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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η

Ε.Ε. είναι σήμερα διχασμένη
όσο ποτέ άλλοτε, επισημαίνει
ο Γερμανός Καρλ Κόπ, υποστηρίζοντας ότι η απειλή κατά της
Ελλάδας για έξοδο της από τη Σένγκεν αποτελεί «αηδιαστικό πλήγμα
στην ενότητα της Ευρώπης».
(Σελ. 6)
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Αδιάκοπος αγώνας για προαγωγή της Ισότητας στην Εργασία

Ό

ταν η γυναίκα συμμετέχει, η κοινωνία αλλάζει. Το μήνυμα που επέλεξε η ΣΕΚ για να γιορτάζει τη φετινή επέτειο της 8ης Μαρτίου, ημέρα της γυναίκας, δεν αποτελεί σύνθημα ούτε υπερβολή. Είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος για τη
ΣΕΚ η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να
προοδεύει και να εξελίσσεται η κοινωνία στη βάση μιας ισότιμης συνύπαρξης και συμμετοχής.

• Αξιοποιούν
πλαίσιο.

το

νομοθετικό

• Στοχεύουν στην ενδυνάμωση της
θέσης τους μέσα στην εργασία.
• Δρουν δυναμικά όταν θίγεται η
αξιοπρέπεια τους.
• Καταγγέλλουν άφοβα διακρίσεις και ανισότητες.

Η ΣΕΚ θέτει καθημερινά στις προτεραιότητές της την προαγωγή της Ισότητας ως ένα βασικό κομμάτι της πολιτικής της
αξίωσης. Η ΣΕΚ καλεί τις γυναίκες να:

• Εξαλείψουν τα στερεότυπα που κυριαρχούν στην καθημερινότητα τους.

• Πολεμούν τις αδικίες που ξεφυτρώνουν μπροστά τους.

• Σπάσουν τα τείχη που τους εγκλωβίζουν.

• Διεκδικούν με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα τους.

(Σελ. 3, 8)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
• Υποδείξεις αντιπροέδρου «Κομισιόν» προς κοινωνικούς εταίρους
ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Τ

ι κάνουν και τι αποφεύγουν οι
επιτυχεμένοι άνθρωποι και

επαγγελματίες. Κατάλογος με 15
έξυπνες κινήσεις.

(Σελ. 11)

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Ο

ργιάζουν οι διαρρήξεις στην
Κύπρο του 2016 και η αστυνο-

μία συμβουλεύει το κοινό να τηροί
συγκεκριμένους κανόνες αντίδρασης. Παράλληλα, το κοινό καλείται
να απευθύνεται στους αριθμούς
1460, 199 και 112.

(Σελ. 4)

Ο

ρόλος των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να
αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο με στόχο την
ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Τη θέση αυτή διατύπωσε σε παρέμβαση του ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας (φωτό) στη συνάντηση που είχε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis
Dombrovkis με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων.
Ο ευρωπαίος αξιωματούχος κατέδειξε πως ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί ισχυρό εργαλείο προώθησης εργασιακών ζητημάτων ενώ τεράστια είναι η
συμβολή του στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.
Ο κ. Dombrovkis αναφερόμενος στην κριτική που
δέχθηκε η φιλοσοφία του μνημονίου, επεσήμανε πως
η οικονομική κρίση που προηγήθηκε του μνημονίου,
προήλθε από ένα μη βιώσιμο αναπτυξιακό σύστημα.
Τόνισε παράλληλα πως χρειάζεται να εξασφαλιστεί
αειφορία στην ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση
των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχει η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Σελ. 9)

• Συνάντηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Valdis Dombrovkis με κοινωνικούς εταίρους

Η Κύπρος στη μετά-μνημονιακή εποχή

Η

ψυχής το βίαιο κούρεμα των καταθέσεων σε μια προσπάθεια να σωθεί το αμαρτωλό τραπεζικό σύστημα.

Μέσα από την ολοκλήρωση του Μνημονίου η χώρα
άντλησε 7.2δισ. ευρώ από τα 10 δισ. ευρώ που είχαν
προϋπολογιστεί, τα οποία θα αποπληρωθούν την
περίοδο 2019-2031.

Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην επιτυχή
ολοκλήρωση του Μνημονίου ήταν η συνεργασία που
υπήρξε ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις στο κοινοβούλιο, που έστω και με πλειοψηφία ενέκριναν τα
διάφορα μνημονιακά νομοσχέδια, αρκετά από τα

Κύπρος μετά από αρκετές δυσκολίες θα εξέλθει
του Μνημονίου το οποίο κάλυψε την περίοδο
2013-2016.

Η έξοδος από το Μνημόνιο, είναι καλοδεχούμενη,
όμως δεν χρειάζονται ούτε πανηγυρισμοί ούτε
βέβαια εφησυχασμός.

• Το στοίχημα θα κερδηθεί αν το κράτος
πάψει να είναι σπάταλο, γραφειοκρατικό,
δυσκίνητο και ανεπρόκοπο

Η απλή λογική λέει ότι δανειστήκαμε τόσα πολλά δισ.
ευρώ, σε μια προσπάθεια η χώρα να αποφύγει την
κατάρρευση και τη χρεοκοπία και πρέπει να τα
ξοφλήσουμε.

οποία – δυστυχώς – δεν αποτελούσαν προϊόν διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου.

Η επιτυχία ολοκλήρωσης του Μνημονίου, συνίσταται
κυρίως στις θυσίες του Κυπριακού λαού που αγόγγυστα αποδέχτηκε τη σκληρότητα των μέτρων που
προηγήθηκαν του Μνημονίου π.χ. παγοποίηση
μισθών και ΑΤΑ, αύξηση ΦΠΑ από το 15% στο 19%,
επιβολή φόρων κατανάλωσης και δέχθηκε με πόνο

Η εποχή μετά το Μνημόνιο θα είναι εξίσου δύσκολη.
Πρόκειται για δανεικά που πρέπει σταδιακά να εξοφληθούν με έσοδα και πόρους που θα προκύψουν
μέσα από την ανάπτυξη που δυστυχώς ακόμα βρίσκεται εγκλωβισμένη στα γρανάζια μιας ελεεινής
γραφειοκρατίας.

Η σωστή οικονομική διαχείριση των επόμενων χρόνων δεν απειλείται από τις οποιεσδήποτε διεκδικήσεις των εργαζομένων για επαναφορά κάποιων
ωφελημάτων στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά απειλείται από το ίδιο το κράτος αν συνεχίσει να είναι
σπάταλο και ανεπρόκοπο, γραφειοκρατικό και
δυσκίνητο.
Η πρόοδος και η ευημερία των επόμενων ετών απειλείται από την κακοδιαχείριση, τη διαφθορά και την
ατιμωρησία, (ο λαός αναμένει με ιδιαίτερη αγωνία
το αποτέλεσμα των ερευνών για την οικονομική
δολοφονία της Κύπρου).
Η Κύπρος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μετά – μνημονίου εποχής, αν επικρατήσουν
οι αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της
αποκατάστασης των θεσμών που τόσο βάναυσα
έχουν τρωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές από
τους ίδιους τους ανθρώπους που εκλέγησαν είτε διορίσθησαν για να τους προστατεύουν και να τους
υπηρετούν.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ε.Ε.: ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΝΑΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

Η ώρα της αλήθειας

Η

προσφυγική κρίση ξεγύμνωσε την
Ευρώπη. Όχι μόνον αναφορικά με
την Ελλάδα, ως «αποθήκη» ανθρώπων,
την υποκρισία παλαιότερων χρόνων
όταν το Δουβλίνο ΙΙ και ο χώρος Σένγκεν
εξυπηρετούσαν τις διαδρομές φτηνού
εργατικού δυναμικού ή σε σχέση με τον
ιστορικό αταβισμό των χωρών της
κεντρικής κι ανατολικής Ευρώπης. Την
ξεγύξμνωσε σε σχέση με τον ρόλο που
διαδραματίζει, ως μια πολιτική και
οικονομική ένωση 28 χωρών - η μεγαλύτερη σε ισχύ κόσμου, οικονομιών και
τεχνογνωσίας - στο διεθνές γίγνεσθαι.
Ας μην γελιόμαστε. Ούτε η Τουρκία
αποκλειστικά, ούτε η ανεπαρκής ενίοτε
στο να διαφυλάξει τα σύνορά της,
Ελλάδα, ούτε η Γερμανία της Μέρκελ ή η
Ουγγαρία του Ορμπάν, ευθύνονται για
την προσφυγική κρίση. Για τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες που δραπετεύουν από τη φλεγόμενη, μετά από
πέντε χρόνια σπαρακτικού πολέμου,
Συρία ή τη διαλυμένη, μετααποικιακά,
υποσαχάρια Αφρική φταίει η ίδια η
Δύση. Κι αναφορικά με την ενωμένη
Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως
την βιώνουμε μετά το τέλος των δεκαετιών του ’90 και του 2000, φταίει η
αδυναμία της να ολοκληρωθεί πολιτικά. Σε σχέση με μια κοινή, πραγματικά
κοινή - βιωμένη δηλαδή υπαρξιακά εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Η Ευρώπη απουσιάζει διεθνώς.
Είτε αυτό αφορά τους φοβερούς σεκταριστικούς πολέμους που λαμβάνουν
χώρα στη Μέση Ανατολή, είτε αφορά
την επιθετικότητα της Ρωσίας. Στηρίζει
ακόμη την αρχιτεκτονική σφαλείας της
σε δομές και μέσα του Ψυχρού Πολέμου.
Και αναφορικά με τη δημιουργία κι
εφαρμογή μιας κοινής εξωτερικής
πολιτικής (foreign policy making &
implementation) σκέφτεται με όρους
εθνικών κρατών και ουχί ως ένα σώμα.
Η ώρα της αλήθειας όμως έχει φτάσει
ανεπιστρεπτί. Αν η Ευρώπη δεν βγει
αλώβητη από τη διαχείριση του προσφυγικού, τότε αναπόφευκτα θα αλλάξει άρδην. Δεν θα διαλυθεί απαραίτητα
- όπως εύχονται οι Ευρωσκεπτικιστές
ή εικάζουν οι απαισιόδοξοι. Κι εδώ η
πρόκληση δεν έχει δρόμο επιστροφής.
Η ΕΕ, καλώς ή κακώς, ενυπάρχει σε μια
σκοτεινή ήπειρο. Και στις σκοτεινές
ηπείρους καραδοκούν φαντάσματα. Τα
φαντάσματα των εθνικισμών, των
πάλαι ποτέ κραταιών αυτοκρατοριών
και των ζοφερών πεδίων μαχών. Η
ώρα της αλήθειας απαιτεί αλληλεγγύη
και αλλαγή φιλοσοφίας. Ειδάλλως θα
ξεσκονίσουμε σκελετούς. Από εκείνους
του 19ου αιώνα.

«Ο

μόνος πραγματικός φίλος της
Ελλάδας, αναφορικά με την
προσφυγική κρίση, σε ολόκληρη την
Ευρώπη είναι η Γερμανία», επισήμανε ο
υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μιλώντας σε εκδήλωση του London School of Economics.
Διευκρίνησε ταυτόχρονα ότι η φιλία της
Γερμανίας προς την Ελλάδα αφορά
κατά κύριο λόγο στην προσφυγική
κρίση και όχι στην κρίση χρέους. Φρονούμεν ότι ο κ. Σόιμπλε δεν μεταμορφώθηκε όλως αιφνιδίως σε φιλέλληνα.
Απλώς, η τοποθέτηση του αυτή αντικτροπτρίζει την ωμή πραγματικότητα

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

συμφερόντων που κυριαρχεί, κυρίως
τα τελευταία χρόνια, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Όσοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς
τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη είναι
απόλυτα βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό
τρένο έχει εκτροχιασθεί τον τελευταίο
καιρό από τις ράγες των αξιών, των
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αρχών και των οραματισμών των ιδρυτών της Κοινότητας. Όσοι γνωρίζουν τι
πραγματικά συμβαίνει στους υπόγειους, επίγειους και υπέργειους διαδρόμους των Βρυξελλών, είναι σίγουροι ότι
πρώτιστη έγνοια της σημερινής Ευρώπης είναι η εξυπηρέτηση των μεγάλων
συμφερόντων των πολυεθνικών και όχι
των πολιτών.

• Μαύρο κι άραχνο προμηνύεται
το μέλλον της Ευρώπης αν δεν
επανεύρει τις ιδρυτικές της αρχές

Συνεπώς, οι υπό αναφορά δηλώσεις
Σόιμπλε δεν ξενίζουν. Απλώς επιβεβαιώνουν ότι η Γερμανίδα ως η ηγέτιδα
δύναμη στη Γηραιά Ήπειρο προάγει
πρωτίστως τα εθνικά της συμφέροντα
σε βάρος του ευρύτερου Eυρωπαικού
οφέλους. Η Γερμανία που παραδοσιακά
θεωρείται ο ισχυρότερος παίκτης, στην
Ερωπαική σκακιέρα, έχει ως προτεραιότητα της την δημιουργία μιάς Γερμανικής Ευρώπης, αντί μιάς Ευρωπαικής
Γερμανίας. Του λόγου το αληθές αποδεικνύει η στυγνή στάση της Γερμανίας
έναντι στην κρίση χρέους της Ελλάδας
για το οποίο οι Γερμανοί φέρουν τερά-

στια ευθύνη. Αφενός γιατί επί σειρά
δεκαετιών απομυζούσαν, μέσω εξαγοράς απάτριδων πολιτικών ανδρών, τον
πλούτο της Ελλάδας [ SIEMENS, στρατιωτικός εξοπλισμός ] και αφετέρου, εν
γνώσει τους συναίνεσαν στην παροχή
λάθους συνταγής στο οξύ Ελληνικό
οικονομικό ζήτημα, οθώντας τη χώρα
στο χάος. Περαιτέρω, οι Γερμανοί
θωπεύουν και στηρίζουν τον Νεοοθωμανό Ταγίπ Ερντογάν που μοναδική του
επιδίωξη είναι η δημιουργία μιάς Τουρκικής Ευρώπης και όχι μιάς Ευρωπαικής Τουρκίας. Έχοντας αυτά κατά νούν,
πιστεύουμεν ότι αν η Γαλλία που προίσταται διαχρονικά του Ευρωπαικού
πολιτισμού, δεν πάρει πρωτοποριακές
πρωτοβουλίες για να θωρακίσει την
ενότητα της Ευρώπης επιτυγχάνοντας
την πολιτική ενοποίηση της, το μέλλον
προμηνύεται μαύρο κι άραχνο.
Πολύ φοβόμαστε ότι εάν δεν ξεφυτρώσουν σύντομα ηγέτες οραματιστές
τύπου, Ζισκάρ Ντεστέν, Ντεγκώλ, Μιτεράν, Κόλ, Σμίτ, Σρέντερ, Κ. Καραμανλή,
που να υιοθετήσουν κοινή άμυνα και
κοινή εξωτερική πολιτική, η Ευρώπη θα
συρθεί στον κυκεώνα της αναξιοπιστίας και της τελμάτωσης με ό, τι αυτό
συνεπάγεται για τους Ευρωπαικούς
λαούς και τον πλανήτη γενικότερα.

Δρομείς μεγάλων αποστάσεων οι γυναίκες

Η

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας που
τιμάται την 8η Μαρτίου θυμίζει
πως κατά τη διάρκεια του περασμένου
αιώνα οι γυναίκες κατάφεραν πολλά.
Με δυναμισμό πέτυχαν να βγουν από
τον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και να
εισέλθουν στο δημόσιο χώρο της αγοράς εργασίας.
Κατοχύρωσαν δικαιώματα, και ενεργότερη εμπλοκή στην κοινωνία και στην
εργασία.
Πάλεψαν σκληρά, συγκρούστηκαν,
κουράστηκαν και πέτυχαν. Μέσα σε
εκατό χρόνια κατόρθωσαν να ανατρέ-

Δεν έπαψε όμως ο δρόμος είναι μακρύς
και δύσβατος. Ακόμη δεν κατακτήσαμε
την ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα
λήψης αποφάσεων που καθορίζουν το
παρόν και το μέλλον της οικονομίας
και της κοινωνίας.
Πρέπει να είναι σε όλες μας ξεκάθαρο
πως ο αγώνας των διεκδικήσεων δεν
έχει τελειώσει. Νέες προκλήσεις βρίσκονται ενώπιον της σύγχρονης κοινωνίας που θέλει τη γυναίκα ισότιμο
εταίρο στην εργασία.
Αυτό για να επιτευχθεί οφείλουμε να

• Ο αγώνας των διεκδικήσεων
πρέπει να είναι συνεχής
και ακατάπαυστος

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ψουν δεδομένα προηγούμενων αιώνων. Διακρίθηκαν ως «δρομείς μεγάλων αποστάσεων».
Αυτό είναι αναμφισβήτητο γιατί σήμερα είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε
θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά
δικαιώματα χάριν στους δικούς τους
αγώνες και θυσίες.

αλλάξουμε τη συλλογιστική μας προσέγγιση ότι δηλαδή η προαγωγή της
Ισότητας είναι πολυτέλεια και προσωπική υπόθεση.
Οι συνταγές και τα εργαλεία του
παρελθόντος δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το
παρόν.
Έχουμε ανάγκη από νέες στρατηγικές,
ευέλικτες πολιτικές που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις

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

και προοπτικές.
Χρειαζόμαστε νέους στόχους. Ρεαλιστικούς που θα συμβάλουν στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της
θέσης των γυναικών στις σημερινές
συνθήκες της κρίσης, μέσα από τις
οποίες συρρικνώθηκαν οι κοινωνικές
υποστηρικτικές παροχές που συνέβαλαν στην πρόοδο και στην Ισότητα.
Υπάρχει σοβαρό πεδίο προβληματισμού, ανταλλαγής προτάσεων και
απόψεων για το που βρισκόμαστε και
σε ποιες κατευθύνσεις χρειάζεται να
εργασθούμε και να κινητοποιηθούμε
ώστε οι παρούσες κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες να μην ανακόψουν τη σταθερή πορεία των γυναικών προς την κατάκτηση της ισότητας.
Δεν μας επιτρέπετε να ακινητοποιηθούμε.
Χρειάζεται να αναλάβουμε δράσεις να
επιμείνουμε και να επαγρυπνούμε με
αποφασιστικότητα και ευελιξία για να
μην απομακρυνθούμε από τον τελικό
στόχο. Και ο τελικός στόχος είναι ένας
και μοναδικός. Να αντιμετωπιζόμαστε
ισότιμα γιατί το αξίζουμε.
Αν μη τι άλλο ας διεκδικήσουμε τις
ευκαιρίες να το αποδείξουμε.

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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8 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η

8η Μαρτίου, θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
ή αλλιώς Διεθνής ημέρα των
δικαιωμάτων των γυναικών.
Τις ρίζες της επετείου, τις
συναντάμε στις διαμαρτυρίες
των γυναικών, όπως αυτές
εκφράστηκαν στις αρχές του
εικοστού αιώνα στην Ευρώπη
και στις ΗΠΑ. Αίτημα των
γυναικών, τα ίσα δικαιώματα
με τους άντρες, καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και
δικαίωμα ψήφου.

περιοχές, η ημέρα αυτή,
δυστυχώς, έχει χάσει το πολιτικό της νόημα και έχει γίνει
απλώς μια ευκαιρία για τους
άνδρες να εκφράσουν την
αγάπη τους για τις γυναίκες,
όπως συμβαίνει και με τη
γιορτή της Μητέρας και την
ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Υπάρχουν, εντούτοις, περιοχές
που δεν διακρίνονται από βραχύχρονη μνήμη και η πολιτική
σημασία της ημέρας για την
υποστήριξη της ενδυνάμωσης
και της ισότητας των γυναικών, διατηρείται αναλλοίωτη.

προσώπευαν τις πρώτες τολμηρές εκδηλώσεις της φεμινιστικής ιδέας, που άρχιζε να
επιβάλλεται ως κίνημα.
1792: Η Μαίρη Ούλστονκραφτ
έγραψε το βιβλίο «Διεκδίκηση
των δικαιωμάτων των γυναικών». Οι ιδέες από τις οποίες
εμπνεόταν η συγγραφέας υποστηρίχτηκαν ξανά και διαδόθηκαν, στο δεύτερο μισό του
19ου αιώνα από τον Τζων
Στούαρτ Μιλ [1] 1821:
Γεννιέται η Ελίζαμπεθ Μπλάκγουελ που έμελε να γίνει η
πρώτη γυναίκα που άσκησε

Την ημέρα εκείνη οι εργάτριες
ιματισμού της Νέας Υόρκης
ξεσηκώθηκαν για πρώτη φορά
σαν εργαζόμενες γυναίκες,
έκαναν απεργία και διαδήλωσαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενες για τους άθλιους
όρους δουλειάς. Η αστυνομία
τις χτύπησε.
1869: Το 1869 η Ελίζαμπεθ
Κάντυ Στάντον και η Σούζαν
Άντονυ ίδρυσαν την «Εθνική
Οργάνωση για τη γυναικεία
ψήφο». Συγχρόνως μια άλλη
φεμινιστική ομάδα ίδρυσε την
«Αμερικανική Οργάνωση για τη
γυναικεία ψήφο», που επιδίωκε την κατάκτηση του δικαιώματος της ψήφου με τις τροποποιήσεις των συνταγμάτων
των διαφόρων Πολιτειών.
1883: Εκδίδεται για πρώτη
φορά στις Η.Π.Α. η πρώτη
εφημερίδα με γυναικεία θέματα, η LADIES HOME JOURNAL.
1888: Το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Γυναικών στην Ουάσιγκτον. Η Εκτελεστική Επιτροπή
του έθεσε τις βάσεις της
παραπέρα πορείας του διεθνούς φεμινιστικού κινήματος.

Πρόκειται για μια ημέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο
για την υποστήριξη της ισότητας και γενικότερα την αξιολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία.

Στη Νέα Υόρκη 159
χρόνια πριν
8 Μαρτίου 1857: Οι γυναίκες
που δούλευαν στα εργοστάσια
υφαντουργίας και ιματισμού
(οι ονομαζόμενες «εργάτριες
ρούχων») στην Νέα Υόρκη των
ΗΠΑ ξεσηκώθηκαν σε διαμαρτυρία. Αγωνίζονταν ενάντια
στις απάνθρωπες συνθήκες
εργασίας και στο χαμηλό
μισθό. Η αστυνομία επιτέθηκε
στις διαδηλώτριες και τις διασκόρπισε. Δύο χρόνια αργότερα, πάλι το Μάρτιο, αυτές οι
γυναίκες οργάνωσαν την
πρώτη εργατική ένωση προσπαθώντας να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και να
κερδίσουν μερικά βασικά
δικαιώματα στο χώρο εργασίας τους.
8 Μαρτίου 1908: 15,000
γυναίκες παρέλασαν μέσα από
την Νέα Υόρκη απαιτώντας
λιγότερες εργατοώρες, καλύτερο μισθό, δικαίωμα ψήφου και
να σταματήσουν να απασχολούνται παιδιά σαν εργάτες.
Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί
και τριαντάφυλλα» (Bread and
Roses), με το ψωμί να συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια
και τα τριαντάφυλλα μια
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το πολιτικό νόημα της
γιορτής - Η κακοποίηση
των γυναικών
Στις ημέρες μας, σε πολλές

Και μπορεί στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, η γυναίκα αναμφιβόλως να έχει κατακτήσει
διαφορετική θέση στην κοινωνική ζωή, όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει
να κοπάσουν, καθώς η βία και
η κακοποίηση σε χώρες του
Τρίτου Κόσμου και όχι μόνον,
παρουσιάζουν
δραματικά
ποσοστά.
Η βία που υφίστανται οι
γυναίκες στον κόσμο κάθε μέρα
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους
και την υγεία τους. Στο Μπανγκλαντές, η βία κατά των
γυναικών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και η χώρα έχει το
θλιβερό ρεκόρ να είναι πρώτη
στις επιθέσεις με οξύ. Επιπλέον, χιλιάδες ανήλικα κορίτσια
εκδίδονται στα πορνεία του
Μπαγκλαντές που ακόμα και
σε ηλικία 12 ετών μπορεί να
πουληθούν από τους γονείς
τους.

Οι σταθμοί του Γυναικείου
Κινήματος
Α΄. Ευρώπη – Αμερική
1789: Το 1789 η Φελισιτέ ντε
Κεραλιό παρουσίασε ένα
Τετράδιο παραπόνων των
γυναικών.
1791: Ακολουθεί η Ολέμπ ντε
Γκουζ με μια Διακήρυξη των
δικαιωμάτων των γυναικών
στην οποία υποστηριζόταν το
αίτημα όλων των αστικών και
πολιτικών δικαιωμάτων και
προβάλλονταν οι ιδεολογικοί
λόγοι που βρίσκονταν στη
βάση των διεκδικήσεων αυτών.
Την περίοδο εκείνη εμφανίστηκαν στη Γαλλία πολλές γυναικείες λέσχες, οι οποίες αντι-

1928: Η πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκης
11/11/1900 Γεννιέται η Halina
Konopacka (Αλίνα Κονοπάτσκα). Πολωνή αθλήτρια στίβου, η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Άμστερνταμ
το 1928 αναδείχθηκε ολυμπιονίκης στη δισκοβολία καταρρίπτοντας μάλιστα και το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, που
ήταν επίσης δικό της.. Είναι η
πρώτη γυναίκα που ανακηρύσσεται ολυμπιονίκης στα
αγωνίσματα στίβου στην ιστορία των Ολυμπιακών, αρχαίων
και συγχρόνων Αγώνων, αφού
από το 1928 και μετά υπάρχει
και γυναικείο πρόγραμμα αγωνισμάτων κλασικού Αθλητισμού στις Ολυμπιάδες. Πέθανε
το 1989.
1975: Μάρκαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη γυναίκα αρχηγός
πολιτικού κόμματος στη Βρετανία.
Β΄. Κίνα Πέρα από το δυτικό
κόσμο, εμφανίζεται ο φεμινισμός και στην Κίνα. Η Κίου
Τζιν που έζησε στα τέλη του
19ου και στις αρχές του 20ου

Ήλθε η ώρα, η 8η Μαρτίου να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα υποχρεώνοντας τις πολιτικές
και πολιτειακές ηγεσίες να εφαρμόσουν πρακτικά μέτρα ώστε η Ισότητα να γίνει πράξη

την ιατρική στις Η.Π.Α.
1848: Γέννηση του φεμινιστικού κινήματος όταν στην Νέα
Υόρκη μια ομάδα γυναικών, με
επικεφαλής τη Λουκριτία Μοτ
και την Ελίζαμπεθ Κάντυ Στάντον, συγκάλεσαν το πρώτο
συνέδριο στην ιστορία του
φεμινιστικού κινήματος για να
παρουσιάσουν μια Διακήρυξη
Αισθημάτων (κατά το πρότυπο
της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας), αληθινό πρόγραμμα του
μελλοντικού
φεμινιστικού
κινήματος, στην οποία, εκτός
από το αίτημα της πολιτικής
ψήφου, παρουσιάζονταν οι
περιορισμοί που επιβάλλονταν
στις γυναίκες στις σπουδές,
στην εργασία, στο γάμο κλπ.
1854: Τον Αύγουστο του 1854
η Φρειδερίκη Μπρέμερ δημοσίευσε στους «Τάιμς» μια έκκληση για διεθνή συνεργασία των
γυναικών.
1857: Η 8 του Μάρτη 1857
είναι μέρα ορόσημο για το
παγκόσμιο φεμινιστικό κίνημα.

1903: Το 1903 σχηματίστηκε
μια πραγματική γυναικεία
οργάνωση, με πρωτοβουλία
της Έμελιν Πάνκχερστ.
1918: Μετά τον Α` Παγκόσμιο
πόλεμο (1918) οι Αγγλίδες
απόκτησαν δικαίωμα ψήφου
και γι’ αυτό χρειάστηκαν αγώνες 50 ετών. Στο μεταξύ είχαν
ήδη κερδίσει δικαίωμα ψήφου
οι γυναίκες κάποιων σκανδιναβικών χωρών και της
Ρωσίας.
1910: Η Γερμανίδα επαναστάτρια Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε
στο Σοσιαλιστικό Συνέδριο της
Κοπεγχάγης να κηρυχθεί η 8
του Μάρτη σαν παγκόσμια
αγωνιστική μέρα της γυναίκας.
Κι από τότε γιορτάζεται σ’ όλο
τον κόσμο.
1920: Μετά τις Αγγλίδες, πέτυχαν το δικαίωμα της ψήφου
και οι Αμερικανίδες (1920).
Ακολουθούν και οι γυναίκες
άλλων χωρών.
1925: Εκλέγεται η πρώτη
γυναίκα Κυβερνήτης στις
Η.Π.Α. η Νέλυ Τέιλορ Ρος.

αιώνα, αναπτύσσει πλούσιο
και πολύπλευρο έργο. Η τολμηρή Κινέζα απευθύνεται στις
συμπατριώτισσές της δίνοντας εξαιρετική σημασία στην
αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών σαν κινητήρια δύναμη της
πάλης τους για τη χειραφέτηση. Χειραφέτηση που δεν πρόκειται ποτέ να τους την παραχωρήσουν οι άντρες, αν οι
ίδιες δεν παλέψουν για να την
επιβάλουν.
Γ΄. Ελλάδα 1884: Η Το 1884 η
Σεβαστή Καλλισπέρη υπέβαλε
αίτηση για να δώσει εξετάσεις
στη φιλοσοφική σχολή. Οι
καθηγητές της αναστατώθηκαν (ήταν η πρώτη φοιτήτρια)
και, τελικά, της το επέτρεψαν.
Η Σεβαστή επέτυχε στις εξετάσεις, αλλά το υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε (λόγω του
φύλου της) να επικυρώσει τις
υπογραφές των καθηγητών
που την εξέτασαν. Η Σεβαστή
θα αρχίσει, τελικά, τις σπουδές
της στη Σορβόνη.
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Πλησιάζουν Βουλευτικές

Πληθαίνουν οι διαρρήξεις

• Πως θα γραφτείτε στους εκλογικούς καταλόγους

ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

• Πως ψηφίζουν οι Κύπριοι του εξωτερικού

Η

Υπηρεσία Εκλογών καλεί για εγγραφή στους εκλογικούς
καταλόγους ενόψει των Βουλευτικών εκλογών στις 22
Μαϊου όσους έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων
είναι η 2α Απριλίου 2016.
Για σκοπούς των βουλευτικών εκλογών, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα
συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και τις
22.5.2016, ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, σημειώνεται. Η αίτηση και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
υποβληθεί οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι 2.4.2016, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εκλογών.
Σημειώνεται πως, δεδομένου ότι η 2α Απριλίου 2016 είναι
Σάββατο, έχουν γίνει διευθετήσεις, όπως τότε λειτουργήσουν για εξυπηρέτηση των νέων εκλογέων, τα κατά τόπους
γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και η Υπηρεσία
Εκλογών, μέχρι τις 2 μ.μ..
Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι, μετά τις 2
Απριλίου, καμία νέα
εγγραφή ή/και αλλαγή
δεν μπορεί να γίνει
στον εκλογικό κατάλογο. "Για αυτό, καλούνται οι νέοι εκλογείς
να υποβάλουν έγκαιρα
την αίτησή τους".
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα
κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και
των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Υπηρεσία
Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.moi.gov.cy), διευκρινίζεται.
Σημειώνεται, τέλος, ότι δεν απαιτείται πιστοποίηση της
αίτησης εγγραφής από κοινοτάρχη για όσους πολίτες δεν
έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η Υπηρεσία Εκλογών υπενθυμίζει επίσης ότι στις προσεχείς Βουλευτικές εκλογές θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα
στο εξωτερικό, για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 2
Απριλίου 2016.
Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων
στο εξωτερικό, σημειώνεται, καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των
εγγεγραμμένων εκλογέων από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους.
"Δεδομένου ότι η Νομοθεσία προνοεί τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό σε πόλεις, όπου ο αριθμός των
ενδιαφερόμενων εκλογέων ξεπερνά τους 30 για κάθε εκλογική περιφέρεια, αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο και
Μάντσεστερ, όπως είχε γίνει και στις βουλευτικές εκλογές
του 2011".

Σ

ειρά μέτρων που μπορούν να
βοηθήσουν σημαντικά στην
αποτροπή του φαινομένου
ληστειών υποστατικών που λειτουργούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως περίπτερα και φούρνοι, προτείνει η
Αστυνομία, η οποία - όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου
Ανδρέας Αγγελίδης - προβληματίζεται από την έξαρση τέτοιου
είδους αδικημάτων.
Σε δηλώσεις του στην ΑΔΕ Λεμεσού και στο πλαίσιο σχετικής
ανακοίνωσης που ήδη εξέδωσε η
Αστυνομία, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι όλα τα μέτρα που προτείνονται πρέπει να εφαρμόζονται πάντα με γνώμονα την προσωπική ασφάλεια των εμπλεκομένων, οι οποίοι θα πρέπει να
διατηρούν την ψυχραιμία τους σε
περιπτώσεις διάπραξης ληστείας και το συντομότερο δυνατόν
να ενημερώνουν τις αστυνομικές
αρχές στα τηλέφωνα 1460, 199
ή 112.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα
μέτρα πρόληψης, ο Ανδρέας
Αγγελίδης είπε πως σημαντικότερα θεωρούνται, η ύπαρξη
επαρκούς φωτισμού γύρω και
εντός του υποστατικού, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος
παρακολούθησης και σχετικών
ενημερωτικών πινακίδων για την
ύπαρξη του, η κατασκευή
πάγκου στο οποίο βρίσκεται το
ταμείο κατά τρόπο που να μην
υπάρχει πρόσβαση και οπτική
επαφή από επίδοξους ληστές,

αλλά και η τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου στο υποστατικό.
Επιπρόσθετα, συνέχισε, θα πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση στο ταμείο μεγάλου χρηματικού ποσού, το οποίο προτείνεται όπως τοποθετείται σε χρηματοκιβώτιο μέχρι τη μεταφορά
του για κατάθεση σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα. Παράλληλα, υπέδειξε, κατά την καταμέτρηση του

• Τι πρέπει να κάνετε σε
περίπτωση που επιχειρήσουν να σας ληστέψουν Πάρτε τα μέτρα σας

χρηματικού ποσού των ταμείων
θα πρέπει οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές να είναι προσεκτικοί και
να συνοδεύονται από δεύτερο
έμπιστο πρόσωπο τους, όπως
και κατά τη μεταφορά του
ποσού.
"Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μεταφέρουν τα
χρήματα, να είναι σε ετοιμότητα,
να είναι παρατηρητικοί και να
επιλέγουν να σταθμεύουν το
όχημα με το οποίο θα διακινηθούν, σε φωτισμένο χώρο",

Η

αναδιάρθρωση δανείου προβλέπει την τροποποίηση της
υφιστάμενης δανειακής σύμβασης και όχι την παροχή νέας
συμφωνίας, προειδοποιεί τους
δανειολήπτες ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας.
Οπως αναφέρει ανακοίνωση του
Συνδέσμου, τις τελευταίες δύο

γίνονται μετά από συντονισμένη
αλλαγή στάσης της ηγεσίας του
Συνεργατισμού και σίγουρα η
κίνηση αυτή δεν είναι προς όφε-

• Να καταγγέλλεται η πίεση
αποδοχής προσφοράς σε
ασφυκτικά πλαίσια

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τις
Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών
Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
από την Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ( www.moi.gov.cy ).

Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού
μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας
https://aps.elections.moi.gov.cy, η οποία είναι προσβάσιμη
και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας σημείωσε ακόμη πως σε
περίπτωση διάπραξης ληστείας,
είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι
να είναι παρατηρητικοί σε ό,τι
αφορά στην περιγραφή του δράστη, αλλά και τον τρόπο διαφυγής του.
Επίσης, η Αστυνομία προτείνει
όπως την ώρα που κάποιο υποστατικό είναι κλειστό, το ταμείο
να είναι κενό και ανοιχτό.
"Η Αστυνομία έχει εντατικοποιήσει τα μέτρα πρόληψης και
πέραν των ελέγχων και των
περιπολιών. Προσπάθεια είναι
να αξιολογούνται οι πληροφορίες που υπάρχουν για να εξιχνιάζονται οι υποθέσεις", είπε ο
κ. Αγγελίδης, υποδεικνύοντας
πως με τον τρόπο αυτό έγινε και
η σύλληψη 33χρονου υπόπτου
για τη ληστεία περιπτέρου που
διαπράχθηκε τα ξημερώματα της
Παρασκευής στη Λεμεσό και ο
οποίος τέθηκε σήμερα υπό
6ήμερη κράτηση.
Τέλος, ανέφερε πως το Αρχηγείο
Αστυνομία, σε συνεργασία με
όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ των τελευταίων υποθέσεων ληστειών που
καταγράφονται κυρίως κατά τη
διάρκεια της νύχτας, αφού δεν
αποκλείεται να πρόκειται για τα
ίδια πρόσωπα τα οποία μετακινούνται από Επαρχία σε Επαρχία.

Προσοχή στις αναδιαρθρώσεις δανείων
συνιστά ο Σύνδεσμος Πρώτης Κατοικίας

Η Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε για το σκοπό αυτό ειδικά
έντυπα δηλώσεων, τα οποία καλούνται οι κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, να τα συμπληρώσουν
κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα, το αργότερο
μέχρι τις 2 Απριλίου 2016.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, στα κατά τόπους
Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Υπηρεσία Εκλογών, στο
Υπουργείο Εσωτερικών.

συμπλήρωσε.

βδομάδες Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα προχωρούν σε προτάσεις αναδιάρθρωσης που
προβλέπουν ως βάση αρχής την
παροχή νέας δανειακής σύμβασης. Οι προτάσεις αυτές, σύμφωνα με τον ΣΠΠΚ φαίνεται να

λος των δανειοληπτών.
Παράλληλα, δηλώνει πως βάσει
του Κώδικα Συμπεριφοράς νέα
δανειακή σύμβαση προβλέπεται
να δίνεται μόνο στις περιπτώσεις ενοποίησης δανείων. Η
προσφορά νέας δανειακής σύμ-

βασης εκεί που δεν κρίνεται αναγκαία μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα αποδοχή και κεφαλαιοποίηση των όποιων υπερχρεώσεων μπορεί να υπάρχουν,
πιθανή αποποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την
υφιστάμενη δανειακή σύμβαση,
η οποία και θα τερματιστεί με
την υπογραφή της νέας συμφωνίας. Επίσης, μπορεί να σημαίνει
και αχρείαστα έξοδα όπως υποθηκευτικά και έξοδα ετοιμασίας
νέων εγγράφων.
Ο Σύνδεσμος καλεί το κοινό πριν
την υπογραφή της όποιας πρότασης αναδιάρθρωσης να τη
μελετήσει με έναν ειδικό εντός
της περιόδου των 21 (εικοσιένα)
ημερών που τους παρέχει ο
Κώδικας Συμπεριφοράς. Παροτρύνσεις και πίεση από τραπεζικούς υπαλλήλους για αποδοχή
και υπογραφή της όποιας προσφοράς εντός ασφυκτικού χρονικού πλαισίου (2-3 μέρες) δεν
πρέπει να γίνονται αποδεκτές
και
πρέπει
να
καταγγέλλονται.Καταλήγοντας,
ο Σύνδεσμος καλεί την ηγεσία
του Συνεργατισμού να σκεφτεί
ξανά τα μηνύματα που δίνει με
τις ενέργειες αυτές.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
• Χρήσιμες πληροφορίες για
τους ενδιαφερόμενους αιτητές

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει με
ανακοίνωσή του ότι οι αιτητές και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο από την
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας όσο και από τα κατά τόπους γραφεία
Κοινωνικής Ευημερίας.
Πληροφορίες επικοινωνίας: Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Κτήριο
Medcon, 1066 Λευκωσία,
Τηλέφωνο: +357 22803030,
Τηλεομοιότυπο: +357 22803048

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (K.I.E.)
Τ

ο Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) λειτουργούν Δευτέρα,
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή απόγευμα /
βράδυ.
Τμήματα ενηλίκων λειτουργούν απογευματινές ή/και βραδινές ώρες.
Εγγραφές για τη σχολική χρονιά 20162017 θα γίνονται κατά τη διάρκεια του
Ιουνίου 2016. Συμπληρωματικές
εγγραφές μπορούν να γίνουν από 1η
μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2016 .

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:
Α. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Μέχρι το επίπεδο
Β1 ή Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eee@mlsi.gov.cy

Γλώσσες:

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας

• Αγγλικά (Pre-Junior από τη Β΄ Δημοτικού)
• Ιταλικά
• Γαλλικά (από την Ε΄ Δημοτικού
• Ρωσικά
• Γερμανικά
• Τουρκικά

Διεύθυνση: Αγίου Ιλαρίωνος 66, 1026 Λευκωσία, Τηλέφωνο: +357 22804605
Τηλεομοιότυπο: +357 22430205
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy
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Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού

Φύλλα, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις.
Τμήματα Ενηλίκων
Γ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ για μαθητές Γυμνασίου και Α΄, Β΄ Λυκείου
Δ. Μαθήματα προετοιμασίας για τις
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια Κύπρου και

√ Φροντιστήρια σε προσιτές
τιμές και υποτροφίες

√ Τμήματα Ενηλίκων απόγευμα
και βράδυ
Ελλάδας.
Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Elementary,
Intermediate, Higher.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Κ.Ι.Ε.
1. Τα άτομα που φοιτούν στα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης παρακάθηνται στο τέλος της σχολικής χρονιάς

σε Ενιαίες Γραπτές Εξετάσεις που
ετοιμάζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για εξασφάλιση
Πιστοποιητικού Επιτυχίας, το οποίο
αναγνωρίζεται από την Επιτροπή
Δημόσιας Υπηρεσίας και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ως τεκμήριο:
• "ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ" για τα Αγγλικά,
Γαλλικά και Γερμανικά (επίπεδο Ε4 και
Ε5)
• "ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ" για τα Αγγλικά (επίπεδο Ε6 και Ε7), Γαλλικά και
Γερμανικά (επίπεδο Ε6)
2. Οι μαθητές, αν το επιθυμούν, μπορούν να παρακαθίσουν σε εξωτερικές
εξετάσεις:
• Για τα Αγγλικά: Young Learners
(Starters, Movers, Flyers), KET, PET,
F.C.E., I.G.C.S.E., I.E.L.T.S.
• Για τα Γαλλικά: D.E.L.F.
• Για τη Λογιστική: L.C.C.I.
• Για την Πληροφορική: E.C.D.L.

Διεύθυνση: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3012,
Λεμεσός, Τηλέφωνο: +357 25804539
Τηλεομοιότυπο: +357 25305135
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας
Διεύθυνση: Πηλείου 23-25, Γ. Ματθαίου
Court, 4ος όροφος, Τ.Θ. 40184, 6301
Λάρνακα, Τηλέφωνο: +357 24800260,
Τηλεομοιότυπο: +357 24304876
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου
Διεύθυνση: Αριστοτέλη Βαλαωρίτη & Κινύρα 28, 8100 Πάφος,
Τηλέφωνο: +357 26821600
Τηλεομοιότυπο: +357 26306162
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου
Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 134, 5280
Παραλίμνι, Τηλέφωνο: +357 23811720,
Τηλεομοιότυπο: +357 23827698
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
ammochostos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

• Ισπανικά
• Ελληνικά για ξενόγλωσσους
• Ελληνικά για Τουρκοκύπριους
(Χωρίς δίδακτρα)
• Τουρκικά για Ελληνοκύπριους
(Χωρίς δίδακτρα)
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
Βασικό Επίπεδο
• Α΄ έτος: Επεξεργασία κειμένου (Word
Processing), Βασικές Έννοιες Διαδικτύου (Online Essentials). Οι μαθητές αν το
επιθυμούν μπορούν να παρακαθίσουν
για τις δύο αυτές θεματικές ενότητες
σε εξωτερικές εξετάσεις(E.C.D.L.
κ.τ.λ.).
• Β΄ έτος: Βασικές Έννοιες Η/Υ
(Computer Essentials), Υπολογιστικά
Φύλλα (Spreadsheets), Παρουσιάσεις
(Presentation). Οι μαθητές αν το επιθυμούν μπορούν να παρακαθίσουν για
τις τρεις αυτές θεματικές ενότητες σε
εξωτερικές εξετάσεις(E.C.D.L. κ.τ.λ.).
• Γ΄ έτος: 1. Βάσεις Δεδομένων (Using
Databases), 2. Σχεδιασμός Έργου
(Project Planning) ή Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας και Κοινωνικά Δίκτυα (Online Collaboration) ή IT
Security. Οι μαθητές αν το επιθυμούν
μπορούν να παρακαθίσουν για τις δύο
αυτές θεματικές ενότητες σε εξωτερικές εξετάσεις(E.C.D.L. κ.τ.λ.).
Ανώτερο Επίπεδο
• Επιστήμη Η/Υ (ένα έτος): Αρχές
Προγραμματισμού ή IGCSE Computer
Studies ή IGCSE ICT.
• Προγράμματα εφαρμογών (δύο έτη):
Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
1. Προσφέρονται υποτροφίες στις ξένες γλώσσες, ολικές ή μερικές, σε μαθητές που διακρίνονται για την επίδοση, το ήθος, την τακτική φοίτηση και με
βάση το ακαθάριστο εισόδημα του πατέρα και της μητέρας.
2. Τα παιδιά των πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών ΑΠΑΛΛΑΣ-ΣΟΝΤΑΙ
από την καταβολή του 50% των διδάκτρων, αφού προσκομίσουν σχετικό
αποδεικτικό.
3. Το τρίτο, τέταρτο κ.λπ. παιδί της ίδιας οικογένειας που φοιτά στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από την καταβολή των διδάκτρων.
4. Τα παιδιά δυσπραγούντων που παίρνουν Δημόσιο Βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ από την καταβολή διδάκτρων σε
όλα τα μαθήματα. (Να προσκομίζεται βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016).
5. Οι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Δημόσιας, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων στις Ξένες Γλώσσες.
6. Οι Ελληνοκύπριοι που μαθαίνουν Τουρκικά και οι Τουρκοκύπριοι που
μαθαίνουν Ελληνικά, απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Χαμηλά δίδακτρα. (www.moec.gov.cy/kie/didaktra.html).
• Κάθε τμήμα λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια
90 λεπτά κάθε φορά.
• Καθημερινός έλεγχος των απουσιών των μαθητών και έγκαιρη ενημέρωση
των γονέων (τηλεφωνικώς και γραπτώς).
• Οι διδάσκοντες είναι πτυχιούχοι, ελέγχονται τα καθήκοντά τους σε συστηματική βάση και τους παρέχονται ευκαιρίες επιμόρφωσης.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ:
• Να καταβάλλονται τα τέλη εγγραφής €10 για κάθε μαθητή και η Α΄ δόση
των διδάκτρων.
• Για παιδιά Πολύτεκνων ή Πενταμελών οικογενειών να προσκομίζονται η
Ταυτότητα της Π.Ο.Π. ή η Ταυτότητα της Π.Ο.Π.Ο., ανανεωμένες για το 2016.
• Προσκόμιση αντιγράφου απόφασης Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (σε περίπτωση που υπάρχει).
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.moec.gov.cy/kie/
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Ο

ι Ευρωπαίοι μετέτρεψαν «το πανέμορφο Αιγαίο σε ένα θαλάσσιο
νεκροταφείο» και «η Ελλάδα αφέθηκε
μόνη», αναφέρει ο εκπρόσωπος γερμανικής οργάνωσης για τους πρόσφυγες.
«Η Ε.Ε. απλώς κοίταγε την εξέλιξη της
ανθρωπιστικής καταστροφής και μόνον
όταν οι πρόσφυγες έφτασαν μαζικά
στην Κεντρική Ευρώπη σκέφτηκε, επιτέλους, ότι πρέπει να δράσουμε από κοινού», λέει ο Καρλ Κοπ, της «PRO ASYL»,
της γερμανικής οργάνωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
και τους Εξόριστους (ΕCRE) στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Αντώνη Πολυχρονάκη.
Ο Καρλ Κοπ χαρακτηρίζει την απειλή
εξόδου της Ελλάδας από τη Σένγκεν ως
«μια ακόμα αηδιαστική επίθεση κατά
της Ελλάδας και ένα χτύπημα στην ενότητα της Ευρώπης. Εχουμε σήμερα την
παράλογη κατάσταση η Ελλάδα να δια-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γερμανική οργάνωση για τους πρόσφυγες:

Οι Ευρωπαίοι μετέτρεψαν το Αιγαίο
σε θαλάσσιο νεκροταφείο
πομπεύεται και ο Ορμπάν με το φράχτη
του στην Ουγγαρία να παρουσιάζεται
ως ο εκπρόσωπος της λύσης. Πρέπει να
σταματήσει αυτή η επίθεση», λέει και
προσθέτει ότι «η φύλαξη των θαλασ-

θέμα ζωής και θανάτου, ότι προέχει η
σωτηρία ανθρώπινων ζωών». Επισημαίνει δε ότι «ότι με το που είπε η νέα
ελληνική κυβέρνηση ότι δεν απωθούμε
βίαια (τους μετανάστες) πίσω στην

• Διχασμένη όσο ποτέ άλλοτε η Ευρώπη εκτιμά ο Καρλ Κόπ
• Αηδιαστικό χτύπημα κατά της Ελλάδας η έξωθεν απειλή
για έξοδο της χώρας από τη Συνθήκη Σένγκεν
σίων συνόρων είναι κάτι διαφορετικό
από εκείνη των χερσαίων συνόρων. Η
ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε πολλές φορές να εξηγήσει ότι πρόκειται για

Τουρκία και θα σώσουμε ανθρώπινες
ζωές, άρχισε η κριτική».
Επικρίνει ως παρακμιακό το γεγονός ότι
«οι Ευρωπαίοι επικροτούν σιωπηρά
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όσους υψώνουν φράχτες, όταν κλείνονται σύνορα, απωθούνται λέμβοι», ενώ
«στην Ελλάδα, η οποία τηρεί το διεθνές
δίκαιο, επιτίθενται με έναν ανήκουστο
τρόπο, αν και οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να εγγυηθούν τα θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα».

Η ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
Πιστεύει ότι «η Ε.Ε. δεν ήταν ποτέ τόσο
διχασμένη όσο σήμερα», ότι «όλες οι
αξίες της Ευρώπης θρυμματίζονται
μπροστά στα μάτια μας», η «Αυστρία
παρανομεί» και η «μικρή Ελλάδα» εξωθείται «να παραβιάσει μαζικά το διεθνές δίκαιο», πράγμα το οποίο αποδεικνύει πως «η Ευρώπη έχει χρεωκοπήσει
ηθικά» και την καλεί «να ταχθεί αλληλέγγυα προς την Ελλάδα», τονίζοντας
ότι «απέτυχε η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη,
όχι η μικρή χώρα στα εξωτερικά σύνορα
της Ευρώπης στην οποία δεν παρασχέθηκαν όσα ζήτησε για την αντιμετώπιση του ζητήματος».
Ο Κοπ προειδοποιεί επίσης ότι «όποιος
καλεί μονίμως την Ελλάδα σε διαρκή
παραβίαση του διεθνούς δικαίου και
μετά θέλει και να την εκδιώξει και από
τη Σένγκεν υποτροπιάζει στον εθνικό
εγωϊσμό. Πρόκειται για επάνοδο σε
κακές εποχές», ενώ θεωρεί ότι η
σύγκληση διάσκεψης (της Βιέννης)
χωρίς την Ελλάδα και η συμφωνία κατά
μιας χώρας της Ε.Ε. «είναι το plan B,
δηλαδή στην πράξη, μια συνοριακή
γραμμή κατά της Ελλάδας και των προσφύγων» και προσθέτει ότι «πρόκειται
για μια πράξη βαθιά αντιευρωπαϊκή και
απάνθρωπη».
Αναφερόμενος στη συνθήκη του Δουβλίνου επισημαίνει ότι «το να εξαναγκάζεται η μικρή Ελλάδα να δίνει άσυλο στον
κύριο όγκο των προσφύγων είναι εντελώς λανθασμένο. Το Δουβλίνο απέτυχε,
δεν ήταν ποτέ έντιμο, είναι απάνθρωπο», λέει και τονίζει ότι απαιτείται «ένα
νέο κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο και αυτό
δεν μπορεί να είναι το Δουβλίνο».
Κατά τον κ. Κοπ «η γερμανική κυβέρνηση ήταν φλογερός υποστηρικτής του
Δουβλίνου, διότι ήταν βολικό να γίνει το
προσφυγικό πρόβλημα ιταλικό ή ελληνικό», ενώ αναφερόμενος στην καγκελάριο Μέρκελ λέει ότι «στο θέμα της οικονομικής κρίσης της Ελλάδα δεν έδειξε
απαραιτήτως μεγαλοψυχία» αλλά
«πολύ αργότερα αποφάσισε να επιτρέπεται να έλθουν πρόσφυγες στη Γερμανία», υπογραμμίζει δε πως «αν κλείσει ο
βαλκανικός δρόμος, τότε η Ελλάδα θα
καταρρεύσει και αυτό η Μέρκελ θέλει να
το αποτρέψει».
Προτείνει «ένα οργανωμένο πρόγραμμα
υποδοχής μεγάλου αριθμού προσφύγων
στην Ε.Ε., μια «συμμαχία των προθύμων» εν ονόματι της Ευρώπης, των
αξιών της και της αλληλεγγύης με τους
συνανθρώπους μας», αλλά χαρακτηρίζει την συμμετοχή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
ως «ακόμα ένα ολίσθημα» αφού «η επαναπροώθηση είναι παράνομη κατά το
δίκαιο της Ε.Ε., μια σαφής παραβίαση
του διεθνούς δικαίου. Το δραματικό
ερώτημα είναι πως μπορούμε να σταματήσουμε το θάνατο στο Αιγαίο», προσθέτει χαρακτηριστικά και επισημαίνει
ότι «η βιομηχανία των δουλεμπόρων
αποκομίζει τεράστια κέρδη επειδή η
Ευρώπη έχει κλείσει τα σύνορά τους»,
ενώ εκφράζει τον φόβο «ότι θα δημιουργηθούν γύρω από την Ευρώπη
πολλά άλλα θαλάσσια νεκροταφεία».
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Η

Κούλουμα ονομάζεται η
μαζική έξοδος του
κόσμου στην εξοχή για
να γιορτάσουν την
Καθαρά Δευτέρα και να
πετάξουν
χαρταετό,
έθιμο μεταγενέστερο.
Για την ετυμολογία της
λέξης υπάρχουν πολλές
εκδοχές. Ο Ν. Πολίτης,
πατέρας της ελληνικής
λαογραφίας, θεωρεί ότι
η λέξη προέρχεται από
το λατινικό Cumulus
(κόλουμους)
που
σημαίνει σωρός, αφθονία αλλά και το τέλος.
Εκφράζει δηλαδή το
τέλος της Αποκριάς.
Σύμφωνα με μιαν άλλη
εκδοχή, προέρχεται από
μια άλλη λατινική λέξη,
τη λέξη “κόλουμνα”,
δηλαδή “κολόνα”. Πιθανόν γιατί το πρώτο
γλέντι Καθαράς Δευτέρας έγινε στους Στύλους του Ολυμπίου
Διός.
Σε ορισμένες περιοχές
της Ελλάδας την Καθαρά Δευτέρα “καθαρίζουν” ό,τι απέμεινε από
τα μη νηστίσιμα φαγητά της Αποκριάς. Σε
άλλα μέρη, όπως στην
Ήπειρο, οι νοικοκυρές
καθαρίζουν τις κατσαρόλες και όλα τα χάλκινα σκεύη με σταχτόνερο
μέχρι ν' αστράψουν και
βάφουν άσπρα τα
πεζοδρόμια.
Την Καθαρά Δευτέρα
συνηθίζεται να τρώγεται λαγάνα (άζυμο
ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη
μέρα), ταραμάς και
άλλα νηστήσιμα φαγώσιμα, κυρίως λαχανικά,
όπως και φασολάδα
χωρίς λάδι.

7

ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

Καθαρά Δευτέρα
Καθαρά Δευτέρα
ονομάστηκε έτσι
επειδή οι χριστιανοί
“καθαρίζονται” σωματικά και πνευματικά. Τη
μέρα αυτή σταματά
κάθε
κατανάλωση
φαγητού και ξεκινά μια
νηστεία 40 ημερών,
όσες δηλαδή και οι
μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Η

Ελληνική αποκριά έχει τις
ρίζες της στην αρχαία Ελλά-

δα.

Συνδέεται µε την λατρεία του
∆ιονύσου, θεού του κρασιού και
των εορτασµών. Η αγγλική λέξη
«carnival» προέρχεται από το
λατινικό «carnem levare» ή
«carnis levamen», που σηµαίνει
«διακοπή της βρώσης κρέατος».
Στα ελληνικά χρησιµοποιείται η
λέξη «αποκριά» και σηµαίνει
ακριβώς το ίδιο. Αυτή η δηµοφιλής παράδοση προέρχεται
από τις παγανιστικές τελετουργίες των αρχαίων Ελλήνων και
τις γιορτές προς τιµή του ∆ιονύσου, θεού του κρασιού και της
ευθυµίας.
Οι
άνθρωποι
µεταµφιέζονταν σε σατύρους ή
φορούσαν µάσκες και ξεχύνονταν στους δρόµους και στις
γειτονιές
συµπεριφερόµενοι
«προκλητικά» µε τολµηρές φράσεις και πράξεις. Αυτό εξυπηρετούσε το σκοπό να επιτρέπεται
να εκφράζονται ελεύθερα ερωτικές σκέψεις ενώ έκρυβαν την
αληθινή τους ταυτότητα πίσω
από τις µάσκες.
Αυτή η παράδοση τελικά εξαπλώθηκε και σε άλλα µέρη του
κόσµου µέσω της Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας και την ανακάλυψη του Νέου Κόσµου. Όµως,
οι παγανιστικές πρακτικές ήταν
τόσο βαθιά ριζωµένες που δεν
καταργήθηκαν τελείως . Αργότερα, όταν εµφανίστηκε ο χριστιανισµός, αν και οι άνθρωποι
σταµάτησαν να λατρεύουν τους
θεούς του Ολύµπου, οι συνήθειες των Ελλήνων να µεταµφιέζονται και να γιορτάζουν στους

δρόµους παρέµειναν.
Μια φορά τον χρόνο, τα καρναβάλια συµβαίνουν σε πόλεις και
χωριά της Ελλάδας και τςη
Κύπρου. Η αποκριά διαρκεί τρεις
εβδοµάδες, και ξεκινάει 60 µέρες
πριν το Πάσχα. Ονοµάζεται
Τριώδιο. Η λέξη προέρχεται από
το «τρεις ωδές» που σηµαίνει οι
τρεις ύµνοι που συνηθίζουµε να
λέµε στην εκκλησία. Ξεκινά την
πρώτη Κυριακή, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του «Τελώνη
και Φαρισαίου». Την δεύτερη

Κυριακή, στο Ευαγγέλιο του
«Ασώτου Υιού». Η τρίτη είναι
της «Απόκρεω « και η τελευταία
Κυριακή της αποκριάς, κατά την
οποία οι εορτασµοί και οι εκδηλώσεις φτάνουν στο απόγειο
τους, είναι η «Τυρινή» (τυροφάγου). Το τέλος της αποκριάς
είναι την αυγή της επόµενης
µέρας: η πρώτη µέρα της Σαρακοστής, που ονοµάζεται Καθαρά
∆ευτέρα. Κατά την διάρκεια
αυτών των ηµερών, γιορτές και
εκδηλώσεις
οργανώνονται
παντού και οι άνθρωποι διασκεδάζουν πολύ, και κυρίως τα
παιδιά. Οι ενήλικες και τα παι-

διά µεταµφιέζονται µε αστεία
κουστούµια, χορεύουν, τραγουδούν και παρακολουθούν παρελάσεις καρνάβαλων καθώς και
άλλες δραστηριότητες, που
οργανώνονται από τους δήµους
όλων σχεδόν των πόλεων της
Ελλάδας. Κατά την διάρκεια
όλων αυτών έχουµε κάποια
πολύ ιδιαίτερα έθιµα:

ΈθιμαΑποκριάτικα
Γαϊτανάκι: Το παλιό έθιµο µε το
γαϊτανάκι γίνεται στην κεντρική
πλατεία πολλών πόλεων. Είναι
ένας χορός όπου οι
χορευτές, που ντύνονται µε παραδοσιακές
στολές,
χορεύουν σε κύκλο
κρατώντας πολύχρωµες κορδέλες
που στερεώνονται
στην κορυφή ενός
µακριού κονταριού
το οποίο βρίσκεται
στην µέση του
κύκλου.
Καθώς
χορεύουν, οι κορδέλες τυλίγονται γύρω από το κοντάρι και
µετά ξετυλίγονται. Πιστέψτε
µας! Είναι πολύ δύσκολο να το
κάνει κάποιος σωστά!
Βλάχικος Γάμος: Είναι η αναπαράσταση του Γάµου της Βλάχας.
Βλάχα είναι η γυναίκα που ζει
στο χωριό και η κύρια ασχολία
της είναι να είναι βοσκοπούλα.
Στις µέρες µας, δύο άντρες υποκρίνονται το ευτυχές ζευγάρι. Η
διαδικασία του γάµου ξεκινάει
µε το ζευγάρι, συνοδευόµενο
από «συγγενείς», να πηγαίνει
στην κεντρική πλατεία της

πόλης. Όλοι οι άνθρωποι
συµµετέχουν και ντύνονται µε
παραδοσιακές στολές. Μετά την
άφιξη του ζευγαριού, συνοδευόµενο από παραδοσιακή µουσική που παίζεται από παραδοσιακά όργανα, η τελετή του
γάµου γίνεται µε έναν «ιερέα»
και έναν «κουµπάρο «. Η γιορτή
συνεχίζεται µε ζωντανή παραδοσιακή µουσική, τραγούδι,
τοπικά εδέσµατα και κρασί.
Μπουρμπούλια:
Τα
Μπουρµπούλια είναι ένα από τα
παλαιότερα (περίπου από το
1872) και τα πιο δηµοφιλή γεγονότα του Καρναβαλιού της
πόλης της Πάτρας, όπου γίνεται
η µεγαλύτερη παρέλαση καρνάβαλων στην Ελλάδα . Όλοι οι
κάτοικοι της περιοχής, µαζί µε
ανθρώπους από άλλες περιοχές
της Ελλάδας ή και από το εξωτερικό , συµµετέχουν στην διασκέδαση. Τα παλιά χρόνια, οι
γυναίκες δεν µπορούσαν να
βγουν την νύχτα και να διασκεδάσουν στους εορτασµούς της
αποκριάς. Τα µπουρµπούλια
έδιναν στις γυναίκες την ευκαιρία να συµµετέχουν στον χορό
της αποκριάς. Έπρεπε να
φορούν µαύρα ντόµινο (ένα
είδος µαύρου φορέµατος µε κουκούλα) καθώς και µία µάσκα,
ενώ οι άντρες ήταν ακάλυπτοι
και ντυµένοι φυσιολογικά. Με
αυτόν τον τρόπο, οι γυναίκες δεν
αναγνωρίζονταν, και έτσι είχαν
την ευκαιρία να φλερτάρουν.
Βέβαια, σήµερα τα πράγµατα
έχουν αλλάξει, αλλά ο χορός
των Μπουρµπούλιων διατηρεί
την µαγεία του.

ΗΘΗ ΕΘΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Ο

ι ξέφρενοι εορτασμοί του
Τριωδίου ολοκληρώνονται
την Καθαρή Δευτέρα. Μια ιδιαίτερη μέρα για τη χώρα μας,
καθώς συμβολίζει την πνευματική και σωματική «κάθαρση»
πριν από την κατάνυξη της
Μεγάλης Σαρακοστής.
Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για
γιορτή, και η εξοχή έχει την
τιμητική της! Ζωντανή παραδοσιακή μουσική στη διαπασών∙
τραγούδι και χορός∙ σαρακοστιανά εδέσματα σε αφθονία∙ ο
ουρανός «εμπριμέ» από το
φαντασμαγορικό έθιμο του
πετάγματος των χαρταετών που
με τις τρελές τους πτήσεις καλοσωρίζουν την άνοιξη χαρίζοντας μοναδικές στιγμές χαράς
σε μικρά και μεγάλα παιδιά…
Όλη η Ελλάδα,
απ’ άκρη σ’
άκρη, υποδέχεται τη Σαρακοστή με τα δικά
της ξεχωριστά
έθιμα. Ας δούμε
μερικά
από
αυτά:
• Το έθιμο του
Αγά – με ρίζες

στην Τουρκοκρατία– αναβιώνει
στα Μεστά και στους Ολύμπους
τηςΧίου. Ο Αγάς, αυστηρός
δικαστής, δικάζει και καταδικάζει με χιούμορ και πειράγματα
τους θεατές του εθίμου.
• Στον Πόρο συναντάμε το «ξάρτυσμα», το καθάρισμα δηλαδή
των μαγειρικών σκευών από τα
λίπη και τα υπολείμματα από το
φαγοπότι της αποκριάς.
• Στην Αλεξανδρούπολη, ένας
κάτοικος μεταμφιέζεται σε Μπέη
και περιδιαβαίνει την πόλη μοιράζοντας ευχές για το καλό.
• Σε πολλά χωριά της Κέρκυρας
αναβιώνει ο παραδοσιακός
χορός των Παπάδων. Το χορό
σέρνουν πρώτοι οι παπάδες και
ακολουθούν οι γέροντες του
χωριού.
• Στο Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων στην Κάρπαθο
ανταλλάσσονται απρεπείς χειρονομίες μεταξύ των θεατών,
και γι’ αυτό οδηγούνται στο
«δικαστήριο» από τους Τζαφιέδες (χωροφύλακες), προς απονομή δικαιοσύνης από τους
σεβάσμιους του νησιού.
• Το έθιμο του αλευρομουτζου-

ρώματος συναντάμε στο Γαλαξίδι, με τους καρναβαλιστές να
χορεύουν κυκλωτούς χορούς
αλευρωμένοι και μουτζουρωμένοι!
• Σε όλη σχεδόν την Ελλάδα –και
σε διάφορες παραλλαγές– το
χορευτικό δρώμενο, το λεγόμενο
Γαϊτανάκι, έθιμο που έφεραν
μαζί τους οι πρόσφυγες της
Μικράς
Ασίας,
ξεσηκώνει
μικρούς και μεγάλους.

• Του Κουτρούλη ο Γάμος στη
Μεθώνη – η αναβίωση ενός
πραγματικού γάμου που άφησε
εποχή κατά τον 14ο αιώνα–
συντελείται κάθε Καθαροδευτέρα με έντονη σατυρική διάθεση
και πειράγματα για τη νύφη.
• Η αναβίωση ενός αγροτικού
καρναβαλιού στη Νέδουσα, στη
νότια Πελοπόννησο, όπου οι
επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά

σε ένα αρχαίο τελετουργικό για
ευημερία και γονιμότητα.
• Το έθιμο του Αχυρένιου Γληγοράκη στη Βόνιτσα, όπου ένας
αχυρένιος ψαράς δεμένος σε
γάιδαρο γυρνάει σε όλο το χωριό
για να καταλήξει σε μια φλεγόμενη βάρκα ανοιχτά της θάλασσας.
• Ο βλάχικος γάμος της Θήβας,
πανάρχαιο έθιμο που πραγματοποιείται παραδοσιακά με το
ξύρισμα του γαμπρού και το
στόλισμα της νύφης, η οποία
στη πραγματικότητα είναι
άνδρας.
• Το έθιμο των Μουτζούριδων στον Πολύσιτο της
Βιστωνίδας, όπου δύο μεταμφιεσμένοι μουτζουρώνουν
τους επισκέπτες με καπνιά
από το καζάνι όπου έβραζε την
προηγούμενη μέρα η φασολάδα
από τις γυναίκες του χωριού.
• Και κάπου εδώ, τα πειράγματα, η σατυρική διάθεση, οι γλεντοκόπες μέρες τελειώνουν και
σηματοδοτείται η έναρξη της
νηστείας που θα μας οδηγήσει
στο πνευματικό ταξίδι της
Μεγάλης Σαρακοστής.
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Εκδήλωση για την επέτειο της 8ης Μαρτίου στη ΣΕΚ Πάφου

Αδιαπραγμάτευτος στόχος η Ισότητα

H

Ισότητα είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος για τη
ΣΕΚ η οποία δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για να μπορεί
να προοδεύει και να εξελίσσεται η κοινωνία μας,
στη βάση της ισότιμης συνύπαρξης και συμμετοχής.

Η θέση αυτή τονίστηκε από τον Επαρχιακό Γραμματέα της ΣΕΚ Πάφου Νεόφυτο Ξενοφώντος, σε χαιρετισμό που απεύθυνε στο πλαίσιο εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 4 Μαρτίου στο
οίκημα της ΣΕΚ Πάφου για την επέτειο της 8ης Μαρτίου.

Μπορεί το γενικό πλαίσιο για κατοχύρωση της συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας να έχει αναβαθμιστεί, μπορεί ταυτόχρονα η νομοθεσία για την ισότητα στην εργασία, να έχει ενισχυθεί ουσιαστικά,
δυστυχώς όμως, είναι ακόμα πολλά που πρέπει να
γίνουν για να δοθούν ισότιμα οι ευκαιρίες στα δύο
φύλα για να συμβάλλουν στη εξέλιξη της κοινωνίας
και του ίδιου του πολιτισμού, τόνισε ο κ. Ξενοφώντος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαιρετισμούς
απηύθυναν η γενική γραμματέας του Τμήματος

Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαϊα και η επαρχιακή γραμματέας ΣΕΚ Πάφου
Γιώτα Ζαβρού οι οποίες αφού
εξήραν το νόημα της επετείου, τόνισαν την αναγκαιότητα συνεχούς εγρήγορσης για να μην απωλεσθούν δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί με κόπους
και θυσίες.
Η εκδήλωση περιλάμβανε παρέμβαση του Δρ Αργυρίδη επίκουρου καθηγητή συμβουλευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης, ο οποίος αναφέρθηκε στα απαραίτητα συστατικά μιας υγιούς
οικογένειας.

Νεόφυτος Ξενοφώντος, επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Πάφου

Μακρύς και δύσβατος ο δρόμος
για την ισότιμη συνύπαρξη

Ό

ταν η γυναίκα συμμετέχει, η κοινωνία
αλλάζει. To μήνυμα που επέλεξε το Τμήμα
Γυναικών της ΣΕΚ για να γιορτάσει τη φετινή
παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, δεν αποτελεί
σύνθημα ούτε και υπερβολή. Είναι ένας στόχος
αδιαπραγμάτευτος για τη ΣΕΚ η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να προοδεύει και να εξελίσσεται η κοινωνία μας, στη
βάση της ισότιμης συνύπαρξης και συμμετοχής.
Αξιολογώντας τα βήματα που έχουν γίνει τα
τελευταία χρόνια σε σχέση με το ρόλο της
γυναίκας ως μητέρα, ως εργαζόμενη και σίγουρα ως βασικό συστατικό της συμμετοχικής
δημοκρατίας, μπορούμε να καταλήξουμε στο
συμπέρασμα πως αυτά είναι θετικά και ελπιδοφόρα. Δυστυχώς όμως είναι ακόμα πολλά που
θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να αλλάξουν οι
στερεότυπες αντιλήψεις που επικρατούν σε όλα
τα επίπεδα.
Μπορεί το γενικό πλαίσιο για κατοχύρωση της
συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας να έχει
δημιουργηθεί και αναβαθμιστεί, μπορεί ταυτόχρονα η νομοθεσία για την ισότητα στην εργασία, όπως επίσης και αυτή που αφορά τη
μητρότητα να έχουν ενισχυθεί ουσιαστικά,
δυστυχώς όμως, είναι ακόμα πολλά που πρέπει
να γίνουν για να δοθούν ισότιμα οι ευκαιρίες
στα δύο φύλα για να συμβάλλουν στη εξέλιξη
της κοινωνίας και του ίδιου του πολιτισμού.

Γιώτα Ζαβρού, επαρχιακή γραμματέας Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Πάφου

Σ
Δέσποινα Ησαια, γραμματέας τμήματος εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ

Ασυδοσία και εκμετάλλευση στην εργασία
όταν δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία

Π

αρά τον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών, η κύπρια γυναίκα βρίσκεται σε μειονεκτικότερη θέση τόσο στο
πλαίσιο της οικογένειας όσο και στη
δημόσια σφαίρα της ζωής, την αγορά
εργασίας, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την αντιπροσώπευση στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
To κράτος οφείλει ειδικότερα σε αυτήν
τη δύσκολη περίοδο της κρίσης να
εστιάσει την προσοχή της ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας. Όταν η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται τότε η ασυδοσία
και η εκμετάλλευση στην εργασία θεριεύουν διαβρώνοντας τον κοινωνικό
ιστό.
Θα πρέπει η κυπριακή κοινωνία να

αρχίσει να διαπνέεται από την αντίληψη ότι τα θέματα
συμφιλίωσης δεν
αποτελούν γυναικεία
διεκδίκηση
αλλά
συνιστούν
ευρύτερη κοινωνική
ανάγκη. Η πολιτεία έχει ευθύνη να προστατεύει τη μητρότητα, την οικογένεια
να εξασφαλίζει την Ιση μεταχείριση την
ίση αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων εξασφαλίζοντας ένα Ισόρροπο εργασιακό
περιβάλλον για τις εργαζόμενες. Θα
πρέπει μέσα από ένα κράτος πρόνοιας
να έχει τη δυνατότητα να κάνει η ίδια
τις επιλογές της και όχι οι συνθήκες να
την εξαναγκάζουν να ακολουθήσει
συγκεκριμένες οδούς.

Θα αγωνιζόμαστε μέχρι ότου κλείσει
η ψαλίδα των ανισοτήτων

τις 8 Μαρτίου του 1857 οι εργαζόμενες γυναίκες της Νέας Υόρκης,
ξεσηκώθηκαν και αγωνίστηκαν όλες
μαζί αναζητώντας καλύτερες συνθήκες
εργασίας.
Η 8η Μαρτίου, Διεθνής Ημέρα της
γυναίκας, μας υπαγορεύει το χρέος κάθε
γενιάς να θυμόμαστε τις θυσίες και
τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών για αξιοπρέπεια στην εργασία και
στη ζωή.
8η Μαρτίου 2016. Η σύγχρονη γυναίκα
αγωνίζεται να ισορροπεί ανάμεσα στην
επαγγελματική και οικογενειακή ζωή,
ανάμεσα σε ενοχές αν είναι επαρκής με
τα παιδιά και σωστή επαγγελματίας,
ανάμεσα στα όνειρα της για την προσωπική της ολοκλήρωση.
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
βιώνει η χώρα μας δεν μας αποτρέπει
να διεκδικούμε συνθήκες ισότιμης μεταχείρισης αναγκαία προϋπόθεση για την
προαγωγή της ισότητας στο χώρο
εργασίας και στο καθημερινό γίγνεσθαι. Η ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μπορεί να επιτευχθεί αν αυξηθεί

και ο αριθμός των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και αν κλείσει η ψαλίδα
των ανισοτήτων μεταξύ των δύο
φύλων.
Είναι αναγκαία η δραστική αντιμετώπιση εκ μέρους της πολιτείας του φαινομένου της ψυχολογικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
Το γεγονός και μόνο πως η νομοθεσία
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση δεν
εφαρμόζεται επαρκώς αυτό καταδεικνύει για ακόμη μια φορά την σοβαρή
αδυναμία στους μηχανισμούς εποπτείας των νομοθεσιών.
Σε καιρούς οικονομικά δίσεκτους , λαμβανομένου υπόψη πως το μισθολόγιο
ενός εργαζομένου έχει κουτσουρευτεί
αρκετά, εντός του εργασιακού χώρου
παρατηρούνται συνθήκες εργασιακής
εκμετάλλευσης αλλά και δυστοκίας εκ
μέρους των εργαζομένων να διεκδικήσουν δικαιώματα που πηγάζουν μέσα
από το νομοθετικό πλαίσιο.
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Συνάντηση κοινωνικών εταίρων με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο

κοινωνικός διάλογος αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την προώθηση της
κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς και στην επίτευξη συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης.

Σημαντικός ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου
στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης

Τη θέση αυτή έχει προτάξει ο
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Valdis Dombrovkis
σε συνάντηση που είχε στην
Κύπρο, την περασμένη Παρασκευή 4 Μαρτίου με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων,
στη διάρκεια της οποίας
αντηλλάγησαν απόψεις για την
Κυπριακή οικονομία και την
πορεία επίλυσης του Κυπριακού.

Ο κ. Μάτσας ζήτησε από τον κ.
Dombrovkis όπως αξιοποιηθεί
περαιτέρω ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων για περαιτέρω
ανάκαμψη της Κυπριακής
οικονομίας, ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και σταδιακή
επαναφορά ωφελημάτων που
είχαν παγοποιηθεί ή και παραχωρηθεί.

Ο ευρωπαίος αξιωματούχος,
αναφέρθηκε στο σημαντικό
ρόλο που μπορεί να επιτελέσει
ο κοινωνικός διάλογος ως
εργαλείο προώθησης εργασιακών θεμάτων όπως επίσης και
στη συμβολή του στη επίλυση

Αναφέρθηκε επίσης και στη
συμβολή που πρέπει να έχουν
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
μέσα από τη δομή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ στην
προσπάθεια επίλυσης του
κυπριακού.
νίου συναντίληψης να επαναφέρει την χρηματοπιστωτική
ισορροπία και να δημιουργήσει
συνθήκες και προοπτικές ανάπτυξης. Επιπρόσθετα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για
σταδιακή μείωση της ανεργίας.
3. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί
αειφορία στην ανάπτυξη και
βιωσιμότητα της οικονομίας,
μέσα και από την αξιοποίηση
των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

του κυπριακού προβλήματος.
Ο κ. Dombrovki μέσα από την
παρέμβαση του ανέδειξε, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα:
1. Τον κεντρικό ρόλο που δια-

Μάτσας, που εκπροσώπησε τη
ΣΕΚ, σε παρέμβαση του πρόταξε τον ουσιαστικό ρόλο των
κοινωνικών εταίρων στην προώθηση των εργασιακών ζητημάτων αλλά και στην πολύ
ουσιαστική συμβολή τους στην
προσπάθεια ανόρθωσης της
οικονομίας μετά την κάθοδο
της Τρόικα στην Κύπρο.

δραματίζουν και την ανάγκη
μεγιστοποίησης της παρεμβατικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
2. Η Κύπρος κατόρθωσε μέσα
από την εφαρμογή του μνημο-

Τ

ο Τμήμα Συνταξιούχων ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ,
θα συνεχίσει ακατάπαυστα να διεκδικεί συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους ανεξαίρετα τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν πληγεί από
τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.
Σε συγκέντρωση των συνταξιούχων
Παραλιμνίου που πραγματοποιήθηκε
στη ΣΕΚ Αμμοχώστου την Τρίτη 1η
Μαρτίου 2016, στην παρουσία του
γενικού οργανωτικού του Κινήματος
Πανίκου Αργυρίδη, του Επαρχιακού
Γραμματέα της ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργου Καρά, του γενικoύ γραμματέα της
ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ Μιχάλη Ρώσση και του
οργανωτικού γραμματέα ΣΕΚ Αμμοχώστου Σταύρου Χαραλάμπους, συζητήθηκαν μείζονα κοινωνικά ζητήματα και
επεξηγήθηκαν οι διαχρονικές θέσεις της
ΣΕΚ σε σχέση με την αναγκαιότητα
εφαρμογής Γενικού Σχεδίου Υγείας, το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τις
χαμηλές συντάξεις. Επισημάνθηκε πως
η εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε αφού το υφιστάμενο σύστημα παροχής ιατρικής φροντίδας έχει προ πολλού καταρρεύσει.
Τονίστηκε πως οι
συνταξιούχοι
συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται

4. Παρά την κριτική που δέχθηκε η φιλοσοφία του μνημονίου
δεν πρέπει να προκαλείται
σύγχυση μεταξύ αιτίων και
συνεπειών καθώς η οικονομική
κρίση προηγήθηκε του μνημονίου και η οποία προήλθε μέσα
από ένα μη βιώσιμο αναπτυ-

ξιακό σύστημα.
5. Το μνημόνιο από μόνο του
έδωσε τρείς συγκεκριμένες
παρεμβάσεις κοινωνικού προσανατολισμού σε σχέση με τις
πολιτικές με ενεργητικούς σκοπούς για την αγορά εργασίας,
την προώθηση του γενικού
σχεδίου υγείας και τη δημιουργία του Ε.Ε.Ε.
Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφέρθηκε στη δέσμευση του
προέδρου της ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Γιούγκερ για
ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη λύσης του κυπριακού
προβλήματος στο πλαίσιο του
κοινοτικού κεκτημένου.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.

Συνταξιούχοι της ΣΕΚ συζήτησαν
μείζονα κοινωνικά προβλήματα

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο
κ. Μάτσας είχε την ευκαιρία να
ανταλλάξει απόψεις για την
πορεία της κυπριακής οικονομίας με τον Μaarteen Verwey
γενικό διευθυντή της γενικής
διεύθυνσης για οικονομικά και
χρηματοδοτικά
ζητήματα
(φωτό).
Ο κ. Verwey συνεχάρηκε τον
κ.Μάτσα για τη υπεύθυνη
στάση του Κινήματος της ΣΕΚ
στην προσπάθεια υλοποίησης
του μνημονίου συναντίληψης
με στόχο την επανεκκίνηση της
Κυπριακής οικονομίας δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης και κοινωνικής ισορροπίας. Παρόν στη συνάντηση
ήταν και ο επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας
στην Κύπρο Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης.

καθημερινά στις ουρές των δημόσιων
νοσηλευτηρίων για να εξυπηρετηθούν
ενώ οι κατάλογοι αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις ολοένα και μεγαλώνουν γεγονός που αποβαίνει σε
βάρος του πολύτιμου αγαθού της υγείας. Σε σχέση με τις χαμηλές συντάξεις
το Τμήμα Συνταξιούχων ΣΕΚ, μετά τις
βουλευτικές εκλογές θα εγκαινιάσει ένα
κύκλο επαφών με τα πολιτικά κόμματα
με στόχο τη βελτίωση των χαμηλών
συντάξεων που συντηρούν τη φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Αναφορικά με το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα επισημάνθηκε πως παρά τα
προβλήματα που δημιουργούνται κατά
καιρούς έχει διαφανεί πως στηρίζει
σημαντικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που για διάφορους λόγους δεν
είχαν ένα ικανοποιητικό εισόδημα που
θα κάλυπτε τις βασικές καθημερινές
τους ανάγκες. Οι συνταξιούχοι ενημερώθηκαν παράλληλα για τις δράσεις
που θα υλοποιήσει το Τμήμα Συνταξιούχων για το 2016.
Εκλέγηκε τοπική επιτροπή που απαρτίζεται από τους Σολωμή Καούλα, Βασίλη Μουαίμη, Πασχάλη Βενιζέλο,
Ανδρέα Αντωνίου και Γιώργο Κώνσταντου.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι έξι κακές συνήθειες που κόβουν
πολλά χρόνια από τη ζωή

Η νεολαία και οι προοπτικές της

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΞΟΥΝ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΩΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ

Α

αμφίβολα η δεκαετία των 20 είναι η περίοδο των
μεγάλων αλλαγών για κάθε νέο άνθρωπο. Οι αποφάσεις που θα πάρει σ' αυτή την κρίσιμη δεκαετία θα
βάλουν τις βάσεις για τη σταδιοδρομία , τις σχέσεις,
την υγεία και την καλή ζωή που θα ζήσει. Σίγουρα η
εμπειρία που αποκτά μόνος του είναι ο καλύτερος
δάσκαλος. Ωστόσο, μπορεί να διδαχθεί σημαντικά
πράγματα από άλλους που βρέθηκαν στη θέση του
πρίνα πο αυτόν.
Ποια είναι,λοιπόν, τα 15 πράγματα που κάνουν οι
επιτυχημένοι άνθρωποι από τα 20 τους;
Μαθαίνουν να ελέγχουν τον χρόνο τους
Όταν μόλις ξεκινάς να χτίσεις την σταδιοδρομία σου,
μπορεί να είναι δύσκολο να οργανώσεις τις μέρες σου
ώστε να είσαι πολύ παραγωγικός. Όταν βάζεις προθεσμίες σε όλες σου τις δουλειές και όταν αποφεύγεις
να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, έχεις τη
δυνατότητα να κουμαντάρεις αποτελεσματικά τον
χρόνο σου.

• Oι μαγικές συμβουλές
που πρέπει ν' ακολουθήσει
ένας 20χρονος για να
πετύχει, στη ζωή του

Το μυστικό είναι να
κυνηγάς αυτό που
σε παθιάζει και έχει
και οικονομική αξία
για σένα.
Δεν βάζουν το
χρήμα σαν πρώτη

Σ

υνδυασμοί έξι κακών συνηθειών είναι ολέθριοι για την
υγεία και τη ζωή μας, σύμφωνα
με Αυστραλούς επιστήμονες. Τις
τέσσερις από αυτές τις συνήθειες
τις έχουμε ακούσει κατ’ επανάληψιν: είναι η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος , η κακή
διατροφή, η έλλειψη φυσικής
δραστηριότητας (άσκησης) και το
κάπνισμα.

Ενώ υπάρχουν αυτοί που ξοδεύουν τα χρόνια τους
στην ηλικία των 20, προς πάσα κατεύθυνση, υπάρχουν και άλλοι που φοβούνται τόσο πολύ την αποτυχία, που απλά βρίσκουν μια δουλειά που θα τους εξασφαλίσει ένα άνετο μηνιάτικο. Έτσι όμως, η δουλειά
που δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ γίνεται σύντομα
καριέρα και όταν πια γίνεσαι 30, είναι πολύ πιο
δύσκολο να κυνηγήσεις το πάθος σου. Το μυστικό
είναι να κυνηγάς αυτό που σε παθιάζει και έχει και
οικονομική αξία για σένα.
Αποταμιεύουν
Μια πρόσφατη έρευνα σε 1003 ανθρώπους έδειξε ότι
το 69% ανάμεσα στις ηλικίες από 18-29 δεν είχαν
καθόλου αποταμιεύσεις. Οι εικοσάχρονοι-και-κάτι
που δεν έχουν τη διορατικότητα να καταλάβουν ότι
μια μέρα θα συνταξιοδοτηθούν και θα χρειάζονται
χρήματα για να ζήσουν, χάνουν πολλά χρόνια τόκων
που θα τους απέδιδαν τα αποταμιευμένα χρήματα.
Αναπτύσσουν σχέδιο αποπληρωμής των χρεών
τους
70% των φοιτητών που αποφοιτούν έχουν ένα μέσο
χρέος από φοιτητικό δάνειο που φτάνει στα 30.000
δολάρια. Κι επειδή το χρέος δεν είναι παράσημο ενηλικίωσης, αλλά αντιθέτως, θ' αρχίσει να σε καταδιώκει, φτιάξε ένα πλάνο αποπληρωμής για να ξεμπερδέψεις το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις σου και μην χρησιμοποιείς τις
πιστωτικές κάρτες για πράγματα που δεν μπορείς να
αντέξεις οικονομικά.

• Ο κακός ή ανεπαρκής ύπνος υπόλογος
για σοβαρές ζημιές του οργανισμού μας

Υπάρχουν όμως και δύο νέες προσθήκες: το να κάθεται κανείς σε μία
καρέκλα, περισσότερες από 7 ώρες
την ημέρα και να κοιμάται περισσότερο από 9 ώρες το 24ωρο.
Όποιος υιοθετεί και τις έξι αυτές
συνήθειες, έχει πενταπλάσιες
πιθανότητες να πεθάνει στη διάρκεια της επόμενης εξαετίας σε
σύγκριση με τους συνομηλίκους
τους που δεν υιοθετούν καμία,
γράφουν οι επιστήμονες από το
Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ στην
επιθεώρηση «PLoS Medicine».

Εξαιρετικά επικίνδυνοι είναι επίσης και οι συνδυασμοί ορισμένων
από τις συνήθειες αυτές. Έτσι,
όσοι κάθονται πάνω από 7 ώρες
την ημέρα, δεν γυμνάζονται και
κοιμούνται πάνω από 9 ώρες το
24ωρο διατρέχουν σχεδόν τον ίδιο
κίνδυνο με εκείνους που υιοθετούν

και τις έξι κακές συνήθειες.
Πολύ επικίνδυνος είναι επίσης ο
συνδυασμός της κατάχρησης οινοπνεύματος με το κάπνισμα, καθώς
και ο συνδυασμός της πολύωρης
ακινησίας σε μία καρέκλα με τον
υπερβολικό ύπνο.

Ώρα να επανεύρουμε τον παλιό καλό εαυτό μας
Μ

ια η οικονομική κρίση, μια οι
καθημερινές σκοτούρες , μια
τα αναφυόμενα προβλήματα
στην δουλειά, δεν μας αφήνουν
να ηρεμήσουμε. Ώρα να βρούμε
τον καλό εαυτό μας αφενός για
να μην καταπονηθούμε άλλο και
να συρθούμε σε περιπέτειες και
αφετέρου να νοιώσουμε επιτέλους όμορφα.

προτεραιότητα

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Είναι γεγονός ότι παρενέργειες του
σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλοτριώνουν τον άνθρωπο. Αλλοτρίωση σημαίνει, «αίσθηση αποξένωσης του ανθρώπου από τον εαυτό
του και απώλεια στοιχείων της
προσωπικότητάς του» . εδώ γεννιούνται καίρια ερωτήματα τα οποία
οφείλουμε να απαντήσουμε.
Από ποια κομμάτια μας έχουμε
αποσυνδεθεί; Πώς ξέρουμε ποιος
είναι ο αυθεντικός εαυτός μας όταν
οι τεχνητές ανάγκες, η τεχνολογία,
οι κατακλυσμιαίες πληροφορίες, η
μόδα, οι μαζικές συμπεριφορές
σκεπάζουν τον ουσιαστικό μας
πυρήνα; Αν θέλουμε να ξαναδούμε
την εικόνα μας ολοκληρωμένη και
λαμπρή, θα πρέπει να μαζέψουμε
από την αρχή τα χαμένα κομμάτια.
Οι ειδικοί λοιπόν συνιστούν.
Αγαπημένα: Τι λατρεύαμε να
κάνουμε ως παιδιά; Τι μας διασκεδάζει σήμερα. Ποια θέματα μας
συναρπάζουν; Ας κάνουμε χώρο
ξανά για όσα έχουν νόημα για μας.
Διαχρονικά: Ποια ήταν τα βασικά
χαρακτηριστικά των παιδικών μας
ονείρων και πώς να τα επικαιροποιήσουμε; Αν ονειρευόμασταν να
γίνουμε αστροναύτες επειδή μας
γοήτευε η εξερεύνηση, μπορεί
σήμερα να εξερευνήσουμε με την
ίδια χαρά το Διαδίκτυο, κι αν αναζητούσαμε την περιπέτεια, δεν μας
φοβίζει μια καριέρα γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις.
Σημαντικά: Τι πραγματικά μας
νοιάζει; Οι αξίες μας είναι το

δακτυλικό αποτύπωμα της προσωπικότητάς μας. Πόσο είναι
παρούσες στην καθημερινότητά
μας;
Ας επανεκτιμήσουμε τα πράγματα
που υπάρχουν στη ζωή μας. Πόσα
γίνονται μηχανικά ή έχουν πάψει
να μας εξυπηρετούν; Δεν είναι το
ίδιο απαραίτητο για μας αυτό που
θαυμάζουμε στον γείτονα. Τι είναι
αυτό που μας κάνει χαρούμενους;
Ποιες οι δικές μας ιδέες για όμορφη ζωή;

• Απλές και έξυπνες κινήσεις
για να νοιώσουμε ξανά
όμορφα και λαμπερά
Αυθεντικά: Πολλές φορές προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι που δεν
είμαστε; Πόσο εκφράζουμε αυτό
που πιστεύουμε; Αποδεχόμαστε και
ζούμε τα συναισθήματά μας; Αναγνωρίζουμε τα μηνύματα από το
σώμα μας; Τι θα κάναμε αλλιώς αν
είχαμε να ευχαριστήσουμε μόνο τον
εαυτό μας;
Η επανασύνδεση με τον αυθεντικό
εαυτό μας είναι μια συνεχής προσπάθεια αυτογνωσίας, διαρκούς
μάθησης και ανεξάντλητης περιέρ-

γειας. Για όποιον θέλει φυσικά να
ανακαλύψει τη μοναδικότητά του.

Θέσε μικρούς και εφικτούς
στόχους.
Ένας απ’τους σπουδαιότερους
λόγους που οι άνθρωποι δεν
κατακτούν τους στόχους τους
είναι επειδή τους θέτουν υπερβολικά ψηλά. (Ο άλλος λόγος είναι
να μην θέτουν καθόλου, πράγμα
εξίσου καταστροφικό).
Αν θέσεις στόχους που θεωρείς
πως μπορείς να τους πετύχεις,
ακόμα και εάν φαίνονται πολύ
απλοί, θα μπεις στο συνήθειο
(Habit) του να επιτυγχάνεις στόχους και σταδιακά να θέτεις υψηλότερους.
Επίσης, αναγνώρισε τη διαφορά
μεταξύ μακροπρόθεσμων και
βραχυπρόθεσμων στόχων. Θέσε
το μεγάλο σου όραμα στο απώτερο μέλλον, και μετά σπάσ’το σε
βήματα, ώστε στις καθημερινές
σου δραστηριότητες να επικεντρώνεσαι αποκλειστικά στους
κοντινούς στόχους, στα επιτρεπόμενα βήματα που θα σε οδηγήσουν σε εκείνο το μακρινό όνειρο.
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Τα 15 μυστικά των επιτυχημένων ανθρώπων

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΙ
• 15 διαφορές των επιτυχημένων ανθρώπων
από τους αποτυχημένους

• Τι κάνουν και τι αποφεύγουν στη ζωή τους

Η

συγκέντρωση και οι στόχοι κρατούν το
«κλειδί» της επιτυχίας και της ευτυχίας στη
ζωή.
Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο
προσδίδουν μεγάλη βαρύτητα και προσοχή στο
παρόν και αυτή τους η συνήθεια τους κάνει να
παραμένουν εξαιρετικά αφοσιωμένοι στις υποχρεώσεις τους, να φέρνουν τα πάντα εις πέρας
και να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε αντιξοότητα με καλύτερο τρόπο.

να περιμένουν για πάντα, μέχρι να έρθει η
κατάλληλη στιγμή και οι κατάλληλες συνθήκες
για να κάνουν κάτι. Άλλωστε, αυτή η στιγμή
μπορεί να μην έρθει ποτέ. Μη λέτε ότι δεν έχετε
αρκετό χρόνο.
8. Δεν αποφεύγουν το ρίσκο: Δε φοβούνται να
πάρουν ρίσκο. Γνωρίζουν ότι η ίδια η ζωή είναι
ένα ρίσκο από μόνη της. Σε κανέναν δεν είναι
εγγυημένο το αύριο. Ριψοκινδυνεύουν γιατί γνωρίζουν ότι οι ευκαιρία μπορεί να μην ξανάρθει.

Οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι έχουν πολύ απλό
τρόπο σκέψης και δεν κάνουν πολλά πράγματα
μαζί.

Η εκ του ασφαλούς συμπεριφορά μπορεί να σας
κρατά ασφαλείς προς το παρόν, όμως μακροπρόθεσμα μπορεί να σας βλάψει περισσότερο.

Δείτε παρακάτω ένα κατάλογο με τα πράγματα
που κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι, όπως τα
συγκέντρωσε σε δημοσίευμά της η ιστοσελίδα
lifehack.org:

9. Δε μένουν στο παρελθόν: Οι επιτυχημένοι
άνθρωποι δεν καθορίζονται από αυτά που έκαναν ή δεν έκαναν στο παρελθόν. Αποδέχονται
αυτό που είναι, αφήνουν να φύγει αυτό που
υπήρχε και έχουν πίστη σε αυτό που μπορεί να
έρθει. Η επιθυμία τους να πετύχουν είναι πολύ
πιο ισχυρή από το φόβο τους να αποτύχουν και
έτσι μαθαίνουν από τα λάθη
τους και συνεχίζουν να
βαδίζουν μπροστά.

1. Δεν κουτσομπολεύουν: Οι εξαιρετικά συγκεντρωμένοι άνθρωποι δεν ασχολιούνται με κουτσομπολιά. Έχουν πολύ καλύτερα και πιο
ενδιαφέροντα και παραγωγικά πράγματα για
να ασχοληθούν στο χρόνο τους.
2. Δεν κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα:
Εστιάζουν σε ένα πράγμα τη φορά, προκειμένου
να αυξήσουν την προσοχή και κατά συνέπεια
την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους.
Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να κάνει δύο πολύπλοκες δραστηριότητες χωρίς ιδιαίτερο κόπο.
3. Δεν αναβάλλουν και δε χρονοτριβούν:
Σίγουρα μπορεί να αναβάλλουν μια υποχρέωσή
τους για μερικές ώρες, ειδικά αν είναι δυσάρεστες και δύσκολες, όμως με κάποιο τρόπο
καταφέρνουν να φέρουν εις πέρας όσα πρέπει
να γίνουν… όταν πρέπει να γίνουν! Με άλλα
λόγια, οι εξαιρετικά συγκεντρωμένοι (και κατά
συνέπεια επιτυχημένοι άνθρωποι) γνωρίζουν
πότε είναι η καλύτερη ώρα για να γίνει κάτι…
και το κάνουν τότε και όχι αργότερα.
4. Δεν αποσπάται η προσοχή τους από περισπασμούς: Οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι απομακρύνουν οτιδήποτε μπορεί να τους αποσπάσει την προσοχή και δε θα τους επιτρέψει να
φέρουν εις πέρας το έργο τους. Είτε πρόκειται
για ενημερώσεις στο λογαριασμό (email τους),
είτε πρόκειται για ειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φροντίζουν να απενεργοποιούν τα πάντα, προκειμένου τίποτε να μην
ξεκλέψει από την παραγωγικότητα και από τον
πολύτιμο χρόνο τους. Γνωρίζουν ότι οι περισπασμοί μπορούν να χαλάσουν τη συγκέντρωσή τους, να τους προκαλέσουν άγχος και να
εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων τους.
5. Δεν αναζητούν την επιβεβαίωση των
άλλων: Δε χρειάζονται την επιβεβαίωση και
αποδοχή κανενός, γιατί γνωρίζουν την αξία
τους από μόνοι τους. Κάνουν τα πράγματα για
τον εαυτό τους και πιστεύουν πως ό,τι κάνουν
θα τους βοηθήσει να προοδεύσουν στη ζωή
τους. Δεν ανησυχούν για τη γνώμη των άλλων
και δε ζουν για να εκπληρώσουν τις προσδοκίες
τρίτων. Επικεντρώνονται στις υποχρεώσεις
τους και στις δραστηριότητες που θα προωθήσουν την προσωπική κι επαγγελματική τους
εξέλιξη.
6. Δεν αντέχουν την αποδιοργάνωση: Οι
συγκεντρωμένοι άνθρωποι δεν αντέχουν την
αποδιοργάνωση. Γνωρίζουν ότι μπορεί να τους
προκαλέσει στρες, να μπλοκάρει τη δημιουργικότητά τους και να τους στοιχίσει πολύτιμο
χρόνο, που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν
πολύ πιο δημιουργικά και αποδοτικά. Ξέρουν
πού βρίσκονται τα πάντα και μπορούν να βρουν
ό,τι χρειάζονται, όταν το χρειάζονται και γρήγορα.
7. Δεν εφευρίσκουν αστείες δικαιολογίες για
να μην εργαστούν: Γνωρίζουν ότι δε μπορούν
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Dave Kerpen, συγγραφέας και γενικός διευθυντής της Likeable
Local, έλαβε μια κάρτα που απεικόνιζε τα χαρακτηριστικά και
τις συμπεριφορές των επιτυχημένων και μη επιτυχημένων
ανθρώπων. Την κάρτα του την είχε στείλει ο Andy Bailey, μέλος κι
εκείνος του Οργανισμού Επιχειρηματιών και γενικός διευθυντής
της Petra Coach. Παρόλο που οι δυο άνδρες δεν είχαν ποτέ συναντηθεί, ο Kerpen ανέφερε σε δημοσίευσή του ότι η κάρτα αυτή τον
επηρέασε βαθύτατα, "ενισχύοντας μέσα μου τις αξίες που έχω και
υπενθυμίζοντάς μου καθημερινά τις συνήθειες και τις συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσω για να πετύχω".
Ξεχωρίζουν έξι
1."Η αποδοχή των αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας και μέσα
μας είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα για έναν άνθρωπο",
λέει ο Kerpen. Όταν ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα και όταν η
τεχνολογία αναπτύσσεται με τόσους γοργούς ρυθμούς, είναι πάρα
πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε τις αλλαγές αυτές και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα, αντί να τις φοβόμαστε, να τις αρνούμαστε ή να κρυβόμαστε από αυτές, λέει. Οι πετυχημένοι άνθρωποι το
γνωρίζουν καλά αυτό και το εφαρμόζουν.
2. Οι πετυχημένοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες. Οι αποτυχημένοι

10. Δεν ενεργούν απερίσκεπτα
Παίρνουν το χρόνο τους για
να σκεφτούν και ζυγίζουν
τις επιλογές τους προσεκτικά. Γνωρίζουν πως «ό,τι
λάμπει, δεν είναι χρυσός».
Αρκετά συχνά επιλέγουν
απλά να απολαμβάνουν
αυτά που κάνουν και να
γιορτάζουν τις επιτυχίες και
τα κατορθώματά τους. Δεν
εγκαταλείπουν τα σχέδιά τους για να περάσουν
στο επόμενο. Επιμένουν και παραμένουν προσηλωμένοι στα όνειρά τους… ό,τι κι αν τους
ξημερώνει!
11. Δε μπλέκονται με όσα δεν τους αφορούν:
Δε μπλέκονται στις δουλειές άλλων, εκτός κι αν
τους το ζητήσουν και είναι απολύτως απαραίτητο γιατί επηρεάζονται και οι ίδιοι. Αφοσιώνονται αποκλειστικά στα δικά τους θέματα και
προσπαθούν να εστιάσουν στις δικές τους προτεραιότητες.
12. Δε συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλους
Είναι χαρούμενοι κι ευχαριστημένοι όπως είναι.
Γνωρίζουν πως αν συγκρίνουν τον εαυτό τους
με άλλους, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία τους και να τους κάνει να νιώσουν κατώτεροι, ενώ στην πραγματικότητα έχουν τις ίδιες
ικανότητες για ανάπτυξη και ανέλιξη στη ζωή
τους όπως όλοι οι άλλοι.
13. Δεν έχουν μη πραγματιστικές προσδοκίες:
Είναι ρεαλιστές. Δεν περιμένουν τα πάντα να
κυλούν ομαλά στη ζωή τους, αλλά φροντίζουν
να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και είναι προετοιμασμένοι και για τα δύσκολα. Γνωρίζουν ότι
οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες μπορεί να οδηγήσουν σε απογοήτευση όταν τα πράγματα δεν
πηγαίνουν όπως πρέπει.
14. Δε λένε «ναι» σε όλα: Οι επιτυχημένοι
άνθρωποι δεν έχουν ως σκοπό να ευχαριστούν
τους πάντες. Δεν νιώθουν την ανάγκη να λένε
«ναι» σε όλους και ξέρουν ότι δε μπορεί κανείς
να ευχαριστεί τους πάντες… πάντα. Μπορούν
και λένε «όχι» όταν κάτι δεν ταιριάζει με τις
αρχές και τις αξίες τους και δε συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων τους.
15. Δεν τα παρατάνε: Οι επιτυχημένοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι κανείς δεν πέτυχε ποτέ επειδή… τα παράτησε. Εργάζονται σκληρά και επιμένουν ακόμη κι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Δεν εγκαταλείπουν, αλλά
γίνονται ακόμη πιο δυνατοί όταν οι άλλοι αρχίζουν να τα παρατάνε.

μιλούν για τους άλλους.
Αντί να κουτσομπολεύουν τους άλλους, μια συνήθεια που δεν
οδηγεί πουθενά, οι πετυχημένοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες. "Όταν
μοιράζεσαι τις ιδέες σου με άλλους, βρίσκεις τρόπους να τις βελτιώσεις", λέει ο Kerpen.
3. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη
για τις αποτυχίες τους. Οι αποτυχημένοι κατηγορούν τους
άλλους.
Οι πραγματικά πετυχημένοι ηγέτες και επιχειρηματίες έχουν τις
καλές και τις κακές τους στιγμές, τόσο στην προσωπική όσο και
στην επαγγελματική τους ζωή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις αποτυχίες τους. Με το να κατηγορούμε τους άλλους δεν πετυχαίνουμε απολύτως τίποτα. "Το μόνο
που καταφέρνουμε είναι να μειώνουμε τους άλλους", λέει ο
Kerpen.
4. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι αναγνωρίζουν τις επιτυχίες των
άλλων. Οι αποτυχημένοι καρπώνονται οι ίδιοι την αναγνώριση
για τις επιτυχίες των γύρω τους.
Όταν αναγνωρίζεις στον άλλον την αξία του, τον κινητοποιείς να
εργαστεί σκληρότερα και συνεπώς αυτό σε καθιστά καλύτερο
αρχηγό ή μέλος της ομάδας.
5. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι θέλουν να πετύχουν οι άλλοι. Οι
αποτυχημένοι ελπίζουν μέσα τους να αποτύχουν.
"Όταν αποτελείς μέλος μιας ομάδας, για να είσαι επιτυχημένος
πρέπει όλοι στην ομάδα να είναι επιτυχημένοι" εξηγεί ο Kerpen.
Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι πετυχημένοι άνθρωποι
δεν επιθυμούν να δουν τους συναδέλφους τους να αποτυγχάνουν,
θέλουν να τους βλέπουν να προοδεύουν και να εξελίσσονται.
6. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς. Οι αποτυχημένοι επαφίενται στο ένστικτό τους.
Ο μόνος τρόπος για να εξελιχθείς ως άνθρωπος, ως επαγγελματίας και ως αρχηγός είναι συνεχώς να μαθαίνεις νέα πράγματα.
"Εάν γνωρίζεις περισσότερα τότε βρίσκεσαι ένα βήμα μπροστά
από τον ανταγωνιστή σου και είσαι πιο ευέλικτος γιατί ξέρεις πιο
πολλά. "Εάν βασίζεσαι στο ένστικτό σου, κινδυνεύεις να χάσεις
ευκαιρίες να μάθεις (και να εξελιχθείς!)".
Άλλες βασικές διαφορές: Οι επιτυχημένοι άνθρωποι είναι
χαρούμενοι, μοιράζονται τις πληροφορίες που έχουν και διαβάζουν καθημερινά, ενώ οι αποτυχημένοι είναι θυμωμένοι, κρατάνε
όλες τις πληροφορίες για τον εαυτό τους και βλέπουν καθημερινά
τηλεόραση.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ίσως αποβεί σωτήρια ενέργεια
«Να κοιτάτε πάντα τη λεκάνη, πριν τραβήξετε το καζανάκι»
ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Η συνήθεια αυτή είναι να
κοιτάτε πάντοτε το χρώμα
των ούρων σας πριν τραβήξετε το καζανάκι, ώστε να
αντιληφθείτε αμέσως αν τυχόν
έχουν αίμα και να σπεύσετε δίχως
καθυστέρηση σε έναν γιατρό.
Αν και η παρουσία του αίματος
δεν σημαίνει υποχρεωτικώς ότι
συμβαίνει κάτι απειλητικό για τη
ζωή, μερικές φορές είναι ένδειξη
καρκίνου της ουροδόχου κύστεως
ή του νεφρού και η έγκαιρη διάγνωση έχει ζωτική σημασία, τονίζει ο οργανισμός Public Health
England (PHE) που υπάγεται στο
βρετανικό υπουργείο Υγείας.
Ο ΡΗΕ άρχισε μία νέα ενημερωτική
εκστρατεία γι’ αυτό ακριβώς το
θέμα. Τιτλοφορείται «Look before
you flush» (Κοίτα πριν τραβήξεις)
και στόχο έχει τη δραστική μείωση των θανάτων από τους συγκεκριμένους καρκίνους.

Στην Αγγλία καταγράφονται ετησίως 17.450 κρούσματα των δύο
καρκίνων, με 7.600 από τους
ασθενείς να χάνουν τη ζωή τους
εξαιτίας τους.
Ο οργανισμός τονίζει ότι αν
κάποιος δει αίμα στα ούρα του,
δεν πρέπει να περιμένει να ξανασυμβεί, αλλά να απευθυνθεί αμέσως σε έναν γιατρό, ο οποίος θα
εκτιμήσει το ατομικό του ιστορικό
και θα αποφανθεί αν και τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια.
Σύμφωνα με τον PHE, το αίμα
στου ούρα αποτελεί σύμπτωμα
στους μισούς καρκίνους της
ουροδόχου κύστεως και στο σχεδόν 20% των καρκίνων του
νεφρού, που συνήθως (στο 90%
των περιπτώσεων) εκδηλώνονται
σε άτομα ηλικίας άνω των 50
ετών.

Πέραν των ούρων, να ελέγχεται
κάθε φορά και τα κόπρανά σας:
εάν αλλάξει το χρώμα τους (ιδίως
αν γίνουν μαύρα, σκούρα κόκκινα,
ωχρά) ή αποκτήσουν βλέννες,
αυτό είναι πιθανή ένδειξη κάποιου προβλήματος στο έντερο,
όπως ένας πολύποδας ή ακόμα
και καρκίνος.
Σημειώνεται ότι το χρώμα των
ούρων, δεν είναι ενδεικτικό μόνο
για καρκίνο, αλλά για πολλές
άλλες παραμέτρους της υγείας.
Αν λ.χ. είναι σκούρο κίτρινο,
πιθανώς δεν είστε καλά ενυδατωμένοι και χρειάζεστε περισσότερα
υγρά, αν είναι καφέ ενδέχεται να
έχει σοβαρή αφυδάτωση ή ηπατική νόσο, και αν είναι ροζ ή κόκκινο μπορεί να μην σημαίνει τίποτα
ή να έχετε φάει παντζάρια, μούρα
ή ραβέντι ή να έχετε πρόβλημα
νεφρών, προστάτη ή ουρολοίμωξη και υπάρχει διαφυγή αίματος.
Αν, εξ άλλου, τα ούρα σας είναι
περιστασιακά αφρώδη, δεν συμβαίνει κάτι, αλλά όταν ο αφρός
είναι μόνιμος, μπορεί να τρώτε
υπερβολικά πολλές πρωτεϊνες
(π.χ. κρέας) ή να έχετε νεφρολογικό πρόβλημα.

Γιατί έχει 29 μέρες φέτος ο Φεβρουάριος; Όσοι γεννήθηκαν
αυτή τη μέρα χάνουν τα γενέθλια τους για τρία χρόνια!

Φ

γιο είχε 355 μέρες και πρόσθετε έναν
μήνα 22 ημερών ανά διετία, ώσπου ο
Ιούλιος Καίσαρας, όταν έγινε αυτοκράτορας, έδωσε εντολή στον Σωσιγένη να βελτιώσει το όλο σύστημα.

Η ανάγκη προσθήκης μιας
μέρας ανά τετραετία προκύπτει
από την απόκλιση του ισχύοντος Γρηγοριανού ημερολογίου
από το φυσικό ηλιακό/αστρονομικό ημερολόγιο. Ενώ το
πρώτο χρησιμοποιεί 365 μέρες,
στην πραγματικότητα μια πλήρης περιστροφή της Γης
γύρω από τον Ήλιο,
δηλαδή ένα αστρονομικό έτος, διαρκεί
365,2422 μέρες.

Το... κακό για όσους γεννιούνται εκείνη τη μέρα, είναι ότι... χάνουν τα
γενέθλιά τους για τρία χρόνια, ώσπου
να τα ξαναβρούν το τέταρτο έτος.
Από στατιστική άποψη, η πιθανότητα
γέννησης την 29η Φεβρουαρίου είναι
μία στις 1.461.

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

έτος ο Φεβρουάριος έχει 29
ημέρες, όπως συμβαίνει
κάθε τέσσερα χρόνια, οπότε και
το έτος έχει μία μέρα παραπάνω και θεωρείται δίσεκτο.

Έτσι, προκειμένου
να
συγχρονίζεται
καλύτερα το ιστορικό ημερολόγιο με το
αστρονομικό, έχει
αποφασισθεί
να
προσμετράται άλλη
μια μέρα τον Φεβρουάριο ανά τετραετία.
Με άλλα λόγια, κάθε τέσσερα χρόνια ο
Φεβρουάριος «κερδίζει» μία παραπάνω ημέρα στο ημερολόγιο, προκειμένου ο χρόνος να βρίσκεται σε συγχρονισμό με την περιστροφή του πλανήτη μας.
Η 29η Φεβρουαρίου «γεννήθηκε» όταν
ο αστρονόμος Σωσιγένης, αποφάσισε
σε ένα έτος διάρκειας 365 ημερών να
προσθέτει μια μέρα ανά τέσσερα χρόνια. Μέχρι τότε, το ρωμαϊκό ημερολό-

Ανάμεσα στις παραδόσεις που συνοδεύουν τη δίσεκτη 29η Φεβρουαρίου,
είναι ότι εκείνη τη μέρα αντιστρέφονται τα πράγματα και οι γυναίκες
κάνουν πρόταση γάμου στους άνδρες.
Στην Ελλάδα πάντως τα ζευγάρια
αποφεύγουν να παντρεύονται αυτή
τη μέρα, θεωρώντας την γρουσούζικη.
Ως σπάνια ημέρα η ίδια, η 29η
Φεβρουαρίου, έχει καθιερωθεί ως η
Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Ασθενειών.
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Γυμναστείτε έξυπνα,
αποτελεσματικά και οικονομικά

Η

αύξηση της καθημερινής μας φυσικής
δραστηριότητας μπορεί πραγματικά να
αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα υγείας
και ευεξίας.

Ένα τρόπο για να χάσουμε βάρος, για να
αυξήσουμε την καρδιοαναπνευστική μας
υγεία, τη μυϊκή μας ευρωστία κ.α. Ωστόσο για
πολλούς οι έλλειψη χρόνου αποτελεί μια
σημαντική αιτία ή δικαιολογία για να μην
ασκούνται. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε
χρόνο, χρήμα αλλά και να γυμναστείτε ευχάριστα, ανασύρετε από την αποθήκη ή αν δεν
έχετε αγοράστε ένα ποδήλατο και χρησιμοποιείστε
το ως μέσο μεταφοράς, για κάποιες από τις εβδομαδιαίες σας μετακινήσεις.
Το ποδήλατο είναι ένα μέσο που απαιτεί τη συμμετοχή όλου του σώματος. Είτε πρόκειται για τα
άκρα, τους ώμους ή τα χέρια, όλα πρέπει να βρίσκονται σε κίνηση και ρυθμό. Βοηθάει στην ενδυνάμωση των γλουτών, των ποδιών και της μέσης και
συντελεί στην καύση αποθηκευμένου λίπους και
στο σχηματισμό ενός αρμονικού σώματος. Μπορείτε να κάψετε σχεδόν όσες θερμίδες θα καίγατε με το
τρέξιμο, επιβαρύνοντας όμως πολύ λιγότερο τις
αρθρώσεις. Ως εκ τούτου, συνιστάται ιδιαίτερα για
μεγαλύτερες ηλικίες. Ενεργοποιεί επίσης και ενισχύει το μεταβολισμό, διευκολύνοντας τη διαδικασία απώλειας βάρους.
Είτε λοιπόν μόνος ή μόνη είτε παρέα με τους φίλους
ή την οικογένειά σας εντάξτε τις ποδηλατάδες 3-5
ημέρες την εβδομάδα στο πρόγραμμά σας.

Αμερικανοί επιστήμονες

H ακαταστασία κάνει καλό στην υγεία!

Μ

έχρι τώρα πιστεύαμε ότι ένα
συγυρισμένο σπίτι µας βοηθά να
είµαστε ήρεµοι και χαλαροί. Λάθος!
Μέχρι τώρα οι έρευνες είχαν δείξει το
αντίθετο. Πως δηλαδή η ακαταστασία
μας προκαλεί στρες και άγχος… άρα
κάνει κακό και στην υγεία μας. Τώρα
όμως Αμερικανοί επιστήμονες διαπίστωσαν το αντίθετο. Δεν είναι τυχαίο
εξάλλου πως και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν
ήταν γνωστός για την ακαταστασία
του.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της
Μινεσότα στις Ηνωμένες Πολιτείες
υποστηρίζουν πως το άγχος του να τα
έχουμε όλα περιποιημένα, τακτοποιημένα και καθαρά μπορεί να μας κάνει
κακό στην υγεία. Ζήτησαν λοιπόν από
εθελοντές να απαντήσουν ειδικά ερωτηματολόγια για το πόσο καθαρό και
τακτοποιημένο ήταν το γραφείο τους.
Στην συνέχεια κλήθηκαν να κάνουν μια
δωρεά, να διαλέξουν ανάμεσα στο να
φάνε ένα μήλο ή μια σοκολάτα. Τα
αποτελέσματα της έρευνας τους, τα
οποία δημοσιεύτηκαν στην ιατρική
επιθεώρηση Psychological Science,
έδειξαν πως οι άνθρωποι που δήλω-

σαν πως δεν έχουν τακτοποιημένο και
καθαρό γραφείο έκαναν τις πιο υγιεινές επιλογές.
Αυτό, όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες ίσχυε ακόμα περισσότερο τις
ημέρες των γιορτών. Τότε δηλαδή που
οι πιο… καθαροί περίμεναν κόσμο
σπίτι και η πίεση να είναι όλα στην
εντέλεια ήταν ακόμα μεγαλύτερη, προκαλώντας τους άγχος και στρες. Σε
παρόμοιο συμπέρασμα βγήκε και μια
έρευνα που έκαναν πρόσφατα ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Groningen
της Ολλανδίας.

Από αγρότης ξενοδοχουπάλληλος

Σοβαρά … αστειάκια

Σ

ωτήρια μπορεί να αποδειχθεί για χιλιάδες
ανθρώπους μία απλή
συνήθεια στην τουαλέτα,
σύμφωνα με την αρμόδια
υγειονομική
Αρχή
της
Αγγλίας.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Αφού είδε ότι με την αγροτιά δεν γίνεται τίποτα, ένας αγρότης Κρητικός αποφασίζει να δουλέψει σε ένα ξενοδοχείο:
– Πώς θα πεις στα αγγλικά σε έναν τουρίστα «έλα εδώ»;
τον ρωτάει ο διευθυντής.
– Come here!
– Κι άμα θες να του πεις «πήγαινε εκεί»;
Σκέφτεται λίγο και λέει…
– Θα πάω εκεί και θα του πω: «Come here!»
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Κ

ύριο χαρακτηριστικό της νηστείας
είναι η αποχή από τρόφιμα ζωικής
προέλευσης όπως το κρέας, το ψάρι, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά και
τα παράγωγά τους.
Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της νηστείας αυξάνεται η κατανάλωση τροφίμων
όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα όσπρια,
τα λαδερά φαγητά, τα θαλασσινά και
φυσικά τα φρούτα και τα λαχανικά.
Ποια είναι τα οφέλη της νηστείας; Τα
οφέλη της νηστείας είναι πολλά, καθώς
ελαχιστοποιείται η κατανάλωση κορεσμένου λίπους (ζωικά λιπαρά), ενώ
ταυτόχρονα αυξάνεται η κατανάλωση
τροφίμων πλούσιων σε μονοακόρεστο
λίπος (φυτικά λιπαρά) από πηγές όπως
το ελαιόλαδο, το ταχίνι, οι ξηροί καρποί
(πχ. αμύγδαλα, καρύδια).Το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
βοηθάει τον οργανισμό να αποτοξινωθεί από τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης ζωικού λίπους που πιθανότατα έχει προηγηθεί και να μειώσει δείκτες όπως η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, και εάν η νηστεία γίνει σωστά,
ακόμη και το σωματικό βάρος.
Υπάρχουν άτομα που δεν θα πρέπει
να νηστεύουν; Υπάρχουν κάποιες ομάδες του πληθυσμού που θα πρέπει να
νηστεύουν μόνο για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους, καθώς
το νηστίσιμο διαιτολόγιο αδυνατεί να
παρέχει επαρκή ποσότητα ορισμένων
θρεπτικών συστατικών όπως οι πρωτεΐνες, το ασβέστιο, ο σίδηρος και
κάποιες βιταμίνες.
Τι θα πρέπει να προσέχουν όσοι
νηστεύουν; Κατά τη διάρκεια της
νηστείας, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να τηρούνται
οι 3 βασικές αρχές της υγιεινής διατρο-

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

Τα οφέλη της νηστείας

προφίλ του οργανισμού. Επίσης, αποτελούν πηγή βιταμίνης Β12 και σιδήρου.

•Τι πρέπει να προσέξουμε για την επαρκή πρόσληψη
των απαραίτητων ουσιών

Αντίθετα, με αυτό που πιστεύονταν
παλιότερα, τα θαλασσινά δεν φαίνεται
να αυξάνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης όταν καταναλώνονται στα πλαίσια
μίας ισορροπημένης διατροφής παρότι
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη.

φής: ισορροπία, ποικιλία και μέτρο. Η
ποικιλία αφορά στη κατανάλωση τροφίμων απ' όλες τις ομάδες τροφίμων,
όπως στην περίπτωση που νηστεύουμε,
τα δημητριακά, τα όσπρια, τα θαλασσινά, τα φρούτα και τα λαχανικά, ώστε να
παρέχονται στον οργανισμό όλα εκείνα
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
που έχει ανάγκη, η ισορροπία αφορά
στο σωστό συνδυασμό των τροφίμων
αυτών στα διάφορα γεύματα και το
μέτρο αναφέρεται στον περιορισμό που
θα πρέπει να θέτουμε στην ποσότητα.
Πότε η νηστεία μας
παχαίνει; θα
πρέπει
ν
α
δίνεται
ιδιαίτερη
προσοχή
σ τ ο ν
περιορισμό του ελαιολάδου κατά την παρασκευή των γευμάτων, καθώς το ελαιόλαδο παρά τα
σημαντικά οφέλη του για την υγεία του
οργανισμού προσδίδει αρκετές θερμίδες.
Θα πρέπει να τίθεται περιορισμός στην
κατανάλωση αμυλούχων τροφίμων,
όπως ψωμί, κράκερς, παξιμάδια, κριτσίνια και άλλων νηστίσιμων αρτοσκευασμάτων.Τα τρόφιμα όπως ο χαλβάς, οι ξηροί καρποί και το ταχίνι, λόγω
του αυξημένου θερμιδικού τους περιεχομένου, θα πρέπει να καταναλώνονται
με σύνεση ιδιαίτερα από άτομα με
αυξημένο βάρος ή άτομα τα οποία

έχουν θέσει ως στόχο τους την απώλεια
βάρους.
Υπάρχει υποκατάστατο τυριού - μη
γαλακτοκομικό προϊόν: Το προϊόν
αυτό είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, χαμηλό σε θερμίδες και φυσικά δεν περιέχει
χοληστερόλη. Επίσης, στην αγορά δια-

τίθενται και άλλα προϊόντα μη
γαλακτοκομικά που μπορούν να
καταναλωθούν κατά τη διάρκεια της
νηστείας όπως το ρόφημα σόγιας,
αμυγδάλου, επιδόρπια σε μορφή κρέμας, τοφού κλπ.

Τα θαλασσινά εξαιτίας
της υψηλής τους περιεκτικότητας σε σελήνιο και
ω-3 λιπαρά βελτιώνουν
την καρδιακή και νευρομυϊκή λειτουργία, ενώ
συγχρόνως μπορούν να
συνεισφέρουν στη βελτίωση του λιπιδαιμικού

4 μπριζόλες τουλάχιστον 2 εκ.
πάχος
½ φλιτζάνι worcherstershire sauce
1 κουταλιά ελαιόλαδο
3 κουταλιές μαύρη ζάχαρη
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι

Βάζουμε τις μπριζόλες σε μια
λεκάνη και τις πασπαλίζουμε με
όλα τα υλικά. Ανακατεύουμε πολύ
καλά, τις μεταφέρουμε σε ένα
τάπερ και τις βάζουμε στο ψυγείο
για τουλάχιστον 2 ώρες. Τηγανίζουμε περίπου 3 λεπτά από κάθε
πλευρά σε αντικολλητικό τηγάνι ή
ψήνουμε στα κάρβουνα.

Δίδυμοι: Η κοινωνικότητά σου θα είναι τονισμένη και με κατάλληλες ενέργειες θα γνωρίσεις
ενδιαφέροντα άτομα, αλλά και θα κάνεις σημαντικές συζητήσεις. Αυτό θα έχει ως άμεσο αντίκτυπο αρχικά την βελτίωση της καθημερινότητάς σου και έπειτα την πρόοδο της δουλειάς
σου, μιας και ορισμένα από τα άτομα που θα
συναναστραφείς σήμερα, θα σε βοηθήσουν μετέπειτα στον επαγγελματικό σου τομέα.
Καρκίνος: Φρόντισε να κρατήσεις την ψυχραιμία
σου και να οπλιστείς με κουράγιο, για να ξεπε-

Το νηστίσιμο διαιτολόγιο αδυνατεί να
παρέχει την απαραίτητη ποσότητα
ασβεστίου στον οργανισμό, κυρίως
λόγω της μειωμένης βιοδιαθεσιμότητας
του ασβεστίου από τα τρόφιμα φυτικής
προέλευσης. Πηγές ασβεστίου κατά την
περίοδο της νηστείας είναι οι ξηροί
καρποί (κυρίως αμύγδαλα), τα κραμβοειδή λαχανικά (μπρόκολο, κουνουπίδι,
λάχανο), οι μπάμιες, ο χαλβάς, το σουσάμι, τα προϊόντα σόγιας και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.Συμπερασματικά, η νηστεία αποτελεί μια πλήρη και
υγιεινή διατροφή, η οποία προάγει τη
ψυχική και τη σωματική υγεία υπό την
προϋπόθεση να τηρείται το τρίπτυχο:
μέτρο, ποικιλία & ισορροπία και δεδομένου ότι γίνεται μια επιλογή τροφίμων
πλούσιων σε πρωτεΐνη, ασβέστιο και
σίδηρο.

SUDOKU

Μπριζόλα σε μαρινάτα Τεριάκι
Εκτέλεση:

Ταύρος: Πρέπει να δεις τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου με αισιοδοξία, για να μπορέσεις να λύσεις προβληματικές καταστάσεις που
σε αγχώνουν. Κάτι αλλάζει και εξετάζεις πολλά
θέματα με διαφορετικό μάτι. Εύκολα θα οδηγηθείς σε συμπεράσματα που έχουν υπόσταση και
θα διευκολύνουν την μετέπειτα πορεία σου.

Καλύπτουμε κατά τη διάρκεια της
νηστείας την ανάγκη μας σε ασβέστιο;

Τα θαλασσινά αποτελούν καλή επιλογή κατά τη διάρκεια της
νηστείας;

Υλικά:

Κριός: Σε διακρίνει τέτοια δυναμικότητα και
ζωντάνια, που διαθέτεις όλα τα φόντα για να
ξεπεράσεις προβληματικές καταστάσεις που σε
αγχώνουν εδώ και πολύ καιρό. Πάρα πολλά σχέδια που έχεις προγραμματίσει, θα τα πετύχεις
αποτελεσματικό τρόπο. Προσπάθησε να βάλεις
σε μια σειρά τις εκκρεμότητες που έχεις και μην
εκνευρίζεσαι.
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ράσεις τις προβληματικές καταστάσεις που θα
σου παρουσιαστούν. Μην κάνεις επιπόλαιες
κινήσεις, σε στιγμές αδυναμίας και έλλειψης
αυτοσυγκράτησης. Θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις που θα σε επηρεάσουν αρκετά και θα σε
αγχώσουν.
Λέων: Οι εκκρεμότητες του παρελθόντος δεν
λύνονται από μόνες τους, όσο κι αν εσύ το
θέλεις. Φρόντισε να προγραμματιστείς περισσότερο και μην λειτουργείς με παρορμητικότητα.
Πρέπει να προσέξεις τις κινήσεις σου, γιατί έχεις
την τάση να οδηγείς μερικές καταστάσεις στα
άκρα. Καλύτερα να κρατήσεις την ψυχραιμία
σου, για να μπορέσεις να λύσεις αποδοτικά τις
υποθέσεις που σε προβληματίζουν.
Παρθένος: Η ένταση και η ενέργεια που θα έχεις,
θα είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Φέρε στην
επιφάνεια ζητήματα που θέλουν ξεκαθάρισμα
και λύσε τα όμορφα και καλά, αλλά απόφυγε να
εκνευρίζεσαι και να τα βάζεις με όλους, για να
μην έχεις πρόβλημα μετά. Μπορείς πάντοτε να
συμβουλευτείς τους δικούς σου για ό,τι σε απασχολεί. Ο κοινωνικός σου περίγυρος αρχίζει να

γίνεται καλύτερος και πιο ενδιαφέρων.
Ζυγός: Παράμεινε ρεαλιστής και προσαρμόσου
στις αλλαγές που θα γίνουν γύρω σου, ακόμη κι
αν δεν σε βρίσκουν σύμφωνο. Από τη στιγμή που
δεν μπορείς να τις αποτρέψεις, οφείλεις να τις
αποδεχτείς και να τις αξιοποιήσεις κατάλληλα,
για το δικό σου συμφέρον. Το απόγευμα είναι
ευνοϊκό για βόλτες και συζητήσεις παρέα με
κολλητούς φίλους.
Σκορπιός: Ο δυναμισμός που θα έχεις θα σου
δώσει θετικά αποτελέσματα σε οικονομικές ή
επαγγελματικές υποθέσεις που κινδυνεύουν ή
που απλώς είχες παραμελήσει τον τελευταίο
καιρό. Στα συναισθηματικά σου το κλίμα δεν
αλλάζει όσο θα ήθελες, αλλά μπορείς να αναπληρώσεις κάποιες ελλείψεις με την παρέμβαση
φίλων και να περάσεις εξίσου καλά.
Τοξότης: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και προσπάθειά στα μελλοντικά σχέδιά σου. Οφείλεις να
κάνεις μερικές καίριες αλλαγές και να εξετάσεις
την κάθε σου κίνηση, ώστε να βαδίσεις με μεγαλύτερη σιγουριά προς την υλοποίηση των στόχων σου. Μίλησε με τους δικούς σου για όλα όσα

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
σε απασχολούν το μυαλό σου και θα πάρεις την
κατάλληλη βοήθεια, που θα σε ανακουφίσει
ψυχολογικά.
Αιγόκερως: Θα σου παρουσιαστούν κάποιες
ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτείς, γιατί
θα είναι πολύ καλές για την πορεία σου. Ακόμη
κι αν αισθάνεσαι κουρασμένος από τα τελευταία
γεγονότα που σε έχουν βρει απροετοίμαστο,
άδραξε την ημέρα σου για να φορτίσεις τις μπαταρίες σου και να προωθήσεις τα σχέδια σου.
Υδροχόος: Η ημέρα θα είναι αρκετά έντονη και
πρέπει να ελέγχεις ό,τι κάνεις. Φρόντισε να έχεις
τεταμένη την προσοχή και τη διορατικότητά σου,
για να μπορέσεις να προλάβεις προβληματικές
καταστάσεις που ενδεχομένως θα έρθουν. Οι
υποχρεώσεις που θα έχεις, θα είναι πάρα πολλές αλλά θα έχεις το κουράγιο και τη δύναμη να
ανταπεξέλθεις.
Ιχθείς: Μη σταματάς τις προσπάθειές σου και
μην κάνεις πίσω, απλά και μόνο επειδή κάποια
άτομα γύρω σου μπορεί να είναι αρνητικά ή δεν
συμφωνούν με αυτά που θέλεις. Βάλε τις ιδέες
σου σε εφαρμογή και προχώρα με μεθοδικότητα,
χωρίς να επηρεαστείς από τίποτε και κανένα. Η
ημέρα είναι ευνοϊκή για το ζώδιό σου και τα
περιθώρια αποτυχίας σου είναι ελάχιστα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΛΥΣΗ SUDOCOU

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 749 - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΙ.Τ.Α.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΔΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑΣ Η ΣΕΚ ΔΙΕΔΗΛΩΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
ΔΙΕΔΗΛΩΘΗ ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙ’ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΗ ΗΝΩΜΕΝΟΣ - ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ - ΤΑ
ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 6/2016 2/3/2016

Σ

Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2015,
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία,
σημειώθηκε μείωση 4.279 ατόμων ή
8,5% (πραγματικά στοιχεία) που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.231 ανέργων), της

Λειτουργοί της εν λόγω εταιρείας χρησιμοποιούν το

Παραπλανητικές επισκέψεις
σε καταναλωτές της ΑΗΚ
όνομα της ΑΗΚ, παρουσιαζόμενοι ως συνεργάτες της ΑΗΚ,
για να προωθήσουν την εν
λόγω συσκευή, η οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς
τους, βοηθά στη μείωση του

100..................47449
100..................58172
100..................46429
100..................42366
100..................35119
100..................20696
100..................32907
100..................32587
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
0928,

4935,

7473,

0705, 2974, 8856
Από €25 οι λήγοντες σε
835, 410, 787, 091

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 8.5% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

Συγκεκριμένα, στα 45.961 άτομα ανήλθε
ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
(πραγματικά στοιχεία) στο τέλος
Φεβρουαρίου του 2016. Αυτό είναι το
δεύτερο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών, μετά την αύξηση των
ανέργων τον προηγούμενο μήνα στα
45.969 πρόσωπα.

ο τελευταίο διάστημα
καταναλωτές της ΑΗΚ
έχουν φέρει σε γνώση της
Αρχής, ότι δέχονται επισκέψεις από γνωστή εταιρεία με
για προώθηση συγκεκριμένης
ηλεκτρικής συσκευής.

100..................25884

50.000.............50580
1.000...............49154
400..................31117
400..................55429
400..................49538
200..................51730
200..................45866
200..................49890
200..................18395
200..................40079
200..................50181
200..................55585
200..................22691
200..................34507
200..................59308
100..................28564

το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 34 μηνών υποχώρησε τον
Φεβρουάριο του 2016 στην Κύπρο ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων,
με βάση τα διορθωμένα στοιχεία για
εποχικές διακυμάνσεις, ενώ με βάση
πραγματικά στοιχεία ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων βρίσκεται στο
δεύτερο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών.
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λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Η Αρχή Ηλεκτρισμού
διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία
σχέση με την εν λόγω εταιρεία
και καλεί τους καταναλωτές
να είναι πολύ προσεχτικοί.

Επιπρόσθετα «θέλουμε να
επιστήσουμε την προσοχή
στο καταναλωτικό κοινό για
τους κινδύνους που περικλείονται με τη χρήση ηλεκτρικών
συσκευών χωρίς την αναγκαία πιστοποίηση / έλεγχο
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες»
επισημαίνει η ΑΗΚ.

δημόσιας διοίκησης (μείωση 903), της
μεταποίησης (μείωση 690), του εμπορίου (μείωση 586), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 373) και της ενημέρωσης επικοινωνίας (μείωση 297).
Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων το
Φεβρουάριο του 2016 μειώθηκε στα
41.238 άτομα, σε σύγκριση με 41.537
τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι το
χαμηλότερο επίπεδο ανέργων των
τελευταίων 34 μηνών (από τον Απρίλιο
του 2013). Σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο του 2015, σημειώθηκε μείωση 3.882 ανέργων ή 8,6%. Κατά διάρκεια, ο αριθμός των ανέργων μέχρι 15
μέρες ήταν 2.397 άτομα, από 15 μέρες 3 μήνες 11.078, από 3 μήνες - 6 μήνες
13.649, από 6 μήνες - 12 μήνες 6.645
και από 12 μήνες και πάνω 12.192
πρόσωπα.

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
9-0
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
1-1
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
5-4
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
3-0
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
3-0
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ
Δευτέρα
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
1-1
23Η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11 – 14/3/16
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο συνεχίζεται ο Β΄Γύρος με τους πιο κάτω αγώνες:
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Παρασκευή
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Σάββατο
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Παρασκευή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Κυριακή
E.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
Σάββατο
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με τους αγώνες
της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΟΚ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

5-2
4-0
0-3
6-0
0-3

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα της Κυριακής 6 Μαρτίου 2016:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΘΟΙ Καπέδων – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς 0-1
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΟΧΕΝ Περιστερώνας
2-2
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
1-3
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου
0-2
Ε.Μ.Ανθούπολης – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας 0-3
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – Η ΑΚΑΝΘΟΥ
7-0
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
3-3
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
3-0
Οι πιο κάτω αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη
9 Μαρτίου 2016, στις 8.00 μ.μ.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – Α.Ε.Βυζακιάς, Γήπεδο ΠΑΕΕΚ
Κερύνειας
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας, Γήπεδο Pascal

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

ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Δ

ύο στροφές πριν από το πέσιμο της
αυλαίας αρχιζει το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στα άνω διαζώματα. Πέντε ομάδες διεκδικούν άνοδο. Καρμιώτισσα και
Ολυμπιακός έχουν θεωρητικά τον πρώτο
λόγο με τη Δερύνεια και το Ζακάκι μ’ ένα
βαθμό διαφορά να προβάλλουν απειλητικά. Ο Οθέλλος θεωρείται ως «αουτσάϊντερ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΗΣΕ Η ΑΕΚ - ΑΝΟΙΞΕ Η ΨΑΛΙΔΑ
• Η ισοπαλία της ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από
τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ στους 3 βαθμούς
• Με έξυπνη κίνηση από τον πάγκο, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ πήρε την μπουκιά από το στόμα της ΑΕΚ
• Κούρσα για δύο στην υπόθεση τίτλος Μειονεκτεί ο ΕΘΝΙΚΟΣ στο δρόμο της παραμονής

• Θεαματικό άλμα στην 3η θέση έκανε η ΟΜΟΝΟΙΑ - Κατήφεια στην «Κυρία» που εξακολουθεί
να προβληματίζει
• Φρέσκη και σοβαρή η ΑΕΛ καθάρισε νωρίς
σύροντας σε περιπέτειες την ΑΧΝΑ
• Νίκη για τον ΕΡΜΗ που ξεκόλλησε από τον
βυθό - Νέο βαθμολογικό άλμα για την ΠΑΦΟ

Μ

ε κίνηση «ματ» από τον
πάγκο, ο Απόλλωνας
αντιδρώντας συγκροτημένα
στο τελευταίο 15λεπτο, ισοφάρισε και μάλιστα απείλησε να πάρει ολόκληρη την
μπουκιά από το στόμα της
ΑΕΚ. Οι Λαρνακείς αιφνιδιάσθηκαν και πλήρωσαν ακριβά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν
τους ανοικτούς χώρους που
άφησε ο Απόλλωνας στα
τελευταία λεπτά της αντεπίθεσης του. Το στραβοπάτημα της ΑΕΚ άνοιξε ακόμη
περισσότερο την ψαλίδα που
την χωρίζει από τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ. Ο Απόλλωνας
έδειξε χαραχτήρα την κρίσιμη ώρα, αποδεικνύοντας ότι
μπορεί να προχωρήσει με
αξιώσεις αρκεί να βελτιωθεί
στις λεπτομέρειες.
Ο ΑΠΟΕΛ σ’ ένα κακό αγωνιστικό χώρο, λύγισε την αντίσταση της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
επικεντρώνοντας την προσπάθεια του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
18.00 ΑΡΗΣ - ΠΑΦΟΣ
18.00 ΔΟΞΑ - ΑΕΛ

CYTAVISION
CYTAVISION

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
18.00
18.00
18.00
16.00

ΑΠΟΛΛΩΝ - Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ PRIMETEL
ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ
CYTAVISION
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΕΚ
CYTAVISION
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ
CYTAVISION

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
19 - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΕΡΜΗΣ - ΠΑΦΟΣ
ΑΕΛ - ΑΡΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Με αιχμή του δόρατος τους
Μαγκλίτσα, Μέζγκα και Παπουλή,
ο ΑΠΟΛΛΩΝ έφερε τον αγώνα
στα ίσα αφήνοντας στα κρύα
του λουτρού την ΑΕΚ
στις ψηλοκρεμαστές μπαλιές και τις
στημένες φάσεις. Προχωρεί ακάθεκτος
αυξάνοντας στους τρεις βαθμούς τη
διαφορά από τη 2η ΑΕΚ.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ

Μ

ετά το στραβοπάτημα της ΑΛΚΗΣ στο
Δάλι, ο Ακρίτας πολύ δύσκολα θα
χάσει τον τίτλο. Με τη νίκη του αύξησε τη
διαφορά στους τέσσερις βαθμούς. Την 3η
προνομιούχα θέση φλερτάρει η ΑΣΣΙΑ.

Άλμα στην 3η θέση για πρώτη φορά
φέτος, έκανε η ΟΜΟΝΟΙΑ που συνεχίζει την ανοδική της πορεία μέσω 4ης
συνεχόμενης νίκης. Η Ανόρθωση έκανε
άσχημη εμφάνιση υποχρεώνοντας τη
διοίκηση να απολογηθεί στους φίλους
της ομάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έβγαζε φωτιές η ΑΕΛ στο «Τσίρειο» σ’
ένα εντελώς αδιάφορο αγώνα πολυβολώντας με πεντάσφαιρο τον ΕΘΝΙ-

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)

Ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

ΑΝΕΒΗΚΕ Η ΠΕΓΕΙΑ

Λειβαδιακός που τερματίζει
πρώτος και η Πέγεια που κερδίζει την 2η θέση και μαθηματικά ανέβηκαν στην Γ’ κατηγορία, τρεις
στροφές πριν από τη λήξη του
μαραθωνίου. Σημαντική νίκη στην
προσπάθεια για σωτηρία πέτυχε η
ΕΛΠΙΔΑ Αστρομερίτη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών
εξακολουθεί να φιγουράρει ο
Καβενάγκι (ΑΠΟΕΛ) με 19 τέρματα,
έναντι 16 του Εντλοβού (ΑΝΟΡΘΩΣΗ).
ΚΟ ο οποίος αναζητεί τώρα εναγωνίως σανίδα σωτηρίας.
Τρίποντο βαθιάς ανάσας πήρε ο
ΕΡΜΗΣ ξεκολλώντας από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν ανταποκριθήκαμε στις
απαιτήσεις του αγώνα ανέφερε ο
προπονητής του ΑΡΗ Κώστας
Καϊάφας.
3η συνεχόμενη νίκη για την ΠΑΦΟ η
οποία απομακρύνεται ολοένα και
περισσότερο από την επικίνδυνη
ζώνη. Η ΔΟΞΑ παρουσιάζοντας τον
κακό εαυτό της υπέκυψε φυσιολογικά
στην ανωτερότητα του αντιπάλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΛΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μετά τον απευθείας υποβιβασμό
της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, ο
Σωτήρης Κόκκινος υπέβαλε την
παραίτηση του από την προεδρία
επικαλούμενος επαγγελματικούς
και προσωπικούς λόγους. Χρέη
προέδρου εκτελεί ο Δημήτρης
Τσίσσιος.

ERG_16-16_inn_8 & 9 3/8/16 11:07 AM Page 1

16

EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η μυστική ψηφοφορία κρίνει το αποτέλεσμα

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
με τη γραμματέα του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαια

1

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε με την
αφορμή την 8η Μαρτίου. Η ισότητα των
φύλων, και η παροχή ίσων ευκαιριών θα επιτευχθεί μόνο αν ο στόχος είναι, όχι απλώς αριθμητική ισότητα, αλλά η ουσιαστική αλλαγή στον
καταμερισμό της εξουσίας και των ευκαιριών. Η
Κύπρος είναι κράτος δικαίου με υψηλό οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, πολύ υψηλό, κατά
μέσο όρο, επίπεδο μόρφωσης, τόσο των ανδρών
όσο και των γυναικών, ιδιαίτερα στη νέα γενιά,
και η παροχή ίσων ευκαιριών είναι πλέον θέμα
ανάγκης, για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις
της σύγχρονης ζωής. Ας μην μας διαφεύγει το
γεγονός ότι, ο αποκλεισμός των γυναικών από
την ευκαιρία ισότιμης συμμετοχής και προσφοράς σημαίνει αποκλεισμό του μισού πληθυσμού
της γης.

2

Ποιες οι προτεραιότητες του Τμήματος
Γυναικών στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Σε μια περίοδο που η κοινωνία βάλλεται από
τις επιπτώσεις της οικονομικής, κοινωνικής και
θεσμικής κρίσης οφείλουμε να στοχεύσουμε στην
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους το οποίο
ουσιαστικά θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του συνόλου των πολιτών. Η αγορά εργασίας έχει ανάγκη τις δεξιότητες και των δύο
φύλων και ως εκ τούτου η προσοχή μας θα πρέπει να εστιασθεί στην ποιοτική απασχόληση.
Δηλαδή ο εργασιακός χώρος να είναι απαλλαγμένος από διακρίσεις και ανισότητες. Προς την
κατεύθυνση αυτή οι προτεραιότητες του Τμήματος εστιάζονται στη ενημέρωση των εργαζομένων γυναικών για τα δικαιώματα τους που προκύπτουν μέσα από τις νομοθεσίες αλλά και της
διαρκούς παρέμβασης με εισηγήσεις και προτάσεις προς στους πολιτειακούς αξιωματούχους
που υποβοηθούν στην προαγωγή της ισότητας.

Η

τύχη της Μεσολαβητικής Πρότασης για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, εξαρτάται από τη
βούληση των ίδιων των ξενοδοχοϋπαλληλων οι οποίοι κλήθηκαν να
τοποθετηθούν με μυστική ψηφοφορία μέσω των Επαρχιακών Γενικών Συνελεύσεων.

φωνίας είναι η διά νόμου κατοχύρωση του Ταμείου Προνοίας, των
Αργιών και του Πενθήμερου που

Ο γύρος των Συνελεύσεων άρχισε
στις 2 Μαρτίου και ολοκληρώνεται
αύριο Πέμπτη 10 Μαρτίου με την
συγκέντρωση στη Λάρνακα στις
4.30μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ.

√ Αύριο ολοκληρώνεται ο κύκλος
των Γενικών Συνελεύσεων

√ Ενώπιον των εργαζομένων
η Μεσολαβητική πρόταση
για ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης

αποτελούσαν πηγή τριβών και
συγκρούσεων. Αρνητικό θεωρείται

της πολιτικής για αντιμετώπιση
της κρίσης.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως
δήλωσε ότι η νομοθετική κατοχύρωση των τριών βασικών ωφελημάτων, τα οποία αποτελούσαν
διαχρονικά πηγή σύγκρουσης και
διασάλευσης των εργασιακών σχέσεων, διανοίγει προοπτικές και σε
άλλους κλάδους για παρόμοια
κατάκτηση.
Σημείωνεται ότι Μεσολαβητική
πρόταση έγινε αποδεκτή από τους
εργοδοτικούς συνδέσμους ΠΑΣΥΞΕ

3

Τι εννοείτε με τους όρους διακρίσεις και
ανισότητες. Ως κοινωνία εξακολουθούμε να
μεταχειριζόμαστε τα δύο φύλα ανισότιμα, με
αποτέλεσμα η γυναίκα, η οποία δεν υστερεί σε
μορφωτικό επίπεδο και προσόντα, να υποτιμάται
με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα στην αγορά
εργασίας και ευρύτερα στην κοινωνία. Η εκσυγχρονισμένη νομοθεσία η οποία καλύπτει σε ευρύτητα τα ζητήματα ισότητας δεν έφερε σημαντικές
αλλαγές στα ζητήματα προαγωγής της ισότητας.
Έχει διαφανεί από την καθημερινότητα ότι οι
αναχρονιστικές αντιλήψεις και τα στερεότητα
δημιουργούν δυστυχώς ισχυρές αντιστάσεις.

4

Το κεφάλαιο στερεότυπα και αντιλήψεις
πόσο επιδρά στις ανισότητες. Η βασική αιτία
για την αναχαίτιση της προόδου στην επίτευξη
ουσιαστικής ισότητας των φύλων και παροχής
ίσων ευκαιριών είναι οι βαθιά ριζωμένες οι
οποίες καταδυναστεύουν την κοινωνία μας. Η
αρχή πρέπει να γίνει μέσα από την παιδεία, τα
σχολεία, τη διδασκαλία και την κουλτούρα με την
οποία διαπλάθονται τα παιδιά για τους ρόλους
των δύο φύλων. Και βέβαια, από την ίδια την
οικογένεια. Δυστυχώς στα στερεότυπα είναι τόσο ισχυρά που
πολλές φορές οι νόμοι δεν
είναι ικανοί τα αντιμετωπίσουν ειδικότερα όταν
δεν υπάρχουν επαρκείς
μηχανισμοί που να εποπτεύουν την εφαρμογή
των νόμων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Η Μεσολαβητική Πρόταση προνοεί
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μέχρι το τέλος του 2018 με
αυξήσεις μισθών και ωφελημάτων.
Το μέγα θετικό της καταρχήν συμ-

η αδυναμία της συμφωνίας για
πλήρη επανάκτηση των παραχωρηθέντων εργατικών δικαιωμάτων
στους ξενοδόχους, στο πλαίσιο

και ΕΞΕΚ - ΣΤΕΚ. Αύριο Πέμπτη θα
γνωρίζουμε την τελική τοποθέτηση
των ξενοδοχοϋπαλλήλων των
συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΜΑΡΤΙΟΥ
Σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στις 5.μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ
Λεμεσού εκδήλωση - Διάλεξη
προς τιμήν της 8ης Μαρτίου.
Το θέμα «Γυμναστική του μυαλού»
θα αναλύσει η Σταυριάνα Αντωνίου
Χαιρετισμό θα απευθύνει
η Επαρχιακή
γραμματέας του
Τμήματος
Γυναικών ΣΕΚ
Λεμεσού
Κατερίνα
Παμπακά

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

