσματα της Ρωσίας στην
Ανατολική Ευρώπη.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΑ
Η Γερμανία τώρα, η οποία αρχικώς συμφωνούσε με την Εμβάθυνση, τελικά τάχθηκε με
την Επέκταση η οποία πέραν του οφέλους
για τις ανταγωνιστικές γερμανικές βιομηχανίες, θα της επέτρεπε να εφαρμόσει
με ειρηνικά μέσα το παλιό της στρατηγικό όνειρο, την Επέκταση προς Ανατολάς και την έμμεση έξοδο στη Μεσόγειο
μέσω της Κροατίας, γιατί πάντα θεωρούσε

την Ανατολική Ευρώπη ως την πίσω αυλή
της και την Κροατία ως επέκταση του
Anschluss (της Αυστρογερμανικής Ένωσης
κατά τον Β’ ΠΠ).
Η Εμβάθυνση λοιπόν έπρεπε να περιμένει. Οι
θιασώτες της Εμβάθυνσης είχαν θεμελιώδεις
και λογικές αντιρρήσεις, αντιλαμβάνονταν
ότι για να υπάρξει μια επιτυχημένη διεύρυνση έπρεπε πρώτα να υπάρξει εσωτερική
θεσμική ωρίμανση, δηλαδή Εμβάθυνση της
ΕΕ, ώστε οι νέες υποψήφιες χώρες να μη
χρειάζεται να προσαρμοστούν μόνο σε
τεχνικά θέματα αλλά και σε θέματα Δημοκρατίας, Άσκησης Εξουσίας και Συλλογικής
Ευρωπαϊκής Συνείδησης. Αν γινόταν το ανάποδο, δηλαδή πρώτα η Διεύρυνση, τότε η
Εμβάθυνση θα ήταν σχεδόν αδύνατον να
συμβεί.

ΑΠΟΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Σήμερα βλέπουμε ότι είχαν απόλυτο δίκιο,
τόσο πολύ δίκιο μάλιστα, που η Ευρώπη του
σήμερα έχει μπει σε μια διαδικασία αποσυσπείρωσης που θα οδηγήσει σε κάποια
μορφή διάσπασης, κάτι που είναι πλέον
ορατό πλέον δια γυμνού οφθαλμού. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη διαδικασία αποσυσπείρωσης είναι η Αγγλία, η οποία θέλει πλέον
να δημιουργήσει μία ειδική σχέση με την ΕΕ ή
να αποχωρήσει από αυτή, η Γερμανία με την
Τευτονική στενοκεφαλιά της και οι Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες, που μπήκαν στην
Ευρώπη για καθαρά οικονομικούς λόγους και
όχι γιατί μοιράζονταν το Ευρωπαϊκό Όραμα.
Αν σε όλα αυτά προστεθούν και οι αποσχιστικές τάσεις που είναι πολύ έντονες σε ορισμένες χώρες, τότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι αρχίζει στη δύκολη τούτη
περίοδο η αντίστροφη μέτρηση για την
συνοχή της Ενωμένης Ευρώπης.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Η Ευρωπαική Ένωση βρίσκεται σε αδιέξοδο, είναι αδύνατον να συνεχίσει ως έχει, η
Εμβάθυνση υπό την τωρινή της σύνθεση
είναι αδύνατη, το γνωρίζουν όλοι και το
αναγνωρίζουν οι περισσότεροι.
• Η Γερμανία δεν χωράει στην Ευρώπη εάν
δεν δεχτεί και η ίδια να αλλάξει και να πάψει
να παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο, με την
οικονομική της ανάπτυξη εις βάρος των
άλλων χωρών.
• Η Αγγλία πρέπει να αποχωρήσει από την
Ευρώπη και σε αυτό πρέπει όλοι να βοηθήσουν ώστε να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται.
• Πρέπει να λυθεί ο γόρδιος δεσμός με
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
• Μια ομάδα χωρών που συμφωνούν με
το Όραμα της Ευρωπαϊκής Οικογένειας
θα πρέπει να ξανασχεδιάσουν την ευρωπαική αρχιτεκτονική πάνω σε πραγματιστικές βάσεις και στέρεα θεμέλια. Σε
αντίθεση περίπτωση η αχή του τέλους
δεν θα αργήσει να μας χτυπήσει την
πόρτα.

Επιβεβαίωση Γιούνκερ: Η Ευρώπη
αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις
«Εάν καταρρεύσει η Σένγκεν,
θα επιστρέψουμε σε μια Ευρώπη
με τα παλιά της σύνορα που εύχομαι
να μην γνωρίσουν οι νέοι.»

Η

μετανάστευση, η τρομοκρατία, η
οικονομική νομισματική ένωση και η
Μεγάλη Βρετανία, αντικατοπτρίζουν μια
Ευρώπη σε πολλαπλές κρίσεις, δήλωσε ο
πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, συνοψίζοντας ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα
θέματα που απασχολούν σήμερα την ΕΕ.
«Σαφέστατα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, και καλό θα είναι να
ξεπεράσουμε την εθνική οπτική γωνία
και να ξαναβρούμε το πνεύμα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, που είναι η
αλληλεγγύη» πρόσθεσε και τόνισε,
«Μπορούμε να το κάνουμε εάν το επιθυμούμε».
Σχετικά με την προσφυγική κρίση, ο κ.
Γιούνκερ δήλωσε ότι όσα λέγονται για το
ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση
στο προσφυγικό «είναι αλήθεια και
ψέματα ταυτόχρονα» και εξήγησε:
Είναι ψέματα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο για να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, και είναι αλήθεια,
γιατί όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφήσει
τα λόγια και περάσει στις πράξεις.
Ο κ. Γιούνκερ κάλεσε το Ευρωκοινοβούλιο
να συνεργασθεί «για ακόμα μια φορά» με
την Επιτροπή για τη δημιουργία Σώματος Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
«Κοινά σύνορα - κοινή διαχείριση» τόνισε και πρόσθεσε, «Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε η Σένγκεν δεν θα επιβιώσει
και θα επιστρέψουμε σε μια Ευρώπη με
τα παλιά σύνορα, αυτήν που οι νέοι δεν
έχουν γνωρίσει, πράγμα που δεν τους το
εύχομαι».
Αναφορικά με τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, ο κ. Γιούνκερ σημείωσε ότι
το θέμα θα πρέπει να το δούμε και από
την πλευρά των μη Ευρωπαίων γειτόνων
μας. Αναφέρθηκε στην Τουρκία, λέγοντας
ότι έκανε τα πρώτα θετικά βήματα για
ένα κοινό πρόγραμμα δράσης: για παράδειγμα, θέσπισε μια υποχρέωση θεώρησης εισόδου για τους μετανάστες, ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο πως απομένουν πολλά πράγματα να γίνουν προκειμένου να μειωθεί αισθητά η ροή προσφύγων.
Σχετικά με τις συζητήσεις με τη βρετανική κυβέρνηση για την παραμονή της
Μεγάλης Βρετανίας στην ΕΕ, ο κ. Γιούνκερ
δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει
«μια έντιμη συμφωνία».
«Η Μεγάλη Βρετανία είναι ισχυρότερη
εντός της ΕΕ και η ΕΕ ισχυρότερη με τη
Μεγάλη Βρετανία. Γι' αυτό επιθυμούμε
μια συμφωνία που να είναι δίκαιη και
για την ΕΕ» κατέληξε ο κ. Γιούνκερ.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

• 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ο

αείμνηστος πρωθυπουργός της Ελλάδας Γεώργιος Παπανδρέου
μιλώντας στη Θεσσαλονίκη στις 27/10/1964 – επί πρωθυπουργίας
του οποίου η Κύπρος κατέστη απόρθητο φρούριο με την κάθοδο μιας
Ελληνικής Μεραρχίας με ενισχυμένη δύναμη πυρός οπότε η Ένωση με την
Ελλάδα θεωρήθηκε ως τετελεσμένο γεγονός – διακήρυξε «Η Ένωσις ήλθεν,
η Ένωσις έρχεται». Σε πολλές άλλες περιπτώσεις αναφέρθηκε για τον
ρόλο που θα διαδραμάτιζαν οι Έλληνες της Κύπρου στην διακυβέρνηση
της Ελλάδας που δεν είναι του παρόντος να αναφέρω με λεπτομέρεια.
Θα τονίσω μόνο ένα από τα σημαντικότερα οράματα που είχε για την
Κύπρο και τους Έλληνες της Κύπρου «ότι θα συνεχίσουν με ειρηνικά μέσα
την πολιτιστική εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς Ανατολάς».
Παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής των Κυπρίων στην
εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου που τον ακολούθησαν από την Φοινίκη
(τον σημερινό (Λίβανο) μέχρι την Ινδία.
Ενεργός υπήρξε η συμμετοχή Κυπριακού στόλου με επικεφαλής τον βασιλέα της Σαλαμίνας Πνυταγόρα στην πολιορκία της Τύρου από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 332 π.Χ. Ο Πνυταγόρας μαζί με άλλους
Κυπρίους βασιλείς εφοδίασαν με ισχυρό στόλο από 120 πλοία τον Μ.
Αλέξανδρο προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες και βοηθώντας έτσι να
καταλάβει την Τύρο στο πλαίσιο της εκστρατείας εναντίον των Περσών.
Μάλιστα συμμετέσχε και ο ίδιος ο Πνυταγόρας στην κυρίευση της Τύρου
και ο Αλέξανδρος τον αντάμειψε παραχωρώντας του την πόλη Ταμασό
(Κύπρου) με τα πλούσια μεταλλεία
χαλκού αποσπώντας την από το
Κίτιο και τους Φοίνικες. Ο ΑλέξανΤου Ανδρέα Μ.
δρος επικύρωσε τους Κυπρίους
Βασιλείου
βασιλείς ως συμμάχους του.. Ο Πνυπρώην
ταγόρας έκοψε χρυσά νομίσματα με
συνδικαλιστή
τις μορφές της Αφροδίτης και της
Ατρέμιδος.
Οι Τύριοι δεν μπορούσαν να κάμουν
κάτι για να τερματίσουν την πολιορκία και ως τελευταία λύση επάνδρωσαν δεκατρία πολεμικά πλοία επιτέθηκαν στον στόλο των Κυπρίων όταν τα πληρώματά τους κατέβηκαν
στην ξηρά για να δειπνήσουν και κατέστρεψαν την ναυαρχίδα του Πνυταγόρα και άλλα πλοία… Ο Αλέξανδρος έφερε δύο πλοία με γέφυρες και
στράτευμα. Στο ένα επέβαιναν οι πεζέταιροι του Κοίνου και στο άλλο ο
ίδιος με το άγημα των υπασπιστών. Οι επιχειρήσεις καλύφθηκαν με
πυρά από τον στόλο. Και τα δύο πλοία τοποθέτησαν με επιτυχία τις
γέφυρες και ο Αλέξανδρος και ο Κοίνος κατέλαβαν ο καθένας διαφορετικό τμήμα του τείχους ενώ οι Φοίνικες και οι Κύπριοι μπήκαν στα δύο
λιμάνια. Οι Τύριοι έσπασαν.
Όταν ο Αλέξανδρος βρισκόταν στην Αραχωσία έστειλε αυτή τη φορά ως
σατράπη τον Στασάνορα από τον βασιλικό οίκο των Σόλων της Κύπρου
με διαταγή να απομακρύνει τον Αρσάμη... Στον Στασάνορα είχε βρει τον
κατάλληλο άνθρωπο και στην Αρεία επικράτησε ειρήνη.

Η

Η OIKOYMENIKH ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

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. Ιδού γιατί:

1. Η Ελληνική γλώσσα και η Ελληνική γραφή
δεν είναι μόνο από τις παλιότερες του
κόσμου και της Ευρώπης, όπως μαρτυρούν
τα γραπτά τους μνημεία, αλλά είναι και η
γλώσσα και η γραφή της έκφρασης του
ανθρώπινου πνεύματος στις πρώτες μεγάλες στιγμές της δημιουργίας του.

Η αυτοκρατορία που δημιούργησε ο Αλέξανδρος ήταν πολύ πιο περίπλοκη από τη Βρετανική… Σε αυτή οι Φοίνικες βασιλιάδες ήταν υποτελείς σύμμαχοι. Οι Κύπριοι βασιλιάδες ήταν ελεύθεροι σύμμαχοι που έκοβαν χρυσά νομίσματα κάτι που αποτελούσε ένδειξη ανεξαρτησίας.
Εν κατακλείδι, αναφέρω ότι σε δεκάδες άρθρα μου τόσο πριν από την
τουρκική εισβολή όσο και μετά από αυτήν ανέλυσα λεπτομερώς με αδιάσειστα ιστορικά και άλλα στοιχεία ότι μόνον η ΕΝΩΣΗ διασφάλιζε τη
φυσική και εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, την εμπέδωση
μόνιμης ειρήνης, σταθερότητας, ευημερίας και προόδου για όλους τους
κατοίκους της Κύπρου και την κυριαρχία του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς. Η Κύπρος θα ήταν ο προμαχώνας του Ελληνισμού στην Ανατολή.
Δυστυχώς, η εκ γενετής Ελληνική Μεγαλόνησος (όπως την χαρακτήριζε ο
Γεώργιος Παπανδρέου) δεν ευτύχισε να έχει πεφωτισμένους, χαρισματικούς και με εθνικό ανάστημα πολιτικούς ηγέτες με αποτέλεσμα να είμαστε πλέον στο έλεος της Τουρκίας.

grammar, δίφθογγοι - diphthongs, ΆγγελοςAngel, Βίβλος - Bible, ΒιβλιογραφίαBibliography, Κύβος- Cube, ΔιάλογοςDialogue, Εθνικός - Ethnic, ΦαντασίαFantasy, Γεωγραφία - Geography, Ιστορία History, Είδωλο - Idol, Χιλιόμετρο- Kilometer.

4. Η Ελληνική γλώσσα και η Ελληνική γραφή

είναι αυτές που γέννησαν και ανέπτυξαν τις
επιστήμες και τις τέχνες. Ανακαλύπτοντας
οι Έλληνες πρώτοι το απλό, όμως τέλειο
ελληνικό σύστημα γραφής, όπως θα δούμε
πιο κάτω, επομένως έχοντας τη δυνατότητα
όχι μόνο να αποταμιεύουν άνετα την εμπειρία τους, αλλά και να τη μελετούν στη συνέχεια, πέρασαν πρώτοι στα γράμματα, στις
τέχνες και στις επιστήμες: Όμηρος, Ησίοδος,
Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ηράκλειτος, Δημόκριτος Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αισχύλος,
Σοφοκλής, Ευριπίδης,....

2. Το Ελληνικό αλφάβητο είναι κεφαλαιώ-

δους σημασίας για την παγκόσμια γραφή
και πολιτισμό, όχι μόνο γιατί χρησίμευσε να
καταγράψει την πιο καλλιεργημένη και
φιλοσοφημένη σκέψη του αρχαίου κόσμου,
που σήμερα μας καθοδηγεί, όπως πολύ
σωστά παρατηρεί ο γλωσσολόγος Charles
Higounet, αλλά και γιατί πάνω σ΄ αυτό
στηρίζεται όχι μόνο η νέα ελληνική γραφή,
αλλά και μια σειρά άλλων γραφών, όπως οι
γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλική,
ιταλική, γαλλική, γερμανική κ.α.), οι σλαβικές γραφές (βουλγαρική, ρωσική κ.α.) κ.α.,
όπως θα δούμε πιο κάτω, άρα το μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών γραφών..

3. Η Ελληνική γλώσσα είναι κεφαλαιώδους

σημασίας για την παγκόσμια γλώσσα και
πολιτισμό, όχι μόνο γιατί χρησίμευσε να

Ο Αλέξανδρος σκόπευε να εξερευνήσει με στόλο τη νότια θάλασσα (δηλαδή μεταξύ Αιγύπτου και Ινδίας). Για τον σκοπό αυτό πήρε μαζί του στην
Ινδία κωπηλάτες και ναυπηγούς από τη Φοινίκη, την Κύπρο, την Καρία
και την Αίγυπτο και είχε ήδη αποφασίσει ότι ναύαρχος θα ήταν ο φίλος
του Νέαρχος (από την Κρήτη).
Ο Νέαρχος έφτασε στο Ρας Μουσαντάμ (το οποίο όμως θα μπορούσε να
ήταν νησί) στην προσπάθεια να μάθει περισσότερα για την Αραβία, επειδή ο Αλέξανδρος γνώριζε λίγα γι’ αυτή. Μη γνωρίζοντας το μέγεθός του
επιχείρησε ένα δοκιμαστικό περίπλουν και από τις δύο πλευρές. Έστειλε
ένα πλοίο νότια του κόλπου του Σουέζ με επικεφαλής τον Αναξικράτη,
που έφτασε στην αρωματισμένη χώρα της Υεμένης και άκουσε για το
Χαντραμάουτ και τρεις τριακοντόρους στον Περσικό κόλπο. Μια απ’
αυτές ανακάλυψε ένα νησί το Μπαχρέιν. Ο Ιέρωνας από τους Σόλους
(Κύπρου), ο οποίος είχε εντολή να πλεύσει γύρω από το Σουέζ ακολούθησε την αραβική ακτή μέχρι το Ρας Μουσαντάμ και ανέφερε με σύνεση
ότι η Αραβία πρέπει να είναι μεγάλη όσο και η Ινδία.
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Τα πρώτα κείμενα Μαθηματικών, Φυσικής,
Αστρονομίας, Νομικής, Ιατρικής, Ιστορίας,
Γλωσσολογίας κ.τ.λ. γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα και γραφή. Τα πρώτα θεατρικά
έργα, καθώς και τα βυζαντινά λογοτεχνικά
έργα έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα.

5. Η Ελληνική γλώσσα και Ελληνική γραφή

έγιναν διεθνείς πρώτες επί Μεγάλου Αλέξανδρου και Ελληνιστικών χρόνων. Επίσης ήταν
διεθνείς και επί Ρωμαϊκής και Βυζαντινής
αυτοκρατορίας, ενώ
πολλοί Ρωμαίοι έρχονταν στην Αθήνα, για
να μάθουν ελληνικά.

6. Η Ελληνική γλώσσα

εκφράσει την πιο καλλιεργημένη και φιλοσοφημένη σκέψη του αρχαίου κόσμου, αλλά
και γιατί πάνω της στηρίζεται όχι μόνο η
νέα Ελληνική γλώσσα, αλλά και μια σειρά
άλλων, όπως η λατινική και οι καλούμενες
λατινογενείς γλώσσες (ιταλική, αγγλική,
γαλλική κ.α.). Δεν υπάρχει γλώσσα σήμερα
που να μην έχει Ελληνικές λέξεις και γι αυτό
και δικαίως πολλοί τη θεωρούν ως τη μητρική γλώσσα των άλλων. Μεταφράζοντας οι
άλλοι λαοί τα αρχαία ελληνικά επιστημονικά, λογοτεχνικά κ.τ.λ. συγγράμματα μετέφεραν στις γλώσσες τους εκτός από το ελληνικό πνεύμα και πάρα πολλές Ελληνικές
λέξεις. Αμέτρητες είναι οι διεθνείς Ελληνικές
λέξεις. Η διεθνής αγγλική γλώσσα, για
παράδειγμα, χρησιμοποιεί σήμερα πάνω
από 50.000 λέξεις, όπως υπολογίζεται,
ελληνικής καταγωγής, όπως οι: Ευρώπη Europe, αλφάβητο - alphabet, ΓραμματικήGrammar, συλλαβή - syllabus, γράμμα -

και Ελληνική γραφή
είναι αυτές με τις
οποίες γράφτηκαν διαδόθηκαν οι μεγαλύτερες θρησκείες του
κόσμου. Δηλαδή αυτή
των θεών του Ολύμπου
και η Χριστιανική (της
Καινής Διαθήκης). Οι
περισσότεροι Απόστολοι: Παύλος, Ιωάννης,
Λουκάς..... όπως και πολλοί άλλοι Εβραίοι
είχαν ελληνική μόρφωση και ήταν γνώστες
της Ελληνικής γλώσσας και γραφής και γι'
αυτό έγραψαν τα Ευαγγέλια κατ’ ευθείαν
στην ελληνική με σκοπό να γίνουν γνωστά σε
όλο τον κόσμο.
Επίσης η Παλαιά Διαθήκη έγινε γνωστή στον
κόσμο μετά από τη μετάφρασή της από τους
Ο’ στην ελληνική.

7. Η Ελληνική γλώσσα και Ελληνική γραφή

είναι αυτές που βοήθησαν στην αποκρυπτογράφηση πολλών αρχαίων γραφών. Αυτό
έγινε, επειδή επί μεγάλου Αλεξάνδρου και
εξής η Ελληνική γλώσσα και η Ελληνική
γραφή ήταν διεθνείς και πολλές πινακίδες
τότε είχαν γραφεί δίγλωσσα, όπως π.χ. η
στήλη της Ροζέτας με ελληνικά και αιγυπτιακά, η επιγραφή Ράμπαδ στο Alep με
ελληνικά, συριακά και αραβικά, η επιγραφή
Αρράν στο Αουράν με Ελληνικά και Αραβικά.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στη ΣΕΚ Λεμεσού

Ας χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο
διαδίκτυο για όλους

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Στέλιος Χειμώνας,
γ.δ. υπουργείου Εμπορίου

Βήμα προς τα
εμπρός η ψηφιακή
τεχνολογία

Σ

ήμερα, η παγκόσμια αγορά υφίσταται την
πιο βαθιά οικονομική κρίση στην πρόσφατη ιστορία, με δραματικές συνέπειες για
το τραπεζικό σύστημα, τις επιχειρήσεις και
την απασχόληση. Τέτοιες δύσκολες οικονομικές συνθήκες επισημαίνουν την ανάγκη για
χρήση της τεχνολογίας ως κινητήρια δύναμη
για την ανάπτυξη, την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό.
Και αυτός είναι ο δρόμος προς τα
εμπρός για την Κύπρο. Η ψηφιακή
τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την
επιχειρηματική δραστηριοποίηση και
την εκπαίδευση, να τονώσει και να
δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και
θέσεις εργασίας, να αυξήσει την
αποτελεσματικότητά τους, καθιστώντας τες έτσι πιο ανταγωνιστικές και
αποδοτικές.
Γεννάται όμως το εύλογο ερώτημα:
Πόσο μακριά είμαστε σαν Κύπρος
από την επίτευξη αυτού του στόχου;

Η

ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας,
η ανάπτυξη της πληροφορικής
και η ευρύτατη χρήση του Διαδικτύου
έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο των καθημερινών
δραστηριοτήτων, στην παραγωγική
διαδικασία, στις συναλλαγές, στην
εκπαίδευση, στη διασκέδαση, ακόμα
και στον τρόπο σκέψεως του σύγχρονου ανθρώπου.
Μαζί με αυτές τις αλλαγές, οι οποίες
κατά κανόνα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, υπεισέρχονται και
παράμετροι που ευνοούν την ανά-

διαδικτύου.
Το θέμα ανέλυσαν μέσα από παρουσιάσεις ο πρόεδρος ΔΣ Ινστιτούτου
Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας
Κύπρου Γιάννης Λαούρης, ο Προϊστάμενος Γραφείου Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Ανδρέας Αναστασιάδης,
η Ηλιάδα Σπύρου συντονίστρια της
γραμμής Βοήθειας Κυπριακού κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου Cyberethics και
ο Ανδρέας Μαυρίδης Ανώτερος Σύμβουλος πληροφορικής και Ρίσκου
ERNT&YOUNG.
Χαιρετισμούς στην ημερίδα απηυθυναν εκ μέρους της ΣΕΚ Λεμεσού ο
Παναγιώτης Ιωαννίδης και ο γενικός
διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου
Στέλιος Χειμώνας που έθεσε την
ημερίδα κάτω από την αιγίδα του.
Ακολούθησε συζήτηση και οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήματα.

Συμβουλές προς γονείς
• Μην αποτρέπετε το παιδί σας από
το να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο.
Ενημερώστε το για τους κινδύνους
που κρύβει και μάθετε το να προστατεύεται από αυτούς.

πτυξη νέων μορφών εγκληματικότητας γεγονός που επιβάλλει συνεχή
εγρήγορση για θωράκιση και προστασία ειδικότερα των εφήβων.
Τούτων λεχθέντων η ΣΕΚ Λεμεσού σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα Ας χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο
στις 11 Φεβρουαρίου 2016.
Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε
ευρεία ενημέρωση για το νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό
έγκλημα στην χώρα μας καθώς επίσης και για τους κινδύνους και τρόπους προφύλαξης των χρηστών του

• Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας
σε επιβλέψιμο μέρος του σπιτιού
όπως το σαλόνι και όχι σε απομονωμένους χώρους όπως το υπνοδωμάτιο του παιδιού σας.
• Συμβουλεύετε το παιδί σας να μη
δίνει προσωπικά του στοιχεία
(όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφίες, κτλ.) σε αγνώστους που συναντά στο Διαδίκτυο.
• Επιβλέπετε το παιδί σας όταν χρησιμοποιεί τα chatrooms (χώρους
συνομιλίας). Μην αφήνετε το παιδί
σας να συναντήσει κάποιον που γνώρισε μέσα από το Διαδίκτυο.
• Προτείνετε στο παιδί σας τη χρήση
ιστοσελίδων με επιμορφωτικό και
ψυχαγωγικό περιεχόμενο κατάλληλο
για την ηλικία του. Εγκαταστήσετε

στον υπολογιστή σας ένα λογισμικό
φίλτρο που απαγορεύει την προσπέλαση σε ανάρμοστες ιστοσελίδες του
Διαδικτύου.

Συμβουλές προς παιδιά
• Κράτησε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου από όλους. Αν πιστεύεις ότι
κάποιος έμαθε τον κωδικό πρόσβασής σου, άλλαξέ τον αμέσως. Προσπάθησε να έχεις πάντοτε έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίο κανένας δεν
μπορεί να μαντέψει.
• Ποτέ μη δεχτείς να συναντήσεις
αγνώστους που γνώρισες στο Διαδίκτυο. Εάν θελήσεις να συναντήσεις
κάποιον, φρόντισε αυτό να γίνεται
πάντα σε δημόσιο χώρο και με τη
συνοδεία του γονιού σου ή ενός ενήλικα τον οποίο εμπιστεύεσαι.
• Όταν συνομιλείς σε κάποιο
chatroom να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή και μη δίνεις τα προσωπικά
σου στοιχεία, όπως την ηλεκτρονική
σου διεύθυνση, τη διεύθυνση του σπιτιού ή του σχολείου σου ή τον αριθμό
του τηλεφώνου σου.
• Να αποφεύγεις τις ιστοσελίδες για
τους «άνω των 18 ετών». Οι προειδοποιήσεις είναι για να μας προστατεύουν. Είναι προτιμότερο να ανακαλύψεις ιστοσελίδες με επιμορφωτικό,
ψυχαγωγικό και ενημερωτικό περιεχόμενο ανάλογο με την ηλικία και τα
ενδιαφέροντά σου.
• Είναι σημαντικό να μην ανοίγεις
ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβες
από αγνώστους. Ποτέ μην ανοίξεις
συνημμένα αρχεία που έλαβες από
τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα γιατί
μπορεί να μεταδώσουν ιούς στον
υπολογιστή σου. Ζήτησε από τους
γονείς σου να σου εγκαταστήσουν
σύστημα φιλτραρίσματος της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για να λαμβάνεις μόνο τα μηνύματα που επιθυμείς.

Νομίζω ότι ο νέος δείκτης DESI (Digital
Economy and Society Index) συνοψίζει
αντικειμενικά την παρούσα κατάσταση. Η Κύπρος έχει μια συνολική βαθμολογία 0,39 και κατατάσσεται 22η μεταξύ
των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Επιπλέον, μόνο
το 48% των Κυπρίων έχουν τουλάχιστον
βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα μείζον εμπόδιο
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
δεδομένου ότι το 90% των θέσεων εργασίας
απαιτούν κάποιο είδος των ψηφιακών δεξιοτήτων. Είτε είμαστε παιδιά, γονείς ή κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι για την κοινωνική μέριμνα, ή πολιτικοί, όλοι έχουμε να
διαδραματίσουμε ένα ρόλο.
Υπερασπιζόμενοι ένα καλύτερο διαδίκτυο, το
θέμα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους
ανθρώπους να παίξουν το ρόλο τους στην
αξιοποίηση των θετικών ευκαιριών και
δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο,
ενώ δίνοντάς τους ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την
υποστήριξη που χρειάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τυχόν διαδικτυακούς κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν.
Τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να βοηθήσουν
για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο διαδίκτυο, με το να είναι ευγενικοί και να αξιοποιούν το διαδίκτυο με σεβασμό προς τους
άλλους, να προστατεύουν τη διαδικτυακή
τους φήμη (και των άλλων), και να αναζητούν δυνατότητες και ευκαιρίες θετικού
περιεχομένου. Μπορούν να βοηθήσουν αποδοκιμάζοντας τον διαδικτυακό εκφοβισμό
(cyberbullying), και καταγγέλλοντας κάθε
ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο ή αναφορά. Πάνω απ 'όλα, τα παιδιά και οι νέοι
θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να αποκτήσουν ένα σημαντικό ρόλο ως ψηφιακοί πολίτες του μέλλοντος κατοχυρώνοντας τη φωνή
τους στα κέντρα αποφάσεων.
Από την άλλη, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να βοηθήσουν για να δημιουργήσουμε
ένα καλύτερο διαδίκτυο, διατηρώντας ένα
ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τα παιδιά
και του νέους για την online ζωή τους, παρέχοντάς τους στήριξη στις διαδικτυακές τους
ενασχολήσεις και βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε ανησυχίες ή
ζητήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν στο διαδίκτυο.
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• Συνέλευση εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού στη ΣΕΚ Λεμεσού

8η ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Απαράδεκτη καθυστέρηση στην πληρωμή
των ανεργιακών επιδομάτων

Η γυναίκα συμμετέχει
η Κοινωνία αλλάζει!

Η

ΣΕΚ για άλλη μια χρονιά διοργανώνει Παγκύπρια
εκδηλώσεις τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, αξιώνοντας για άλλη μια φορά από την πολιτεία να περάσει από
τα λόγια στις πρά√ Θα πραγματοποιηθούν ξεις κατοχυρώνοντας την ισότητα
εκδηλώσεις σ’ όλα
των φύλων σ’ όλες
τα Εργατικά Κέντρα
τις εκφάνσεις της
ζωής.
της ΣΕΚ

Η

ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ θεωρεί απαράδεκτη τη σοβαρή καθυστέρηση
που παρουσιάζεται στην πληρωμή
των ανεργιακών επιδομάτων, με
αποτέλεσμα εκατοντάδες άνεργοι
εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν
τεράστια προβλήματα στη διαβίωση τους. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό στις περιπτώσεις
που τερματίζεται η απασχόληση
και θα πρέπει να καταβληθεί ανεργιακό επίδομα για πρώτη φορά.
To ζήτημα αυτό συζητήθηκε επισταμένα στο πλαίσιο συνέλευσης
των Ωρομισθίων εποχικών εργατών μελών ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου
2016 στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού.
Οι άνεργοι που απασχολούνται ως
εποχικό προσωπικό στο Δημόσιο
εξέφρασαν την αγανάκτηση τους
για την απαράδεκτη καθυστέρηση
που παρατηρείται στην καταβολή
των ανεργιακών επιδομάτων τονί-

ζοντας πως παρά το γεγονός ότι
υπογράφουν ως άνεργοι για τρίτο
συνεχή μήνα δεν έχουν λάβει μέχρι
σήμερα κανένα επίδομα από το
Υπουργείο Εργασίας.

• Της Βελτίωσης των όρων απασχόλησης τους

Η Συνέλευση υιοθέτησε σχετικό
ψήφισμα προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ζητώντας την άμεση ρύθμιση του
σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Ο γ.γ. της ΟΕΔΚΥ-ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ, διαβεβαίωσε πως η Ομοσπονδία αντιμετωπίζει με μεγάλη
κοινωνική ευαισθησία τα ζητήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο
κλάδο αφού αποτελείται από μια
ευάλωτη ομάδα εργαζομένων που
είναι η πιο χαμηλά αμειβόμενη στο
δημόσιο τομέα.

Παράλληλα οι εποχικοί εργάτες
συζήτησαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος τους και
εξουσιοδότησαν την ηγεσία της
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ να προχωρήσει σε διάλογο με την κυβέρνηση για την
προώθηση τους.
Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα
• Της άρσης της μείωσης των
μισθών που υπέστη άδικα το εποχικό προσωπικό κατά 10% από
1/1/14.

• Καθώς και της προώθησης των
εισηγήσεων για βελτίωση των διαδικασιών πρόσληψης τους.

Στη συνέλευση την ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
εκπροσωπούσαν πέραν από τον
γενικό γραμματέα της, οι Ανδρέας
Νεοφύτου γενικός ταμίας, Τάκης
Χριστοφόρου γραμματέας του
σωματείου κυβερνητικών ΣΕΚ
Λεμεσού και οι οργανωτικοί γραμματείς Χρίστος Τζιαπούρας και
Νάντια Πιερίδου.

ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ
Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 6.00μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ Πάφου
Ο δρ. Μάριος Αργυρίδης, επίκουρος καθητηγής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπσιστήμιο Νεάπολης Πάφου και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο
Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου θα αναλύσει το θέμα: «Τα απαραίτητα συστατικά μιας υγιούς οικογένειας».

ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 και ώρα 6.00 μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ Αμμοχώστου
Ο Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κκαράς θα αναλύσει
το θέμα: «Βασκανία (μάτι - φθόνος) και Εκκλησία»

ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
8 Μαρτίου 2016 και ώρα 6.00 μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο
Κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Επίκουρη
Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Αλεξία Παναγιώτου με θέμα: «Έμφυλα Στερεότυπα, ο
καθρέφτης της ζωής μας»

ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
8 Μαρτίου 2016 ώρα 6.μ.μ.
στο οίκημα ΣΕΚ Λάρνακας
Ομιλήτρια η Κοινωνικός Επιστήμονας Μιράντα Σιδερά, που θα αναπτύξει το θέμα: Άγχος, ένταση, αγωνία; ποτέ! Είναι καθαρά θέμα μυαλού. Καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με την χορωδία ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου.

ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, 5μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού

Το σοβαρό πρόβλημα
της καθυστερημένης
καταβολής του ανεργιακού
ανησυχεί έντονα
τους επηρεαζόμενους

Διάλεξη με θέμα: Γυμναστική του μυαλού το οποίο θα
αναλύσει η Σταυριάνα Αντωνίου.
Χαιρετισμούς σ’ όλες τις εκδηλώσεις, θα απευθύνουν
οι επαρχιακές γραμματείς των Τμημάτων Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Γιώτα Ζαβρού, Νίκη Χαλαμάντουρου, Νατάσα Ιωάννου και Εύη Λουκά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ
ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ

τρόπος της ζωής μας, οι καθημερινές συνήθειες –
όπως τι τρώμε ή τι πίνουμε, εάν ασκούμαστε, εάν
καπνίζουμε και άλλα πολλά – επηρεάζουν την ψυχική και
τη σωματική υγεία μας.
Αυτό που χρειάζεται είναι τεχνικές για να τονώσουμε τη
φαιά μας ουσία και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό τα εγκεφαλικά μας κύτταρα.
Άσκηση:
Για παράδειγμα όλοι έχετε νιώσει την ενέργεια και την
ευεξία που εισπράττουμε μετά από μια φυσική δραστηριότητα. Το έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας, αλλά τώρα
πλέον έχει αποδειχθεί ότι η φυσική κατάσταση και η
πνευματική υγεία πάνε μαζί.

• Το ανθρώπινο μυαλό
έχει αρκετή δύναμη! Για
να την αξιοποιήσουμε
θέλει τον σωστό τρόπο!

Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι άνθρωποι που
ασκούνται συστηματικά
παραμένουν διανοητικά
ενεργοί και μετά τα 80
έτη τους.

Η βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου, σχετίζεται με την απελευθέρωση
νορεπινεφρίνης μετά την άσκηση, χημική ουσία που παίζει ρόλο στη ρύθμιση της μνήμης.
Αντίστοιχη παραγωγή στον εγκέφαλο εμφανίζεται και
στις ενδορφίνες που έχουν, εκτός των άλλων και ρόλο
παυσίπονου και συμμετέχουν στην αύξηση της διάθεσης
και της αυτοπεποίθησης. Η φυσική άσκηση βοηθά τη
μνήμη με διάφορους τρόπους. Μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης πολλών νοσημάτων που την επηρεάζουν όπως: η υψηλή
αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και το εγκεφαλικό
επεισόδιο. Η άσκηση
βελτιώνει τη λειτουργία
των πνευμόνων με αποτέλεσμα να οξυγονώνεται καλύτερα ο εγκέφαλος.
Νέες μελέτες δείχνουν
ότι η άσκηση βοηθά στη
δημιουργία νέων νευρικών συνδέσεων μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων και
βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ τους. Τέλος, η άσκηση
έχει συνδεθεί με την αύξηση της παραγωγής των νευροδιαβιβαστών, δηλαδή των ορμονών που βοηθούν στην
αποτελεσματικότερη μεταφορά των σημάτων στα εγκεφαλικά κύτταρα.
Πολλοί με ρωτούν για τη σωστή «δόση» της άσκησης.
Όπως σε όλα τα φάρμακα έτσι και για το «φάρμακο» της
άσκησης η ποσότητα εξαρτάται από το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Γενικά είναι αποδεκτό ότι μια άσκηση
μέτριας έως έντονης έντασης (αναλόγως του επιπέδου
φυσικής κατάστασης) και τακτική είναι ότι καλύτερο. Οι
φυσικές ασκήσεις που περιλαμβάνουν: Γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία σταθερό ή δρόμου, κολύμβηση, είναι
μέτριας έντασης και απόλυτα ελεγχόμενες, ενώ η αεροβική γυμναστική, ο χορός, το τένις, ή άλλα σπορ θεωρούνται έντονες δραστηριότητες που χρειάζεται κάποιος να
έχει μια υποδομή για τη συμμετοχή του.
Τι μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε τη φυσική σας
δραστηριότητα χωρίς κόστος;
1. Εξασφαλίστε εάν όχι καθημερινά, μέρα παρά μέρα τουλάχιστον 40 λεπτά για την άσκησή σας. Είναι ένα ραντεβού με τον εαυτό σας που θα σας αποτρέψει από τις επισκέψεις στους γιατρούς.
2. Περπατήστε αντί να μετακινηθείτε με το αυτοκίνητο ή
τη μοτοσικλέτα όπου αυτό είναι δυνατόν.
3. Χρησιμοποιήστε τις σκάλες αντί του ασανσέρ.
4. Εάν έχετε κήπο ασχοληθείτε μαζί του, φυτέψτε εποχιακά προϊόντα και φροντίστε και τη διατροφή σας.
5. Εάν τώρα δε σας αρέσει η μοναξιά, με λίγα χρήματα
μπορείτε να εγγραφείτε σε διάφορους συλλόγους αθλημάτων που έχουν πρόσβαση σε πισίνα ή σε παραλία, διαθέτουν αίθουσες ομαδικών προγραμμάτων ή με μηχανήματα
και αναπτύσσουν διάφορα σπορ όπως τένις, πινγκ
πονγκ, κλπ.
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Απαλλαγείτε από τον εφιάλτη της εξουθένωσης
Η

έλλειψη ύπνου αποτελεί έναν
σημαντικό, αλλά όχι τον
μοναδικό παράγοντα που κάνει
κάποιον να αισθάνεται συνεχώς
κουρασμένος. Σύμφωνα με ειδικούς, τους οποίους επικαλείται
το health.com, αρκετά μικρά
πράγματα που (δεν) κάνει κανείς
καθημερινά, μπορούν να τον εξαντλήσουν τόσο ψυχικά όσο και
σωματικά, μετατρέποντας το
24ωρο σε… ατέλειωτη αγγαρεία.
Ποιες είναι αυτές οι κακές συνήθειες που δεν αφήνουν τον οργανισμό να ξεκουραστεί:
Το να αποφεύγει κανείς τη
γυμναστική ενώ είναι κουρασμένος: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απόφαση να μην γυμναστεί κάποιος για να μην ξοδέψει
την ενέργειά του, τελικά λειτουργεί σε βάρος του. Όπως διαπιστώθηκε σε έρευνα του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, ενήλικες
που ξεκίνησαν ελαφριά άσκηση
για τρεις φορές την εβδομάδα,
παρατώντας την καθιστική ζωή,
δήλωναν μετά από έξι εβδομάδες
ότι ένιωθαν λιγότερο κουρασμένοι. Η τακτική άσκηση δυναμώνει
το σώμα, ενισχύει την αντοχή,
κάνει αποτελεσματικότερη τη
λειτουργία του καρδιαγγειακού
συστήματος και τροφοδοτεί με
οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες
τους ιστούς του οργανισμού.
Το να μην πίνει κάποιος αρκετό
νερό: Ακόμα και μία ελαφριά
αφυδάτωση είναι ικανή να καταποντίσει τα επίπεδα ενέργειας
του οργανισμού, σύμφωνα με τη
διαιτολόγο Έιμι Γκούντσον του
Texas Health Ben Hogan Sports
Medicine.
Η έλλειψη σιδήρου: Η έλλειψη
σιδήρου έχει ως αποτέλεσμα να
νιώθει κάποιος υποτονικά, δίνοντας του την αίσθηση ότι είναι
αδύναμος. Παράλληλα, προκαλεί
νεύρα και αδυναμία συγκέντρωσης, καθώς σύμφωνα με τη διαιτολόγο Έιμι Γκούντσον, μεταφέρεται λιγότερο οξυγόνο σε μυς
και κύτταρα. Το άπαχο βοδινό
κρέας, τα φασόλια, τα αβγά, τα
πράσινα λαχανικά (π.χ. σπανάκι)
και οι ξηροί καρποί, σε συνδυασμό με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C (που βελτιώνει την απορρόφηση του σιδήρου από τον
οργανισμό), μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση σύμφωνα με
την κ. Γκούντσον.
Η τελειομανία: Η προσπάθεια
για ένα ολοένα και καλύτερο
αποτέλεσμα οδηγεί κάποιον να
ξεπερνά πολλές φορές τα όρια
της αντοχής του, σύμφωνα με
την καθηγήτρια ψυχιατρικής
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης, Άιριν
Λέβιν. Όπως εξηγεί, ορισμένες
φορές θέτουμε στόχους μη ρεαλιστικούς, με αποτέλεσμα να είναι
αδύνατη η επίτευξή τους και να
μην υπάρχει το αίσθημα της ικανοποίησης. Προτείνει δε να βάζει
κανείς χρονικά όρια στον εαυτό
του, ενώ εκφράζει τη βεβαιότητα
ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί

• Γιατί αισθάνεστε συνεχώς κούραση;
• Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές
κάποιος να διαπιστώσει ότι ο
επιπλέον χρόνος που ξόδευε, δεν
είχε ιδιαίτερο αποτέλεσμα.
Η υπερβολική ανησυχία και οι
αρνητικές σκέψεις: Η υπερβολική ανησυχία, η απαισιοδοξία και
οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να
σας «παραλύσουν» και να σας
εξαντλήσουν ψυχικά, αναφέρει η
ψυχίατρος Άιριν Λέβιν, η οποία
προτείνει να παίρνει κανείς
βαθιές ανάσες όταν αισθάνεται
ανήσυχος, καθώς και να αναρωτιέται κατά πόσο το χειρότερο
σενάριο που έχει στο μυαλό του,
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, συνιστά στους
περισσότερο απαισιόδοξους να
μοιράζονται τις ανησυχίες τους

με τους φίλους τους, να ασκούνται, να κάνουν διαλογισμό και
να επιλέγουν να βρίσκονται σε
εξωτερικούς χώρους τις ημέρες
που το άγχος τους «πνίγει».
Το να παραλείπει κανείς να
τρώει πρωινό: Το πρωινό είναι
σαν να τροφοδοτεί τον οργανισμό με καύσιμο, «ξυπνώντας»
και τον μεταβολισμό.
Η μη υγιεινή διατροφή: Τα επεξεργασμένα προϊόντα σίτου, οι
πατάτες έχουν και οι τροφές
πλούσιες σε ζάχαρη έχουν υψηλό
γλυκαιμικό δείκτη, ο οποίος αποτελεί ένα «εργαλείο» που δείχνει
πόσο γρήγορα ένα τρόφιμο
αυξάνει το σάκχαρο του αίματος.
Το να μην μπορεί κάποιος να
πει «όχι»: Το να μην μπορεί να
πει κάποιος «όχι» σε κάποια
πρόταση, μπορεί να τον ωθεί να
κάνει πράγματα που τον εξαντλούν σωματικά και δεν τον
ευχαριστούν εν τέλει.
Ένα ακατάστατο γραφείο
Ένα ακατάστατο γραφείο μπορεί
να εξαντλήσει κάποιον ψυχικά,
περιορίζοντας την ικανότητά του
να συγκεντρωθεί, αλλά και τη
δυνατότητα του εγκεφάλου του
να επεξεργαστεί πληροφορίες,
σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Πρίνστον.
Η δουλειά εν μέσω των διακοπών
Το να ελέγχει κανείς το ηλεκτρο-

νικό του ταχυδρομείο ενώ χαλαρώνει στην θάλασσα ενδέχεται
να προκαλέσει «burnout». Μόνο
εφόσον κάποιος χαλαρώσει
πραγματικά, μπορεί να επιστρέψει στο γραφείο του ανανεωμένος.
Ένα ποτήρι κρασί πριν από τον
ύπνο
Ένα ποτό φαίνεται ιδανικό για
να χαλαρώσει κανείς πριν κοιμηθεί, αλλά μπορεί εύκολα να γυρίσει σε μπούμερανγκ. Το αλκοόλ
στην αρχή καταστέλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, ωστόσο
τελικά διαταράσσει τον ύπνο
προκαλώντας απότομη άνοδο
στην αδρεναλίνη, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες να ξυπνήσει

κανείς ενώ κοιμάται, σύμφωνα με
τον γιατρό Άλαν Τάουφαϊ.

Υπολογιστής
Το φως της οθόνης ενός τάμπλετ
ή ενός κινητού τηλεφώνου μπορεί
να διαταράξει τον κιρκάδιο
ρυθμό του σώματός μας, μειώνοντας εν συνεχεία τη σύνθεση και
έκκριση της μελατονίνης, η οποία
ενεργοποιείται από το σκοτάδι
και απενεργοποιείται από το
φως. Για όσους δεν μπορούν για
τουλάχιστον δύο ώρες πριν τον
ύπνο να κρατηθούν μακριά από
το κινητό ή τον υπολογιστή τους,
ο Δρ. Τάουφαϊ προτείνει να στέκονται τουλάχιστον 30 εκατοστά
μακριά από την οθόνη.
Η υπερβολική εξάρτηση από
την καφεΐνη
Μέχρι και τρία φλιτζάνια καφέ,
μπορούν αφυπνίσουν τον οργανισμό και να έχουν θετικά αποτελέσματα, ωστόσο η υπερβολική
καφεΐνη διαταράσσει σοβαρά τον
ύπνο, σύμφωνα με τον Δρ. Τάουφαϊ.
Τα ξενύχτια το Σαββατοκύριακο
Μπορεί ένα ξενύχτι το βράδυ του
Σαββάτου να φαίνεται αθώο,
ωστόσο το να ξυπνήσει κανείς
αργά την Κυριακή, πιθανότητα
θα έχει ως συνέπεια να κοιμηθεί
αργά την ίδια νύχτα και άρα να
μην έχει χορτάσει ύπνο, ξεκινώντας το πρωί της Δευτέρας την
εβδομάδα του.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Αυξήστε τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας
με έξυπνες ενέργειες

Σ

τη σημερινή εποχή της κρίσης και
της βαθειας οικονομικής ύφεσης το
ψάξιμο δουλειάς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί συνεχές τρέξιμο και ενδελεχή έρευνα αγοράς που αναπόδραστα
προκαλούν ένταση, άγχος και κατεπέκταση εξουθένωση του οργανισμού μας.
Για να διευκολύνουμε την προσπάθεια
πααρθέτουμε πιο κάτω έξυπνες συμβουλές τις οποίες αν εφαρμόσετε θα
αυξησετε σημαντικά τις πιθανότητες
για εξεύρεση εργασίας

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΦΕΣ

σαφή και περιεκτικά. Τονίστε κάθε
φορά τις γνώσεις ή την εμπειρία σας
ανάλογα με τις προϋποθέσεις που
απαιτεί η δουλειά που ενδιαφέρεστε και
τροποποιήστε το. Αυτό είναι πολύ
σημαντικό γιατί έτσι αυτός που θα σας
πάρει συνέντευξη θα ξέρει ότι έχετε
εμπειρία σε αυτό που ψάχνει.

ΑΡΙΣΤΕΥΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Πριν την συνέντευξη βεβαιωθείτε πως
έχετε κάνει την έρευνα που χρειάζεστε
για την εταιρία στη οποία θα πάτε,
κάντε μία πρόβα με τις πιθανές ερωτήσεις που θα σας γίνουν ώστε να ξέρετε

Αφού έχετε φτιάξει το
προφίλ σας και έχετε
προωθήσει το βιογραφικό σας θα πρέπει να
κρατάτε μία τακτική
επικοινωνία ώστε να
ξέρετε αν έχετε ελπίδες
για τη θέση και για
πόσο θα πρέπει να
περιμένετε για μία
απάντηση. Πέρα από
τις επαφές που έχετε
κάνει με εταιρείες μην
απορρίπτετε και τους
φίλους ή γνωστούς • Κινήσεις – κλειδιά που θα σας ανεβάσουν τη διάθεση
σας που ίσως έχουν
για δημιουργικότητα
ακούσει κάτι για μια
νέα θέση εργασίας.
πώς και τι θα πρέπει να απαντήσετε.
Καλό λοιπόν θα είναι τη επόμενη φόρα
Ντυθείτε κατάλληλα με το ύφος της
που θα συναντήσετε κάποιον φίλο ή
δουλειάς, να είσαστε συνεπής στην ώρα
γνωστό, πείτε του ότι ψάχνετε για δουτης άφιξης και μην ξεχνάτε πως πρέπει
λειά και αν ακούσει κάτι να σας ενημενα είσαστε σοβαρή και άμεση στην
ρώσει.
συμπεριφορά σας, στις απαντήσεις
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
σας, αλλά και στον τρόπο που εκφράΣίγουρα δεν είναι κάθε πληροφορία που
ζετε τις απορίες σας. Μέτα από την
ακούτε αξιόλογη όμως καλό θα είναι να
συνέντευξη στείλτε ένα e-mail ή τηλεαπορρίψετε κάτι πριν το ψάξετε. Συνεφωνήστε στον άνθρωπο που σας έκανε
πώς ακόμα και να ακούσετε κάτι που
το interview ευχαριστήστε τον για τον
δεν σας ελκύει, προσπαθήστε να μάθετε
χρόνο που σας αφιέρωσε και τονιστείτε
περισσότερα που ακόμα κι αν δεν σας
του ακόμα ότι χαρήκατε που τον γνωρίενθουσιάζει μπορεί να σας δώσει ένα
σατε. Αν μετά από μέρες δεν έχει επικοικαλό εισόδημα.
νωνήσει μαζί σας τηλεφωνήστε εσείς
για να μάθετε νεοτέρα, θα δείξετε ενδιαΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
φέρον και δεν θα αγωνιάτε μέχρι να
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
θυμηθεί κάποιος να σας ενημερώσει.
Έχετε κάποια συγκεκριμένη εταιρία που
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΦΗ
θέλετε να εργαστείτε; Φτιάξτε λοιπόν
Αν σας τηλεφωνήσουν για να σας ενημία λίστα με τις εταιρείες ή και τα μέρη
μερώσουν ότι δυστυχώς δεν θα πάρουν
στα οποία θέλατε να βρείτε δουλειά και
εσάς για την δουλειά, πείτε τους να σας
αποκτήστε πρόσβαση και γνώση για
ενημερώσει αν προκύψει κάτι ή ρωτήστε
την κάθε εταιρεία. Εξερευνήστε τις ιστοαν μπορείτε να τηλεφωνήσετε εσείς για
σελίδες των εταιρειών για να έχετε ολονα ρωτήσετε αν υπάρχει κάποια θέση
κληρωμένη εικόνα στο πως θα κινηθείτε
στην εταιρία γιατί σας ενδιαφέρει πολύ
και να μάθετε αν ψάχνουν για άτομα να
να δουλέψετε εκεί. Μην ξεχνάτε πως η
προσλάβουν. Κάντε καθημερινό surfing
καλή και ευγενική συμπεριφορά δεν
και με επιμονή μπορείτε να βρείτε τη
περνά απαρατήρητη και βοήθα πάντα.
δουλειά των ονείρων σας.

ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΣΤΟ ΕΞΥΠΝΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Είναι σημαντικό να φτιάξετε ένα ενδιαφέρον, πρωτότυπο και ολοκληρωμένο
βιογραφικό. Είναι η πρώτη εντύπωση
που δίνετε και πρέπει να κρύβει επαγγελματισμό. Δώστε λοιπόν στο βιογραφικό σας την απαιτούμενη προσοχή.
Χρησιμοποιήστε μία καλή φόρμα για να
το γράψετε (στο google θα βρείτε αρκετές) και επιλέξτε μια γραμματοσειρά
που δεν κουράζει. Να μην ξεχνάτε ότι το
βιογραφικό δεν είναι έκθεση και τα
στοιχεία που δίνετε θα πρέπει να είναι

ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορεί να σας προσφέρουν μια δουλειά
που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους αλλά θα είναι έξυπνο να την
δεχθείτε γιατί θα σας δώσει την δυνατότητα να πιέσετε τον εαυτό σας, να τον
τεστάρετε και να καταλάβετε τις δυνατότητες και τις αντοχές σας. Επιπλέον
είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσετε κόσμο που στο μέλλον ίσως σας
βοηθήσει στο να βρείτε την δουλειά που
ονειρεύεστε. Μην ξεχνάτε ότι την ιδανική δουλειά ελάχιστοι είναι εκείνοι που
την βρίσκουν με την πρώτη προσπάθεια!

Δ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Κρίσιμα μυστικά
για επαγγελματική επιτυχία

11

εν αρκεί μόνον ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης και η υπέρμετρη φιλοδοξία για να
σας οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη καριέρα Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι
ο καθοριστικός παράγοντας που βοηθάει για μια διαρκή και μακροπρόθεσμη
επαγγελματική επιτυχία είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή η ικανότητα
να ελέγχετε τη συμπεριφορά σας με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία στα
προσωπικά σας αισθήματα αλλά και στις ανάγκες των συναδέλφων σας.
Σύμφωνα με μελέτη του ψυχολόγου Daniel Goleman, συγγραφέας του βιβλίου
«Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ», περίπου το 90% της διαφοράς μεταξύ ατόμων που κατέχουν υψηλόβαθμες, διοικητικές θέσεις και άλλων σε
√ Ο 12 λογος της επιτυχίας
κατώτερα πόστα οφείλεται κυρίως σε
στον χώρο εργασίας
παράγοντες συναισθηματικής νοημοσύνης
παρά σε μαθησιακές ικανότητες. Και επειδή
√ Έξυπνοι τρόποι σταδιοδεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν συνειδητοδρομίας που να διαρκεί
ποιήσει τι ακριβώς είναι η συναισθηματική
νοημοσύνη και την αξία της, απευθυνθήκαμε σε ψυχολόγους, οι οποίοι διευκρινίζουν
τη σημασία της και δίνουν συμβουλές πώς μπορείτε να τη βελτιώσετε προκειμένου
να εξελιχθείτε επαγγελματικά.
Όπως επισήμανε ο ψυχολόγος δρ Κ. Τσιμπούκης, «η αποτυχία δεν οφείλεται στην
έλλειψη νοημοσύνης αλλά κυρίως στην έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης, η
οποία είναι η ικανότητα να μπορείς να βρίσκεις κίνητρα για τον εαυτό σου και να
αντέχεις τις απογοητεύσεις, να ελέγχεις την παρόρμηση και να χαλιναγωγείς την
ανυπομονησία σου, να ρυθμίζεις σωστά τη διάθεσή σου και να εμποδίζεις την
απογοήτευση να καταπνίξει την ικανότητά σου για σκέψη, να έχεις ενσυναίσθηση
και ελπίδα».
Μπορεί τα προαναφερόμενα σε πολλούς να φαίνονται ευνόητα και απλές σκέψεις
αλλά πόσοι είναι αυτοί που έχουν χάσει κάποια προνόμια (π.χ. τους έχουν απορρίψει την αύξηση μισθού) γιατί δεν ελέγχουν τα συναισθήματά τους; Ακόμη και
στην αρχαιότητα είχαν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, αφού ο Αριστοτέλης είχε πει:
«Ο καθένας μπορεί να θυμώσει· αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με
το σωστό άτομο, στον σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία
και με τον σωστό τρόπο δεν είναι εύκολο». Για να επιτύχετε λοιπόν στην εργασία
αλλά και γενικά στη ζωή σας, πρέπει να αποκτήσετε γνώση και έλεγχο των συναισθημάτων σας αλλά και αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων συναδέλφων σας. Ετσι θα μπορέσετε να χειριστείτε σωστά τις επαγγελματικές σχέσεις και
να ξεχωρίσετε, να διακριθείτε.
Επίσης οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν έχει θετική
επίπτωση μόνο προσωπικά στον κάθε εργαζόμενο αλλά επηρεάζει και συνολικά
όλη την επιχείρηση.«Αν
δίνετε έμφαση στις σχέσεις με τους συνεργάτες
και συναδέλφους σας, αν
νιώθετε την ανάγκη και
είστε αρκετά βέβαιοι για
τη διαπραγμάτευση της
δημιουργικής πλευράς
σας,τότε μπορεί να αυξήσετε την παραγωγικότητά
σας και κατ' επέκταση
την κερδοφορία της εταιρείας» υποστηρίζει ο κ.
James Park στην εφημερίδα «Sunday Times», ο
οποίος έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα.

Ο ΧΡΥΣΟΣ 12 ΛΟΓΟΣ
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να βελτιώσετε τη συναισθηματική νοημοσύνη σας, σύμφωνα με τις συμβουλές που δίνει ο κ. Τσιμπούκης στο
βιβλίο του «Ο σωστός γονιός, δάσκαλος, άνθρωπος», είναι:

1 Ανακαλύψτε το «διαμαντάκι» του συνανθρώπου σας.
2 Δεν θέλετε να γίνετε καλύτεροι από κανέναν. Θέλετε

να γίνεστε κάθε μέρα

καλύτεροι από τον χθεσινό εαυτό σας.

3 Πιάστε τον συνάνθρωπό σας να κάνει κάτι σωστό ή και ενθαρρύντε τον.
4 Να αντιμετωπίζετε τον συνάνθρωπό σας θεωρώντας τον δυνατό σαν

τον

Ηρακλή και σοφό σαν τον Σωκράτη.

5 Τον σεβασμό τον εμπνέετε· δεν τον επιβάλλετε.
6 Ελεύθεροι και ώριμοι είναι οι άνθρωποι που κάνουν το χρέος τους χωρίς να
χρειάζεται να τους το υπενθυμίζουν οι άλλοι.

7 Εξουσιάζετε και μπορείτε να αλλάξετε μόνο τον εαυτό σας, ποτέ τους άλλους.
8 Για ό,τι γίνει ή δεν γίνει δεν φταίνε οι άλλοι, αλλά εσείς.
9 Να ζείτε και να αξιοποιείτε το σήμερα.
10 Ο μοναδικός δρόμος για τη δική σας πνευματική ανάπτυξη και του συνανθρώπου σας είναι η κατανόηση, η αγάπη.

11 Να πορεύεστε στη ζωή σας χωρίς να νιώθετε ενοχές και τύψεις.
12 Να ενεργείτε σαν όλα να εξαρτώνται από εσάς.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Απίστευτο αλλά αληθινό

Θυμήθηκε ότι ξέχασε τη γυναίκα του στο πρατήριο
βενζίνης μετά από 100 χιλιόμετρα!

Α

ν η πρώτη της αντίδραση ήταν να χτυπήσει το
αυτοκίνητο ενώ βρίσκονταν
έξω από αστυνομικό τμήμα,
μπορούμε όλοι να φανταστούμε τι θα έγινε όταν
γύρισαν σπίτι. Το ζευγάρι
απολάμβανε με τον έφηβο
γιο τους τις διακοπές του
στη Βραζιλία και επέστρεφε
οδικώς στην Αργεντινή όταν
σταμάτησαν σε πρατήριο
στην περιοχή Passo Fundo

Δ

για να βάλουν βενζίνη. Αφού πήγε
στην τουαλέτα, δεν κατάλαβε ότι
η γυναίκα του δεν ήταν στο αυτοκίνητο όταν επέστρεψε.
Έτσι έβαλε μπροστά και έφυγε. Η
οργή της Claudia για τον ξεχασιάρη σύζυγό της είναι δικαιολογημένη, αφού ο Walter την ξέχασε σε
πρατήριο υγρών καυσίμων και
δεν το κατάλαβε παρά μόνο αφού
οδήγησε 100 χιλιόμετρα! Αφού δεν
μπορούσε να του τηλεφωνήσει

από το κινητό της τηλέφωνο, το
προσωπικό του πρατηρίου της
κάλεσε τις αρχές και την πήγαν
στο αστυνομικό τμήμα μέχρι που
ο Walter έφτασε 2 ώρες αργότερα.
"Ήταν πολύ θυμωμένη. Του γκρίνιαζε που το κατάλαβε μετά από
τόση ώρα. "Δεν τον χτύπησε, αλλά
αναστατώθηκε περισσότερο όταν
τον είδε", δήλωσε αξιωματικός
της πόλης Passo Fundo στην
Telegraph.
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Πάμε για περπάτημα!

Τ

ο περπάτημα είναι υγεία. Περπατάτε 20
λεπτά τουλάχιστον την ημέρα με γοργό
ρυθμό. Είναι ακόμα πιο καλό και από το τρέξιμο γιατί γυμνάζεται όλο το σώμα. Το περπάτημα καίει τα λίπη, σας διατηρεί σε
φόρμα, είναι καλό για την καρδιά σας, αυξάνει την ροή του αίματος στα πόδια και ακόμα
αποτρέπει τα κρυολογήματα. Δοκιμάστε να
περπατάτε με γοργό ρυθμό για 20 λεπτά τουλάχιστον καθημερινά και ζήστε μία υγιεινή
ζωή.

Απίστευτο διαφημιστικό

ιαφημίζουν δωρεάν καθαρισμό τάφου στη Λευκωσία!
Το κάπνισμα και το άναμμα
καντηλιών θα σας στοιχίσει...

Ένας Κρητικός πηγαίνει
στο αεροδρόμιο

Ένα διαφημιστικό μας άφησε
πραγματικά άφωνους! Μάλιστα, κυκλοφορεί μέσω γραμμα-

τοκιβωτίων στη Λευκωσία...
Πρόκειται για ένα διαφημιστικό που προωθεί υπηρεσίες όπως άναμμα καντηλιών και
δωρεάν καθάρισμα τάφου μια φορά τον
μήνα!

Ο άνθρωπος που «αρμέγει» αράχνες!
Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ε

ίναι σίγουρα μια από
τις πιο ασυνήθιστες
δουλειές που έχουμε ακούσει! Ο 47χρονος Hector
Aguilan ο οποίος γεννήθηκε
στις Φιλιππίνες, αλλά
τώρα ζει στη Νέα Υόρκη,
είναι επισήμως γνωστός
ως βιοτεχνολόγος ή αυτός
που «απορροφά» το δηλητήριο από τις αράχνες.

Η δουλειά του περιλαμβάνει το χειρισμό χιλιάδων
αρθρόποδων και συγκεκριμένα ταραντούλες. Ο ίδιος
αποκαλύπτει πως αν και έχει
δαγκωθεί κάποιες φορές δεν σκέφτηκε να σταματήσει τη δουλειά
του. Αν και στην αρχή φοβόταν
λίγο, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος
στην ηλεκτρονική έκδοση της
Mirror, τώρα πλέον έχει συνηθίσει. «Οι αράχνες είναι υπέροχες.
Δεν υπάρχει τίποτε που πρέπει
να φοβάσαι. Είναι μια λανθασμένη αντίληψη που έχουμε λόγω της
ψευδούς διαφήμισης από την
κινηματογραφική βιομηχανία. Για
την ιστορία, μόνο μερικές αρά-

χνες μπορούν να προκαλέσουν
βλάβη στους ανθρώπους. Οι
περισσότερες από αυτές δεν είναι
θανατηφόρες.»
Κάνοντας τις αράχνες να «κοιμούνται» με διοξείδιο του άνθρακα, εξάγει το δηλητήριο μέσα από

τις αράχνες, τις «αρμέγει» όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει η βρετανική Mirror. Ο ίδιος εξηγεί για
τη διαδικασία «Ένας “αγωγός”
από κάθε αδένα που έχει δηλητή-

ριο έχει ένα μικρό άνοιγμα στην
άκρη του. Καθώς η χαμηλή τάση
(του ρεύματος που χρησιμοποιείται με τη διαδικασία) διέρχεται
στην αράχνη ο μυς που περιβάλλει κάθε αδένα πιέζει το δηλητήριο προς τα έξω μέσω του “αγωγού” και το βγάζει έξω μέσω του
ανοίγματος»
Στη συνέχεια το δηλητήριο χρησιμοποιείται για να συμβάλλει στην
έρευνα για τις θεραπείες για διάφορες ασθένειες και παθήσεις
συμπεριλαμβανομένης της επιληψίας, του καρκίνου του
παγκρέατος και του καρκίνου του μαστού ακόμη
και για τη στυτική
δυσλειτουργία.Ο ίδιος
αναφέρει ότι το δηλητήριο της αράχνης είναι ένα
«καυτό θέμα» στην ερευνητική κοινότητα και η
τιμή του το αντανακλά
αυτό. «Η μέση τιμή ανά γραμμάριο δηλητηρίου αράχνης κυμαίνεται από 10.000 δολάρια και
πάνω ανάλογα με το είδος της
αράχνης» προσθέτει επίσης.

Σοβαρά … αστειάκια
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Ένας Κρητικός πηγαίνει στο αεροδρόμιο,
περνά από τον ανιχνευτή μετάλλων και
ακούγεται «Ντιννν».
Υπάλληλος στον Κρητικό : «Αφαιρέστε όλα τα
μεταλλικά αντικείμενά σας». Βγάζει ο Κρητικός κέρματα , ζώνες κλπ, περνά ξανά από το
μηχάνημα και ακούγεται ξανά «Ντιννν » .
Υπάλληλος : «Τα βγάλατε όλα;»
«Εκτός από το κομπιουτεράτσι», λέει ο Κρητικός και βγάζει μια πιστόλα Κρητική.
Υπάλληλος : «Μα, αυτό δεν είναι κομπιουτεράτσι αλλά όπλο!»

Κρητικός: «Ναι, αλλά εμείς στην Κρήτη με αυτό
λύνουμε τους λογαριασμούς μας».

Τραγικός Απολογισμός

7.000 νεκροί και 155.000 τραυματίες πέρυσι στη Συρία

Σ

υνολικά 7.000 νεκρούς και 155.000 τραυματίες
λόγω του πολέμου στη Συρία έχουν καταγράψει
το 2015 τα νοσηλευτικά κέντρα που υποστηρίζονται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF), σύμφωνα με έκθεση της ΜΚΟ που δόθηκε πρόσφατα
στη δημοσιότητα.
Ο απολογισμός αυτός είναι «ιδιαίτερα ανησυχητικός» καθώς «τα 70 νοσοκομεία και νοσηλευτικά
κέντρα εκστρατείας που λαμβάνουν τακτικά βοήθεια από τους MSF αντιπροσωπεύουν μόνον ένα
μικρό μέρος των ιατρικών δομών στη Συρία», επισημαίνει η μη κυβερνητική οργάνωση.
Σε αυτόν τον απολογισμό οι γυναίκες και τα παιδιά
αντιπροσωπεύουν το 30% με 40% των θυμάτων, «το
οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι οι ζώνες που κατοικούνται από αμάχους αποτελούν διαρκώς τον
στόχο αεροπορικών βομβαρδισμών ή άλλου είδους
επιθέσεων».
«Έπειτα από πέντε χρόνια πολέμου στη Συρία, οι
υποδομές για την υγεία έχουν αποδεκατιστεί»,
σημειώνει η μη κυβερνητική οργάνωση στην έκθεσή
της.
«Η υποχρέωση να προστατεύονται οι άμαχοι από
τις εχθροπραξίες δεν τηρείται», την ώρα που σχολεία, κλινικές, τεμένη και αγορές τίθενται "σκόπιμα"
στο στόχαστρο, ενώ αυτό συνιστά «μια παραβίαση
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογραμμίζουν οι MSF.
Εκτόςαπό τους νεκρούς και τους τραυματίες πολέμου, η ΜΚΟ αναφέρει και κραυγαλέες περιπτώσεις
«λιμοκτονίας».
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Φτιάξτε σπιτικό «αναψυκτικό»

Ξ

έχνα τα αναψυκτικά και τα
άλλα ποτά που περιέχουν
γλυκαντικές ουσίες και δημιούργησε το δικό σου «αναψυκτικό» με γεύση χρησιμοποιώντας μερικά εύκολα εργαλεία.
Μία διατροφική συμβουλή, που
όλες οι γυναίκες ακολουθούμε,
όταν επιτέλους αποφασίσουμε
να κάνουμε δίαιτα είναι η
συχνή κατανάλωση νερού σε
ημερήσια βάση. Διαχρονικός
κανόνας που τώρα οι ειδικοί
μας προτρέπουν να του
δώσουμε λίγη περισσότερη…
γεύση.
Αν προσθέσεις ένα από τα
παρακάτω συστατικά στο νερό
που πίνεις καθημερινά θα βοηθήσεις το σώμα σου να χάσει
κιλά, θα ενεργοποιήσεις τον
μεταβολισμό σου και θα χάσεις
εύκολα κιλά χωρίς να αυξήσεις
τα χιλιόμετρα στο διάδρομο
του γυμναστηρίου!
Εσπεριδοειδή
Με το να προσθέσεις εσπεριδοειδή φρούτα στο νερό ενισχύεις την διαδικασία καύσης
του λίπους και παράλληλα θα

επωφεληθείς με περισσότερη
ενέργεια.
Τα λεμόνια και τα πορτοκάλια
είναι σημαντική πηγή βιταμίνης C και ενισχύουν το κάψιμο

του λίπους μέσα στα κύτταρα
του σώματος. Προσέθεσε 3 – 4
φέτες λεμονιού ή πορτοκαλιού
στο νερό και άσε το λίπος του
σώματος να χρησιμοποιηθεί
από τον οργανισμό σου ως
ενέργεια.

4 kg χοιρινό χέρι κατά προτίμηση
8 φρέσκες ή απο κονσέρβα φέτες
ανανά
πατάτες, 2 κύβοι, 330 γρ. μπύρα
100 γρ. βούτυρο, 50 ολόκληρα
γαρύφαλλα, μπούκοβο, αλάτι
πιπέρι, ελαιόλαδο, θυμάρι
Για το σιρόπι
1/3 του φλ. μέλι
80 γρ. μαύρη μαλακή ζάχαρη

Πιπέρι Καγιέν

Η φυσική διουρητική ικανότητα του αγγουριού, που είναι
πλούσιο σε κάλιο και βιταμίνες
Α και C, απομακρύνουν από

Μπορεί το πικάντικο νερό να
μην ακούγεται εύγευστο, αλλά
δώσε του μια ευκαιρία! Οι
ερευνητές ισχυρίζονται η
ουσία καψαϊκίνη, που βρίσκεται στο πιπέρι καγιέν, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό σου
αμέσως μόλις απορροφηθεί
από τον οργανισμό. Επειδή η
γεύση του καγιέν δεν είναι από
μόνη της το πιο νόστιμο
συστατικό συστήνουμε: Προσέθεσε στο νερό σου μερικές
φέτες φράουλας, blueberries
και μισό κουταλάκι του γλυκού
πιπέρι. Το νερό θα πάρει γλυκιά γεύση με πικάντικο τελείωμα!

τον οργανισμό τις τοξίνες και
τονώνουν τον μεταβολισμό.
Προοσθέστε 6 – 8 φέτες αγγουριού στο ποτήρι με το νερό και
απόλαυσε ένα ισοτονικό ποτό
από τη φύση.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Θα χρειαστείς: βαζάκια ή
κανάτες, ξύλινο κουτάλι, νερό,
φρούτα, αρωματικά βότανα
(μέντα, βασιλικό, δενδρολίβανο, λεβάντα και ότι άλλο
θέλεις)

Χοιρινό ψητό με ανανά

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Υλικά:

Αγγούρι

Περιχύνουμε το ζουμί του ανανά
στη σάλτσα στο ταψί. Ρίχνουμε
έξτρα μπούκοβο και αλάτι. Στερεώνουμε τον ανανά στο κρέας
τοποθετώντας γαρύφαλλα.
Μόλις αφρίσει το σιρόπι μας, το
ρίχνουμε πάνω στον ανανά.
Ψήνουμε ξανά για 30 – 40 λεπτά.
Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά με
λίγο ελαιόλαδο. Πιέζουμε τις
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Πώς να το κάνεις
Διάλεξε το αγαπημένο σου
φρούτο και βότανα και ανακάτεψέ τα στον πάτο ενός βάζου
ή κανάτας πριν προσθέσεις το
νερό. Όταν μαθαίνεις πως να
φτιάχνεις νερό με γεύση είναι
πάντα καλό να θυμάσαι ότι τα
αρώματα από τα φρούτα
παίρνουν αρκετή ώρα για να
αρχίσουν να αναδύονται.
Άφησε το νερό να κάτσει στο
ψυγείο για τουλάχιστον 4
ώρες. Το καλύτερο θα είναι να
το αφήσεις πάνω από 8 ώρες
για πιο δυνατή γεύση. Τα
περισσότερα φρούτα ταιριάζουν καλά με το νερό αλλά
καλό είναι να χρησιμοποιείς
είτε φρέσκα είτε κατεψυγμένα
αλλά όχι αποξηραμένα. Η
μπανάνα είναι το μοναδικό
φρούτο που δεν πρέπει να
χρησιμοποιήσεις. Μπορείς για
παράδειγμα να φτιάξεις την
παρακάτω συνταγή.. Ανάμειξε
το χυμό από μισό λεμόνι, μισή
κούπα μούρα και 1/4 της κούπας βασιλικό με νερό και το
ρόφημά σου είναι έτοιμο (μετά
από 8 ώρες στο ψυγείο)!

SUDOKU

πατάτες που έχουμε ήδη βράσει και
τις σοτάρουμε στο τηγάνι. Ρίχνουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και λίγο
θυμάρι. Σβήνουμε τις πατάτες
προσθέτοντας ζουμί από το χοιρινό.
Για το σιρόπι
Σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε το
μέλι και τη μαύρη μαλακή ζάχαρη
και αφήνουμε για 1 – 2 λεπτά.

Εκτέλεση:

Μέσα σε ένα ταψί φούρνου, βάζουμε το κρέας και σπάμε μαζί 2
κύβους. Ρίχνουμε τη μπύρα και
σπάμε σε κομμάτια το βούτυρο.
Προσθέτουμε το μπούκοβο. Τοποθετούμε αλουμινόχαρτο στο ταψί
και ψήνουμε στους 180 βαθμούς
για 3 ώρες. Στη συνέχεια, βάζουμε
τις φέτες ανανά πάνω στο χοιρινό.
Κριός: Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες
καταστάσεις με περισσότερη πειθαρχία. Μην
αντιδράς έντονα και μη δημιουργείς αντιπάθειες
στον περίγυρό σου. Δεν είναι ένδειξη συναισθηματικής ωριμότητας να μην αυτοελέγχεσαι.
Άλλωστε, ανήκεις στα άτομα που καταφέρνουν
πάντα να ελίσσονται και να συμπεριφέρονται
όπως απαιτούν οι περιστάσεις.
Ταύρος: Μη δείχνεις δογματισμό, γιατί θα παρεξηγηθείς από άτομα του περιβάλλοντός σου σε
πολλά θέματα. Καλό θα είναι μερικές φορές να
ακούς και τους άλλους, προτού βγάλεις τα
συμπεράσματά σου. Για να αποφύγεις τις προστριβές που μπορεί να προκύψουν στο οικογενειακό σου περιβάλλον, καλό θα είναι να δείξεις
τον καλύτερό σου εαυτό και να ακούσεις τι
θέλουν να σου πουν.
Δίδυμοι: Θα πρέπει να αλλάξεις πορεία και να
ακολουθήσεις μια πιο δυναμική στρατηγική, για
να κατευθύνεις τις καταστάσεις εκεί που θέλεις
εσύ. Οι πλανήτες είναι αρκετά ευνοϊκοί μαζί σου
τη και θα σου συμπαρασταθούν σε όλα αυτά
που θέλεις να κάνεις. Απόφυγε τις κινήσεις που
μπορεί να σε οδηγήσουν στην υπερβολή και ακολούθησε τον δρόμο της λογικής.
Καρκίνος: Η δυναμικότητα που έχεις είναι μεγά-
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ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
λη. Μην αφήνεις τις καταστάσεις να σε παίρνουν
από κάτω. Μπορείς να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει. Αν θες να ξεφύγεις
από διάφορες υποθέσεις που σε αγχώνουν και
σε εκνευρίζουν, κάνε κάτι ευχάριστο και δημιουργικό για να βελτιώσεις την διάθεσή σου!
Λέων: Μπορείς να κινηθείς επικεντρωμένα, για
να λύσεις συγκεκριμένα θέματα που σε προβληματίζουν. Ο δυναμισμός που έχεις είναι μεγάλος
και με ότι καταπιαστείς, θα το βγάλεις εις πέρας
με τον καλύτερο τρόπο. Μην χαλαρώνεις και μην
επαναπαύεσαι! Εκμεταλλεύσου τα αποθέματα
ενέργειας που έχεις, γιατί οι ευκαιρίες που θα
σου εμφανιστούν, είναι πολλές και σημαντικές.
Παρθένος: Σε καταστάσεις που θεωρούσες σχεδόν δεδομένες μέχρι τώρα, μπορεί να έρθουν τα
πάνω κάτω! Ίσως μάλιστα αρχίσεις να αναρωτιέσαι πως είναι δυνατόν να βρίσκεις λύσεις για
τους υπολοίπους, αλλά όχι για σένα. Απλώς
είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες, διαφορετικά
δεν θα πελάγωνες έτσι εύκολα. Ανασκουμπώσου
και όλα θα πάνε καλά. Λίγη ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση χρειάζεται μόνο.

Ζυγός: Θα ασχοληθείς με θέματα παιδιών ή γενικά με αγαπημένα άτομα. Προσπάθησε να τους
ακούσεις και να λύσεις πιθανά προβλήματα.
Μην καταπιάνεσαι με πολλά θέματα μαζί. Οι
υποχρεώσεις που έχεις είναι πάρα πολλές και
πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να τα
κάνεις όλα ταυτόχρονα. Μην ξεχνάς ότι έχεις να
φροντίσεις και τον εαυτό σου.
Σκορπιός: Προσπάθησε να συγκεντρωθείς και
μην σπαταλάς τον χρόνο σου σε πράγματα που
μπορεί να σε καθυστερήσουν και να σε πηγαίνουν πίσω σε βασικές σου υποχρεώσεις. Συναντάς προβλήματα και εμπόδια, που προσπαθείς
να τα λύσεις. Να ξέρεις ότι όλα αυτά βαδίζουν
προς το τέλος τους.
Τοξότης: Να ξέρεις ότι όταν βιάζεσαι να κάνεις
πολλά πράγματα μαζί, στο τέλος γίνονται λάθη
και τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλεις.
Βάλε πρόγραμμα και θα μπορέσεις να πετύχεις
τους στόχους σου. Κινήσου γρήγορα και μεθοδικά, για να βγεις από τα αδιέξοδα που σε έχουν
οδηγήσει διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν.

Αιγόκερως: Μπορείς αν το θέλεις πραγματικά,
να ξεπεράσεις κάποιες ενδεχόμενες δυσκολίες
που θα προκύψουν. Είναι μία καλή ευκαιρία να
κάτσεις να σκεφτείς, ώστε να αλλάξεις τη
συμπεριφορά σου. Μπορεί σε μερικά πράγματα
να φταις κι εσύ, αλλά ακόμη να μην το έχεις
συνειδητοποιήσει. Άλλαξε λοιπόν στάση, γίνε
πιο διπλωματικός και τα αποτελέσματα που θα
έχεις, θα σε ικανοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό.
Υδροχόος: Είσαι σε αναμονή και περιμένεις τις
εξελίξεις σε διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Ηρέμησε, μην εκνευρίζεσαι και να ξέρεις
ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Μπορείς να βάλεις
καινούργιους στόχους και τα θεμέλια σε θέματα
που υπάρχουν ήδη, αλλά είναι προβληματικά.
Μην απογοητεύεσαι από τη στασιμότητα των
ημερών.
Ιχθείς: Μην αφήσεις κανέναν να σε επηρεάσει
και επίσης μην αφήνεις διάφορες καταστάσεις
να σε καταβάλλουν ψυχικά. Έχεις βάλει κάποιους στόχους και δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από
αυτούς, γιατί θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία.
Θα νιώσεις απογοήτευση για τα θέματα που
παραμένουν σε στασιμότητα. Κάνε υπομονή,
γιατί είσαι σε πολύ καλό δρόμο και θα πετύχεις
πάρα πολλά.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Κηδεύτηκε την Κυριακή 21/2/2016 στην γενέτειρα του Πολύστυπο ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ

Χριστόφορος Ξενοφώντος,
που απεβίωσε σε
ηλικία 85 ετών. Ο
εκλιπών
υπήρξε
πολιτικός κρατούμενος. Στα κρατητήρια Πύλας υπέστη φρικτά βασανιστήρια από του
Βρετανούς αποικιοκράτες μαζί με
άλλους συναγωνιστές του. Διετέλεσε
μέλος της ΣΕΚ και
από νεαρής ηλικίας ήταν πιστός φίλος των
Νέων Συντεχνιών ΣΕΚ και τακτικότατος αναγνώστης της «Εργατικής Φωνής». Επικήδειο
λόγο εξεφώνησε ο πρώην εκπαιδευτικός
Όμηρος Χατζήστυλλής ο οποίος εξήρε τον
ενάρετο βίο του εκλιπόντος, τονίζοντας ότι
υπήρξε καλός καγαθός πολίτης, ανιδιοτελής
πατριώτης και πιστός στρατιώτης του Χριστού
και της Ελλάδας. Επίσης υπήρξε συνειδητό
μέλος
της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Πολυτέκνων Οικογενειών επί σειρά ετών. Εκ
μέρους της ΣΕΚ παρέστη και κατέθεσε στεφάνι ο
γενικός ταμίας Σωτήρης Καλογήρου. Η ΣΕΚ και
η «Εργατική Φωνή» εκφράζουν προς τον συνάδελφο Ξενή. Χ. Ξενοφώντος τα ειλικρινή τους
συλληπητήρια για το θάνατο του πατέρα του.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 4/2016 17/2/2016
100..................39816
100..................28758
100..................15058
100..................24907
100..................12964
100..................55729
100..................24226
100..................18092
100..................37155
100..................51234
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
6841, 7741, 3404,
1667, 1656, 7783
Από €25 οι λήγοντες σε
644, 007, 159, 541

50.000.............37933
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000...............35071
400..................30800
400..................38744
400..................59345
200..................24331
200..................20112
200..................56830
200..................38824
200..................17055
200..................49552
200..................20189
200..................58280
200..................11799
200..................59035

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

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ 3:00-6:00ΜΜ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΞΙΣΜΟ

Η

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.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, η υπουργός

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον από τας μάχας της Λεμεσού.
Έλληνες βάλλουν από καταληφθέν πολυβολείων των Τούρκων

Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, η Επίτροπος

ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΚ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΚΛΟΟΥΝ,
ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΑ, FACE
PAINTING, ΧΟΡΟΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοίκησης Ελίζα Σαββίδου και η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ισότητας Λουΐζα Ζανννέτου.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο συνεχίζεται ο Β΄γύρος με τους πιο κάτω αγώνες:
21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26 – 29/2/16
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
Σάββατο
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Σάββατο
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ - Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
Κυριακή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Σάββατο
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Κυριακή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Σάββατο
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 19 – 22/2/16
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0 - 10
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015- ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
3-2
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
1-4
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
0-3
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
3-2
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
2-4
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
6-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΟΚ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
Θ Ο Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Π Α Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
Για την επόμενη αγωνιστική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.2.2016 - 7.30 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.2.2016 και ώρα 2.30 μ.μ.
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΣΕΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Θ.0.Ι ΜΟΝΑΓΡΙΟ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.2.2016 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΕΙΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.2.2016 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Σ & Π ΖΑΚΑΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα της Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΘΟΙ Καπέδων – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
7-2
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ Τριμιθιάς 1-3
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΟΧΕΝ Περιστερώνας
1-3
Ε.Μ.Ανθούπολης – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 0-3 (Δίχως αγώνα)
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου 6-2
Η ΑΚΑΝΘΟΥ – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας
2-0
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
4-0
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας 0-3 (Δίχως αγώνα)
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΘΟΙ Τσερίου
2-0
ΠΑΟ Κάτω Μονής – Α.Ε.Βυζακιάς
ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, στις 8.30 μ.μ.,
Γήπεδο Pascal.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΘΕΛΛΟΣ: ΟΔΥΝΗΡΗ ΗΤΤΑ

Π

έντε στροφές πριν από το τέρμα, ο
Οθέλλος έχασε στην Αθηένου βλέποντας τις ελπίδες του για τον τίτλο να ψαλιδίζονται. Την πρωτοκαθεδρία στην πορεία
για τον τίτλο εξακολουθούν να διατηρούν
οι, Ολυμπιακός, Καρμιώτισσα, Ζακάκι και
Αναγέννηση Δερύνειας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο ΑΠΟΕΛ ΟΔΗΓΕΙ ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΤΗΣ ΑΕΚ
• Εκτός έδρας τρίποντα για τους πρωτοπόρους
• Άνετο διπλό για ΑΕΚ, εκπόρθησε το «Α.
Παπαδόπουλος» ο ΑΠΟΕΛ

• ΑΕΛ: 2η συνεχόμενη νίκη με την ψυχολογία
στα ύψη
• Μια ανάσα από την πρώτη εξάδα η ΔΟΞΑ

• Γυρίζει σελίδα η Ανόρθωση που έπεσε στην
4η θέση

• Νίκη αλλά με τάσεις αυτοκτονίας η ΟΜΟΝΟΙΑ

• Απόλλων: Με οδηγό τον Α. Μαγκλίτσα ανέβηκε στην 3η θέση

• Η ισοπαλία ΕΘΝΙΚΟΥ- ΕΝΩΣΗΣ ευνοεί την
ομάδα της Άχνας

Α

πόδρασε από το «Α. Παπαδόπουλος» με το τρίποντο ο ΑΠΟΕΛ
παραμένοντας μόνος ένοικος στο
βαθμολογικό ρετιρέ. Οι κυνηγοί του
ΑΠΟΕΛ δεν συγχώρησαν τα τραγικά
λάθη των Κυανολεύκων αμυντικών
τιμωρώντας την «Κυρία» που παρατάχθηκε με νέο τεχνικό αφεντικό τον
Ζόραν Μιλίνκοβιτς ο οποίος διαδέχθηκε τον Α. Πάους. Ο Τιμούρ Κετσπάγια
χολωμένος από τη συνπεριφορά οπαδών της «Κυρίας» οι οποίοι τον αποδοκίμασαν μίλησε για αχαριστία.
Η ΑΕΚ με ορθολογισμό, υπομονή και
ψυχραιμία ανέτρεψε το σκηνικό που
την ήθελε να χάνει από το 6’ από την
ουραγό Αγία Νάπα. Ισοφάρισε στο 42’
και στο β’ μέρος κυριάρχησε πλήρως
επιτυγχάνοντας το τρίποντο που την
κρατεί σε απόσταση βολής από τον
πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ.
Έλαμψε το άστρο του Κροάτη Άντον
Μαγκλίτσα ο οποίος με χάτ - τρικ
έκαμψε την αντίσταση της Πάφου
ανεβάζοντας τον Απόλλωνα στην 3η
θέση. Η Πάφος το πάλεψε αλλά η αμυ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΣΕ ΑΚΡΙΤΑ, ΑΛΚΗ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
16.00
18.00
18.00
16.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
16.00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΔΟΞΑ
16.00 ΑΕΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ
16.00 ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ΑΕΚ παρουσιάζεται συγκροτημένη
και συμπαγής αποτελώντας τη μόνη
σοβαρή απειλή του ΑΠΟΕΛ
στην υπόθεση τίτλος

ΔΟΞΑ - ΠΑΦΟΣ
ΕΡΜΗΣ - ΑΕΚ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΡΗΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΕΝΩΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ - Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΠΟΕΛ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

ντική αμηχανία σε κρίσιμες φάσεις,
της στοίχισαν πανάκριβα.

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ

Τάσεις αυτοκτονίας παρουσίασε η
ΟΜΟΝΟΙΑ που στον αγώνα με τον ΑΡΗ
έδωσε δικαιώματα αμφισβήτησης σε
φίλους και «εχθρούς». Παρά τη νίκη οι
σκληροπυρηνικοί της «Θύρας 9» αποδοκίμασαν τη διοίκηση. Ο Άρης με την

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ήττα του στο ΓΣΠ φαίνεται ότι χάνει
το τρένο της πρώτης εξάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Με την ψυχολογία στα ύψη, η ΑΕΛ του
Π. Χριστοδούλου λύγισε εκτός έδρας
την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ελπίζοντας σε μια
θέση στον ήλιο της πρώτης εξάδας.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)
ΣΤΕΨΗ ΓΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟ

Π

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

έντε αγωνιστικές πριν από το
πέσιμο
της
αυλαίας
ο
Λειβαδιακός περιμένει την ώρα της
στέψης μιας και προηγείται με 10
βαθμούς της 2ης Πέγειας η οποία
πέρασε νικηφόρα από τη Λεμεσό με
αντίπαλο τον σκληροτράχηλο ΛΕΝΑ.
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε το
Φρέναρος στον Κόρνο.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ο Καβενάγκι (ΑΠΟΕΛ) κρατά σταθερά
τα σκήπτρα των δεινών εκτελεστών
με 19 τέρματα. Κύριος διώκτης του ο
Εντλοβού (ΑΝΟΡΘΩΣΗ) με 15 τέρματα. Ακολουθούν με 14 οι, Μακρής (Ν.
Σαλαμίνα) και Άλβεζ (ΑΕΚ).
Στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο επικρατεί βαθύτατος προβληματισμός και
ανησυχία για τα συνεχή σκαμπανεβάσματα της ομάδας.
Μια ανάσα από το όνειρο της πρώτης
εξάδας βρίσκεται η ΔΟΞΑ που υπέταξε
τον ΕΡΜΗ στο Μακάρειο. Η ομάδα του
Ν. Παναγιώτου δεν ανταποκρίθηκε
στις
απαιτήσεις
του
αγώνα.
Μοναδικός στόχος, τώρα, η αποφυγή
του απευθείας υποβιβασμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΑΡΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΠΟΕΛ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΠΑΦΟΣ -ΕΡΜΗΣ

• Δύο αγωνιστικές πριν από την
λήξη της κανονικής περιόδου
του μαραθωνίου 2015 - 2016
το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά
ενόψει των αγώνων κατάταξης

ον πρώτο λόγο για την άνοδο τους στη
Β’ κατηγορία έχουν ο Ακρίτας και η Αλκή
που προχώρησαν με ευρείες νίκες.
Προβάδισμα για την 3η θέση έχει η ΜΕΑΠ
που απέδρασε με το τρίποντο από το Δάλι.
Αξιόλογη εκτός έδρας νίκη του Εθνικού
Άσσιας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο Εθνικός που έπαιξε για το τρίποντο
δεν τα κατάφερε, αλλά ο βαθμός της
ισοπαλίας θεωρείται χρυσάφι αφού
του δίνει προβάδισμα έναντι της ΕΝΩΣΗΣ στον υπέρ σωτηρίας αγώνα. Οι
Παραλιμνίτες που έκαναν άσχημη
εμφάνιση βάλτωσαν στην προτελευταία θέση.
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

• «Κόκκινο» στο νομοσχέδιο για μετατροπή της ΑΤΗΚ σε CYTA Ltd!

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

H Ισότητα σε καιρούς κρίσης
με την ακαδημαϊκό
Μαίρη Κουτσελίνη- Ιωαννίδου

1

Πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση τη γυναίκα;
Πρώτα πρέπει να πούμε ότι η κρίση επηρεάζει
αρνητικά την ισότητα και τη θέση της γυναίκας. Η
κρίση ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες διακρίσεις. Παρόλο ότι η κρίση έγινε πιο άμεσα ορατή στην περίπτωση των ανδρών, λόγω κρίσης κυρίως των ανδροκρατούμενων επαγγελμάτων των κατασκευών και της
βιομηχανίας, η κρίση, όμως, πλήττει περισσότερο τις
γυναίκες, διότι ανατρέπει τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και τις καθιερωμένες πρακτικές προώθησης ισότητας των φύλων των κρατών.
Η κρίση έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για ανθρώπους
που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, και επομένως
πλήττει σημαντικά τις γυναίκες λόγω απώλειας
εργασίας, ιδιαίτερα της εργασίας μερικής ή συμπληρωματικής απασχόλησης, απλήρωτης εργασίας ή
εργασίας σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις

ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΟΧΙΣΤΗΝΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η

πλειοψηφία της Βουλής τάσσεται ενάντια στο νομοσχέδιο
για αποκρατικοποίηση της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA).
Αυτό διεφάνη ξεκάθαρα στην προχθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών
όπου άρχισε η συζήτηση των
νομοσχεδίων για αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ και μετατροπή της σε
Cyta Ltd. Η πλειοψηφία της Βουλής
υποστήριξε την συντεχνιακή θέση:
όχι στην αποκρατικοποίηση, ναι
στον εκσυγχρονισμό της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών.

3

Η νέα γενιά πιστεύετε ότι αντιστέκεται στα
στερεότυπα; Οι ως τώρα έρευνες που έγιναν στην
Κύπρο αλλά και τα αποτελέσματα αντίστοιχων ευρωπαϊκών στις οποίες συμμετείχαμε δεν έδειξαν μεγαλύτερη ευαισθησία μεταξύ των νέων. Τα αγόρια πάντα
έχουν περισσότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις εις
βάρος της γυναίκας, αλλά και τα κορίτσια , ως γενική βέβαια τάση όπως καταγράφεται στις σχετικές
έρευνες, θεωρούν ότι ο άντρας είναι πιο ικανός για
να ηγείται, έχει περισσότερες ικανότητες για εργασία
και μπορείς να του εμπιστευτείς με περισσότερη
σιγουριά υπεύθυνες θέσεις και θέσεις στην πολιτική
ζωή και τον εργασιακό και δημόσιο βίο. Τέτοιου
είδους στερεοτυπικές αναπαραστάσεις βλέπουμε
καθημερινά στις τηλεοράσεις μας και στον τρόπο που
η ίδια η οικογένεια συμπεριφέρεται στα παιδιά, ανάλογα με το φύλο τους. Με αυτό δεν θέλω βέβαια να
θεωρηθεί ότι και η επίσημη εκπαίδευση και σχολική
ζωή δεν ευθύνονται, όμως, εκπαίδευση σήμερα δεν
παρέχει μόνο το σχολείο αλλά η ίδια η κοινωνία και η
πολιτεία, η οποία σε αυτό το θέμα της ισότητας, κάθε
άλλο παρά παιδαγωγούσα πολιτεία είναι.

4

Tο εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνει υπόψη την
προαγωγή της ισότητας; Το πρόβλημα είναι
πάντα η απόσταση μεταξύ ρητορικής και πράξης,
διακηρύξεων και εφαρμογής. Ιδιαίτερη έμφαση δεν
δίνεται. Το υπουργείο Εργασίας χρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε θέματα Ισότητας. Όπως ήταν αναμενόμενο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με ανακοινώσεις διερωτήθηκαν αν αυτό είναι το πρόβλημα!
Όπως, όμως, ανέφερα και πιο
πάνω, το παράδειγμα συμπεριφοράς και η έλλειψη ευαισθησίας σε θέματα ισότητας είναι
το πρόβλημα. Και την
εκπαίδευση δεν την παίρνουν τα παιδιά μόνο από το
σχολείο. Πιο ισχυρό είναι το
παράδειγμα της πολιτείας
και της οικογένειας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

γία». Ζήτησε την έγκριση του νομοσχεδίου για τη Cyta Ltd έως τις 7
Μαρτίου 2016 που είναι η τελευταία ημέρα κρίσης για πιστή υλοποίηση των δεσμεύσεων της
Κυπριακής Δημοκρατίας προς το
Eurogroup και αποδέσμευσης της

Υπέρ της αποκρατικοποίησης
τάχθηκε μόνον ο Δημοκρατικός

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
γ.γ. ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)
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Πώς μπορεί να εκλείψουν οι διακρίσεις στο
χώρο εργασίας, Υπάρχουν ήδη δοκιμασμένοι τρόποι, πρακτικές και μέτρα τα οποία προφυλάσσουν τη
γυναίκα από δυσμενείς διακρίσεις στο χώρο της
εργασίας, φτάνει να αποφασίσει η πολιτεία να τους
εφαρμόσει. Στις σκανδιναβικές π.χ. χώρες είναι υποχρεωμένες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να καταθέτουν
ετήσια ή διετή αναφορά για προσλήψεις και απολύσεις, οι οποίες να τεκμηριώνουν τους λόγους και τη
μη διάκριση. Εκεί που διαπιστώνονται διακρίσεις
επιβάλλονται κυρώσεις. Μπορούν, επίσης, να δίνονται κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για συνέχιση εργοδότησης εγκύων γυναικών και ίση αμοιβή, με στοχευόμενη απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις, κ.ά.

√ Σύγκλιση θέσεων
συντεχνιών - κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας
√ Να τερματιστεί η
πελατειακή σχέση
κομμάτων - ΑΤΗΚ
αξίωσαν οι συντεχνίες

ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ
ΤΑΚΟΜΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ώρα να σταματήσει η πελατειακή σχέση
κομμάτων - ΑΤΗΚ
Συναγερμός.
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης υπεραμυνόμενος των
κυβερνητικών νομοσχεδίων μίλησε
«για χαμένη ευκαιρία για την οικονομία και για την ΑΤΗΚ και ως να
κλείνουμε τα μάτια στην τεχνολο-

τελευταίας δόσης των €275 εκ.
που προβλέπεται στη Δανειακή
Σύμβαση.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ
Σύσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα
της ΑΤΗΚ τάχθηκε ξεκάθαρα ενάντια στην αποκρατικοποίηση.

Αναστέλησαν τα απεργιακά
μέτρα των Ωρομισθίων
στα κρατικά νοσοκομεία

Α

νεστάλησαν τα εξαγγελθέντα απεργιακά
μέτρα των ωρομισθίων στα κρατικά

νοσηλευτήρια μετά την συνάντηση των κλαδικών συντεχνιών με τον υπουργό Υγείας

Μιλώντας εκ μέρους του συνόλου
των συντεχνιών, ο γενικός γραμματέας της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)
Ηλίας Δημητρίου κάλεσε τα κόμματα να καταψηφίσουν τα νομοσχέδια,
προτείνοντας
ριζικό
εκσυγχρονισμό του οργανισμού.
Διατηρώντας το δημόσιο χαραχτήρα της ΑΤΗΚ, τα κέρδη μένουν στην
Κύπρου ενισχύοντας την οικονομία
και επωφελώντας την Κυπριακή
Κοινωνία, σημείωσε. Η ΑΤΗΚ υπογράμμισε τα τελευταία 14 χρόνια
λειτουργεί σε καθεστώς ανταγωνισμού, αυστηρής και ασύμμετρης
μεταχείρισης από την Επιτροπή
Προστασίας Ανταγωνισμού και το
Ρυθμιστή. Η μεγαλύτερη γάγγρανα,
είναι τα τα μέλη των διοικητικών
συμβουλίων τα οποία είναι προεκτάσεις των κομμάτων. Θα πρέπει
να σταματήσει η πελατειακή σχέση
κομμάτων - ΑΤΗΚ, κατέληξε.
Εξ’ άλλου σε δηλώσεις του στην
«Ε.Φ.» ο κ. Δημητρίου τόνισε πως
οι συντεχνίες υπέβαλαν τις προτάσεις τους για εκσυγχρονισμό της
ΑΤΗΚ. Αναμένουμε, πρόσθεσε, να
μας καλέσουν το συντομότερο για
να υλοποιήσουμε τις αλλαγές με
σκοπό να εκσυγχρονισθεί η ΑΤΗΚ
και να αποκτήσει την αναγκαία
ευελιξία ώστε να λειτουργήσει
ακόμη πιο αποτελεσματικά στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον, ως
οργανισμός δημοσίου δικαίου.

ΕΘΝΙΚΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η

Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, σε
συνεργασία με το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα
Ε.Ο.Κ.Α. 55-59, τους Συνδέσμους Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α., την
Σ.Ε.Κ., τον Δήμο Λύσης και την οικογένεια του ήρωα, τελεί την
Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 2016 και ώρα 9:00 π.μ., στην Ιερά
Μονή Μαχαιρά, το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα υπαρχηγού
της Ε.Ο.Κ.Α. και πρώτου Κύπριου Εφέδρου Αξιωματικού

Γιώργο Παμπορίδη την περασμένη Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016. Στη συνάντηση,
οι δύο πλευρές συζήτησαν το πρόβλημα της
ελλιπούς στελέχωσης των κρατικών νοσοκομείων σε ωρομίσθιο προσωπικό.
Ο κ. Παμπορίδης αναγνώρισε τα σοβαρά
προβλήματα τα οποία αναφύονται καθημερινά στις κρατικές ιατρικές υπηρεσίες λόγω
του ότι παραμένουν κενές πέραν των 200
θέσεων σε Ωρομίσθιο προσωπικό. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι τις προσεχείς δύο εβδομάδες θα εντατικοποιήσει τις απαιτούμενες
διεργασίες σε όλα τα αρμόδια επίπεδα για να
επιλύσει το θέμα της στελέχωσης των νοσοκομείων. Μετά την υπουργική διαβεβαίωση,
οι συντεχνίες ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ – ΠΕΟ
ανέστειλαν τα προγραμματισθέντα

μέτρα

εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Υπουργού θα έχουν θετική κατάληξη έτσι που να αποφευχθούν οριστικά οι
απεργιακές κινητοποιήσεις.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΙΕΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
και καλούν τον Ελληνικό Κυπριακό Λαό όπως παραστεί και
αποτίσει φόρο τιμής στο άξιο τούτο τέκνο της Πατρίδας.
Του μνημοσύνου θα προστεί ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Μαχαιρά, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λήδρας κ. Επιφάνιος.
Στο μνημόσυνο θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο.
Μετά την τέλεση του θρησκευτικού μνημοσύνου, θα ακολουθήσει τρισάγιο στο τόπο της θυσίας του ήρωα, στο κρησφύγετο
του. Ακολούθως η Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, θα προβούν στην
αναπαράσταση της ιστορικής μάχης του Μαχαιρά και των
τελευταίων στιγμών της θυσίας του Αυξεντίου, βάσει αφήγησης του συναγωνιστή του Αυγουστή Ευσταθίου.

www.oho-sek.org.cy

