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ΙΟΥΝΙΟΥ
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2906
TIMH 0.70€

• ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ 28ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΣΩΝ
O Ανδρέας Φ. Μάτσας εξελέγη
νέος γενικός γραμματέας της ΣΕΚ

Μ

ε τη διεξαγωγή εκλογών για την
ανάδειξη της νέας ηγεσίας της
ΣΕΚ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
τριήμερου Παγκύπριου Συνεδρίου του
κινήματος που πραγματοποιήθηκε
στη Λευκωσία στις 25-27 Μαίου 2016
Νέος γενικός γραμματέας εξελέγη ο
Ανδρέας Φ. Μάτσας που διαδέχεται
τον Νίκο Μωυσέως ο οποίος αφυπηρέτησε.
Στη θέση του αναπληρωτή γενικού
γραμματέα εξελέγη ο Μιχάλης
Μιχαήλ, γ.γ. της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών που διαδέχεται τον
κ. Μάτσα. Γενικός οργανωτικός γραμματέας επανεξελέγη ο
Πανίκος
Αργυρίδης, χωρίς ανθυποψήφιο.
Γενικός Ταμίας εξελέγη ο Σάββας
Κούλας, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ημικρατικών, που διαδέχεται τον Σωτήρη
Καλογήρου.
Γραμματέας δημοσίων και διεθνών
σχέσεων εξελέγη ο Ελισσαίος
Μιχαήλ, γ.γ. της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών που διαδέχεται τον Παντελή
Σταύρου, (ο οποίος παραμένει στη
θέση του γ.γ. της Ομοσπονδίας Μεταφορών).
Δικαίωμα ψήφου είχαν 456 σύνεδροι.
Όλοι οι υποψήφιοι,εκλεγέντες και μη
διαβεβαίωσαν ότι θα εργασθούν ενωμένοι προχωρώντας μπροστά με
δύναμη και σιγουριά, για περαιτέρω
ισχυροποίηση της ΣΕΚ, προώθηση

των εργατικών αιτημάτων και θωράκιση των κοινωνικών κατακτήσεων.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΥ Γ.Γ.
Σε δήλωση αμέσως μετά την εκλογή
του, ο νέος γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ.Μάτσας εξήρε την
ωριμότητα των συνέδρων τόσο για
τις εύστοχες παρεμβάσεις τους στις
εργασίες του συνεδρίου, όσο και κατά
την εκλογική διαδικασία, διαβεβαιώνοντας ότι η επόμενη μέρα θα βρεί
ηγεσία, στελέχη και μέλη ενωμένους
για να αντιμετωπίσουμε με συλλογικότητα τις μεγάλες προκλήσεις. Στις
δύσκολες τούτες ώρες, έχουμε ανοικτά
θέματα να διαχειρισθούμε και θα
προχωρήσουμε μπροστά με σιγουριά,
αξιοποιώντας όλο το δυναμικό του
Κινήματος. Κανένας δεν περισσεύει,
κατέληξε ο κ. Μάτσας.
Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ
επικύρωσε, την έκθεση Δράσης και τα
Πεπραγμένα της απελθούσας τετραετίας. Ενέκρινε επίσης δέσμη ψηφισμάτων για τα μείζονα εργασιακά
και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα
του τόπου και για το Κυπριακό.
Το τελετουργικό μέρος τίμησε με την
παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Σελ.3,6,8, 9,11,14

Η νέα ηγεσία της ΣΕΚ για την επόμενη τετραετία
Από αριστερά: Σάββας Κούλας, Μιχάλης Μιχαήλ, Αντρέας Μάτσας,
Πανίκος Αργυρίδης, Ελισσαίος Μιχαήλ

• Η νεοεκλεγείσα ηγεσία διαβεβαίωσε μέλη, στελέχη, εργαζόμενους και
λαό ότι θα πορευθεί στη μεταμνημονιακή εποχή με σύνεση, υπευθυνότητα και διεκδικιτικότητα
• Πρώτιστο μέλημα η επανάκτηση των μισθών, των ωφελημάτων και
γενικότερα των εισοδημάτων που απωλέσθηκαν μεσούσης της κρίσης
• Κορυφαίο μέλημα η σταδιακή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και της ποιότητας ζωής

ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ,
ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΩΝ

Μ

ε την λήξη των εργασιών του 28ου
Παγκυπρίου συνεδρίου της ΣΕΚ,
χάραξε η ροδαυγή για μια νέα πορεία του
ελεύθερου εργατικού κινήματος του
οποίου κύριος εκφραστής παραμένει
σταθερά η Συνομοσπονδία Εργαζομένων
Κύπρου.
Οι εργασίες του συνεδρίου κύλησαν

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

ομαλά μέσα σε κλίμα ομοψυχίας, ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων και δημοκρατικού διαλόγου. Οι σύνεδροι που πήραν
το λόγο, έδωσαν τα εύσημα στην ηγεσία
για το δημιουργικό έργο που επιτελέσθηκε στην περίοδο, Νοέβριος 2011- Μάιος
2016. Ταυτόχρονα, διατύπωσαν καλόπιστη και εν πολλοίς έντονη κριτική για
παραλείψεις και λάθη που σημάδεψαν
την πολιτική και τους χειρισμούς σε μια
περίοδο που αναμφίβολα θεωρείται η
χειρότερη για την δεινοπαθούσα Κύπρο
μετά την εθνική τραγωδία του 1974.
Οι σύνεδροι απόλο το επαγγελματικό
φάσμα της οικονομίας, εστίασαν τις
τοποθετήσεις τους στα αίτια και τους
ενόχους της οικονομικής τραγωδίας που
κατακρεούργησε χιλιάδες νοικοκυριά κι
έσυραν πολλαπλάσιους συμπολίες μας
στην ανεργία, την φτώχεια και την κοινωνική περιθωροποίηση. Ευθείες βολές
εξαπέλυσαν στους διαπλεκόμενους της
πολιτικής και οικονομικής ζωής, στους

γνωστούς - άγνωστους φορείς της διαφθοράς αλλά και στους ασύδοτους εργοδότες που εκμεταλλεύθηκαν στυγνά
μεσούσης της κρίσης και της επελθούσας
ανεργίας τον ανθρώπινο πόνο.
Πέραν τούτου, οι σύνεδροι με τα ψηφίσματα που ενέκριναν για τα μείζονα
ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους , την κοινωνία και την μαρτυρική
πατρίδα ευρύτερα, έστειλαν προς κάθε
κατεύθυνση το μήνυμα ότι η εποχή της
υπερβάλλουσας ανοχής των κάθε λογής
καιροσκόπων έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Όπως ήταν φυσικό, οι εκλογές που διεξήχθησαν για την ανάδειξη της νέας ηγε-

• Μέσα από το συνέδριο της ΣΕΚ
μπορεί να ξεπροβάλει η ελπίδα
για ένα καλύτερο αύριο
σίας, άφησαν πληγές, κυρίως στα μη
εκλεγέντα παλαιότερα στελέχη τα οποία
ωστόσο ήθος και ανωτερότητα όπως
αρμόζει σε ελεύθερους συνδικαλιστές και
συνετούς ανθρώπους οι οποίοι θέτουν
πάνω απόλα το συμφέρον του κινήματος
και της κοινωνίας. Η γενναιόδωρη στάση
και οι δηλώσεις τους μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, τους
τιμά και τους καταξιώνει στη συνείδηση
του συνόλου του κάθε συνέδρου ανεξάρτητα με την εκλογική του προτίμηση.
Το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου της
ΣΕΚ είναι ότι η επόμενη μέρα βρίσκει το
κίνημα ενωμένο και δυνατό προκειμένου
να χαράξει νέα γραμμή πλεύσης για

Α

πό της ιδρύσεως της Κυπριακής
Δημοκρατίας, για πρώτη φορά, ενισχύθηκε σημαντικά η παρουσία γυναικών στο κυπριακό κοινοβούλιο.
11 γυναίκες, από τις οποίες οι 5 για
πρώτη φορά κατάφεραν να θρυμματίσουν την ανδροκρατούμενη γυάλινη
οροφή δημιουργώντας αισθήματα ικανοποίησης.

αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων της μεταμνημονιακής εποχής. Αναμφίβολα, κυριότερες προτεραιότηες της
ΣΕΚ τούτη την ώρα, είναι η σταδιακή
ανάκτηση του βιοτικού επιπέδου και της
ποιότητας ζωής που επλήγησαν από την
κρίση, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων
εργασίας που θα αποτρέπουν τη μετανάστευση των νέων, η θωράκιση του
θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και
η ενδυνάμωση της τριμερούς συνεργασίας πάνω στην οποία στηρίζεται η
εργασιακή ειρήνη και κατεπέκταση η
οικονομική ανάπτυξη η οποία είναι
άρρηκτα συνυφασμένη με την κοινωνική
πρόοδο. Πέραν τούτου, μόνιμη πρωταρχική μας έγνοια μας, παραμένει η ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους με
βασικό πυλώνα την τάχιστη εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Βεβαίως, στις κορυφαίες επιδιώξεις της
επόμενης τετραετίας πρέπει να είναι ο
εκσυγχρονιμός των δομών και του μηχανισμού του κινήματος για να καταστούν
πιο ευέλικτοι και αποτελεσματικοί. Προς
την κατεύθυνση αυτή, καταγράφεται η
διαβεβαίωση του νεοεκλεγέντα γενικού
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα, ότι προβάλλει ως ανάγκη της νέας εποχής η τεκμηρίωση στη λήψη των καθοριστικών
αποφάσεων. Συνεπώς η αξιοποίηση του
στελεχών των τμημάτων και των τεχνοκρατών του κινήματος εν γένει, προβάλλει ως πολύτιμο εργαλείο που θα σφραγίζει την παραπέρα πορεία του κινήματος σε ένα τοπίο που διαμορφώνεται
συνεχώς, καθορίζοντας καταλυτικά τη
νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας.

Θρυμματίστηκε η γυάλινη οροφή
στην Κυπριακή Βουλή
για προώθηση των ζητημάτων που
άπτονται της ισότητας και αφετέρου
θα αποδείξει πως οι γυναίκες έχουν
σαφή λόγο, άποψη και θέση σε όλα τα
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά
θέματα που προκύπτουν.

συμμετοχής στο κυπριακό κοινοβούλιο
στέλλει παράλληλα ένα σαφέστατο
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.
Η προσπάθεια να διεμβολιστεί η συμμετοχή της γυναίκας στα κέντρα λήψης
αποφάσεων μέσα από σεξιστικά και

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέα Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Δεν μας επιτρέπεται θετική αυτή εξέλιξη να μας εφησυχάσει. Ο δρόμος μέχρι
την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι ακόμη πολύ μακρύς.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Αποτελεί πεποίθηση όλων μας πως η
αύξηση του αριθμού των γυναικών στη
Βουλή θα ενδυναμώσει, αφενός, σημαντικά την προσπάθεια της πολιτείας

• Η αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής των γυναικών στην Κυπριακή
Βουλή ας είναι η απαρχή μιας δυναμικής τάσης που να αναδείξει,
σε βάθος χρόνου, πως η κοινωνία άρχισε να ωριμάζει
Είναι καιρός, μέσα από την ενισχυμένη
παρουσία γυναικών στο Κοινοβούλιο
να αρχίσει η κοινωνία να αντιλαμβάνεται πως τα προσόντα και οι δεξιότητες
της Κύπριας γυναίκας δεν υστερούν του
αντρικού πληθυσμού και πως η αξία
και η ικανότητα δε μετριέται με το
φύλο.
Η επιτυχία της αύξησης της γυναικείας

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)

υποτιμητικά σχόλια δεν έφερε για
κάποιους ανώνυμους ή και επώνυμους,
τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Στις νεοεκλεγείσες βουλευτίνες εναποτίθεται η ελπίδα και η προσδοκία πως
θα εργαστούν σκληρά για να αποδείξουν σε κάθε άπιστο ΘΩΜΑ πως οι
γυναίκες μπορούν να δώσουν μαθήματα προνοητικότητας, εργατικότητας

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

και ευσυνειδησίας.
Μπορούν να δώσουν μαθήματα πολιτικής ευθιξίας και διορατικότητας και με
τις εισηγήσεις τους μπορούν συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας.
Η αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής των γυναικών στην Κυπριακή
Βουλή ας είναι η απαρχή μιας δυναμικής τάσης που θα αναδείξει σε βάθος
χρόνου πως η κοινωνία άρχισε να ωριμάζει και να αλλάζει στερεότυπες και
αναχρονιστικές αντιλήψεις και πως
έφθασε ο καιρός που μπορεί να εμπιστευθεί ισότιμα και τα δύο φύλα.
Καλούμε τις νεοκλεγείσες βουλευτίνες,
πέραν των ιδεολογικών και πολιτικών
τους διαφορών, να ενώσουν δυνάμεις
στέλνοντας το μήνυμα πως η Ισότητα
αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας και
πως η παρουσία τους στο νομοθετικό
σώμα θα θέλει τον θεμέλιο λίθο για
ουσιαστικότερες και δυναμικότερες
διεκδικήσεις.

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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Παρέμβαση υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου

Χρήστος Πατσαλίδης, γ.δ. υπουργείου Οικονομικών

Στοχεύουμε στην επανένταξη όσο το δυνατό
μεγαλύτερου αριθμού ανέργων στην αγορά εργασίας

Καταλύτης στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης
η άψογη συνεργασία του εργατικού κινήματος

Σ

Ο

την επανένταξη όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου αριθμού ανέργων στην
αγορά εργασίας προωθεί το Υπουργείο
Εργασίας, τόνισε σε παρέμβαση της στο
28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ η
Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδο.

γ.δ. του υπουργείου Οικονομικών
στην παρέμβαση του στο 28ο
Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ έκανε μια
ιστορική αναδρομή της Κυπριακής
οικονομίας από το 1960 - 2014. Οι
κυριότερες επισημάνσεις από την
παρέμβαση του κ. Πατσαλίδη είναι οι
ακόλουθες:

Η κ. Αιμιλιανίδου αναφερόμενη στους
δικαιούχους της παροχής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
Τόνισε πως «Όσοι άνεργοι είναι ικανοί
για εργασία, πλην όμως επιλέγουν να
μην εργαστούν, δηλαδή καθίστανται
εκούσια άνεργοι, τότε το Υπουργείο
Εργασίας δεν θα έχει άλλη επιλογή από
τον τερματισμό της καταβολής του ΕΕΕ»
Η πολιτική της Κυβέρνησης, πρόσθεσε
είναι η επιδότηση της εργασίας και όχι
της ανεργίας και η παγίδευση του ατόμου σε παροχές .
Όλες οι προσπάθειές μας, επεσήμανε
χαρακτηριστικά στοχεύουν στην ενεργοποίηση του άνεργου και στην ένταξη
όσων είναι σε θέση να εργαστούν στην
αγορά εργασίας και στη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η υπουργός εργασίας παράλληλα στην
τοποθέτηση της αναφέρθηκε επιγραμματικά στα ακόλουθα θέματα
● Τοποθέτηση ανέργων σε ξενοδοχειακές μονάδες: το Υπουργείο Εργασίας
έχει καταρτίσει κατάλογο από εγγεγραμμένους άνεργους, οι οποίοι είναι

√ Ήρθε η ώρα να λειτουργήσει
πραγματικό κράτος πρόνοιας
σε συνθήκες κοινωνικής
δικαιοσύνης
δηλωμένοι ότι εργοδοτούνταν στην
τουριστική-ξενοδοχειακή βιομηχανία
και, έπειτα από διαβούλευση με την
ηγεσία των συνδέσμων ξενοδόχων
ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ, προγραμματίζει τη
διοργάνωση συναντήσεων εργοδότησης, κατά τις οποίες με την υποστήριξη του Τμήματος Εργασίας θα επιχειρείται σύζευξη ανέργων, ανάλογα με
την κατάρτιση και τις δεξιότητές τους
σε θέσεις που έχουν ανάγκες τουριστικές επιχειρήσεις. Οι πρώτες συναντήσεις εργοδότησης προγραμματίζονται
τις επόμενες ημέρες, στις επαρχίες
Αμμοχώστου και Λάρνακας, όπου
παρατηρείται έλλειψη καταρτισμένου
προσωπικού (μάγειρες, τραπεζοκόμοι
και υπάλληλοι υποδοχής).
● Σχέδιο κατάρτισης φροντιστών που
προβλέπεται στη νομοθεσία περί του
ΕΕΕ: το Υπουργείο Εργασίας προγραμματίζει τον ερχόμενο μήνα να απευθύνει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
με στόχο την κατάρτιση περίπου 500
άνεργων. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα
υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ) και θα διαρκέσει ενάμιση μήνα.
Οι φροντιστές θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε νοικοκυριά συνταξιούχων και οικογένειες με ιδιαίτερα προβλήματα.
● Προσφορά κοινωφελούς εργασίας: το
αρμόδιο Υπουργείο είναι σε διαβούλευση με Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
την Αρχιεπισκοπή και άλλους φορείς
και διερευνά τις ανάγκες τους σε διά-

• Το καλοκαίρι του 2011 η Κύπρος αποκλείστηκε από τις διεθνείς αγορές,
λόγω ταύτισης της με την Ελληνική
οικονομία.
• Σημαντική αύξηση ανεργίας λόγω
οικονομικής ύφεσης - 2009.
• Προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανι-

• Η Κυπριακή οικονομία μετά την ανεξαρτησία σημείωσε ικανοποιητικούς
ρυθμούς ανάπτυξης και ατοί κορυφώθηκε μετά την εισβολή του 1974 όταν
κατά τη δεκαετία του 1980 σημειώθηκε
ένα μικρό οικονομικό θαύμα.

φορες εργασίες και τρόπους ανάθεσής
τους σε άνεργα άτομα.
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν
από το Υπουργείο Εργασίας εντός των
επόμενων εβδομάδων.
Η υπουργός Εργασίας, από το βήμα
του 28ου συνεδρίου της ΣΕΚ, επανέλαβε
επίσης την απόφασή της να επανακαταθέσει το νομοσχέδιο που αφορά την
καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων
με δόσεις στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με την έναρξη των εργασιών της Βουλής.

Πρόστιμο επί του τζίρου
της επιχείρησης
Το Υπουργείο Εργασίας ολοκλήρωσε τη
διαμόρφωση του νομοσχεδίου που στοχεύει στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, το οποίο προνοεί αυστηρότατα διοικητικά πρόστιμα, που θα
ορίζονται και επί του τζίρου της επιχείρησης. Η υπουργός Εργασίας, Ζέτα
Αμιλιανίδου, υπεραμύνθηκε της απόφασης για εισαγωγή υψηλών διοικητικών προστίμων, «διότι οι κακοί εργοδότες πρέπει να υπόκεινται σε μεγάλες
επιβαρύνσεις ως συνέπεια των πράξεών τους», όπως είπε, αναγνωρίζοντας
ότι η αδήλωτη εργασία είναι σε πολύ
υψηλά επίπεδα στην Κύπρο.
Η υπουργός Εργασίας ανέφερε, επίσης,
ότι σύντομα θα μεταφερθεί στο αρμόδιο
Υπουργείο το ελληνικό μηχανογραφικό
σύστημα «Εργάνη», «που αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην καταπολέμηση της
αδήλωτης, στο οποίο θα καταγράφονται οι επιχειρήσεις, ο αριθμός του
προσωπικού και θα γίνεται συνεχής
παρακολούθηση της μισθωτής απασχόλησης».
Η εισαγωγή του συστήματος «Εργάνη»
θα υποχρεώνει τους εργοδότες να
δηλώνουν ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την εργοδότηση
ενός εργαζόμενου από την πρώτη
ημέρα πρόσληψής του.
Επίσης, πέραν του νομοσχεδίου της
αδήλωτης εργασίας, το Υπουργείο
Εργασίας έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία των κανονισμών για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων και στο επόμενο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα θα
ολοκληρωθεί η συζήτησή τους και ακολούθως θα κατατεθεί στη Βουλή.
Αναφορικά με την καταβολή του πλεονασμού, η υπουργός Εργασίας είπε ότι
το 2013 η αποζημίωση καταβαλλόταν
μετά από 24 μήνες, ενώ από το 2014
εντός δέκα μηνών.

• Η Κύπρος άρχισε να επηρεάζεται
σημαντικά από τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση, όταν το 2009 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά μετά το 1974
αρνητικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, που σταδιακά οδήγησε στη διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος
και υπέρμετρη αύξηση του δημόσιου
χρέους.
• Ακολούθησε η έκρηξη στο Βασιλικό
(2011) που επιδείνωσε την κατάσταση,

• Όλα τα μνημονιακά νομοσχέδια
τα ψήφισε η Βουλή από
τον Δεκέμβρη του 2012 μερικούς
μήνες πριν την υπογραφή
του μνημονίου συναντήληψης

ο αποκλεισμός από τις αγορές κεφαλαίων και η συνεπακόλουθη κρίση χρέους (2011 - 20120) με το κούρεμα των
ελληνικών ομολόγων.
• Τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν οι κατασκευές και οι τράπεζες
ενώ αξιοζήλευτη είναι η προσαρμοστικότητα και ευελιξία που επέδειξε η
Κυπριακή οικονομία καθώς και η άψογη
συνεργασία του εργατικού κινήματος
ήταν καταλύτης στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης.

σμό Σταθερότητας για παροχή χρηματοδοτικής στήριξης - Ιούνιο 2012.•
• Ένταξη της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας τον Απρίλιο
του 2013.
• Απώτερος στόχος: επανάκτηση της
εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή οικονομία και ανάκτηση της πρόσβασης
στις αγορές κεφαλαίων.
• Μετά από μια πρωτόγνωρη περίοδο
ύφεσης, η κυπριακή οικονομία επανήλθε, για πρώτη φορά από το 2011, σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2015
(1,6%) που καταδεικνύουν την ανάκαμψη της οικονομίας και την έξοδο της
από την ύφεση.
• Η αγορά εργασίας διέψευσε προηγούμενες προβλέψεις για ποσοστά ανεργίας στο 20%.
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Κύπρος ήταν μεταξύ των 3
χωρών της ΕΕ με τα μεγαλύτερα μερίδια υποαπασχόλησης και εργαζομένων μερικής
απασχόλησης, μαζί με την
Ελλάδα και την Ισπανία, για το
έτος 2015, σύμφωνα με την
έρευνα εργατικού δυναμικού
της Eurostat. Το 2015, το
ποσοστό των υποαπασχολούμενων εργαζομένων μεταξύ
των συνόλου των εργαζομένων
με μερική απασχόληση ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Σύμφωνα με τη Eurostat, η
πλειοψηφία των εργαζομένων
μερικής απασχόλησης ηλικίας
15-74 επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες και είχε
τη σχετική δυνατότητα, στην
Ελλάδα ( 71,8%) , στην Κύπρο (
68,0%) και στην Ισπανία (
54,2%), ενώ ακολουθεί σε σχετική απόσταση η Πορτογαλία
(46,4%). Στο αντίθετο άκρο της
κλίμακας, η Δανία (9,5%), η
Τσεχία (9,6%), η Εσθονία
(12,0%) , το Λουξεμβούργο
(13,2%), η Ολλανδία (13,4%) και
η Γερμανία (14,0%) κατέγραψαν
τα μικρότερα ποσοστά των
υποαπασχολούμενων εργαζομένων με μερική απασχόληση.
Σε επίπεδο ΕΕ, το 22,4 % των
ατόμων που εργάζονται με
μερική απασχόληση υποαπασχολήθηκαν το 2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποα-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Στοιχεία Eurostat

Η Κύπρος μεταξύ των τριών χωρών ΕΕ
με τα μεγαλύτερα μερίδια υποαπασχόλησης
πασχολούμενοι εργαζόμενοι
μερικής απασχόλησης ήταν
κατά κύριο λόγο οι γυναίκες σε
κάθε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός
από τη Ρουμανία.
Συνολικά, μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 74 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, 220 εκατομμύρια απασχολούνταν, 23
εκατομμύρια ήταν άνεργοι και
136 εκατομμύρια ήταν οικονομικώς ανενεργοί το 2015. Οκτώ
από τα 10 άτομα που απασχολούνται στην ΕΕ εργάζονται με
πλήρες ωράριο και 2 στα 10 με
μερική απασχόληση. Μεταξύ
αυτών 44.700.000 άτομα στην
ΕΕ εργάζονται με μερική απασχόληση, ενώ 10 εκατομμύρια
είναι
υποαπασχολούμενοι,
πράγμα που σημαίνει ότι επιθυμούσαν
να
εργαστούν
περισσότερες ώρες και ήταν
διαθέσιμοι για να το πράξουν.
Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα πέμπτο
(22,4%) του συνόλου των εργαζομένων με μερική απασχόληση και το 4,6% της συνολικής
απασχόλησης στην ΕΕ για το
2015.
Τα δύο τρίτα αυτών των υπο-

απασχολούμενων εργαζομένων με μερική απασχόληση
ήταν γυναίκες (66%).
Σύνολο 11,4 εκατομμύρια οικονομικά ανενεργών ατόμων ηλικίας 15-74 ετών στην ΕΕ είχε
το 2015 μια ορισμένη σύνδεση

με την αγορά εργασίας και θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως
πιθανό επιπλέον εργατικό
δυναμικό, που ισοδυναμεί με το
4,7% του εργατικού δυναμικού
της ΕΕ.

Ο

ι γυναίκες που εργάζονται επί χρόνια σε εναλλασσόμενες
βάρδιες τα βράδια, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική
έρευνα. Ο κίνδυνος για την καρδιά από την εργασία σε εναλλασσόμενες βάρδιες γίνεται πιο αισθητός μετά τα πέντε χρόνια εργασίας. Όμως, όταν η εναλλασσόμενη νυχτερινή απασχόληση διαρκεί πάνω από δέκα έτη, τότε ο κίνδυνος καρδιοπάθειας είναι
αυξημένος κατά 15% έως 18%.
Από την άλλη, όσο συχνότερα γίνονται αλλαγές στις νυχτερινές
βάρδιες, ώστε μια εργαζόμενη
να δουλεύει πιο αραιά τα
βράδια, τόσο μειώνεται ο
καρδιαγγειακός
κίνδυνος.
Επίσης, όσο περισσότερος
χρόνος έχει περάσει που μια
γυναίκα έχει σταματήσει να
δουλεύει σε νυχτερινές βάρδιες, τόσο πιο μειωμένος είναι
ο κίνδυνος γι' αυτήν.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επιδημιολόγο και χρονοβιολόγο
Σελίν Βέτερ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και
του Νοσοκομείου Brigham and Women της Βοστώνης, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού
Συλλόγου JAMA, ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 189.000 γυναίκες
σε βάθος 24 ετών. Ως εναλλασσόμενη νυχτερινή βάρδια θεωρείται η εργασία (π.χ. μιας νοσοκόμας) τουλάχιστον για τρία βράδια
το μήνα, πέρα από την πρωινή και απογευματινή εργασία.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο είναι το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η
παχυσαρκία κ.α. Η απορρύθμιση του βιολογικού ρυθμού, από την
άλλη, έχει συσχετισθεί με διάφορες χρόνιες παθήσεις, όπως
μεταβολικές διαταραχές, καρκίνο και καδιοπάθειες.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι ο πρόσθετος κίνδυνος από τις
νυχτερινές βάρδιες δεν είναι ο ίδιος για όλες τις γυναίκες, αλλά
εξαρτάται από τα επιμέρους χαρακτηριστικά της καθεμιάς,
όπως π.χ. το βιολογικό ρολόι της και πόσο καλά κοιμάται τα
βράδια που δεν εργάζεται.

τούν εργασία, αλλά δεν είναι
άμεσα διαθέσιμα, για παράδειγμα, φοιτητές που αναζητούν μια θέση εργασίας για να
ξεκινήσει μετά την αποφοίτησή τους. Η πλειοψηφία του
πιθανού επιπλέον εργατικού

δυναμικού στην ΕΕ το 2015
ήταν, επίσης, οι γυναίκες
(56,7%).
Το πιθανό επιπλέον δυναμικό
ανενεργών απασχολούμενων,
ποικίλλει επίσης σημαντικά
μεταξύ των κρατών μελών, με
το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει
καταγραφεί στην Ιταλία ( με
περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια άτομα, που ισοδυναμεί με 14,0% του εργατικού
δυναμικού) , την Κροατία
(9,2%), το Λουξεμβούργο (7,8 %),
τη Φινλανδία (7,7%) και τη
Βουλγαρία (7,1%) .
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε
κάθε κράτος μέλος της ΕΕ , το
πιθανό εργατικό δυναμικό
αποτελείται κυρίως από άτομα
που είναι διαθέσιμα να εργαστούν, αλλά δεν αναζητούν
εργασία. Από αυτή την κατηγορία οι γυναίκες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος, σε
μια μεγάλη πλειοψηφία των
κρατών μελών της ΕΕ , με εξαίρεση την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Δανία, τη
Φινλανδία, την Ουγγαρία και
την Αυστρία.
Σε επίπεδο ΕΕ, το αδρανές επιπλέον εργατικό δυναμικό, που
αποτελείται κατά 57 % από
γυναίκες, αντιστοιχούσε στο
4,7 % του συνολικού εργατικού
δυναμικού.

Στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών
οι μακρυχέρηδες γιατροί

Ευρήματα Αμερικάνικης έρευνας

Κίνδυνοι για τις γυναίκες που
δουλεύουν με εναλλασσόμενες βάρδιες!

Μεταξύ αυτών, περίπου 9,3
εκατ ήταν διαθέσιμα να εργαστούν, αλλά δεν αναζητούν
εργασία, όπως είναι αυτοί που
απογοητεύτηκαν από την αναζήτηση εργασίας, και σχεδόν
2,2 εκατομμύρια που αναζη-
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Αστυνομία προτρέπει το
έχει η δικαιοσύνη και η δική
• Έκκληση αστυνομίας προς
κοινό εάν έχει οποιαδήμας θέση είναι ότι θα διεποτε στοιχεία που αφορούν τους πολίτες για να καταγγέλλουν ρευνηθεί πλήρως η υπόθετην υπόθεση σύλληψης γιαση» είπε.
τα φακελάκια σε γιατρούς
τρών για μίζες, να τα καταΟ κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι
θέσει ώστε να διερευνηθούν.
εκτός από τα δυο πρόσωπα τα οποία έχουν συλΟ εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας
ληφθεί υπάρχει ένταλμα σύλληψης για ακόμα
Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε ότι Αστυνομία διεένα πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με πληροφορευνά μια σοβαρή υπόθεση σε σχέση με τα αδιρίες βρίσκεται στο εξωτερικό και αναμένεται να
κήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη
επιστρέψει στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα.
κακουργήματος, της καταδολίευσης, της κατάΣε περίπτωση που δεν επιστρέψει υπάρχει σχεχρησης εξουσίας δόλο και κατάχρηση εμπιστοτική διαδικασία η οποία θα τηρηθεί.
σύνης, δεκασμού δημοσίου λειτουργού.
Η καταγγελία έγινε από το συγκεκριμένο ιατρικό
Τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί από το 2008
κέντρο και από εκεί η Αστυνομία προχώρησε στη
μέχρι σήμερα.
διερεύνηση των στοιχείων με το χθεσινό αποτέ«Η Αστυνομία ενέργησε τάχιστα και με μεθοδικόλεσμα που είχε εντοπιστεί στην κατοχή του προτητα και προχώρησε στη σύλληψη 2 προσώπων
σώπου ο φάκελος με τα 600 ευρώ.
και έχουν παρουσιαστεί σήμερα στο δικαστήριο
και εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτησης τους για
περίοδο 8 ημερών.
«Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης θα
ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που θα
δώσουν μαρτυρίες σε σχέση με την συγκεκριμένη
υπόθεση. Θα ανακριθούν οποιαδήποτε πρόσωπα κριθεί σκόπιμο και βεβαίως αναλόγως των
εξελίξεων η Αστυνομία θα συνεχίσει για πλήρη
διερεύνηση αυτής της υπόθεσης» είπε ο κ. Αγγελίδης.
«Έχοντας υπόψη την ιδιομορφία της υπόθεσης
και τα γεγονότα τα οποία εξετάζονται θα πρέπει
να σημειωθεί ότι οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες ή στοιχεία που ενδεχομένως να βοηθήσουν
την συγκεκριμένη υπόθεση ή οποιαδήποτε άλλη
υπόθεση που σχετίζεται με τέτοιου είδους θέματα είναι καλό να τα καταθέσει έγκαιρα στην
Αστυνομία» σημείωσε ο κ. Αγγελίδης.
«Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι τον τελικό
λόγο για την ενοχή οποιουδήποτε προσώπου τον

«Προτρέπουμε τον οποιοδήποτε αν έχει στοιχεία
να τα δώσει στην Αστυνομία γιατί υπάρχει
σίγουρα το ενδεχόμενο να βοηθήσει ή μπορεί να
προκύψουν τα οποιαδήποτε στοιχεία για άλλη
υπόθεση» όπως σημείωσε ο κ. Αγγελίδης.
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Ψάχνεις για Δουλειά;
Tα πιο περιζήτητα επαγγέλματα για το 2016!

Η

τεχνολογία αλαλζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς διαμορφώνοντας ανάλογα και το εργασιακό τοπίο
παγκοσμίως.
Η ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας, Indeed.com δημοσίευσε τις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας για το 2016.
Από την σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε φαίνεται πως υπάρχουν διαφορές αναφορικά με τα δημοφιλέστερα επαγγέλματα του 2015.
Αυτά είναι τα δέκα πιο περιζήτητα επαγγέλματα
για το 2016:
Οδηγοί φορτηγών
Εγγεγραμμένες νοσοκόμες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Α

ρχίζει στις αρχές Ιουνίου η διαδικασία καταβολής
στους χαμηλοσυνταξιούχους η εξαγγελθείσα αύξηση στη μικρή επιταγή, η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ
από τον Ιανουάριο 2016.

Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου διευκρίνισε
ότι το Μάϊο οι δικαιούχοι θα λάβουν τα αναδρομικά
για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και
Απρίλιο και επιπρόσθετα την αύξηση του Μαϊου. Η
αύξηση είναι ανάλογη του ετήσιου εισοδήματος του
καθενός. Όπως φαίνεται στον πίνακα, δεν τυγχάνει
καμιάς διαφοροποίησης το επίδομα των 75 ευρώ που
καταβάλλεται σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μεταξύ
9.292-10.324 ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες
η αύξηση για έκαστο δικαιούχο αρχίζει από περίπου 8

ευρώ και τελειώνει στα 20 ευρώ.
Η αύξηση ανά ζεύγος χαμηλοσυνταξιούχων θα είναι
40 ευρώ και συμποσούται σε €4.5 εκ. Σημειώνεται ότι
τα 3,3 εκατ. από τη συνολική δαπάνη των 4.5 εκατ.
προήλθαν από περικοπές πληρωμών που καταβάλλονταν σε συνταξιούχους οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν,
με την υπουργό Εργασίας να επαναλαμβάνει ότι πάγια
θέση πολιτικής του προέδρου της Δημοκρατίας είναι
ότι κάθε ποσό που δεν δαπανάται λόγω της ορθής
εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας των κρατικών
σχεδίων θα διατίθεται για την ενίσχυση των παροχών
σε κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματικά ανάγκη
στήριξης.

Εκπρόσωποι
Εξυπηρέτησης
Πελατών
Αντιπρόσωποι
πωλήσεων
Διευθυντές
πωλήσεων
Μηχανικοί
λογισμικού
Επόπτες και
διευθυντές των εργαζομένων λιανικών πωλήσεων
General and operations managers
Eργαζόμενοι στη φροντίδα των παιδιών
Διευθυντές (Μάνατζερς)
Αυτός είναι ο κατάλογος με τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα για τη χρονιά του 2015:
Εγγεγραμμένες νοσοκόμες
Οδηγοί φορτηγών
Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών
Διευθυντές πωλήσεων
Αντιπρόσωποι πωλήσεων
Επόπτες και διευθυντές των εργαζομένων λιανικών
πωλήσεων
Μηχανικοί λογισμικού
Διευθυντές
Λογιστές και Ελεγκτές

Τ

Ζητούνται
καμαριέρες
Ζητούνται καμαριέρες
για ξενοδοχείο της Λευκωσίας. 5θήμερη εργασία σε 7ημερη βάση,
βάρδιες.
Οι ενδιαφερόμενες να
επικοινωνούν στη ΣΕΚ
Λευκωσίας – Κερύνειας
στο 22849722 ή
στο 99543310

Kαταναλωτές προσοχή
Επικίνδυνες γόμες κυκλοφορούν
στην κυπριακή αγορά

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Kοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εκστρατεία στην κυπριακή αγορά για εντοπισμό γομών άμεσης δράσης (superglues) που μπορεί να περιέχουν τις καρκινογόνες ουσίες Βενζόλιο, Χλωροφόρμιο και Τολουόλιο. Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, έχουν εντοπιστεί τα πιο κάτω
προϊόντα, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:
1. Κόλλα στιγμής (γόμα) σε σωληνάριο μπλε-κίτρινου χρώματος με κόκκινο καπάκι, με την επωνυμία «MATRIX». Το προϊόν περιέχει την επικίνδυνη ουσία Χλωροφόρμιο, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο, που σύμφωνα με το σημείο 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρ. Κανονισμού
REACH είναι 0,1% κατά βάρος.
2. Κόλλα στιγμής (γόμα) σε σωληνάριο άσπρου χρώματος με την επωνυμία
«BAQIANG». Το προϊόν περιέχει την επικίνδυνη ουσία Χλωροφόρμιο, σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που σύμφωνα
με το σημείο 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρ. Κανονισμού REACH είναι 0,1%
κατά βάρος.
Σημειώνεται ότι το Χλωροφόρμιο ταξινομείται ως «τοξικό» και σε περίπτωση
εισπνοής, κατάποσης ή παρατεταμένης έκθεσης σε αυτό υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό,
σε περίπτωση που εντοπίσει τα
πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή
αγορά να ενημερώσει σχετικά τους
αρμόδιους λειτουργούς
του Τμήματος στα τηλέφωνα
22405637, 22405611 και 22405609

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΕΚ ΣΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΑ

Μ

έσα στο καταπράσινο και πανέμορφο περιβάλλον στο χωριό Καννάβια, σε μια
τέλεια αρμονία των εγκαταστάσεων και του πευκόφυτου δάσους, τα παιδιά
των μελών της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου - ΣΕΚ, απολαμβάνουν τις
πιο ξεκούραστες και δημιουργικές διακοπές τους.
Η κατασκήνωση θα ανοίξει φέτος τις πύλες της της 4ης Ιουλίου και θα φιλοξενήσει παιδιά από 9 μέχρι 13 χρονών και των δύο φύλων σε τρεις κατασκηνωτικές
περιόδους.
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας (αρχηγού και ομαδαρχών) σε κατασκηνωτικά θέματα, μα πάνω απ’ όλα η πραγματική αγάπη προς τα παιδιά αποτελούν
εγγύηση για ένα άρτιο σχεδιασμό πολλαπλών και δομημένων προγραμμάτων
ψυχαγωγίας, αθλοπαιδιών και δημιουργικής απασχόλησης των κατασκηνωτών.
Συγκεκριμένα
1. Από 04/07-11/07/2016 θα φιλοξενηθούν αγόρια που κατά την Σχολική χρονιά
2015-2016 φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ και Β’ Γυμνασίου.
2. Από 11/07-18/07/2016 θα φιλοξενηθούν αγόρια και κορίτσια που κατά την
Σχολική χρονιά 2015-2016 φοιτούσαν στις τάξεις Γ,’ Δ ’και Ε’ Δημοτικού.
3. Από 18/07-25/07/2016 θα φιλοξενηθούν κορίτσια που κατά την Σχολική χρονιά 2015-2016 φοιτούσαν στις τάξεις, ΣΤ΄ Δημοτικού Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.
Tο δικαίωμα συμμετοχής για παιδιά μελών και μη μελών είναι € 60,00.
Αιτήσεις στα εργατικά κέντρα της ΣΕΚ
και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κινήματος
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• Ομιλία απερχόμενου γενικού γραμματέα ΣΕΚ Νίκου Μωυσέως

Η ΣΕΚ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Σήμερα για την οικογένεια της
ΣΕΚ είναι γιορτή Δημοκρατίας.
Θα εκλεγεί η νέα ηγεσία του
Κινήματος η οποία θα κληθεί,
μέσα στις νέες προκλήσεις που
έχουν δημιουργηθεί, να θωρακίσει τους χιλιάδες εργαζομένους που αποτελούν την ραχοκοκαλιά και την ατμομηχανή
της οικονομίας. Θα αξιολογηθεί το έργο που επιτελέστηκε
τα τελευταία τέσσερα χρόνια
και θα καθοριστούν οι στόχοι
της επόμενης τετραετίας.
Σίγουρα θα αποτελέσει βήμα
για την ελεύθερη έκφραση, τη
συλλογικότητα, την καλόπιστη
κριτική, την σύνθεση ιδεών και
την κοινωνική συνεργασία.
Συνάδελφοι:
Αναπληρωτή
Γενικέ Γραμματέα της ETUC,
Πρόεδρε της ΓΣΕΕ και αγαπητοί φίλοι συνδικαλιστές από
την Κύπρο και το εξωτερικό, η
εδώ παρουσία σας μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Καλωσορίζω
τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων και τους
κρατικούς αξιωματούχους και
τους διαβεβαιώνω ότι, η ΣΕΚ
θα παραμείνει αφοσιωμένη
στην τριμερή συνεργασία, η
οποία απέδωσε τα μέγιστα
στα δύσκολα χρόνια που
πέρασε η κυπριακή οικονομία.
Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο
πραγματοποιείται σε μια
εποχή που προσπαθούμε να
σταθούμε όρθιοι και να βρούμε
το σωστό βηματισμό που θα
μας οδηγήσει μακριά από την
κρίση και την ύφεση την οποία
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
Η κυπριακή οικονομία πέρασε
μέσα από μια
επικίνδυνη
κρίση το κόστος της οποίας
επωμίστηκαν κατά κύριο λόγο
οι χιλιάδες των εργαζομένων.
Πολλοί οδηγήθηκαν στην
ανεργία. Όσοι
παρέμειναν
στην αγορά εργασίας αναγκάστηκαν να αποδεκτούν μείωση
των εισοδημάτων τους και κατ’
επέκταση του βιοτικού τους
επιπέδου, θυσία στο βωμό της
στήριξης των κυπριακών επιχειρήσεων και των θέσεων
εργασίας.
Παράλληλα, το κοινωνικό κράτος συρρικνώθηκε σε μια προσπάθεια στήριξης των δημοσίων οικονομικών, και βαριές
φορολογίες επεβλήθηκαν στις
πλάτες του λαού μας ως επακόλουθο του Μνημονίου και της
Τρόικας.
Οι κυπριακές επιχειρήσεις
λαβωμένες από το κούρεμα
των καταθέσεων και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, έδωσαν μάχες για να επιβιώσουν. Άλλες τα κατάφεραν,
άλλες όχι.
Σαν αποτέλεσμα σοβαρού
εκτροχιασμού των δημοσίων
οικονομικών και σαν αποτέλε-

σμα εγκληματικών λαθών των
τραπεζών και των θεσμών ,
αλλά και λόγω σοβαρής ανεπάρκειας μέτρων από την
κυβέρνηση Χριστόφια, που
πίστευε πως η Κύπρος δεν θα
επηρεαζόταν , υπήρξε μια
καταστροφική πορεία της
οικονομίας, κυρίαρχο σημείο
της οποίας ήταν η πολύχρονη

οικονομίας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στα χρόνια της κρίσης το συνδικαλιστικό Κίνημα συμπεριφέρθηκε με υπευθυνότητα.
Μέσα σε πνεύμα συναίνεσης
και ευθύνης βοηθήσαμε τις
κυβερνήσεις, Χριστόφια / Ανα-

σεις, ως αποτέλεσμα της μείωσης των μισθών την τελευταία
τριετία. «Αυτή την κερδοφορία
την χρειάζονται οι επιχειρήσεις γιατί η πιστωτική επέκταση είναι αναιμική και δεν έχουν
άλλες πηγές χρηματοδότησης», ανέφερε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Είναι φανερό ότι οι εργαζόμε-

μονάδας. Είναι ευχάριστο και
ενθαρρυντικό ότι, το μεγάλο
μέρος των εργοδοτών – που
σέβονται και εκτιμούν το προσωπικό τους – ανταποκρίνονται θετικά.
Υπάρχει όμως και η άλλη όψη
του νομίσματος. Αρκετοί εργοδότες μιλούν με τρόπο απαξιωτικό για τις διεκδικήσεις
των εργαζομένων, ενθαρρυνόμενοι από σχετικές δηλώσεις
πολιτικών και άλλων φορέων,
που ατυχώς πιστεύουν πως θα
πετύχουν την ευρωστία της
κυπριακής οικονομίας μέσα
από τη συρρίκνωση της
μισθωτής εργασίας, την ώρα
που κάποιοι άλλοι κλέβουν τα
δημόσια ταμεία και το δημόσιο
πλούτο, αθλούμενοι είτε στη
φοροδιαφυγή είτε στα ποικίλα
σκάνδαλα που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της καθημερινής επικαιρότητας, προκαλώντας ανεπανόρθωτα το
δημόσιο αίσθημα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ύφεση, η αύξηση της ανεργίας,
το αδίστακτο κούρεμα των
καταθέσεων με διαταγή των
ισχυρών δυνάμεων των Βρυξελών και η υποταγή της χώρας
στη σκληρότητα του Μνημονίου και της Τρόικας.
Η Κύπρος μετατρέπεται σε πει-

στασιάδη, να διαχειριστούν τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν, αποδεχόμενοι ακόμα
και μειώσεις μισθών και άλλων
ωφελημάτων σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η λαίλαπα
της ανεργίας και να διασωθούν θέσεις εργασίας. Αποδεχθήκαμε παγοποίηση της ΑΤΑ

• Η ευοίωνες οι κοινωνικοοικονομικές προοπτικές
στη Μεταμνημονιακή εποχή.
• Προσήλωση στην Τριμερή Συνεργασία
και στον σεβασμό των εργασιακών θεσμίων
• Προέχει η εδραίωση της εργατικής ειρήνης
και η θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων
ραματόζωο στα εργαστήρια
των Βρυξελών, το μπέϊλ ιν
δοκιμάζεται, πετυχαίνει και
γίνεται πανηγυρικά ευρωπαϊκή
πολιτική, η οποία θα εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις τράπεζες που στο μέλλον δεν θα
μπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους.

ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες
που η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες Αρχές καταβάλλουν για
πάταξη της διαφθοράς και την
εξιχνίαση των εγκλημάτων που
έχουν διαπραχθεί σε βάρος του
κυπριακού λαού.
Απαιτούμε από τις αρμόδιες
εισαγγελικές και αστυνομικές
Αρχές να ολοκληρώσουν το
ταχύτερο το ανακριτικό έργο
και να οδηγήσουν ενώπιον της
δικαιοσύνης – για παραδειγματική και τεκμηριωμένη τιμωρία – όσους ενέχονται στην
καταστροφή της κυπριακής

νοι τα τελευταία χρόνια μέσα
από τις θυσίες τους, μισθολογικές και άλλες, στήριξαν και
υποστήριξαν τις κυπριακές
επιχειρήσεις και συνέβαλαν
στην απαιτούμενη ρευστότητα
τους.
Σήμερα που αρχίσαμε να βιώνουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η ΣΕΚ καταβάλλει
προσπάθεια για μια διορθωτική πορεία, στοχεύοντας στην
επαναφορά των μισθών και
ωφελημάτων στα προ κρίσης
επίπεδα, λαμβάνοντας πάντοτε σοβαρά υπόψη τα επιμέρους
οικονομικά δεδομένα κάθε
ξεχωριστής επιχειρηματικής

Η αγορά εργασίας χρειάζεται
διορθωτικές παρεμβάσεις για
να σταματήσουν κάποιοι επιτήδειοι – που δυστυχώς δεν
είναι λίγοι- να εκμεταλλεύονται την κρίση εις βάρος των
εργαζομένων. Ως μέτρο θεραπείας πιστεύουμε ότι, πρέπει
να δοθεί νομική υπόσταση στις
συλλογικές συμβάσεις και να
εφαρμοστεί ο νόμος για την
Ίση Μεταχείριση στην απασχόληση. Χαιρετίζουμε τις διαβεβαιώσεις της υπουργού Εργασίας ότι το νομοσχέδιο για την
Ίση Μεταχείριση είναι έτοιμο
και θα κατατεθεί στη νέα
βουλή.

και σιωπηρά ανεχθήκαμε τη
συρρίκνωση του κοινωνικού
κράτους και τη βαριά φορολογία της εργατικής τάξης με
υποχρεωτική εισφορά προς το
κράτος από τους εργαζόμενους του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα

Πολλά προβλήματα απασχολούν την καθημερινή ζωή των
πολιτών αναμένοντας σοβαρή διαχείριση, με πρώτο στην ημερήσια διάταξη το πολυσυζητημένο θέμα της εισαγωγής του
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ).

Δυστυχώς, η υπεύθυνη στάση
που τηρήσαμε παρεξηγήθηκε
από αρκετούς εργοδότες οι
οποίοι προχώρησαν σε σοβαρές παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων και σε αδικαιολόγητες απολύσεις του προσωπικού τους. Στόχος όλων
αυτών των κινήσεων ήταν ο
εύκολος και γρήγορος πλουτισμός και η αύξηση των κερδών
μέσα από τη θυματοποίηση
των εργαζομένων.

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλει τον τελευταίο
καιρό ο νυν υπουργός Υγείας για την εισαγωγή μονοασφαλιστικού Σχεδίου. Χαιρετίζουμε και τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου. Ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο θα χαράξει τον οδικό χάρτη
της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι,
γιατί η εμπειρία των τελευταίων χρόνων αυτό μας επιβάλλει.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
τελευταίες χειμερινές της προβλέψεις για την Κύπρο, διαπίστωσε υψηλά περιθώρια κέρδους στις κυπριακές επιχειρή-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Παρά το πολύπλευρο έργο που έχει παράξει ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας, το Γενικό Σχέδιο Υγείας δεν έχει ακόμη
εφαρμοστεί, γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις απεδείχθησαν
ιδιαίτερα επιφυλακτικές και ανεπαρκείς στην προώθηση του
συγκεκριμένου θέματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουμε και για τα όσα τροχιοδρομούνται αναφορικά με τις αποκρατικοποιήσεις Ημικρατικών
Οργανισμών.
Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να προσέλθει σε διάλογο, να λάβει
σοβαρά υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε Οργανισμού, να
προχωρήσει σε αποφάσεις για εκσυγχρονισμό και απόκομματικοποίηση τους και να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα τους
κατά τρόπο που θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την
παραγωγικότητα τους προς όφελος της χώρας και του κοινωνικού συνόλου.
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Τ

ο 330μ.Χ.ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα
της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας
στην
Κωνσταντινούπολη
ιδρύοντας το Βυζάντιο με
στόχο να δημιουργηθεί μία χριστιανική πολιτεία πιστεύοντας ότι μόνο με την αγάπη
του Χριστιανισμού θα ειρήνευε
και θα ενωνόταν ο κόσμος. Μ'
αυτόν τον τρόπο η Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία που είχε διαδεχθεί την αυτοκρατορία του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα συνεχιζόταν με κέντρο εκ νέου τον
Ελληνισμό, διότι από τον 7ο
αιώνα η Βυζαντινή αυτοκρατορία είχε καθαρά Ελληνικό
χαρακτήρα. Οι διανοούμενοι
εκείνης της εποχής θεωρούσαν
ότι το Βυζάντιο-Ρωμανία
συνέδεε τον αρχαίο με τον νεώτερο Ελληνισμό. Ως Βυζαντινούς οι ιστορικοί εννοούν τους
Έλληνες, διότι πράγματι ήταν
Έλληνες και η αυτοκρατορία
τους ήταν η πλέον κραταιά του
κόσμου! Επί 9 αιώνες η Πόλη
υπήρξε η ακμάζουσα πρωτεύουσα και το πρότυπο του χριστιανικού πολιτισμού, πριν
αλωθεί αρχικά από τους Φράγκους και τελειωτικά από τους
Τούρκους.
Η Κωνσταντινούπολη ήταν
γνωστή ως η πλουσιότερη
πόλη του κόσμου. Ο πλούτος
της τεράστιος. Μια πόλη από
χρυσό, ασήμι, μετάξια, κοσμήματα κ.α. Διαφύλαττε σπουδαία έργα τέχνης ακόμα και
από την αρχαία Ελλάδα. Ήταν
η Θεοφρούρητη Βασιλίδα των
πόλεων. Η θεία πολιτεία. Η
Ιερή και ένδοξη Ελληνική Πόλη.
Η μεγάλη Χριστιανική πρωτεύουσα. Η μεγαλοπρεπής Κωνσταντινούπολη, οχυρωμένη με πανύψηλα
τείχη.
Εθεω-

29 ΜΑΪΟΥ 1453

Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΕ ΑΔΟΞΑ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Από τις στάχτες της Βασιλεύουσας αναδύθηκε μια νέα αυτοκρατορία, η Οθωμανική η οποία
έμελλε να καταδυναστεύει όχι μόνον τον Ελληνισμό αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη
• Ιστορική διαδρομή
από την οικοδόμηση
μέχρι την πτώση

κράτους που προστάτευε την
Ορθοδοξία και απεδείχθη εν
τέλει ότι εκείνη ήταν ο στόχος!
Εκ των ένδον άρχισε να φθείρετε η κοινωνία της Πόλης που
σταδιακά παρήκμαζε ηθικά και
πνευματικά.

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ

λαούς, που μόνο η «φράγκικη
δυτική» προπαγάνδα και
κάποιοι «δικοί» μας νεογενίτσαροι παραβλέπουν μέχρι
σήμερα με συκοφαντικό τρόπο,
γι αυτό ανέκαθεν έκαναν όλοι
τα σχέδια τους για το πως θα
την κατακτήσουν και κυρίως
πως δεν θα επιτρέψουν την
αναβίωσή της! Η φραγκοκρατούμενη Δύση επεδίωκε ανέκαθεν να υποτάξει την Ανατολή
καθώς και ολόκληρη την Ευρώπη στην παπική αυθεντία. Οι
λαοί της Δύσεως κατάντησαν
σχισματικοί γιατί η Ορθόδοξη
Ανατολή που ήταν η κοιτίδα
του Γένους των Ελλήνων, δεν
δεχόταν το οικουμενικό πρωτείο του πάπα και τις παρατυπίες του. Αλλά και οι μουσουλμάνοι έβλεπαν την αυτοκρατορία των Ρωμηών σαν κάτι το
ιερό, σαν «χρυσό
νόμισμα»!

δημιουργηθούν πολλές λατινοκρατούμενες περιοχές στην
Ανατολή. Κατά την πρώτη

√ Η άλωση της Πόλης

ήταν άλωση του Ελληνισμού. Από τότε η
Κωνσταντινούπολη
δεν έπαψε ποτέ να
αποτελεί εθνικό και
θρησκευτικό σύμβολο

Στο διάστημα που μεσολάβησε
μέχρι την Άλωση από τους
Τούρκους (1453), είχε αποσυντεθεί πλήρως το οικονομικοκοινωνικό σύστημα της αυτοκρατορίας. Οι Σελτζούκοι
Τούρκοι που το 1071 νίκησαν
τον Βυζαντινό στρατό στο
Matzikert, κατέλαβαν σταδιακά
πολλές επαρχίες της Μικράς
Ασίας. Στη συνέχεια η δύναμη
των Οθωμανών που αρχικά
ήταν μια ολιγάριθμη νομαδική
φυλή της κεντρικής Ασίας με
μογγολική «κουλτούρα», που
όμως μετουσίωνε τον βαρβαρισμό της Ασίας και εγκαταστάθηκε στην Ανατολία, βρήκε
αντίσταση μονάχα από τον
χριστιανικό κόσμο της ελληνό-

7

φωνης Ορθοδόξου Ανατολής
και της Ρωμαιοκαθολικής
Δύσης, που όμως ήταν διαιρημένοι. Οι μουσουλμάνοι αυξανόντουσαν ολοένα, διαθέτοντας στρατό Γενιτσάρων δηλ.
Ελλήνων βιαίως απαγμένων
που
εξισλαμίσθηκαν
και
φανατίστηκαν σε έσχατο
σημείο. Η τουρκική ισχύς εξαπλωνόταν, τότε που το Ελληνικό Γένος παρέπαιε πολιτικά,
αλλά πνευματικά η πεμπτουσία της Ορθοδοξίας που ήταν
ο τρόπος ζωής του, κράτησε
τον ψυχισμό του ακόμα και
μέσα στην επακολουθούσα
σκλαβιά που την έβλεπε ως
δοκιμασία, αναμένοντας την
λευτεριά. Το 1438-39 στη
σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας
επιχειρήθηκε η ένωση Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Οι
βυζαντινοί διανοούμενοι δεν
δέχτηκαν την βοήθεια των
Δυτικών (η οποία δεν θα
περιόριζε τους Τούρκους),
διότι δεν θα διαφυλασσόταν η
Εκκλησία και ο Ελληνικός λαός,
ενώ μέσα στην τουρκιά διαφυλάχθηκαν παρά τις απώλειες,
τις συμφορές και την σκλαβιά
400 ετών. Πριν από την Άλωση
υπήρξαν προστριβές ενωτικών
και ανθενωτικών, αλλά επικράτησε η θέση ότι καλύτερα
να υποταχθούν στο τουρμπάνι
του σουλτάνου παρά στην
τιάρα του πάπα.

αυτή άλωση, ιδιαιτέρως οι
Φλαμανδοί και οι Γάλλοι έκλεβαν και ότι δεν μπορούσαν να
το κλέψουν το κατέστρεφαν.
Σταματούσαν μόνο για να βιάσουν και να σκοτώσουν. Σπίτια, Εκκλησίες, μοναστήρια,
βιβλιοθήκες, έγιναν βορά
στους άξεστους. Η Αγιά Σοφιά
λεηλατήθηκε και όλα αυτά
περατώθηκαν υποτίθεται από
«χριστιανούς». Οι σταυροφόροι είχαν αφήσει μόνο ερείπια.
Έκτοτε, επήλθε η παρακμή του

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ρείτο Παράδεισος, όπου συνυπήρχαν η Νέα Ρώμη και η Νέα
Ιερουσαλήμ. Η λαμπρότητα, η
αίγλη, το κάλος και το γόητρο
του Βυζαντινού κράτους ήταν
μεγαλειώδη. Οι αυτοκράτορες
στο σύνολό τους, δεν άφηναν
«ουδέν αρρύθμιστον». Οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά,
στρατιωτικά, η αυτοκρατορία
ήταν αξιοζήλευτη. Αξιοσημείωτες είναι οι περιγραφές
Ρώσων για την Πόλη: «.λαμπρή
και όλη ευφροσύνης πλήρης
και εν πάσι καιροίς ηύξανε και
επληθύνετο και πάσι τοις
καλοίς ήνθει και έλαμπεν εν
πάσαις πόλεσι, ως μέγας
ήλιος.». Αν και δεν έλειψαν οι
παρανομίες Βασιλέων και
Πατριαρχών, υπήρξαν όμως
Βασιλείς και Πατριάρχες που
αγίασαν!
Ήταν πρότυπο για όλους τους

ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΤΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ
Οι πολιορκήσεις της Κωνσταντινούπολης και οι συχνές επιθέσεις Γότθων, Αβάρων, Βουλγάρων, Ρώσων κ.α. απολίτιστων, πρωτόγονων, αρπακτικών λαών την εξουθένωσαν
ολοσχερώς. Το 1204 οι σταυροφόροι (Γάλλοι, Γερμανοί,
Ιταλοί.) με την πρόφαση ότι θα
απελευθέρωναν από τους Σελτζούκους Τούρκους τους Αγίους Τόπους, βρέθηκαν στην
Πόλη την οποία διέλυσαν
κυριολεκτικά υπό την καθοδήγηση του πάπα που ήθελε να
την υποδουλώσει, επιβάλλοντας για τα επόμενα 57 χρόνια
Λατίνο αυτοκράτορα, διεισδύοντας έτσι ο λατινισμός στα
εδάφη της «χριστιανικής βασιλείας», με αποτέλεσμα να

Οι Τούρκοι το 1453 εφορμούν στην Κωνσταντινούπολη από πλεονεξία για να αρπάξουν και
για να κάνουν επίδειξη δυνάμεως παίρνοντας
την Βασιλεύουσα. Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ είχε
στρατοπεδεύσει έξω απ' τα τείχη της Πόλης,
πολιορκώντας την για 6 εβδομάδες. Απ'
αυτούς, μόνο οι 12.000 Γενίτσαροι, τα παιδιά
των Χριστιανών που είχαν τουρκέψει, ήταν
έτοιμοι να πολεμήσουν εναντίον των Ελλήνων
δηλ. κατά του ιδίου αίματός τους! Την Πόλη
υπερασπιζόντουσαν 7.000 αμυνόμενοι στρατιώτες υπό του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ του Παλαιολόγου, που στις δύσκολες στιγμές του προτάθηκε να διαφύγει αλλά αρνήθηκε λέγοντας:
«.πώς να αφήσω τις Εκκλησιές, τον Κύριό μας
και τους υπηρέτες του κληρικούς, και το θρόνο,
και το λαό μου σε τέτοιο κακό.»! Οι Τούρκοι θα
πραγματοποιούσαν την τελευταία επίθεση
στις 29 Μαΐου 1453. Αν αποτύγχαναν ξανά, θα
εγκατέλειπαν την Πόλη. Την αυγή άρχισε η επίθεση. Στις 8 το πρωΐ οι Τούρκοι είχαν μπεί από
τα τείχη. Ο Κωνσταντίνος έκανε το παν για να
αποφευχθεί το πάρσιμο της Βασιλεύουσας.
Μαχόταν μέχρι τέλους. Χαρακτηριστική είναι η

τελευταία κραυγή του Μαρμαρωμένου Βασιλιά
βλέποντας ότι πλησίαζε το τέλος της αυτοκρατορίας: «ουκ εστι τις των Χριστιανών του
λαβείν την κεφαλήν απ' εμού;». Είχε αρχίσει η
τριήμερη λεηλασία. Η Πόλις εάλω! Συνέλαβαν
κάθε ηλικίας ανθρώπους για να τους πουλήσουν σκλάβους. Η Αγιά Σοφιά μετατράπηκε σε
τζαμί. «Ω πόλις, πόλις, πόλεων πασών κεφαλή! Ω πόλις, πόλις, κέντρον των τεσσάρων του
κόσμου μερών! Ω πόλις, πόλις, Χριστιανών
καύχημα και βαρβάρων αφανισμός...» (θρήνος
Δούκα). Η Άλωση της Πόλης ήταν Άλωση του
Ελληνισμού. Από τότε η Κωνσταντινούπολη δεν
έπαψε ποτέ να είναι μέχρι και σήμερα για τους
Έλληνες εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο.
Μέσα σαυτό το σκηνικό, η εκκλησία διέσωσε
τον πολιτισμό των Ελλήνων που πυρήνας του
ήταν η Ελληνική παιδεία με την διαφορά σε
σχέση με το παρελθόν ήταν ότι δεν ανεδείκνυε
σοφούς, αλλά Αγίους. Απ' τα μέσα του 17ου
αιώνα ο Ελληνισμός αναπτύσσεται ως «κράτος
εν κράτει». Άντεξε και επέζησε με θαυμαστό
τρόπο μετά την Άλωση του 1453 μέχρι που
ελευθερώθηκε το 1826.
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• Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ γύρισε νέα σελίδα για το Κίνημα

ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΛΛΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ
Η ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Μ

ια νέα εποχή στα συνδικαλιστικά δρώμενα του
τόπου σηματοδότησε το 28ο
Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ,

το οποίο εξέλεξε την νέα του
ηγεσία.
Η νεοσύστατη πενταμελής
γραμματεία θα κληθεί στην

μεταμνημονιακή εποχή να
θωρακίσει τους εργαζόμενους
που αποτελούν την ραχοκοκκαλιά και την ατμομηχανή της

οικονομίας. Οι εργασίες του
συνεδρίου
ξεκίνησαν
την
Τετάρτη 25 Μαϊου, στην
παρουσία του προέδρου της

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Μπορούμε από μόνοι μας να νοικοκυρευτούμε

Ε

κφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς το συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο με υπευθυνότητα συνεργάστηκε στις δύσκολες
ώρες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και να μετατρέψουμε την
κρίση σε ευκαιρία. Και αυτό ήταν που συνέβαλε και βοήθησε
ώστε αντί περικοπών σε μισθούς να δημιουργηθούν οι προοπτικές για να περάσουμε στο ΕΕΕ, να δημιουργηθούν συνθήκες που
για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια επιτέλους δίδουν ρυθμούς
ανάπτυξης – πέρσι 1,6%, το πρώτο τρίμηνο του 2016 2,7%, κάτι
που συνδυάζεται και με την ευθύνη και τη διεκδίκηση.
Υπενθυμίζω ότι ακριβώς ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των
οικονομικών, αλλά και της παρέμβασης που έγινε από πλευράς
της Υπουργού Εργασίας, υπογραφήκαν σημαντικές συλλογικές συμβάσεις που στο παρελθόν θεωρείτο
αδύνατο λόγω και των συνθηκών
που επικρατούσαν να επιτευχθούν
με τους ξενοδόχους και όχι μόνον.
Θα έχει την ευκαιρία να κάνει εκτενή αναφορά η Υπουργός αύριο
κατά τη δική της παρέμβαση.
Αυτό που από δικής μου πλευράς
θέλω να σας βεβαιώσω είναι πως
με απόλυτο αίσθημα ευθύνης,
όπως πολιτευτήκαμε μέχρι σήμερα,
έτσι και θα συνεχίσουμε. Θα προσπαθούμε να αποκαθιστούμε
δικαιώματα των εργαζομένων με
την πρόοδο που θα παρατηρείται
στην οικονομία, γι’ αυτό και η
άδικη, ως αποτέλεσμα των συνθηκών, εισφορά που επιβλήθηκε στο
παρελθόν στο τέλος του χρόνου
τερματίζεται και αναφέρομαι στην έκτακτη εισφορά προς την
Άμυνα. Είναι περίπου 80 εκατ. ευρώ που θα επιστραφούν στους
εργαζομένους και σίγουρα στην ευρύτερη οικονομία, είναι μια
σημαντική συμβολή.
Είμαι βέβαιος ότι και οι ίδιοι καταγράφετε τη σταδιακή μείωση
της ανεργίας. Το πρώτο τετράμηνο του 2016 παρατηρείται μια
μείωση της ανεργίας από το 16,2% στο 12,1%, μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις όσον αφορά στον πίνακα ανέργων σε όλη την
Ευρώπη.
Δεν θεωρώ ότι το 12% είναι χαμηλό, δεν θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα, αντίθετα λέγω, η προσπάθεια πρέπει να
συνεχιστεί γι’ αυτό και με υπευθυνότητα θα πολιτευτούμε κατά
τρόπο που θα μας επιτρέψει να παρακολουθούμε τη συνεχή
πτώση μέχρι να φτάσουμε τα επίπεδα που κάποτε βιώναμε και
ήταν ρυθμοί πλήρους απασχόλησης.
Θέλω την ίδια στιγμή να σας βεβαιώσω πως μέσα από τις
μεταρρυθμίσεις, μέσα από κίνητρα, μέσα από τη νοικοκυρεμένη
πολιτική που θα ακολουθήσουμε η ανάκαμψη αλλά και η επανεκκίνηση της οικονομίας που παρατηρείται θέλω να πιστεύω
ότι θα συνεχίσει με ψηλότερους ρυθμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε πραγματικά λελογισμένα αυτό που

θέλουμε να βιώνει ο καθένας.
Μέσα ακριβώς από αυτές τις πολιτικές, τις πολιτικές της σύνεσης και της νοικοκυροσύνης είναι που αποφεύγεται η αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ κάτι που ήταν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
μας και το πετύχαμε, μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση με την
Τρόικα αφού αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε συνεργαζόμενοι και εργαζόμενοι για το καλό της οικονομίας χωρίς να
θέλουμε τον οποιονδήποτε καθοδηγητή ή κηδεμόνα.
Είναι μέσα από αυτές τις πολιτικές που φέτος τον Μάρτη έχουμε απαλλαγεί οριστικά από την κηδεμονία των οποιωνδήποτε.
Μπορούμε από μόνοι μας να νοικοκυρευτούμε και να δημιουργήσουμε και πάλι τις συνθήκες ευημερίας που ο λαός μας επιθυμεί.

Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, προέδρων βουλευτικών
κομμάτων, βουλευτών, Δημάρχων, υπουργών και ηγεσιών
των κοινωνικών εταίρων.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
σε ομιλία που εκφώνησε αφού
έπλεξε το εγκώμιο του απερχόμενου γ.γ. της ΣΕΚ Νίκου Μωϋσέως, διαβεβαίωσε πως η
Κυβέρνηση θα συνεχίσει την
νοικοκυρεμένη πολιτική της για
να συνεχίσει η ανάκαμψη της
οικονομίας. Τόνισε παράλληλα
ότι για το καλό της οικονομίας.
Τόνισε παράλληλα ότι για το
καλό της οικονομίας χρειάζεται μια πραγματική συνέργεια
κράτους εργοδοτών και εργαζομένων. Στην εισηγητική του
ομιλία ο γγ. της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως κατέδειξε την υπευθυνότητα και τη συνετή πολιτική του συνδικαλιστικού κινήματος την εποχή της κρίσης.
Αναφέρθηκε στις θυσίες των
εργαζομένων που στήριξαν τις
Κυπριακές επιχειρήσεις και
συνέβαλαν στην ρευστότητα
τους.
Ο κ. Μωϋσέως καταπιάστηκε
παράλληλα με τα σοβαρά κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα που ταλανίζουν την Κύπρο
και τόνισε ότι η πρόοδος και η
ευημερία των επόμενων ετών
απειλείται από την κακοδιαχείριση, τη διαφθορά και την
ατιμωρησία.

Ανεξίτηλη σφραγίδα του Ν. Μωϋσέως
στο Συνδικαλιστικό Κίνημα
Δέκα δημιουργικά χρόνια ως ηγέτης της ΣΕΚ, αλλά 44 συνολικά
χρόνια προσφοράς στη συντεχνία με την οποία ο φίλος Νίκος
Μωϋσέως έχει κυριολεκτικά ταυτιστεί, αφήνοντας τη σφραγίδα
του στην πορεία της.
Μία σφραγίδα ανεξίτηλη καθώς με την παρουσία και την εν γένει
δράση του προσέδωσε κύρος στο συνδικαλιστικό κίνημα και ανέδειξε τον καθοριστικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει σε σύγχρονες κοινωνίες. Ο Νίκος Μωυσέως ποτέ δεν αντιμετώπισε τον
συνδικαλιστικό του ρόλο, ως απλού φορέα μεταφοράς και υποστήριξης εργατικών αιτημάτων, αλλά ανήγαγε τη συνδικαλιστική δράση σε υψηλότερο επίπεδο συνδέοντας τη φυσιολογική
προώθηση αιτημάτων με τους ευρύτερους κοινωνικούς στόχους
που κατά καιρούς είχαμε θέσει ως χώρα. Αυτό νομίζω είναι το
γεγονός που τον καταξίωσε ως ένα έντιμο και αποτελεσματικό
διαπραγματευτή, όπως επίσης και το γεγονός πως ολοκλήρωνε
την παρέμβασή του πάντοτε συμβάλλοντας με εισηγήσεις για την
υλοποίηση των προτάσεων που με πάθος υποστήριζε.

Παρεμβάσεις στην εναρκτήρια
τελετή του συνεδρίου έκαναν ο
αναπληρωτής γ.γ. της ETUC
Peter Schevver και ο πρόεδρος
της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος. Οι δύο ομιλητές αναφέρθηκαν στην σκληρή δοκιμασία
που υπέστη η Κύπρος από το
κούρεμα και στις οδυνηρές
θυσίες των εργαζομένων που
συνέβαλαν καθοριστικά στην
επανεκκίνηση της οικονομίας.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο
πρόεδρος της TURKSEN Aslan
Bicakli.
Πριν τη λήξη του επίσημου
μέρους του συνεδρίου απονεμήθηκε το χρυσό παράσημο
Μάρκου Δράκου σε αφυπηρετήσαντα μέλη της εκτελεστικής, τον Νίκο Μωϋσέως, Νίκο
Τάμπα, Νίκο Επιστηθίου,
Μιχάλη Καλαφάτη, Δημήτρη
Μιχαήλ.
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Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΓΣΕΕ

Peter Schevvel, αναπληρωτής γγ.. ΣΕΣ

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ε

ίμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι
στην Κύπρο για να χαιρετίσω το
συνέδριο της ΣΕΚ. Με την οργάνωση
σας, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ) διατηρεί άριστες και
ειλικρινείς σχέσεις διαχρονικά. Οι κοινοί αγώνες μας για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και
επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης συνεχίζονται απρόσκοπτα. Ειδικότερα σε τούτη την αδυσώπητη περίοδο
της οικονομικής κρίσης όπου ο βρόγχος
του Μνημονίου σφίγγει ολοένα περισσότερο για την Ελλάδα ενώ οι επιπτώσεις της ύφεσης εξακολουθούν να
πλήττουν τους Κύπριους εργαζόμενους,
επιβάλλεται η μεγιστοποίηση των κοινών προσπαθειών τόσο σε εθνικό όσο
και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοινός στόχος
είναι η δημιουργία καλύτερων συνθηκών απασχόλησης, η αύξηση των θέσεων εργασίας και η κατοχύρωση των
εργατικών δικαιωμάτων τα οποία
επλήγησαν τα τελευταία χρόνια. Είναι
ευχάριστο το γεγονός ότι η Κύπρος
βγήκε από το Μνημόνιο και προχωρεί σε
ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό εκπέμπει
αισιόδοξα μηνύματα για το αύριο των
εργαζομένων της Κύπρου. Δυστυχώς
εμείς στην Ελλάδα με την πρόσφατη

Σ

υπογραφή του 3ου μνημονίου με την
Τρόϊκα τα πράγματα επιδεινώνονται
και ο Ελληνικός λαός βρίσκεται σε απόγνωση. Η προσπάθεια για να δει καλύτερες μέρες ο Ελληνικός λαός όπως και
ο Κυπριακός συνεχίζεται ακατάπαυστα.
Είμαι βέβαιος ότι το συνέδριο σας θα
αποτελέσει αφετηρία για νέους αγώνες
υπέρ των εργατικών δικαίων, αποκατάστασης των χαμένων εισοδημάτων
των εργαζομένων και δίκαιης επίλυσης
του Κυπριακού.

Arslan Bicakli, πρόεδρος ΤURKSEN

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μ

έσω του βήματος του συνεδρίου
σας, εκφράζω την ευαρέσκεια μου
γιατί οι σχέσεις της συντεχνίας μου με
τη ΣΕΚ συνεχίζονται απρόσκοπτα μέσα
σε πνεύμα ειλικρίνειας.
Η TURKSEN, όπως και η δική σας συντεχνία, παραμένει προσκολλημένη στις
αρχές και τις διακηρύξεις του Πανσυνδιαλιστικού φόρουμ Ελληνοκυπριακών
και Τουρκοκυπριακών οργανώσεων για
δίκαιη επίλυση του Κυπριακού στο
πλαίσιο των αρχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η προσπάθεια για λύση και
επανένωση της μορασμένης κοινής
πατρίδας μας συνεχίζεται και εντείνεται προσδοκώντας ότι σύντομα θα
γεφυρωθούν οι διαφορές που χωρίζουν
τις δύο κοινότητες βαδίζοντας χέρι χέρι
στο δρόμο της επανένωσης, της προόδου και της ευημερίας όλων των πολιτών της Κύπρου, και επικράτηση των
Ευρωπαϊκών αξιών σε όλη την επικρά-

9

τεια της νήσου.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η TURKSEN
και η ΣΕΚ θα συνεχίσουν την αγαστή
συνεργασία τους.

ε τούτη τη δύσκολη περίοδο της
οικονομικής ύφεσης και των μείζονων προβλημάτων της τρομοκρατίας
και του μεταναστευτικού. Έχουμε υποχρέωση να παραμείνουμε ως συνδικάτα ενωμένοι και δυνατοί. Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ
- ETUC) παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα και με αποφασιστικές παρεμβάσεις της μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου συμβάλλει στην
προσπάθεια για ενίσχυση του Κοινωνικού κράτους που επλήγει τα τελευταία
χρόνια λόγω της βαθιάς οικονομικής
ύφεσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με
τα συλλογικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενώ εντείνει τη δράση της σε
όλα τα μέτωπα για να ανακοπεί ο τρομοκρατικός εφιάλτης που απειλεί όχι
μόνον την Ευρώπη αλλά και το παγκόσμιο.
Σε συνεργασία με τα συνδικάτα μέλη
της απ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης
προτείνει πραγματικές λύσεις στα
μεγάλα προβλήματα όπως το Μεταναστευτικό, η ανεργία και η περιθωροποίηση των νέων. Σ’ αυτό τον αγώνα,
σ’ αυτή την τιτάνεια προσπάθεια η
ΣΕΚ, ως ενεργό μέλος της ΣΕΣ - ETUC
είναι ουσιαστικός συμπαραστάτης. Η
παρουσία μου στο συνέδριο σας, παρά
το βεβαρημένο μου πρόγραμμα ως
συμμέτοχος στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
διάλογο, αντικατοπτρίζει την εκτίμηση

μου και τον σεβασμό μου προς τη ΣΕΚ
και το σημαντικό έργο που επιτελεί.
Είμαι βέβαιος ότι η Κύπρος μετά την
πρόσφατη έξοδο της από το Μνημόνιο
Συναντήληψης θα βρει το βηματισμό
της και θα προχωρήσει ξανά στην
πορεία της ανάπτυξης, της Κοινωνικής
προόδου και της ευημερίας. Γνωρίζω
ότι η ΣΕΚ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
ταχεία έξοδο από το Μνημόνιο, γι’
αυτό παρακαλώ δεχθείτε τα θερμά
συγχαρητήρια. Είμαι βέβαιος ότι θα
συνεχίσετε την συνδικαλιστική δράση
με υπευθνότητα και διεκδικητικότητα,
για το καλό της Κύπρου και ευρύτερα
των εργαζομένων αλλά και της Ευρωπαϊκής μας οικογένειας στο σύνολο
της.
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Νερό: Τα οφέλη, οι κίνδυνοι και η απειλή της αφυδάτωσης

Το άγχος παχαίνει
τις γυναίκες

Τ

ο άγχος μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό
των γυναικών και να οδηγήσει σε αύξηση του
σωματικού βάρους, αναφέρουν αμερικανοί επιστήμονες.
Σε μελέτη που πραγματοποίησαν με 58 γυναίκες, μέσης
ηλικίας 53 ετών, ανακάλυψαν ότι έκαιγαν πολύ λιγότερες θερμίδες όταν βρίσκονταν αντιμέτωπες με στρεσογόνα γεγονότα.
Επιπλέον, ο οργανισμός τους παρήγαγε περισσότερη
ινσουλίνη, η οποία συμμετέχει στην αποθήκευση σωματικού λίπους, γράφουν στην επιθεώρηση «Biological
Psychiatry» οι ερευνητές από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο (OSU).
Στο πλαίσιο της μελέτης οι ερευνητές
ζήτησαν από τις εθελόντριες να
συμπληρώσουν
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης του στρες και στη συνέχεια να καταναλώσουν ένα γεύμα
των 930 θερμίδων, που περιείχε
πολλά λιπαρά (ήταν 60 γραμμάρια).
Ακολούθησαν μία σειρά από εξετάσεις, διότι οι ερευνητές ήθελαν να
εξακριβώσουν πόση ώρα χρειάζονταν οι γυναίκες για να κάψουν
αυτές τις θερμίδες και τα λίπη.
Επτά ώρες μετά το γεύμα, όσες γυναίκες είχαν αντιμετωπίσει ένα ή περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα στη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου, είχαν κάψει 104 θερμίδες
λιγότερες απ’ όσες οι εθελόντριες δίχως στρες. Αν αυτό
συμβαίνει σε καθημερινή βάση σημαίνει πως οι στρεσαρισμένες γυναίκες θα έχουν πάρει σχεδόν 6 κιλά σε έναν
χρόνο, ακόμα κι αν τρώνε ό,τι και οι συνομήλικές τους
δίχως στρες.
«Η μελέτη μας υποδηλώνει ότι με το πέρασμα του χρόνου το στρες μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού βάρους», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ
Τζάνις Κίκολτ-Γκλέιζερ, καθηγήτρια Ψυχιατρικής &
Ψυχολογίας στο OSU.
Και συνέχισε: «Γνωρίζουμε από παλαιότερες μελέτες
πως όταν κάποιος νιώθει στρες έχει την τάση να διαλέγει τα λάθος τρόφιμα, αλλά η μελέτη μας δείχνει πως
αυτή η κακή επιλογή μπορεί να έχει μεγαλύτερο τίμημα
απ’ ό,τι έως τώρα νομίζαμε, αφού οι περιττές θερμίδες
είναι πολύ πιθανό να αποθηκευτούν στο σώμα». Τα νέα
ευρήματα μπορεί επίσης να εξηγούν γιατί οι άνθρωποι
με αυξημένα επίπεδα στρες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, καταλήγουν οι ερευνητές στο άρθρο
τους.

Η

τάση κάποιου να ανησυχεί για διάφορα πράγματα δείχνει μια ισχυρή
ικανότητα να μπορεί να εξετάσει το
παρελθόν και το μέλλον με απόλυτη
ακρίβεια και αυτό, ίσως, εξηγεί το γιατί
τείνει να είναι, επίσης, πιο ευφυής από
του άλλους, σύμφωνα με μια νέα θεωρία στον τομέα της ψυχολογίας.
Αν και όσοι έχουν αυξημένο άγχος και
μοιάζουν σαν να «ανησυχούν για όλα»
εκλαμβάνονται από τους άλλους στην
εργασία, στην παρέα και στην οικογένεια ως πηγή στρες και άτομα που δεν
εμπιστεύονται τίποτα και κανέναν,
αποδεικνύεται ότι πρόκειται συνήθως
για άτομα που είναι καλύτερα στο να
μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος, από τα λάθη άλλων και στο να
προετοιμάζονται για μελλοντικές απειλές και δυσάρεστες καταστάσεις.
Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει τα
τελευταία χρόνια ότι τα άτομα με ελαφρώς αυξημένο άγχος είναι καλύτερα
στο να καταλαβαίνουν το πότε κάποιος
ψεύδεται και εντοπίζουν πιο γρήγορα
διάφορες απειλές, όπως ο καπνός στο
δωμάτιο που προκαλείται από μια
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Η

αφυδάτωση δεν είναι πολύ
συνηθισμένη στους υγιείς
ανθρώπους. Υπάρχουν όμως και
εξαιρέσεις, όπως οι ηλικιωμένοι,
οι αθλητές που συμμετέχουν σε
πολύ απαιτητικούς αγώνες όπως
οι Μαραθώνιοι και τα νήπια και
τα μικρά παιδιά με σοβαρή διάρροια.

μιο της Βόρειας Καρολίνας στο
Τσάπελ Χιλ. Και αυτό διότι «οι
περισσότερες έως τώρα μελέτες
αφορούν συγκεκριμένα όργανα,
όπως τους νεφρούς ή τους πνεύμονες, και όχι όλα τα συστήματα
του οργανισμού» εξηγεί στην

Το νερό είναι το πιο σημαντικό
στοιχείο της διατροφής μας. Ενας
άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει
σχεδόν δύο μήνες χωρίς φαγητό,
αλλά δίχως νερό θα χάσει τη ζωή
του μέσα σε περίπου επτά ημέρες.
Το νερό αντιπροσωπεύει το 75%
του βάρους σώματος ενός νηπίου
και το 55% του βάρους ενός ηλικιωμένου.
Τα κύτταρά μας δεν λειτουργούν
χωρίς νερό και ο οργανισμός διαθέτει ένα εξελιγμένο, πολύπλοκο
σύστημα για να εξασφαλίζει την
επαρκή παροχή του. Μέρος αυτού
του συστήματος είναι και η δίψα
που συνήθως αποτελεί αξιόπιστη
ένδειξη ότι ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερο νερό. Μία άλλη
ένδειξη είναι το σκούρο χρώμα
των ούρων.

Τα οφέλη
Η καλή ενυδάτωση του οργανισμού παρέχει πολλά οφέλη στην
υγεία. Είναι καλά τεκμηριωμένο
ότι προστατεύει από τη νεφρολιθίαση και υπάρχουν ενδείξεις ότι
καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα και
το ασκησιογενές άσθμα. Μπορεί
επίσης να προστατεύει από
αγγειακά προβλήματα, όπως το
εγκεφαλικό, από την ταχυκαρδία
ή την απότομη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντική για τους πάσχοντες από διαβήτη.
Παρότι το νερό έχει ζωτική σημασία, σχετικά λίγες είναι οι καλά
σχεδιασμένες μελέτες που αφορούν την κατανάλωσή του, κατά
τον δρα Μπάρι Μ. Πόπκιν, καθηγητή Διατροφής στο Πανεπιστή-

Οι κίνδυνοι
Όπως προαναφέρθηκε,
ασκούμενοι και ηλικιωμένοι είναι δύο πληθυσμικές ομάδες που
πρέπει να προσέχουν
πολύ την πρόσληψη
υγρών.

• Παραμένει το πιο σημαντικό
στοιχείο της διατροφής μας
εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς».
Ετσι, δεν υπάρχουν επίσημες
κατευθυντήριες οδηγίες για την
κατανάλωση νερού, η οποία
εξαρτάται από τη διατροφή, το
σωματικό βάρος, το επίπεδο της
φυσικής δραστηριότητας και το
περιβάλλον όπου ζει κανείς.

Η επαρκής πρόσληψη
Το Ινστιτούτο Ιατρικής (ΙΟΜ), ο
συμβουλευτικός οργανισμός των
ΗΠΑ που εκδίδει τις κατευθυντήριες συστάσεις για την κατανάλωση θρεπτικών συστατικών,
αναφέρει ότι η επαρκής πρόσληψη μπορεί να κυμαίνεται από 700
ml (περίπου τρία μέτρια ποτήρια)
την ημέρα για τα νεογέννητα έως
3,8 λίτρα (16 φλιτζάνια) για τις
γυναίκες που τρέφουν αποκλειστικά τα μωρά τους με μητρικό
γάλα. Ωστόσο μπορεί κάποιος να
είναι καλά ενυδατωμένος και με
μικρότερες ποσότητες, προσθέτει.

Ανησυχείτε για όλα; Είστε πιο οξυδερκείς
φωτιά κάπου αλλού. Τώρα, μια νέα
έρευνα επάνω σε 100 φοιτητές από το
πανεπιστήμιο MacEwan, έρχεται να δείξει ότι η γενικευμένη ανησυχία πηγαίνει
χέρι-χέρι με την υψηλότερη νοημοσύνη.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ερωτημα-

θλιψης, στοχασμού, κοινωνικής φοβίας,
ανάλωσης σε παρελθοντικές κοινωνικές
εκδηλώσεις, ψυχικής διάθεσης, λεκτικής
και μη-λεκτικής νοημοσύνης. Το τελευταίο αυτό τεστ ήταν σημαντικό, επειδή
οι ερευνητές θέλησαν να διακρίνουν το
γενικευμένο άγχος από το στιγμιαίο ή
περιστασιακό άγχος και το πώς μπορεί
το κάθε ένα να σχετίζεται με τη νοημοσύνη.
Διαπίστωσαν, ότι, εκείνοι οι οποίοι
αυτο-προσδιορίζονταν ως άτομα που
«ανησυχούν περισσότερο» από το
συνηθισμένο για διάφορα πράγματα, ή
που είπαν ότι έχουν την τάση να αναλογίζονται το αν και κατά γιατί νιώθουν
θλίψη, σημείωσαν υψηλότερα σκορ σε
τεστ λεκτικής νοημοσύνης, που έγιναν
βάση της γνωστής κλίμακας Wechsler
Adult Intelligence Scale.

τολόγια και τεστ για να προσδιορίσουν
το επίπεδο ανησυχίας, άγχους, κατά-

Ο ΙΟΜ διευκρινίζει πως σε αυτές
τις ποσότητες συνυπολογίζονται
κάθε είδους ροφήματα και τρόφιμα που περιέχουν νερό. Στην
πραγματικότητα, ο ΙΟΜ υπολογίζει ότι το νερό των τροφίμων
αντιπροσωπεύει το 20% της ημερήσιας
πρόσληψης
υγρών
του
μέσου
ανθρώπου.

Τα τεστ έδειξαν, όμως, και ότι η «τάση
να αναλώνεται κανείς σε παρελθοντικές
κοινωνικές καταστάσεις» σχετίστηκε

Οι ασκούμενοι πρέπει
να πίνουν άφθονο νερό,
ιδίως όταν προπονούνται σκληρά και η
ζέστη και η υγρασία τούς προκαλούν έντονη εφίδρωση. Θα πρέπει
όμως να προσέχουν να μην το
παρακάνουν: έχουν αναφερθεί
περιστατικά αθλητών που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από
αγώνες όπως ο Μαραθώνιος
διότι ήπιαν περισσότερο νερό απ’
όσο μπορούσαν να διηθήσουν οι
νεφροί τους, με συνέπεια να εκδηλώσουν διόγκωση των κυττάρων
και θανατηφόρα χαμηλά επίπεδα
νατρίου και άλλων ηλεκτρολυτών
στο αίμα.
Η αφυδάτωση επίσης είναι επιζήμια: μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη εγρήγορση, συγκέντρωση,
χρόνους αντίδρασης, μάθηση,
μνήμη, ψυχική διάθεση και λογική
σκέψη και να προκαλέσει πονοκέφαλο, κόπωση και άγχος.
Η αφυδάτωση απειλεί ιδιαιτέρως
τους ηλικιωμένους, των οποίων
όχι μόνο υπολειτουργεί ο μηχανισμός της δίψας, αλλά βασανίζονται από συχνουρία και έτσι μειώνουν την πρόσληψη υγρών –
συνήθεια που μπορεί να αποβεί
μοιραία, κατά τον δρα Πόπκιν.

αρνητικά με την μη-λεκτική νοημοσύνη.
Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι έμεναν περισσότερο σε γεγονότα του παρελθόντος,
σημείωσαν χαμηλότερα σκορ σε τεστ
μη-λεκτικού IQ.
Ένα συγκεκριμένο στατιστικό παράδειγμα από την έρευνα είναι ότι, όπως
προέκυψε από τα τεστ, η λεκτική νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με την ροπή
του ατόμου στο άγχος και την ανησυχία
με στατιστικά σημαντική αξία της
τάξης του 0,19. Μαζί με παράγοντες
όπως η ανάλωση σε παρελθοντικά
γεγονότα, το επίπεδο ψυχικής διάθεσης
και άγχους, η λεκτική νοημοσύνη προσδιόρισε σε ποσοστό 46% της διακύμανση στην ανησυχία.
Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Personality and
Individual Differences.
Ο δρ Howard Gardner εξηγεί ότι το IQ
είναι ένα από τα πολλά είδη νοημοσύνης, και ότι συνήθως βάζουμε προτεραιότητα σε διαφορετικά είδη ανθρώπινης διάνοιας (νοημοσύνης) με την
πάροδο του χρόνου.
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• Ομιλία απερχόμενου γενικού γραμματέα ΣΕΚ Νίκου Μωυσέως

Η ΣΕΚ ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΣΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μόνιμη έγνοια μας η ευρωστία
της Κύπρου και της οικονομίας. Καλούμε γι’ αυτό την
Κυβέρνηση και την πολιτεία
στο σύνολο της να λάβουν,
ανάμεσα σε άλλα, τα πιο κάτω
μέτρα:
- Να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και να εκπονήσουν οδικό
χάρτη για την είσπραξη των
καθυστερημένων φόρων που
συμποσούνται σε εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ.
- Να λάβουν μέτρα για βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας, που αφέθηκε δυστυχώς
στα αζήτητα και είναι το
παραμελημένο παιδί της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.
- Να απλοποιηθούν από την
Κεντρική τράπεζα οι διαδικασίες χρηματοδότησης της
οικονομίας και να βοηθηθούν
οι δανειολήπτες με καλό ιστορικό να εκπονήσουν αναπτυξιακές πολιτικές.
- Να αρχίσει κοινωνικό διάλογο με το συνδικαλιστικό Κίνημα
για το σχεδιασμό μιας γενικής
φορολογικής μεταρρύθμισης,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, η προηγούμενη φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002.
Μια καλή και δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση – που θα πρέπει ασφαλώς να βρίσκεται
μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της Κύπρου – θα δώσει
ανάσες στους πολίτες και θα
βοηθήσει την πραγματική
οικονομία.
Όσον αφορά τις πολιτικές για
μείωση και συγκράτηση της
ανεργίας θα πρέπει να υλοποιηθούν τα αναπτυξιακά έργα

που εξήγγειλε – ανά επαρχία –
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η υλοποίηση τους θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα θα πρέπει
να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για απλοποίηση
πολεοδομικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών του
δημοσίου τομέα, να προχωρήσει τάχιστα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ώστε να βοηθηθεί η
ιδιωτική πρωτοβουλία να
προχωρήσει σε κάθε μορφή
ανάπτυξης.
Μείωση της γραφειοκρατίας
και εκσυγχρονισμός του κράτους θα συμβάλουν και στην
προσέλκυση ντόπιων και
ξένων επενδύσεων.

μως προβλέπεται και εκτιμάται πως το 2016 ο ρυθμός
ανάπτυξης θα ξεπεράσει το
2%.
Αυτή η εξέλιξη, παράλληλα με
την έξοδο της χώρας από το
σκληρό Τροϊκανό Μνημόνιο,
δημιουργούν σχετική αισιοδοξία.
Η έξοδος της Κύπρου από το
Μνημόνιο είναι ήδη ένα γεγονός, όμως η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση. Τα ποσοστά
ανεργίας είναι ψηλά και τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια απει-

από το 15% στο 19%, επιβολή
φόρων κατανάλωσης και
δέχθηκε με πόνο ψυχής το βίαιο
κούρεμα των καταθέσεων σε
μια προσπάθεια να σωθεί το
αμαρτωλό τραπεζικό σύστημα.
Ένας άλλος παράγοντας που
συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωση του Μνημονίου ήταν
η συνεργασία που υπήρξε ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις
στο κοινοβούλιο, που έστω και
με πλειοψηφία ενέκριναν τα
διάφορα μνημονιακά νομοσχέδια, αρκετά από τα οποία –
δυστυχώς – δεν αποτελούσαν

Στα ίδια πλαίσια πρέπει να
επανεξεταστεί η πολιτική
απασχόλησης αλλοδαπών και
κοινοτικών εργατών και τέλος,
να επεκταθεί η περίοδος παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους έξι στους εννέα
μήνες. Να εντατικοποιηθεί η
επανεκπαίδευση των ανέργων
με στόχο την επανατοποθέτηση τους στην αγορά εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, όπως είναι γνωστό,
ολοκληρώνεται η 44χρονη συνδικαλιστική μου δραστηριότητα.

• Υπέρτατη αναγκαιότητα της νέας εποχής η ρύθμιση
της αγοράς εργασίας και η νομική υπόσταση
των συλλογικών συμβάσεων

Μετά από 14 συνεχόμενα τρίμηνα βαθιάς ύφεσης, στις
αρχές του 2015 άρχισε να
δημιουργείται θετική ανάπτυξη, η οποία, υπό προϋποθέσεις, αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία. Επισή-

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Θα ήταν σοβαρή παράλειψη μου να μην αναφερθώ στο εθνικό μας ζήτημα, το κυπριακό, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει άλυτο σαν αποτέλεσμα της πολύχρονης τουρκικής
αδιαλλαξίας.

λούν την ευρωστία και την
αξιοπιστία του τραπεζικού
συστήματος και της οικονομίας στο σύνολο της.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του
Μνημονίου, συνίσταται κυρίως
στις θυσίες του κυπριακού
λαού που αγόγγυστα αποδέχτηκε τη σκληρότητα των
μέτρων που προηγήθηκαν του
Μνημονίου π.χ. παγοποίηση
μισθών και ΑΤΑ, αύξηση ΦΠΑ

προϊόν διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου.
Η εποχή μετά το Μνημόνιο θα
είναι εξίσου δύσκολη.
Η
Κύπρος θα πρέπει σταδιακά να
εξοφλήσει τα δάνεια που έλαβε
με έσοδα και πόρους που θα
προκύψουν μέσα από την ανάπτυξη.
Για ακόμα μια φορά θέλω να
επαναλάβω ότι η σωστή οικονομική διαχείριση των επόμενων χρόνων δεν απειλείται
από τις οποιεσδήποτε διεκδικήσεις των εργαζομένων, αλλά
απειλείται από το ίδιο το κράτος, αν συνεχίσει να είναι σπάταλο και ανεπρόκοπο, γραφειοκρατικό και δυσκίνητο.

Το κυπριακό, ως μέρος των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, βρίσκεται σε κρίσιμο και οριακό σημείο. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο, χρειάζεται πάνω από όλα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο.
Η ΣΕΚ χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης
λύσης, που θα είναι λειτουργική, θα βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Χρειάζεται πάνω από όλα συναντίληψη και εποικοδομητική
συνεργασία. Η ενότητα είναι αυτή που θα μας βγάλει από τα
σημερινά αδιέξοδα. Η διάσπαση είναι ζημιογόνα και αυτό
αποδείχτηκε περίτρανα σε όλες τις κρίσιμες στιγμές.
Η ΣΕΚ, η οποία σε λίγες ώρες θα εκλέξει τη νέα της ηγεσία,
είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανένωση, μέσω της συνεχούς συνεργασίας της με το Τουρκοκυπριακό συνδικαλιστικό Κίνημα.
Μια συνεργασία που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τις
δραστηριότητες που αναπτύσσει το Πανσυνδικαλιστικό
Φόρουμ στο οποίο μετέχουν όλες οι Ελληνοκυπριακές και
Τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η Κύπρος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της
μετά – μνημονίου εποχής, αν
επικρατήσουν οι αρχές της
αξιοκρατίας, της διαφάνειας
και της αποκατάστασης των
θεσμών που τόσο βάναυσα
έχουν τρωθεί τα τελευταία
χρόνια, πολλές φορές από
τους ίδιους τους ανθρώπους
που εκλέγησαν, είτε διορίσθησαν για να τους προστατεύουν
και να τους υπηρετούν.

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

• Αξιώνουμε τιμωρία των ενόχων και συνενόχων της
οικονομικής τραγωδίας

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΣΗΜΑΔΙΑ

Η πρόοδος και η ευημερία των
επόμενων ετών απειλείται από
την κακοδιαχείριση, τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Ο
λαός αναμένει με ιδιαίτερη
αγωνία τα αποτελέσματα των
ερευνών για την οικονομική
δολοφονία της Κύπρου.

Ο απερχόμενος γενικός γραμματέας
ου κινήματος Νίκος Μωϋσέως συγχαίρει
τον νεοεκλεγέντα γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα

Θέλω να ευχαριστήσω το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΣΕΚ
που μου έδωσε την δυνατότητα
και την ικανοποίηση να το
υπηρετήσω σε όλες σχεδόν τις
βαθμίδες του, για μισό περίπου αιώνα.
Προτού αποχωρήσω, οφείλω
από το επίσημο βήμα του
Συνεδρίου, να αποτίσω φόρο
τιμής και ευγνωμοσύνης σε
όλους εκείνους τους οραματιστές που το 1944 συναθροιζόμενοι στη Λεμεσό, ίδρυσαν τη
ΣΕΚ.
Εύχομαι στη νέα ηγεσία του
Κινήματος κάθε επιτυχία στα
νέα τους καθήκοντα και την
καλώ να διατηρήσουν τη ΣΕΚ
ενωμένη δυνατή και ανεξάρτητη από κάθε κομματική ή άλλη
επιρροή.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Η θέα της θάλασσας διώχνει το άγχος!

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

• Πιο επωφελής και από τη θέα του πρασίνου...

Τ

υχεροί όσοι μένουν πάνω στη θάλασσα ή
έστω τη βλέπουν από μακριά, καθώς,
μεταξύ άλλων, είναι πιο ήρεμοι.
Οι άνθρωποι που, από το σπίτι τους ή το γραφείο τους, βλέπουν τη θάλασσα κάθε μέρα,
έχουν σημαντικά μικρότερο ψυχολογικό στρες,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανο-νεοζηλανδική
επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη βρήκε ότι η θέα της θάλασσας είναι
ανώτερη και από τη θέα του πρασίνου. Όσοι
καθημερινά έβλεπαν δάση ή πάρκα από το
σπίτι τους, δεν είχαν ανάλογο όφελος στην
μείωση του στρες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη
καθηγήτρια γεωγραφίας της υγείας “Αμπερ
Πίρσον του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό
περιοδικό «Health and Place», μελέτησαν τοπογραφικά και ιατρικά στοιχεία για τους κατοίκους της πρωτεύουσας Γουέλιγκτον της Ν.Ζηλανδίας, συσχετίζοντας τη θέα που είχε ο καθένας, με το επίπεδο του
στρες του.

Ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο
εισοδήματος κ.α., η θέα της θάλασσας φάνηκε να
συσχετίζεται θετικά με μια πιο ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Όσον αφορά το πράσινο ή το βουνό, που φαίνεται να
«χάνουν» σε σχέση με τη θάλασσα, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι εν μέρει μπορεί αυτό να οφείλεται στο
ότι οι ίδιοι δεν έκαναν διάκριση ανάμεσα σε φυσικούς
και τεχνητούς χώρους πρασίνου.
Ενώ η θέα της θάλασσας είναι τελείως φυσική, του
πρασίνου συνήθως περιλαμβάνει και ανθρώπινες
κατασκευές ή δραστηριότητες (παιδικές χαρές, γήπεδα, πάρκα κ.α.).
«Ίσως αν συγκρίναμε τη θάλασσα μόνο με παρθένα
δάση, να βρίσκαμε κάτι άλλο», είπε η Πίρσον, η οποία
επίσης ανέφερε ότι είναι ασαφές κατά πόσο η θέα
μιας λίμνης ή ενός ποταμού μειώνει εξίσου το στρες,
όσο η θέα του ωκεανού ή μιας θάλασσας.
Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα μπορεί να ενδιαφέρουν όσους αρχιτέκτονες. ασχολούνται με την χωροταξία των πόλεων.

Ο γιος του Αμπράμοβιτς επενδύει στα αγγούρια

Ο

γιος του ιδιοκτήτη της
Chelsea, Roman Abramovich,
Arkadiy επενδύει σε φάρμα με
αγγούρια, αποτέλεσμα των δραστικών αλλαγών που παρατηρούνται στην ρωσική οικονομία.
Με το ρωσικό εμπάργκο στις
εισαγωγές αγροτικών προϊόντων
από τις χώρες της Ε.Ε. και τις
κυρώσεις της Δύσης, ο αγροτικός
τομέας της Ρωσίας έχει αλλάξει
δραστικά προσανατολισμό, με
τους πλούσιους της χώρας να
επενδύουν στον αγροτικό τομέα
για να βοηθήσουν την χώρα τους.
Ο 22χρονος γιος του Ρώσου μεγιστάνα Roman Abramovich, Arkady,
με περιουσία 7,6 δισ. δολαρίων

πρώτη φορά που επενδύσει στον
αγροτικό τομέα.Εχει επίσης επενδύσει ποσό 3-4 εκατ. δολαρίων σε
θερμοκήπια νότια της Μόσχας.
Και ο γιος του Ρώσου γενικού
εισαγγελέα, Yury Chaika, αποφάσισε να επενδύσει στον αγροτικό
τομέα.
και νούμερο 13 στη λίστα του
Forbes με τους πιο πλούσιους
Ρώσους, αποφάσισε να επενδύσει
σε φάρμα με αγγούρια και ντομάτες στα σύνορα της Ρωσίας με την
Ουκρανία.
Δεν έγινε γνωστό το ποσό της
επένδυσης
του
νεαρού
Abramovich, όμως δεν είναι η

Κ

αι ποιος δεν θυμάται την εμφάνιση της Έλενας
Παπαρίζου στη Eurovision του 2005!

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια με το τραγούδι «My
Number One», κατάφερε να χαρίσει την πρωτιά
στην Ελλάδα, ενώ η εντυπωσιακή της εμφάνιση
στη σκηνή του Κιέβου μοιάζει να έμεινε χαραγμένη
στη μνήμη των θαυμαστών της και όχι μόνο.
Η Έλενα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της
φίλους στα social media μια έκπληξη που τη συγκίνησε ιδιαίτερα και την έκανε να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.
Η ίδια, ανήρτησε τη φωτογραφία της Barbie Έλενας
Παπαρίζου, η οποία σχεδιάστηκε προς τιμήν της
και φιγουράρει στο Ευρωπαϊκό Μουσείο Τέχνης
ABBA στη Σουηδία, το
οποίο είναι αφιερωμένο, στη Eurovision!
Η κούκλα εμφανίζεται
ντυμένη και χτενισμένη
ακριβώς όπως η Έλενα
τη βραδιά του τελικού,
με την ίδια να σχολιάζει την ανάρτησή της
με τα εξής λόγια: «Wow!
Μe as a Barbie»!

Και η οικογένεια του Ρώσου
υπουργού Γεωργίας, Agroholding
ετοιμάζεται να επενδύσει 29,2
εκατ. δολάρια σε φάρμα δημητριακών στο Ροστόφ.

Πρόδωσε … τις πίτσες
για να ληστεύει τράπεζες

H Έλενα Παπαρίζου κυκλοφορεί
σε Barbie!
Φιγουράρει σε μουσείο της Σουηδίας

Τον Μάρτιo του 2016 δημιούργησε
την εταιρεία Agro-Region με ειδίκευση στην καλλιέργεια λαχανικών.
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Διώξτε τα κουνούπια μακριά
με 4 φυσικούς τρόπους

Τ

α κουνούπια είναι οι εχθροί του καλοκαιριού. Ακόμα και αν είστε σκεπασμένοι από
την κορυφή ως τα νύχια, βρίσκουν τρόπο να
χωθούν και να σας ρουφήξουν το αίμα. Μπορεί μερικούς να μην τους αγγίζουν, αλλά
υπάρχουν ορισμένοι που υποφέρουν, μιας
και το κορμί τους είναι «λιβάδι» γι' αυτά.

Σπρέι και ταμπλέτες υπόσχονται να τα διώξουν μακριά, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές
που είναι αναποτελεσματικά. Παράλληλα,
κάποιοι δεν αντέχουν την μυρωδιά αυτών,
κάνοντας την κατάσταση πιο δύσκολη.Για να
μην γίνετε έρμαιο των κουνουπιών, υπάρχουν
λύσεις που δεν σχετίζονται με σπρέι και ταμπλέτες.
1. Φορέστε ανοιχτόχρωμα ρούχα: Ναι μπορεί να
βρίσκουν τον τρόπο να τρυπώνουν, ωστόσο, μπορείτε να τα περιορίσετε φορώντας ανοιχτόχρωμα
ρούχα. Θεωρείται πως τα σκουρόχρωμα ρούχα
«τραβούν» τα κουνούπια. Μάλλον υπάρχει και
άλλος λόγος που το λευκό είναι το χρώμα του
καλοκαιριού.
2. Γεμίστε με λεβάντα: Το αρωματικό αυτό φυτό
έχει την ιδιότητα να απωθεί τα ενοχλητικά έντομα.
Μπορείτε να πάρετε γλαστράκια και να τα βάλετε
στο μπαλκόνι σας ή ένα σπρέι για να βάζετε στο
σώμα σας.
3. Κάντε... αέρα: Ο αέρας διώχνει τα κουνούπια
μακριά. Ακόμα και αν δεν κουνιέται φύλλο, ανοίξτε
το air condition ή τον ανεμιστήρα, για να τα κρατήσετε μακριά.
4. Φάτε σκόρδο: Οταν τρώτε σκόρδο, το άρωμα του
διαχέεται
από
τους
πόρους του δέρματος. Με
αυτόν τον τρόπο απωθούνται τα κουνούπια, μιας
και ενοχλούνται από τη
μυρωδιά. Προσοχή, όμως,
μη διώξετε και τους φίλους
μαζί με τα κουνούπια!

Σοβαρά … αστειάκια

12

Ο

Σχολείο ή φυλακή;

υπουργός του κυβερνώντος κόμματος
κάνει περιοδεία. Επισκέπτεται ένα σχολικό συγκρότημα και ακούει τα παράπονα των
δασκάλων και των μαθητών:
- Κύριε υπουργέ, δεν έχουμε πετρέλαιο για
θέρμανση και έρχεται βαρύς χειμώνας...
- Κύριε υπουργέ, δεν μας χωράνε οι αίθουσες,
τα μισά θρανία είναι χαλασμένα, τα περισσότερα τζάμια είναι σπασμένα...

ε τους απλήρωτους φόρους και τα χρέη του σε δυσθεώρητα ύψη, ιταλός ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Πορτογαλία άφησε στην άκρη τις πίτσες, πήρε ένα ψεύτικο όπλο και
διέπραξε τουλάχιστον 10 ληστείες τραπεζών για να πληρώσει την εφορία.

- Μην ανησυχείτε όλα θα γίνουν το συντομότερο
δυνατόν.

Ο 36χρονος άνδρας, γεννηθείς στη Σικελία κι ιδιοκτήτης δύο
καταχρεωμένων πιτσαριών, ομολόγησε ότι διέπραξε τις
ληστείες με λεία 100.000 ευρώ.

Μπαίνει στην Mερσεντές και πάει στον επόμενο
σταθμό, στις τοπικές φυλακές. Ακούει και εκεί
πολλά παράπονα.

Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της
Δικαιοσύνης μαζί με άλλον έναν ιταλό υπήκοο, ηλικίας 55
ετών, που κατηγορείται ότι είναι συνεργός του. Οι δύο τους,
που δεν χρησιμοποίησαν στην πραγματικότητα βία κι απέφευγαν να μιλήσουν κατά τη διάρκεια των ληστειών τους για
να μην τους προδώσει η προφορά τους επιλέγοντας να
κάνουν κυρίως χειρονομίες, συνελήφθησαν αφού λήστεψαν
τράπεζα στην πόλη Βισέου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η
αστυνομία εντόπισε χρήματα που είχαν κλέψει, γάντια και
ψεύτικα όπλα στο όχημα του ιδιοκτήτη της πιτσαρίας. Ο
αξιωματούχος στο δικαστήριο του Ματοσίνιος, κοντά στο
Πόρτο, δεν θέλησε να σχολιάσει τις εκκρεμείς φορολογικές
υποθέσεις του συλληφθέντα, ωστόσο η εφημερίδα Jornal de
Noticias επικαλέστηκε συνήγορο του κατηγορουμένου, σύμφωνα με τον οποίο «η υπεράσπιση έχει συγκεντρώσει πολλές
αποδείξεις πληρωμών που καταβλήθηκαν την εποχή που
διέπρατταν τις ληστείες». Αναφέρεται μάλιστα ότι με τη λεία
από τα εγκλήματά του ο 36χρονος Ιταλός διευθέτησε ένα
μεγάλο μέρος από τις οφειλές του, ύψους δεκάδων χιλιάδων.

- Κύριε υπουργέ, θέλουμε καλύτερο φαγητό, περισσότερα κλινοσκεπάσματα, πιο πολύ προσωπικό
γιατί δεν επαρκούμε...

Αφού ακούει διάφορα τέτοια, τους λέει:

- Θα γίνουν όλα όσα ζητάτε, μην ανησυχείτε.
Μπαίνει στην Μερσεντές και καθώς φεύγουν αρχίζει να δίνει οδηγίες στον γραμματέα του.
- Λοιπόν, Κωστάκη. Στο σχολείο στείλε ένα συνεργείο να μπαλώσει μερικές τρύπες, και να βάλει
μερικά τζάμια, αλλά τίποτε άλλο. Μετά στείλε ένα
συνεργείο στις φυλακές να φτιάξει: πισίνα, χαμάμ,
τζακούζι, σάουνα, αίθουσα για διασκέδαση με
50άρα τηλεόραση, φλίπερ...
Μένει κάγκελο ο γραμματέας.
- Μα κύριε υπουργέ, τί είναι αυτά που λέτε;
Και απαντά ο υπουργός:
- Κοίτα Κωστάκη. Σχολείο πήγαμε και δεν θα ξαναπάμε. Στην φυλακή όμως σίγουρα θα πάμε... Κατάλαβες;
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5 απλές διατροφικές ελλείψεις που σας κάνουν
να τρώτε περισσότερο

Σ

ας έχει τύχει μετά από ένα
γεύμα να νιώθετε μία πελώρια
λαχτάρα για σοκολάτα; Δεν είναι
τυχαίο! Τα χαμηλά επίπεδα σε ορισμένα μικροσυστατικά (βιταμίνες,
ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά)
μπορούν να σας κάνουν να λαχταράτε οτιδήποτε, από μπριζόλες
μέχρι τσιπς και γαριδάκια.

ση σνακ μπορεί να ρίξουν τα επίπεδα ασβεστίου βάζοντας σας σε
ένα φαύλο κύκλο. ΤΙΡ: Αυξήστε τις
ποσότητες γαλακτοκομικών στη
διατροφή σας (για το ασβέστιο)
και τις ποσότητες ξηρών καρπών,
μπρόκολου και φλούδας πατάτας
(για το μαγνήσιο).

οξύνει τόσο το αίσθημα της πείνας, όσο ότι κοιμίζει τη γεύση.
Αυτό σημαίνει ότι πρόσθετε περισσότερο αλάτι και ζάχαρη στα
φαγητά. TIP: Δεν είναι εύκολο να το
βρείτε. Υπάρχει στα στρείδια, τα
καβούρια, το συκώτι και το σκούρο
κρέας του κοτόπουλου.

2. Βιταμίνες του συμπλέγματος Β

4. Σίδηρος

Και, αντίθετα με ό, τι θέλουμε να
πιστεύουμε, δεν επιθυμούμε πάντα
αυτό που έχει ανάγκη το σώμα μας
(πόση σοκολάτα μπορεί να χρειάζεται ένα κορμί;). Τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου και μαγνήσιου, για
παράδειγμα, μας κάνουν να θέλουμε περισσότερο ένα ντόνατ παρά
ένα άπαχο γιαούρτι.

Είναι απαραίτητες γιατί βοηθούν
το σώμα να αντιμετωπίσει το

Να λοιπόν γιατί αναζητάμε μπιφτέκια και μπριζόλες όταν περιμένουμε περίοδο. Τα
χαμηλά επίπεδα σιδήρου ανοίγουν την
όρεξη. TIP: Θα βρείτε
το σίδηρο που χρειάζεστε στο κρέας αλλά
και σε φυτικές πηγές
όπως αποξηραμένα
φρούτα,
κάσιους,
σπόρους κολοκύθας
και πράσινα φυλλώδη
λαχανικά. Για μεγιστοποίηση της απορρόφησης συνδυάστε
το με βιταμίνη C.

Ο Τζέισον και η Μίρα Κάλτον, διατροφολόγοι και συγγραφείς του
The Micronutrient Miracle (Rodale),
εξηγούν πως οι ελλείψεις σε 5 θρεπτικά συστατικά μπορούν να σας
κάνουν να νιώσετε εντελώς εκτός
ελέγχου μπροστά στο φαγητό.
1. Ασβέστιο και μαγνήσιο
Τα χαμηλά επίπεδα σε αυτά τα δύο
ιχνοστοιχεία -τα οποία συνήθως
συνεργάζονται- σας κάνουν να
έχετε απότομες λαχτάρες για γλυκό
και αλμυρό (σας έχει τύχει να φάτε
πρώτα σοκολάτα και μετά γαριδάκια, έτσι δεν είναι;). Τα χαμηλά
επίπεδα μαγνήσιου πυροδοτούν τη
λαχτάρα για σοκολάτα. Το στρες
αλλά και η υπερβολική κατανάλω-

στρες. Σε περιόδους αυξημένου
στρες ο οργανισμός εξαντλεί τα
αποθέματά του και έτσι σας ωθεί
στο υπερβολικό φαγητό. TIP: Βρίσκονται στο κρέας, τα γαλακτοκομικά, τις μπανάνες, το αβοκάντο,
τον κρόκο του αυγού.
3. Ψευδάργυρος
Συνήθως είναι χαμηλός στους ηλικιωμένους και όσους έχουν αυξημένο στρες. Η έλλειψη τους δεν

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η μέρα είναι δύσκολη, γιατί θα
πρέπει να κάνεις ριζικές αλλαγές στην
πορεία σου. Αν θέλεις να ξεπεράσεις
τις δυσκολίες και μακροπρόθεσμα να
ικανοποιήσεις τα δικά σου θέλω, σταμάτα να κοιτάς συνέχεια αυτά που
θέλουν οι άλλοι και φρόντισε λίγο
παραπάνω τον εαυτό σου. Έχεις κι εσύ
τη δική σου ζωή με τα προβλήματά της,
που κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν.
Ταύρος: Θα νιώσεις αρκετή κούραση
από τις διάφορες υποχρεώσεις που
έχουν συσσωρευτεί και φυσικά θα
αισθάνεσαι αρκετή καταπίεση. Φρόντισε να λάβεις τα κατάλληλα μέτρα για
να αντιμετωπίσεις αυτές τις καταστάσεις με περισσότερη ψυχραιμία. Μην
κάνεις βιαστικές κινήσεις και προπάντων μην εκνευρίζεσαι, γιατί έτσι δεν
θα μπορέσεις να πάρεις τις σωστές
αποφάσεις, που θα σε βγάλουν από τις
καταστάσεις που σε προβληματίζουν.
Δίδυμοι: Αξιοποίησε τις δυνατότητές
σου, για να μπορέσεις να ξεπεράσεις
διάφορα προβλήματα που έχεις. Θέλεις
να ξεφύγεις από την καθημερινότητα,
γιατί η ρουτίνα σε έχει κουράσει αρκετά με τις πολλές υποχρεώσεις και προβλήματα. Μπορείς να περάσεις καλά με
αγαπημένα σου άτομα, κάνοντας θετικές και αισιόδοξες σκέψεις. Πολύ καλή
μέρα για κοινωνικές επαφές.
Καρκίνος: Η μέρα φέρνει κάποια στασιμότητα και αυτά που θέλεις να
πραγματοποιήσεις, ίσως να μην γίνονται ακόμη. Η δυναμικότητα που έχεις
είναι μεγάλη. Μην αφήνεις τις καταστάσεις να σε παίρνουν από κάτω.
Μπορείς να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει. Αν θες να

ξεφύγεις από διάφορα προβλήματα
που σε αγχώνουν και σε εκνευρίζουν,
κάνε κάτι ευχάριστο.
Λέων: Προσπάθησε να συγκεντρωθείς
και να συγκροτηθείς και μην σπαταλάς
τον χρόνο σου σε πράγματα που μπορεί να σε καθυστερήσουν και να σε
πηγαίνουν πίσω σε βασικές υποχρεώσεις σου. Να ξέρεις ότι όλα αυτά είναι
προσωρινά και μπαίνεις σε μια περίοδο που θα είναι πολύ εποικοδομητική.
Οι καταστάσεις θα πηγαίνουν από το
καλό στο καλύτερο.
Παρθένος: Θα πρέπει να αλλάξεις
ριζικά κατευθύνσεις και να ακολουθήσεις μια πιο δυναμική στρατηγική, για
να κατευθύνεις τις καταστάσεις εκεί
που θέλεις εσύ. Βέβαια, όταν λέμε
αλλαγή κατεύθυνσης και αποφασιστικές κινήσεις, εννοείται μέσα στα πλαίσια της λογικής. Απόφυγε να κάνεις
κινήσεις που μπορεί να σε οδηγήσουν
στην υπερβολή.
Ζυγός: Κινήσου με πολύ σοβαρότητα
και βάλε πρόγραμμα, για να μπορέσεις
να πετύχεις τους στόχους σου. Μόνο να
μην στεναχωριέσαι και να μην καταπιέζεσαι. Μην αφήνεις τις καταστάσεις
στην μοίρα τους, κινήσου γρήγορα και
μεθοδικά, για να βγεις από τα αδιέξοδα
που σε έχουν οδηγήσει καταστάσεις, οι
οποίες σε πιέζουν ψυχικά.
Σκορπιός: Δες τι πρέπει να κάνεις και
μην αφήνεις να συσσωρεύονται θέματα
που μπορεί να σε αγχώνουν. Θα ασχοληθείς με θέματα παιδιών ή γενικά με
αγαπημένα άτομα. Μην καταναλώνεσαι τόσο πολύ σε θέματα που δεν έχουν
μεγάλη σημασία για εσένα. Οι υποχρεώσεις που έχεις είναι πάρα πολλές και

5. Ω3
Αν πιάσετε τον εαυτό σας να τηλεφωνάει για πίτσα μία Τρίτη βράδυ
χωρίς λόγο, τότε είναι πιθανό να
έχετε έλλειψη σε Ω3. Η έλλειψη
τους θεωρείται ότι ξυπνάει τη
λαχτάρα για τυρί. TIP: Θα τα βρείτε σε λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και ο τόνος.

πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς
να τα κάνεις όλα μαζί. Λάβε τα μέτρα
σου και όλα θα πάνε καλά.
Τοξότης: Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις
κάποιες καταστάσεις με περισσότερη
ψυχραιμία. Μην αντιδράς έντονα και μη
δημιουργείς άγχος στον εαυτό σου.
Άλλωστε, εσύ είσαι από τα άτομα που
καταφέρνουν πάντα να ελίσσονται και
να συμπεριφέρονται όπως απαιτούν οι
περιστάσεις. Αυτό πρέπει να κάνεις και
τώρα. Με ηρεμία, σύνεση και προγραμματισμό, όλα θα σου πάνε όπως επιθυμείς.
Αιγόκερως: Καλό θα είναι μερικές
φορές να ακούς και τους άλλους, προτού βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Για
να αποφύγεις τις προστριβές που
μπορεί να προκύψουν στο οικογενειακό
σου περιβάλλον, καλό θα είναι να δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό. Μην αφήνεις να διαιωνίζονται καταστάσεις
που σε καταβάλλουν ψυχικά.
Υδροχόος: Η αγωνιστικότητα σου θα
είναι σε υψηλά επίπεδα και με υπομονή
και σωστό προγραμματισμό, θα κάνεις
πραγματικότητα αυτά που έχεις στο
μυαλό σου. Προσπάθησε να είσαι σε
ετοιμότητα κάθε στιγμή, γιατί με την
Αφροδίτη να κάνει την είσοδό της
στους Διδύμους είναι πολλές οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που θα πρέπει
να αξιοποιήσεις.
Ιχθείς: Οι προϋποθέσεις είναι πολύ
καλές για το ζώδιό σου και θα μπορέσεις να βρεις αποτελεσματικές λύσεις
στα θέματα που σε απασχολούν. Η διάθεσή σου βελτιώνεται αισθητά και νιώθεις έτοιμος για όλα.
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OI ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Σαραγλί με ταχίνι και σιρόπι αρμπαρόριζα
Υλικά:

1 πακέτο φύλλο κρούστας
500 γρ. ΤΑΧΙΝΙ
500 γρ καρύδια χοντροτριμμένα
100 γρ. σουσάμι καβουρδισμένο
1 φλ. σπορέλαιο
1/2 φλ. φυτικό βούτυρο λιωμένο, 1 κ.γ κανέλα
Για το σιρόπι
450 γρ ζάχαρη, 400 γρ. νερό, 1 φλούδα λεμόνι
1 κ.σ. χυμό λεμόνι, 2 κλωνάρια αρμπαρόριζα
Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ταχίνι και 1/2 φλ. σπορέλαιο. Ανακατεύουμε σε μπολ τα καρύδια χοντροκομμένα, την κανέλα και το σουσάμι. Απλώνουμε ένα
φύλλο στον πάγκο εργασίας και αλείφουμε με ένα
πινέλο από το μίγμα ταχίνι. Πασπαλίζουμε με το ανακατεμένο καρύδι. Διπλώνουμε στα δύο το φύλλο και το
τυλίγουμε σε σουρωμένο ρολό. Αλείφουμε με ελαιόλαδο
ένα στρογγυλό ταψί και τοποθετούμε κάθε ρολό στο
ταψί μέχρι να φτιάξουμε ένα σαλίγκαρο. Περιχύνουμε
με το λιωμένο φυτικό βούτυρο. Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 160oC και ψήνουμε στις αντιστάσεις
στηνπροτελευταία σχάρα για 45'-50', μέχρι να ροδίσει.
Το βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει.
Για το σιρόπι: Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το νερό, τη
ζάχαρη, την κανέλα και την αρμπαρόριζα και αφήνουμε να σιγοβράσει το σιρόπι για 3'-4'. Προσθέτουμε το
χυμό λεμόνι. Περιχύνουμε το γλυκό και αφήνουμε να
απορροφήσει για επτά ώρες. Κόβουμε και σερβίρουμε.

Σαλάτα με αβοκάντο και βινεγκρέτ αντσούγιας
Υλικά: 1 αβοκάντο σε φέτες 10-12 ντοματίνια κατακόκ-

κινα 2 μικρά μαρούλια τραγανά,όχι
τα εξωτερικά φύλλα 100 γρ.
φλέικς παρμεζάνας ή πεκορίνο
Για τη βινεγκρέτ αντσούγιας:
1/4 φλ. ξίδι 1/3 φλ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. μουστάρδα 1 κ.σ. χυμό
λεμονιού 1 κ.γ. μέλι 1 αντσούγια λίγο αποξηραμένο
σκόρδο
Εκτέλεση:

Βάζουμε όλα τα υλικά για την βινεγκρέτ σε μπλέντερ
και τα πολτοποιούμε. Αφαιρούμε τα εξωτερικά φύλλα
του μαρουλιού. Το κόβουμε στη μέση, λαδώνουμε την
κομμένη πλευρά και τα ακουμπάμε στην καυτή σχάρα
για 2-3. Αναποδογυρίζουμε και ψήνουμε για άλλα 2'.
Σε ρηχή μεγάλη σαλατιέρα βάζουμε τα ψητά μαρούλια
με την κομμένη πλευρά προς τα εμάς. Προσθέτουμε τα
ντοματίνια κομμένα, το αβοκάντο σε φέτες, τα φλέικς
παρμεζάνας και περιχύνουμε με το ντρέσινγκ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΝΙΚΟΣ ΜΩΫΣΕΩΣ, απερχόμενος γ.γ. ΣΕΚ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Α

ισιόδοξη νότα για το αύριο των εργαζομένων και του λαού εξέπεμψε ο απερχόμενος
γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως μιλώντας
στην τελευταία του δημοσιογραφική διάσκεψη
(23 Μαϊου 2016) ως ηγέτης του Κινήματος.
Λίγες μέρες πριν από την αφυπηρέτηση του,

μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση και ανακουφιστούν οι πολίτες από τους πολύ βαριούς
φόρους και πέσει χρήμα στην αγορά θα πάμε
ακόμη καλύτερα» ανέφερε.
Περαιτέρω, συμπλήρωσε ότι η συντεχνία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση της σύμβασης των

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις
με υψηλό αίσθημα ευθύνης

Τ

ο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της αποτελεί ορόσημο για τα
συνδικαλιστικά και κοινωνικοοικονομικά πράγματα της
Κύπρου. Σίγουρα, θα αποτελέσει γιορτή για την πολυφωνία,
την ελεύθερη έκφραση, τη συλλογικότητα, την
καλόπιστη κριτική, τη σύνθεση ιδεών και την κοινωνική συνεργασία.
Χρονικά, η πραγματοποίηση του συνεδρίου συμπίπτει με την ολοκλήρωση του Τροϊκανού Μνημονίου
και την έναρξη της Μεταμνημονιακής εποχής η
οποία θα είναι εξίσου δύσκολη όπως η περίοδος
της βαθιάς οικονομικής ύφεσης που μείωσε το
βιοτικό επίπεδο του λαού και κατακρεούργησε
τους μισθούς και τα ωφελήματα των εργαζομένων. Ασφαλώς, για τη διαχείριση της κατάστασης
υπό το φώς των νέων δεδομένων, χρειάζεται κοινωνική συναίνεση και η μέγιστη συνεργασία ανάμεσα στις πολιτικές, οικονομικές και παραγωγικές
δυνάμεις του τόπου.

Η τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη του Νίκου Μωϋσέως
ως γενικού γραμματέα της ΣΕΚ
υποστήριξε ότι οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της
οικονομίας δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επαναφορά των εργατικών δικαιωμάτων και αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων που έχουν πληγεί υπό την οικονομική
κρίση της τελευταίας πενταετίας.

οικοδόμων, η οποία περιλαμβάνει κάποια
θεσμικά θέματα εν μέσω των όρων εργοδότησης,
όπως είναι η νομική ρύθμιση της συλλογικής
σύμβασης. Εξάλλου, όπως είπε, αυτό είναι το
ζήτημα τώρα διότι η συμφωνία που αφορούσε
τον ξενοδοχειακό κλάδο έκλεισε πριν μήνες.

Χαρακτήρισε ικανοποιητικές τις διαπραγματεύσεις που έγιναν το 2015 και στους πρώτους
μήνες του 2016, ώστε να λάβουν ξανά τα δικαι-

Οδικός χάρτης

• Ανατέλλουν καλύτερες μέρες
για τους εργαζόμενους και το λαό
ώματα τους οι εργαζόμενοι, αυτά που χάθηκαν
στην οικονομική κρίση. Έχουμε πολύ καλές συμφωνίες που επαναφέρουν κοινωνικά ωφελήματα που είχαμε παραχωρήσει λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και επαναφορά αυξήσεων
μισθών. Υπάρχει κατανόηση από τον εργοδοτικό
κόσμο», υπογράμμισε.
Ο κ. Μωϋσέως παρομοίασε ως πλούτο την τριμερή συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο για
την κυπριακή οικονομία, διότι όπως σημείωσε,
δοκιμάστηκε και πέτυχε τα μέγιστα τα τελευταία
χρόνια. Αναφορά έκανε στο οικονομικό θαύμα
του 1974 και της πρόσφατης κρίσης του 2013,
λέγοντας πως η συνιστώσα της τριμερούς
συνεργασίας και του κοινωνικού διαλόγου δούλεψε καταλυτικά για να μην υπάρξουν συγκρούσεις. «Η σταθερότητα της οικονομίας σε τέτοιες
περιόδους είναι πολύ σημαντική. Για αυτό πετύχαμε και βλέπουμε με αισιοδοξία, γιατί καταφέραμε να έχουμε σταθερότητα. Μας εμπιστεύονται οι ξένοι ότι είμαστε υπεύθυνο και σοβαροί.
η οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται, το βιοτικό
μας επίπεδο βελτιώνεται, πιστεύουμε ότι έχουμε

«Τώρα που η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει,
ρίχνοντας χρήμα στην πραγματική αγορά, θα
υπάρξει μια ταχύτερη ανάπτυξη», ανέφερε ο γ.γ.
της ΣΕΚ, λέγοντας επίσης ότι είναι αναγκαία μια
φορολογική μεταρρύθμιση. Όπως εξήγησε, ναι
μεν είναι αναγκαία η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, αλλά δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούν
να αλλάξουν τόσο εύκολα τα έσοδα του κράτους.
Έκανε λόγο για ανάγκη διαλόγου μεταξύ συνδικάτων, εταίρων και υπουργείου Οικονομικών,
έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης
με σκοπό να ελαφρύνουν οι βαριές φορολογίες
που επωμίζονται οι πολίτες σήμερα.

Καινούργια Βουλή
Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο
Μωϋσέως ερωτήθηκε αν η στάση που κρατεί η
ΣΕΚ στα κοινωνικά δρώμενα (εννοώντας τις βουλευτικές εκλογές), είναι μια στάση που πρέπει
να συνεχιστεί. Ανέφερε ότι διαχρονικά η ΣΕΚ δεν
αναμείχθηκε ποτέ στις βουλευτικές εκλογές με
την έννοια στήριξης και υποστήριξης συγκεκριμένων κομμάτων. «Δεν είναι δουλειά της ΣΕΚ να
κομματικοποιείται. Εκπροσωπεί όλους τους
εργαζόμενους και σέβεται τις πολιτικές τους
πεποιθήσεις και προτιμήσεις. Η συντεχνία μας
παρεμβαίνει κυρίως στις προεδρικές εκλογές,
εκεί που κατά τη γνώμη της παρεμβαίνει γιατί
πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει και να καθοδηγήσει τα μέλη της στο να πάρουν τις πιο
σωστές αποφάσεις, κατέληξε.

ΜΕΤΡΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Η ΣΕΚ, όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, θα επιδείξει
υψηλό αίσθημα ευθύνης και τη δέουσα υπευθυνότητα για αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προοπτικών που σηματοδοτεί η έξοδος από το Μνημόνιο. Για να λέμε τα πράγματα με το
όνομα τους, με το Μνημόνιο η χώρα και ο λαός φορτώθηκαν με
επιπρόσθετα δανεικά τα οποία για να αποπληρωθούν χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, ουσιαστική ανάπτυξη, βελτίωση
της παραγωγικότητας, πάταξη της φοροδιαφυγής, περιορισμός της γραφειοκρατίας,
• Αισιοδοξία και ευοίωνες τιθάσευση του σπάταλου
κράτους, εκσυγχρονισμός της
προοπτικές σκιαγραφούν
κρατικής μηχανής σε όλα τα
το αύριο του τόπου
επίπεδα και ελαχιστοποίηση
των κρουσμάτων διαφθοράς
και διαπλοκής που καταδυναστεύουν τον τόπο.
Στη νέα Μεταμνημονιακή εποχή, η ΣΕΚ με νέα εκλελεγμένη ηγεσία
που θα προκύψει μέσα από την ετυμηγορία των 456 συνέδρων,
θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών μέσα σε κλίμα
ειλικρινούς συνεργασίας με τους κοινωνικούς της εταίρους.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΝΕΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Είναι γεγονός ότι η νέα ηγεσία, καλείται να αντιμετωπίσει τις
μεγάλες προκλήσεις της μεταμνημονιακής εποχής σ’ ένα σχετικά ευνοϊκό περιβάλλον λόγω της παρατηρούμενης ανάκαμψης
της οικονομίας. Η πενταετία που πέρασε, ομολογουμένως ήταν
η χειρότερη για τους εργαζόμενους και το λαό των τελευταίων
δεκαετιών. Ως ΣΕΚ, την διαχειριστήκαμε με την μέγιστη ευθύνη
συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού στον περιορισμό των
επιπτώσεων της κρίσης και της επελθούσας οικονομικής καταστροφής.Είμαι βέβαιος ότι μέσα στο νέο περιβάλλον της οικονομικής ανάπτυξης που κάνει δειλά – δειλά την εμφάνιση του,
θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους, τους
πολίτες και τη χώρα.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Στις κορυφαίες προτεραιότητες της ΣΕΚ σ’ αυτή τη χρονική
συγκυρία, είναι :

1 Η σταδιακή ανάκτηση του βιοτικού επιπέδου

και της ποιό-

τητας ζωής που επλήγησαν από την κρίση.

2 Η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που θα αποτρέπουν τη μετανάστευση των νέων.

3Η

θωράκιση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και ο
σεβασμός των εργασιακών θεσμίων.

4 Η σταδιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους με βασικό
πυλώνα την τάχιστη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – 44ΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ
Ύστερα από 44 συνεχούς συνδικαλιστικής δράσης στη ΣΕΚ,
πήρα την απόφαση να συνταξιοδοτηθώ. Ως εκ τούτου, δεν θα
διεκδικήσω τη θέση του γενικού γραμματέα στο αυριανό συνέδριο. Είμαι βέβαιος ότι η νέα ηγεσία θα κρατήσει ψηλά το λάβαρο της ΣΕΚ και του ελεύθερου συνδικαλισμού, για το καλό των
εργαζομένων, της κοινωνίας και της δεινοπαθούσας Κύπρου.

* ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γ.Γ. ΣΕΚ ΝΙΚΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 24 ΜΑΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΣΕΚ
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 762 - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1964

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 12/2016 25/5/2016
100.000..............34696
τΖΑκΠοτ
1.000..................28890
400.....................24550
400.....................29555
400.....................14604
200.....................32699
200.....................53181
200.....................27517
200.....................31747
200.....................21774
200.....................46086
200.....................32647
200.....................32336
200.....................46578
200.....................42310
100.....................59844

100.....................52183
100.....................17652
100.....................20672
100.....................26028
100.....................59608
100.....................17622
100.....................24879
100.....................16254
100.....................26246
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
3495,

7455,

6072,

9449, 3972, 5215
Από €25 οι λήγοντες σε
213, 945, 078, 054

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
ΛΥΣΗ SUDOKU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Πολλοί μολονότι
κάνουν τις
αισχρότερες πράξεις,
βρίσκουν τα λογικότατα επιχειρήματα
για να τις σκεπάσουν
Δημόκριτος

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 90901402
Αμμόχωστος90901403
λάρνακα
90901404
λεμεσός
90901405
Πάφος
90901406

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

Αι ΑΠΑρΑμιλλοι δυνΑμειΣ ΑλεξιΠτωτιΣτων
κΑι κομμΑντοΣ κΑι μονΑδεΣ βΑρεων ΑρμΑτων
μΑχηΣ τηΣ ελλΑδοΣ εινΑι ετοιμΑι
νΑ ΑΠοτρεψουν εν τη γενεΣει τηΣ τουρκικην
εΠιθεΣιν κΑτΑ τηΣ κυΠρου κΑι νΑ κΑτΑφερουν
ΑμειλικτΑ ΠληγμΑτΑ εΠι του εδΑφουΣ του
βΑρβΑρου εΠιδρομεωΣ, ο οΠοιοΣ ΠροβΑλλει
ωΣ διεθνηΣ τΑρΑξιΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): λευκωσία: 22446686
λεμεσός: 25829129 Πόλη χρυσοχούς: 26821888
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• Σωτήρης Καλογήρου, απελθών γενικός Ταμίας ΣΕΚ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΑΠΟΧΩΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ

Ο

Σωτήρης Καλογήρου αμέσως μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατ’ αρχήν θέλω να δηλώσω πλήρη σεβασμό στην ετυμηγορία του εκλογικού Σώματος, συγχαίροντας όλους όσους έχουν εκλεγεί μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΣΕΚ.

Ο

Ι ΕΚΛΟΓΕΣ της 22ας Μαϊου 2016 ανήκουν πλέον
στην ιστορία. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται
από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τα κόμματα και
τους πολιτικούς. Τα συμπεράσματα είναι πολλά και
ο καθένας αναπτύσσει θεωρίες αναλόγως των δικών
του προσεγγίσεων και των σκοπιμοτήτων. Κανείς
δεν μπορεί, ωστόσο, να κρύψει τα προβλήματα κάτω
από το χαλί, έστω κι εάν επιμένει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο αντί μισοάδειο.
Οι βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής
έχουν αναδείξει μια σειρά από νέα δεδομένα, τα
οποία επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα, επηρεάζουν όμως και την εν γένει λειτουργία των πολιτειακών θεσμών.
Ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων δεν προσήλθε στις κάλπες. Το 33,26% δεν ψήφισε. Σε απόλυτους
αριθμούς, 180.645 ψηφοφόροι δεν ψήφισαν ενώ
3.478 έριξαν λευκό και 7.674 ψηφοδέλτια ήταν
άκυρα. Οι αριθμοί δεν χρειάζονται πολλές ερμηνείες.
Μιλούν από μόνοι τους και στέλνουν, σε όσους
θέλουν να είναι αποδέκτες, τα μηνύματα.
Οι πολίτες τιμώρησαν το πολιτικό σύστημα επιλέγοντας την αποχή. Η οργή και η απογοήτευση των
πολιτών για το πολιτικό σύστημα μετατράπηκε σε
αποχή. Η αποχή σε συνδυασμό με την τιμωρητική
ψήφο διαφοροποίησε την κομματική γεωγραφία. Θα
φανεί στο τέλος και εκ του αποτελέσματος κατά
πόσο αυτή η νέα κατάσταση πραγμάτων θα αποδώσει και θα λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων των
πολιτών και της χώρας.
Το πολιτικό σύστημα θα πρέπει μετά τις εκλογές να
έχει ανησυχήσει και να προβληματίζεται για τη
στάση των πολιτών. Και εκείνων που επέλεξαν να
απέχουν και εκείνων που διά της ψήφου τους τιμώρησαν τις παραδοσιακές επιλογές.
Οι εκλογές έχουν τελειώσει. Είναι λάθος και ζημιογόνο να συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις, οι κόντρες
στη δημόσια σφαίρα. Με τους υψηλούς τόνους και
τη συντήρηση του κλίματος της αντιπαράθεσης τα
εκλογικά αποτελέσματα δεν αλλάζουν. Ούτε μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλί.
Οι πολίτες, η κοινωνία, ενοχλούνται από αυτό το
κλίμα καθώς θεωρούν πως, μέσα από αυτές τις νοοτροπίες και συμπεριφορές, κόμματα και πολιτικοί
ουσιαστικά δεν ασχολούνται με τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν όλους πέραν του πολιτικού
συστήματος.
Έχει εξαρχής επισημανθεί πως δεν υπάρχει χρόνος
για ατέρμονες συζητήσεις και θεωρίες καθώς τα
προβλήματα δεν είναι απλώς μεγάλα, είναι τεράστια. Η προεκλογική εκστρατεία ήταν μακρά και
κουραστική. Οι πολίτες, στην πλειοψηφία τους,
γύρισαν την πλάτη τους στις συζητήσεις, στις πολιτικές συγκεντρώσεις και ένα μεγάλο ποσοστό και
στις εκλογές. Το μήνυμα πρέπει να ληφθεί και να
γίνει συνείδηση πως δεν υπάρχει άλλη οδός από τη
συναίνεση και τη δουλειά. Επιβάλλεται, υπάρχει
επείγουσα ανάγκη να γίνουν κινήσεις, ώστε να βρεθούν αμέσως λύσεις για αντιμετώπιση των τρεχουσών προβλημάτων αλλά και των βραχυπρόθεσμων.
Αυτό δεν είναι δύσκολο. Χρειάζεται διάθεση και βούληση. Χρειάζεται συναίνεση και αποφασιστικότητα.
Διάθεση για συνεννόηση. Μπορεί αυτό να γίνει; Γιατί
όχι;
Η Θέση του "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ"

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Ευχαριστώ τους σύνεδρους που με τίμησαν με τη ψήφο τους αλλά και
αυτούς που έκαναν διαφορετικές επιλογές.
Μετά από 37 χρόνια συνεχούς και ανιδιοτελούς προσφοράς στο Κίνημα,
μετά το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά και με
καθαρά χέρια. Αισθάνομαι ότι η ευχή που μου είχαν δώσει οι παραδοσιακοί
ηγέτες όταν πρωτοήλθα στη ΣΕΚ, «τα χέρια μου να είναι τόσο καθαρά όσο
και την ώρα που θα φύγω», το έπραξα στο ακέραιο και νιώθω πολύ περήφανος γι’ αυτό. Έχω τη συνείδηση μου ήσυχη ότι υπηρέτησα με ευσυνειδησία, ήθος και αξιοπρέπεια τη ΣΕΚ, με γνώμονα τις ακατάλυτες αξίες που
πρεσβεύει το Κίνημα και στη βάση των αρχών με τις οποίες με γαλούχησαν οι αείμνηστοι ηγέτες, Μιχαλάκης
Ιωάννου και Χαράλαμπος Χατζηστυλλής.
Ευχαριστώ την ΣΕΚ μέσα από τις τάξεις της οποίας κατέγραψα μια αξιόλογη παρουσία στα συνδικαλιστικά και
κοινωνικοοκονομικά δρώμενα,επιτυγχάνοντας μια θετική επαγγελματική σταδιοδρομία δίνοντας μου την ευκαιρία να μεγαλώσω και να σπουδάσω τα τρία μου παιδιά και να ζήσω με αξιοπρέπεια και περηφάνια.
Ευχαριστώ επίσης τη γυναίκα μου και τα τρία μου παιδιά για την κατανόηση και συμπαράσταση που είχα όλα
αυτά τα χρόνια.
Παρά την πικρία μου για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, παραμένω πιστός στρατιώτης της ΣΕΚ, τις αξίες της
οποίας θα συνεχίσω να υπηρετώ καθόλην τη διάρκεια της ζωής μου. Οι αξίες δεν χάνοται.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Κ.Α

Α

υξημένο κατά 200000 ευρώ θα
είναι το κονδύλι του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις
επιχορηγημένες θερινές άδειες
ανάπαυσης των εργαζομένων.
Ο προϋπολογισμός, ανέρχεται στις
€800.000,
σε
σύγκριση
με
€600.000 που προέβλεπε το περσινό Σχέδιο. Η αύξηση αυτή θα
δώσει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τις
οικογένειές τους να επωφεληθούν
ολιγοήμερων επιχορηγημένων διακοπών.

ρη διανυκτέρευση (Κυριακή μέχρι
Παρασκευή) σε τουριστικό κατάλυμα, με επιδοτούμενη διατροφή και
διαμονή, με το ανώτερο ποσό επιδότησης να ορίζεται στα €45 το
άτομο ημερησίως.
Σύντομα θα γίνουν λεπτομερείς
ανακοινώσεις από το Υπουργείο
Εργασίας και θα ετοιμαστούν τα

έντυπα συμμετοχής των εργαζομένων στο Σχέδιο.
Με το περσινό Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων
εγκρίθηκαν περίπου 882 αιτητές
από τις 1.946 αιτήσεις που υποβλήθηκαν και επωφελήθηκαν επιδοτούμενης ανάπαυσης συνολικά
2.811 άτομα.

• . Θα επωφεληθούν
περισσότεροι εργαζόμενοι
σε σχέση με πέρυσι
• Το σχέδιο καλύπτει ξενοδοχειακές μονάδες των ορεινών
θερέτρων και της περιοχής
Τηλλυρίας

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει μόνο σε
ξενοδοχειακές μονάδες στα ορεινά
θέρετρα και στην περιοχή του Πύργου Τηλλυρίας, όπως ήταν και
πέρυσι. Η περίοδος λειτουργίας
του Σχεδίου θα είναι από τις 17
Ιουλίου μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου 2016.Το Σχέδιο απευθύνεται,
κατά κύριο λόγο, στους χαμηλά
αμειβόμενους εργαζόμενους. Βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένας εργαζόμενος στο Σχέδιο
θα πρέπει να είναι δικαιούχος
πληρωμής άδειας από το Κεντρικό
Ταμείο Αδειών και το εβδομαδιαίο
κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα €270 ή
τα €1.170 τον μήνα.
Το Σχέδιο προβλέπει την πενθήμε-

www.sek.org.cy,

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσαν ότι οι πληρωμές των απολαβών αδείας για το έτος 2015
στους δικαιούχους του Κεντρικού Ταμείου Αδειών θα γίνουν στις 13
Ιουνίου 2016. Δικαιούχοι οι οποίοι κατά την περσινή περίοδο είχαν
πληρωθεί με τραπεζικό έμβασμα, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Οι πληρωμές θα γίνουν και φέτος μέσω τραπεζικών εμβασμάτων
στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μετά τις 13/6/2016 μόνο για όσους
καθίστανται δικαιούχοι για πρώτη φορά ή κατά την περσινή περίοδο
πληρώθηκαν με επιταγή.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

