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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2900
TIMH 0.70€

• Ύστερα από χθεσινή συνάντηση ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ με τον ΔΗ.ΣΥ.

OIKONOMIA

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Αισιόδοξα μηνύματα αλλά
με τεράστιες προκλήσεις

ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σ

ήμα κινδύνου για την Κυπριακή
οικονομία εξέπεμψε η «Κομισιόν» λίγες μέρες μετά την έξοδο
της Κύπρου από το Μνημόνιο. Αιχμηρά αγκάθια, η ανεργία, η γραφειοκρατία και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστελλε
αισιόδοξα μηνύματα για το οικονομικό αύριο του τόπου.

Κ

λίμα συναίνεσης με φόντο το ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας επικράτησε στην χθεσινή συνάντηση των
συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ με αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στα γραφεία του κόμματος,
όπου συζητήθηκε το θέμα του επίμαχου
νομοσχεδίου που αφορά στη ρύθμιση
του δικαιώματος της απεργίας στις

Μωϋσέως εξέφρασε την ευαρέσκεια
του για το αποτέλεσμα της συνάντησης
τονίζοντας ότι πρυτάνευσε η λογική κι
επιδείχθηκε αμοιβαίως καλή θέληση με
σκοπό την εξυπηρέτηση των ευρύτερων συμφερόντων της κοινωνίας. Στόχος όλων είναι η εξεύρεση λύσης από
το σύνολο των Κοινωνικών Εταίρων,
σημείωσε.

τε άλλο που θεωρείται κρίσιμο και
σημαντικό. Ιστορικά φαίνεται πως, οι
βιαστικές αποφάσεις και οι μη καλά
τεκμηριωμένες είναι προβληματικές.
Η ΣΕΚ υπογράμμισε πως, η βουλή δεν
έχει αυτή την ώρα τον επαρκή χρόνο
για να ασχοληθεί σοβαρά και σε βάθος
με το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης

(Σελ. 3, 8, 9)

Το σκάνδαλο του αιώνα
PANAMA PAPERS

Π

ελώρια φοροδιαφυγή με πρωταγωνιστές πολιτικούς, τρα-

πεζίτες, κροίσους και ανθρώπους
του θεάματος αποκαλύφθηκε πρόσφατα με τον κωδικό PANAMA
PAPERS. Η Κύπρος εμπλέκεται ενεργά ως φορολογικός παράδεισος.
(Σελ. 5)

Θύελλα αντιδράσεων κατά
του προέδρου της ΚΟΠ

Ουσιώδεις Υπηρεσίες.

ύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η ενέργεια του προέδρου
της ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμνη
να παίξει ποδόσφαιρο στην
Τουρκία με την ερυθράν ημισέλινο
στο στήθος. Πολίτες, σωματεία
και τα πολιτικά κόμματα απαίτησαν την παραίτηση του. Την ενέργεια καταδίκασε και η Κυβέρνηση.

Η ηγεσία του ΔΗ.ΣΥ ύστερα από ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων,
αποδέχθηκε τη συντεχνιακή πρόταση
για παραπομπή του καυτού ζητήματος
σε κοινωνικό διάλογο υπό την αιγίδα
της υπουργού Εργασίας. Μετά την εξέλιξη αυτή, η ουσία του θέματος δεν
πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση
στην αυριανή τελευταία συνεδρία της
ολομέλειας της Βουλής η οποία στις 14
Απριλίου θα διαλυθεί ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 22ας του προσεχούς Μαϊου.

(Σελ. 15)

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος

Θ

4

Θα κριθεί στον κοινωνικό
διάλογο το επίμαχο νομοσχέδιο

4

Πρυτάνευσε η λογική με φόντο
το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον
Όχι σε βεβιασμένες νομοθεσίες

Η ΣΕΚ με παρέμβαση της την περασμένη εβδομάδα, έστειλε μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση ότι υπό την πίεση της
έλλειψης χρόνου δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις για κορυφαία ζητήματα που αφορούν, είτε την οικονομία,
είτε την αγορά εργασίας, είτε οτιδήπο-

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 πρέπει να ενταχθεί στη συζήτηση για μια ευρύτερη
διαφοροποίηση του συστήματος εργασιακών σχέσεων, το οποίο φαίνεται ότι
έχει ήδη κλείσει τον κύκλο του.

Η παραγωγικότητα δεν βελτιώνεται με τη μείωση των μισθών

Π

αρά τις διάφορες θυσίες που έκαναν τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία, η παραγωγικότητα του τομέα δεν βρίσκεται
σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Όπως προκύπτει από εξειδικευμένη μελέτη που
έκαμε πρόσφατα το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
(Κ.Ο.Ε.) του πανεπιστημίου Κύπρου, η παραγωγικότητα του τουριστικού τομέα της Κύπρου είναι κοντά
στο μέσο όρο της Ευρώπης και ως εκ τούτου χρήζει
βελτίωσης για να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Αυτό,
όπως αναφέρει η μελέτη του Κ.Ο.Ε., μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με το να προσφέρει καλύτερη
ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και με στόχευση των
δημοσίων δαπανών στη βελτίωση της ασφάλειας,
της κουλτούρας και των υποδομών.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη μελέτη, η ΣΕΚ επαναλαμβάνει τη θέση για άμεση βελτίωση της παραγωγικό-

τητας σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, η οποία
βέβαια δεν θα επέλθει μέσα από τη συρρίκνωση των
μισθών και των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι
εργαζόμενοι.

• Εισηγήσεις που αφορούν
την τουριστική βιομηχανία
και την ανταγωνιστικότητα της
Άλλωστε μια τέτοια πολιτική – ατυχώς – εφαρμόσθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο στη ξενοδοχειακή όσο
και στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανία και δεν
βελτίωσε την παραγωγικότητα.
Οι υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι, (κυβέρνηση και
εργοδότες), πρέπει να ασχοληθούν με τα υπόλοιπα,
όπως αυτά καταγράφονται στη μελέτη του Κ.Ο.Ε.

Δηλαδή με την ασφάλεια, την ποιότητα και την κουλτούρα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος καθώς
επίσης και με τις υποδομές.
Ιδιαίτερα χρήζει σοβαρής βελτίωσης η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών, που μέσα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία υποβαθμίστηκαν σαν αποτέλεσμα της
αλόγιστης απασχόλησης αλλοδαπού ανειδίκευτου
προσωπικού όπως ομολόγησαν στο πρόσφατο
παρελθόν αρκετοί ξενοδόχοι.
Η λύση για βελτίωση της ποιότητας είναι η
τηση, (με σωστούς όρους και απολαβές),
καλά καταρτισμένου προσωπικού και η
αξιοποίηση των αποφοίτων του Ανώτερου
χειακού Ινστιτούτου.

εργοδόντόπιου
μέγιστη
Ξενοδο-

Μεσαίου τύπου λύσεις που στοχεύουν στην εργοδότηση φθηνού εργατικού προσωπικού αποτελούν
μπαλώματα και δεν οδηγούν πουθενά.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Ο «ανώτερος»
κ. Κουτσοκούμνης

Κ

όκκινη φανέλα με το
τουρκικό μισοφέγγαρο φόρεσε ο πρόεδρος της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
Κωστάκης
Κουτσοκούμνης
και
πόζαρε μάλιστα χαμογελαστός. Ο ίδιος ο κ.
Κουτσοκούμνης εξήγησε για ποιο λόγο το
έκανε: «Αν έχουμε να
προτάξουμε κάτι σαν
Έλληνες είναι και την
ανωτερότητά μας και
την ελευθερία μας. Και
με την πράξη μου αυτή
έχω προτάξει και τα
δύο, έστω σε έναν ασήμαντο φιλικό αγώνα
μεταξύ προέδρων ομοσπονδιών, υπό τα
έκπληκτα
βλέμματα
των Τούρκων. Γιατί οι
Τούρκοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι
ούτε το ένα ούτε το
άλλο. Ούτε ελεύθεροι,
ούτε ανώτεροι». Με
λίγα λόγια ο πρόεδρος
της ΚΟΠ φόρεσε τη
φανέλα με το έμβλημα
της Τουρκίας, για να
δείξει ότι είναι ανώτερος.
Μα κύριε Κουτσοκούμνη μου, είναι λογική
αυτή; Ξέροντας πόσο
προκλητικό είναι το
τουρκικό μισοφέγγαρο
για τον κυπριακό Ελληνισμό, είναι πραγματικά ακατανόητη η ενέργειά σας να το φορέσετε και να καμαρώνετε
κιόλας, επειδή εξασφαλίσατε τα «έκπληκτα βλέμματα των
Τούρκων». Αν σας πρότειναν οι Τούρκοι να το
φορέσετε, έπρεπε να
αρνηθείτε. Ή πάλι, αν
μας λέγατε ότι το
κάνατε
αυθόρμητα
χωρίς να το καλοσκεφτείτε, ίσως να σας
βρίσκαμε και κανένα
ελαφρυντικό. Αλλά το
κάνατε συνειδητά, για
να δείξετε ότι είσαστε
«ελεύθερος και ανώτερος». Τι να σας πω;
Την επόμενη φορά να
τυλιχτείτε και με καμιά
σημαία της Τουρκίας, ή
και να φωτογραφηθείτε δίπλα στην τουρκική
σημαία στον Πενταδάκτυλο, για να δείξετε
ακόμα πιο ανώτερος...

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Μας αποκοιμίζουν και μας κατακρεουργούν χωρίς έλεος

Ύ

στερα πό μια μεγάλη ανάπαυλα, ξανάρχισαν τα χορωδιακά όργανα, με πρώτο
στίχο την οικονομία της νήσου μετά την επίλυση του Κυπριακού. Ειδήμονες παντός καιρού και χρώματος, ξετρυπώνουν συχνάπυκνά στα σπίτια μας μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα, για να μας εξηγήσουν τι
πρέπει να γίνει στον οικονομικό τομέα την
επομένη μέρα της επανενωμένης Κύπρου.
Κάποιοι μάλιστα μας συμβουλεύουν να μην
βιαζόμαστε να προωθήσουμε το ζωτικό

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

θέμα του φυσικού αερίου και των υνδρογονανθράκων, εν αναμονή της διευθέτησης του
χρονίζοντος Κυπριακού ζητήματος. Κάποιοι
άλλοι, ζώντας στον δικό τους πολιτικό
κόσμο των παραισθήσεων, κόμπαζαν δημοσίως ότι δεν βιάζονται να ξεκινήσουν την
προεκλογική εκστρατεία, ενόψει σημαντικών
εξελίξεων στο Κυπριακό οι οποίες πιθανότατα θα ανάβαλλαν τις βουλευτικές εκλογές
του Μάη.
Στην ίδια φιλοσοφία στηρίζονταν για 40
ολόκληρα χρόνια και οι πολιτικές πρακτικές
των πολιτικών ταγών της Κύπρου οι οποίοι
από πρωίας μέχρι νυκτός κρατούσαν τεχνιέντως στο προσκήνιο τις ανύπαρκτες εξελίξεις στο Κυπριακό, προκειμένου να κτίσουν
ανενόχλητοι τα φέουδα τους, μικρά ή μεγά-

λα, σε βάρος των ανυποψίαστων πλατειών
στρωμάτων του πληθυσμού. Έτσι για αρκετά
χρόνια οι έξυπνοι πολιτικάντηδες όλων των
αποχρώσεων, μας πωλούσαν Κυπριακό με
την σέσουλα, ενώ την ίδια ώρα επιδίδοντο
στο «άθλημα» της κερδοσκοπίας, της λαμογιάς, της μίζας και της διαπλοκής. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, ο υπερπατρωτισμός τους εκδηλωνόταν με διθυράμβους
υπέρ της αμυντικής θωράκισης (συνοδευόμενους μετά μιζών στην παραγγελία των εξοπλιστικών προγραμμάτων) ως αντίβαρο της

• Ήρθε η ώρα, οι πολίτες
να φράξουν το δρόμο στους
αλητάμπουρες της πολιτικής
και της οικονομίας.

αδυναμίας μας στις προσπαθειες για λύση
του Κυπριακού. Με άλλα λόγια, εν ονόματι
του Κυπριακού αποπροσανατόλιζαν συστηματικά το λαό από τα καυτά ζητήματα της
καθημερινότητας προωθώντας τα άνομα
σχέδια τους για πλουτισμό. Έτσι φθάσαμε το
2000 στην χρηματιστηριακή έκρηξη που
μετέτρεψε χιλιάδες νοικοκυριά σε οικονομικά
ερείπα. Εν ονόματι της αποθέωσης της
ανθοφορούσας οικονομίας, το 2005 τα
λαμόγια της πολιτικής και της οικονομίας,
(από αριστερά προς δεξιά, μέσω κέντρου),
προκάλεσαν την αεροπορική τραγωδία της
ΗΛΙΟΣ, σύροντας στο θάνατο 121 συνανθρώπους μας. Την τριετία 2009-12, οι αδέξιοι της αριστερής μαγκιάς μοίραζαν αμέρι-

μνα και με πρωτοφανή φιλολαική έπαρση,
τσεκκούδκια προς τον λαουτσίκο, την ώρα
που αναδύονταν από τα μπατζάκια τους οι
αδηφάγες φλόγες της οικονομικής καταστροφής. Στο μεσοδιάστημα, η πολιτική των
γκαστρωμένων εμπορευματοκιβωτίων τίναζε στον αέρα τις ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές με υλικό κόστος πέραν των δύο δις
ευρώ που φορτώθηκαν στις τσέπες των
φορολογουμένων (πέραν από τις απώλειες
13 ζωών). Το κερασάκι στην τούρτα του
οικονομικού ολέθρου έβαλε η συμμορία των
ασύδοτων τραπεζιτών, συνεπικουρούμενη
από αδίστακτους κεντροτραπεζίτες και
πολιτικούς αλητάμπουρες.
Τώρα, που έρχονται εκλογές, οι ένοχοι ή
συνένοχοι του εγκλήματος, αντί να εξαφανισθούν από προσώπου γής, έχουν το θράσος
να απευθύνονται προς τον κατακρευργημένο
λαό δίδοντας του υποσχέσεις πως στις 23
του Μάη θα εφαρμόσουν σχέδιο ανασυγκρότησης και επούλωσης των αιμάσσουσων
πληγών.
Έχοντας αυτά τα τραγελαφικά κατά νουν,
φρονούμεν ότι ήρθε ή ώρα, οι καταδυναστευμένοι πολίτες μακριά από χρόνια συνδρομα και διαχρονικές παθογένειες, να
αντιδράσουν δυναμικά και αποφασιστικά
φράσσοντας με την ψήφο τους τον δρόμο
αυτών που για χρόνια τους κοροίδευαν χονδρά και με τις ραδιουργικές τους μεθοδεύσεις, στέλλοντας τον τόπο στις οικονομικές
πύλες του άδη. Αν δεν το πράξουν, τότε δεν
νομιμοποιούνται να παραπονούνται για το
κακό που τους βρήκε.

Όταν ταράζεται η αρμονία στο εργασιακό περιβάλλον

Ό

ταν αναφερόμαστε σε αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας συσχετίζουμε αυτή
την πολυσυζητημένη έννοια με τους μισθούς
και τα ωφελήματα, παραλείποντας άλλες
σημαντικές παραμέτρους, ενδεχομένως
πολύ πιο ουσιαστικές.
Η έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας απαιτεί
Ισότιμη Μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου καταγωγής ή
όποιων άλλων ιδιαιτεροτήτων. Καλύπτει
Της Δέσποινας Ησαΐα - Κοσμά
Γραμματέα Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η κατοχύρωση του δικαιώματος στην εργασία, οι
καλές συνθήκες εργασίας, οι αγαστές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη καθώς και η επαρκής αμοιβή για κάλυψη των βασικών οικονομικών, οικογενειακών και κοινωνικών
αναγκών. Η αξιοπρεπής εργασία είναι ένα
σύστημα αρχών και αξιών μέσω του οποίου
κάθε χώρα εμπεδώνει και αναβαθμίζει τη
δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ανα-

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

γνωρίζοντας πρώτιστα την Αρχή της Ίσης
Μεταχείρισης ως βασική προϋπόθεση στη
δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς εργασίας, οφείλουν όλοι να αποδίδουν τεράστια
σημασία στο ζήτημα της αποτελεσματικής
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας που
προστατεύει τον εργαζόμενο από ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

• Αμετάθετος στόχος η πάταξη
απαράδεκτων συμπεριφορών
στο χώρο εργασίας
Τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να χαρακτηριστούν η σεξουαλική παρενόχληση και η
παρενόχληση στο χώρο εργασίας, φαινόμενα απαράδεκτα, που δεν ταιριάζουν σε ένα
υγιή και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
όπου οι πλείστοι εργαζόμενοι διανύουν το
1/3 του ημερήσιου τους χρόνου.
Όταν λοιπόν διάφοροι λόγοι ταράζουν την
αρμονία στο εργασιακό περιβάλλον τότε
υποσκάπτεται η απόδοση και η παραγωγικότητα του εργαζόμενου, σημαντικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και

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

την βιωσιμότητα μιας χώρας. Γι αυτό το
λόγο ο κάθε εργοδότης οφείλει να θωρακίζει
τους εργαζόμενους του από ανεπιθύμητες
συμπεριφορές.
Υπάρχει αξιοπρέπεια στην εργασία όταν
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με έμφαση
στους ανοργάνωτους χώρους εργασίας
έγκυες γυναίκες είτε απολύονται είτε αντιμετωπίζονται με δυσμένεια από τον εργοδότη
τους. Υπάρχει αξιοπρέπεια στην εργασία
όταν στον εργασιακό χώρο εμφανίζονται
κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή
και παρενόχλησης θίγοντας βάναυσα την
αξιοπρέπεια του ατόμου με ανεπανόρθωτες
προεκτάσεις τόσο στη ψυχοσύνθεση των
εργαζομένων όσο και στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού; Για
να γίνουν άλματα με ουσιαστικά αποτελέσματα θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι, να
δώσουν την απαιτούμενη έμφαση στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στέλνοντας το
μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν θα
επιδέχονται καμιάς ανοχής ή παρασιώπησης. Αμετάθετος στόχος όλων θα πρέπει να
είναι η πάταξη τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται για όλους τους εργαζομένους ποιοτική εργασιακή ζωή ειδικότερα σε αυτές τις
δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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• Επισημάνσεις «Κομισιόν» για την Κύπρο

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΦΥΓΕ
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ
• Σήμα κινδύνου για την Κυπριακή οικονομία
• Αιχμηρό αγκάθι η ανεργία, ιδίως μεταξύ των νέων

Κ

αμπανάκι για την πορεία αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετούμενων
δανείων κτυπά η έκθεση για την
Κυπριακή οικονομία, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Κεφαλαιώδη θέματα στην
έκθεση είναι τα κόκκινα δάνεια και η
ανεργία.
Τονίζεται ότι «οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων δεν έχουν ακόμη αποφέρει
απτά αποτελέσματα, με την επισήμανση ότι πολλές ενέργειες αναδιάρθρωσης
δεν είναι ούτε βιώσιμες, ούτε αποδοτι-

• Χωλαίνουν σοβαρά οι αναδιαρθρώσεις δανείων
κές κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις
θέσεις των τραπεζών ότι το ποσοστό
ίασης των αναδιαρθρωμένων δανείων
ανέρχεται στο 80%. Σε απόλυτες τιμές, η
αύξηση των αναδιαρθρωμένων δανείων
συνδυάστηκε σχεδόν πλήρως με την
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων αναδιαρθρωμένων δανείων. Μέχρι το
Σεπτέμβριο του 2015, τα ΜΕΔ προς επιχειρήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανέρχονταν στο 24,6% του συνόλου, ενώ τα

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
(β) Φοιτούν στο δεύτερο έτος σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο.
2. Αριθμός και ύψος υποτροφιών
Παραχωρούνται ετησίως εξήντα (60) υποτροφίες ύψους €1.500,00(χίλια
πεντακόσια ευρώ) / έκαστη μόνο μια φορά.
3. Κατανομή αριθμού υποτροφιών
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).
4. Επιλογή των δικαιούχων
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.
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.

εξυπηρετούμενα
αναδιαρθρωμένα
δάνεια έφτασαν μόλις στο 6,8% του
συνόλου. Όσον αφορά τα δάνεια προς
νοικοκυριά, τα μη εξυπηρετούμενα αναδιαρθρωμένα δάνεια ανέρχονταν το
Σεπτέμβριο του 2015 στο 17,5% του
συνόλου και τα εξυπηρετούμενα αναδιαρθρωμένα μόλις στο 7,7%.
Η «Κομισιόν» επισημαίνει ακόμη πως
«οι υφιστάμενες καθυστερήσεις και η
αναποτελεσματικότητα του δικαστικού
συστήματος ενδέχεται να επιβραδύνουν
την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων».

ΜΕΓΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΜΕΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η οικονομία “επανέκαμψε στην Κύπρο, μετά
από τρία διαδοχικά έτη συρρίκνωσης
του πραγματικού ΑΕΠ, αλλά απέχει
πολύ από το να είναι εύρωστη”, ενώ
σημειώνεται πως “οι μεταρρυθμίσεις
έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς”.
» Η οικονομία έφθασε σε σημείο καμπής
το 2015, ενώ η ανεργία άρχισε να μειώνεται. “Ωστόσο, η δυνητική ανάπτυξη
δέχτηκε πλήγμα από την ύφεση και εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες σε
διάφορους τομείς, ιδιαίτερα όσον
αφορά το ιδιωτικό και το δημόσιο
χρέος”.
Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένουν μεγαλύτερη ανάπτυξη
το 2016 και το 2017, από την ανάπτυξη 1,6% που καταγράφηκε το 2015, “με
κινητήρια δύναμη τόσο τις εγχώριες
όσο και τις εξωτερικές πηγές. Προβλέπεται ότι θα ανακάμψει σταδιακά και
θα ανέλθει στο 2,0% το 2017”.
“Η ανάκαμψη είναι μέτρια και οφείλεται
κυρίως στην εσωτερική ζήτηση, ενώ ο
πληθωρισμός παρέμεινε αρνητικός”,
ενώ σημειώνεται πως το πραγματικό
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το 2015, “σε
ονομαστικούς όρους, η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε στάσιμη λόγω της
βραδείας αύξησης των τιμών, η οποία
αποτυπώνεται στο αρνητικό ποσοστό
του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή (1,6%)”.
“Η ιδιωτική κατανάλωση είναι μία από
τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της
ανάπτυξης, ενώ η αύξηση των επενδύσεων (με εξαίρεση τις νηολογήσεις
πλοίων) παραμένει χαμηλή, η δημόσια

κατανάλωση είναι συγκρατημένη και οι
καθαρές εξαγωγές εξακολουθούν να
είναι υποτονικές”, υπογραμμίζεται στο
έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής.

ΑΝΕΡΓΙΑ
Σε σχέση με την ανεργία, αναφέρεται ότι
“η αγορά εργασίας άρχισε να ανακάμπτει, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία παραμένουν υψηλές,
στο πλαίσιο της δημιουργίας θέσεων
εργασίας που αυξάνεται με αργό
ρυθμό”. Σημειώνεται “ότι η ανεργία των
νέων και η μακροχρόνια ανεργία παραμένουν υψηλές: ανέρχονται στο 33% του
νεανικού εργατικού δυναμικού και στο
7% του συνολικού εργατικού δυναμικού,
αντίστοιχα”.
“Η μείωση της εν λόγω υψηλής ανεργίας
θα απαιτήσει χρόνο, επίσης λόγω της
περιορισμένης ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και της
περιορισμένης εμβέλειας των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας”, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι “η
κυπριακή αγορά εργασίας και το
σύστημα καθορισμού των μισθών είναι
σχετικά ευέλικτα, στοιχείο που συνέβαλε στην επανεξισορρόπηση για την
αντιμετώπιση της κρίσης. Η προσαρμογή των μισθών κατά την περίοδο της
ύφεσης απέτρεψε την αύξηση της ανεργίας και διασφάλισε την εξωτερική
ανταγωνιστικότητα”.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Περαιτέρω υπογραμμίζεται:
• Οι τιμές των κατοικιών σταθεροποιούνται, αλλά οι συνθήκες προσφοράς
και ζήτησης της αγοράς δείχνουν ότι η
ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων θα
είναι αργή”.
Οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας παρουσιάζουν πάγια υστέρηση σε σύγκριση
με τον μέσο όρο της ΕΕ και συνιστούν
τροχοπέδη για την ανάπτυξη.
• Η αποδοτικότητα θα μπορούσε να
βελτιωθεί με την αύξηση της κινητικότητας, τη θέσπιση κινήτρων επιδόσεων
και την αυξημένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Σε σχέση με τον κυπριακό τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στο έγγραφο της Επιτροπής αναφέρεται ότι
αυτός “χαρακτηρίζεται από αδυναμίες,
οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε
επαρκή και αποτελεσματική περίθαλψη”.
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Προσοχή
Επιτήδειοι ζητούν βοήθεια
κλέβοντας ανυποψίαστους πολίτες

Τ

ο εποχικό φαινόμενο των επιτήδειων που εκμεταλλεύονται τα φιλάνθρωπα αισθήματα των
πολιτών, εμφανίστηκε και πάλι, με την Αστυνομία
στη Λεμεσό να απευθύνει έκκληση στο κοινό να μην
εμπιστεύεται άγνωστους που τους κτυπούν την
πόρτα.
O εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λεμεσού Γιάννης Σωτηριάδης, δήλωσε ότι ήδη εμφανίστηκαν κρούσματα από κυκλώματα, όπως εκτιμάται, που φέρνουν στην Κύπρο αλλοδαπούς, με σκοπό
να πηγαίνουν σε σπίτια, συνήθως ηλικιωμένων, να
αποσπούν την προσοχή
• Αστυνομία:
του ενοίκου και να τον
Προσέχετε σε ποιον
κλέβουν.

δίνετε βοήθεια!

74χρονη στην Εκάλη
δέχθηκε επίσκεψη από
γυναίκα που κρατούσε
στην αγκαλιά της βρέφος και ζήτησε δουλειά. Όταν
πήρε αρνητική απάντηση, ζήτησε από την ηλικιωμένη γυναίκα μια εικόνα της Παναγίας και μέχρι η
γυναίκα να πάει να της την φέρει, έκλεψε το πορτοφόλι της, πήρε από ΑΤΜ 450 ευρώ και ξόδεψε άλλα
1625 ευρώ σε καταστήματα. Συνήθως πρόκειται για
γυναίκες και μικρά παιδιά, Ρουμάνους ή Βούλγαρους
που μιλούν λίγα Ελληνικά, τους μεταφέρουν ομοεθνείς
τους στις συνοικίες-στόχους με αυτοκίνητο και έχουν
ποσοστά στα κλοπιμαία. Η Αστυνομία απευθύνει
έκκληση στους πολίτες να μην εμπιστεύονται άγνωστους που τους κτυπούν την πόρτα και μόλις αντιληφθούν κάτι ύποπτο να ενημερώνουν την Αστυνομία.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνήθως Χριστούγεννα και Πάσχα, όταν οι άμυνες των ανθρώπων
είναι, λόγω εορτών, αμβλυμένες και πέφτουν πιο
εύκολα στην παγίδα.

Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

Σκανδιναβική... πρωτοπορία: Πάρτε
τηλέφωνο έναν τυχαίο Σουηδό
Στοκχόλμη: Θέλετε να γνωρίσετε τη Σουηδία; Θέλετε να δείτε πώς σκέφτονται οι κάτοικοί της; Ο σουηδικός οργανισμός τουρισμού ξεκίνησε μία πρωτοποριακή καμπάνια για να δείξει, πρώτα από όλα,
πως η χώρα έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους
κατοίκους της.
Έτσι, άνοιξε τηλεφωνική γραμμή στην οποία όποιος θέλει από το εξωτερικό μπορεί να σηκώσει το
ακουστικό και να μιλήσει με έναν Σουηδό στην
τύχη.
Ο διεθνής αριθμός συνδέεται με ηλεκτρονική εφαρμογή στη Σουηδία,
μέσω της οποίας εθελοντές μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή
ως... «τηλεφωνικοί
πρέσβεις» της χώρας.
Αρκεί η εφαρμογή να
είναι εκείνη την ώρα
ενεργοποιημένη.
Ο επικεφαλής του σουηδικού οργανισμού τουρισμού (STF) Μάγκνους Λινγκ εξηγεί, σύμφωνα με τον
βρετανικό Guardian, πως δεν υπάρχει κανένας
περιορισμός στη συνομιλία: «Είναι όπως όταν
ταξιδεύουν οι Σουηδοί στο εξωτερικό, δεν ξέρεις
για τι θα μιλήσουν και τι θα πουν».
«Μπορείτε να μιλήσετε για το βόρειο σέλας, τους
κεφτέδες, την πολιτική, το σκι, το φεμινισμό, τα
γκέι δικαιώματα, τις γονικές άδειες, τις αυτοκτονίες, το νόμπελ, τα πάντα» είπε.
Από την Τετάρτη, οπότε και άνοιξε η τηλεφωνική
γραμμή, έχουν γίνει πάνω από 11.000 κλήσεις -οι
περισσότερες (35%) από τις ΗΠΑ, μετά από την
Τουρκία (21%) και ακολουθούν η Βρετανία, η Ρωσία
και η Αυστραλία.
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Όμιλος Φώτος Φωτιάδης

Φιλοξένησε εργασίες του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Ποιότητας

Ο

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης φιλοξένησε πρόσφατα τις εργασίες
της τακτικής συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας
(EOQ) στην Κύπρο.

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί βασικό
εργαλείο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και οικονο-

πλήρη μέλη από χώρες της ΕΕ,
καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός
συνδεδεμένων μελών, συνεργατών
και εταίρων από ΗΠΑ, Ιαπωνία,

μιών. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ποιότητας σήμερα συμμετέχουν 34

Κορέα, Σαουδική Αραβία, Μεξικό,
Λίβανο, Σιγκαπούρη κ.α.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού βρέθηκαν στην Κύπρο για 2η χρονιά,
και συγκεκριμένα στην Photos
Photiades Breweries, με στόχο την
ανασκόπηση της στρατηγικής του
Οργανισμού για αποτελεσματικό
συντονισμό των εργασιών του.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Παύλος Φωτιάδης, αφού υποδέχθηκε τα μέλη της Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού, καθώς
επίσης και του Κυπριακού Οργανισμού Ποιότητας, τους συνεχάρη
για τη σημαντική συμβολή τους
στην ανάπτυξη και διαχείριση της
ποιότητας, τονίζοντας ότι η ποιότητα αναγνωρίζεται διεθνώς ως
ένας καθοριστικός παράγοντας για

Έρευνα

Οι ευρωπαϊκές πόλεις με τους
πιο ευτυχισμένους υπαλλήλους

Ρ

ωτήθηκαν 40.000 πολίτες σε 79 ευρωπαϊκές πόλεις,
από τους οποίους ζητήθηκε να απαντήσουν σε μια
σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πού έζησαν,
εστιάζοντας στην ικανοποίηση τους αναφορικά με την
προσωπική ποιότητα της ζωής και της εργασίας
Η πόλη που «σκοράρει» την υψηλότερη βαθμολογία με
τους πιο ικανοποιημένους εργαζόμενους, δεν είναι ένα
από τα μεγάλα πολιτικά ή οικονομικά κέντρα της
Ευρώπης - είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Αυστρίας, το Γκρατς. Παρά τον σχετικά μικρό πληθυσμό της πόλης, περίπου 310.000, το Γκρατς έχει μια
ακμάζουσα οικονομία, ιδιαίτερα στον πολιτιστικό,
επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα. Σύμφωνα με μια
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 85% των κατοίκων του Γκρατς
ήταν «ικανοποιημένοι» με τη δουλειά τους.
Άλλες πόλεις που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας,
σύμφωνα με weforum.org, είναι η Ζυρίχη με 83%, η
Βιέννη και το Ρέικιαβικ με 79%, η Κοπεγχάγη και η Ρεν
με 78%.
Όπως βλέπουμε από το παρακάτω γράφημα, οι χώρες
του Ευρωπαϊκού Νότου – ειδικά όσες βίωσαν την οικο-

νομική κρίση -, καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά.
Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Αθήνα με μόλις 41% να
δηλώνει «καθόλου ικανοποιημένο» από την εργασία
του. Οι κάτοικοι πέντε πόλεων της Ιταλίας - Τορίνο,
Ρώμη, Μπολόνια, Νάπολη και το Παλέρμο – βρίσκονται
επίσης μεταξύ των πιο δυσαρεστημένων, σε ποσοστό
30%. Σε Ισπανία και Πορτογαλία, και ειδικά στις πόλεις
Μαδρίτη και Λισαβόνα, τα ποσοστά δυσαρέσκειας
ήταν 34% και 30% αντίστοιχα.

Κίνα: Απολύονται τα «ρομπότ» που δούλευαν ως σερβιτόροι σε εστιατόρια

Τ

ρία εστιατόρια στη νότια Κίνα «απολύουν» τα
ρομπότ που είχαν προσλάβει για σερβιτόρους,
καθώς διαπίστωσαν ότι τελικά δημιουργούσαν περισσότερα προβλήματα.
Από τα τρία εστιατόρια, τα δύο έβαλαν λουκέτο, ενώ
το τρίτο αποφάσισε να διώξει όλα τα ρομπότ και να

• Προκαλούσαν πολλούς
μπελάδες χωρίς να λύνουν κανένα πρόβλημα

προσλάβει κανονικούς σερβιτόρους.
Ενώ τα ρομπότ ήταν μια εξαιρετική ιδέα για να προσελκύσουν πελάτες στα εστιατόρια, ως σερβιτόροι
φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά,
καθώς δεν ήταν το ίδιο ευέλικτοι όπως οι άνθρωποι.

«Οι υπηρεσίες που προσέφεραν ήταν περιορισμένες.
Δεν μπορούσαν να σερβίρουν νερό στους πελάτες, ούτε
και να λαμβάνουν εντολές» τόνισε ένας από τους
υπαλλήλους.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τ

α Panama Papers είναι μια
πρωτοφανής διαρροή 11,5
εκατομμυρίων αρχείων, από
δεδομένα της τέταρτης μεγαλύτερης υπεράκτιας (offshore)
εταιρείας του κόσμου, της
Mossack Fonseca.

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
• Πελώρια Φοροδιαφυγή με εμπλοκή πολιτικών προσώπων, οικονομικών παραγόντων,
τραπεζιτών, κροίσων και ανθρώπων του θεάματος
• Το χρονικό των Panama Papers - Όλα ξεκίνησαν από ένα ανώνυμο μήνυμα

Τα έγγραφα καταγγέλλουν
τους τρόπους με τους οποίους
διάφοροι κροίσοι εκμεταλλεύονται τις υπεράκτιες εταιρείες
για να αποφύγουν την καταβολή των φόρων τους. Μάλιστα,
ανάμεσα στους 143 πολιτικούς
βρέθηκαν δώδεκα αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, οι οικογένειές τους και κοντινά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τους
φορολογικούς παραδείσους
για το συμφέρον τους.
Ένα άτομο, που φαίνεται να
είχε καταχραστεί τη φορολογική νομοθεσία, είναι ο Ρώσος
πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
(Vladimir Putin), που φέρεται με
καταθέσεις ύψους 2 δισ. δολαρίων. Ένας ακόμα Ρώσος, ο
τσελίστας και στενός φίλους
του Πούτιν, Σεργκέι Ρολντούγκιν (Sergei Roldugin), έχει
αποκρύψει και αυτός χρήματα
από τις αρχές της Ρωσίας
Κάποια από αυτά τα ποσά
φαίνεται, μάλιστα, να καταλήγουν σε ένα χιονοδρομικό
κέντρο, στο οποίο η κόρη του
Ρώσου προέδρου είχε τελέσει
τον γάμο της το 2013.
Ανάμεσα στους υψηλόβαθμους
πολιτικούς βρίσκεται στο
κατάλογο και ο πρωθυπουργός
του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ
(Nawaz Sharif), ο πρώην πρωθυπουργός και τωρινός αντιπρόεδρος του Ιράκ Άγιαντ Αλάουι (Ayad Allawi), ο πρόεδρος
της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο (Petro Poroshenko), ο γιός
του αιγύπτιου προέδρου Αλά

Μέλη της οικογένειας του προέδρου της Κίνας και άλλων
οκτώ κορυφαίων στελεχών της
κινεζικής κυβέρνησης εμπλέκονται στο σκάνδαλο, καθώς
φέρονται να είναι ιδιοκτήτες
offshore εταιρειών τις οποίες
διαχειρίστηκε
η
Mossack
Fonseca.

Και ο πρόεδρος
της Αργεντινής
τους φακέλους της δικηγορικής
εταιρείας Mossack Fonseca,
που ειδικεύεται στην παροχή
υπηρεσιών για offshore για την
περίοδο 1977-2015.
Τα Panama Papers, όπως ονομάστηκε η αποκάλυψη, πρόκειται για την μεγαλύτερη
διαρροή πληροφοριών στην
ιστορία της δημοσιογραφίας
και αποκαλύπτουν ότι πέραν
των χιλιάδων ανωνύμων, πλήθος αρχηγών κρατών, πολιτικών, εκατομμυριούχοι, αστέρες
των αθλητισμού, διασημότητες, εγκληματικά δίκτυα και
άτομα που αποτελούν αντικείμενο διεθνών κυρώσεων έχουν
προσφύγει
σε
εταιρείες

Τι είναι η Mossack Fonseca

Διαχειρίζεται αυτές τις εταιρείες με μια ετήσια συνδρομή, ενώ
άλλες υπηρεσίες της περιλαμβάνουν και τη διαχείριση πλούτου, σύμφωνα με την Guardian.
Η εταιρεία του Παναμά, είναι μια παγκόσμια επιχείρηση που
στο δίκτυό της εργάζονται 600 άτομα, σε 42 χώρες. Λειτουργεί σε φορολογικούς παραδείσους όπως η Ελβετία, η Κύπρος,
οι Παρθένες Νήσοι, το Τζέρσει και τη Νήσο του Μαν. Συνεργάζεται, συγκεκριμένα, με 300.000 εταιρείες και έχει ισχυρό
δεσμό με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο τουλάχιστον οι μισές
εταιρείες του έχουν φοροαπαλλαγές, όπως και το ίδιο το κράτος της Βρετανίας.

ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ
ΚΡΑΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Παγκόσμιο σάλο έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις 107
μέσων ενημέρωσης από 76
χώρες που επεξεργάστηκαν
11,5 εκατομμύρια αρχεία από

Μέσι να καλύπτει τις απολαβές
κι επενδύσεις του και να μην
πληρώνει το παραμικρό στην
εφορία. Τα στοιχεία δείχνουν
πως ο ίδιος και ο πατέρας του
είναι κάτοχοι εταιρείας στον
Παναμά, της Mega Star
Enterprises. Η εταιρεία αυτή
προστίθεται στη λίστα των
υπολοίπων που αποδίδονται
στον Αργεντίνο σούπερ σταρ ο
οποίος ήδη βρίσκεται κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή
στην Ισπανία.

Συγγενείς του Κινέζου
προέδρου στο «παιχνίδι»

Πρόκειται για μια εταιρεία του Παναμά, που με βάση της το
νόμο έχει ενσωματώσει εταιρείες υπεράκτιων δικαιοδοσιών, σε
συνεργασία με τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Μουμπάρακ (Alaa Mubarak) και
ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας Σιγκμούντουρ Γκουνλάουγκσον
(Sigmundur
Davíð
Gunnlaugsson).

5

offshore για να κρύψουν τις
περιουσίες τους.
Ενδεικτικά είναι όσα αποκαλύπτονται για τους «αυλικούς»
του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι κατά κόρον χρησιμοποίησαν
το δίκτυο των off-shore που
τους παρείχε ο Φονσέκα, για να
μεταφέρουν κρυφά χρηματικά
ποσά έως και 200 εκατ. δολαρίων κάθε φορά, μέσα από
πλασματικά έγγραφα, μεταχρονολογημένες διαταγές, μη
εγγυημένων δανείων (μάλιστα
από την Russian Commercial
Bank με έδρα την Κύπρο) προκειμένου επίσης να αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων
ενημέρωσης και των μεγάλων
κρατικών επιχειρήσεων της
χώρας. Μάλιστα, ένας από
αυτούς, ο Σεργκέι Ρολντίγκιν—
ο οποίος μάλιστα φέρεται να
έχει γνωρίσει στον Πούτιν την
τωρινή του σύζυγο, Λουντμίλα—θεωρείται ότι λειτούργησε
ως «βιτρίνα» για να αποκτηθούν μέσω του λογαριασμού
του μεγάλα ποσοστά στη
μεγαλύτερη εταιρεία οπτικοακουστικών υπηρεσιών της
Ρωσίας, Video International,
στην κρατική βιομηχανία
παραγωγής φορτηγών Kamaz,
το 3,2% της Bank Rossiya και το
15% της εταιρείας Raytar με
έδρα την Κύπρο.

Βασιλικός Πολτός
Η Mossack Fonseca έχει βοηθήσει τον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ
του Μαρόκο και τον Σαλμάν
της Σ. Αραβίας να αγοράσουν
γιωτ, ενώ η εταιρεία εμπλέκεται στην αγορά διαμαντιών
της Αφρικής, την παγκόσμια
αγορά
έργων
πολύτιμης
τέχνης, μεταξύ άλλων.

Η σύνδεση με το παρελθόν
και το σκάνδαλο Watergate
Η παναμέζικη δικηγορική εταιρεία φαίνεται πως εμπλέκεται
και σε ένα από τα μεγαλύτερα
σκάνδαλα των ΗΠΑ καθώς
εμφανίζεται να έχει βοηθήσει
στη συγκέντρωση 50.000
δολαρίων για να χρηματοδοτη-

θούν οι "κλέφτες" του ξενοδοχείου Watergate.

Το σκάνδαλο FIFA
Ακόμη κι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου UEFA
αρχίζει άλλη μία φορά να κλυδωνίζεται, ένεκα των αποκαλύψεων ότι ο νυν πρόεδρός της
Μισέλ Πλατινί και ο τέως υπ.
αριθ. 2 στην ιεραρχία της FIFA
Ζερόμ Βαλκ εμπλέκονται σε
παράνομες φορολογικές απάτες μέσω της εταιρείας, δραστηριότητες από τις οποίες
δεν απείχαν και μεγάλα ονόματα του αθλήματος, όπως ο
‘μάγος’ Λιονέλ Μέσι. Με τον
ίδιο τρόπο, μέσα από τη δημιουργία ενός δαιδαλώδους
δικτύου από εταιρείες και τις
γνωστές μεταχρονολογήσεις
εγγράφων μπορούσε κι ο αστέρας του ποδοσφαίρου Λιονέλ

O Μαουρίτσιο Μάκρι ο οποίος
ήταν στέλεχος και αντιπρόεδρος εταιρείας στις Μπαχάμες
που συνεργαζόταν με την
Μοssack Fonseca είχε βοηθηθεί
να στήσει και αυτός τη δική
του offshore.

Στη λίστα και συγγενής
του Ντέιβιντ Κάμερον
Ο Ίαν Κάμερον, ο πατέρας του
Βρετανού πρωθυπουργού είχε
εμπλακεί με την Mossack
Fonseca για να προστατεύσει
το επενδυτικό του ταμείο,
Blaimore Holdings, και να γλιτώσει φόρους στο Ηνωμένο
Βασίλειο.

Πολιτικοί - Τράπεζες
Σύμφωνα με τα στοιχεία 12
νυν και πρώην παγκόσμιοι
ηγέτες (με δεσπόζον όνομα
αυτό του Ρώσου προέδρου
Βλαντίμιρ Πούτιν και του
Ισλανδού
πρωθυπουργού
Σιγκμούντουρ Νταβίντ Γκουνλαουγκσον, του προέδρου του
Πακιστάν, αλλά και του
Ουκρανού προέδρου Πέτρο
Πορόσενκο και το Αργεντίνου
ομολόγου του Μαουρίσιο
Μάκρι), άλλοι 128 σημαίνοντες πολιτικοί, ή συγγενικά
τους πρόσωπα (όπως ο
πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον,
ή της οικογένειας του Κινέζου
προέδρου Ζι Τζινπίνγκ, Άραβες εμίρηδες κλπ), πάνω από
15,600 μεγάλες εταιρείες και
«παραμάγαζα» που έστησαν
προκειμένου να αποφύγουν
φορολογικούς
ελέγχους,
όπως η UBS, η HSBC, η
Commerzbank, HSH Nordbank.
Συνολικά 214.000 εταιρείες
και off - shore παραρτήματα/μορφώματα εμφανίζονται
στα στοιχεία που απεκάλυψε
η WikiLeaks.
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Η Unesco ρίχθηκε στον αγώνα
για την Ισότητα

ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Τελετή βράβευσης μαθητών
για προώθηση της Ισότητας

Η

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
με συνδιοργανωτές το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης διοργάνωσαν την περασμένη
εβδομάδα τελετή βράβευσης μαθητών που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό ζωγραφικής για προώθηση
της Ισότητας με τίτλο «Ισότητα
στην επιλογή επαγγέλματος για
άνδρες και γυναίκες».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο υπουργός Παιδείας Κώστας
Καδής ο οποίος τόνισε ότι η προαγωγή της ισότητας των φύλων
μέσα από την εκπαίδευση αποτελεί
ζητούμενο για το οποίο η κάθε
χώρα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας καλείται να χαράξει και να
υλοποιήσει αποτελεσματικές και
σαφείς πολιτικές, που να αρχίζουν
από την προσχολική μέχρι και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση και να
επεκτείνονται και στην ευρύτερη
κοινωνία.
Απόσπασμα από το χαιρετισμό
του υπουργού Παιδείας ακολουθεί:
Αναγνωρίζοντας λοιπόν το σημαντικό ρόλο της παιδείας στην εξάλειψη των στερεοτύπων για την
Ισότητα των φύλων αναπτύσσουμε, ποικίλες δράσεις, όπως επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και

Η βιωματική αυτή εμπειρία επικεντρώθηκε γύρω από ζητήματα τα
οποία αμφισβητούν τα έμφυλα
στερεότυπα που επικρατούν στην
επιλογή επαγγέλματος. Παράλληλα, τα παιδιά προβληματίστηκαν
για τα νέα πρότυπα επαγγελματιών που εργάζονται σε χώρους
όπου παραδοσιακά δεν αντιπροσωπεύονται σε ίσο βαθμό οι
γυναίκες και οι άντρες και που
απεικονίζουν στιγμιότυπα της
κοινωνικής ζωής σε μια δημοκρατική κοινωνία, όπου επικρατεί η
έμφυλη ισότητα.
Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου τόνισε πως η
ισότητα των φύλων είναι ένα θέμα
που μας επηρεάζει όλους, σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής μας και
επηρεάζει και τους ανθρώπους,
μικρούς και μεγάλους, που είναι
δίπλα μας.
Είναι μια πραγματικότητα, πρόσθεσε που έχει απτές συνέπειες
και επιδρά άμεσα όχι μόνο στην
οικογενειακή σφαίρα, αλλά και στη
δημόσια. Επηρεάζει την οικονομία
μιας χώρας και μπορεί να ενισχύσει την αγορά εργασίας και ίσως
να αποτελέσει και μια διέξοδο από
την κρίση. Με τη σωστή εκμετάλλευση των δεξιοτήτων και των

• Υπογραφές για στήριξη στη γυναίκα επιστήμονα

Μ

ε σκοπό την προώθηση
της πρόσβασης των
γυναικών στην επιστήμη
ανεξαρτήτως
επιπέδου,
κλάδου ή εξειδίκευσης, ο
Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων
Εθνών (Unesco) και το Ιδρυμα L'Oréal δημοσιοποίησαν
από κοινού στη γαλλική
πρωτεύουσα διακήρυξη για
την
ισοτιμία
μεταξύ γυναικών και ανδρών
στον χώρο των
επιστημών. Τιτλοφορείται «Για
τις
Γυναίκες
στην Επιστήμη For Women In
Science (FWIS)»
και απαρτίζεται
από έξι προτεραιότητες.

• Εξάλειψη των εμποδίων
σε βάρος της μακροχρόνιας
επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών στον
χώρο της επιστημονικής
έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας και σε συνεργασία με την
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, το Υπουργείο μας προχώρησε και φέτος
στην προκήρυξη διαγωνισμού
ζωγραφικής για μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών και
Γυμνασίων, δίνοντας τους την
ευκαιρία να προβληματιστούν και
να εκφραστούν με τρόπο δημιουργικό.

Η ισότητα των δύο φύλων δεν πρέπει να είναι απλώς ένας στόχος,
αλλά τρόπος ζωής. Και όταν μιλάμε για ισότητα εννοούμε ουσιαστική ισότητα. Όλοι μας πρέπει να
διεκδικούμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες, για να επιτύχουμε όλα όσα
μπορούμε, στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας, ανεξάρτητα από το
φύλο μας. Αυτό είναι που η εθνική
μας νομοθεσία για την ισότητα
διασφαλίζει και προωθεί.

Ο ρόλος τους στην κοινωνία
είχε μια διαχρονική αξία
αλλά περιοριζόταν στην
αναπαραγωγή, στη φροντίδα συζύγου και ηλικιωμένων, στην ανατροφή παιδιών και στη φροντίδα του
σπιτιού.

• Διασφάλιση της αρχής
της ισότητας των φύλων
σχετικά με τη συμμετοχή
γυναικών και ανδρών σε
επιστημονικά
συνέδρια,
επιτροπές και συμβούλια.

Για πολλούς αιώνες θεωρούνταν κατώτερα όντα και
χωρίς να έχουν δικαίωμα
στην εκπαίδευση ή στην
εργασία. Το σκηνικό με τα
χρόνια άλλαξε και οι γυναίκες με αργά και σταθερά
βήματα μπήκαν στη μάχη
για ίσα δικαιώματα και ίση
αντιμετώπιση σε όλους
τους τομείς. Κάτι τέτοιο
ισχύει και στον τομέα των
επιστημών, όπου ακόμη
υψώνονται «έμφυλα» τείχη
και η παρουσία τους είναι
ισχνή σε σχέση με αυτή των
ανδρών. Μόνο το 30% των
επιστημόνων παγκοσμίως
είναι γυναίκες και έρευνες
δείχνουν ότι η αιτία για
αυτό δεν είναι η απόδοσή
τους...

• Προώθηση της δικτύωσης
των νέων γυναικών επιστημόνων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς και την
αξιοποίηση των ευκαιριών
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επαγγελματική
τους εξέλιξη.

Σίγουρα δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα μεταξύ των
δύο φύλων και οι διακρίσεις
ειδικά στον τομέα της εργασίας είναι έντονες. Ωστόσο
έχει θεσπιστεί ένα θεσμικό
πλαίσιο για την προστασία
τους από οποιαδήποτε διάκριση.

Για τον σκοπό αυτόν έχει
δημιουργηθεί ένας ειδικός
ιστότοπος

Ο δρόμος προς
την επιστήμη

• Δημόσια αναγνώριση και
επιβράβευση της συνεισφοράς των επιστημονισσών
στην πρόοδο της επιστήμης
και στην κοινωνία.

ικανοτήτων όλων των μελών της,
ανεξαρτήτως φύλου, αυξάνεται η
παραγωγικότητα και ενισχύεται η
οικονομία του τόπου. Σε μια περίοδο που η οικονομική ανάπτυξη και
ευημερία αποτελεί τον κυριότερο
στόχο για όλους τους πολίτες,
χωρίς αποκλεισμούς, η επίτευξη
πλήρους και ουσιαστικής ισότητας
για τα δύο φύλα συνεχίζει να είναι
μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις μας.

προς την ισότητα ρίχνουν
το ένα μετά το άλλο οι
γυναίκες με επιμονή και
αγώνες.

λο μέρος της έρευνας καταγράφοντας μετρήσεις, σχεδιάζοντας
μέρος
των
παρατηρήσεων και κατηγοριοποιώντας τις συλλογές
δειγμάτων. Σχεδόν καμιάς
το όνομα όμως δεν αναφερόταν στις δημοσιεύσεις
και στις εκδόσεις που
παρουσίαζαν τα αποτελέσματα των ερευνών.
Οι

πιο

αποφασισμένες

• Ενθάρρυνση
των κοριτσιών
να εξερευνήσουν
τα επαγγελματικά μονοπάτια
της επιστήμης.

• Προώθηση των γυναικών
σε ηγετικές θέσεις και
θέσεις ευθύνης στον χώρο
των επιστημών.

γονέων, συνεργασίες με διάφορους
φορείς και οργανισμούς, καθώς
και προγράμματα στις σχολικές
μονάδες. Μέλημά μας είναι να
ξεφύγουμε από την απλή ενημέρωση και να μεταβούμε στη βιωματική και δυναμική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε καταστάσεις που θα τους ενδυναμώσουν, προσφέροντας τους δεξιότητες ζωής για το θέμα αυτό.
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(http://www.fwis.fr/en/mani
festo) στην αγγλική και στη
γαλλική γλώσσα όπου
δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς, καθώς και άνδρες
και γυναίκες από όλον τον
κόσμο καλούνται να στηρίξουν το μήνυμα του μανιφέστου - ήδη έχουν συγκεντρωθεί 16.000 υπογραφές.
Tα «κάστρα» στο δρόμο

Η Υπατία, το λαμπρότερο
παράδειγμα γυναίκας επιστήμονα,
λιθοβολήθηκε,
άλλες είχαν συνθλιβεί από
το κοινωνικό πλαίσιο που
τους επέβαλλε να περνούν
σιωπηλά στην Ιστορία.
Πολλές υπήρξαν σύζυγοι
και αδελφές αναγνωρισμένων επιστημόνων, οι οποίες είτε συνέβαλαν ουσιαστικά είτε παρήγαγαν μεγά-

δοκίμασαν να μεταμφιεστούν σε άνδρα και κάποιες
μάλιστα το κατάφεραν
πολύ πετυχημένα μιας και
δεν αποκαλύφθηκε το φύλο
τους παρά μετά τον θάνατό
τους. Τέτοιες πρακτικές
επέτρεψαν τη συμμετοχή
τους στις επιστημονικές
πρακτικές και εξελίξεις, με
το ρίσκο πάντα της αποκάλυψής τους με όσες συνέπειες και αν συνεπαγόταν
αυτό. Άλλες πάλι προσπάθησαν με πολλά μέσα και
επιμονή να γίνουν δεκτές
στα επιστημονικά «πηγαδάκια».
«Φρένο» στις επίδοξες
γυναίκες
επιστήμονες
έμπαινε και από τα πανεπιστήμια τα οποία δεν τις
έκαναν δεκτές στην κοινότητά τους ούτε για να
παρακολουθήσουν και να
μορφωθούν, πόσο μάλλον
να διδάξουν.

Φοιτήτριες με πολύ
θάρρος
Τα πρώτα χρόνια της πανεπιστημιακής τους ζωής,
όπου τους επιτράπηκε η
συμμετοχή στις διαλέξεις,
οι φοιτήτριες χλευάζονταν
από τους άρρενες συμφοιτητές τους. Μάλιστα, ορισμένες φορές οι αντιδράσεις περιλάμβαναν λιθοβολισμό ή άλλες βίαιες εκδηλώσεις - το δικαίωμά τους
στη μόρφωση αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο
ακόμη και σήμερα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη.
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Ά

φησε πρόσφατα τα εγκόσμια σε ηλικία 65 ετών
ένας ξεχωριστός Έλληνας της
Κύπρου, ο Σάββας Παύλου,
πρότυπο πνευματικού ανθρώπου. Η σεμνότητα και η ταπεινοφροσύνη του δεν του
επε΄τρεψαν να γίνει γνωστός
στο ευρύ κοινό, αλλά τον γνώριζαν πολύ καλά οι άνθρωποι
των γραμμάτων.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Υπηρέτησε σε διάφορες βαθμίδες της Εκπαίδευσης, εργαζόμενος ως φιλόλογος σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, επιθεωρητής και στη συνέχεια Α’
Λειτουργός Εκπαίδευσης στο
υπουργείο
Παιδείας
της
Κύπρου.
Παράλληλα αρθρογραφούσε σε
καθημερινές εφημερίδες κυρίως για θέματα Ελληνικής
Γλώσσας Εθνικής Ταυτότητας
και Ελληνικής Παιδείας.. Υπήρξε ενεργός πολίτης, έντονα
πολιτικοποιημένος αλλά όχι
κομματικοποιημένος. Στο ενεργητικό του έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Αυτόν τον
σπουδαίο Έλληνα κήδευσε η
Κύπρος στην γενέτειρα του
Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσίας. Η
κηδεία του έγινε σύμφωνα με
την επιθυμία του, που είχε
εκφράσει σ’ ένα από τα άρθρα
του που είδε το φως της δημοσιότητας τον Αύγουστο του
2010, σε χρόνο που δεν προ-

• Ωραίος της αέναης Ελληνικής Αντίστασης,
πολυγραφότατος μαχητικός Έλλην Κύπριος,
έφυγε πρόωρα στα 65 του
• Η σχέση του με την Ελληνική Σημαία
και η αξιοπρέπεια στην κηδεία
διάθετε το επερχόμενο πρόωρο
τέλος στη ζωή του.
Τίτλος του άρθρου «Η κηδεία
μου». Σ’ αυτό περιέγραφε τη
μετατροπή της νεκρώσιμης
ακολουθίας σ’ ένα κοσμικό
τονίζοντας ανάμεσα στ’ άλλα:
«…Τα πράγματα έχουν φτάσει
σε σημείο εξευτελισμού και
εξανδραποδισμού. Εκτός από
τους φωτογράφους και τους

Μουσείο Γρηγόρη
Αυξεντίου στο Κιλκίς
• Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός

Τ

α εγκαίνια του ιστορικού μουσείου-φυλακίου «Γρηγόρης
Αυξεντίου» στον οικισμό Ακρίτα του Δήμου Κιλκίς, όπου
υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός ο μετέπειτα υπαρχηγός
της ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου τέλεσε πρόσφατα ο υπουργός
Άμυνας της Κύπρου Χριστόφορος Φωκαΐδης. Στον χαιρετισμό
του κατά την τελετή των εγκαινίων ο κ. Φωκαίδης ανέφερε πως
η πρωτοβουλία αυτή θα συντηρεί για πάντα τη μνήμη και το
πνεύμα της θυσίας του θρυλικού σταυραετού του Μαχαιρά, θα
επιβεβαιώνει την αδιάσπαστη συνέχεια και συνοχή του Ελληνισμού και θα αποτελεί πηγή έμπνευσης που θα καθοδηγεί στο
δρόμο του καθήκοντος και του ιστορικού χρέους. Χαιρετισμούς
στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης, ο Δήμαρχος Λύσης, Συμεών
Παστός, ο Δήμαρχος Κιλκίς, Δημήτριος Σισμανίδης,με πρωτοβουλία των οποίων έγινε αυτό το μουσείο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών, Θάσος Σοφοκλέους και ο Πρόεδρος Σ.Ι.Μ.Α.Ε
Αντρέας Μαιμαρίδης. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με
παραδοσιακούς χορούς.
Ο κ. Φωκαΐδης υπέγραψε στην αθήνα μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου και του Παντείου
Πανεπιστημίου. Η υπογραφή του μνημονίου εντάσσεται στο
πλαίσιο προεργασίας ενόψει της επικείμενης σύστασης της
Ακαδημίας Άμυνας, Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων.
Ένα ανεκτίμητο φυλαχτό ιστορικής αξίας παραδίδουν στους
πολίτες και στις νεότερες γενιές οι αδελφοποιημένοι Δήμοι Κιλκίς και Λύσης Κύπρου για να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα της
εθνικής μνήμης και των άρρηκτων δεσμών αίματος Κύπρου –
Ελλάδας.

βιντεοφόρους, έχουμε την
κατάθεση στεφάνων, τους
αλλεπάλληλους επικηδείους,
σε μερικές περιπτώσεις έχουμε
φτάσει σε διψήφιο αριθμό. Η
κηδεία γίνεται πια ένα κοσμικό γεγονός στο οποίο ο νεκρός
εξαφανίζεται. Αρχίζουν οι
καταθέσεις στεφάνων που
αναγγέλλονται, ακόμη κάποιος
διαβάζει τον κατάλογο των

ανθρώπων που κατέθεσαν
προηγουμένως στεφάνι, αρχίζουν οι επικήδειοι. Αναγγέλλονται τα ονόματα, οι τίτλοι και
οι ιδιότητες των ομιλητών,
αυτοί πλησιάζουν στο μικρόφωνο και αρχίζουν, ο νεκρός
ανυπεράσπιστος στο φέρετρο
υφίσταται κοινοτοπίες και
τυπικότητες και μεγάλα λόγια.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση με τις κηδείες των
αγνοουμένων, που τα λείψανά
τους βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA».
Ο Σάββας Παύλου τόνιζε στο
άρθρο του την ανάγκη συζήτησης του θέματος της κηδείας
στην Κύπρο, για να σώσουμε
την αξιοπρέπεια των νεκρών
μας και συνέχισε λέγοντας…
«Οταν πεθάνω δεν θέλω κανένα τηλεοπτικό συνεργείο και
φωτογράφο, δεν θέλω καταθέσεις στεφάνων ή αναγγελία
ποιοι κατέθεσαν στεφάνι. Η
νεκρώσιμος ακολουθία της
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας
αρκεί. Δεν θέλω επικήδειους
λόγους. Ούτε έναν, είτε από
φίλο, είτε από συγγενή ή (Θεός
φυλάξη) οποιοδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο».
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«Μόνο ένα πράγμα θα ζητήσω.
Το φέρετρο να είναι καλυμμένο
με την ελληνική σημαία…»
έγραφε ο Σάββας Παύλου στο
άρθρο με τίτλο «Η κηδεία μου»,
έξι περίπου χρόνια πριν από
το θάνατό του.
Και αιτιολογούσε την επιθυμία
του για την ελληνική σημαία,
τονίζοντας: «Στην Κύπρο η
ελληνική σημαία τα λέει όλα,
είναι η πιο αντιεξουσιαστική
και ριζοσπαστική πράξη. Στον
θανατόπνοο τουρκικό επεκτατισμό, στη δουλοφροσύνη, στη
μιζέρια και στην κακομοιριά,
στην κουτοπονηριά των νεοκυπρίων και στην αλλοτρίωση
πολλών Ελλαδιτών, στις πλεκτάνες των Άγγλων και του
διεθνούς παράγοντα, η ελληνική σημαία συμπυκνώνει την
έννοια της αντίστασης, της
ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Μόνον, λοιπόν, αυτά. Η
ελληνική σημαία και η νεκρώσιμος ακολουθία της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας».
Καλό ταξίδι Συνέλληνα. Από τα
ουράνια θα φωτίζεις το σκοτεινό δρόμο που διανύουμε ως
Κύπρος και ως Ελληνισμός
ευρύτερα μέχρις ότου ο ήλιος
της Δικαιοσύνης λαμπρύνει
ξανά τα βήματα μας φέρνοντας την αναγγέννηση, από
την Αμμόχωστο έως τη Βόρεια
Ήπειρο, τη Θράκη, το Αιγαίο.

Δόξα και τιμή στον ήρωα μαθητή
Μ

ε το βλέμμα στραμμένο στον Πενταδάκτυλο
και το μυαλό να στριφογυρίζει στις ανήσυχες μορφές των αμούστακτων παλληκαριών τη
γενιάς του 1955, γιορτάσθηκε την περασμένη
εβδομάδα η επέτειος ΗΜΕΡΑ ΗΡΩΑ ΜΑΘΗΤΗ. Η
δεύτερη θεσμοθετημένη εκδήλωση έγινε το Δάλι
υπό την αιγίδα του υπουργού Παιδείας Κώστα
Καδή. Η εκδήλωση ήταν κατανυχτική στέλλοντας
ισχυρό το μήνυμα πως αν δεν στρατεύσουμε τη
σημερινή νεολαία στα νάματα που υπηρέτησε
και υπεράσπισε με την ίδια της ζωή του ο
Πετράκης Γιάλλουρος, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης
και τα παλληκάρια της ΕΟΚΑ, το άυριο προδιαγράφεται σκοτεινό. Κύριος ομιλητής ήταν ο Δρ
Ντίνος Αυγουστή που κάλεσε γονείς και εκπαιδευτικούς να γαλουχόυν τα παιδιά μας στα ιδανικά της φιλοπατρίας για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις της
σημερινής εποχής της πνευματικής ατροφίας,
της κοινωνικής καθίζησης και του εθνικού υποσιτισμού. Με την θεσμοθέτηση της ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ
ΗΡΩΑ ΜΑΘΗΤΗ επιδιώκεται η γαλούχηση της
νέας γενιάς στις ακατάλυτες αξίες της ανιδιοτέλειας, της θυσίας , της φιλοπατρίας της αρετής και όλων των αρχών του Ελληνικού Πολιτισμού, στοιχεία απαραίτητα για να καθυποτάξουμε την κρίση που μαστίζει τον τόπο μας,
κρατώντας εσαεί άσβεστη την φλόγα που θα
φέγγει για το ξημέρωμα ενός καλύτερου αύριο,
σημείωσε. Με την εκδήλωση προς τιμή του ήρωα
μαθητή στέλλουμε ισχυρό το μήνυμα ότι η θυσία
των παλληκαριών του εθνικοαπελευθερωτικού
ξεσηκωμού της Κύπρου και όλων των πεσόντων
στους αγώνες για εθνική δικαίωση δεν πρόκειται
να πάει χαμένη, υπογράμμισε στον χαιρετισμό
του ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού Ξενής Χ. Ξενοφώντος. Δίδουμε έντονο το
παρόν μας με το κεφάλι ψηλά και το βλέμμα
μονίμως στραμμένο προς το πάνθεο των αθανάτων για να συμβάλουμε αποφασιστικά στην

Ο 7χρονος Δημητράκης που ξεψύχησε από
τα πυρά Άγγλου στρατιώτη
αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος του μαρτυρικής μας νήσου και στη θωράκιση της εθνικής
ταυτότητας του Κυπριακού Ελληνισμού.
Λαμπρός οδοδείκτης της πορείας μας ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης και η ηρωική γενιά του, κατέληξε.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο
Ελληνικού Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Χαλκάνορα Ιδαλίου που παρουσίασε χορευτικό πρόγραμμα. Το Λύκειο Ιδαλίου ανέβασε καλλιτεχνικό
και θετρικό δρώμενο, συναρπάζοντας τους
παριστάμενους.
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• Προεδρική συνέντευξη για τα τρία χρόνια διακυβέρνησης

Πρώτιστος στόχος το νοικοκύρεμα
του χρεωκοπημένου κράτους
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Η

Κυβέρνηση θα συνεχίσει με απόλυτη
αποφασιστικότητα τις πολιτικές
συνεχής και σκληρής δουλειάς,προκειμένου να αποφύγει σφάλματα του
παρελθόντος και διαχρονικές παθογένειες που μας οδήγησαν στην κρίση που
βιώσαμε και βιώνουμε. Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε προς κάθε κατεύθυνση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης κατά τον απολογισμό
για τα τρία χρόνια της διακυβέρνησής
του. Κατέστησε σαφές ότι οι όποιες
επιτυχίες, οι οποίες οδήγησαν στην
έξοδο από το μνημόνιο, δεν σηματοδο-

• Δεν θα αποδεχτούμε νέα
σκάνδαλα, ούτε απόκρυψη
των παλιών ξεκαθάρισε Πρόεδρος
• Προς επέκταση της ρύθμισης
του δικαιώματος της απεργίας
στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες

πάντοτε με μέτρο και ιδιαίτερα να μην
δίδεται η εικόνα του εκβιασμού, ιδιαίτερα των υπηρετούντων σε ουσιώδεις
υπηρεσίες». Πρόσθεσε ότι μέσα από το
διάλογο και την υπευθυνότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, αποφεύγονται
ακραίες καταστάσεις.
Ο Πρόεδρος είπε ακόμα ότι μια από τις
καλύτερες απαντήσεις προς τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα από
βεβιασμένες κινήσεις προς την κατεύθυνση απεργιών θα είναι η επέκταση
της ρύθμισης που έγινε μέσα από τις
συμβάσεις μεταξύ των συντεχνιών και
της κυβέρνησης το 2004, δια νόμου σε
όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Υπαρκτοί κίνδυνοι : η υψηλή ανεργία, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια και ο αποπληθωρισμός
• Σύνοψη προεδρικού απολογισμού για τα τρία χρόνια διακυβέρνησης
A. Αποκατάσταση αξιοπιστίας
του κράτους
Μεταξύ των πρώτων αποφάσεων που
λήφθηκαν ήταν η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και ο εξορθολογισμός
των δημοσίων δαπανών. Το χρεωκοπημένο αλλά σπάταλο κράτος έπρεπε να
νοικοκυρευτεί. Ως αποτέλεσμα αυτής
της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά και των εξοικονομήσεων,
πετύχαμε, από το 2014, το κράτος να
λειτουργεί, ουσιαστικά, με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και με ικανοποιητικό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,5%,
χωρίς να επιβληθεί η οποιαδήποτε
πρόσθετη φορολογία ή να υπάρξει η
οποιαδήποτε μείωση μισθών συντάξε-

• Το θέμα του δικαιώματος της απεργίας
στις ουσιώδεις είναι ιερό και απαραβίαστο,
αρκεί να ασκειται με μέτρο και ιδιαίτερα
να μην δίδεται η εικόνα του εκβιασμού

Ο απολογισμός περιεστράφη στα
πεπραγμένα της τριετίας σε τέσσερις
τομείς, την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους και του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα μέτρα και κίνητρα
για αναθέρμανση οικονομίας και την
προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξη.

Είπε ακόμα πως εντός των ημερών θα
εξαγγελθούν μεταρρυθμίσεις όσον
αφορά τη στρατηγική επενδύσεων και
διαδικασίες που θα πατάξουν τη γραφειοκρατία.
Απαντώντας σε ερώτηση για τις απεργίες σε ουσιώδεις υπηρεσίες, ο Πρόεδρος ανέφερε πως «το θέμα του δικαιώματος της απεργίας είναι ιερό και
απαραβίαστο, αρκεί να ασκείται

Β. Αποκατάσταση αξιοπιστίας
του χρηματοπιστωτικού τομέα
Θεσπίστηκαν ισχυρά νομοθετικά εργαλεία που επιτρέπουν αλλά και ενθαρρύνουν τις αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετουμένων δανείων. Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας
των ευάλωτων ομάδων με αποτροπή
του κινδύνου απώλειας της πρώτης
κατοικίας, ενώ με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια επιτρέπεται ακόμη και η διαγραφή δανείων προς τις τράπεζες
Με νομοθετική ρύθμιση διασφαλίσαμε
τα δικαιώματα των ιδιοκτητών απεγκλωβίζοντας χιλιάδες αγοραστές, με
το δικαίωμα απόκτησης τίτλου ιδιοκτησίας από υποθηκευμένες στις τράπεζες
περιουσίες.
Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο του Συνεργατικού Κινήματος, προχώρησε στη διάσωσή του, μέσα
από την ανακεφαλαιοποίησή του,
παραχωρώντας κρατική στήριξη ύψους
€1,5 δις αρχικά και με περαιτέρω βοήθεια €175 εκ στη συνεχεία.

Ένα άλλο θετικό συνακόλουθο, σημαντικό για την αναθέρμανση της οικονομίας, αποτελεί η κάθετη μείωση των
δανειστικών επιτοκίων. Έχουμε σήμερα
τα πιο χαμηλά δανειστικά επιτόκια που
είχαμε ποτέ στην Κύπρο.

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να
μην αποδεχτεί οποιοδήποτε νέο σκάνδαλο ή την απόκρυψη οποιουδήποτε
νέου ή και παλαιού, διεμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. «Έχουμε έμπρακτα αποδείξει
ότι είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε τη διαφθορά», τόνισε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και πρόσθεσε πως
«είμαστε αποφασισμένοι να μην αποδεχτούμε το οποιοδήποτε νέο σκάνδαλο ή
την απόκρυψη οποιουδήποτε νέου ή και
παλαιού».

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος μόλις έχει εξέλθει του μνημονίου, έχοντας την πιστοποίηση της αποκατάστασης της αξιοπιστίας του κράτους, αλλά και του χρηματοπιστωτικού τομέα.

ων ή ωφελημάτων.

Έγινε κατορθωτή η ανακεφαλαιοποίηση
και των εμπορικών τραπεζών, με προσέλκυση επενδύσεων ξένων κεφαλαίων
ύψους €1,4 δις. Αρκεί να αναφέρω πως
ο δείκτης κεφαλαιοποίησης των τραπεζών και του Συνεργατισμού ανέρχεται
σήμερα κατά μέσο όρο στο 16,5%, όταν
τον Δεκέμβριο του 2012 είχε πέσει στο
4,5%.

τούν και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της κρίσης. Προειδοποίησε παράλληλα για υπαρκτούς κινδύνους και προβλήματα, όπως η υψηλή ανεργία και τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Δεν είναι τυχαίο, σημείωσε, «που για
πρώτη φορά από την εγκαθίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσοι συσσωρευμένα επώνυμοι, όχι απλώς παραπέμπονται στα δικαστήρια, αλλά και στις
κεντρικές φυλακές».

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Γ. Μέτρα και κίνητρα
για αναθέρμανση οικονομίας
Ταυτόχρονα με την εξυγίανση, προαπαιτούμενο για την αποκατάσταση της
αξιοπιστίας του κράτους αλλά και του
χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν και η
αναθέρμανση της οικονομίας.
Προς τον πιο πάνω σκοπό, εξαγγείλαμε
και υλοποιήσαμε μέτρα και κίνητρα για
στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκότατους όρους που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

• Είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε
τη διαφθορά και την γραφειοκρατία

Η οικονομική αναθέρμανση τονώθηκε με
αναπτυξιακά έργα, και αυτό επετεύχθη
μέσα από τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών που επέτρεψε να εξαγγελθούν τον Ιούνιο του 2015 έργα ανάπτυξης ύψους €610 εκ., η εκτέλεση των
οποίων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σύγκριση
Για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα
της προσπάθειας των τελευταίων
τριών χρόνων, θα πρέπει να αναλογιστούμε και να συγκρίνουμε ποια είναι η
σημερινή κατάσταση πραγμάτων σε
σχέση με το τι παρέλαβε η παρούσα
Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2013.
Για σκοπούς σύγκρισης θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω:

1. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 είχαμε
αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης που
έφθαναν το -5,7%, που κορυφώθηκε το
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
(Από σελ. 8)
δεύτερο τρίμηνο του 2013 στο – 6.5%.
Μέσα από τις πολιτικές που ακολουθήσαμε, όχι μόνο αναστρέψαμε την αρνητική πορεία αλλά μπήκαμε πλέον στην
ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας ρυθμούς
που έφθασαν το 2015 το 1,6%, με προβλέψεις για καλύτερα αποτελέσματα
για το 2016 και στη συνέχεια.

2. Τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους
κατά την 1 η Μαρτίου 2013 ανέρχονταν
μόλις στα €235.6 εκ. Κατά την 21 η
Μαρτίου 2016 , τρία χρόνια μετά δηλαδή, τα αποθέματα του κράτους είναι €1
δις και €112 εκ. Από €235.6 εκ. είναι €1
δις και €112 εκ.
Μέχρι τον Μάρτιο του 2013 το δημοσιονομικό μας έλλειμμα κυμαινόταν μεταξύ
5-6% του ΑΕΠ, ενώ την 31 η Δεκεμβρίου
του 2015, όχι μόνο καλύψαμε το έλλειμμα, αλλά καταγράψαμε και πρωτογενές
πλεόνασμα ύψους 2,5% επί του ΑΕΠ.

Ανεργία
Δεν θα μπορούσα να μην επισημάνω
την αναχαίτιση της ανοδικής πορείας
αλλά και την πτωτική τάση που καταγράφεται, μέσα από τα στοιχεία της
Eurostat , σύμφωνα με τα οποία η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε κατά τέσσερις
ποσοστιαίες μονάδες τον Φεβρουάριο
του 2016, σε 12,6% σε σχέση με τον ίδιο
μήνα του 2015 κατά τον οποίο η ανεργία ήταν στο 16,6%. Στην έκθεση που
είχε δημοσιεύσει η Eurostat η Κύπρος
αναφέρεται ως η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση στην ανεργία.

Υπαρκτοί κίνδυνοι
Θέλω να καταστήσω σαφές πως οι
όποιες επιτυχίες έχουν καταγραφεί, και
που ως αποτέλεσμά τους οδηγηθήκαμε
σε έξοδο από το μνημόνιο, δεν σηματοδοτούν – και αυτό το υπογραμμίζω –
και την αντιμετώπιση, ή την οριστική
αντιμετώπιση ορθότερα, των προβλημάτων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα
της κρίσης. Από κανένα δεν επιτρέπεται
να παραγνωρίσει υπαρκτούς κινδύνους
που προέρχονται από μία σειρά προβλημάτων όπως:
• η υψηλή ανεργία
• τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
• άλλοι αστάθμητοι ή εξωγενείς παράγοντες, αποπληθωρισμός κ.ο.κ.

Θυσίες
Θέλω να κάνω ξεκάθαρο πως η Κυβέρνηση, με απόλυτη αποφασιστικότητα,
θα συνεχίσει τις πολιτικές σύνεσης και
σκληρής δουλειάς προκειμένου να αποφύγει σφάλματα του παρελθόντος και
διαχρονικές παθογένειες που μας οδήγησαν στην κρίση που βιώσαμε και
ακόμα βιώνουμε.
Θα ήθελα, όμως, την ίδια ώρα, να μεταφέρω ακόμη μία πραγματικότητα: Τα
όσα έχω αναφέρει ήταν το αποτέλεσμα
συγκροτημένου προγράμματος, της
συνεργασίας για υλοποίησή του με τις
πολιτικές δυνάμεις ή ένα μέρος των
πολιτικών δυνάμεων, τους κοινωνικούς
εταίρους και πάνω από όλα των
θυσιών του Κυπριακού λαού.

Η ανοδική πορεία της ανεργίας
Έρευνα εργατικού δυναμικού
Έτος

Ποσοστό ανεργίας

Αριθμός ανέργων

2008

3,7%

14702

2009

5.3%

21337

2010

6.2%

25448

2011

7.9%

34141

2012

11.8%

51991

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αναβολές επί αναβολών στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ

Τ

ις αμφιβολίες της εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το Γενικό Σχέδιο
Υγείας μπορέσει να εφαρμοστεί ως το
2018.
Η «Κομισιόν» επισημαίνει τις διαρκείς
αναβολές στις μεταρρυθμίσεις που
θεωρούνταν σημαντικά βήματα για την
υλοποίηση του ΓΕΣΥ, όπως είναι η
αυτονόμηση των νοσοκομείων, η
μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α.

Στην έκθεση τονίζεται ότι η δέσμευση
στο πλαίσιο του μνημονίου προέβλεπε
αρχικά εφαρμογή του ΓΕΣΥ στο τέλος
του 2015 και τώρα προβλέπεται για το
2018. Οι κυριότερες προκλήσεις και
κίνδυνοι που συνδέονται με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, σημειώνει, αφορούν την
προετοιμασία του νομικού πλαισίου, τη
διευκόλυνση του αποτελεσματικού
ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και
ιδιωτικών εγκαταστάσεων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των δημόσιων εγκαταστάσεων, καθώς και
τη δημιουργία των
αναγκαίων υποδομών πληροφορικής για την
παρακολούθηση
της χρηματοδότησης και παροχής
της περίθαλψης.

9

Το Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ έδωσε το παρόν
του στις εκθέσεις των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Γ

ια ακόμη μια χρονιά το Τμήμα Νεοεργασίας της Κύπρου.
λαίας ΣΕΚ έδωσε το παρόν του στις
Τα στελέχη του Τμήματος Νεολαίας της
εκθέσεις επαγγελματικής σταδιοδροΣΕΚ, ενημέρωναν τους φοιτητές και
μίας που διοργάνωσαν στις 6 και 7
μελλοντικούς εργαζόμενους για τα
Απριλίου το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
βασικά δικαιώματα
και το Πανεπιστήτων νεοεισερχομέμιο
Λευκωσίας
• Η εργαζόμενη Νεολαία ΣΕΚ νων στην αγορά
αντίστοιχα.
εργασίας
καθώς

κοντά στους φοιτητές

Στις εκθέσεις σταδιοδρομίας συμμετείχαν πολλοί και μεγάλοι Οργανισμοί
από όλο το φάσμα της οικονομίας οι
οποίοι ενημέρωναν τους φοιτητές για
ευκαιρίες εργοδότησης σε αυτούς, αλλά
και μη κυβερνητικοί οργανισμοί που
ενημέρωναν τους φοιτητές για διάφορα
άλλα θέματα που αφορούν την αγορά

και για το έργο που
επιτελεί καθημερινά η ΣΕΚ στους χώρους εργασίας και
στη κοινωνία ευρύτερα.
Το Τμημα Νεολαίας διένειμε τρύπτυχο
που περιγράφει τα βασικότερα σημεία
των νομοθεσιών με στόχο την ενημέρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των νέων εργαζομένων.
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Γιατί δεν πρέπει να μοιράζεστε
τα ακουστικά σας

Το facebook σε βοηθά να βρεις δουλειά

Η

Μάθε τον τρόπο εδώ!

ενίσχυση των διαδικτυακών φίλων στο Facebook αυξάνει την
δυνατότητα κάποιος να βρει δουλειά, σύμφωνα με έκθεση που
δημοσιεύτηκε στην Journal of Labor Economics. Η έκθεση εξετάζει αν η
«ισχυρή» ή «ασθενής» σχέση μεταξύ του χρήστη και των φίλων του
στο Facebook βοηθά όταν αυτός ψάχνει να βρει δουλειά.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν photo tags και wall post ώστε να μετρήσουν την σχέση επαγγέλματος και προφίλ φίλων στο Facebook.
Έτσι, όπως αποδεικνύεται, όσο πιο καλοί φίλοι είναι οι διαδικτυακοί
φίλοι κάποιου στην πραγματική ζωή, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα
υπάρχει να βοηθήσουν έναν χρήστη να βρει δουλειά ή ακόμα και καλύτερη δουλειά.
Το Facebook δεν λειτουργεί σαν το πραγματικό περιβάλλον επαφών
και φιλιών ενός χρήστη, όμως προσομοιάζει στις πραγματικές συνθήκες, με τους ερευνητές να διαπιστώνουν ότι εκτός από τους «ισχυρούς» φίλους και οι «ασθενείς» λειτουργούσαν στο ίδιο μοτίβο (της
βοήθειας αναζήτησης δουλειάς ή καλύτερης δουλειάς στους φίλους
τους).
Έτσι αν κάποιος θέλει να βρει καλύτερη δουλειά, καλό είναι να κάνει
καλύτερους φίλους στο Facebook.
Ήδη 1,7 εκατ. θέσεις εργασίας είναι δημοσιευμένες στο Facebook, ενώ
όλο και περισσότερες εταιρείες συμβουλεύονται το Facebook για την
πρόσληψη ενός υπαλλήλου, την στιγμή που πάνω από το μισό εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ έχει λογαριασμό στο Facebook.
Αυτή τη στιγμή το Linkedin θεωρείται το ιδανικό εργαλείο αναζήτησης
δουλειάς με τους "καλούς" φίλους στο Facebook να θεωρούνται, αν και
λίγοι σχετικά με τους κανονικούς χρήστες, μίας πρώτης τάξης ευκαιρία ανεύρεσης καλύτερης δουλειάς.
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Τ

α ακουστικά αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων που τα
χρησιμοποιούν στις μετακινήσεις, στην αναψυχή,
ακόμα και στη δουλειά τους
για να δίνουν ρυθμό στις
δραστηριότητές τους.

που στερεώνονται στο εσωτερικό του αυτιού, δηλαδή
στα ενδοωτικά ακουστικά ή
«ψείρες», όπως είθισται να
αποκαλούνται.
Επιπλέον, τα ακουστικά
«παγιδεύουν» θερμό και υγρό

Ωστόσο μία αμερικανίδα
ειδικός πιστεύει ότι η παρατεταμένη χρήση τους μπορεί
να αποδειχθεί επιζήμια για
την υγεία των αυτών.
«Στα ακουστικά είναι σύνηθες να συσσωρεύεται κυψελίδα (κερί) η οποία δρα ως
φραγμός, που παγιδεύει τα
υποκείμενα βακτήρια και
δημιουργεί τις κατάλληλες
συνθήκες για να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται», δήλωσε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Buzzfeed
η δρ Κέλι Ρέινολντς, αναπληρώτρια καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.
Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ
πιο συχνό στα ακουστικά

αέρα στον ακουστικό πόρο,
δημιουργώντας τις ιδανικές
συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό και των βακτηρίων
που εκ φύσεως υπάρχουν
μέσα στο αυτί και ευνοώντας
την εμφάνιση ωτίτιδας.
Τον κίνδυνο αυτό ενισχύει
ακόμα περισσότερο η συνήθεια πολλών ανθρώπων να

μοιράζονται τα ακουστικά
τους. «Η τακτική αυτή διπλασιάζει τη μικροβιακή χλωρίδα στα αυτιά και τα εκθέτει
σε νέα βακτήρια», λέει η δρ
Ρέινολντς.
Αυτό όχι μόνο μπορεί να έχει
ως επακόλουθο
αύξηση
του
κινδύνου εμφάνισης μέσης και
εξωτερικής
ωτίτιδας, αλλά
και προβλημάτων στο δέρμα
όπως τα σπυράκια, τα «μπιμπίκια»,
οι
μυκητιάσεις
και οι δερματικές μολύνσεις, προσθέτει.
Ποια είναι η λύση; Να καθαρίζεται καθημερινά τα ακουστικά σας με μία μπατονέτα
βουτηγμένη σε απολυμαντικό, συνιστά. Πριν από τον
καθαρισμό, να αφαιρείτε
σχολαστικά το «κερί» για να
φθάνει παντού το απολυμαντικό.

Η συμμετοχή σε χορωδία
ισοδυναμεί με «φάρμακο»

Ε

νισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα, μειώνει το άγχος
και βελτιώνει τη ψυχική διάθεση, κάνοντας καλό σε μια
ευρύτατη γκάμα ανθρώπων,
από καρκινοπαθείς έως υγιείς.

10 έξυπνα κόλπα για
να βελτιώσετε τη μνήμη σας

Υ

πάρχουν όμως απλοί τρόποι για να «δουλέψει» κανείς τη μνήμη
του και να ανακαλεί πιο εύκολα τις πληροφορίες που θέλει. Το
TIME παρουσίασε δέκα τέτοια απλά τρικ που προτείνουν οι ειδικοί:
Το κλείσιμο των ματιών βοηθά να επανέλθει στη μνήμη μία πληροφορία.
Εμπιστευθείτε τη μνήμη σας. Το διπλό «τσεκάρισμα» κάνει τον
άνθρωπο να εμπιστεύεται λιγότερο τη μνήμη του και μειώνει τη
«ζωντάνια» των αναμνήσεων.
Κάντε μία χειρονομία όταν «λαμβάνετε» μία νέα πληροφορία, πάρτε
έναν «υπνάκο» μόλις έχετε μάθει νέα πράγματα.
Στοιχηματίστε με βάση την ικανότητά σας να θυμάστε πράγματα.
Εχει αποδειχθεί ότι αν κοιτάξει κανείς μία φωτογραφία που δημιουργεί έντονα συναισθήματα, αμέσως αφού έχει πάρει μία πληροφορία,
τη θυμάται πιο εύκολα αργότερα.
Να είστε περίεργοι. Βοηθά να διατηρήσετε αυτά που έχετε μάθει.
Οταν προσπαθείτε να θυμηθείτε κάτι, αντιγράψτε τη στάση σώματος
και την έκφραση που
είχατε
όταν
τα
μάθατε.
Κάντε έναν περίπατο,
ή
κοιτάξτε
φωτογραφίες
με
τοπία της φύσης.
Επαναλάβετε δυνατά
αυτά που μαθαίνετε.
Η γραφή μπορεί να
βελτιώσει τη μνήμη.

Οι ερευνητές του Βασιλικού
Κολλεγίου Μουσικής της Βρετανίας και της οργάνωσης
Tenovus Cancer Care, με επικεφαλής τον δρα Ίαν Λιούις,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για
θέματα
καρκίνου
ecancermedicalscience του
Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου
Ογκολογίας, μελέτησαν 193
μέλη πέντε χορωδιών. Οι
συμμετέχοντες έδωσαν δείγματα σάλιου πριν και μετά το
τραγούδι.
Η μελέτη έδειξε ότι αρκούσε
μια ώρα μόνο τραγουδιού στη
χορωδία για μειωθούν σημαντικά οι ορμόνες του στρες
όπως η κορτιζόλη, και να
αυξηθούν οι κυτοκίνες, που
βοηθούν στην άμυνα του
οργανισμού.
«Τα νέα ευρήματα είναι
πράγματι πολύ ενδιαφέροντα. Εδώ και πάνω από έξι
χρόνια έχουμε συγκεντρώσει
έναν όγκο στοιχείων που δείχνουν ότι το τραγούδι στη
χορωδία μπορεί να φέρει
σημαντικά οφέλη κοινωνικά,
συναισθηματικά και ψυχολογικά. Τώρα πλέον βλέπουμε

ότι υπάρχουν και βιολογικά
οφέλη», δήλωσε ο Λιούις.
«Ακούγαμε ιστορίες ότι η
συμμετοχή σε χορωδίες κάνει
τους ανθρώπους να νιώθουν
καλά, αλλά αυτή είναι η
πρώτη φορά που δείξαμε ότι
το ίδιο το ανοσοποιητικό

σύστημα μπορεί να επηρεασθεί θετικά από το τραγούδι.
Αυτό μπορεί να βοηθήσει και
τους ανθρώπους με καρκίνο
στο μέλλον», πρόσθεσε.
Πολλοί καρκινοπαθείς νιώθουν στρες, άγχος και κατάθλιψη, πράγματα που εξασθενούν το ανοσοποιητικό
σύστημά τους, ακριβώς σε
μια περίοδο που χρειάζονται
να πάρουν από αυτό την
μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια.
Η συμμετοχή στη χορωδία
αποτελεί ένα «αντίδοτο» στην
ψυχική κατάπτωση, συμβάλλοντας στη μάχη κατά της

νόσου.
Η μελέτη έδειξε ότι το μεγαλύτερο συγκριτικά όφελος
έχουν όσοι, προτού γίνουν
μέλη χορωδίας, νιώθουν πιο
άσχημα ψυχολογικά και έχουν
την μεγαλύτερη κατάθλιψη.
Αυτοί, μετά το τραγούδι,

εμφανίζουν την μεγαλύτερη
βελτίωση της ψυχικής διάθεσής τους, αλλά και τη μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα
φλεγμονής στον οργανισμό
τους.
Οι ερευνητές τόνισαν ότι
υπάρχουν άνθρωποι που οι
ζωές τους κυριολεκτικά
μεταμορφώθηκαν μετά την
απόφασή τους να γίνουν
μέλη μιας χορωδίας. Γι’ αυτό,
όπως είπαν, η επίδραση της
χορωδίας στη σωματική και
ψυχική υγεία αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.
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• Μεγάλη υπόθεση η καλή διάθεση το πρωί

• Πολύ σκανδιναβικό για
να είναι και... Κυπριακό

Η Σουηδία υιοθέτησε
την εργάσιμη ημέρα
των έξι ωρών
• Για πιο χαρούμενους και
αποδοτικούς εργαζόμενους

Σ

ε μία προσπάθεια να αυξήσει την
παραγωγικότητα αλλά και να
κάνει τους εργαζόμενους πιο...
χαρούμενους,
η
κυβέρνηση της Σουηδίας αποφάσισε να
ορίσει το εξάωρο ως
το επίσημο ημερήσιο
ωράριο στην χώρα
Μοιάζει με ένα παραμύθι από τα κλασικά
εικονογραφημένα του
σύγχρονου καπιταλισμού, όμως για την
Σουηδία είναι μία
απτή πραγματικότητα. Εκεί που οι άλλοι
πασχίζουν να αυξήσουν τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων τους και εφαρμόζουν τις πιο ακραίες πολιτικές για
την -υποτιθέμενη- αύξηση της
παραγωγικότητας, οι Σουηδοί επιλέγουν τον δικό τους δρόμο.
Και μειώνουν τις εργάσιμες ώρες της
ημέρας σε έξι, βλέποντας με την δική
τους, «ψυχρή» λογική, ότι μάλλον
αυτή είναι η σωστή οδός για την βελτίωση της παραγωγικότητας στην
χώρα. Αλλά και να κάνουν τους εργαζόμενους πιο χαρούμενους, και άρα
πιο αποδοτικούς στην εργασία τους.
Η απόφαση έγινε δεκτή από όλους
τους εργαζόμενους στη χώρα, σε
όλους σχεδόν τους τομείς. Μάλιστα
τα κεντρικά γραφεία της Toyota στο
Γκέτεμποργκ, είχε κάνει αυτή την
αλλαγή πριν 13 χρόνια, και η μέχρι
τώρα εμπειρία δείχνει ότι το προσωπικό ήταν πολύ πιο χαρούμενο, με
υψηλότερη παραγωγικότητα και
άνοδο των κερδών της εταιρίας για
όσο διάστημα το είχε εφαρμόσει.

Μια άλλη εταιρία, η Filimundus η
οποία εξελίσσει λογισμικό για εφαρμογές στα κινητά, υιοθέτησε το εξάωρο έναν χρόνο πριν. Ο διευθυντής
της επισημαίνει ότι «Η οκτάωρη
εργασία δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο νομίζουμε. Το να μείνεις
συγκεντρωμένος σε μία δουλειά, επί
οκτώ συνεχόμενες ώρες, είναι μεγάλη
πρόκληση. Με το εξάωρο καταφέρνουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα
πράγματα σε λιγότερο χρόνο, ενώ
υπάρχει η ενέργεια για να απολαύσει
κανείς την ιδιωτική του ζωή και την
οικογένειά του».Το μυστικό είναι ότι
στη διάρκεια της εργασίας τους, οι
υπάλληλοι αυτής της εταιρίας απαγορεύεται να ξοδεύουν χρόνο στα
μέσα κοινωνικής διχτύωσης, ενώ και
οι συσκέψεις διατηρούνται σε ένα
μίνιμουμ. Στόχος είναι να μην υπάρχουν παράγοντες που θα αποσπάσουν την προσοχή των εργαζομένων
από το αντικείμενο πάνω στο οποίο
δουλεύουν. Και να είναι έχουν κίνητρα ώστε να δουλεύουν πιο συγκεντρωμένα και να είναι πιο αποδοτικοί κατά την διάρκεια της παρουσίας
τους στο γραφείο.

11

Ξεκινήστε τη μέρα σας χαρούμενα
Α

ναμφίβολα,το πρωί αρχίζει μια νέα
μεγάλη μέρα γεμάτη με αισιοδοξία
και ορμή προκειμένου να κάνουν αυτά
που πρέπει αλλά και αυτά που ονειρεύονται. Για άλλους, είναι απλά μια άλλη
ρουτινιάρικη ημέρα εργασίας ή και
τεμπελιάς. Για τους εργαζόμενους από
τη στιγμή που θα φτάσετε στο γραφείο,
έχετε πιθανώς ήδη αγχωθεί αρκετά για
το, υπόλοιπο της ημέρας. Τα καλά νέα

και το πιο σημαντικό, είναι ότι θα έχετε
έξτρα χρόνο το πρωί.
Αφήστε τις κουρτίνες σας ανοιχτές
στα μισά. Το λιγοστό φως το πρωί θα
στείλει ένα σήμα στον εγκέφαλό σας,
για να επιβραδύνει την παραγωγή της
μελατονίνης και δεν θα ανέβει απότομα
η αδρεναλίνη, ώστε να ξυπνήσετε με
υπερένταση. Άρα, θα είστε ήδη μισό
ξύπνιοι πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι
σας.
Ρυθμίστε το ξυπνητήρι 15 λεπτά
νωρίτερα. Πρώτα απ΄όλα να βάλετε
έναν ευχάριστο ήχο στο ξυπνητήρι σας.
Ο ξαφνικός και δυνατός ήχος το πρωί

• Κάθε πρωί που κίναγα
να πάω στη δουλειά

είναι, ότι μπορείτε να ξεκινήσετε την
ημέρα σας σωστά.
Δοκιμάστε ένα ή όλα από τα παρακάτω,
για να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Σχεδιάστε το πρωί από πριν. Ξεκινήστε
την ημέρα σας με οργάνωση, για να
είναι πιο αποτελεσματική. Κάντε από το
προηγούμενο βράδυ μια λίστα με το τι
θα φάτε για πρωινό, τα ρούχα που θα
φορέσετε, και τα πράγματα που πρέπει
να πάρετε. Με αυτή τη τακτική θα νιώσετε πιο χαλαροί, θα έχετε τον έλεγχο

μπορεί να είναι αγχωτικό, και να δημιουργήσει στο μυαλό σας μια κατάσταση
σύγχυσης. Αντ΄αυτού, βεβαιωθείτε ότι,
έχετε μια ευχάριστη μουσική. Επίσης,
βάλτε το ξυπνητήρι σας 15 λεπτά νωρίτερα, έτσι ώστε να μην τιναχτείτε από
το κρεβάτι και φύγετε από το σπίτι μέσα
στο άγχος και την ένταση. Εάν, ρυθμίσετε την ώρα της έγερσης σας λίγο νωρίτερα, θα έχετε αρκετό χρόνο για αρχίσετε την ημέρα σας σταδιακά και θα μπορείτε να τεντωθείτε λίγο, πριν σηκωθείτε και να κάνετε μια θετική σκέψη για τη
νέα μέρα.
Τεντωθείτε στο κρεβάτι. Πριν καν ανοί-

ξετε τα μάτια σας, δοκιμάστε να τεντώσετε κάθε μέρος του σώματος σας σταδιακά. Αρχίστε από τα χέρια σας, συνεχίστε με τα πόδια, τον λαιμό και την
πλάτη. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε
ενεργοποιήσει τους μύες σας και θα
έχετε ενισχύσει τη ροή του αίματος μέσα
στο σώμα σας, παρέχοντας επιπλέον
οξυγόνο σε όλους τους ιστούς σας. Στη
συνέχεια, πάρτε βαθιές αναπνοές και
καθώς παρατηρείτε την ανάσα σας,
βρείτε κάτι για το οποίο είστε ευγνώμονες στη ζωή σας.
Κάντε ένα ντους το πρωί. Εάν κάνετε
ένα γρήγορο ντους, αμέσως αφού
ξυπνήσετε, το σώμα σας από την κατάσταση αναστολής της λειτουργίας, θα
ξεκινήσει ομαλά να λειτουργεί και πάλι.
Χρησιμοποιήστε σαπούνια και κρέμα με
άρωμα που διεγείρει τον εγκέφαλο,
όπως τα εσπεριδοειδή, γιασεμί ή μέντα.
Ξεκινήστε την ημέρα σας με θετικά
κίνητρα. Πολλοί το πρωί ακούτε ή διαβάζετε ειδήσεις που είναι θλιβερές και
στενάχωρες. Αυτός είναι ένας άσκημος
τρόπος, για να ξεκινήσετε την ημέρα
σας. Καλό είναι να έχετε κάποια βιβλία
ή ένα απόσπασμα με θετική προσέγγιση
και να διαβάσετε λίγο το πρωί, ώστε να
ερεθίσετε θετικά τον εγκέφαλο σας.
Φιλήστε αυτούς που αγαπάτε. Αγκαλιάστε και φιλήστε τους αγαπημένους σας,
ακόμα και τη γάτα ή το σκύλο σας, αυτό
θα απαλύνει το επίπεδο του άγχους.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Νιώστε την ευτυχία με απλές κινήσεις καθημερινά
Δ

υστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η ευτυχία
κρύβεται στα μεγάλα και πολύ σημαντικά πράγματα
ξεχνώντας να την αναζητήσουμε μέσα στην καθημερινότητά
τους. Οι ειδικοί συνιστούν πως για να νιώσουμε ευτυχισμένοι
αρκεί να επικεντρώσουμε την καθημερινότητα μας στα μικρά
πράγματα - βήμα προς βήμα σε κάθε στιγμή της ζωής μας.
Η διάσημη ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας Αn Flores δίνει
μερικά απλά αλλα θαυματουργά μυστικά.

Θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Επιλέξτε μια από
αυτές, εκείνη την εργασία που σας φαίνεται πραγματικά
δύσκολο να εκτελέσετε και αναλάβετε δράση. Θα διαπιστώσετε ότι μετά από λίγη ώρα, ένα μεγάλο βάρος θα έχει φύγει από
πάνω σας. Θα ανακουφιστείτε και θα σκεφτείτε ότι αφού τα
κατάφερα με την πιο δύσκολη εργασία, όλα τα υπόλοιπα θα
είναι παιχνιδάκι.

1 Αγκαλιάστε κάποιον γνωστό που αγαπάτε και του έχετε ιδι-
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αίτερη αδυναμία. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά όταν αγκαλιάζοντας κάποιον για 10 τουλάχιστον δευτερόλεπτα μπορεί να
μειώσεις σημαντικά τα επίπεδα του στρες, την κούραση αλλά
και το άγχος.

τρέποντας στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να νιώσει πιο

2 Η καλή συντροφιά είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας
που μας κάνει να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Να λοιπόν τι πρέπει
να κάνετε: Κάθε μέρα, φροντίστε να στέλνετε ένα τουλάχιστον
μήνυμα, ακόμη και ηλεκτρονικά, ή να κάνετε ένα σύντομο τηλέφωνο σε κάποιο φίλο. Να είστε σίγουροι ότι η σύντομη απάντηση που θα λάβετε θα είναι αρκετά ανακουφιστική για τα
προβλήματά σας μιας και θα νιώσετε ότι κάποιος αγαπημένος
είναι δίπλα σας και μπορεί να σας συμπαρασταθεί σε ό, τι
άσχημο και αν συμβεί.

3

Γελάστε δυνατά! Το να γελάμε ακόμα και όταν δεν υπάρχει
σημαντικός λόγος μπορεί να βελτιώσει στιγμιαία τη διάθεσή
μας και έχει θετικές επιδράσεις στη ψυχική αλλά και τη σωματική υγεία.

4

Καταγράψετε σε ένα χαρτί τρία πράγματα για τα οποία
πραγματικά είστε ευγνώμονες στη ζωή σας. Είναι το παιδί
σας; Είναι ο σύντροφός σας; Τι είναι αυτό που σας κάνει να
νιώθετε περήφανοι στη ζωή σας; Μετά την καταγραφή θα
νιώσετε καλύτερα όσο δύσκολη και αν είναι η μέρα σας.

5 Κάντε ένα μικρό κατάλογο με όλες τις υποχρεώσεις και όλες
τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιώσετε στη δουλειά σας.

Κάντε έναν 15λεπτο περίπατο όπου και αν βρίσκεστε επι-

όμορφα. Θα διαπιστώσετε ότι επιστρέφοντας θα είστε πιο
δυνατοί και η διάθεσή σας θα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

7

Ακούστε για δέκα λεπτά το αγαπημένο σας τραγούδι. Η

μουσική επηρεάζει θετικά τη διάθεσή σας.

8

Μάθε να ανταμοίβεις τον εαυτό σου. Στο τέλος της ημέρας,

μη σκέφτεσαι τα αρνητικά. Μη φέρνεις στο νου σου όλα τα
αρνητικά σχόλια που άκουσες, τις δυσκολίες και τις γκρίνιες.
Είναι απλό. Σε ένα χαρτί γράψε κάτι για το οποίο νιώθεις
περήφανος που το κατάφερες. Αν θες κατέγραψε και παραπάνω από μία δραστηριότητές σου. Θα εκπλαγείς με το πόσο
χαρούμενος και περήφανος για σένα.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Χρήση Χημικών Όπλων

Επίθεση με αέριο μουστάρδας από τον ISIS

Χ

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

ρήση χημικών όπλων
έκαναν οι μαχητές του
Ισλαμικού Κράτους, κατά τη
διάρκεια της επίθεσής τους
στον συριακό στρατό. Οι
μαχητές του ISIS επιτέθηκαν
στο συριακό αεροδρόμιο
στην Ντέιρ αλ Ζορ, τη μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής Συρίας στα σύνορα με
το Ιράκ και φέρονται να
χρησιμοποίησαν αέριο μουστάρδας στην επίθεσή τους.
Οι τζιχαντιστές επιχειρούν με
διαρκείς επιθετικές ενέργειες να
θέσουν υπό τον έλεγχο τους, το
στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο, που βρίσκεται νοτίως της
πόλης, καθώς οι γειτονιές που
βρίσκονται γύρω από το αεροδρόμιο, ελέγχονται ήδη από το
Ισλαμικό Κράτος, όπως μεταδίδει
το Reuters.
Η κρατική τηλεόραση της Συρίας
μετέδωσε κατά τη διάρκεια της
επίθεσης στο αεροδρόμιο, πως οι
«τρομοκράτες εκτόξευσαν ρουκέτες με αέριο μουστάρδας».
Πάντως τα συριακά μέσα ενημέρωσης δε γνωστοποίησαν τον

αριθμό των απωλειών μεταξύ
των δυνάμεων του συριακού
στρατού.
Το πρακτορείο ειδήσεων Amaq,
που πρόσκειται στους ισλαμιστές, είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι
οι μαχητές του ISIS είχαν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρη-

κάνοντας και αεροπορικές επιδρομές, προκειμένου να απωθήσουν τις επιθέσεις που δέχονται
από τον συριακό στρατό, αλλά
και τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, που είχαν ως αποτέλεσμα
την υποχώρηση του ISIS σε πολλά
χωριά που βρίσκονται κοντά στο
αεροδρόμιο.
Παράλληλα, οι μάχες έχουν φουντώσει και στο Χαλέπι, μια πόλη
που είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε
κυβερνητικά στρατεύματα και
αντάρτες.
Τι είναι το «αέριο μουστάρδας»

ση σε χωριό κοντά στο αεροδρόμιο, όπου καμικάζι αυτοκτονίας
ανατίναξαν τα οχήματά τους
προκαλώντας δεκάδες θανάτους.
Σε επίσημη ανακοίνωσή τους οι
μαχητές του ISIS αναφέρουν ότι οι
μάχες συνεχίζονται σε περισσότερα από ένα μέτωπα.
Όπως αναφέρει το Συριακό
παρατηρητήριο
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, οι τζιχαντιστές
έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους,

Απίστευτο αλλά αληθινό

Κ

άθε χρόνο οι Ευρωπαίοι δαπανούν 24 δις
για να αγοράσουν παράνομες ναρκωτικές
και άλλες ουσίες, καθιστώντας το εμπόριο
ναρκωτικών μια από τις πιο προσοδοφόρες
παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πλέον διαδεδομένο ναρκωτικό στην ΕΕ είναι η κάνναβη, με
τζίρο 9,3 δις και ποσοστό 38% της αγοράς.
Ακολουθεί η ηρωίνη και τα οπιούχα με 6,8 δις
και 28% της αγοράς, η κοκαϊνη με τζίρο 5,7
δις και 24% της αγοράς και τέλος η αγορά των
αμφεταμινών – μεταμφεταμινώς με 1,8 δις
και μόλις το 8% της αγοράς. Η χρήση του «έκσταση»
έχει περιοριστεί στο 3% μόνο και με τζιρό κάτω από
0,7 δις.
Η Κομισιόν, η Europol και το EMCDDA διαπιστώνουν
σε γενικές γραμμές πως φέτος καταγράφεται αύξηση των διασυνδέσεων μεταξύ του λαθρεμπορίου
ναρκωτικών και άλλων μορφών εγκληματικότητας:
«οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην αγορά ναρκωτικών διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους σε πολλά και ποικίλα
ναρκωτικά, προβαίνοντας σε άλλες μορφές εγκληματικότητας, όπως η τρομοκρατία, δημιουργώντας
συμμαχίες πέραν των εθνικών και γεωγραφικών
συνόρων και αξιοποιώντας προηγμένη εμπειρογνωσία». Διαπιστώνεται ακόμη πως η ίδια η αγορά των
ναρκωτικών μεταβάλλεται ταχύτατα, λόγω της
παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας: «οι εγκληματικές ομάδες αξιοποιούν τάχιστα τις δυνατότητες

Σοβαρά … αστειάκια

– Ελάτε, πάρτε την. Σε λίγα χρόνια θα την κοιτάτε και θα λέτε:

Απαλλαγείτε από
την τσιγαρίλα!

σοι καπνίζουμε ξέρουμε πολύ καλά κι
από πρώτο χέρι ότι η μυρωδιά από το
τσιγάρο φεύγει δύσκολα τόσο από το σπίτι
όσο και από το αμάξι.
Ειδικά αν δε φυσάει καθόλου, όσες ώρες κι αν
αφήσουμε ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες, η
«τσιγαρίλα» δε λέει να φύγει.

Εμείς όπως κάθε φορά έτσι και τώρα σας
έχουμε το μυστικό να απαλλαγείτε από
αυτήν. Πολύ απλά, ρίχνετε λίγο βανίλια στα
τασάκια και έτσι όταν σβήνετε το τσιγάρο
μυρίζει βανίλια.
Εναλλακτικά, για να μην μυρίζει τσιγάρο το σπίτι,
μπορείτε να βράσετε λίγη βανίλια διαλυμένη σε
νερό!

Θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα
χημικά όπλα ενώ αναφορές για
χρήση του υπήρξαν και στον
πόλεμο του Ιράκ.

που προσφέρουν η ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες, το διαδίκτυο και η ανάπτυξη του διεθνούς
εμπορίου», αναφέρει η έκθεση του Κέντρου.
Επιπλέον παραγωγή ή διακίνηση ναρκωτικών
συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές
περιοχές, στην Ευρώπη και αλλού· ορισμένες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά εμφανίζονται και
νέες ζώνες παράνομης διακίνησης. Ενδεικτικά η
Κομισιόν αναφέρει την διακίνηση ηρωίνης μέσω του
Νοτίου Καυκάσου.
Σε ειδική εκδήλωση για το θέμα σήμερα στην Κομισιόν, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών
Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Οι σημερινοί έμποροι ναρκωτικών εκμεταλλεύονται με μεγάλη ταχύτητα τις
παγκόσμιες ροές μεταφορών, εμπορευμάτων και
ανθρώπων, προκαλώντας τους ζημίες και απειλώντας τη δημόσια υγεία. Χρησιμοποιούν τις νέες
τεχνολογίες και το διαδίκτυο, την ανάπτυξη του
παγκόσμιου εμπορίου και τις εμπορικές υποδομές
για να αναπτύσσουν ταχύτατα τις εγκληματικές
τους δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον,
η αστάθεια των περιοχών που γειτονεύουν με την ΕΕ
μπορεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά
ναρκωτικών στην Ευρώπη. Η πολύτιμη αυτή έκθεση
εξετάζει τις σχέσεις με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες και το πώς τα παράνομα έσοδα από το
εμπόριο ναρκωτικών μπορούν να χρηματοδοτούν τη
λαθραία διακίνηση μεταναστών και την τρομοκρατία, και να υπονομεύουν τη διεθνή αναπτυξιακή
προσπάθεια».

Μια αναμνηστική φωτογραφία…
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς το σχολείο του
Τοτού έβγαλε μία αναμνηστική φωτογραφία
και η δασκάλα προσπαθούσε να πείσει τα παιδιά να την αγοράσουν:

Ό
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Xρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά ως χημικό όπλο κατά τη
διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές βλάβες στους
πνεύμονες και στα μάτια πολλών
στρατιωτών. Υπάρχουν αναφορές
για έντονους πόνους ακόμα και 40
χρόνια μετά την έκθεση σε αυτού
του τύπου το αέριο.

Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν 24 δις το χρόνο για ναρκωτικά!
Τι αναφέρει επίσημη έκθεση

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«Αυτή είναι η Μαρία, που είναι σήμερα γιατρός», ή
«Αυτός είναι ο Κώστας και είναι σήμερα δικηγόρος»
ή…
– Ή «Αυτή είναι η δασκάλα μας και είναι σήμερα
νεκρή», πετάγεται ο Τοτός από το βάθος….

Η αποθέωση της κερδοφορίας
11χρονη έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας
τη σπιτική συνταγή λεμονάδας που
κληρονόμησε από την προγιαγιά της
Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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Π

αρά το νεαρό της ηλικίας της η 11χρονη
Mikaila Ulmer με πολύ σκληρή δουλειά
κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος. Το
νεαρό κορίτσι είχε μια χρυσοφόρα συνταγή
σπιτικής λεμονάδας την οποία κληρονόμησε
από την προγιαγιά της. Η λεμονάδας της
περιέχει μέντα, λιναρόσπορο και μέλι και
έγινε γνωστή όταν εμφανίστηκε στο «Shark
Tank» του ABC. Τότε ήταν που την προσέγγισαν και η Ulmer έλαβε 60.000 δολάρια για να
πουλήσει την BeeSweet Lemonade λεμονάδα
της.
Αμέσως μετά κατάφερε να κερδίσει 11 εκατ.
δολάρια από την Whole Foods, με την
BeeSweet Lemonade να πωλείται σε 55 μαγαζιά σε Τέξας, Οκλαχόμα, Αρκάνσας και Λουιζιάνα.

Σύμφωνα με τη Daily Telegraph το αστείο της υπόθεσης είναι πως η 11χρονη φοβάται τις μέλισσες
(Bees) από όταν τσιμπήθηκε δύο φορές, όμως αποφάσισε να ονομάσει έτσι την λεμονάδα της γιατί
ανησυχεί για τα έντομα και μάλιστα προσφέρει
μέρος των κερδών της σε ίδρυμα για την σωτηρία
της μέλισσας
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τι περιλαμβάνει το πρωινό που αδυνατίζει

Τ

ο πρωινό είναι το γεύμα που
έχει διχάσει την επιστημονική
κοινότητα όσο κανένα άλλο! Άλλοι
υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας
με ενέργεια και άλλοι ότι δεν παίζει
κανένα ρόλο στην πρόληψη ασθενειών και στη διαχείριση του
σωματικού βάρους.
Τώρα, μια νέα μελέτη που εκπονήθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ υποδεικνύει
ότι η επιλογή των σωστών συστατικών στο πρωινό γεύμα βοηθά
στην απώλεια κιλών και ταυτόχρονα στην πρόληψη του διαβήτη
τύπου 2.
Σύμφωνα με τα ευρήματα που
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του
ετήσιου συνεδρίου της Ενδοκρινολογικής Εταιρίας (ENDO 2016), ένα
πλούσιο πρωινό που βασίζεται
κατά κύριο λόγο σε τρόφιμα με
πρωτεΐνες είναι το «κλειδί» για το
αδυνάτισμα και την πρόληψη του
διαβήτη.
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι η πρωτεΐνη του
τυρογάλακτος (whey protein), η
οποία βρίσκεται στο γάλα, το για-

ούρτι και το τυρί, είναι το ιδανικό
συστατικό για να κρατήσουμε
μακριά την πείνα για πολλές ώρες
αλλά και για να χάσουμε τα περιττά κιλά.

Η πρωτεΐνη τυρογάλακτος αποτελεί φυσικό υποπροϊόν του γάλακτος που προκύπτει κατά τη διαδικασία παραγωγής του τυριού.
Στο πλαίσιο της σχετικής δοκιμής,
διαπιστώθηκε ότι το πρωινό που
περιέχει το συγκεκριμένο συστατικό συσχετίζεται με μεγαλύτερη
απώλεια βάρους συγκριτικά με ένα
πρωινό που περιέχει πρωτεΐνες
από άλλες πηγές, όπως το αβγό ή
ο τόνος. Το πρωινό με αρκετή
ποσότητα πρωτεΐνης τυρογάλα-

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Υλικά:

16 λαζάνια
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 κιλό μανιτάρια φρέσκα ψιλοκομμένα
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
15-20 τοματίνια κομμένα στη μέση
2-3 κολοκυθάκια
αλάτι, πιπέρι
Υλικά για τη νηστίσιμη μπεσαμέλ
100 γρ. λάδι
100 γρ. αλεύρι
1 λίτρο ρόφημα σόγιας Alpro original
λίγο μοσχοκάρυδο
αλάτι
Εκτέλεση:

Για τη σάλτσα μανιταριών

Για τη νηστίσιμη μπεσαμέλ
Τσιγαρίζουμε το λάδι και πασπαλίζουμε με το αλεύρι. Ψήνουμε
ανακατεύοντας με σύρμα για 1′-2′.
Ζεσταίνουμε το ρόφημα σόγιας σε
χωριστή κατσαρόλα. Αδειάζουμε

ΤΑΥΡΟΣ: Η μέρα α κυλήσει πολύ καλά και με
αρκετή αισιοδοξία, αφού θα καταφέρεις να
λύσεις κάποιες καταστάσεις που στο παρελθόν
παρέμεναν στάσιμες και σου δημιουργούσαν
πρόβλημα. Σήμερα, ό,τι σκεφτείς μπορείς να το
καταφέρεις, αλλά μην καταπιάνεσαι με όλα
μαζί, γιατί θα οδηγηθείς σε αντίθετα αποτελέσματα. Επίσης, είναι πιθανό να δεχτείς κάποιες
ειδήσεις, που θα σε ανακουφίσουν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θα είναι ημέρα εσωτερικής αναζήτησης για εσένα. Θα έρθεις σε σύγκρουση με τα
συναισθήματά σου και θα νοιώσεις αρκετή ένταση ως ότου βρεις κάποια λύση. Προσοχή, γιατί η
μέρα είναι πολύ εκρηκτική, με αποτέλεσμα να
αντιδράς με πείσμα τις περισσότερες φορές σε
όσα σου λένε. Πάντως, θα πρέπει να προσέχεις
πώς χειρίζεσαι τις καταστάσεις και να επιχειρείς πάντα να τις κρατάς υπό έλεγχο.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

κτος –η οποία είναι διαθέσιμη και
σε μορφή σκόνης– ήταν πιο αποτελεσματική όσον αφορά το αδυνάτισμα και σε σύγκριση με ένα πρωινό πλούσιο σε υδατάνθρακες.
Πέραν της συμβολής της στην
απώλεια βάρους, η πρωτεΐνη
τυρογάλακτος φάνηκε επίσης να
αποτρέπει τις επικίνδυνες αυξομειώσεις στα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, παράμετρος μείζονος σημασίας στην πρόληψη και τη
διαχείριση του διαβήτη τύπου 2.
Μάλιστα, τα επίπεδα του σακχάρου έμειναν αρκετά χαμηλά μακροπρόθεσμα χάρη στην πρωτεΐνη
τυρογάλακτος, σημειώνουν οι
ερευνητές.
Ένα πρωινό με πολλές θερμίδες και
αρκετή πρωτεΐνη, ένα μέτριου
μεγέθους μεσημεριανό και ένα
‘φτωχό’ βραδινό είναι μια καλή
στρατηγική απώλειας βάρους για
τα άτομα με πολύ υψηλό Δείκτη
Μάζας Σώματος (σε επίπεδο παχυσαρκίας) και διαβήτη τύπου 2,
σημειώνει η βασική συντάκτρια της
σχετικής μελέτης, Δρ Daniela
Jakubowicz, καθηγήτρια Ιατρικής
στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Λαζάνια με νηστίσιμη μπεσαμελ

Τσιγαρίζουμε τα μανιτάρια. Στη
συνέχεια προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα τοματίνια. Αλατοπιπερώνουμε

ΚΡΙΟΣ: Μην κάνεις καμιά βιαστική κίνηση και
προσπάθησε να βάλεις έναν προγραμματισμό
στα σχέδιά σου. Η ευελιξία και η διπλωματία
σου θα είναι έντονες και ακόμα και κάποια πρόσωπα που διαφωνούν μαζί σου, τελικά θα συμφωνήσουν με τις ιδέες σου. Γενικά, δες τις καταστάσεις από μία άλλη σκοπιά γιατί σε μερικά
θέματα σε παρασύρει η ευαισθησία σου.
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το χλιαρό ρόφημα σόγιας στην
κατσαρόλα με το αλεύρι. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε
αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο.
Στο κάτω μέρος του ταψιού απλώνουμε λίγο ελαιόλαδο και λίγο ζουμάκι από τη σάλτσα μας. Στρώνουμε φύλλα από τα λαζάνια να
καλύψουν το ταψί και απλώνουμε
το 1/3 της σάλτσας και λίγη από
τη μπεσαμέλ. Ακολουθούμε την ίδια
διαδικασία άλλες 2 φορές. Τέλος,
στο πάνω μέρος βάζουμε μια
τελευταία στρώση λαζάνια και
από πάνω την υπόλοιπη μπεσαμέλ. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο
και πασπαλίζουμε με φρυγανιά.
Ψήνουμε στο φούρνο για 35-40
λετπά στους 180 βαθμούς.

σιώτικο κράτος - Μαζί, ομού • Έτσι αρχίσει η... κλοπή
- Έχω έφεση προς κάτι • Αρχαία ελληνική φυλή.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η μέρα σου προκαλεί ένταση και
εκνευρισμό, που πιθανόν να έχει δυσάρεστο
αντίκτυπο στην ψυχολογία ή τις ασχολίες σου. Η
σχέση σου με τους άλλους, και ειδικά με φιλικά
σου άτομα, θα έχει κάποιες ρήξεις και μάλιστα
με δυσάρεστα αποτελέσματα και για τις δύο
πλευρές. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις ή τις
σπασμωδικές ενέργειες και ό,τι κάνεις, φρόντισε
να είναι μετρημένο.
ΛΕΩΝ: Μπορεί σήμερα να βάλεις στο μυαλό σου
σχέδια για το μέλλον και θα έχεις όλες τις πιθανότητες να πετύχεις. Προσοχή, να μην αμελήσεις
κάποιες καταστάσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα και να μην επιτρέψεις σε κανέναν να
παρέμβει στα σχέδιά σου. Οι πλανήτες σε ευνοούν για να κάνεις ξεκαθαρίσματα και να απομακρύνεις οτιδήποτε σε ενοχλεί.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η επικοινωνία σου είναι ανεβασμένη και απολαμβάνεις τον θαυμασμό των γύρω
σου. Βάλε νέες βάσεις στα σχέδιά σου και μην
δώσεις σημασία σε σχόλια που μπορεί να γίνουν
πίσω από την πλάτη σου. Η συναισθηματικότητά σου είναι αυξημένη και καλά θα κάνεις να την

περιορίσεις και να δεις τις καταστάσεις ρεαλιστικά.
ΖΥΓΟΣ: Βρίσκεσαι σε μία γενικότερη αναταραχή,
που σε εμποδίζει να βάλεις σε μια τάξη διάφορα
θέματα. Ο εκνευρισμός και η ένταση θα είναι τα
χαρακτηριστικά και θα πρέπει να κινηθείς γρήγορα απέναντι σε καταστάσεις που θα προκύψουν, γιατί γενικά τα συναισθήματα που σε διακατέχουν είναι περίεργα και σε οδηγούν σε αντιφατικές ενέργειες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θα δεχτείς τη συμπαράσταση κάποιων ανθρώπων που έχεις γνωρίσει το τελευταίο
διάστημα και μπορούν να σου φανούν χρήσιμοι.
Βάλε σε πρώτη προτεραιότητα τις υποθέσεις
σου, για να μπορέσεις να προχωρήσεις αργότερα στην υλοποίηση των στόχων σου και να εκτιμήσεις όσα έχουν να σου προσφέρουν.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Καλό είναι να μη διστάζεις να προχωρήσεις μπροστά, ό,τι κι αν συμβεί κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Μη σταματάς τις προσπάθειές σου και θα δεις ότι όλα θα πάνε πολύ καλά.
Πρέπει να συμβιβαστείς με την κατάσταση που
επικρατεί και να δεις τα πράγματα με περισσό-

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
τερη αισιοδοξία, για να προχωρήσεις και να
πετάξεις από πάνω σου οτιδήποτε σε κρατάει
πίσω.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα νιώσεις πως ήρθε η ώρα να
αντιμετωπίσεις ρεαλιστικά τα πράγματα και να
σταματήσεις να είσαι καχύποπτος, νομίζοντας
πως όλα περιστρέφονται γύρω από εσένα. Προσπάθησε να κρατήσεις ανοιχτό το μυαλό σου σε
νέες ιδέες και απόψεις, ώστε να ανταπεξέλθεις
σε μια καινούργια πραγματικότητα, που σύντομα θα αντιμετωπίσεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αρκετές αλλαγές θα συμβούν στη
ζωή σου και ίσως να δημιουργηθούν απρόβλεπτες συνθήκες. Πρέπει να κινηθείς πολύ προσεκτικά και να μην κάνεις καμία υπερβολή, γιατί
οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να σου κοστίσει ιδιαίτερα. Μην αφήσεις οικογενειακά θέματα να
διαιωνίζονται χωρίς λύση.
ΙΧΘΕΙΣ: Προσπάθησε να ισορροπήσεις τις καταστάσεις που εδώ και καιρό σε προβληματίζουν
αρκετά. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να κάνει
πράγματα, που είναι πάνω από τις δυνάμεις
σου. Καλύτερα να δεις μερικές καταστάσεις με
περισσότερη αισιοδοξία και να μην κλείνεσαι
στον εαυτό σου προσπαθώντας να λύσεις μόνος
σου τα προβλήματα που σε απασχολούν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

το

χρόνο

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΟΔΗΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 753 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΝΕΒΗΚΕ Η ΑΣΣΙΑ

Στη β’ κατηγορία ανέβηκε ο Εθνικός Άσσιας χαροποιώντας αφάντατα τους πιστούς φίλους της προσφυγικής ομάδας.
Αξίζαμε την άνοδο και το δείξαμε στο γήπεδο, σχολίασε ο πρόεδρος της ομάδας Αντώνης Μαρής. Καταθέσαμε ψυχή σε όλους
τους αγώνες και επανήλθαμε εκεί που μας αξίζει, σημείωσε. Η
προσπάθεια θα μεγιστοποιηθεί ώστε να κρατηθούμε και να διακριθούμε, κατέληξε.

ΟΙ ΤΡΟΥΛΟΙ ΝΤΑΜΠΛΟΥΧΟΙ
ΤΗΣ ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Η ομάδα «Τρούλοι F.C.» αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και
Κυπελλούχος του «Λεοντιάδου Πρωταθλήματος» της Ομοσπονδίας
Ποδοσφαιρικής
Νεολαίας ΣΕΚ
Λάρνακας.
Ο τελικός
Κυπέλλου διεξήχθη το περασμένο Σάββατο στο
Δημοτικό Στάδιο
Αραδίππου μεταξύ ΑΕΚ Κελιών
και ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
σ’ ένα αμφίρροπο αγώνα στην
παρουσία αρκετών φίλων από
τις δύο κοινότητες, που έληξε
0 - 1.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης
με την ημισέλινο στο στήθος
• Πυρ ομαδόν και αξίωση για παραίτηση
του προέδρου της ΚΟΠ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15
ΑΕΚ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ
• Νέα νίκη και απόσταση αναπνοής από
την κορυφή για τους Λαρνακείς

• Νίκη ελπίδας για Εθνικό Άχνας - Ήττα
ανασφάλειας για την Πάφο

• ΑΠΟΕΛ: Το νέο στραβοπάτημα αναζωπυρώνει μουρμουρητά και ανησυχίες

• Αποσπάσθηκε στην κορυφή του Β’ ομίλου
η ΑΕΛ - Απογοητευτικός ο ΕΡΜΗΣ

• ΑΠΟΛΛΩΝ: Απογοήτευση για την ήττα,
ανησυχία για τα σκαμπανεβάσματα

• ΑΝΟ: Ζωντάνεψε η ελπίδα για το όνειρο
της 3ης προνομιούχας θέσης

• «Πράσινο» πέταγμα προς την Ευρώπη
με τη νίκη στο «Τσίρειο»

Μ
Τ

ις έντονες αντιδράσεις του ποδοσφαιρικού κόσμου και όχι
μόνον, προκάλεσε η ενέργεια του προέδρου της ΚΟΠ Κωστάκη
Κουτσοκούμνη να φορέσει τη φανέλα με την τουρκική ημισέληνο στο στήθος στο πλαίσιο φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα
μεταξύ όσων μετείχαν σε πρόσφατη συνάντηση Ομοσπονδιών
της ΟΥΕΦΑ στην Κωνσταντινούπολη.
Η συνάντηση έγινε στις εγκαταστάσεις των εθνικών ομάδων
και συμμετείχαν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Αλβανίας,
της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της «ε/κ διοίκησης της νότιας Κύπρου» (όπως αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία), της ΠΓΔΑ (αναφέρεται ως Μακεδονία), του Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας
και της Ελλάδας.
Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον αγώνα της ντροπής. Οι
φωτογραφίες του κ. Κουτσοκούμνη με την τουρκική φανέλα
προκάλεσαν σάλο στην κοινή γνώμη που αξιώνει την απομάκρυνση του από τα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Κύπρου.

πορεί να φιγουράρει
στην κορυφή με +2
ο ΑΠΟΕΛ, αλλά η νέα απώλεια βαθμών αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την
πορεία της ομάδας αλλά
και τις αγωνίες για την
έκβαση της υπόθεσης τίτλος. Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με την ΑΝΟΡΘΩΣΗ
και την υπολειτουργία της
ομάδας, η διοίκηση συνέστησε ψυχραιμία, στήριξη
κι επιμονή στον αμετάθετο
στόχο του τίτλου.
Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ τα
πράγματα
είναι
πολύ
αισιόδοξα καθώς η ομάδα
πετάει και δηλώνει έτοιμη
να κάνει το μεγάλο άλμα
προς τον Όλυμπο. Μπορεί
να μην εντυπωσιάζει αλλά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

κή καθώς χάλασε ό,τι με
κόπο και τρόπο έκτισαν οι
Απολλωνίστες το τελευταίο
διάστημα. Αντιθέτως, η
Ομόνοια θύμισε τον παλιό
καλό εαυτό της στέλλοντας
ισχυρό μήνυμα ότι θέλει
διακαώς το Ευρωπαϊκό
διαβατήριο.
Ο Εθνικός Άχνας βγήκε από
το λήθαργο κραυγάζοντας
δυνατά το «θέλω να
σωθώ». Νίκησε άνετα την
Πάφο, μείωσε τη διαφορά
στους 4 βαθμούς ελπίζοντας στο θαύμα στις εναπομείνασες αγωνιστικές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Πάφος από την πλευρά
της, εκεί που νόμιζε ότι
ξέγνοιασε με την προτέρα
θετική της πορεία, όλως

Θύελλα αντιδράσεων
Ο Παν.Συ.Φι ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωσή του απαίτησε την παραίτηση του συγκεκριμένου κυρίου αλλά και τη δημόσια απολογία
του προς τους Έλληνες της Κύπρου καθώς και την άμεση διαγραφή του από όλα όσα έχουν σχέση με το ΑΠΟΕΛ.
H Κυβέρνηση σε ανακοίνωση της τονίζει ότι κάθε ενέργεια
οποιασδήποτε Ομοσπονδίας ή Σωματείων ή εκπροσώπων
τους, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει τις ευαισθησίες των
Ελληνοκυπρίων με βάση και τα σημερινά δεδομένα κυρίως
όταν εκπροσωπούν την Κύπρο στο εξωτερικό.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου κάλεσε τον κ. Κουτσοκούμνη να αντιληφθεί το ατόπημα του και να πράξει το
αυτονόητο",.
Ο ΑΠΟΕΛ με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο
«Τουίτερ», υπογραμμίζει ότι σε "μια αιματοβαμμένη και πληγωμένη για 42 χρόνια πατρίδα, η ημισέληνος στο στήθος αποτελεί ντροπή, όπως και αν το προσεγγίσεις..."
Ο πρώην προέδρος του ΑΠΟΕΛ και της ΚΟΠ Χρίστου Τριανταφυλλίδης με επιστολή του στον νυν πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ Πρόδρομο Πετρίδη, ζήτησε την άμεση διαγραφή του κυρίου Κουτσοκούμνη από το μητρώο μελών του Σωματείου. Ο κύριος
Τριανταφυλλίδης τονίζει στην επιστολή ότι ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης δεν δύναται να συνεχίσει να προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου της ΚΟΠ.
Ως ατόπημα, χαρακτηρίζει η Ανόρθωση, την ενέργεια Κουτσοκούμνη τονίζοντας πως η οι θεσμοί και αξιωματούχοι του
ποδοσφαίρου οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο
που επιλέγουν να ενεργούν και να συμπεριφέρονται. Ευελπιστούμε, αναφέρει, ότι ο κύριος Κουτσοκούμνης θα απολογηθεί
στον φίλαθλο κόσμο της Κύπρου, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες
για τις συνέπειες των ενεργειών του.
Με ανακοίνωση του ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ότι η
ΚΟΠ είναι ανεξάρτητη και μη κυβερνητική οργάνωση αλλά δεν
παύει όμως να εκπροσωπεί το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό και με τα σημερινά κυπριακά δεδομένα σε
οποιεσδήποτε εκδηλώσεις και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που
εκπροσωπεί διεθνώς την Κύπρο, ο πρόεδρός της δεν ενεργεί
κατά βούληση και κατά προαίρεση. Ιδιαίτερα μάλιστα σε
ζητήματα που μοιραία έχουν και πολιτικές προεκτάσεις και
εθνική σημασία, όφειλε να είναι προσεκτικός.
Την ενέργεια Κουτσοκούμνη καταδίκασαν όλα τα κόμματα.

Κατήφεια και ανήσυχη ηρεμία στον ΑΠΟΕΛ
μετά την απώλεια τεσσάρων βαθμών στις δύο
τελευταίες αγωνιστικές
παίρνει αυτό που θέλει. Το
αύριο εξαρτάται τόσο από
την ίδια όσο και από την
αποτελεσματικότητα του
ΑΠΟΕΛ και αυτό κρατάει
διοίκηση - παίκτες - τεχνική ηγεσία σε συνεχή εγρήγορση. Ο διακαής πόθος
για στέψη είναι πλέον
εμφανής σ’ όλους στο
στρατόπεδο των Λαρνακέων, κρατώντας τη ψυχολογία στα ύψη.
Φρένο στις θετικότατες
εμφανίσεις του έβαλε ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις ότι είναι
«ομάδα - ανελκυστήρας». Η
εντός ήττα από την
ΟΜΟΝΟΙΑ ύστερα από απογοητευτική παρουσία, έρριξε την ομάδα στην 4η θέση.
Η ήττα θεωρείται σημαδια-

αιφνιδίως εισήλθε σε περιπτέτειες.
Η ΑΕΛ μπήκε δυνατά, καθάρισε νωρίς κι αποσπάστηκε
στην κορυφή του Β’ ομίλου
των αγώνων κατάταξης.
Ήδη ο Πάμπος Χριστοδούλου άρχισε να κτίζει για την
επόμενη περίοδο στοχεύοντας πρωτίστως να επαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο.
ΔΟΞΑ και ΑΡΗΣ εντελώς
αδιάφορες συμβιβάσθηκαν
στην ισοπαλία.
Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ δέχθηκε
την 5η συνεχόμενη ήττα της
στους αγώνες κατάταξης,
εν αναμονή καταρτισμού
των πλάνων για τη νέα
περίοδο.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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• ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Τα τρομοκρατικά κτυπήματα
με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Διεθνούς
Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μαίρη Μπόση

1

Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι επέλεξαν ως
στόχους το Παρίσι και τις Βρυξέλλες οι
τζιχαντιστές; «Οι επιλογές των πόλεων αυτών
έγιναν µε βάση το διακηρυγµένο σκεπτικό των
τζιχαντιστών λόγω του ιστορικού συµβολισµού
τους. Στόχος, σύµφωνα µε τα βίντεο ανάληψης
των ευθυνών, είναι "η ταπείνωση των σταυροφόρων της Ευρώπης"».

2

Υπήρξε ολιγωρία των Βέλγων ως προς
την πρόληψη των χτυπημάτων; «Ο πυρήνας των τροµοκρατών ήταν εγκατεστηµένος σε
µια ακτίνα δύο-τριών τετραγωνικών χιλιοµέτρων, έχοντας τη δυνατότητα µετακίνησης
εντός και εκτός συνόρων. Σύµφωνα µε τα βελγικά ΜΜΕ, υπήρχαν ονόµατα σε λίστες υπόπτων,
καθώς και καταδικαστικές αποφάσεις. Η Σένγκεν υποτίθεται ότι διέθετε σύστηµα δεδοµένων. Τα γεγονότα απέδειξαν ότι το σύστηµα
συνεργασίας πάσχει».

3

Ο επικεφαλής της Europol Ρομπ Γουεϊνράιτ δήλωσε ότι σε όλη την Ευρώπη
υπάρχουν 5.000 επίδοξοι τρομοκράτες...
«Σύµφωνα µε πολλές πηγές, τα πραγματικά
στοιχεία ξεπερνούν κατά πολύ αυτόν τον
αριθµό. Αν γνωρίζει έστω και αυτόν τον αριθµό,
οφείλει να κινητοποιήσει τις εθνικές υπηρεσίες
και να λειτουργήσουν όλοι µαζί. Αξίζει την
προσοχή µας η δήλωσή του λίγο πριν από το
χτύπηµα στο Βέλγιο. "Απειλή δεν είναι µόνο το
ISIS αλλά και άλλες τροµοκρατικές οργανώσεις.
Οι επιθέσεις αυτές δεν θα πραγµατοποιηθούν
κατ' ανάγκη από οµάδες ενόπλων (...) αλλά και
από µοναχικούς λύκους"».

4

Είναι πιθανό ένα χτύπημα στη χώρα μας;
«Ασφαλείς χώρες δεν υπάρχουν. Η Ελλάδα
δεν είναι πρώην αποικιοκρατική δύναµη και
διατήρησε αποστάσεις από στρατιωτικές
επεµβάσεις. Οµως αυτό δεν έχει πλέον τόση
σηµασία».

5

Γιατί; «Καθώς οι λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
δεν επιτρέπουν τη διέλευση προσφύγων και
µεταναστών, η οργή θα λειτουργήσει αντίστοιχα και σε αυτούς. Πρέπει να το προλάβουµε,
έστω και αν πρόκειται για εξεγερσιακού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, όταν αποφασίσει κάποιος να θυσιαστεί, η πρόληψη είναι
σχεδόν αδύνατη».

6

Υπάρχει τρόπος να σταματήσεις έναν
βομβιστή αυτοκτονίας; «Αν ένας άνθρωπος
αποφασίσει να το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει εύκολα γνώµη. Όπως δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν µέτρα ασφαλείας
κατά ενός τέτοιου αποφασισµένου ανθρώπου.
Το ζητούµενο είναι η πρόληψη της διαµόρφωσης αυτής της αντίληψης».

7

Τελικά η Ευρώπη πώς
θα αντιδράσει; «Μια
άποψη αναφέρει ότι η Ευρώπη θα ενωθεί µπροστά
στην απειλή, αλλά ο
φόβος και η άρνηση
ουσιαστικής ανάλυσης των γεγονότων
δεν ενώνει. Η Ευρώπη
πολιτικά εθελοτυφλεί. Οι επιπτώσεις,
όµως, θα είναι
πολιτικές».

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Ρυθμίζονται νομοθετικά πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης

Ε

κτός συγκλονιστικού απροόπτου,
η ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να ψηφίσει αύριο Πέμπτη τους
τροποποιητικούς κανονισμούς που
αφορούν στους όρους υπηρεσίας
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία οι
οποίοι έχουν συνφωνηθεί πρόσφατα
από τους Κοινωνικούς Εταίρους στο
πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης.
Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι οι
κανονισμοί θα ψηφισθούν ομόφωνα.
Με τη νέα νομοθεσία θα κατοχυρωθούν, το ταμείο προνοίας των εργαζομένων, οι επίσημες αργίες και το
πενθήμερο. Τα τρία αυτά σημεία
αποτελούσαν διαχρονικά εστίες τριβής και σύγκρουσης μεταξύ συντε-

• Ικανοποιείται ένα πάγιο
συντεχνιακό αίτημα
χνιών και ξενοδόχων. Η νομική ρύθμιση βασικών δικαιωμάτων των ξενοδοχοϋπαλλήλων ήταν πάγιο συντεχνιακό αίτημα τα τελευταία χρόνια,
το οποίο πήγαζε από την εργοδοτική
ασυδοσία και τις ετσιθελικές νοοτροπίες μεγάλης μερίδας ξενοδόχων.
Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως δήλωσε πως με την πράξη αυτή, ανοίγει ο
δρόμος για ικανοποίηση του αιτήματος των συνδικάτων για νομοθετική
ρύθμιση του θεσμού των συλλογικών
συμβάσεων, οι οποίες τα τελευταία
χρόνια καταστρατηγούνται κατά
συρροήν από επιτήδειους εργοδότες.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ
√ Το ταμείο προνοίας
√ Οι αργίες √ Η πενθήμερη

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Στο μεταξύ, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς ο διάλογος στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας,
για επίλυση της χρονίζουσας εργατικής 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), ταμείου προνοίας, αργιών - γιορτών, ωρών εργασίας και
υπερωριών και φιλοδωρήματος. Παράλληλα, στοχεύουν στην αξιοπρεπή
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης η οποία έληξε το 2014. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων εστιάζει την παρέμβαση του στο επίμαχο ζήτημα που
αφορά στις υποχρεώσεις των υπεργολάβων, οι οποίοι στις πλείστες περιπτώσεις εκτελούν εργασίες των εργολάβων.
Πέραν από τη νομοθετική διασφάλιση συγκεκριμένων όρων των συλλογικών
συμβάσεων, οι συντεχνίες Οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ, αξιώνουν από 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.
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.

Πασχαλινό επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος για το 2016 σε χαμηλοσυνταξιούχους,
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016.
Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους συνταξιούχους βασίζεται στο συνολικό εισόδημα του κάθε νοικοκυριού, που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος,
δηλαδή για φέτος θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του
2015. Για νοικοκυριό ενός ατόμου το όριο ανέρχεται στο
ποσό των €6.500 και για νοικοκυριό δύο ατόμων το όριο
τίθεται στο ποσό των €9.750. Το όριο αυξάνεται κατά 0,5
μονάδες για εξαρτώμενα άνω των 14 χρονών και 0,3 για
άτομα κάτω των 14 χρονών.
Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα €190 και δικαιούχοι είναι μόνο συνταξιούχοι – δικαιούχοι του Σχεδίου
Χαμηλοσυνταξιούχων.Το ύψος του επιδόματος παραμένει το ίδιο με αυτά που ίσχυαν το 2013, 2014 και το 2015
ενώ αναφορικά με το εισοδηματικό κριτήριο, στο συνολικό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη δεν θα προσμετρήσει
φέτος το πασχαλινό επίδομα που έλαβε το νοικοκυριό
κατά το 2015, σε αντίθεση με τον τρόπο υπολογισμού
που ισχύει από το 2011, τουλάχιστον.

τος με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με
Χαμηλά Εισοδήματα, και αίτηση για παροχή επιδόματος
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί.
Σε πρώτη φάση, προγραμματίζεται όπως το πασχαλινό
επίδομα παραχωρηθεί στους υφιστάμενους δικαιούχους
κατά την περίοδο του Πάσχα, εφόσον γι’ αυτούς είναι ήδη
καταχωρημένα στο σύστημα της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το Πασχαλινό Επίδομα όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν εισοδήματα του 2015
που έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα εισοδήματα
του 2014, πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Για σκοπούς επικοινωνίας ή αποστολής βεβαιώσεων και
άλλων σχετικών εγγράφων, το κοινό καλείται να απευθύνεται: Αρ. Τηλεφώνου: 22804000, 22804026/ 03 / 23
Αρ. Τηλεομοιότυπου (fax): 22668049

Δικαίωμα στο πασχαλινό επίδομα έχουν όσοι ήδη λαμβάνουν επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου και όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν μεταφερθεί στο ΕΕΕ και πληρούν τα
εισοδηματικά κριτήρια που περιγράφονται πιο πάνω.
Επίσης, δικαιούχοι είναι όσα νέα πρόσωπα καταστούν
χαμηλοσυνταξιούχοι μέχρι τις 23 Απριλίου 2016 , δηλαδή έχουν υποβάλει αίτηση για την παραχώρηση επιδόμα-
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