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• Με το βλέμμα στραμμένο στο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο

Ψηφίζω - Eπιβραβεύω - Tιμωρώ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΤΗ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ή

ρθε η ώρα οι πολίτες να
πάρουν την τύχη τους στα
χέρια τους και με τη ψήφο τους να
επιβραβεύσουν τους άριστους
τιμωρώντας αυτούς που συνέβαλαν στην καταστροφή του τόπου.
(Σελ. 2)

ΑΗΚ: ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
«ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ»

Τ

α βρήκαν προεδρικό και συντεχνίες ΑΗΚ. Ακυρώθηκαν τα
εξαγγελθέντα απεργιακά μέτρα.
Ικανοποίηση εξέφρασε ο πρόεδρος
της ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ - ΣΕΚ) Ανδρέας
Πανόρκος.

Η

ανάγκη διαφοροποίησης του Εργασιακού Συστήματος ώστε να συνάδει στα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα
της νέας εποχής, τονίσθηκε στη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ
που έγινε την Πέμπτη 31 Μαρτίου στο
μέγαρο του Κινήματος στο Στρόβολο.

σηματοδοτώντας ουσιαστικά το δρόμο
προς το συνέδριο το οποίο θα εκλέξει

Ήταν η τελευταία συνεδρία του Γενικού
Συμβουλίου πριν από το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 25-27 Μαϊου
2016.

4 Κορυφαίο ζήτημα
η διαφοροποίηση του Συστήματος
Εργασιακών Σχέσεων

Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε την Έκθεση Δράσης της απελθούσας τετραετίας
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Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
ενέκρινε την Έκθεση Δράσης
της απελθούσας τετραετίας

την πενταμελή γενική γραμματεία και
θα χαράξει τη γραμμή πλεύσης για την

επόμενη τετραετία.
Υπογραμμίσθηκε η ανάγκη να οδηγηθεί
το Κίνημα στο συνέδριο ενωμένο, μεγιστοποιώντας στο έπακρο την προσπάθεια αντιμετώπισης των τεράστιων
προκλήσεων της οικονομικής κρίσης
και της μεταμνημονιακής εποχής.
Σε απόφαση του το Γενικό Συμβούλιο,
καλεί την κυβέρνηση να επισπεύσει τα
αναπτυξιακά έργα για δημιουργία
θέσεων εργασίας, εντατικοποιώντας
παράλληλα την εκστρατεία για πάταξη
της αδήλωτης εργασίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης.
(Σελ. 8)

Με το βλέμμα στραμμένο στον Πενταδάκτυλο και την κατεχόμενη γη μας
• Ο Κυπριακός Ελληνισμός τίμησε την 61η επέτειο της έναρξης
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ

(Σελ. 4)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Β

ολές Ν. Μουϊζνιεκ του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της
Κυπριακής πολιτείας για την ακολουθητέα πολιτική φτωχοποίησης
των πολιτών και της επελθούσας
κοινωνικής περιθωροποίησης.

Με πανηγυρικές δοξολογίες, παρελάσεις και εκδηλώσεις σε πόλεις και χωριά της ελεύθερης Κύπρου,
ο Κυπριακός Ελληνισμός τίμησε την 61η επέτειο της επικής 1ης Απριλίου 1955. Επίκεντρο των εορτασμών ήταν η Λευκωσία. Η δοξολογία τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη, χοροστατούντος του
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος και άλλοι επίσημοι.
Αμέσως μετά τη δοξολογία οι επίσημοι μετέβησαν στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων στους τάφους των ηρώων
ενώ άγημα της Εθνικής Φρουράς απέδωσε τιμές.
Εκ μέρους της ΣΕΚ στεφάνι κατέθεσε ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
(Σελ. 9)
Στα Φυλακισμένα Μνήματα είναι θαμμένοι δεκατρείς ήρωες της ΕΟΚΑ, από
τους οποίους οι εννιά εκτελέστηκαν με
απαγχονισμό στις φυλακές, τρεις έπεσαν στο πεδίο της μάχης και ένας
πέθανε σε στρατιωτικό νοσοκομείο
μετά τον τραυματισμό του σε μάχη.

(Σελ. 5)

Οι βεβιασμένες νομοθεσίες είναι πάντα προβληματικές

Υ

πό την πίεση της έλλειψης χρόνου δεν πρέπει να
λαμβάνονται αποφάσεις για κορυφαία ζητήματα
που αφορούν είτε την οικονομία, είτε την αγορά
εργασίας, είτε οτιδήποτε άλλο που θεωρείται κρίσιμο και σημαντικό. Ιστορικά φαίνεται πως, οι βιαστικές αποφάσεις και οι μη καλά τεκμηριωμένες είναι
προβληματικές.
Τούτων λεχθέντων, η ΣΕΚ υπογραμμίζει πως, η βουλή
δεν έχει αυτή την ώρα τον επαρκή χρόνο για να ασχοληθεί σοβαρά και σε βάθος με το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πρέπει να δοθεί
ικανοποιητικός χρόνος για διάλογο και διαβούλευση
ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς της

εταίρους.
Άλλωστε, στη βάση των νέων κοινωνικοοικονομικών
δεδομένων, το θέμα των ουσιωδών υπηρεσιών πρέ-

• Το δικαίωμα της απεργίας στις ουσιώδεις
υπηρεσίες να συζητηθεί μετά τις βουλευτικές
εκλογές, όπως επίσης και η φορολογική
μεταρρύθμιση
πει να ενταχθεί στη συζήτηση για μια ευρύτερη διαφοροποίηση του συστήματος εργασιακών σχέσεων,
το οποίο φαίνεται ότι έχει ήδη κλείσει τον κύκλο του.
Οι κοινωνικοί εταίροι υπό την ευθύνη, εποπτεία και
καθοδήγηση του υπουργείου Εργασίας, οφείλουν να

συζητήσουν ανάμεσα σ’ άλλα και τη νομική υπόσταση των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες που γίνονται κυρίως από επιτήδειους εργοδότες που δεν σέβονται συνδικαλιστικά
και ανθρώπινα δικαιώματα.
Όλα αυτά τα θέματα, όπως επίσης και το θέμα που
προκύπτει από την ανάγκη μιας γενικής φορολογικής
μεταρρύθμισης, (που αυστηρά θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του τόπου),
πρέπει να συζητηθούν αμέσως μετά τις βουλευτικές
εκλογές. Με ηρεμία και νηφαλιότητα και με την πρόταξη σοβαρών και πειστικών επιχειρημάτων.
Ό,τι γίνει πριν από τις εκλογές θα είναι βεβιασμένο
και ελλειμματικό.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΑΤΗΚ

Ο

πρόεδρος των Οικολόγων έθεσε πριν
από λίγες ημέρες ένα σημαντικό ζήτημα που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, ενώ
πρέπει να σημάνει καμπάνες συναγερμού
και ανησυχίας. Ο Γ. Περδίκης είπε: «Στην
προσπάθειά μας να διερευνήσουμε τις
πιθανές επιπτώσεις που θα έχει σε θέματα ασφάλειας, το σχέδιο της Κυβέρνησης
για τη δημιουργία της εταιρείας CYTA ltd,
με αποτέλεσμα ιδιώτες να έχουν πρόσβαση σε θέματα ασφάλειας μέσω της CYTA, ο
προϊστάμενος της ΚΥΠ αποκάλυψε ότι
θέματα ασφάλειας υπάρχουν και σε υφιστάμενους παρόχους τηλεπικοινωνιών, τα
οποία δεν λήφθηκαν υπόψη και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαιτέρως,
γιατί φαίνεται ότι δημιουργούνται τρύπες
στην ασφάλεια, από το γεγονός ότι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις δεν έχουν μπει
σε ένα πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει
το απόρρητο των επικοινωνιών και να
αποτρέπει τις παρεμβάσεις από τις ξένες
δυνάμεις. Είναι προφανές ότι αυτές οι
τρύπες πρέπει να κλείσουν.
»Εμείς θεωρούμε ότι η επιμονή της Κυβέρνησης να περάσει ένα νομοσχέδιο που να
οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση ενός δυνατού
οργανισμού είναι εκ του πονηρού και κρύβει συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα.
Από την άλλη, πρέπει να στείλουμε ένα
μήνυμα προς τη διεύθυνση του οργανισμού
ότι δεν μπορούν να φέρουν ως πρόφαση
συνέχεια τον πολυδιαφημιζόμενο εκσυγχρονισμό της CYTA. Πρέπει και να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό». Τα θέματα
αφορούν αμεσότατα την Εθνική Φρουρά
και την Αστυνομία. Αυτά λαμβάνονται
υπόψη ή νοιάζονται μόνο για τις εκλογές;

Λ

ίγες μόνον εβδομάδες πριν από τις
βουλευτικές εκλογές του Μαϊου, η
ασύδοτη κομματοκρατία που ευθύνεται τα μέγιστα για την κατάντια του
τόπου, ζεί και βασιλεύει. Η πολιτική
αγυρτεία και η οικονομική λαμογιά
που επέφεραν την οικονομική τραγω-

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

δία και κατεπέκταση την κοινωνική
εξαθλίωση, παραμένει ατιμώρητη. Το
τραγικό μέσα σαυτό το θλιβερό σκηνικό είναι ότι οι πολίτες δεν αντιδρούν
παρά το γεγονός ότι είμαστε θερμόαιμος Μεσογειακός λαός. Φαίνεται ότι οι
πολίτες έχουν ναρκωθεί. Θέλετε η επικρατούσα εξαθλίωση, θέλετε η απογοήτευση για το απαισιόδοξο αύριο,
τους έχει καθηλώσει ψυχολογικά,
μετατρέποντας τους σε άβουλα όντα.
Αυτό το φαινόμενο είναι άκρως επικίνδυνο γιατί σε καιρούς κρίσιμους
για το κοινωνικοοικονομικό κι εθνικό
μέλλον του τόπου, οι ενεργοί πολίτες
λιγοστεύουν, αφήνοντας τα γεράκια
της κερδοσκοπίας και του πολιτικού
αμοραλισμού να δρούν ανενόχλητα.
Το ιλαροτραγικό είναι ότι τα πλείστα
κόμματα, προσκολλημένα στη διαχρο-

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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νική προσφιλή τους συνταγή, ενδιαφέρονται περισσότερο για τις επόμενες εκλογές και λιγότερο για τις επόμενες γενεές, αδιαφορώντας για τα
καυτά ζητήματα της καθημερινότητας. Οι περιθωροποιημένοι πολίτες
κλαίνε τη μοίρα τους αφού η ανεργία
δεν έχει σταματημό και το όνειρο για
μια θεση εργασίας παραμένει γράμμα
κενό.
Φρονούμεν, ότι τα πράγματα στο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο όπως
εξελίσσονται είναι δραματικά και δεν

• H θλιβερή κατάντια του τόπου
και το χρέος των ενεργών πολιτών
αφήνουν ουσιαστικά περιθώρια
αισιοδοξίας. Ή καλύτερα, επιτρέπουν
στο υφιστάμενο κομματικό και οικονομικό κατεστημένο να συνεχίζει απρόσκοπτα την φαύλη πρακτική του.
Μοναδικό φώς στην άκρη της σκοτεινής σήραγγας είναι η αφύπνιση του
λαού ο οποίος καλείται χωρίς κομματικές παρωπίδες και κοινωνικές αποχρώσεις να βρεί τρόπους αντίδρασης
στα όσα τεκταίνονται γύρω του.
Καλείται η κοινωνία των πολιτών να
συνασπιστεί πέραν και πάνω από
ψευδεπίγραφες ιδεολογίες και κομματικέ ντιρεκτίβες με στόχο να επιφέρει
πλήγματα στο σάπιο κατεστημένο που

λυμαίνεται τον παραγόμενο πλούτο.
Με μοναδικά όπλα την τιμιότητα, την
φιλοπατρία, και την αλληλεγγύη, οι
ενεργοί πολίτες καλούνται να κρατηθούν όρθιοι πρωτοστατώντας στη
δημιουργία μετώπου κατά της φαυλοκρατίας και της εκδηλούμενης πατριδοκαπηλίας η οποία θα κορυφώνεται
ενόσω πλησιάζουμε προς την εκλογική αναμέτρηση.
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι κάποια
κόμματα δοκιμάσθηκαν κι απέτυχαν,
άλλα μερικώς και άλλα παταγωδώς.
Νέα κόμματα έχουν δημιουργηθεί με
σημαία την πολιτική κάθαρση, την
τιμωρία των ενόχων και συνενόχων
της οικονομικής τραγωδίας και την
εξυγίανση της δημόσιας ζωής.
Ο κατακρεουργημένος λαός τώρα
ξέρει. Δεν έχει δικαιολογητικά αυτή
την φορά αν στην βουλή στείλει διεφθαρμένους, ανάξιους ή πατριδοκάπηλους. Άς προσέξει λοιπόν γιατί ο
τόπος δεν αντέχει άλλη μαστίγωση.
Ήρθε η ώρα ο πολίτης να αφήσει τη
ραστώνη του καναπέ και να συμμετάσχει αθρόα στην εκλογική διαδικασία
επιβραβεύοντας τους άριστους και
τιμωρώντας τους κομματικούς υποτακτικούς, νέους ή μη, που στέκουν
σούζα μπροστά στις ντιρεκτίβες του
κομματικού ηγήτορα που θέλει να
ελέγχει τα πάντα και να καθορίζει το
πολιτικό παιγνίδι κατά το δοκούν.

Μας στοιχειώνουν ακόμη σοβαρές ανισότητες

Τα τρία που πρέπει να γίνουν
Βάρεσε υποχώρηση η Κυβέρνηση στα
θέματα της ΑΗΚ και της CYTA. Μπροστά
στην απειλή των συντεχνιών της ΑΗΚ για
επ’ αόριστον απεργία από τις 6 Απριλίου,
που θα οδηγούσε σε μπλακ-άουτ, ο Πρόεδρος ανέλαβε δράση και ικανοποίησε «τις
ανησυχίες» των συντεχνιών για το θέμα
του διαχωρισμού της ΑΗΚ και οι συντεχνίες με τη σειρά τους αποφάσισαν άρση
των απεργιακών μέτρων. Συγκεκριμένα, ο
Πρόεδρος δέχτηκε τη θέση των συντεχνιών
να προχωρήσει ο λειτουργικός και λογιστικός διαχωρισμός της ΑΗΚ και παρέπεμψε στις ελληνικές καλένδες το θέμα του
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, που αποτελεί
κόκκινο πανί για τους υπαλλήλους, αφού
θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε τελική αποκρατικοποίηση της Αρχής Ηλεκτρισμού.
Την ίδια ώρα ο Χάρης απέσυρε τα πέντε
νομοσχέδια που βρίσκονταν ενώπιον της
Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και
αφορούσαν την ιδιωτικοποίηση της CYTA,
λόγω των ενστάσεων που έχουν εκφραστεί
από την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ωστόσο, εκείνο που έχει
σημασία είναι να εργαστούν όλοι για
μεταρρύθμιση, εκσυγχρονισμό και αποκομματικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών.
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κ

ατά καιρούς, κύκλοι, καθοδηγούμενοι από πατριαρχικές αντιλήψεις ή ακόμη και συνάνθρωποί μας,
παρασυρόμενοι από την ημιμάθεια ή
την άγνοια, προσπαθούν να παρουσιάσουν τη μάχη για την ισότητα ως
παρωχημένη. Οι αριθμοί, ωστόσο,
τους διαψεύδουν.

σε 76 χώρες υπάρχει νομοθεσία σχετική με την ενδοοικογενειακή βία και
μόνο σε 57 από αυτές συμπεριλαμβάνεται η σεξουαλική βία.

• Τα τελευταία 50 χρόνια, μόνο το
7,4% των χωρών είχαν, έστω μια
φορά, γυναίκα επικεφαλής της κυβέρνησής τους.

• Οι γυναίκες σήμερα κινδυνεύουν
περισσότερο από βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, παρά από τον πόλεμο,
τον καρκίνο ή τα τροχαία ατυχήματα.

• Το 70% των φτωχών ανθρώπων του
πλανήτη είναι γυναίκες.

Χρειάζεται συνεχή δράση και διεκδί-

• 130 εκατομμύρια γυναίκες, που βρίσκονται σήμερα εν ζωή, υπολογίζεται
ότι έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των
γεννητικών τους οργάνων.

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέα Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

κηση γιατί υπάρχει αρκετός δρόμος
να διανύσουμε μέχρι να αποκτήσουν
οι γυναίκες ΙΣΑ δικαιώματα.
Μερικά από τα συγκλονιστικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα Παγκοσμίως
και μαρτυρούν για τη σκληρή πραγματικότητα είναι τα ακόλουθα:

• 15 εκατομμύρια μικρά κοριτσάκια
εξαναγκάζονται κάθε χρόνο να
παντρευτούν.
• Σε δέκα χώρες, οι γυναίκες είναι
αναγκασμένες, διά νόμου, να υπακούν
τους συζύγους τους.
• Διεθνώς, μόνο το 24% των υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων καταλαμβάνονται από γυναίκες.

• Μια στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως
πέφτει θύμα βιασμού ή ξυλοδαρμού
κατά τη διάρκεια της ζωής της.

• Από το σύνολο των ωρών εργασίας
παγκοσμίως, τα δύο τρίτα δουλεύονται από γυναίκες. Όμως, κερδίζουν
μόνο το 10% του παγκόσμιου εισοδήματος.

• Μια στις τέσσερις γυναίκες βιώνει
ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, μόνο

• Μόνο το ένα πέμπτο όλων των βουλευτών του κόσμου είναι γυναίκες.

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

• Οι γυναίκες που πεθαίνουν κάθε
χρόνο λόγω έμφυλης βίας, υπολογίζονται μεταξύ 1.5 και 3 εκατομμυρίων.
• Ετησίως πωλούνται για σκοπούς
πορνείας 700 χιλιάδες ως 4 εκατομμύρια γυναίκες.
• Τα δύο τρίτα των αναλφάβητων
παγκοσμίως είναι γυναίκες. Περίπου
41 εκατομμύρια κορίτσια δεν έχουν
αυτή τη στιγμή πρόσβαση σε βασική
εκπαίδευση.
Σημειώνεται πως η Κύπρος το 2015,
βρισκόταν στην 95η από 142 χώρες,
σε ότι αφορά την επίτευξη ισότητας.
Στον τομέα της οικονομικής συμμετοχής και των ευκαιριών, η χώρα μας
βρίσκεται στην 75η θέση παγκοσμίως,
αν και βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά,
στην 103η θέση, σε ότι αφορά τις
γυναίκες νομοθέτες, υψηλόβαθμους
αξιωματούχους και διευθυντές.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η

Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη
μείωση στα ποσοστά ανεργίας σε
σύγκριση με τα στοιχεία του περασμένου έτους, σύμφωνα με την Eυρωπαική
Στατιστικη Υπηρεσία. [Eurostat ] Σε
σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το
ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο του
2016 μειώθηκαν σε είκοσι τέσσερα
κράτη μέλη , και οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο ( από
16,6 % σε 12,6 % ) , στην Ισπανία ( από
23,2 % σε 20,4 % ) και τη Βουλγαρία (
από 9,8 % σε 7,4 % ) .
Η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο Βέλγιο και αυξήθηκε στην Αυστρία ( από
5,4 % σε 6,0 % ) τη Λετονία ( από 9,7 %
έως 10,1 % ) και τη Φινλανδία ( από 9,1
% σε 9,2 % ).
Στην Κύπρο οι άνεργοι έφτασαν τους
52.000 το Φεβρουάριο του 2016 ( 12,6 %
) . Στη ζώνη του ευρώ ( EA19 ) το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας ήταν 10,3 % το Φεβρουάριο του
2016 από 10,4 % τον Ιανουάριο του

Μειώθηκε η ανεργία κατά 4%
τον τελευταίο χρόνο
2016 και από 11,2 % το Φεβρουάριο του
2015. Πρόκειται για το χαμηλότερο
ποσοστό καταγράφηκε στη ζώνη του
ευρώ από τον Αύγουστο του 2011.
Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 28
ήταν 8,9 % το Φεβρουάριο του 2016

• Η Κύπρος κατέγραψε
τη μεγαλύτερη μείωση
στα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ

σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο
του 2016 και κάτω από το 9,7 % του
Φεβρουαρίου του 2015. Πρόκειται για το
χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε
το στην ΕΕ από το Μάιο του 2009.
Η Eurostat εκτιμά ότι 21.651.000 άνδρες

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΗΝΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Η Συνεργατική Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ
δέχεται αιτήσεις από μέλη, για τη χορήγηση εξήντα (60) νέων υποτροφιών για
τις σπουδές των τέκνων τους, σε πανεπιστήμια ή πολυτεχνεία στη Κύπρο ή
στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
1. Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης
Δικαιούχοι είναι τέκνα μελών της Εταιρείας που πληρούν τους πιο κάτω
όρους:
(α) Έχουν αποφοιτήσει από σχολές Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό τουλάχιστο 18 (στα 20) και διαγωγή Κοσμιωτάτη, ή κατέχουν πιστοποιητικά
επιτυχίας στις εξετάσεις GCE, σε όχι λιγότερα από τρία θέματα A LEVEL
από τα οποία τουλάχιστο το ένα να είναι με βαθμό Β και τα υπόλοιπα δύο
με βαθμό C, και

και γυναίκες στην ΕΕ ήταν άνεργοι, εκ
των οποίων 16.634.000 ήταν στη ζώνη
του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο
του 2016 ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 59.000 στην ΕΕ και κατά
39.000 στη ζώνη του ευρώ . Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2015, η ανεργία μειώθηκε κατά 1.971.000 στην ΕΕ
και 1.303.000 στη ζώνη του ευρώ .

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
παρατηρούνται στην Ελλάδα ( 24,0 % το
Δεκέμβριο του 2015) και την Ισπανία (

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• Ηλεκτρονική αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
σε ορισμένα επαγγέλματα, σε πρώτη φάση

Τ

έθηκε σε εφαρμογή στις 18 Ιανουαρίου 2016 ο θεσμός της Ευρωπαικής
επαγγελματικής ταυτότητας σε συνδυασμό με την πανευρωπαική ηλεκτρονική διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.
Με την εξέλιξη αυτή,η άσκηση ενός
επαγγέλματος σε άλλη χώρα της ΕΕ
καθίσταται ευκολότερη για νοσηλευτές
γενικών καθηκόντων, φαρμακοποιούς,
φυσικοθεραπευτές, οδηγούς ορειβασίας
και κτηματομεσίτες, χάρη στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (EPC).
Με τηνταυτότητα αυτή, τα προσόντα
των επαγγελμάτων αυτών μπορούν να
αναγνωριστούν αποτελεσματικότερα σε
άλλη χώρα της ΕΕ . Η αξιολόγηση θα

Παραχωρούνται ετησίως εξήντα (60) υποτροφίες ύψους €1.500,00(χίλια
πεντακόσια ευρώ) / έκαστη μόνο μια φορά.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως παραλάβουν το σχετικό έντυπο
από τα Καταστήματα Εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας, το οποίο μαζί με τα
αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016.
Τα ποσά των υποτροφιών θα κατατεθούν σε λογαριασμό όψεως Ταμιευτηρίου που θα ανοιχθεί για κάθε επιτυχόντα φοιτητή. Επίσης θα εκδοθεί χρεωστική κάρτα Centro Student, η οποία θα συνδεθεί με τον λογαριασμό.
Η Χρεωστική κάρτα Centro Student αντικαθιστά τα μετρητά και τις επιταγές
και επιτρέπει την ανάληψη μετρητών χωρίς χρέωση από όλα τα ATM στην
Κύπρο και το εξωτερικό.

εργαστούν, με ευκολότερο και ταχύτερο
τρόπο, εκεί όπου χρειάζονται, απαιτούνται και εκτιμώνται τα προσόντα
τους. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο που
θα έχει οφέλη όχι μόνο για τους επαγγελματίες αλλά και για όσους έχουν
ανάγκη τις υπηρεσίες τους. Είναι ένα
ακόμη χειροπιαστό όφελος της ενιαίας
αγοράς της ΕΕ».
Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα
δεν είναι μια πλαστική κάρτα, αλλά ένα
ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την πρώτη πλήρως διαδικτυακή πανευρωπαϊκή διαδικασία για την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Λειτουργεί μέσω του καθιερωμένου συστήματος πληροφόρησης για
την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) και επιτρέπει
στους επαγγελματίες να επικοινωνούν
με τις αρμόδιες αρχές μέσω ασφαλούς
δικτύου.
Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και ο μηχανισμός
έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν
σημαντικά επιτεύγματα του εκσυγχρονισμού της οδηγίας για την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων.

3. Κατανομή αριθμού υποτροφιών

Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων αξιολογούνται από την Επιτροπεία της
Εταιρείας και κατατάσσονται σε σειρά επιτυχίας με μόνο κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση (Γενικό βαθμό απολυτηρίου ή πιστοποιητικά επιτυχίας
στις εξετάσεις GCE) ως αναφέρεται στο σημείο (1) πιο πάνω.

Η ανεργία των νέων το Φεβρουάριο του
2016 έφτασε τα 4.381.000 άτομα (
κάτω των 25 ετών ) στην ΕΕ , εκ των
οποίων 3.011.000 στη ζώνη του ευρώ .
Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2015,
η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 428
000 στην ΕΕ και κατά 219 000 στη ζώνη
του ευρώ . Το Φεβρουάριο του 2016 το
ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 19,4
% στην ΕΕ και 21,6 % στη ζώνη του ευρώ
, σε σύγκριση με 20,9 % και 22,7 % αντίστοιχα το Φεβρουάριο του 2015.

«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ» ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

2. Αριθμός και ύψος υποτροφιών

4. Επιλογή των δικαιούχων

20,4 % ).

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν
στη Γερμανία ( 4,3 % ) και την Τσεχική
Δημοκρατία ( 4,5%).

(β) Φοιτούν στο δεύτερο έτος σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο.

Η κατανομή των (60) υποτροφιών μεταξύ των αποφοίτων Σχολών Μέσης
Εκπαίδευσης και κατόχων Πιστοποιητικών Επιτυχίας στις εξετάσεις G.C.E.,
γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων κάθε κατηγορίας, που πληρεί την ελάχιστη βαθμολογία (όπως καθορίζεται στο σημείο 1).

3

γίνεται βάσει των υφιστάμενων κανόνων, αλλά ο μηχανισμός θα απλουστευθεί μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.
Ταυτόχρονα, προβλέπονται διασφαλίσεις για την αποτροπή καταχρήσεων: η
δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης
προειδοποίησης εξασφαλίζει ότι οι
ασθενείς και οι καταναλωτές της ΕΕ
συνεχίζουν να προστατεύονται επαρκώς. Εφόσον τεθεί σε εφαρμογή και, με
βάση την πρακτική εμπειρία όσον
αφορά τη λειτουργία της, η EPC μπορεί
να επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλους
κλάδους επαγγελματιών που δύνανται
να μετακινηθούν στο εξωτερικό.
Η Επίτροπος Elżbieta Bieńkowska, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις
ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι με
τα κατάλληλα προσόντα να μπορούν να

Ουσιαστικά η ΕΕΤ αποτελεί πιστοποιητικό απόδειξης ότι τα επαγγελματικά
προσόντα ενός επαγγελματία έχουν
αναγνωριστεί από τη χώρα στην οποία
απευθύνεται για να εργαστεί. Αυτό
περιλαμβάνει αριθμό αναφοράς τον
οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο
ενδιαφερόμενος εργοδότης, ώστε να
ελέγξει την εγκυρότητά του, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Στο έγγραφο
του, το αρμόδιο υπουργείο σημειώνει
ότι τα πλεονεκτήματα της ΕΕΤ ειναι τα
εξής δύο:
• Οι αρχές της χώρας του επαγγελματία
βοηθούν με την αίτησή του και ελέγχουν
αν είναι ορθή και πλήρης και πιστοποιούν τη γνησιότητα των εγγράφων που
επισηνάπτη ο αιτητής.
• Αν στο μέλλον ο αιτητής αποφασίσει
να εργαστεί σε κάποια χώρα της Ε.Ε., ο
φάκελος του θα υπάρχει στο σύστημα
ΙΜΙ και δεν θα απαιτηθεί να υποβάλει εκ
νέου τα έγγραφά του, εξοικονομώντας
έτσι χρόνο.
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Υιοθετούνται νέα αξιοκρατικά κριτήρια
για προσλήψεις στην αστυνομία

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τα βρήκαν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Συντεχνίες Αρχής Ηλεκτρισμού

ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΗΚ

• Καταργείται η προσωπική συνέντευξη

Ν

έα κριτήρια για προσλήψεις αστυφυλάκων και ειδικών αστυφυλάκων προωθεί η Κυβέρνηση με τροποποιητικούς κανονισμούς οι οποίοι προωθούνται στη
Βουλή. Οι αποφάσεις για αποδέσμευση θέσεων αναμένονται μετά τις Βουλευτικές εκλογές.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου σε δηλώσεις
μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανέφερε ότι εισάγεται η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία
ως πρωταρχικό κριτήριο επιλογής και μηδενίζεται η
υποκειμενική κρίση.
Ανέφερε ότι έχει αποφασιστεί η κατάργηση των προσωπικών συνεντεύξεων και με αυτό το τρόπο περιορίζονται
οι διαδικασίες σε κριτήρια που είναι καθαρά επιστημονικά και εντελώς αντικειμενικά.
“Παραμένουν οι εξετάσεις, δηλαδή οι εξετάσεις στο γνωσιολογικό μέρος οι οποίες θα γίνονται, όπως σήμερα
καθορίζεται στο κανονισμό, από την επιτροπή εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, στα ίδια ακριβώς κριτήρια
των εξετάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το κριτήριο των εξετάσεων είναι το κριτήριο επιλογής που θα
καθορίζει και τη σειρά των υποψηφίων οι οποίοι θα
κριθούν κατάλληλοι κατ εφαρμογή των άλλων κριτηρίων”, ανέφερε.

• Σύντομα θα
προκηρυχθούν
600 θεσεις

Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι
για πρώτη φορά εισάγονται
νέες, αναβαθμισμένες αθλητικές εξετάσεις / ασκήσεις
που επιτρέπουν να διαπιστωθεί η ικανότητα κάποιων να ανταποκριθούν στις
υψηλές απαιτήσεις που επιβάλλεται να λαμβάνονται
υπόψη για σκοπούς καταλληλότητας. Καταργούνται
δηλαδή οι αθλητικές εξετάσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα γιατί κρίθηκε ότι το επίπεδό τους δεν ήταν τέτοιο που
να μπορούσε να καταδείξει την καταλληλότητα κάποιου,
σημείωσε.
Όπως εξήγησε ο Υπουργός εισάγεται ο δείκτης μάζας
σώματος ώστε η επιλογή να γίνεται από πρόσωπα που
έχουν εκείνη τη μάζα σώματος για να μπορούν να ανταποκριθούν και αποκλείονται με αυτό το τρόπο κάποιοι
που είναι υπέρβαροι και αδυνατούν να ανταποκριθούν
πλήρως στα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του αστυνομικού, αυξάνεται το ύψος από 1.60μ σε 1.65μ για τις
γυναίκες και από 1.65μ για άνδρες σε 1.70μ.
Επιπρόσθετα εισάγονται για πρώτη φορά ψυχομετρικές
εξετάσεις που θα κρίνουν την καταλληλότητα ενός εκάστου υποψηφίου για να ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις και τις ιδιάζουσες καταστάσεις που έχει να
αντιμετωπίσει καθώς και τη δυνατότητά του σε θέματα
σεβασμού του νόμου, της τάξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της τιμιότητας και περιορίζοντας με τον τρόπο
αυτό τις περιπτώσεις διαφθοράς.
“Είναι δοκιμασία [test] που εφαρμόζουν πολλές σύγχρονες αστυνομίες σήμερα, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και
με βάση εκθέσεις αξιολόγησης είναι κατάλληλα και ειδικά για τα σώματα ασφαλείας”, ανέφερε.
Ο Υπουργός είπε ότι αν κάποιος δεν περάσει τα τεστ
αυτά, θα είναι ακατάλληλος και θα αποκλείεται.
Εξήγησε ότι η επιλογή των ατόμων στα πλαίσια του διορισμού θα γίνεται με βάση το αντικειμενικό κριτήριο των
γραπτών εξετάσεων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο
αυτό μια διαδικασία που είναι αντικειμενική και καθόλα
αξιοκρατική.
”Θέλουμε να δώσουμε σαφές μήνυμα προς όλη τη κοινωνία και τα μέλη της Αστυνομίας ότι προσπάθεια και
στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε όσο το δυνατό γίνεται
πιο αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια, περιορίζοντας την υποκειμενική κρίση στην περίπτωση των προσλήψεων γιατί έχει υποκατασταθεί η ανάγκη να αξιολογηθεί κάποιος με προσωπική συνέντευξη μέσα από αυτά
τα τεστ που αναφέρθηκα και θα κρίνουν την καταλληλότητα του”, ανέφερε ο κ. Νικολάου.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι με αυτό τον τρόπο, θα
μπορεί να γίνεται επιλογή κατάλληλων προσώπων με
ένα ορθολογικό συνδυασμό της γνώσης, της ψυχικής
σταθερότητας και της καλής φυσικής κατάστασης.
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Α

ποσοβήθηκε, προς το παρόν
τουλάχιστον,ο κίνδυνος εργασιακού βραχυκυκλώματος στην
ΑΗΚ, μετά την συνάντηση των
κλαδικών συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από
μία βδομάδα. Οι συντεχνίες ικανοποιήθηκαν πλήρως από τις διευκρινίσεις που πήραν από τον Πρόεδρο. Για το μέλλον του οργανισμού. Ως εκ τούτου απέσυραν τα
εξαγγελθέντα απεργιακά μέτρα
που θα ξεκινούσαν.

μητους παράγοντες του τομέα και
με αίσθημα ευθύνης λέμε στον
κυπριακό λαό ότι δεν θα υπάρξει
μπλακ άουτ», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση αν αποκλείεται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός, ο κ. Θεοδούλου είπε ότι «θα σταθμιστεί
την κατάλληλη στιγμή εάν ο οργα-

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, στην
παρουσία του Υπουργού Ενέργειας
Γιώργου Λακκοτρύπη, του ΓΔ του
Υπουργείου και κλιμακίου του ΔΣ
της ΑΗΚ, εξήγησε στις συντεχνίες
του οργανισμού την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία
προνοούσε μια σειρά προϋποθέσεων πριν την εξέταση πιθανής
απόφαση για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΗΚ.
«Ο Πρόεδρος άκουσε προσεκτικά
τις ανησυχίες των συντεχνιών και
εις απάντηση ανέλυσε διεξοδικά
την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου στις 11 Ιανουαρίου
2016, ακολούθησε ένας γόνιμος
και παραγωγικός διάλογος κατά
τη διάρκεια του οποίου οι συντεχνίες της ΑΗΚ ικανοποιήθηκαν για
τις εξηγήσεις και τις αποφάσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου», ανέφερε σε δηλώσεις μετά το πέρας
της συνάντησης ο Αναπληρωτής
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Δ.Σ. ΑΗΚ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής,
Όθωνας Θεοδόλου εξέφρασε ικανοποίηση για την «ευτυχή κατάληξη που είχε η διαφορά στον Οργανισμό» και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «για την
καταλυτική παρέμβασή του στο να
επιλυθεί το πρόβλημα», όπως
είπε.
«Με τις διευκρινίσεις που έχουν
δοθεί ξεκαθαρίζει εντελώς το
τοπίο, δίνεται ο απαραίτητος
χρόνος στην ΑΗΚ να υλοποιήσει
στην πράξη το λειτουργικό και
λογιστικό διαχωρισμό που έχει
ξεκινήσει, δίνεται επίσης χρόνος
στον τόπο και στο κράτος να επανεξετάσει τους διάφορους αστάθ-

τη ΡΑΕΚ, μιλούσε για μια περίοδο
των 3 και 4 ετών.

Αποσύρεται ο ΔΟΚΕ;
Εξάλλου, ο κ. Πανόρκος ανέφερε
ότι επιπρόσθετος λόγος που οι
συντεχνίες ικανοποιήθηκαν είναι
«γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας διαβεβαίωσε
ότι θα προσπαθήσουν
να αξιοποιήσουν και να
διατηρήσουν τις οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις
μας έχει δώσει η ΕΕ και
ότι η ΑΗΚ θα αφαιρεθεί
ή ακόμα θα αποσυρθεί
το νομοσχέδιο ΔΟΚΕ, το
οποίο ήταν για μας εξίσου καταστροφικό».

ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ
Από την πλευρά του, μιλώντας εκ μέρους των συντεχνιών της ΑΗΚ, ο
Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ [ΟΗΟ – ΣΕΚ ] Ανδρέας Πανόρκος, εξέφρασε
ικανοποίηση και εκτίμηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις
εξηγήσεις και διευκρινήσεις που έδωσε για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
«Το πιο σημαντικό», είπε, «είναι ότι ο Οργανισμός μας παραμένει
καθετοποιημένος, σωστά λειτουργικά και διαχειριστικά διαχωρισμένος, σύμφωνα βέβαια με ρυθμιστικές αποφάσεις και κάτω από τη
εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής.
«Από τις διευκρινίσεις και το ξεκαθάρισμα των θέσεων που έχει γίνει
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πιστεύω ότι οι συναδέλφοί μας θα
ικανοποιηθούν όταν τους μεταφέρουμε», είπε χαρακτηριστικά.
νισμός πετύχει στον εγχείρημα
που έχει ξεκινήσει και αποδώσει ο
λειτουργικός και λογιστικός διαχωρισμός και ικανοποιεί το ΡΑΕΚ,
τότε δεν υπάρχει λόγος να επανεξεταστούν άλλα ενδεχόμενα».
Ο χρόνος, σημείωσε, που είχε
ζητήσει ιστορικά το ΔΣ και σε
αυτό υπήρχε μια συμφωνία από

Το νομοσχέδιο ΔΟΚΕ (Νόμος που
διέπει τις εργασίες των Δημοσίων
Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων), είχε κατατεθεί βάσει του
νόμου περί δημοσιονομικής ευθύνης (νόμος ομπρέλα) , στο πλαίσιο
του μνημονίου και εκκρεμεί στη
Βουλή από τις αρχές του 2015.

Νέα μείωση της τάξης του 8% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

Ο

ι διατιμήσεις της ΑΗΚ σημείωσαν νέα μείωση της
τάξης του 8% περίπου. Η μείωση αυτή αφορά τη
χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για
τον μήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με αντίστοιχη
κατανάλωση σε λογαριασμό της ΑΗΚ ένα μήνα προηγουμένως.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συγκριτικές συνολικές
μειώσεις στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών τους τελευταίους δώδεκα μήνες είναι της
τάξης του 24%, τα τελευταία δυο χρόνια γύρω στο
39%, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια έχει φτάσει το
48%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών
των καυσίμων διεθνώς αλλά και στη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της ΑΗΚ.

Επισυνάπτεται κατάσταση υπολογισμού συγκριτικού
ενδεικτικού λογαριασμού οικιακού καταναλωτή με
κατανάλωση 800kWh για τα τελευταία τρία χρόνια.
Για παράδειγμα, ένας οικιακός πελάτης με συνολική
κατανάλωση 800kWh, που είναι η κατανάλωση για
ένα μέσο νοικοκυριό διάρκειας δυο μηνών, θα πληρώσει €114 φέτος τον Απρίλιο, ενώ πέρσι τον Απρίλιο
με την ίδια κατανάλωση θα πλήρωσε €150.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η τιμή χρέωσης της οικιακής κιλοβατώρας είναι στον μέσο όρο της τιμής χρέωσης της κιλοβατώρας των 28 Χωρών-Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι ηλεκτρικά
είμαστε ένα μικρό και απομονωμένο σύστημα, πλήρως εξαρτώμενοι από τα υγρά καύσιμα.
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Επισημάνσεις με σαφή μηνύματα για Κύπρο

Aιτήσεις για το Επίδομα Τέκνου
και Μονογονεϊκής Οικογένειας
για το 2016

Έκθεση Μουίζνιεκς: Η κρίση έπληξε σοβαρά τα ανθρώπινα
δικαιώματα με πρώτα θύματα τις ευάλωτες ομάδες

α νέα έντυπα αιτήσεων για την παροχή επιδόματος τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας για το
2016, είναι διαθέσιμα στο κοινό σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Το έντυπο αίτησης για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας (ενιαίο έντυπο) μπορεί να εξασφαλιστεί από τα γραφεία της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Τεύκρου 6, 1066
Λευκωσία), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε
όλη την Κύπρο, τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία
(Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου) καθώς
και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων:
http://www.mlsi.gov.cy.
Συμπληρωμένες
αιτήσεις με όλα
τα απαραίτητα
έγγραφα υποβάλλονται στην
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
στην ανωτέρω
διεύθυνση, στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης
του
Πολίτη σε όλη
την Κύπρο και
στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία (Λευκωσίας,
Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου). Επίσης, οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 1489 Λευκωσία.
Σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν επίδομα τέκνου σε μηνιαία
βάση, θα καταβληθεί αυτόματα και κατ΄εξαίρεση το
επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας, μέχρι
και τον Απρίλιο 2016, νοουμένου ότι, βάσει των
στοιχείων της περσινής αίτησής τους, το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα τους δεν ξεπερνούσε τις
€39.000.

Ο

ρισμένες κοινωνικές ομάδες,
ειδικότερα παιδιά, γυναίκες
και ηλικιωμένοι, έχουν επηρεαστεί
κρίσιμα από την οικονομική κρίση
και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προσαρμογή.
Αυτό επισημαίνει στην πρόσφατη
έκθεση του ο αρμόδιος Επίτροπος
του Συμβουλίου της Ευρώπης Νιλς
Μουίζνιεκς διατυπώνοντας την
ανησυχία του για τις ελλείψεις
που διαπιστώνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην εφαρμογή
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Κύπρο.
Καλεί την πολιτεία να προσεγγίσουν με γνώμονα τα ανθρώπινα
δικαιώματα τις επιδράσεις από τα
μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται στην Κύπρο
Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της
Ευρώπης «παρατηρεί μιαν ανησυχητική τάση σ' ό,τι αφορά την
αύξηση της παιδικής ανέχειας
στην Κύπρο». Ειδικότερα, εκφράζει
ανησυχία για τις επιπτώσεις από
τα μέτρα λιτότητας στα δικαιώματα των παιδιών σε σχέση με την
εκπαίδευση. Γι' αυτό και καλεί τις
Αρχές να προχωρήσουν σε μια πιο
ενδελεχή μελέτη των περικοπών
στους προϋπολογισμούς και των
επιπτώσεων που μπορεί να προκύπτουν σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι ίσες ευκαιρίες και η κοινωνική ένταξη παιδιών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.
«Τα οικονομικά μέτρα δεν πρέπει
να οδηγούν στη διαγραφή θετικών
δράσεων προς όφελος των μη
προνομιούχων παιδιών», σημειώνεται στην έκθεση.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Βήμα αναγνωστών
«Νεκροθάφτες» της Παιδείας

Φ

αίνεται ότι, το υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατάντησαν πέτρα καταφυγής
της λαγωσίς. Διαφορετικά, δεν θα αλώνονταν από
τον κάθε κομματικό παρατρεχάμενο που πρώτη του
έγνοια είναι να εισάξει καινά δαιμόνια κάνοντας
δοκιμές και πειράματα πάνω στο πανεπιστήμιο,
σάμπως και είναι γυναικεία μήτρα που θα συλλάβει
εξωμητρίως.
Πρώτα ήταν η απόφαση για κατάργηση των ενιαίων
εξετάσεων. Ύστερα ήταν η απόφαση για ενοποίηση
ενιαίων και προεισαγωγικών εξετάσεων. Πρόσφατα,
εσυζητείτο ο διαχωρισμός των εξετάσεων. Τώρα
μελετάται η εισδοχή στα δημόσια πανεπιστήμια
αποφοίτων των ιδιωτικών σχολών με «ειδικές εξετάσεις κατάταξης».
Κι εγώ που απορώ, γιατί, εφόσον το πανεπιστήμιο
μας συγκρίνεται ανάμεσα στα 20 καλύτερα του
κόσμου γιατί κάποιοι «νεκροθάφτες» της Παιδείας
μας επιμένουν στην καταστρατήγηση της ισονομίας,
της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αξιοκρατίας και
υποσκάπτουν το δημόσιο σχολείο θέτοντας σε κίνδυνο το κύρος των προεισαγωγικών εξετάσεων;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Πέρα Ορεινής

Εξίσου αρνητική είναι και η εικόνα
που προκύπτει μέσα από την έκθεση σ' ό,τι αφορά τις γυναίκες. Σύμφωνα με την έκθεση, «ο Επίτροπος
παρατηρεί τη διατήρηση των διακρίσεων που υπόκεινται οι γυναίκες στην Κύπρο, ειδικότερα σ' ό,τι
αφορά μισθούς και πρόσβαση σε
πλήρη εργοδότηση». Ακόμα αναφέρει πως λόγω της οικονομικής κρίσης έχει «χειροτερέψει το ανισοζύγιο μεταξύ των φύλων».
Ο Επίτροπος καλεί την Κύπρο να
πραγματοποιήσει συστηματική
ανάλυση δεδομένων και «να προ-

Ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που έχει η οικονομική κρίση
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίνει μέσα από την τελευταία
έκθεσή του ο αρμόδιος Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην έκθεσή του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Κύπρο, ο Νιλς Μουίζνιεκς αναφέρει πως υπήρξαν φαινόμενα
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα ανάμεσα
στα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους.

χωρήσει σε θετικά μέτρα προς
όφελος των γυναικών, προκειμένου
να διασφαλιστούν τα δικαιώματά
τους στην εργασία και σ' ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής».

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
Σ' ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, ο
Επίτροπος παρατηρεί ότι «τα
μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει
σοβαρά τα δικαιώματά τους».
Προτρέπει τις Αρχές όπως «διασφαλίσουν πλήρως την πρόσβαση
των ηλικιωμένων στις δημόσιες
υπηρεσίες και ειδικότερα τις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης».

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Μαζί με την έκθεση Μουίζνιεκς
κυκλοφορούν,
ως
ξεχωριστό
έγγραφο και οι παρατηρήσεις της
κυπριακής κυβέρνησης. Σε σχέση με
τα όσα θίγονται στην έκθεση για
τις επιπτώσεις στις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, η Κυβέρνηση απαντά υπογραμμίζοντας πως
από το 2013 έχει λάβει μέτρα τα
οποία κινούνται προς δύο κατευθύνσεις: α) διασφάλιση της επανόδου σε συνθήκες σταθερότητας και
εμπιστοσύνης, έξοδος από την
ύφεση και αποκατάσταση της
οικονομικής ανάπτυξης, και β)
αλλαγές στις πολιτικές κοινωνικής

ευημερίας προκειμένου να διασφαλιστεί υποστήριξη και προστασία
όσων έχουν ανάγκη. Περαιτέρω, η
Κύπρος αναφέρει ότι η κρίση αλλά
και η αύξηση της ανεργίας δεν
προέκυψαν εντός μερικών μηνών,
όπως αναφέρεται στην έκθεση,
αλλά στη διάρκεια αρκετών ετών.
Σε σχέση με την παιδική ανέχεια οι
κυπριακές Αρχές αναφέρουν ότι η
έκθεση στηρίζεται σε στοιχεία που
καλύπτουν την περίοδο 2008-14,
που προηγούνται των σημαντικών
αλλαγών στους τομείς της κοινωνικής ευημερίας και την εφαρμογή
του σχεδίου ΕΕΕ, που έχουν παράσχει ανακούφιση.
Σ' ό,τι αφορά τις γυναίκες, αναφέρεται στην απάντηση ότι η εθνική
νομοθεσία προστατεύει όλες τις
γυναίκες έναντι οποιασδήποτε
μορφής ανισότητας είτε αφορά
πλήρη ή μερική απασχόληση.
Τέλος, αναφέρεται πως όλες οι
αιτήσεις ΕΕΕ εξετάζονται εντός
χρονικού πλαισίου δύο μηνών.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, για
τις επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης σε ευάλωτες ομάδες, ο Επίτροπος κάνει ιδιαίτερη μνεία σε
παιδιά, γυναίκες και άτομα μεγάλης ηλικίας, ζητώντας από τις
Αρχές να προβαίνουν σε αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών
λιτότητας.
Αν και χαιρετίζει την εισαγωγή του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
(ΕΕΕ), ζητά από τις Αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας να διορθώσουν τις αδυναμίες, μέσω
απλοποίησης των διαδικασιών και
την εξάλειψη των καθυστερήσεων
στην εξέταση των αιτήσεων.
Ζητά τέλος να διασφαλιστεί η
πρόσβαση των ηλικιωμένων στις
υπηρεσίες υγείας και να επιλυθεί η
πολύωρη αναμονή στα δημόσια
νοσηλευτήρια.
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Κυπριακή Οικονομία

Βρετανική Οικονομία

Κόστος 100 δισ. λιρών
από το Brexit

Μ

ία ψήφος υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από
την ΕΕ στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου θα

μπορούσε να στοιχίσει έως και 100 δισεκατομμύρια
στερλίνες και 950.000 θέσεις εργασίας στη βρετανική
οικονομία έως το 2020, σύμφωνα με μελέτη για λογαριασμό της Συνομοσπονδίας Βρετανικών Βιομηχανιών
(CBI).
Το CBI, η μεγαλύτερη εργοδοτική συνομοσπονδία της
Βρετανίας, σχολίασε ότι ένα ‘Brexit’ θα κατάφερνε ένα
«σοβαρό σοκ» στην οικονομία, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε εμπορικών συμφωνιών κλείσει η Βρετανία με
τους νυν Ευρωπαίους εταίρους ως μη χώρα μέλος της
ΕΕ.
Η Γενική Διευθύντρια του οργανισμού Κάρολιν Φέρμπερν δήλωσε ότι «αυτή η ανάλυση δείχνει πολύ

Τέσσερις τραπεζίτες με αμοιβές €8 εκ.
Τ

έσσερις τραπεζίτες στην Κύπρο
έχουν συνολικές αμοιβές που
πλησιάζουν τα €8 εκ., σύμφωνα με
νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών, που δόθηκαν
χθες στη δημοσιότητα.
Η μικρή Κύπρος, με ανείσπρακτα
δάνεια €27 δις στο τραπεζικό της
σύστημα και με αξιολόγηση junk,
έχει περισσότερους υψηλόμισθους
τραπεζίτες από ότι η Κροατία (1)
και η Ελλάδα (1) και όσους έχει η
Φινλανδία.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, η Κύπρος έχει
ένα διευθυντικό στέλεχος τράπεζας που έλαβε το 2014 σταθερή
μισθοδοσία €1,7 εκ. και μεταβλητή
μισθοδοσία (bonus) περίπου €0,4
εκ.

Συνολικά, οι σταθερές αμοιβές των
τεσσάρων golden boys στο εγχώριο

πραγματικό πλήγμα για το επίπεδο διαβίωσης, τις

μειωμένες εισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ και
τους μειωμένους κανονισμούς επισκιάζονται σοβαρά
από τον αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο και τις
επενδύσεις. Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση
αυτό θα προκαλούσε ένα σοβαρό σοκ στη βρετανική
οικονομία».
Η μελέτη είχε ανατεθεί στον λογιστικό οίκο PwC με την
οδηγία να εξετάσει δύο σενάρια εξόδου από την ΕΕ με
διαφορετικό βαθμό αισιόδοξων εκτιμήσεων για τη
σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τους Ευρωπαίους
εταίρους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι επιπτώσεις στην οικονομία κρίνονται πολύ πιο σοβαρές σε
σύγκριση με την παραμονή της χώρας στην ΕΕ.
Ο οικονομικός σύμβουλος της PwC Άντριου Σέντανς
είπε ότι αναγνωρίστηκα τρεις σημαντικές συνέπειες
του Brexit: η αυξημένη αβεβαιότητα, το αρνητικό σοκ
για το εμπόριο και τις επενδύσεις και η μειωμένη ροή
εργατικού δυναμικού μέσω της μετανάστευσης.
Ο επικεφαλής της υπέρ του Brexit εκστρατείας Vote
Leave Μάθιου Έλιοτ απέρριψε τη μελέτη δηλώνοντας
ότι «ακόμα και με την αμφισβητούμενη επιλογή σεναρίων εξόδου του CBI, υποχρεώθηκαν να παραδεχθούν
ότι η απασχόληση και η οικονομία θα συνεχίσουν να
αναπτύσσονται αφού ψηφίσουμε υπέρ της εξόδου».
Από την άλλη πλευρά η Λούσι Τόμας από την εκστρατεία Stronger In σχολίασε ότι «η έκθεση είναι μία
ακόμα σαφής ένδειξη του επικίνδυνου στοιχήματος
που θα ήταν η έξοδος από την Ευρώπη για τις δουλειές των πολιτών, τις τιμές στα καταστήματα και
την οικονομία της Βρετανίας».
Την περασμένη εβδομάδα το CBI είχε δημοσιοποιήσει
στοιχεία έρευνας που έδειχναν ότι το 80% των μελών
του θέλουν την παραμονή στην ΕΕ, ενώ μόνο το 5%
θεωρούν πως η έξοδος θα τους ωφελήσει.

Στην Πολωνία ο μέσος όρος των
αμοιβών των οκτώ υψηλόμισθων
τραπεζιτών ανέρχεται σε €1,5 εκ.
σε σχέση με €2 εκ. των τραπεζιτών
στην Κύπρο.
Στην Ελλάδα ο ένας
υψηλόμι-

σθος τραπεζίτης λαμβάνει €1 εκ., τα δύο εκ
τρίτα εκ των οποίων είναι σε μεταβλητές αμοιβές.
Στην Πορτογαλία οι δέκα υψηλόμισθοι τραπεζίτες έχουν μέσες αμοιβές €2,2 εκ.
Οι 242 υψηλόμισθοι τραπεζίτες

στην Γερμανία έχουν μέσες αμοιβές
€1,7 εκ., οι 171 στην Γαλλία €1,6
εκ., οι 2926 στη Βρετανία έχουν και
αυτοί €2 εκ. (όπως αυτούς στην
Κύπρο) και οι 153 στην Ιταλία
έχουν μέσες αμοιβές €1,7 εκ.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών, που επιβλέπει το ζήτημα λόγω των προβλημάτων που
προέκυψαν στο παρελθόν
με τα στρεβλά βραχυπρόθεσμα κίνητρα που έδιναν
ευρωπαϊκές
τράπεζες, ο αριθμός των υψηλόμισθων
τραπεζιτών
έφθασε τους 3865.
Είναι 22% μεγαλύτερος από τον
αντίστοιχο αριθμό του 2013 που
είχε περιοριστεί στο 3178.
Η ΕΑΤ διαπιστώνει αρκετές διαφορές στην Ευρώπη στη δόμηση των
αμοιβών, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι ο περιορισμός των μεταβλητών αμοιβών στο 100% των
σταθερών αμοιβών, έχει πιάσει
τόπο.

Σούλτς: Η καλύτερη εγγύηση για την Κύπρο
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση

ξεκάθαρα γιατί το να φύγουμε από την ΕΕ θα ήταν ένα

Όπως πρόσθεσε, «η εξοικονόμηση χρημάτων από τις

τραπεζικό σύστημα φθάνουν τα
€6,3 εκ. και οι μεταβλητές αντιστοιχούν σε €1,7 εκ.

Οι μέσες αμοιβές τους, μάλιστα,
είναι ψηλότερες από ότι στην Γερμανία και σε άλλα ανεπτυγμένα
τραπεζικά συστήματα.

Τα άλλα τρία υψηλόμισθα στελέχη
έλαβαν σταθερή μισθοδοσία €4,5
εκ. και μεταβλητή €1,2 εκ.

θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη».
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Α

ισιόδοξο μήνυμα έστειλε προς
τους Κυπρίους ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν
Σουλτς ότι «δεν θα αφεθούν μόνοι
τους την επομένη της επανένωσης
του νησιού».
Ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε
πως δεν έχει αμφιβολία πως,
παρόλο που βρισκόμαστε κοντά σε
μια διευθέτηση, υπάρχει ακόμα
δουλειά να γίνει και χρειάζεται να
καταβληθούν προσπάθειες, ακόμη
και μετά την επανένωση. "Η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ πρέπει να
είναι έτοιμες να βοηθήσουν, όπου
αυτό είναι επωφελές", επεσήμανε.
Οι Κύπριο,ανέφερε, έχουν μπροστά
τους ορισμένους κρίσιμους μήνες.
Η πιθανότητα επανένωσης δεν
ήταν ποτέ τόσο κοντά. Δεν ήταν
ποτέ τόσο απτή.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε ως η διατήρηση του
μομέντουμ είναι ουσιώδους σημασίας και πιστεύει πως εκτός από
το να δέχονται την υποβοηθητική
λεκτική υποστήριξη της διεθνούς
κοινότητας, οι Κύπριοι και οι ηγέτες τους μπορούν να ωφεληθούν
από μια άμεση στήριξη επί του
εδάφους. Ανέφερε πως στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώξει να εξετάσει
με διάφορους παράγοντες με ποιο
τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μπορεί να βοηθήσει καλύτερα τη
διαδικασία. Ερωτηθείς πώς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί
τις προσπάθειες για μια λύση στην
Κύπρο και πώς βλέπει το ρόλο της
Κύπρου στην ΕΕ μετά από μια
λύση, ο κ. Σουλτς ανέφερε πως οι
προσπάθειες που γίνονται από
όλες τις πλευρές για επίλυση του

θέματος της διαίρεσης της Κύπρου
δεν είναι τίποτε λιγότερο από
αξιοσημείωτες. "Η ταχύτητα και το
βάθος των συνομιλιών είναι εντυπωσιακά", επεσήμανε.
Σημείωσε πως βλέπει ότι θα υπάρ-

• «Οι Κύπριοι δεν θα αφεθούν
μόνοι τους μετά τη λύση
του Κυπριακού»
ξει ένας ανανεωμένος ρόλος για
την Κύπρο μετά τη λύση, γιατί θα
αποτελεί ένα παράδειγμα προς
μίμηση στην ΕΕ που θα δείχνει ότι
βαθιά ριζωμένες διχαστικές καταστάσεις μπορούν να υπερπηδηθούν μέσω της διπλωματίας, με
υπομονή και επιμονή.
Σε μια εποχή κατά την οποία ο
πολιτισμός του "εμείς" εναντίον
"αυτών" επικρατεί ολοένα και
περισσότερο, η Κύπρος μετά τη
λύση μπορεί να παρέχει ένα αντίβαρο και μια αναγκαία ανάσα φρέσκου αέρα για τους Κύπριους, για
την ΕΕ και για ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, σημείωσε.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τη θέση
πως το γεγονός ότι η Κύπρος είναι
μέλος της ΕΕ αποτελεί ικανοποιητική εγγύηση για την ασφάλεια της
χώρας και του λαού της μετά τη
λύση, ο κ. Σουλτς είπε πως ένας
από τους λόγους που τα κυρίαρχα
κράτη έχουν επιλέξει να ενταχθούν
στην ΕΕ είναι ότι η ειρήνη και η
σταθερότητα της κάθε χώρας εξυπηρετούνται καλύτερα εντός της
ΕΕ. "Δεν βλέπω οποιοδήποτε λόγο
γιατί αυτό να μην ισχύει επίσης για
μια επανενωμένη Κύπρο", υπέδειξε.
Ερωτηθείς με ποιους τρόπους
μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να υποστηρίξει τις προσπάθειες
για λύση του Κυπριακού, ο κ. Σουλτς ανέφερε πως με την επίσκεψή
του στην Κύπρο επιθυμεί να μεταφέρει στους Κύπριους πολίτες ένα
μήνυμα ελπίδας εκ μέρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
"`Ενα πολιτικό μήνυμα από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι
Κύπριοι πολίτες δεν θα αφεθούν
μόνοι τους την επομένη της επανένωσης και ότι η ΕΕ αποτελεί την
καλύτερη εγγύηση για ένα ευημερές
και ένα λαμπρό μέλλον για όλους
τους Κυπρίους, στο πλαίσιο μιας
ομοσπονδιακής Κύπρου", υπογράμμισε.
Ανέφερε πως δεν έχει αμφιβολία
πως, "παρόλο που μια διευθέτηση
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση,
υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει και
χρειάζεται να καταβληθούν προσπάθειες, ακόμη και μετά την επανένωση. Η διεθνής κοινότητα και η
ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμες να βοηθήσουν, όπου αυτό είναι επωφελές".
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Τ

ο Ινστιτούτο Ελληνικού
Πολιτισμού καλεί τους
πολίτες να στείλουν ταχυδρομικώς μία οποιαδήποτε κάρτα
στο Καστελλόριζο, για το
Πάσχα ή ένα ένα βιβλίο καινούργιο ή μεταχειρισμένο.

Το πατριωτικό μας χρέος με φόντο
το ακριτικό Καστελλόριζο
με την Κύπρο μας.
Χωρίς το Καστελόριζο, τα
χωρικά ύδατα των ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη)
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου,

Δ/νση αποστολής :
Δημαρχείο Μεγίστης ή Δημοτικό Σχολείο
Μεγίστη , 851 11 Καστελόριζο
Δωδεκάνησα
Ελλάδα
Καλεί τον κάθε πατριώτη να
διαβάσει το πιο κάτω κείμενο
του καθηγητή Καρυώτη προκειμένου να αντιληφθεί τη
σημασία της αποστολής.
Στόχος, να κατακλυσθεί το
Ελληνικό Καστελλόριζο με κάρτες από όλον τον απανταχού
του κόσμου Ελληνισμό.

ΑΝΗΣΥΧΙΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρά την σπουδαιότητα του
Καστελόριζου, οι πληροφορίες
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ανησυχητικές.
Από τον Νοέμβριο υπάρχουν
πληροφορίες πως η Τουρκία
αμφισβητεί νομικά το δικαίωμα του συμπλέγματος των
νησιών του Καστελόριζου να
έχουν υφαλοκρηπίδα.
Καλούμε όλους τους Έλληνες,

«ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ !!!
Mια κάρτα δεν κοστίζει, αξίζει ....
ΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΡΤΑ ΜΑΣ ΑΡΚΕΙ!!!!!!
Ελλάδας, Κύπρου και Διασποράς, να στείλουν μια κάρτα ή
επιστολή στο Καστελόριζο .
Επιμένουμε να σταλεί ταχυδρομικώς, ούτως ώστε να αναγκαστούν τα πλοία να μεταφέρουν τα μηνύματα φυσικά (και
όχι ηλεκτρονικά) στο νησί.
Να φανεί έμπρακτα και απτά
το ενδιαφέρον μας για το μικρό
αλλά τόσο σημαντικό κομμάτι
αυτό του Ελληνισμού.
Μια υλοποιημένη και όχι άυλη
παρουσία μας σηματοδοτεί

Α

γωνιώντας για το σήμερα και το
αύριο του Ελληνισμού στην Κύπρο,
ο συμπατριώτης μας καθηγητής στο
ΑΤΕΙ Λάρισσας Ντίνος Αυγουστή μας
έστειλε το παρακάτω σημείωμα το
οποίο ευχαρίστως δημοσιεύουμε.
Οι Έλληνες της Κύπρου μιλούν ελληνικά
στη δική τους ντοπιολαλιά, η οποία
αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι ανάμεσα στις πολλές ελληνικές διαλέκτους
που χρησιμοποιούνται σε διάφορα
ελληνικά μέρη. Πολύ γνωστές Ελληνικές
διάλεκτοι είναι η Δωδεκανησιακή, η
Ποντιακή, η Κριτική, η Κατωιταλιώτικη
(Γκρίκο), η Τσακωνική (Ελληνογενής), η
Χειμαρριώτικη, Ρωμαίικα (Μαριουπολίτικα), Ρωμανιώτιλη (Γεβανική).
Και επειδή κάποιοι μιλούν και έχουν
άποψη σε θέματα σοβαρά, χωρίς,
ωστόσο, κατά περίπτωση να υπάρχει
και στοιχειώδης γνώση, ας δούμε ποια
είναι η γνώμη των πλέον ειδικών επί
του θέματος: Σε συνέντευξη του στην
δημοσιογράφο του «Φιλελευθέρου»
Μαρίνα Σχίζα, ο Δρ. Γεώργιος Ξενής,
αναπληρωτής καθηγητής Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος τιμήθηκε από την
Ακαδημία Αθηνών για το έργο του
Αρχαία σχόλια στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή, μεταξύ άλλων, λέει τα εξής:
«Η επιστημονική μελέτη της κυπριακής
κατέδειξε σαφώς ότι πρόκειται για μια
διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας η
οποία ως προς την αρχαϊκότητα των
χαρακτηριστικών της είναι εφάμιλλη
λ.χ. της ποντιακής διαλέκτου. Πολύ
καλή γλωσσολογική παρουσίαση του
θέματος παρέχει ο Καθηγητής Χαράλαμπος Συμεωνίδης σε πρόσφατο σύγγραμμά του. Η ελληνικότητα της
κυπριακής όμως προκύπτει και από την

πολλά.
Μια μικρή θυσία, να αγοράσουμε, να γράψουμε και να
ταχυδρομήσουμε μια κάρτα, θα
αναδείξει στους πάντες πως
αυτό το νησί που δένει Ελλάδα
και Κύπρο δεν το ξεχνάμε, και
δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα
Τούρκο στρατοκράτη να το
επιβουλεύεται.
Βλέποντας το Καστελόριζο
από ένα χάρτη της ανατολική
Μεσογείου, θα δείτε πως το
νησί αποτελεί ένα κόμβο, που
δένει γεωπολιτικά την Ελλάδα

θα τέμνονταν κάθετα από ένα
θαλάσσιο σύνορο μεταξύ
Τουρκίας και Αιγύπτου, καθιστώντας αδύνατη, την δυνατότητα κοινής Ελλαδοκυπριακής
συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων ορυκτού πλούτου, όπως
επίσης και την δυνατότητα
ενεργοποίησης του Ενιαίου
Αμυντικού Δόγματος,.

Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο),
αν τύχει σωστής πολιτικής και
οικονομικής διαχείρισης, με
γνώμονα πάντοτε το εθνικό
συμφέρον, θα μπορεί να δώσει
λύσεις στα τεράστια προβλήματα που μαστίζουν την χώρα
και να την βγάλουν από τα
αδιέξοδα που την οδηγούν επιλογές υποτέλειας τύπου ΔΝΤ.
Σύμφωνα με τον Καθηγητή
Γεωλογίας Αβραάμ Ζεληλίδη
του
Πανεπιστημίου
της
Πάτρας, «αν αξιοποιηθούν οι

Κυπριακή διάλεκτος
και Ελληνική Γλώσσα
ιστορία. Την κυπριακή διάλεκτο την
έφεραν μαζί τους οι πρόγονοί μας
Έλληνες, που έφθασαν τον 12o αι. π.Χ.,
μετά την κατάρρευση των μυκηναϊκών
ανακτόρων, για μόνιμη εγκατάσταση
στην Κύπρο. Και επειδή οι πρώτοι
Έλληνες της Κύπρου κατήγοντο από την
περιοχή της Αρκαδίας της κεντρικής
Πελοποννήσου, η αρχαία κυπριακή διάλεκτος έχει στενότατες ομοιότητες και

• Η Κυπριακή διάλεκτος είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την
Ελληνική Γλώσσα της οποίας
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
συγγένειες με την αρχαία αρκαδική διάλεκτο: και οι δύο διάλεκτοι, κυπριακή
και αρκαδική, συνανήκουν μαζί με την
παμφυλιακή στη λεγόμενη αχαϊκή
ομάδα των ελληνικών διαλέκτων.

ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
Η αρχαία κυπριακή ομιλήθηκε για
κάπου 1000 χρόνια στην Κύπρο, αλλά
την εποχή των ελληνιστικών χρόνων,
όπως συνέβη και με τις υπόλοιπες
ελληνικές διαλέκτους, υπεχώρησε στην
επεκτατική προέλαση της λεγόμενης
ελληνιστικής Κοινής, η οποία ήταν ένα
κοινό εκφραστικό όργανο που κάλυπτε
όλους τους Έλληνες. Αργότερα κατά τον
7ο αι. μ.Χ. άρχισε δειλά-δειλά, όπως
πάλι οι άλλες ελληνικές διάλεκτοι, να
επανεμφανίζεται
ως
μεσαιωνική
κυπριακή. Η φάση αυτή κάλυψε και την

περίοδο της φραγκοκρατίας και ενετοκρατίας. Το 1571 μ.Χ. με την κατάκτηση
της νήσου από τους Οθωμανούς άρχεται η νεότερη και σύγχρονη φάση της
Κυπριακής. Πρέπει να πούμε ότι καθ’
όλη την πορεία της η Κυπριακή συμπορεύτηκε και με άλλες ελληνικές διαλέκτους. Η στενή της σχέση με αυτές είναι
πολύ ορατή. Καλό παράδειγμα είναι το
ιδίωμα που ομιλείται σήμερα στον
Αρχάγγελο της Ρόδου. )
Η Κυπριακή διάλεκτος αποτελεί στη
σύγχρονη εποχή τη μοναδική πραγματικά ζωντανή ελληνική διάλεκτο, η οποία
είναι μητροδίδακτη και παραγωγική.
«Ανήκει στον γεωγραφικό και διαλεκτικό χώρο της αρχαίας Αρκαδοκυπριακής
(νοτιο-αχαϊκής) και, μολονότι δεν προέρχεται άμεσα από αυτήν, είναι δυνατόν
ακόμα και σήμερα να εντοπίσει κανείς
κατάλοιπά της, στο λεξιλόγιο των ομιλητών. Από διαλεκτολογικής πλευράς η
Κυπριακή συγκαταλέγεται στα νότια-
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περιοχές νότια της Κρήτης, τα
ευρήματα στη Δυτική Ελλάδα,
το Καστελόριζο και η λεκάνη
"Ηρόδοτος", που εκτείνεται
μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου Αιγύπτου, τότε καλύπτεται η
ενεργειακή αυτονομία της
Ευρώπης για 50 χρόνια» [1]. Ο
καθένας μας λοιπόν μπορεί να
αντιληφθεί την τοπο-στρατηγική σπουδαιότητα του Καστελόριζου, χωρίς το οποίο Ελλάδα και Κύπρος δεν θα μπορέσουν να οριοθετήσουν την
Αποκλειστική Οικονομική του
Ζώνη.
Αναφερθήκαμε ήδη στην σπουδαιότητα της πρόσφατης συμφωνίας καθορισμού της ΑΟΖ
μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Η
Κύπρος έχει ήδη κάνει παρόμοιες κινήσεις με την Αίγυπτο
και τον Λίβανο.
Απορήσαμε γιατί η Ελλάδα δεν
κάνει παρόμοια κίνηση αφού η
οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου, δεν αποτελεί μόνο οικονομική προτεραιότητα, αλλά αποτελεί εθνική ανάγκη για την επιβίωση
του Ελληνισμού στον γεωπολιτικό χάρτη. Και αυτό διότι τα
χωρικά μας ύδατα συμπίπτουν, και αυτό οφείλεται στις
δυνατότητες που μας παρέχει
η ευλογία της ύπαρξης του
Καστελόριζου ....;».

νοτιοανατολικά ιδιώματα της ελληνικής
γλώσσας. Στην ίδια διαλεκτική ζώνη
ανήκουν επίσης η Κρητική διάλεκτος,
καθώς και τα ιδιώματα των Κυκλάδων,
της Δωδεκανήσου και της Χίου»
Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη αλήθεια για
την Κυπριακή διάλεκτο που να σημειωθεί ομιλείται από περίπου επτακόσιες
χιλιάδες Έλληνες Κυπρίους στην Κύπρο
και από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες Κυπρίους της διασποράς στις
μεταξύ τους συζητήσεις και σχεδόν
ποτέ δεν χρησιμοποιείται ως επίσημος
γραπτός λόγος, αλλά είναι η κοινή ομιλουμένη των περισσοτέρων Ελλήνων
Κυπρίων. Σε αυτή τη διάλεκτο μιλούσαν
και όλοι οι Τούρκοι Κύπριοι τα παλιά
χρόνια (μέχρι και το 1974). Αφού, ως
γνωστόν, οι Τούρκοι Κύπριοι είναι σχεδόν όλοι τους, εξισλαμισθέντες Έλληνες!
Σε επίσημο όμως περιβάλλον (όπως στα
σχολεία, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης –
εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο,
τηλεόραση και στην παρουσία μη
Κυπρίων ομιλητών – χρησιμοποιείται
πάντα η Κοινή Νέα Ελληνική.
Υ.Γ.: Κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν την άποψη ότι η κυπριακή διάλεκτος (που στο διάβα των αιώνων
δήχθηκε, όπως και η Κοινή Νέα Ελληνική πολλές ξένες επιρροές) δεν είναι διάλεκτος αλλά γλώσσα και ότι αυτό είναι
απόδειξη του γεγονότος ότι οι Κύπριοι
δεν είναι Έλληνες! Πρόκειται ασφαλώς
περί μιας γελοιότητας που υποστηρίζεται από κάποιους ιδεολογικά τυφλωμένους ανιστόρητους νεοκύπριους, που η
όποια προσπάθεια τους να καταργήσουν τα αυτονόητα, πέφτει στο κενό και
τους γελοιοποιεί ανεπανόρθωτα.

ERG_8-9_inn_8 & 9 4/5/16 11:19 AM Page 1

8

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου με φόντο το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
σε τακτική συνεδρία στις 31
Μαρτίου 2016, αποφάσισε
μεταξύ άλλων και τα εξής:

ων ωφελημάτων στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά απειλείται
από το ίδιο το κράτος αν συνεχίσει να είναι σπάταλο και
ανεπρόκοπο, γραφειοκρατικό
και δυσκίνητο.

• Ενέκρινε το περιεχόμενο της
Έκθεσης Δράσης και όλους
τους υπόλοιπους προγραμματισμούς για το 28ο Παγκύπριο
Συνέδριο της ΣΕΚ που είναι
καθορισμένο για το τριήμερο
25 – 27 Μαΐου 2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
• Εκφράζει θλίψη και αγανάκτηση για τα όσα δημοσιοποιούνται τον τελευταίο καιρό
αναφορικά με τη σκανδαλώδη
διαχείριση δημοσίου χρήματος
και καλεί τις Αρμόδιες Αρχές
και ιδιαίτερα τον Γενικό Εισαγγελέα να σταθούν σκληροί και
αμείλικτοι απέναντι στα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Χαιρετίζει το γεγονός ότι, η
κυπριακή οικονομία άρχισε να
σημειώνει θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης, όμως εκφράζει την
αγωνία γιατί η ανεργία παρά
την καθοδική της πορεία,
(16.1% το 2014, 15% το 2015
και 14.5% το 2016), εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ψηλή για
τα δεδομένα της Κύπρου.
Ως εκ τούτου καλείται η Κυβέρνηση να επισπεύσει την εκτέλεση όλων των αναπτυξιακών
μέτρων που εξήγγειλε στο
πρόσφατο παρελθόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η εκτέλεση των έργων αυτών,
(που θα πρέπει να γίνουν από
εταιρείες και εργολάβους που
σέβονται και εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις και τηρούν
τα εργασιακά θέσμια), θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα προωθήσει την
πολυπόθητη ανάπτυξη της
οικονομίας.

• Συγκροτημένη οργανωτική εκστρατεία μετά το επικείμενο
Παγκύπριο Συνέδριο για ανάκτηση του χαμένου εδάφους

Μέσα από την εισαγωγή του
ΓΕΣΥ πρέπει να διατηρηθεί η
αυτονομία του Οργανισμού
Ασφάλειας Υγείας, ενώ τάχιστα η κυβέρνηση πρέπει να
προχωρήσει σε διάλογο με το
συνδικαλιστικό κίνημα με
στόχο την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στα κρατικά νοσηλευτήρια
οι οποίοι θα επηρεαστούν από
την αυτονόμηση των νοσοκομείων.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Καλείται επίσης το υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων να μελετήσει εκ νέου την πολιτική
απασχόλησης αλλοδαπών, να
πατάξει με δυναμισμό την
αδήλωτη εργασία και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η
νομοθεσία περί Ίσης Μεταχείρισης στην απασχόληση, ώστε
οι Κοινοτικοί εργαζόμενοι να
μην αποτελούν θύματα εκμετάλλευσης και αθέμιτου ανταγωνισμού.
• Χαιρετίζει την έξοδο της
Κύπρου, από το Μνημόνιο η
οποία είναι καλοδεχούμενη,
όμως δεν χρειάζονται ούτε
πανηγυρισμοί, ούτε βέβαια
εφησυχασμός.
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 ψυχής το βίαιο
κούρεμα των καταθέσεων σε
μια προσπάθεια να σωθεί το
αμαρτωλό τραπεζικό σύστημα.
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 βρί-

- Επανατονίζει την άμεση ανάγκη για γρήγορη εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ).
Χαιρετίζει την χθεσινή δήλωση
του προέδρου της Δημοκρατίας
ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει την
απαίτηση της κοινωνίας για
πλήρη μεταρρύθμιση του τομέα
της Υγείας με την εφαρμογή
του ΓΕΣΥ. Χαιρετίζει παράλληλα τις προσπάθειες του
υπουργού Υγείας Γιώργου
Παμπορίδη που στοχεύει στην
εισαγωγή μονοασφαλιστικού
Σχεδίου Υγείας.

ΦΟΡΟΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Όλες σχεδόν οι παρεμβάσεις των συνέδρων επικεντρώθηκαν στην
αναγκαιότητα βελτίωσης της συνδικαλιστικής εικόνας και αύξησης
της επιρροής της ΣΕΚ στην Κοινωνία των πολιτών. Η Κοινωνία
αισθάνεται απογοητευμένη από τους θεσμούς και γι’ αυτό χρειάζεται
περισσότερη προσπάθεια εκ μέρους των εργατικών συνδικάτων για
να κερδίσουν το μεγάλο στοίχημα στην μεταμνημονιακή εποχή.
Περαιτέρω, απαιτείται μεγιστοποίηση της οργανωτικής δράσης ώστε
με την επανεκκίνηση της οικονομίας να αυξάνεται σταδιακά
ο αριθμός των μελών προκειμένου να καλυφθεί σταδιακά το χαμένο
έδαφος που προέκυψε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της
βαθιάς ύφεσης που έπληξε την Κύπρο την τελευταία τετραετία
σκεται εγκλωβισμένη στα γρανάζια μιας ελεεινής γραφειοκρατίας.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΠΑΤΑΛΟ
ΚΡΑΤΟΣ
Η σωστή οικονομική διαχείριση

των επόμενων χρόνων δεν
απειλείται από τις οποιεσδήποτε διεκδικήσεις των εργαζομένων για επαναφορά κάποι-

• Καλεί το υπουργείο Οικονομικών αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές να καλέσει το
συνδικαλιστικό κίνημα σε κοινωνικό διάλογο με στόχο μια
ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση – η τελευταία γενική
φορομεταρρύθμιση έγινε το
2002 – που θα βρίσκεται στα
πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων του κράτους.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ
• Ενόψει των βουλευτικών
εκλογών, καλεί τους πολίτες να
προσέλθουν αθρόα στις κάλπες ασκώντας το εκλογικό
τους δικαίωμα. Η αποχή από
τις κάλπες δεν υποβοηθά την
λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
• Απορρίπτει κάθε ιδέα και
άποψη, (που προέρχεται από
πολιτικούς και εργοδοτικούς
κύκλους), για ποινικοποίηση
της απεργίας στις ουσιώδεις
υπηρεσίες και υπενθυμίζει ότι,
για τη διαδικασία επίλυσης
εργατικών διαφορών στους
συγκεκριμένους τομείς, υπάρχει συμφωνία από το 2004, η
οποία ενσωματώθηκε στον
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
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Ο

αδούλωτος
Κυπριακός
Ελληνισμός τίμησε με
μεγαλοπρέπεια την επική επέτειο της 1ης Απριλίου διατρανώνοντας ότι θα συνεχίσει
απτόητος τον αγώνα για Ελευθερία και Εθνική Δικαίωση, με
άσβεστο φάρο τη θυσία των
Παλικαριών της ΕΟΚΑ.
Με πανηγυρικές δοξολογίες και
εορταστικές εκδηλώσεις, η
Κύπρος γιόρτασε την επέτειο
της έναρξης του απελευθερω-

Η Κύπρος τίμησε με μεγαλοπρέπεια
τον αγώνα της ΕΟΚΑ
τικού αγώνα της ΕΟΚΑ 195559.
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία, η καθιερωμένη εκδήλωση για την 1η
Απριλίου.
Επίκεντρο των εορτασμών η
Λευκωσία όπου το πρωί τελέ-

στηκε πανηγυρική δοξολογία
στην παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος επεσήμανε
πως αμετάθετος στόχος μας
είναι η δημιουργία συνθηκών
μιας πραγματικά ευρωπαϊκής
χώρας που να σέβεται, αλλά
και να τιμά τα ανθρώπινα
δικαιώματα όλων ανεξαίρετα

των κατοίκων της.
Της δοξολογίας στον καθεδρικό Αγίου Ιωάννη προέστη ο
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β, ο οποίος τόνισε ότι
ενωμένοι πάντα νικούμε, διχασμένοι ηττώμεθα.
Ακολούθησε τρισάγιο και
κατάθεση στεφάνων στους

9

τάφους των αγωνιστών στα
φυλακισμένα μνήματα στην
παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας.
Εκ μέρους της ΣΕΚ κατάθεσε
στεφάνι ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας (φωτό).
Στεφάνια η ΣΕΚ κατέθεσε επίσης στους ανδριάντες των
ηρώων
Μάρκου
Δράκου,
Κυριάκου Μάτση και Στυλιανού
Λένα.

Ο Επαρχιακός Οργανωτικός της ΣΕΚ Λευκωσίας
Νίκος Σατσιάς καταθέτει στεφάνι στο άγαλμα
του ήρωα Στυλιανού Λένα

Κατάθεση στεφάνου από τον α.γ.γ. ΣΕΚ
Ανδρέα Μάτσα στο άγαλμα του ήρωα
Μάρκου Δράκου

Ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
Πάμπος Ιωαννίδης καταθέτει στεφάνι στον αδριάντα του ήρωα
Κυριάκου Μάτση
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

Απλοί τρόποι για
βελτίωση της διάθεσή σας!
ώς μπορείτε με μικρές
αλλαγές στην καθημερινότητά σας να ανεβάσετε τη διάθεσή σας και να επιστρέψει το
χαμόγελο στα χείλη σας; Η ρουτίνα και το συνεχές της άγχος
είναι χαρακτηριστικά της εποχής και για αυτό όλοι οφείλετε
να βρείτε εκείνους τους τρόπους με τους οποίους θα διώχνετε το στρες και θα ανεβάζετε
τη διάθεσή σας. Μάθετέ τους
πιο κάτω.

Ασκηθείτε. Η άσκηση σας κάνει
να νιώθετε χαρούμενοι μιας και
το σώμα απελευθερώνει κάποιες χημικές ουσίες, οι οποίες
ονομάζονται ενδορφίνες. Βάλτε,
λοιπόν, στην καθημερινότητά
σας τη γυμναστική και δείτε
σύντομα τις θετικές της επιδράσεις στη διάθεσή σας.
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Φθηνά και … θαυματουργά
Αιθέρια έλαια στην υπηρεσία της ηρεμίας μας

ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΑΒΛΕΨΕΤΕ

Π

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τ

α αιθέρια έλαια μπορούν να ωφελήσουν όλους τους τύπους δέρματος και
να λειτουργήσουν στα βαθύτερα επίπεδα
της επιδερμίδας, ώστε να τροφοδοτήσουν
τα νέα αναπτυσσόμενα κύτταρα του δέρματος.
Και σίγουρα σε όλους αρέσει η αίσθηση
και η μυρωδιά τους. Ας δούμε, όμως, τι
μπορούν να κάνουν για το δέρμα και την
ομορφιά μας, επτά από τα πιο γνωστά
αιθέρια έλαια:

δέρμα, ενώ παράλληλα εξισορροπεί την
παραγωγή ελαίων στο δέρμα σας.
4. Γεράνι: Δεν χρειάζεται να έχετε «χέρι»
στην κηπουρική για να καρπωθείτε τα
οφέλη από το γεράνι. Το πολλαπλών χρήσεων αιθέριο έλαιο του συγκεκριμένου
φυτού κάνει πραγματικά θαύματα, καθώς
συμβάλλει στη μείωση της οσμής του
σώματος, θεραπεύει τις πληγές, προωθεί

1. Περγαμόντο: Πρόκειται για ένα από τα
κορυφαία αιθέρια έλαια για το δέρμα και
έχει αντισταμινικές ιδιότητες, ενώ μπορεί
να καταπολεμήσει τον έρπητα και να μειώσει την παραγωγή λιπαρότητας, ακμής
και βακτηρίων στο δέρμα.
2. Τριαντάφυλλο: Το έλαιο τριαντάφυλλου είναι ιδανικό για ευαίσθητα δέρματα,
ενώ αποτρέπει τη γήρανση. Το αγνό έλαιο
τριαντάφυλλου είναι ακριβό αλλά έχει
στυπτικές ιδιότητες που βοηθούν την
επισκευή των σπασμένων τριχοειδών
αγγείων και βελτιώνει τη συνολική κατάσταση του δέρματός σας. Το έλαιο του
τριαντάφυλλου μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στην επούλωση των ουλών, των
σημαδιών ακμής και ραγάδων, ενώ εξασθενεί τα κοινά συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου.
3. Φασκόμηλο: Το λάδι φασκόμηλου, μειώνει τη φλεγμονή και αναζωογονεί το

την ανάπτυξη των κυττάρων και ξεθωριάζει τις αντιαισθητικές ουλές και τα
σημάδια του δέρματος. Παράλληλα, έχει
ένα ηρεμιστικό λουλουδένιο άρωμα που
σας βοηθά να χαλαρώσετε.
5. Γιασεμί: Εκτός από το ότι αποτελεί ένα
θαυμάσιο αιθέριο έλαιο, που μαλακώνει
το δέρμα, το έλαιο του γιασεμιού έχει
ειπωθεί πως δημιουργεί μια διάθεση για
ρομαντισμό. Οχι μόνο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην κρεβατοκάμαρα, αλλά
μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε

για να βοηθήσει με τις ουλές και τα σημάδια, ώστε το δέρμα να παραμένει διάφανο και να μυρίζει φρεσκάδα σαν λουλούδι.
6. Αγριοτριανταφυλλιά: Αυτό το αιθέριο
έλαιο περιέχει ωμέγα-3, ωμέγα-6 και
ωμέγα-9 λιπαρά οξέα, βιταμίνη C, λυκοπένιο και λινελαϊκό οξύ. Ολα αυτά τα
στοιχεία βοηθούν στην αναγέννηση των
κυττάρων του δέρματος, ελαχιστοποιούν
τα σημάδια της γήρανσης, μειώνουν τις
λεπτές γραμμές, ενισχύουν το κολλαγόνο
και ενυδατώνουν το δέρμα αφήνοντάς το
απαλό.
7. Ευκάλυπτος: Μπορεί να μην έχετε σκεφτεί ποτέ τον ευκάλυπτο ως λάδι για τη
φροντίδα του δέρματος, αλλά όμως είναι
ιδανικό και λειτουργεί όπως το έλαιο του
τσαγιού. Βοηθά στην ακμή, ανακουφίζει
τον πονοκέφαλο, ενώ οι αντιβακτηριακές
του ιδιότητες μπορούν να ανακουφίσουν
από την ερυθρότητα, τον ερεθισμό και το
οίδημα που σχετίζεται με την ακμή των
ενηλίκων.
Το εκπληκτικό με τα αιθέρια αυτά έλαια
είναι ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε
για τόσα πολλά άλλα πράγματα εκτός
από τη φροντίδα του δέρματος. Θυμηθείτε να ελέγξετε πάντα τα αιθέρια έλαια
πριν τα απλώσετε στο πρόσωπό σας και
αν έχετε ευαίσθητο δέρμα συμβουλευτείτε
το δερματολόγο σας πριν τα δοκιμάσετε.

Αθροιστικός Πονοκέφαλος ένας ύπουλος εχθρός
• Τι είναι και πώς θα καταλάβετε ότι σας καταπονεί

Ο

Αιθέρια Έλαια. Μερικές βαθιές
εισπνοές αιθέριων ελαίων μπορούν να κάνουν τους πιασμένους μυς σας να χαλαρώσουν,
τα τεντωμένα νεύρα σας να
ηρεμήσουν και το χαμόγελο να
επιστρέψει στα χείλη σας. Για
παράδειγμα η λεβάντα είναι
γνωστή για την κατευναστική,
αντικαταθλιπτική, αναλγητική
και νευροτονωτική της δράση.
Τζίντζερ. Πρόκειται για το
καλύτερο φυσικό φάρμακο για
να ανεβάσετε τη διάθεσή σας.
Προσθέστε το στα smoothies
και γρήγορα θα δείτε αλλαγές
στη διάθεσή σας.
Άλατα μπάνιου. Ο καλύτερος
τρόπος για να απαλλαγείτε από
το στρες μετά από μια έντονη
εβδομάδα είναι να κάνετε μπάνιο χρησιμοποιώντας διάφορα
άλατα. Με αυτόν τον τρόπο
διώχνετε τις τοξίνες και αναζωογονείτε τις αισθήσεις σας.
Για να αισθανθείτε γρήγορα
καλύτερα εντάξτε στην καθημερινότητά σας μικρά κόλπα
ομορφιάς. Κοινώς φτιάξτε τα
μαλλιά σας δημιουργώντας μια
όμορφη
πλεξούδα,
βάλτε
eyeliner ή ένα έντονο κραγιόν το
οποίο να σας ταιριάζει. Αμέσως θα δείτε αλλαγές στη διάθεσή σας.

αθροιστικός πονοκέφαλος («cluster
headaches») είναι μια από τις πιο
οδυνηρές μορφές κεφαλαλγίας. Ο αθροιστικός πονοκέφαλος είναι εκείνος που
μπορεί να σας ξυπνήσει στην μέση της
νύχτας με έντονο πόνο μέσα ή γύρω από
το ένα μάτι στην μια πλευρά του κεφαλιού σας.
Χαρακτηρίζεται από περιοδικές εξάρσεις
μερικών λεπτών, γνωστές ως «περίοδοι
διασποράς» και μπορεί να διαρκέσει
συνολικά από εβδομάδες έως μήνες, αφού
συνήθως ακολουθείται από περιόδους
ύφεσης, όταν και οι «επιθέσεις» με έντονο
πονοκέφαλο σταματούν εντελώς. Κατά τη
διάρκεια της ύφεσης, μπορεί να μην έχετε
καθόλου πονοκέφαλο για μήνες και μερικές φορές ακόμη και χρόνια.

• Ερυθρότητα στο μάτι σας στην προσβεβλημένη πλευρά
• Βουλωμένη μύτη, ή ρινική καταρροή στο
ρουθούνι που είναι από την προσβεβλημένη πλευρά του προσώπου σας
• Εφίδρωση και χλώμιασμα (ωχρότητα)
στο πρόσωπό σας
• Πρήξιμο γύρω από το μάτι σας στην
προσβεβλημένη πλευρά του προσώπου
σας
• Βλεφαρόπτωση στην προσβεβλημένη
πλευρά του προσώπου σας

Ευτυχώς, ο αθροιστικός πονοκέφαλος
είναι μια σχετικά σπάνια και όχι απειλητική για τη ζωή του ατόμου κατάσταση.
Υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να
βοηθήσουν στην μείωση της συχνότητας,
της έντασης και της χρονικής διάρκειας
των συμπτωμάτων.

• Εξοντωτικός πόνος, συνήθως “μέσα ή
γύρω από το ένα μάτι”, αλλά μπορεί να
αντανακλάται και σε άλλες περιοχές του
προσώπου σας, όπως το κεφάλι, τον
λαιμό και τους ώμους
• Πόνος στην μία μόνο πλευρά του κεφαλιού (πχ στο ένα μάτι)
• Ανησυχία
• Υπερβολική δακρύρροια

Οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν αυτό
που λέμε “επεισόδια αθροιστικού πονοκεφάλου”. Σε τέτοια επεισόδια, ο αθροιστικός πονοκέφαλος μπορεί να παρουσιαστεί για μία εβδομάδα έως και ένα έτος,
ακολουθούμενος από μια περίοδο ύφεσης
χωρίς πόνο, που μπορεί να διαρκέσει για
διάστημα μέχρι και ενός έτους, προτού
εκδηλωθεί το επόμενο “επεισόδιο”.

Χρονική «επίθεση»
Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με πονοκεφάλους:
Οι πονοκέφαλοι συνήθως συμβαίνουν
κάθε μέρα, μερικές φορές αρκετές φορές
την ημέρα

Συμπτώματα
Ο αθροιστικός πονοκέφαλος χτυπά γρήγορα και, συνήθως, χωρίς προειδοποίηση. Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Χαρακτηριστικά
Μια περίοδος έξαρσης των συμπτωμάτων διαρκεί γενικά από 6 έως 12 εβδομάδες. Η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια
της κάθε περιόδου μπορεί να είναι σταθερές από περίοδο σε περίοδο. Για παράδειγμα, οι περίοδοι με αθροιστικός πονοκέφαλο μπορεί να επαναλαμβάνονται
εποχικά (πχ κάθε άνοιξη, ή κάθε φθινόπωρο).

Σε αντίθεση με τα άτομα με ημικρανία, τα
άτομα με αθροιστική κεφαλαλγία συνήθως αποφεύγουν να ξαπλώνουν κατά τη
διάρκεια μιας “επίθεσης”, επειδή η θέση
αυτή φαίνεται να αυξάνει τον πόνο.
Μερικά συμπτώματα που μοιάζουν με
εκείνα της ημικρανίας, όπως η ναυτία, η
ευαισθησία στο φως και τον ήχο και η
αύρα, μπορεί να συνοδεύουν και μια
αθροιστική κεφαλαλγία, αν και, συνήθως,
αυτό θα συμβεί στην μία μόνο πλευρά του
προσώπου.

Μια ενιαία “επίθεση” μπορεί να διαρκέσει
από 15 λεπτά έως τρεις ώρες
Οι επιθέσεις συμβαίνουν συχνά την ίδια
περίπου ώρα, κάθε μέρα
Η πλειοψηφία των “επιθέσεων” συμβαίνει
τη νύχτα, συνήθως μία έως δύο ώρες
αφότου το άτομο ξαπλώσει στο κρεβάτι,
για να κοιμηθεί
Ο πόνος συνήθως τελειώνει τόσο ξαφνικά, όσο αρχίζει, με ραγδαία μείωση της
έντασης. Μετά τις “επιθέσεις”, οι ασθενείς
δεν πονούν καθόλου, αλλά νιώθουν εξάντληση.
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Πολεμήστε, έτσι απλά,
το καθημερινό σας άγχος
• Γρήγοροι και αποτελεσματικοί τρόποι
για να χαρείτε την καθημερινότητα σας

Η

ένταση της καθημερινότητας, το άγχος και τα προβλήματα που μας ταλανίζουν στον επαγγελματικό χώρο και όχι
μόνον , προκαλούν χωρίς να το καταλάβουμε σοβαρές ρωγμές
στον ψυχοσωματικό μας κόσμο, με αρνητικές επιπτώσεις που
θα φανούν αργότερα.
Ο χρυσός 8λογος για να νοιώσετε όμορφα και να … ξαναγεννηθείτε από την καθημερινή υπερένταση
Πώς να νιώσετε καλύτερα μετά από μια άσχημη μέρα, έναν
καυγά, ή όταν έχετε απλώς κακή διάθεση; Η Δρ Λίζα Βάρβογλη,
Ph.D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Νευροψυχολόγος

1. Χαζέψτε παλιές φωτογραφίες ! Όταν δε νιώθετε χαρούμενοι, ανοίξτε τα παλιά σας φωτογραφικά άλμπουμ και ξεφυλίστε τα! Σύμφωνα με έρευνες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της
Βρετανίας αυτό βοηθάει περισσότερο από το να φάτε μια
πάστα ή να πιείτε αλκοόλ.
2. Κάντε μια μικρή βόλτα ! Την επόμενη φορά που νιώθετε
κακοδιάθετοι πάτε στο περίπτερο με τα πόδια (αλλά μην αγοράσετε τσιγάρα ή γλυκά). Αν εργάζεστε σε χώρο χωρίς παράθυρα ή φυσικό φωτισμό, κάντε μια μικρή βόλτα στο τετράγωνο. Η ελαφριά άσκηση βοηθάει στην καταπολέμηση της κατάθλιψης. Αν νιώθετε τόσο κακοδιάθετοι που δεν έχετε όρεξη να
ασκηθείτε, διαλέξτε κάτι
απλό, το οποίο μπορείτε
να κάνετε αφηρημένα,
χωρίς σκέψη ή προσπάθεια. Αν πάλι είστε
θυμωμένοι, επιλέξτε μια
άσκηση που σας βοηθάει
να επικεντρωθείτε σε
αυτό που κάνετε, ώστε
να πάψετε να αναμασάτε
τις σκέψεις που προκαλούν θυμό.
3. Τακτοποιήστε τα πράγματά σας ! Χάος και αταξία στο
υπνοδωμάτιο, το γραφείο, τα συρτάρια ή την κουζίνα δημιουργεί στρες και κακή διάθεση. Όταν τα πράγματα δεν είναι
τακτοποιημένα, αυτό αποτελεί υπενθύμιση για το τι πρέπει να
γίνει και δεν έχει γίνει ακόμα, με αποτέλεσμα η αταξία να μας
κάνει να νιώθουμε αποτυχημένοι ή ανίκανοι. Ακόμα και αν δεν
έχετε χρόνο για ριζικό τακτοποίημα και οργάνωση, τοποθετήστε σε τακτικούς σωρούς τα διάφορα είδη πάνω στο γραφείο
σας, απελευθερώνοντας μέρος της επιφάνειάς του.
4. Σκεφτείτε γρήγορα ! Για να καταπολεμήσετε την κακή διάθεση, κάντε αγώνα δρόμου σκέψεων: αν σας ενοχλεί η συμπεριφορά της πεθεράς σας, σκεφτείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται
πέντε καλά πράγματα που έκανε πρόσφατα, ή, αν δεν μπορείτε να βρείτε, σκεφτείτε γρήγορα άλλα πέντε ελαττώματά της!
Είτε με γρήγορη θετική είτε με γρήγορη αρνητική σκέψη καταπολεμάτε την κατάθλιψη, μέσω του μηχανισμού της απόσπασης της προσοχής από την αρχική αρνητική σκέψη και του
μηχανισμού έκλυσης ορμονών της ευτυχίας.
5. Γελάστε με την ψυχή σας ! Ένα καλό γέλιο δημιουργεί
καταρράκτη χημικών διεργασιών που ανεβάζουν τη διάθεση,
μειώνουν τον πόνο και το στρες και ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Γραφτείτε σε λίστες με ανέκδοτα, δείτε κωμωδίες, ψάξτε
αστεία βινετάκια στο YouTube.
6. Χαλαρώστε ! Αν χαλαρώσετε, ηρεμήσετε, και μείνετε μόνοι,
μπορεί επίσης να αισθανθείτε χαρά. Κλείστε τα μάτια, φανταστείτε μια ωραία εικόνα, μη σκεφτείτε για λίγο τίποτα από
αυτά που σας απασχολούν και θα ηρεμήσετε, θα «γεμίσετε
μπαταρίες» και θα νιώσετε χαρούμενοι.
7. Μιλήστε με έναν φίλο ! Η καλή διάθεση είναι κολλητική.
Μια απλή κουβεντούλα με έναν φίλο που είναι χαρούμενος ή
έχει καλή διάθεση μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα.
8. Κάντε μια καλή πράξη ! Οι άνθρωποι που κάνουν κάτι εθελοντικά είναι πιο χαρούμενοι από αυτούς που δεν ασχολούνται: γραφτείτε σε μια οργάνωση βοήθειας, υποστηρίξτε έναν
σκοπό στον οποίο πιστεύετε, δώστε αίμα, ή χαρίστε πράγματα που δε χρειάζεστε πια σε κάποιον άλλον αντί να τα πετάξετε. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο εθελοντισμός προάγει
την ευτυχία γιατί με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι συμπάσχουν
με το συνάνθρωπό τους και συνειδητοποιούν όλα τα καλά στη
ζωή τους.

A

ναμφίβολα, η εργασία και
το εργασιακό περιβάλλον
αποτελεί ένα σημαντικό μέρος
της
καθημερινότητας
του
ανθρώπου αφού μέσα σε αυτό
ως εργαζόμενος/η περνάει
κανείς τουλάχιστον το ένα
τέταρτο της μέρας του/της έως
και – κάποιες φορές ή σε κάποιες περιπτώσεις - περισσότερο
από τη μισή του/της μέρα.
Η εργασία μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή ικανοποίησης, ενέργειας και πληρότητας,
ακόμα κι αν αυτό συνοδεύεται
από σωματική ή /και διανοητική κούραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί άνθρωποι την
περιγράφουν σαν ‘γλυκιά κούραση’.
Μια κούραση δηλαδή που είναι
ευχάριστη, πλήρης και που
ακολουθείται συνήθως από
αίσθηση ευεξίας και ουσιαστικής ξεκούρασης- ένας ολοκληρωμένος κύκλος. Τι γίνεται
όμως όταν η κούραση αυτή
είναι ‘πικρή’, στείρα και συναισθηματικά αποστραγγίζει;
Καμιά φορά αυτό μπορεί να
συμβεί λόγω του αρνητικού
εργασιακού περιβάλλοντος και
όχι λόγω αυτού καθ’ αυτού του
αντικειμένου εργασίας. Τι είναι
το εργασιακό περιβάλλον; Είναι
οτιδήποτε μας περιβάλλει και
οτιδήποτε περιβάλλουμε κατά
τη διάρκεια της εργασίας μας.

Αυτή η κούραση δεν είναι πια
τόσο σωματική ή / και διανοητική. Είναι και κούραση συναισθηματική ή / και πνευματική.
Είναι κούραση που γεννιέται
από την αρνητική αλληλεπίδραση με τους άλλους εργαζόμενους και που μεταφέρεται
συστηματικά στο σπίτι και
στην προσωπική ή και κοινωνική ζωή με πολλές αρνητικές
επιρροές σε αυτήν.
Είναι η κούραση που π.χ. ο
ύπνος και ότι άλλο υπό άλλες
συνθήκες μπορεί να σε ξεκου-
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κά αποτελέσματα.’ (Brodsky,
1976)
Αυτό το συνθέτουν συμπεριφορές και στάσεις όπως:
• Το να αγνοούνται οι γνώμες
και οι απόψεις σου.
• Το να σου γίνεται ανάθεση
υπερβολικού φόρτου εργασίας.
• Το να σου αποκρύπτει κάποιος πληροφορίες δίχως τις
οποίες επηρεάζεται η απόδοσή
σου.
• Το να σου γίνεται ανάθεση
εργασιών με αναίτια υψηλούς

• Πώς το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει θετικά
ή όχι την απόδοσή σας στην εργασία αλλά και την ποιότητα
της καθημερινότητάς σας στην προσωπική σας ζωή;
• Η ψυχολογική κακομεταχείριση και οι φοβίες
στον επαγγελματικό χώρο - Πώς να τις αντιμετωπίσουμε
ράσει πραγματικά, δεν φαίνεται
να είναι ικανά να σε ξεκουράσουν. Ίσως καμιά φορά να πλησιάζει τη λεγόμενη ‘επαγγελματική εξουθένωση’ (μια αρκετά
συχνή στις μέρες μας ορολογία
για το φαινόμενο της υπερβολικής κούρασης και εξάντλησης
στους εργαζόμενους).

στόχους και μη ρεαλιστικές
προθεσμίες.
• Το να απαιτούν ή να σε ‘διατάζουν’ να κάνεις δουλειά που
είναι πέρα και έξω από το αντικείμενό σου.
• Το να σε αγνοούν ή να δέχεσαι
εχθρική συμπεριφορά (π.χ.

Το εργασιακό περιβάλλον αποτελείται από εμάς και από τους
συναδέλφους μας. Το εργασιακό περιβάλλον είναι ο χώρος –
είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός
– στον οποίο βρισκόμαστε, όταν
εργαζόμαστε. Αυτό μπορεί να
είναι το γραφείο, το σπίτι, το
αυτοκίνητο, το χωράφι, κλπ.
Τα χρώματα, η διακόσμηση, η
καθαριότητα είναι κάποιοι από
τους βασικούς παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν θετικά
ή όχι το περιβάλλον εργασίας ακόμη και την απόδοση του
εργαζόμενου.
Όμως, ένας από τους πιο
σημαντικούς παράγοντες που
επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον – αν όχι ο σημαντικότερος, κατά τη γνώμη μου –είναι ο
ανθρώπινος παράγοντας. Για
τον κόσμο των συναισθημάτων
είναι σχεδόν αδιάφορο το αν
ένα τοξικό από την ανθρώπινη
συμπεριφορά εργασιακό περιβάλλον διαδραματίζεται σε ένα
πολυτελές γραφείο ή σε ένα
απλό κατάστημα.
Οι ψυχολογικές συνέπειες εκτιμάται ότι είναι πάνω κάτω
παρόμοιες. Η εργασία μέσα σε
ένα τοξικό περιβάλλον συνήθως
επιφέρει ‘πικρή κούραση’ λίγο ή
πολύ σε όλους όσους το βιώνουν. Η κούραση δεν αφορά πια
μόνο το αντικείμενο εργασίας
και την εκπόνησή του.

Με την παραπάνω περιγραφή
επιχειρώ
να
αποτυπώσω
κάποιες από τις εικόνες που
συχνά δημιουργεί η εργασιακή
κακομεταχείριση ή και εκφοβισμός - με άλλα λόγια οι έντονες
και συνεχείς αρνητικές σχέσεις
και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα
στους ανθρώπους στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Τι είναι εργασιακή
κακομεταχείριση;
Ένας από τους ακριβείς και
κατατοπιστικούς
ορισμούς
είναι ο εξής:
‘…η επαναλαμβανόμενη και
συνεχής προσπάθεια από ένα (ή
πολλά άτομα) να βασανίσουν,
εξουθενώσουν, καταπονήσουν,
εμποδίσουν, εσκεμμένα προκαλέσουν την αντίδραση, εξαιρέσουν ή απομονώσουν το άλλο
άτομο από το εργασιακό περιβάλλον.
Είναι εκείνη η μεταχείριση που
προκαλεί, πιέζει, φοβίζει, υποτιμά και που μέσα από την
επανάληψή της έχει συντριπτι-

ψυχρότητα, επιθετική λεκτική ή
μη-λεκτική συμπεριφορά).
• Το να σε κουτσομπολεύουν.
• Το να σε βρίζουν.
• Το να γίνονται υποτιμητικά
σχόλια γύρω από το άτομό σου
(π.χ. τα χόμπι σου, το παρελθόν
σου, την καταγωγή σου), τις
στάσεις σου ή την προσωπική
σου ζωή.
• Το να σου αποσύρουν ‘αρμοδιότητες κλειδιά’ που έχουν να
κάνουν άμεσα με το αντικείμενό
σου και να σου τα υποκαθιστούν με ασήμαντα ή δυσάρεστα αντικείμενα.
• Το να σε διορθώνουν επιδεικτικά, να σε ειρωνεύονται ή να
σε υποτιμούν δημόσια.
Αν είστε αποδέκτης εργασιακής
κακομεταχείρισης ή βίας ζητήστε οπωσδήποτε βοήθεια.
Μιλήστε αρχικά σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεστε και που
πιστεύετε ότι μπορεί να σας
στηρίξει να βρείτε τη βοήθεια
που ζητάτε.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

9 πράγματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να … Googlάρετε!

Ε

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

ίναι η νούμερο ένα μηχανή αναζήτησης στον
κόσμο και η αλήθεια είναι
ότι σε πολλά πράγματα
μας έχει λύσει τα χέρια.
Ωστόσο υπάρχουν κάποια
πράγματα τα οποία σύμφωνα με το Reddit δεν θα
έπρεπε ποτέ να αναζητήσετε μέσω Google, όπως
μεταδίδει η βρετανική
Independent.

1) Fournier: Για όσους δεν γνωρίζετε ο παίκτης των Ορλάντο
Μάτζικ, Evan Fournier φέρει το
ψευδώνυμο «Ποτέ μην Γκουγκλάρετε» και ο λόγος είναι απλός. Το
επώνυμο του προέρχεται από μια
παλιά γαλλική λέξη που σημαίνει
αυτός που κάνει ψωμί ή πιο απλά
«φούρναρης», ενώ το όνομά του
πολλές φορές συναντάται ως
ένας τύπος γάγγραινας που επηρεάζει τα γεννητικά όργανα. Μην
πείτε μετά ότι σε σας προειδοποιήσαμε.
2) Krokodil: Το krokodil είναι το
όνομα που χρησιμοποιείται στις
πιάτσες των ναρκωτικών για τη
δεσομορφίνη, ένα παράγωγο της
μορφίνης με πολύ ισχυρές επιδράσεις, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της

ηρωίνης σε Ρωσία και Ουκρανία.
Το ναρκωτικό αυτό είναι γνωστό
και ως «σαρκοφάγο», καθώς
περιέχει τοξικές ουσίες οι οποίες
μπορούν να προκαλέσουν ευρείας
κλίμακας μόλυνση στην περιοχή
του σώματος, όπου γίνεται η
χρήση του με ένεση.
3) Το αγαπημένο σας φαγητό:
Εντάξει μην το δοκιμάσετε. Το
μόνο που θα καταφέρετε είναι
σας να ανοίξει η όρεξη.
4) Προνύμφη στόματος:

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ένας redditor
έψαχνε
για
«προνύμφη
σκόρου»
και
κατά λάθος πάτησε
αυτό ακριβώς που βλέπετε. Μην
κάνετε το λάθος να τα πατήσετε.
5) Google: Το αναζητήσετε μέσω
google τη Google είναι απλά
χάσιμο χρόνου. Καλύτερα να
αλλάξετε μηχανή αναζήτησης για
να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
6) Λογισμός Γέφυρα ή όπως
λέγεται: To Calculus Bridge ή
Λογισμός Γέφυρα ή όπως λέγεται

στην Επιστήμη των Μαθηματικών
δεν είναι ένα τόσο δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα. Καμιά φορά
βέβαια εάν το γκουκλάρετε μπορεί
να σας οδηγήσει και σε κάποιον
οδοντίατρο λόγω της «γέφυρας»,
οπότε προσοχή,
7) Το e-mail σας: Δεν είναι και ότι
καλύτερο να ψάχνετε μέσω google
το mail σας, καθώς ίσως σε
κάποιες περιπτώσεις να εγείρονται θέματα ασφάλειας. Ένα
εργαλείο που θα σας βοηθήσει να δείτε αν έχουν
παραβιαστεί τα δεδομένα σας είναι το
haveibeenpwned.com,
αν σας ενδιαφέρει.
8) Αρλεκίνος ιχθύαση: Η
αρκλεκίνος ιχθύαση είναι μία
πολύ σπάνια γενετική ασθένεια η
οποία προκαλεί διαταραχές στο
δέρμα και μπορεί να οδηγήσει
ορισμένες φορές σε παραμορφώσεις. Καλύτερα να μην επιχειρήσετε να το γκουγκλάρετε.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Καθαρίστε τη μπανιέρα
χωρίς απορρυπαντικό

Δ

ε χρειάζεστε καθαριστικά του εμπορίου,
τοξικά και με περίπλοκες χημικές ενώσεις
για να καθαρίσετε αποτελεσματικά τη μπανιέρα σας κάνοντάς τη να λάμπει, απαλλαγμένη από τους λεκέδες που αφήνουν τα
σαπούνια, τα αφρόλουτρα, τα άλατα του
νερού κλπ.

Η φύση σας έχει τη λύση: σε ένα φλυτζάνι με
μαγειρική σόδα προσθέστε ένα κουταλάκι
υγρό σαπούνι και μερικές σταγόνες από
κάποιο αιθέριο έλαιο με αντισηπτικές ιδιότητες (όπως από φύλλα τσαγιού, ευκάλυπτο,
δενδρολίβανο ή μέντα). Ρίξτε όσο νερό χρειάζεται
για να γίνει το μείγμα μια παχύρρευστη κρέμα και
με ένα σφουγγάρι ή μια βούρτσα τρίψτε την επιφάνεια της μπανιέρας.
Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει και θα σας ευγνωμονεί όχι μόνο η φύση αλλά και όλοι όσοι χρησιμοποιούν το μπάνιο σας που θα απολαμβάνουν μια
μπανιέρα αστραφτερή και οικολογική και υγιεινή.

9) Τα συμπτώματα μιας ασθένειας: Εάν είστε άρρωστοι καλύτερα να πάτε αμέσως στο γιατρό
παρά να αρχίσετε να γκουκλάρετε
τα συμπτώματα της ασθένειάς
σας για πολλούς και διάφορους
λόγους.

Τραγωδία στο Έσεξ
ραγικό θάνατο βρήκε ένα 7χρονο κορίτσι
από το Έσεξ της Βρετανίας όταν οι ισχυροί άνεμοι σήκωσαν και παρέσυραν σε απόσταση περίπου 140 μέτρων το φουσκωτό
κάστρο στο οποίο έπαιζε, με την ίδια παγιδευμένη μέσα. Η Summer Grant διασκέδαζε με
αφορμή το Πάσχα στο πάρκο της πόλης
Harlow κι έπαιζε μέσα στο φουσκωτό κάστρο
την ώρα που δυνατή ριπή ανέμου το πήρε και
το σήκωσε.

το πήρε και το σήκωσε.
Η 7χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο,
τραυματισμένη σοβαρά, και λίγο αργότερα υπέκυψε
στα τραύματά της.
Η αστυνομία του Έσεξ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη-

Η 7χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, τραυματισμένη σοβαρά, και λίγο
αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομία του Έσεξ επιβεβαίωσε πως
συνελήφθησαν μια 24χρονη κι ένας 27χρονος για
ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Είναι το δεύτερο τέτοιο περιστατικό που συμβαίνει
στο Harlow Town Park σε λιγότερο από ένα χρόνο,
καθώς ένα άλλο κάστρο είχε καταρρεύσει με τα παιδιά μέσα τον Μάιο του 2015.
Με το σημείο να γεμίζει λουλούδια και αφιερώσεις
για το άτυχο κοριτσάκι, εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε πως οι δικοί της είναι συντετριμμένοι και
ζήτησε χρόνο για να πενθήσουν την απώλεια της
Summer.
Η Summer Grant διασκέδαζε με αφορμή το Πάσχα
στο πάρκο της πόλης Harlow κι έπαιζε μέσα στο
φουσκωτό κάστρο την ώρα που δυνατή ριπή ανέμου

σαν μια 24χρονη κι ένας 27χρονος για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Είναι το δεύτερο τέτοιο περιστατικό που συμβαίνει
στο Harlow Town Park σε λιγότερο από ένα χρόνο,
καθώς ένα άλλο κάστρο είχε καταρρεύσει με τα παιδιά μέσα τον Μάιο του 2015.
Με το σημείο να γεμίζει λουλούδια και αφιερώσεις
για το άτυχο κοριτσάκι, εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε πως οι δικοί της είναι συντετριμμένοι και
ζήτησε χρόνο για να πενθήσουν την απώλεια της
Summer.

Σοβαρά … αστειάκια

Η ΠΟΡΕΙΑ
Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του βλέπει
ένα πλήθος ανθρώπων να περπατάει. Κοιτάζοντας στην "κεφαλή" της πορείας, βλέπει ένα
φέρετρο, από πίσω έναν κύριο με ένα σκυλάκι
και ακολουθεί το πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο
και τον ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;

- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπεται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανείσεις για
απόψε;
- Μπες στην ουρά!

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Απίστευτο αλλά αληθινό

Επτάχρονη παρασύρθηκε από φουσκωτό κάστρο

Τ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Σ

Άρχισαν τα έργα;
Σήραγγα κάτω από
τον Πενταδάκτυλο

ήραγγα κάτω από τον Πενταδάκτυλο;
Ίσως το δούμε κι αυτό αφού, σύμφωνα με
δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Κίπρις», άρχισε η κατασκευή του έργου
αν και σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, αυτό
που άρχισε είναι η εκπόνηση γεωλογικής
μελέτης.
Πάντως, όταν το Ιούνιο του 2011 ο υπουργός
Συγκοινωνιών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σολούκ,
εξήγγειλε την κατασκευή της σήραγγας,
ουδείς αντέδρασε, ενώ για πολλούς η εξαγγελία πέρασε απαρατήρητη. Όπως πληροφορείται ο «Φ», το ζήτημα εξετάζουν και οι
αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο τότε υπουργός Συγκοινωνιών της Τουρκίας, ο οποίος είχε αφιχθεί στην Κύπρο
παράνομα, υπέγραψε «πρωτόκολλο συνεργασίας»
με τον τότε λεγόμενο υπουργό συγκοινωνιών και
έργων, Χαμζά Ερσάν Σανέρ. Ανάμεσα σε άλλα συμφωνήθηκε τόσο η κατασκευή της σήραγγας όσο και
η κατασκευή αυτοκινητόδρομου μεταξύ κατεχόμενης Αμμοχώστου και Λεύκας. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν τότε, η σήραγγα θα περνούσε κάτω
από τον Πενταδάκτυλο και θα ένωνε την Κερύνεια
με την κατεχόμενη Λευκωσία
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

«8» λύσεις για έξυπνο ψώνισμα

Έ

λεγξε ποιες από τις παρακάτω
προτάσεις μπορείς να εφαρμόσεις κάθε φορά που βγαίνεις για
ψώνια. Όσο περισσότερες, τόσο
μεγαλύτερο το όφελος για την
τσέπη σου, αλλά και για το περιβάλλον.

3. Διαφορετικά φροντίστε τουλάχιστον η υπεραγορά που επιλέγετε
να χρησιμοποιεί τις βιοδιασπώμενες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά.

5. Επιλέξτε τις χάρτινες συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε
ή εκείνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά και ξανά και αποφύγετε τις πλαστικές.

4. Προτιμήστε τα βιολογικά προϊόντα. Ευτυχώς, οι μεγάλες αλυσίδες

6. Μην παρασύρεστε σε αγορές που
τελικά δεν θα σας χρειαστούν. Αγοράστε μόνο τόση ποσότητα
από κάθε προϊόν, όση θα
καταναλώσετε πραγματικά,
ώστε να μην καταλήξει
μεγάλο μέρος από τις αγορές σας στα σκουπίδια.

1. Μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο για να κινηθείτε από και προς
την υπεραγορά. Αν πάλι, λόγω
απόστασης, αυτό δεν είναι εφικτό,
προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ας γίνει επιτέλους το αυτοκίνητο η έσχατη λύση μετακίνησης.
Και αν ο μεγάλος όγκος των αγορών που σκοπεύετε να κάνετε, είναι
το άλλοθί σας, ζητήστε από
κάποιον φίλο να σας βοηθήσει,
συνδυάζοντας τις αγορές με την
κοινωνικότητα!
2. Φροντίστε να έχετε μαζί σας
πάνινες σακούλες, ώστε να μην
πέσετε στην ανάγκη των πλαστικών, για τη μεταφορά των προϊόντων.

διαθέτουν πλέον ξεχωριστούς
χώρους με όλες τις πιθανές αγορές, στην βιολογική τους εκδοχή.

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Υλικά:

1 ½ kg χταπόδι (700 γρ)
125 ml ελαιόλαδο
φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο
μπούκοβο
500 γρ. ντομάτες, κομμένες ακανόνιστα
1 κρεμμύδι, χοντροκομμένο
1 κόκκινη πιπεριά, χοντροκομμένη
1 πράσινη πιπεριά, χοντροκομμένη
1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένη
1 φύλλο δάφνης
φρέσκο βασιλικό, ψιλοκομμένο
100 – 150 ml νερό
ξύσμα από 1 λεμόνι
30 ml ούζο
50 ml ξύδι βαλσαμικό
1 κ.γ. ζάχαρη
500 γρ. χυλοπίτες (νηστίσιμες)
αλάτι, πιπέρι
Κριός: Η μέρα σε βρίσκει αρκετά ήρεμο και
ισορροπημένο, σε διάφορους τομείς που
μέχρι τώρα σου δημιουργούσαν πρόβλημα
και σε αναστάτωναν. Μην αφήσεις να σου
ξεφύγει πάλι η κατάσταση και κάνε ό,τι
μπορείς, για να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται, αλλά και τη δική
σου δύναμη και ενέργεια για να βάλεις τη
ζωή σου σε τάξη μια και καλή. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσεις τα πισωγυρίσματα.
Ταύρος: Μπορείς να κάνεις ό,τι βάλεις στο
μυαλό σου και αυτό θα φανεί έντονα,
καθώς θα χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις
οι οποίες θα αλλάξουν τη ζωή σου, αλλά
και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τις
καταστάσεις γύρω σου. Σε αυτή την
κατεύθυνση θα σε βοηθήσουν και κάποια
άτομα που πραγματικά σε νοιάζονται και
είναι δίπλα σου όποτε χρειαστείς τη συμβουλή τους.
Δίδυμοι: Η μέρα έχει αυξημένες υποχρεώσεις, αρκετό άγχος και μια πίεση, που δεν
θα σε αφήσει να λειτουργήσεις σωστά.
Βάλε μπροστά τη λογική σου και μην αφήνεις τον πανικό να σε καταβάλει. Δείξε
προσοχή και αυτοέλεγχο, για να τα καταφέρεις.
Καρκίνος: Θα δεις θετικές εξελίξεις,
κυρίως σε θέματα του παρελθόντος, που
παρέμεναν στάσιμα για πολύ καιρό. Εκεί
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7. Προτιμήστε φρούτα και
λαχανικά εποχής. Είναι
σίγουρα πιο φρέσκα και
κατά πάσα πιθανότητα, για
τη δημιουργία τους ακολουθήθηκαν φυσιολογικές διαδικασίες. Ενημερωθείτε για
τους…επίκαιρους καρπούς,
προτού βγείτε για ψώνια.
8. Κάντε τις παραγγελίες σας ηλεκτρονικά και γλιτώστε τις περιττές μετακινήσεις.

Χυλοπίτες με χταπόδι

Εκτέλεση:

Για να είναι νηστίσιμη η συνταγή μας
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νηστίσιμες χυλοπίτες ή κάποιο άλλο είδος
ζυμαρικού!

από τη φωτιά. Χοντροκόβουμε τα λαχανικά μας, το κρεμμύδι, τις πιπεριές.
Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και στη συνέχεια τα λαχανικά μας.
Προσθέτουμε 1 κ.γ. ζάχαρη, φρέσκο
θυμάρι, τη δάφνη και 1 ψιλοκομμένη
σκελίδα σκόρδο και ανακατεύουμε. Προ-

σθέτουμε το μπούκοβο και ανακατεύουμε. Ελέγχουμε τα λαχανικά μας και προσθέτουμε ελαιόλαδο αν χρειαστούν.
Προσθέτουμε το χταπόδι, τις ντομάτες

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
που είχες αποδεχθεί πως τίποτα δεν μπορεί να γίνει, τώρα όλα αρχίζουν να κινούνται και μάλιστα προς όφελός σου. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να
προσπαθήσεις κι εσύ για το καλύτερο, γι’
αυτό μην επαναπαύεσαι ούτε στιγμή.
Λέων: Τα νεύρα σου δεν είναι και στην
καλύτερη κατάσταση και αυτό δεν αφορά
μόνο εσένα, αλλά και τους ανθρώπους
που βρίσκονται γύρω σου και στους οποίους ξεσπάς με κάθε αφορμή και αιτία.
Καλό είναι να ηρεμήσεις λίγο και να βρεις
τι ακριβώς σου φταίει, γιατί κινδυνεύεις
να διαταράξεις τις ισορροπίες σε σημαντικές σχέσεις σου, κάτι που αργότερα θα
το μετανιώσεις και θα σου δημιουργήσει
προβλήματα.
Παρθένος: Η μέρα θα σε προβληματίσει
αρκετά, καθώς κάποιες εκκρεμότητες του
παρελθόντος επανέρχονται και μάλιστα με
δυναμικό τρόπο, για να σου υπενθυμίσουν
πως ό,τι έχεις αφήσει άλυτο, θα στέκεται
εμπόδιο στα σχέδιά σου. Απ’ την άλλη, η
ενεργητικότητά σου σήμερα θα σε βοηθήσει να τα ξεπεράσεις όλα και να προχωρήσεις γρήγορα, αξιοποιώντας διάφορες
ευκαιρίες που θα προκύψουν.
Ζυγός: Θα έχει πολύ άγχος για εσένα,

που έχουμε κόψει σε ακανόνιστα κομμάτια, 2-3 κ.σ. ξύδι βαλσαμικό και 100 150 ml νερό. Ανακατεύουμε με μία κουτάλα, καπακώνουμε και σιγοβράζουμε
για 30 λεπτά.
Για τις χυλοπίτες
Σε μία κατσαρόλα με νερό που βράζει
ρίχνουμε αλάτι και βράζουμε τις χυλοπίτες σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

Για το χταπόδι
Βάζουμε το χταπόδι μας σε ένα σουρωτήρι με μπολ από κάτω και με μία
πετσέτα από πάνω στο ψυγείο για 1
ημέρα να το αποψύξουμε. Βάζουμε μια
κατσαρόλα και ένα τηγάνι στη φωτιά.
Αφαιρούμε το κεφάλι και το στόμα του
χταποδιού. Κρατάμε την κουκούλα και
το κόβουμε όλο σε χοντρά κομμάτια.
Προσθέτουμε 2 κ.σ. λάδι και ρίχνουμε το
χταπόδι μέσα στο τηγάνι. Ρίχνουμε το
ούζο στο τηγάνι με το χταπόδι. Με το
που εξατμιστεί αφαιρούμε το τηγάνι
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καθώς οι υποχρεώσεις σου είναι πάρα
πολλές και στην πραγματικότητα δεν
μπορείς να τις προλάβεις όλες. Ό,τι κι αν
γίνει, θα πρέπει να είσαι ψύχραιμος και να
κάνεις όσα μπορείς, χωρίς να βγαίνεις
από τα όριά σου, τόσο τα σωματικά όσο
και τα συναισθηματικά. Μην προσπαθήσεις να βάλεις καινούργια θέματα στο
κεφάλι σου, παρά τις ευκαιρίες που θα
προκύψουν, γιατί πρέπει πρώτα να
ξεμπερδεύεις με όσα ήδη έχεις να κάνεις.
Διαφορετικά, δεν θα μπει ποτέ μία σειρά
στη ζωή σου.
Σκορπιός: Θα κάνεις πολλές σκέψεις για
το μέλλον σου και με λίγη συντονισμένη
προσπάθεια, θα μπορέσεις να τις υλοποιήσεις. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και
προσπάθησε να αναγνωρίσεις τις ευκαιρίες που σου δίνονται. Σε όλα αυτά, μην
ξεχνάς και τους ανθρώπους που μπορούν
να σε βοηθήσουν. Ζήτησε τη βοήθειά τους
και μίλησε τους ανοιχτά για όσα σε απασχολούν.
Τοξότης: Θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη
για εσένα και οι υποχρεώσεις που έχεις θα
αυξάνονται ώρα με την ώρα. Δείξε λοιπόν,
την κατάλληλη ψυχραιμία και μην αποσυντονίζεσαι από κάποια ζητήματα που θα
προκύψουν εκεί που δεν τα περιμένεις.

Σουρώνουμε τις χυλοπίτες και τις σοτάρουμε με 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο σε ένα
αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά
για να μην κολλήσουν και ανακατεύουμε. Με το που πάρουν χρώμα οι χυλοπίτες μας, προσθέτουμε το χταπόδι και
ανακατεύουμε. Ρίχνουμε φρέσκο ψιλοκομμένο βασιλικό και ξύσμα από 1
λεμόνι.
Γενικά σου χρειάζεται ένας καλός προγραμματισμός, ώστε να βρεις και λίγη ώρα
για ξεκούραση, καθώς οι δυνάμεις σου
αρχίζουν να σε εγκαταλείπουν.
Αιγόκερως: Οι δυνατότητες που έχεις είναι
πάρα πολλές και ειδικά σήμερα, θα μπορέσεις να τις αξιοποιήσεις για να πετύχεις
πολλά από αυτά που θέλεις. Προσοχή
στην κυκλοθυμία σου, που θα δημιουργήσει εμπόδια στη δυναμική στάση που πρέπει να επιδείξεις για να πετύχεις όσα
θέλεις. Άφησε στην άκρη τη μελαγχολία
που σε πιάνει κάποιες στιγμές και προχώρησε τα σχέδιά σου συγκεντρωμένος και
χωρίς να χάνεις την ψυχραιμία σου, ειδικά
με κάποια άτομα που θα σε εκνευρίσουν.
Υδροχόος: Ενδεχομένως να βγουν στην
επιφάνεια μυστικά και σχόλια που θα σου
κάνουν εντύπωση, αλλά καλό είναι να μην
πεις την γνώμη σου. Κράτα ουδέτερη
στάση και χρησιμοποίησε τη διπλωματικότητά σου, για να μη δημιουργηθούν
εντάσεις με τα δικά σου πρόσωπα.
Ιχθείς: Κάποιες καταστάσεις αλλά και
ειδήσεις θα σου χαλάσουν τη διάθεση.
Προσπάθησε να μην επηρεαστείς και να
είσαι σε ετοιμότητα, γιατί θα χρειαστεί να
ασχοληθείς με τα δικά σου ζητήματα, που
σήμερα εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς
και πρέπει να τα προλάβεις, για να μην
γίνουν κάποια πράγματα ερήμην σου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας

το

χρόνο

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 10/2016 30/3/2016

πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 752 - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

100..................42560

50.000.............53756
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000...............17940
400..................18418
400..................40218
400..................58514
200..................47221
200..................16390
200..................49935
200..................33644
200..................26225
200..................15475
200..................13475
200..................31666
200..................14041
200..................23997
100..................37806

100..................24574
100..................38334
100..................15146
100..................54408
100..................35662
100..................33410
100..................15711
100..................32874
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
6086,

0372,

2610,

8573, 8594, 8963
Από €25 οι λήγοντες σε
901, 980, 212, 066

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα
δύο υπνοδωματίων,
100τ.μ. με βασικό εξοπλισμό, πέντε ετών σε
άριστη κατάσταση, στην
Λακατάμια (πίσω από
το φούρνο ΖΟΡΠΑ).
Τηλ. 99444000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Χαλκάνωρ» Ιδαλίου και το Λύκειο Ιδαλίου σας προσκαλούν στην ετήσια θεσμοθετημένη
εκδήλωση ΗΜΕΡΑ ΗΡΩΑ ΜΑΘΗΤΗ
την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 στις 7.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο Λυκείου Ιδαλίου
Ομιλητής: Δρ Αυγουστίνος (Ντίνος) Αυγουστή, καθηγητής στο ΑΤΕΙ Λάρισσας
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή
Π.Α. 99444000 ή in.el.politismou@gmail.com

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας, ολοκληρώθηκε με
τους πιο κάτω αγώνες:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 26HΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
0-3
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
1-4
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Δευτέρα
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2-6
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
9–0
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0-0
ΠAOK ΚΟΦΙΝΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
3-1
Πρωταθλητής αναδεικνύεται η ομάδα «ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC»
και Δευτεραθλητής, ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ.
Θα διεξαχθεί ο Ημιτελικός αγώνας του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
την Τρίτη, 5/4/16, ώρα 7:00 μ.μ.
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Κοινοτικό Γήπεδο Αραδιππου
Ο τελικός αγώνας του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα διεξαχθεί το
Σάββατο 9/4/15 στο Γήπεδο Αραδίππου.

ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
2-0
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
3-1
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ
3-0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ – Π & Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
3-0
Την προσεχή Κυριακή 10.4.2016 και ώρα 3.30 μ.μ. θα διεξαχθεί
ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου Α. Κατηγορίας, μεταξύ των ομάδων
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας και Θ.Ο.Ι. Πύργου στο γήπεδο
Γερμασόγειας.
Επίσης την Πέμπτη 7.4.2016 και ώρα 7.30 μ.μ. θα γίνει ο αναβληθείς αγώνας μεταξύ των ομάδων ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής και Α&Ν
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΑΕΝ ΣΥΝ Κολοσσίου, στο Κοινοτικό γήπεδο
Κολοσσίου.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΠΟΠΛ Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης Αγίων Τριμιθιάς στέφθηκε κυπελλούχος ΕΠΟΠΛ. Στον τελικό κυπέλλου που έγινε στο γήπεδο του
ΘΟΪ Λακατάμιας, η ομάδα των Αγίων Τριμιθιάς νίκησε με 4-0 τη
γειτονική Δόξα Παλιομετόχου και πανηγύρισε τη σπουδαία επιτυχία.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΕΚ: ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ:
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ

Τ

ρεις στροφές πριν από το τέρμα του
μαραθωνίου, η Αλκή Ορόκλινης και
Ακρίτας Χλώρακας εξασφάλισαν και μαθηματικά την άνοδο τους στη Β κατηγορία. Το
τρίτο εισιτήριο ανόδου διεκδικεί με αξιώσεις ο Εθνικός Άσσιας ο οποίος υπερτερεί
της ΜΕΑΠ κατά τέσσερις βαθμούς. Η προσφυγική ομάδα κέρδισε την ΜΕΑΠ στο ντέρμπυ της 27ης αγωνιστικής, κάνοντας
ουσιαστικό άλμα ανόδου. Ο Χαλκάνορας
που είχε κρυφές προσδοκίες ανόδου έχασε
στα Λύμπια από την Ολυμπιάδα κι έμεινε
πίσω κατά επτά βαθμούς ψαλιδίζοντας τις
ελπίδες του για το μεγάλο βήμα.
Στο κάτω διάζωμα, τέσσερις ομάδες δίδουν
τη μάχη της σωτηρίας. Ηρακλής, Ορμήδεια,
ΑΠΕΠ και Εθνικός Λατσιών κάθονται σε
αναμμένα κάρβουνα δίδοντας τις μάχες των
μαχών. Ήδη η Αμαθούς και ο Κούρρης έχουν
υποβιβασθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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• Μάδησε το τρυφύλλι μειώνοντας τη διαφορά από
την κορυφή στο -4

• Σπουδαία εμφάνιση για τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ
που άξιζε τη νίκη

• Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ στραβοπάτησε εντός
και ως εκ θαύματος απέφυγε την ήττα

• 4η συνεχόμενη νίκη για τον ΕΡΜΗ ο οποίος
γλυκοκοιτάζει πλέον την 7η θέση

• Τρίποντο για την ΑΝΟ επαναφέροντας
την αισιοδοξία και την αυτοπεπείθηση

• Βυθίζεται ολοένα και περισσότερο η ΑΧΝΑ
που μόνο με θαύμα θα σωθεί

Η

ΑΕΚ παίζοντας ουσιαστικά κι έξυπνα άλωσε το ΓΣΠ με αντίπαλο
την πολύ καλή Ομόνοια, κρατώντας
ζωντανές τις ελπίδες της για την
υπόθεση του τίτλου. Με αλάνθαστη
τακτική στο Β’ μέρος, κατάφερε να
αντιμετωπίσει σωστά την επιθετική
δραστηριότητα των «πρασίνων».
Ταυτόχρονα έσπασε το φετινό αήττητο της Ομόνοιας μέσα στο ΓΣΠ.

τιδα της ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ πέτυχε η
Ανόρθωση στο ντεμπούτο του
Νεόφυτου Λάρκου στο τιμόνι της
τεχνικής ηγεσίας. Η νίκη και η καλή
εμφάνιση επανέφεραν την ηρεμία και
την αισιοδοξία στο Ανορθωσιάτικο
στρατόπεδο που διεκδικεί πλέον με
αξιώσεις την προνομιούχα τρίτη θέση
που οδηγεί στα Ευρωπαϊκά σαλόνια.

Χωρίς καλή λειτουργία σε όλες του τις
γραμμές, ο ΑΠΟΕΛ μόλις που γλύτωσε
την ήττα στο ΓΣΠ με αντίπαλο τον
πολύ καλό ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Το τέρμα του
Μερκή στο 90’ εναντίον της παλιάς
του ομάδα στην οποία διετέλεσε
αρχηγός επί σειρά ετών, απέτρεψε την
ήττα για τους πρωτοπόρους. Ο βαθμός που πήρε μπορεί να αποδειχθεί
χρυσοφόρος. Εμφανέστατες η απουσίες των, Ντεβιτσέντι και Γιαννιώτα,
που επηρέασαν αρνητικότατα την
συλλογική απόδοση της ομάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Απόλλωνας από την πλευρά του
έδειξε πολύ καλά στοιχεία πάνω στα
οποία μπορεί να κτίσει ανταγωνιστική
ομάδα στη νέα χρονιά.
Ο Νιγηριανός Μπουιφέϊς με τέρμα
στις καθυστερήσεις στέρησε από τον
βυθιζόμενο Εθνικό Άχνας το τρίποντο
το οποίο είχε πολύ μεγάλη ανάγκη
στην τιτάνεια προσπάθεια για σωτηρία. Ικανοποίηση για την απόδοση του
Άρη εξέφρασε ο τεχνικός των
Λεμεσιανών Κ. Καϊάφας.
Νίκη ουσίας απέναντι στην συμπολί-

Ο Τρισκόφσκι εκτέλεσε
την ΟΜΟΝΟΙΑ σπάζοντας το εντός
έδρας αήττητο του «Τριφυλλιού».
Ταυτόχρονα επανέφερε την ΑΕΚ
σε τροχιά τίτλου
Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ παρόλο ότι μετρά
μηδέν βαθμούς στους τέσσερις αγώνες
κατάταξης, συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις.
Δικαιούται να γλυκοκοιτάζει την 7η
θέση, που προσφέρει περισσότερα
κέρδη ο ΕΡΜΗΣ ο οποίος πέτυχε το
απόλυτο στις τέσσερις αναμετρήσεις
των αγώνων κατάταξης. Η ΔΟΞΑ δεν
ικανοποίησε με την όλη παρουσία της.

Ο τρόπος που παρουσίασε
ο Πέδρο Εμάνουελ την ομάδα του
στο ντέρμπυ με τον ΑΠΟΕΛ στο
ΓΣΠ και γενικότερα με το «κοουτσάρισμά» του, ήταν άψογος.

28η Αγωνιστική Σάββατο 9 Απριλίου
ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
16:00
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ 16:00 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 16:00 Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
Δ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 16:00
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
16:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ 16:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ16:00 ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑ
Κυριακή, 10 Απριλίου
ΑΛΚΗ Ορόκλινης
16:00 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006

29η Αγωνιστική Σάββατο, 16 Απριλίου
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΛΚΗ Ορόκλινης
Δ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ

Ο Μερκής έκανε το θαύμα του
στο 90’ αποτρέποντας προδιαγραφόμανη ήττα των πρωτοπόρων.
Εντονότατες, κυρίως στη μεσαία
γραμμή, οι απουσίες Γιαννιώτη
και Ντεβισέντι

Ο προπονητής του Απόλλωνα
φάνηκε να είναι απόλυτα διαβασμένος. Η σπουδαία εμφάνιση
ήταν σε μεγάλο βαθμό δικό του
έργο. Κάνει εξαιρετική δουλειά
και αυτό φάνηκε κυρίως
στους μεγάλους αγώνες. Είναι
πολλοί φίλοι του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
που υποστηρίζουν πως ο
Πορτογάλος μπορεί να συνεχίσει
και τη νέα περίοδο το έργο που
άρχισε το περασμένο καλοκαίρι

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
18.00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΕΛ
CYTAVISION
18.00 ΑΕΚ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
CYTAVISION
18.00 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ
PRIMETEL

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
16.00 ΔΟΞΑ - ΑΡΗΣ
16.00 ΑΕΛ - ΕΡΜΗΣ
16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΦΟΣ

CYTAVISION
CYTAVISION
CYTAVISION

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
16 - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΑΠΟΕΛ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΚ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΑΡΗΣ - ΕΡΜΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΕΛ
ΔΟΞΑ - ΠΑΦΟΣ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Εντατικοποιείται ο διάλογος στη Μεσολαβητική Υπηρεσία
• Κοινή επιδίωξη η πάταξη της αδήλωτης εργασίας και ο αθέμιτος ανταγωνισμός

Ο αυριανός εργασιακός κόσμος
στο μικροσκόπιο 7500 χιλιάδων νέων
Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τη Νεολαία

1

Πού πραγματοποιείται η εκδήλωση;
Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία,
πραγματοποιείται στις 20 και 21 Μαΐου στο
Στρασβούργο, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για
7.500 νέους από όλη την Ευρώπη, να υψώσουν
τη φωνή τους. Σε μια εποχή που η Ευρώπη έχει
να αντιμετωπίσει πολλά μέτωπα οι συμμετέχοντες , όλοι ηλικίας από 16 έως 30 ετών, ανταλλάσουν ιδέες για το μέλλον της ΕΕ και άλλα
θέματα που αφορούν τη νεολαία. Οι νέοι θα
συντάξουν έκθεση με τις ιδέες που συζήτησαν
και θα τις παρουσιάσουν στους ευρωβουλευτές.

2

Τι περιλαμβάνει η εκδήλωση. Συμπεριλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, που επικεντρώνονται σε πέντε θεματικούς τομείς:
-Πόλεμος και Ειρήνη: προοπτικές για έναν ειρηνικό κόσμο

Ε

ντατικοποιείται ο διάλογος στη
Μεσολαβητική Υπηρεσία για επίλυση της διαφοράς στην Οικοδομική
Βιομηχανία. Το υπουργείο Εργασίας
επιδιώκει άρση του αδιεξόδου μέσα
στον τρέχοντα μήνα, ώστε να μην
καθυστερήσει άλλο η ολοκλήρωση
του νομοσχεδίου που αφορά στην
νομοθετική κατοχύρωση πέντε βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων.
Οι συντεχνίες διεκδικούν δια νόμου
κατοχύρωση ελάχιστου μισθού πρόσληψης (μίνιμουμ), του ταμείου προνοίας, αργιών - γιορτών, ώρες εργασίας και υπερωρίας και φιλοδώρημα. Παράλληλα, στοχεύει στην ανανέωση της συλλογικής σύμβασης η
οποία έληξε το 2014. Το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας εστιάζει την παρέμβαση του στο επίμαχο ζήτημα που
αφορά στις υποχρεώσεις των υπεργολάβων, οι οποίοι στις πλείστες
περιπτώσεις εκτελούν εργασίες των
εργολάβων.
Σημειώνεται ότι ο απευθείας διάλογος συντεχνιών - εργολάβων κατέληξε σε αδιέξοδο στα μέσα του
περασμένου μήνα.

Πέραν από τη νομοθετική διασφάλιση συγκεκριμένων όρων των συλλογικών συμβάσεων, οι συντεχνίες
Οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ, αξιώνουν από

√ Νομοθετική κατοχύρωση
βασικών όρων εργοδότησης
αξιώνουν οι συντεχνίες
κοινού επαναφορά από 1.1.16 των
δικαιωμάτων που παραχώρησαν
στους εργολάβους για αντιμετώπιση
της κρίσης στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας που υπεγράφη από τις δύο
πλευρές τον Ιούνιο 2015.

-Αποκλεισμός ή Πρόσβαση: τέλος στην ανεργία
των νέων
-Στασιμότητα ή Καινοτομία: η αυριανός εργασιακός κόσμος
-Κατάρρευση ή Επιτυχία: νέοι δρόμοι για μια
Βιώσιμη Ευρώπη
Συνδυάζει υψηλού επιπέδου πολιτικές και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη διασκέδαση και την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ.

3

Σημαντικός πυλώνας η ανεργία. Οι συμμετέχοντες, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
αλλά και από υποψήφιες ή γείτονες χώρες θα
δώσουν έμφαση στο μεγάλο κεφάλαιο της
ανεργίας που πλήττει τους νέους ευρωπαϊκά οι
οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να
αναζητήσουν εργασία μεταστεγάζοντας τα
όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

4

Κάντε τη διαφορά. Ο πρόεδρος του ΕΚ
Μάρτιν Σουλτς με αφορμή τη συγκεκριμένη
σύνοδο δήλωσε πως "με τη δική σας συμμετοχή σε μια ζωηρή δημοκρατία, θα κάνετε τη διαφορά στο μέλλον. Αυτό με κάνει να είμαι αισιόδοξος όταν σκέφτομαι αυτά που έχουμε μπροστά μας".
Εκτός από τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα, το
πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και πολιτισμό,
επιστήμη και κοινωνική αλλαγή. Ενώ, ανάμεσα
στους διαπιστευμένους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ
2014 Denis Mukwege, η σύζυγος του νικητή του
Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2015 Ensaf Haidar, η
Επίτροπος Απασχόλησης Marianne Thyssen και
η Ιταλίδα αστροναύτης Samantha Cristoforetti

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Υπενθυμίζεται ότι η νομοθετική ρύθμιση κύριων άρθρων της συλλογικής
σύμβασης, αποτελεί απόφασηδέσμευση της ηγεσίας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ στους συνέδρους του τελευταίου Παγκύπριου
Συνεδρίου του περασμένου Οκτώβρη.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Απάθεια ή Συμμετοχή: ατζέντα για μια ζωντανή δημοκρατία

Θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 150
δραστηριότητες, ενώ περισσότερες από 50
ομάδες και οργανισμοί συμβάλλουν στην οργάνωση των μισών δραστηριοτήτων.

Πάντως, συντεχνίες και εργοδότες,
συμφωνούν ότι το νέο εργασιακό
σκηνικό στον τομέα των Οικοδομών
- Κατασκευών θα πρέπει να αποσκοπεί στην πάταξη της οργιάζουσας αδήλωτης εργασίας και την
εμπέδωση υγιών συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων
αλλά και μεταξύ των ίδιων των εταιρειών.

Μ

ε στόχο την εξειδικευμένη ακτινογραφία της αγοράς εργασίας και την ανίχνευση των αναγκών σε
εργατικό δυναμικό, το υπουργείο Εργασίας ξεκίνησε
επαφές με τις εκατόν μεγαλύτερες επιχειρήσεις της
Κύπρου.

Υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει σε ανακοίνωση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας, για συμμετοχή στο σχέδιο «Επιδότηση
Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας για Προώθηση
της Απασχόλησης». Το σχέδιο προβλέπει επιδότηση με
€500 κάθε τοποθέτηση άνεργου και στόχος είναι η τοποθέτηση 1.000 ατόμων. Ο κ. Αλεξάνδρου εξήγησε ότι οι
Υπηρεσίες θα δώσουν 1.000 παραπεμπτικά σε άνεργους,
για να αποταθούν στα Γραφεία Εργασίας, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Εργασίας θα λαμβάνει όλες τις
ασφαλιστικές δικλείδες για αποτελεσματικότερη διαχείριση του σχεδίου.

Με την ενέργεια του αυτή, το υπουργείο προσδοκεί να
εξασφαλίσει όσο το δυνατό περισσότερες θέσεις εργασίας για εγγεγραμμένους άνεργους.
Στις συναντήσεις τους με στελέχη των επιχειρήσεων, οι

• Επιδίωξη του υπουργείου Εργασίας
η συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις
για εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης
λειτουργοί του υπουργείου θα προσπαθήσουν να διαγνώσουν γιατί αρκετές προσφερόμενες θέσεις εργασίας
δεν καταλήγουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.
Η διείσδυση των συμβούλων στην αγορά εργασίας θα
λειτουργήσει σε πιλοτική βάση, δήλωσε ο Αλέξανδρος
Αλεξάνδρου, διευθυντής του Τμήματος Εργασίας,
συμπληρώνοντας ότι «στόχος, ανάλογα και με τα αποτελέσματα, είναι η συστηματοποίηση της εκστρατείας».
Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας
Στο μεταξύ, εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, το

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

