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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
«ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ» ΜΕ ΤΟ ΧΑΛΚΟ

Οργιάζει η εργοδοτική ασυδοσία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

Ε

Η ΣΕΚ στη
Σκουριώτισσα

(Σελ. 8, 9)

ΟΧΙ στη νομική ρύθμιση
των μισθών στο Δημόσιο

Η

ΣΕΚ τάσσεται εναντίον της νομικής ρύθμισης του καθορισμού των
μισθών και των ωφελημάτων στο
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα,
διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν διαφωνεί με την αρχή της διασύνδεσης
του μισθολογίου με την αύξηση του
ονομαστικού ΑΕΠ με την προυπόθεση
ότι:
1ον: Η συμφωνία θα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (2015-2018),
ώστε να ρυθμιστούν οποιαδήποτε
προβλήματα ή στρεβλώσεις διαπιστωθούν, πάντοτε στο πλαίσιο του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Στη
βάση αυτού του στοιχείου ανατρέπεται ο όποιος ισχυρισμός ότι επηρεάζεται η αρχή της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, καθώς η συμφωνία αποτελεί προϊόν διαλόγου
μεταξύ των δύο πλευρών και θα διασφαλίζει την εφαρμογή των προνοιών του Κώδικα εκεί και όπου θα
απαιτηθεί.
2ον: Θα δημιουργηθεί μηχανισμός
παρακολούθησης της συμφωνίας
στον οποίο θα συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η ΣΕΚ πάντως, κάλεσε τα κόμματα να καταψηφίσουν το κυβερνητικό
νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε στην
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
στις 29 Αυγούστου 2016, επιμένοντας
ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η νομική
ρύθμιση των μισθών στον δημόσιο
και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2917
TIMH 0.70€

πείγουσα συνάνηση με την Υπουργό
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ζήτησαν οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ, για συζήτηση του φλέγοντος
θέματος που αφορά στην παραβίαση
των όρων της συλλογικής σύμβασης οι
οποίοι είναι νομοθετικά κατοχυρωμένοι. Οι συντεχνίες διαπιστώνουν κραυγαλέες αυθαιρεσίες εκ μέρους μεγάλης
μερίδας ξενοδόχων, γεγονός που πυροδοτεί ένταση στις εργασιακές σχέσεις η
οποία αν συνεχισθεί θα προκαλέσει
βαθιά ρήγματα στην εργασιακή ειρήνη
και στην κοινωνική γαλήνη σε μια

• Καλά

περίοδο που ο τουρισμός κινείται σε
πορεία πρωτοφανούς άνθησης συμβάλλοντας καταλυτικά στην πολυπόθητη ανάκαμψη της οικονομίας.

• Οι Συντεχνίες καλούν την
υπουργό Εργασίας να παρέμβει
πάραυτα για να αποτραπεί
εργασιακή αναταραχή
Οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ με
κοινή επιστολή τους στην κυρία Αιμιλιανίδου, κατήγγειλαν την απαράδεκτη

εργοδοτική στάση η οποία εκτρέπεται
από τα συμωνηθέντα, δεν σέβεται τα
εργασιακά θέσμια ούτε ευθυγραμμίζεται με τους κανονισμούς που ψηφίσθηκαν τελευταίως από τη Βουλή, μέσω
των οποίων διασφαλίζονται συγκεκριμένα δικαιώματα και όροι εργδότησης
των ξενοδοχουπαλλήλων. Επίμαχο
σημείο που διασαλεύει τις σχέσεις
συντεχνιών – ξενοδόχων, είναι τα ατομικά συμβόλαια εργασίας τα οποία
χρησιμοποιούνται από επιτήδειους
εργοδότες ως μέσον κατακρεούργησης
των εργατικών δικαιωμάτων.

νέα για τους μισθωτούς προμηνύουν οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Ε

κ των ων ουκ άνευ θεωρούν οι συντεχνίες την ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων με βελτίωση των μισθών και
παρεμφερών ωφελημάτων, σε μια
περίοδο που οι οικονομικοί ρυθμοί ανάπτυξης απέκτησαν θετικό πρόσημο.
Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως για έκτο συνεχές τρίμηνο η
Κυπριακή οικονομία καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ύστερα από 14
συνεχόμενα τρίμηνα με αρνητικό πρόσημο. Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του
2016 η οικονομία σημείωσε ανάπτυξη
ύψους 2.7% επιβεβαιώνοντας ότι βγήκε
από την βαθιά ύφεση η οποία επιδείνωσε αισθητά την θέση των νοικοκυριών
την τελευταία πενταετία.
Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται στην Τουριστική Βιομηχανία κατά
κύριον λόγο, στο Λιανικό – Χονδρικό
Εμπόριο, στη Μεταποίηση, στις Μεταφορές αλλά και στις Κατασκευές που
άρχισαν δειλά – δειλά να υψώνουν ανάστημα.
Η ΣΕΚ στο πλαίσιο της ανανέωσης των

Ρυθμός Ανάπτυξης του Α.Ε.Π.
2015

2016

α’ τρίμηνο

0.1%

2.7%

β’ τρίμηνο

1.2%

2.7%

γ’ τρίμηνο

2.3%

-

δ’ τρίμηνο

2.9%

-

συλλογικών συμβάσεων αξιώνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών
το οποίο υποβαθμίσθηκε αισθητά

μεσούσης της κρίσης. Ταυτόχρονα, ζητεί
από την κυβέρνηση υιοθέτηση πολιτικών
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τη συνετή
στάση μερίδας εργοδοτών.
(Σελ. 3)

Τέρμα στην πολιτική κοροϊδία για το ΓΕΣΥ

Δ

εν υπάρχει άλλος χρόνος ούτε για αναβλητικότητα, ούτε για εφησυχασμό, ούτε και για άλλες
υποσχέσεις. Ο λόγος για το Γενικό Σχέδιο Υγείας
(ΓΕΣΥ), το οποίο συζητήθηκε σε χθεσινή σύσκεψη
κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο Αναστασιάδη και
τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων.
Η ΣΕΚ εκφράζοντας τη μέγιστη αγωνία για τα όσα
επιζήμια συνέβησαν σε βάρος της υπόθεσης του
ΓΕΣΥ, λόγω πολιτικής ατολμίας και αναβλητικότητας
τα τελευταία πολλά χρόνια, υπέδειξε προς τη σύσκεψη του προεδρικού ότι χρειάζονται αποφάσεις που
θα καθορίζουν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ένας οδικός
χάρτης που θα υλοποιηθεί μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
Η ΣΕΚ η οποία εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια,

άλλοτε μόνη και άλλοτε μετά πολλών προσπαθεί να
πείσει την πολιτεία για την αναγκαιότητα του ΓΕΣΥ,
δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλην κωλυσιεργία.
Το παιγνίδι της ατολμίας, της αναβλητικότητας και

• Κυβέρνηση και κόμματα να αναλάβουν
με σοβαρότητα τις τεράστιες ευθύνες τους
των σκοπιμοτήτων, ας τερματισθεί. Η υγεία του
λαού πλήρωσε ως τώρα βαρύ το τίμημα. Χωρίς άλλα
πισωγυρίσματα, πολιτικά κόλπα και παίγνια, πρέπει να τρέξει τάχιστα η αυτονόμηση των νοσοκομείων και να επιβεβαιωθεί από τους συσκεπτόμενους
στο προεδρικό πως, η Κύπρος θα αποκτήσει μονοασφαλιστικό σύστημα Υγείας, γιατί αυτό επιβάλλει το

δημόσιο συμφέρον.
Όσοι μηχανεύονται και ονειρεύονται πολυασφαλιστικό σύστημα κουβαλούν νερό στο μύλο της αναβλητικότητας και η ιστορία θα τους κρίνει με πολλήν
αυστηρότητα. Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά πως ο
Ολλανδός εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μετεκάλεσε η κυπριακή κυβέρνηση στα
πλαίσια του Μνημονίου, Δρ. Jeurissen, υπέδειξε πως,
με τα σημερινά δεδομένα στην Κύπρο δεν πληρούνται
οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εφαρμογή
πολυασφαλιστικού συστήματος υγείας. Σοβαρός
σχεδιασμός για κάτι τέτοιο, προϋποθέτει προπαρασκευαστική εργασία τουλάχιστον μιας πενταετίας.
Τέτοιος χρόνος δεν υπάρχει γιατί ήδη το υφιστάμενο
σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει προ πολλού, με
θύματα τους ανυποψίαστους πολίτες.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Η

επάνοδος στην καθημερινή
ρουτίνα μετά τη θερινή
ραστώνη, μας βρήκε ενώπιον
σχιζοφρενικού
πολιτικού
τοπίου. Η κατάθεση του πρώην
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Αθανάσιου Ορφανίδη, για
την Οικονομία, η παρουσίαση
του βιβλίου του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια στα κατεχόμενα, η προσαγωγή του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος
στα δικαστήρια και οι κοκορο-

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

μαχίες των κομμάτων για το
Κυπριακό είναι μερικές εικόνες
που συνθέτουν ένα σκηνικό
αλλοφροσύνης στο πολιτικό
γίγνεσθαι.
Καταπιάνοντας ένα προς ένα
τα υπό αναφοράν διαδραματιζόμενα, διαπιστώνουμεν ότι
τίποτα δεν αλλάζει προς το
καλύτερον σ’ αυτόν το δύσμοιρο τόπο. Παρά τα τραγικά
παθήματα του πρόσφατου
αλλά και απώτερου παρελθόντος που έσυραν την Κύπρο
στην εθνική τραγωδία του
1974 και στη σημερινή κοινωνικοοικονομική άβυσσο, το
πολιτικό σύστημα εξακολουθεί
να κινείται στις ρόδες της κομ-

Η

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΘΑΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΘΑΜΕ Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΕΣ
ματικής μισαλλοδοξίας, της
κοινωνικής αποχαύνωσης και
της οικονομικής ρεμούλας. Κι
εξηγούμαι:
Κατά την ανάκριση του στη
Βουλή και αλλού, ο κ. Ορφανίδης επιχειρεί να μας πείσει
πως δεν ευθύνεται ο ίδιος για
το τραπεζικό έγκλημα θεωρώντας ως ενόχους τον κ. Χριστόφια και το ΑΚΕΛ που κυβερνούσαν τότε αλλά και τον διάδοχο
του Πανίκο Δημητριάδη. Μάλιστα εστίασε τα επιχειρήματα
του στην υπόγεια σχέση ΑΚΕΛ
– FOCUS δαχτυλοδείχνοντας
τον κ. Χριστόφια ότι έστρωσε
το κόκκινο χαλί στον κ. Βγενόπουλο. Υπό το βάρος αυτής
της ομολογίας – αποκάλυψης,
τα δεινοσαυράκια του ΑΚΕΛ,
μη αντέχοντας τη σκληρή κριτική που θέλει το «κόμμα του
λαού» ένοχο για την σύγχρονη
τραγωδία της Κύπρου, μετατρέπουν τη Βουλή σε Ισπανική
αρένα στην απεγνωσμένη προσπάθεια τους να κάνουν το
μαύρο άσπρο. Προσπαθούν
μανιωδώς με αβάσιμα επιχειρήματα να πείσουν την κοινή
γνώμη ότι για όλα φταίει ο
Ορφανίδης και μετέπειτα ο
Αναστασιάδης που αποφάσισε
το κούρεμα. Για τον αμαρτωλό
ELA της Λαϊκής και την ύπουλη
στάση του εκλεκτού του ΑΚΕΛ

κραυγή αγωνίας της μητέρας
αυτιστικού παιδιού ενώπιον
της Βουλής την περασμένη εβδομάδα έχει αναδείξει για ακόμη μια
φορά τη σοβαρότατη ανεπάρκεια που
επιδεικνύει η κυπριακή πολιτεία σε
σχέση με την ανυπαρξία κατάλληλων
δομών για φιλοξενία ενηλίκων με αναπηρίες.

του διακυβέρνησης, ούτε μας
είπε με ποιούς όρους και
δεσμεύσεις συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο του Τάσσου
Παπαδόπουλου στην εξουσία
αλλά και αργότερα στην αποδόμηση του. Μα το κυριότερο,
γιατί δεν μας εξήγησησε ποτέ
το ΑΚΕΛ, με ποιά ανταλλάγματα εμπιστεύθηκε την οικονομική διαχείριση του τόπου σε
δύο υπουργούς οικονομικών
προερχόμενους από τον αμαρ-

• Τα θλιβερά πράγματα στο πολιτικό σκηνικό
δεν προδιαγράφουν ευοίωνες προοπτικές για το αύριο.
Τραγική φιγούρα, η όλη συμπεριφορά του Δ. Χριστόφια
και η στάση του ΑΚΕΛ
Την ίδια ώρα, ο ευέλικτος
Δημήτρης Χριστόφιας πρωτοπαρουσιάζει στην κατεχόμενη
Λευκωσία
στην
Τουρκική
γλώσσα, το βιβλίο του «Αποσιωπηθείσα Ιστορία» υποστηρίζοντας πως το «Κατεστημένο
και στις δύο πλευρές αποκρύβει την Ιστορία» υπερθεματίζοντας πώς για όλα τα κακά
φταίει το κατεστημένο και όλοι
οι άλλοι, εκτός από το ΑΚΕΛ
και τον ίδιο. Δεν έδωσε καμμιά
πειστική εξήγηση για τις ευθύνες του στην τραγωδία στο
Μαρί, στην οικονομική καταστροφή της Κύπρου επί δικής

τωλό τραπεζικό χώρο και το
ισχυρό
πολιτικοοικονομικό
κατεστημένο.

Για το θέμα του Δημάρχου
Πάφου τι να πεί κανείς. Ο
άνθρωπος έφερε στην επιφάνεια τους οχετούς των βρωμερών εκατομμυρίων και τώρα
κάποιοι αναζητούν τρόπους
να τον φάνε. Μήπως τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, παρά
τον οικονομικό όλεθρο που
επέφεραν στον τόπο, εξακολουθούν να εφάπτονται και να
αλληλοκαλύπτονται σε μιά
ύστατη προσπάθεια των
πατρώνων τους να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους.
Θεωρώ πως, αν είναι έτσι τα
πράγματα, τότε δεν έχουμε
σωτηρία, όσα βιβλία κι αν
γράψει ο κ. Χριστόφιας, όσες
προσπάθειες κι αν κάνει για να
... ταρακουνήσει το κατεστημένο κι όσο γενναίες φιλολαϊκές
και πατριωτικές πολιτικές κι
αν προωθήσει το ΑΚΕΛ, είτε ως
κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση,
είτε ως αντιπολίτευση, είτε
ακόμη ως φορέας που πολεμά
το κατεστημένο.

Όσο για τις ατελείωτες και ακατανόμαστες κομματικές κοκορομαχίες ενόψει της επικείμενη έκδοσης του περιβόητου Δελτίου Τύπου Αναστασιάδη - Ακκιντζή για την πορεία προόδου
των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, τα πράγματα είναι
επιεικώς θλιβερά και αντικατοπτρίζουν το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού μας. Τα όσα ατυχή συμβαίνουν στο Εθνικό
Συμβούλιο με αιχμή τις διαρροές των συνομιλιών για το
Κυπριακό, υποδηλούν την συνεχιζόμενη κατάντια του τόπου
όπου το μόνο που ενδιαφέρε, είναι η κομματική επιβίωση.
Δηλαδή, πάθαμε αλλά δεν μάθαμε. Μέσα σ’ αυτό το τοπίο,
διερωτάται κάθε σώφρων πολίτης αν δικαιούται να ελπίζει
σε ένα καλύτερο αύριο.

Το χαστούκι μιας μάνας στο ανάπηρο κράτος

Το ανάπηρο κράτος δεν μπορεί να στηρίξει τους γονείς ,οι οποίοι αγωνιούν
για το μέλλον των παιδιών τους που
γεννήθηκαν με σωματική ή πνευματική
αναπηρία και τρομάζουν στην ιδέα
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

πως όταν έλθει ο καιρός να εγκαταλείψουν την πρόσκαιρη ζωή ,τα παιδιά
τους θα είναι έρμαιο της κοινωνίας
των αδηφάγων εκμεταλλευτών.
Για αυτά τα παιδιά έχουμε αν μη τι
άλλο ηθική υποχρέωση να παρέχουμε

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Πανίκου Δημητριάδη που
έδωσε την χαριστική βολή στην
πάλαι ποτέ ισχυρή τράπεζα,
ούτε λέξη. Για τα τεράστια
δημοσιονομικά ελλείματα της
διακυβέρνησης Χριστόφια που
ανάγκασαν τον πρόεδρο και
τον παντογνώστη τραπεζίτη
υπουργό του επί των οικονομικών να καλέσει την τρόικα
εσπευσμένα για να μην φαληρήσει η «αλώβητη» Κύπρος,
κάνουν την πάπια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

• Η αξία του ανθρώπου μετριέται περισσότερο με τις χρηματικές
αποταμιεύσεις. Οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με την ανθρωπιά
και την μπέσα είναι αδιάφορο και περιττό
την αναγκαία στήριξη για να αισθανόμαστε πως μας αξίζει τουλάχιστον να
λεγόμαστε άνθρωποι που δεν νοιαζόμαστε αποκλειστικά για το ατομικό μας
συμφέρον και το βολεμένο τομάρι μας.
Όλα όσα διαδραματίστηκαν πρόσφατα
στο νομοθετικό σώμα, μας θέτουν ενώπιον των απόλυτων ευθυνών μας.
Μια μητέρα που αντιπροσωπεύει τον
κάθε γονιό και τον κάθε αδελφό και
φίλο κατάφερε να αναδείξει το αγκυλωμένο και απογυμνωμένο κράτος με
τις χρόνιες αλλά ανούσιες συζητήσεις
που απλά χαϊδεύουν τα αυτιά μας.
Ήταν δυο χρονών ο γιος μου, είπε
στους βουλευτές όταν αρχίσατε να
συζητάτε το θέμα της ανυπαρξίας
δομών φιλοξενίας ενηλίκων με αναπηρίες. Σήμερα ο γιος μου είναι 28 και
εσείς εξακολουθείτε να συζητάτε το

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
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)

ίδιο θέμα.
Είναι βαριά μα πολύ βαριά κουβέντα να
αναφέρεσαι στο κράτος που το υπηρετείς και σε υπηρετεί για πολλά χρόνια
και να το αποκαλείς ανάπηρο.
Ανάπηρο γιατί? Γιατί δεν φροντίζει να
στηρίξει από τη γέννηση μέχρι και τον
θάνατο τον κάθε πολίτη του.
Είναι ανάπηρο γιατί δεν προσφέρει
ριζικές θεραπείες στα διάφορα προβλήματα που αναφύονται.
Για σοβαρά ζητήματα που χρονίζουν
δεν τροχοδρομούνται οριστικές λύσεις
που να θέτουν γερά θεμέλια στη δημιουργία και ενίσχυση του κράτους πρόνοιας.
Δηλαδή να προνοείς για τον κάθε πολίτη και να τον στηρίζεις στις καθημερινές του δυσκολίες και ανάγκες.

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

Να είσαι αρωγός στους γονείς
που έφεραν στον κόσμο παιδιά με
διάφορα προβλήματα τα οποία σε
αντίθετη περίπτωση γνωρίζουμε
όλοι πολύ καλά πως θα αφεθούν ανυπεράσπιστα να επιβιώσουν στον σκληρό κόσμο της σήψης και του διεφθαρμένου εγωκεντρισμού.
Και αν έτυχε στη ζωή τους να υπάρχουν
συγγενείς ή αδέλφια που θα κληθούν να
τους στηρίξουν καλώς. Ένα πιάτο με
σπιτίσιο φαγητό θα μπορούν κάποια
στιγμή να απολαύσουν. Διαφορετικά
θα είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι
μιας παλιοκοινωνίας που ορίζει αποκλειστικά την αξία του ανθρώπου σύμφωνα με τις χρηματικές του αποταμιεύσεις.
Οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με
την ανθρωπιά και την μπέσα είναι
αδιάφορο και περιττό.

• Ευχόμαστε το χαστούκι της
μάνας του 28χρονου προς τη
Βουλή και το υπόλοιπο πολιτικό
σύστημα να αποδώσει καρπούς
για όλους τους συνανθρώπους μας
με ψυχικές αναπηρίες

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σφραγίσθηκε στην Αθήνα η συμμαχία
του Ευρωπαικού Νότου

• Αισιόδοξα μηνύματα εκπέμπει η αύξηση
των ρυθμών ανάπτυξης

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

Θ

ετικά μηνύματα ότι ανατέλλουν για καλύτερες μέρες για τους μισθωτούς και την κοινωνία στο σύνολο της, εκπέμπει η διαπιστούμενη ανάκαμψη της οικονομίας. Για έκτο συνεχές
τρίμηνο η Κυπριακή οικονομία καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ύστερα από 14 συνεχόμενα τρίμηνα με αρνητικό πρόσημο. Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του 2016 η οικονομία
σημείωσε ανάπτυξη ύψους 2.7% που επιβεβαιώνει ότι βγήκε από την βαθιά ύφεση η οποία σε
συνδυασμό με την τραπεζική κατάρρευση επιδείνωσε αισθητά την θέση των νοικοκυριών.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά
κύριον λόγο
στην Τουρι√ Η ΣΕΚ και το εργατικό
στική Βιομηχανία, στο
κίνημα διεκδικούν
–
ανανέωση των συλλογικών Λιανικό
Χονδρικό
συμβάσεων με βελτιώσεις
εμπόριο, στη
στους όρους εργοδότησης
Μεταποίηση,
στις Μετα√ Εκ των ών ουκ άνευ
η επαναφορά των μισθών φορές αλλά
και
στις
και παρεμφερών
Κατασκευές
ωφελημάτων στα προ
που άρχισαν
της κρίσης επίπεδα
δειλά – δειλά
να ανεβαίνουν.
Τα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με το
παρατηρούμενο θετικό επενδυτικό κλίμα και τη
σταδιακή σταθεροποίηση του τραπεζικού
συστήματος σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για τη χώρα, τους εργαζόμενους και τους
πολίτες ευρύτερα. Παράλληλα, δημιουργούν
αυξημένες ευθύνες σε όσους διαχειρίζονται τα
κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα έχοντας ως
πρώτιστη έγνοια τη λήψη μέτρων και την εκπόνηση πολιτικών για περαιτέρω περιορισμό της
ανεργίας, μείωση των μη εξυπηρετουμένων
δανείων και αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του τραπεζικού συστήματος.
Μέσα σ’ αυτό το αισιόδοξο σκηνικό, η ΣΕΚ σε
συνεννόηση με το λοιπό συνδικαλιστκό κίνημα
αποφάσισε να εφαρμόσει πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξησης των μισθών και των
ωφελημάτων [ όπως τα ταμεία προνοίας,
ταμεία υγείας] και γενικότερα αποκατάστασης
των απωλεσθέντων εισοδημάτων. Ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας με δηλώσεις του στην «Εργατική Φωνή» εξήρε την υπεθυνότητα μεγάλης μερίδας εργοδοτών οι οποίοι
αφουγκραζόμενοι τα δίκαια αιτήματα των
μισθωτών, ανταποκρίνονται θετικά στα εργατικά αιτήματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων.
Περαιτέρω τόνισε:
Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
παραχωρήσει ακόμα και μισθολογικές αυξήσεις
επιπρόσθετα από την επαναφορά παρεμφερών
ωφελημάτων, όπως είναι τα Ταμεία Προνοίας.
Παράλληλα, με τη σταδιακή μείωση της ανεργίας, ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ρύθμιση
της αγοράς εργασίας και των ωφελημάτων των
εργαζομένων.
Σε ότι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα, αναμένουμε ότι
το Υπουργείο Εργασίας θα παρέμβει καταλυτικά, διατηρώντας και ενισχύοντας το ρόλο του.
Έχει επέλθει μία τεράστια απορρύθμιση στην
αγορά εργασίας και στα εργασιακά δικαιώματα
και αποτελεί υποχρέωση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων να προστατεύσει επαρκώς
τους εργαζόμενους, έχοντας υπόψη ότι οι συλλογικές συμβάσεις στην Κύπρο δεν προστατεύονται από τη νομοθεσία.
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• Οι «7» συμφωνούν ότι το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται σήμερα στη Μεσόγειο

Μ

ε κοινό κείμενο των ηγετών των ευρωμεσογειακών χωρών του Νότου, την
«Διακήρυξη των Αθηνών»
όπως ονομάστηκε, επισφραγίστηκε η συμμαχία των
χωρών του νότου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγκυροι
πολιτικοι παρατηρητές θεωρούν την υπό συγκρότηση
συμμαχία ως απάντηση στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές
που εφαρμόζει στην Ευρώπη
η Γερμανία μέσω των οποίων
αποδομείται η κοινωνική
συνοχή στα κράτη - μέλη αλλά και η
ίδια η Ε.Ε ως πολιτική και οικονομική οντότητα
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συγκάλεσε
στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή τους ηγέτες Γαλλίας, Ιταλίας,
Ισπανίας, Μάλτας, Κύπρου και
Πορτογαλίας τόνισε ότι στόχος
είναι να αλλάξει η Ευρώπη αλλά όχι
να διχαστεί.
Οι πέντε ηγέτες των χωρών του
ευρωπαϊκού νότου επεσήμαναν ότι ο
διεθνής ρόλος της Ευρώπης υποχωρεί και η αναβάθμιση περνάει από τη
Μεσόγειο.

√ Ώρα να αλλαξει η Ευρώπη
χωρίς όμως να διχασθεί
διαμήνυσαν οι ηγέτες των
Ευρωμεσογειακών χωρών
Η Ευρώπη να ξαναεμπνεύσει
τους λαούς
«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο
σταυροδρόμι, πρέπει να ξαναεμπνεύσει τους λαούς της», τόνισε ο
κ. Τσίπρας, και συμπλήρωσε: «Αυτό
δεν μπορεί να γίνει μόνο με ευχές,
χρειάζεται να λάβουμε ουσιαστικά
μέτρα για τη βελτίωση της ζωής των
Ευρωπαίων πολιτών και βεβαίως να
ενισχύσουμε τον ρόλο της Ευρώπης,
τον παγκόσμιο και περιφερειακό
ρόλο της ΕΕ». Σημείωσε επιπλέον ότι:
«χρειάζεται να πάρουμε μέτρα που
θα δίνουν ώθηση στην απασχόληση
και την ανάπτυξη, και που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση
του αισθήματος ασφάλειας των
πολιτών, με αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής
ασφάλειας μας και με δυναμικές
πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση
της ειρήνης και της ασφάλειας την
πολυτάραχη περιοχή μας, με ανθρώ-

πινη και αποτελεσματική διαχείριση
των προσφυγικών ροών και αλληλεγγύη στην κατανομή του βάρους
φιλοξενίας τους».

Φρανσουά Ολάντ (Γαλλία)
«Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να στείλουμε μήνυμα συνοχής τη στιγμή του
Brexit και της ανόδου του λαϊκισμού
στην Ευρώπη», επισήμανε ο Γάλλος
Πρόεδρος.
Ματέο Ρέντσι πρωθυπουργός Ιταλίας
Η αυριανή Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στην κοινωνική Ευρώπη και
την Ευρώπη των ιδεωδών. Η Διακήρυξη των Αθηνών είναι προστιθέμενη αξία για μια διαφορετική Ευρώπη
από αυτή που γνωρίσαμε έως σήμερα.
Αντόνιο Κόστα
Πορτογαλίας

πρωθυπουργός

Τάχθηκε υπέρ της προώθησης πολιτικής επενδύσεων, που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και τόνωση της
απασχόλησης.
Τζόζεφ Μουσκάτ πρωθυπουργός
Μάλτας
Εξέφρασε τη στήριξή του στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σχέδιο
Γιούνκερ και πρόσθεσε: «Η “κοινωνική Ευρώπη” ξεχάστηκε για μεγάλο
χρονικό διάστημα και λέμε ότι θα
στηρίξουμε την εξέλιξη της Ένωσης
για να επανέλθει στην ιδέα αυτή».

Η Διακήρυξη των Αθηνών – Ένα
όραμα για την Ευρώπη
Για το Κυπριακό
Στην Διακήρυξη των Αθηνών, τονίζεται, επίσης ότι οι ηγέτες υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις στο
Κυπριακό στην κατεύθυνση εξεύρεσης μιας δίκαιης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης λύσης, χωρίς εγγυήσεις,
βασισμένης στις αποφάσεις του ΟΗΕ
και στην ιδιότητα της Κύπρου ως

Νίκος Αναστασιάδης
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, υπογράμμισε ότι είναι
η ώρα να λάβουμε συγκεκριμένες και ουσιαστικές αποφάσεις
για να αντιμετωπίσουμε τα
αίτια της αποξένωσης που
αισθάνονται οι πολίτες μας.
Οφείλουμε να προσαρμόσουμε
τις πολιτικές μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της
ασφάλειας, του μεταναστευτικού και της ανάπτυξης.

κράτους-μέλους της ΕΕ.

ΚΕΠΠΑ Ε.Ε.
Θετικό σημείο της Διακήρυξης αποτελεί η αναφορά στην επανεκκίνηση
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
της Πολιτικής ‘Αμυνας της ΕΕ, καθώς
και η αναφορά στην αναγκαιότητα
των δεσμών με τις χώρες της Αφρικής, που θεωρούνται απαραίτητοι
για την κοινή ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή.

Να διπλασιαστεί το πακέτο
Γιούνκερ
Στην Διακήρυξη τονίζεται ότι η
Ευρώπη πρέπει να τηρήσει την
δέσμευσή της για ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη, με προστασία
του κοινωνικού της μοντέλου, ενώ
ταυτόχρονα, οι ηγέτες των Μεσογειακών χωρών εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους να διατηρήσουν το
ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και
να προωθήσουν την κοινωνική συνοχή και σύγκλιση. Γίνεται διαίτερη
αναφορά στα προβλήματα -με
πρώτο εκείνο της ανεργίας- που
αφορούν την νεολαία στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν τον
διπλασιασμό των κονδυλίων του
“Πακέτου Γιούνκερ”, καθώς επίσης
και την προώθηση επενδυτικών
προγραμμάτων σε κράτη – μέλη με
υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά και
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Στην Διακήρυξη των Αθηνών υπάρχει, τέλος, πρόταση για ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που
πρέπει να ασκήσει η ΕΕ.
Η δεύτερη Σύνοδος των Μεσογειακών
χωρών της ΕΕ θα διεξαχθεί στην
Πορτογαλία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις
Διοργανώνει κινητοποίηση στις 6 Οκτωβρίου

Κ

ινητοποίηση, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά των εκποιήσεων και της κερδοσκοπίας, διοργανώνει στις 6 Οκτωβρίου στις 16:30 το Κίνημα ενάντια στις
Εκποιήσεις.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με αφετηρία
το Υπουργείο Οικονομικών οι συμμετέχοντες θα πορευτούν
με κατεύθυνση την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα, το Σπίτι
της Ευρώπης, και θα καταλήξουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Όπως αναφέρεται, το Κίνημα αποδέχεται διαφορετικές
εικαστικές ή άλλες προτάσεις και καλεί το κοινό σε συμπόρευση για διεκδίκηση των αυτονόητων.

Νέο Σχέδιο Της ΑΝΑΔ

Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
• Όσα πρέπει να ξέρετε

Η

ΑνΑΔ έχει θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Κατάρτισης
Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Το
Σχέδιο αξιοποιείται σε στενή συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και έχει ως σκοπό τον περιορισμό της
ανεργίας των μακροχρόνια ανέργων και την ομαλή
ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση, με παράλληλη
απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Το Σχέδιο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν κατάλληλη απασχόληση και κατάρτιση σε μακροχρόνια άνεργους
ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου, για κάθε άνεργο που προσλαμβάνεται, σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης διάρκειας 4 μηνών, το οποίο λαμβάνει
υπόψη τις απαιτήσεις της θέσης, τα καθήκοντα, τις γνώσεις
και τις ευθύνες που θα αναλάβει ο συμμετέχων.

Στο Σχέδιο μπορούν
να
ενταχθούν
μακροχρόνια
άνεργοι ηλικίας
κάτω των 60
ετών, οι οποίοι
πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι
στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(ΔΥΑ) για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες.
Στην περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος είναι κάτοχος
διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης μετά από 3ετές τουλάχιστον πρόγραμμα σπουδών, τότε πρέπει να είναι ηλικίας από
30 ετών μέχρι και κάτω των 60 ετών. Η επιχείρηση θα πρέπει να συνεχίσει την εργοδότηση του μακροχρόνια ανέργου
για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση του
τετράμηνου προγράμματος κατάρτισής του, με τους ίδιους
όρους και αμοιβή χωρίς επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.
Η ΑνΑΔ καταβάλλει χορήγημα στον εργοδότη για την περίοδο
εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, το οποίο υπολογίζεται σε 80% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό
τα €1.000 μηνιαία.
Αιτήσεις από εργοδότες για συμμετοχή στο Σχέδιο υποβάλλονται από 1/7/2016 μέχρι 31/12/2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ (τηλέφωνο
22390300). Ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών του εν
λόγω Σχεδίου, καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα αιτήσεων,
βρίσκονται στον ιστοχώρο της ΑνΑΔ στη διεύθυνση
www.anad.org.cy.
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AΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μ

εγαλώνει ολοένα και περισσότερο η στροφή των μαθητών προς την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση. Σαυτό
συνέβαλε η οικονομική κρίση
αλλά και ο κορεσμός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε
αρκετά επαγγέλματα. Φέτος θα
λειτουργήσουν 11 Τεχνικές Σχολές παγκύπρια, 2 Εσπερινές
Τεχνικές Σχολές (μια στη Λευκωσία και μια στη Λεμεσό) και 2
Τεχνικές Σχολές οι οποίες λειτουργούν σε Λύκεια (μια στον
Αγρό και μια στην Πόλη Χρυσοχούς).
Η σταθερή αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον
αριθμό των μαθητών/τριών που
φοιτούν στη Μεταλυκειακά
Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης συνεχίζεται. Ο
συνολικός αριθμός των μαθητών που φοιτούν στη Μέση
Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση έχει φτάσει σχεδόν
στο 22% των μαθητών που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία
Μέσης Εκπαίδευσης.
Κατά τη σχολική χρονιά 20162017, θα λειτουργήσουν νέοι
κλάδοι και ειδικότητες στη Μέση
Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση. Επίσης θα λειτουργήσουν, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης. Κατά τη φετινή
σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν δύο νέοι κλάδοι (Τυροκομία–Γαλακτοκομία, Τεχνολογία
CNC–Ξυλουργική Βιομηχανία). Το
ποσοστό εργοδότησης των αποφοίτων των Μεταλυκειακών
Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα
οποία από φέτος έχουν αναβαθμιστεί σε Σχολές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, φθάνει το 85%.
Στις Τεχνικές Σχολές λειτουργεί
και το Σύστημα Μαθητείας, την
ευθύνη του οποίου, μετά από
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Απριλίου 2015,
έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια της Απόφασης
αυτής, έχει ετοιμαστεί από τη
Διεύθυνση ΜΤΕΕ πρόταση για
αναβάθμιση και βελτίωση του
θεσμού του Συστήματος Μαθητείας, η υλοποίηση της οποίας
άρχισε από τη σχολική χρονιά
2015-2016.
Επιπρόσθετα,
λειτουργούν
μονοετή και τριετή προγράμματα κατάρτισης, στα πλαίσια
των Απογευματινών και Βραδινών Τμημάτων των Τεχνικών
Σχολών. Τα προγράμματα είναι
σε επίπεδο τεχνικού και επίπεδο
τεχνίτη.
Στην σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σημειώνεται ότι “η σχολική χρονιά 2016-2017 βρίσκει τη
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική

Εκπαίδευση ενώπιον της μεγαλύτερης ίσως πρόκλησης των
τελευταίων χρόνων”.

λών με κατάλληλα επιμορφωμένους εκπαιδευτές και άλλουςειδικούς.

Τονίζεται ότι “η σχολική χρονιά
2016-2017 αποτελεί την αφετηρία για νέες μεγαλύτερες επιτυχίες, αφού, μέσα από τη μεταρρύθμιση που λαμβάνει χώρα στο
εκπαιδευτικό μας σύστημα,
υπάρχει η ευκαιρία για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της
ΜΤΕΕ”.

• Σύναψη συμφωνιών με τους
αντίστοιχους εργοδοτούμενους
συνδέσμους για εξασφάλιση
εργασίας σε επιχείρηση για τον
κάθε μαθητευόμενο.

Επιπρόσθετος λόγος για να
υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας όσον
αφορά το μέλλον της ΜΤΕΕ είναι
και η εξασφάλιση ευρωπαϊκών
κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, τα οποία
ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια
ευρώ για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, για όλο το
Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης του Υπουργείου
Παιδείας, σημειώνεται.

Σύγχρονη μαθητεία

• Στροφή των νέων στα
τεχνικά επαγγέλματα

Σύστημα μαθητείας
Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ
το σύστημα μαθητείας κατέχει
εξέχουσα θέση στο σύστημα
εκπαίδευσης και κατάρτισης και
επιλέγεται από ένα μεγάλο
ποσοστό παιδιών αντί άλλων
μορφών
εκπαίδευσης.
Το
υπουργείο Παιδείας θεωρεί το
θεσμό ιδιαίτερα σημαντικό,
καθώς ένας μεγάλος αριθμός
παιδιών εγκαταλείπει το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και το σύστημα μαθητείας «μέσα
από την προσέγγιση του μαθαίνω μέσα από την εργασία (learning through work) μπορεί να τα
βοηθήσει στην απόκτηση των
απαραίτητων γνώσεων και
δεξιοτήτων που επιτρέπουν την
πιο εύκολη προσαρμογή.

Στόχοι- προτεραιότητες
Το υπουργείο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την επίτευξη τβων ακόλουθων προτεραιοτήτων!
• Εξασφάλιση οριζόντιας και
κάθετης διακίνησης εντός του
συνολικού συστήματος Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
• Ενίσχυση των Τεχνικών Σχο-

• Σύνδεση των προγραμμάτων
με το Σύστημα Επαγγελματικών
Προσόντω της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού.
Βασικός στόχος της νέας σύγχρονης μαθητείας είναι η προσφορά εναλλακτικών τρόπων
μάθησης σε άτομα που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό
σύστημα χωρίς να έχουν αποκτήσει βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να καθίστανται
ικανά για περαιτέρω μάθηση ή /
και απασχολήσιμα με βάση τις
εκάστοτες ανάγκες της αγοράς

εργασίας. Η νέα σύγχρονη μαθητεία περιλαμβάνει τα πιο κάτω
επίπεδα:
• Προπαρασκευαστική Μαθητεία: απευθύνεται σε παιδιά 14
- 16 χρόνων που βρίσκονται
εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς να έχουν
ολοκληρώσει με επιτυχία όλες
τις βαθμίδες υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και παρέχει τη
δυνατότητα σ’ αυτά να καλύψουν τις μαθησιακές τους αδυναμίες.
• Κεντρικός Κορμός Μαθητείας:
Έχει τριετή διάρκεια και απευθύνεται σε νέους 15 - 21 χρόνων
που είτε έχουν ολοκληρώσει όλες
τις βαθμίδες της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης είτε έχουνσυμπληρώσει την προπαρασκευαστική
μαθητεία, είτε έχουν εγκαταλείψει το λύκειο / τεχνική χωρίς να
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο
σπουδών τους. Στους νέους
αυτούς δίνεται η δυνατότητα
απόκτησης δεξιοτήτων για
άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την
περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων
ικανοτήτων. Κατά τη φοίτηση
τους, οι μαθητευόμενοι εξασκούνται στη Βιομηχανία (όπου
αμείβονται για την εργασία
τους) για τρεις ημέρες την εβδομάδα και παρακολουθούν μαθήματα σε Τεχνική Σχολή για δύο
ημέρες την εβδομάδα.
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Πρόστιμο - μαμούθ επέβαλε
στην Apple η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο ψηλότερο σημείο οκτώμισι ετών
το οικονομικό κλίμα τον Αύγουστο

• Μέτωπο Ιρλανδίας – Apple κατά της
απόφασης η οποία οδηγείται στα δικαστήρια

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέφερε μεγάλο πλήγμα
στα "φορολογικά πλεονεκτήματα" που χορηγεί
η Ιρλανδία στην Apple καλώντας την γιγάντια
αμερικανική εταιρεία να επιστρέψει στο Δουβλίνο
ποσό ρεκόρ άνω των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ,
καθώς αποφάνθηκε πως το ειδικό σχέδιο για τη
διοχέτευση των κερδών της εταιρείας μέσω της
Ιρλανδίας αποτελούσε παράνομη κρατική βοήθεια.
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα
πως η Ιρλανδία παραχώρησε στην Apple υπερβολικά
φορολογικά προνόμια ύψους 13 δισεκ. δολαρίων (...)
Η Ιρλανδία οφείλει τώρα να ανακτήσει τους φόρους
που δεν καταβλήθηκαν από την Apple στο έδαφός
της μεταξύ του 2003 και του 2014, δηλαδή ποσό 13
δισεκ. δολαρίων, συν τους τόκους", αναφέρει στην
ανακοίνωσή του το
εκτελεστικό όργανο
√ Η «Κομισιόν» καλεί της ΕΕ.

την Apple να καταβάλει

Το μεγάλο αυτό ποσό,
περίπου 40 φορές
μεγαλύτερο από την
ύψους έως 13 δισεκ.
προηγούμενη γνωστή
ευρώ
απαίτηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
από εταιρεία σε τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να
μειωθεί, αναφέρει η Επιτροπή, αν άλλες χώρες επιδιώξουν οι ίδιες περισσότερους φόρους από την
αμερικανική εταιρεία.

στην Ιρλανδία φόρους

Η Apple, κατέβαλε φόρο ανάμεσα σε 0,005% και 1%,
προσθέτει η Επιτροπή.

Έφεση από Ιρλανδία και Apple
Η Ιρλανδία διαφωνεί βαθιά με την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των φορολογικών συμφωνιών της με
την Apple Inc,
δήλωσε σήμερα ο
Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών
Μάικλ
Νούναν,
πριν επιδιώξει τη
συμφωνία
του
υπουργικού συμβουλίου για την άσκηση έφεσης.
Το ιρλανδικό υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως
η θέση του παραμένει ότι καταβλήθηκε το πλήρες
ποσό των φόρων και δεν παρασχέθηκε καμιά κρατική βοήθεια. Η Ιρλανδία δεν επεφύλαξε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στην Apple και δεν κάνει συμφωνίες με φορολογουμένους, προσθέτει.
"Διαφωνώ βαθιά με την Επιτροπή", ανέφερε ο Νούναν στη δήλωση που εξέδωσε. "Η απόφαση δεν μου
αφήνει άλλη επιλογή παρά να ζητήσω την έγκριση
της κυβέρνησης για να ασκήσω έφεση. Είναι απαραίτητο για να υπερασπιστώ την ακεραιότητα του
φορολογικού συστήματός μας· για να προσφέρω
φορολογική βεβαιότητα στις επιχειρήσεις· και για
να αμφισβητήσω την παρείσφρηση των κανόνων της
ΕΕ περί κρατικής αρωγής στη φορολογική αρμοδιότητα των κυρίαρχων κρατών μελών".
Η Apple ανακοίνωσε επίσης πως θα ασκήσει έφεση
κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
την διατάσσει να πληρώσει 13 δισεκ. ευρώ σε
φόρους στην ιρλανδική κυβέρνηση.
"Η Apple ακολουθεί τον νόμο και πληρώνουμε όλους
τους φόρους που οφείλουμε οπουδήποτε λειτουργούμε. Θα ασκήσουμε έφεση και έχουμε την πεποίθηση πως η απόφαση θα ανατραπεί", αναφέρει η εταιρεία σε δήλωση που εξέδωσε.
"Η υπόθεση της Επιτροπής δεν αφορά το πόσο πληρώνει η Apple σε φόρους, αφορά το ποια κυβέρνηση
συγκεντρώνει τα χρήματα. Θα έχει βαθιά και επιζήμια επίδραση στις επενδύσεις και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη", υποστηρίζει ακόμη
η Apple.
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• Τι επισημαίνει το Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου

Σ

το ψηλότερο σημείο των τελευταίων οκτώμισι χρόνων ανήλθε
ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας
(ΔΟΣ) τον Αύγουστο, φτάνοντας
στις 115 μονάδες, και καταγράφοντας βελτίωση 5,5 μονάδων σε
σύγκριση με τον προηγούμενο
μήνα.Όπως αναφέρει το Κέντρο
Οικονομικών Μελετών (ΚΟΕ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου, η μεγάλη
άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες οφείλεται σε πιο αισιόδοξες
εκτιμήσεις για τη ζήτηση των επιχειρήσεων το επόμενο τρίμηνο και
σε θετικότερες αξιολογήσεις για
την οικονομική τους κατάσταση
και τη ζήτησή τους το τελευταίο
τρίμηνο.
«Η τιμή του ΔΟΣ που καταγράφηκε
τον Αύγουστο είναι η ψηλότερη
των τελευταίων 8½ ετών», αναφέρει το ΚΟΕ, προσθέτοντας πως
γενικότερα, ο ΔΟΣ τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σταθερά
πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο
όρο, «διαγράφοντας ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές τα επόμενα
τρίμηνα».
Στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα καλυτέρευσε
λόγω βελτίωσης της τρέχουσας
κατάστασης και των προσδοκιών.
Συγκριτικά με τον Ιούλιο, περισσότερες επιχειρήσεις αξιολόγησαν
θετικά την οικονομική κατάσταση
και τη ζήτηση της επιχείρησής
τους το τελευταίο τρίμηνο. Παράλληλα οι απαντήσεις τους για τον
κύκλο εργασιών τους επόμενο τους
τρεις μήνες ήταν σαφώς πιο
αισιόδοξες.
Στο λιανικό εμπόριο το επιχειρη-

ματικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω
καλυτέρευσης της τρέχουσας
κατάστασης και των προσδοκιών.
Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, πολύ
λιγότερες επιχειρήσεις παρατήρησαν μείωση στις πωλήσεις τους

τελευταίους τρεις μήνες. Σύμφωνα
με το ΚΟΕ, περισσότερες επιχειρήσεις αξιολογούν τα τρέχοντα αποθέματά τους ως αυξημένα, όμως,
οι εκτιμήσεις τους για τις αναμενόμενες πωλήσεις και τις αναμενόμενες παραγγελίες σε προμηθευτές
τους επόμενους τρεις μήνες
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση.
Αντίθετα, στον τομέα των κατασκευών το επιχειρηματικό κλίμα
επιδεινώθηκε λόγω χειροτέρευσης
της τρέχουσας κατάστασης και
των προσδοκιών. Σε σχέση με τον
Ιούλιο, οι αξιολογήσεις για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων το
τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκαν
οριακά πιο αισιόδοξες, ενώ ταυτόχρονα, οι απαντήσεις τους αναφορικά με τα υπό εξέλιξη έργα
(current overall order books) ήταν

πιο αρνητικές.
Συγκριτικά με τον περασμένο μήνα,
ελαφρώς περισσότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι σχεδιάζουν μείωση του αριθμού των εργαζομένων και ταυτόχρονα, περισσότερες
απάντησαν
ότι σχεδιάζουν αυξήσεις
στις
τιμές πώλησης το επόμενο τρίμηνο.
Βελτίωση
παρουσίασε
το επιχειρηματικό κλίμα
τον Αύγουστο και στην
μεταποίηση λόγω καλυτέρευσης
της τρέχουσας κατάστασης και
των προσδοκιών. Στην υπό αναφορά περίοδο, οι αξιολογήσεις
των επιχειρήσεων για την παραγωγή τους τελευταίους τρεις μήνες
επιδεινώθηκαν, ενώ οι απαντήσεις
τους για τις τρέχουσες συνολικές
παραγγελίες και τις τρέχουσες
παραγγελίες για εξαγωγές καταγράφηκαν πιο αισιόδοξες.
Τέλος, το κλίμα ανάμεσα στους
καταναλωτές τον Αύγουστο κατέγραψε οριακή επιδείνωση συγκριτικά με τον Ιούλιο, με τους καταναλωτές ωστόσο να δίνουν πιο
αισιόδοξες απαντήσεις για την
οικονομική κατάσταση τόσο των
νοικοκυριών τους όσο και της
Κύπρου για τους επόμενους 12
μήνες.

2014 Μαύρη τρύπα 160 δισ. από ανείσπρακτο ΦΠΑ στην ΕΕ

Σ

τα 160 δισ. ευρώ έφτασε η
απώλεια εσόδων από το Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην
ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσίευσε η Κομισιόν. Η μαύρη
τρύπα του ΦΠΑ κυμάνθηκε από
επίπεδα ρεκόρ, όπως αυτά στη
Ρουμανία (37,9%) σε σχεδόν μηδενικά (1,2%) στη Σουηδία. Σε απόλυτους όρους, το υψηλότερο "έλλειμμα ΦΠΑ" σημειώθηκε στην Ιταλία
(36,9 δισ. ευρώ), ενώ το Λουξεμβούργο είχε το χαμηλότερο (147
εκατ. ευρώ). Η Κομισιόν δεν έχει
σχετικά στοιχεία για την Κύπρο.Η
Ελλάδα από την άλλη, το 2014
σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση
της μαύρης τρύπας του ανείσπρακτου ΦΠΑ, με μείωση της τρύπας
στις εισπράξεις κατά -6 μονάδες,
αρκετά πάνω από το μέσο όρο της
ΕΕ που ήταν μείωση μόνο μιας
μονάδας.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τις
εκκλήσεις της ίδιας της Κομισιόν
για ριζική αναμόρφωση του

συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο
και να καταπολεμηθεί η απάτη. Τα
κράτη μέλη καλούνται τώρα να
δώσουν συνέχεια στο σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενιαίου
χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο
παρουσίασε η Κομισιόν τον περα-

• Τα κράτη - μέλη χάνουν
δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ
από μη εισπραχθέντα έσοδα ΦΠΑ
σμένο Απρίλιο, αποφασίζοντας τα
επόμενα βήματα προς ένα οριστικό
καθεστώς ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο στην ’Ένωση. Πιο
άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση
του προβλήματος της απάτης στον

τομέα του ΦΠΑ έχουν ήδη τεθεί σε
εφαρμογή. Τα σημερινά όμως
στοιχεία δείχνουν ότι απαιτούνται
βαθύτερες μεταρρυθμίσεις.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος
Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά ότι "τα
κράτη μέλη χάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από μη εισπραχθέντα έσοδα ΦΠΑ. Αυτό είναι
απαράδεκτο. Το ισχύον καθεστώς
είναι εξαιρετικά ανεπαρκές για να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
απάτης και των λανθασμένων
υπολογισμών στον τομέα του ΦΠΑ,
και είναι σαφές ότι οι αριθμοί δεν
πρόκειται να βελτιωθούν από
μόνοι τους. Τα κράτη μέλη πρέπει
να συμφωνήσουν γρήγορα στην
καθιέρωση ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ που θα είναι
θωρακισμένο έναντι της απάτης,
όπως πρότεινε η Κομισιόν στις
αρχές του τρέχοντος έτους”.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το νέο Ιρλανδικό θαύμα

Εργατική νομοθεσία για
τις πλατφόρμες της ΑOZ

Η οικονομία της Ιρλανδίας αναπτύχθηκε
με ρυθμό 26,3% το 2015

Κ

ανονισμοί που τροποποιούν τον νόμο περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία, περιλαμβάνοντας
χώρους όπου διεξάγονται δραστηριότητες σχετικές
με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου,
προωθούνται στη βουλή.
Mια από τις πιο βασικές αλλαγές που προωθούνται
στους νέους κανονισμούς που κατέθεσε το υπουργείο
εργασίας, είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής
των κανονισμών και σε κατασκευές, υποστατικά,
εγκαταστάσεις, αγωγούς, εξέδρες ή πλοία όπου διεξάγονται δραστηριότητες χαρτογράφησης, έρευνας,
αναζήτησης, εξόρυξης ή μεταφοράς υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ.
Στα έγγραφα που συνοδεύουν τους κανονισμούς
αναφέρεται ότι η τροποποίηση κατέστη αναγκαία
μετά την εφαρμογή τους για περίοδο πέραν των 8
ετών, την εμπειρία που αποκτήθηκε και τις δυσκολίες
που αντιμετωπίσθηκαν στα πλαίσια της εφαρμογής
τους και ότι θα μειώσει το διοικητικό κόστος των
εργοδοτών και των αυτοεργοδοτουμένων, καθώς και
τη διοικητική επιβάρυνση του τμήματος επιθεώρησης
εργασίας. Τους κανονισμούς ενέκρινε το υπουργικό
συμβούλιο σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου.
Στις πιο βασικές αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης, η
αφαίρεση της πρόνοιας για γνωστοποίηση των μη
θανατηφόρων ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και σε πρόσωπα εκτός
εργασίας και περιορισμό της υποχρέωσης για γνωστοποίηση μόνο των θανατηφόρων ατυχημάτων.
Σημειώνεται ότι η πρόνοια για γνωστοποίηση, έχει
προσθέσει μεγάλο φόρτο εργασίας στους επιθεωρητές του τμήματος επιθεώρησης εργασίας και ανάλογα μεγάλο διοικητικό κόστος στους αρμόδιους λειτουργούς υποστήριξης, χωρίς ουσιαστικό αξιοποιήσιμο κέρδος, όπως αναφέρεται, ενώ γίνεται αναφορά
σε σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία
δεν περιέχει πρόνοια για γνωστοποίηση των ατυχημάτων αυτών.
Άλλη μια αλλαγή είναι η εξαίρεση εφαρμογής των
κανονισμών σε περιπτώσεις ατυχημάτων που συμβαίνουν σε πρόσωπα εκτός εργασίας κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, σε πρόσωπα εκτός
εργασίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων διασκέδασης ή αναψυχής, σε πρόσωπα εκτός εργασίας
(ασθενείς) κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ιατρικής φύσης, σε πρόσωπα που εργοδοτούνται σε
πλοία και αεροσκάφη που ταξιδεύουν και σε περιπτώσεις μη θανατηφόρων ατυχημάτων που συμβαίνουν στις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας σε
σχέση με μη εργοδοτούμενα πρόσωπα όπως κληρωτούς στρατιώτες, εφέδρους και εθνοφύλακες
Στους κανονισμούς προστίθενται περιπτώσεις επικίνδυνων συμβάντων που πρέπει να γνωστοποιούνται όπως η κατάρρευση / ανατροπή / αστοχία εξοπλισμού όπως βυτιοφόρο, φορτηγό, μπετονιέρα,
περονοφόρα οχήματα, αντλίες σκυροδέματος και
μηχανήματα τοποθέτησης πασσάλων.

Λιγότερος από 700 ευρώ ο κατώτατος
μισθός στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου
του 13ου και 14ου

Ο

κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, αντιστοιχεί σε
683 ευρώ, καθώς συνυπολογίζονται και ο 13ος
και 14ος μισθός. Στη 12η, θέση, με πρώτο στην κορυφή του ευρωπαικού καταλόγου το Λουξεμβούργο,
βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά στο ύψος του κατώτατου μισθού. Υψηλότερα κατώτατα όρια από την
Ελλάδα ισχύουν στην Ισπανία και τη Μάλτα, ενώ
κατώτερα στην Πορτογαλία και στις χώρες του
πρώην ανατολικού μπλοκ.
Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας
αντιστοιχεί σε 683 ευρώ, καθώς συνυπολογίζονται
και ο 13ος και 14ος μισθός. Ο κατώτατος μισθός
στην Ελλάδα επίσης αντιστοιχεί στο 50% του μέσου
μισθού ενώ σε άλλες χώρες η διαφορά είναι μεγαλύτερη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η

στατιστική υπηρεσία της
Ιρλανδίας (Central Statistics
Office, CSO) ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τεράστια αναθεώρηση των παγίων κεφαλαίων
στους εθνικούς λογαριασμούς της,
από την οποία προκύπτει ότι η
ιρλανδική οικονομία αναπτύχθηκε
πέρυσι με ρυθμό 26,3% και όχι
7,8%, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.
Η μεγάλη αυτή αναθεώρηση οδήγησε σε αντίστοιχη αναθεώρηση
προς τα κάτω του χρέους της
Ιρλανδίας (ως ποσοστό στο ΑΕΠ),
το οποίο μειώθηκε ελαφρά κάτω
από το 80% του ΑΕΠ από το 93,8%
που είχε εκτιμηθεί αρχικά, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της CSO, Μάικλ Κόνολι.
Η αύξηση του αριθμού των αεροσκαφών που εισήχθησαν στην
Ιρλανδία για να δοθούν με δανεισμό στο εξωτερικό και οι αναταξινομήσεις ολόκληρων ισολογισμών,
όπως ξένων επιχειρήσεων που
μεταφέρουν την έδρα τους στην
Ιρλανδία για φορολογικούς σκο-

πούς (corporate inversions), ήταν
μεταξύ των κύριων λόγων αυτής
της αναθεώρησης, ανέφερε η
ιρλανδική στατιστική υπηρεσία.
Οι μεταφορές έδρας αυξήθηκαν τα

• Με ανοικτό το στόμα,
αναλυτές και εκτιμητές
τελευταία χρόνια, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να μειώσουν τον
φόρο που πληρώνουν για τα κέρδη
τους (σ.σ.: η Ιρλανδία έχει πολύ
χαμηλό φορολογικό συντελεστή
κερδών), ενώ οι βασικές δραστηριότητες και η διοίκησή τους
παραμένουν εκεί που ήταν η αρχική έδρα τους.

«Αυτό που συμβαίνει εδώ
είναι ότι ένας ολόκληρος
ισολογισμός μίας εταιρείας
που μεταφέρει την έδρα
της στην Ιρλανδία, από
κάπου αλλού, περιλαμβάνεται στο απόθεμα παγίου
κεφαλαίου μας ή στη διεθνή επενδυτική θέση μας», δήλωσε
ο Κόνολι. «Η πολύ μεγάλη αύξηση
ενίσχυσε τη δυνατότητα παραγωγής της οικονομίας και επηρεάζει
τους λογαριασμούς του 2015 στην
αύξηση των εξαγωγών και των
εισαγωγών… Η απασχόληση δεν
έχει αλλάξει πολύ από τον λόγο
αυτό».
Τα αποτελέσματα έχουν συνταχθεί
σε συμφωνία με το τελευταίο στατιστικό πλαίσιο της ΕΕ, το ESA
2010, αναφέρει η CSO στην ανακοίνωσή της. Αναφέρει, επίσης,
ότι ο τομέας της βιομηχανίας
(περιλαμβανομένων των κατασκευών) αυξήθηκε 87,3%, ενώ οι
άλλοι βασικοί τομείς σημείωσαν
ετήσιες αυξήσεις από 5,7% έως
10,4%.

Κατώτατοι μισθοί πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη

Κ

ατώτατοι μισθοί πολλών ταχυτήτων διαμορφώνονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει των
στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Eurostat για τον
Ιανουάριο του 2016, οι κατώτατοι
μισθοί στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν από τα
215 ευρώ (Βουλγαρία) και φθάνουν
έως και τα 1.923 ευρώ (Λουξεμβούργο). Το ποσό αυτό αφορά σε
μηνιαίους μισθούς για ακαθάριστες αποδοχές, δηλαδή πριν από
την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο. Όπως
και στο ύψος του μισθού, οι επιβαρύνσεις αυτές διαφέρουν από
χώρα σε χώρα.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2016, 22
από τις 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέθεταν εθνικούς
κατώτατους μισθούς (εξαίρεση οι
Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία,
Φινλανδία και Σουηδία). Παράλληλα, εθνικοί κατώτατοι μισθοί
υπήρχαν και σε κράτη, τα οποία
είναι υποψήφια για ένταξη στην
Ε.Ε., όπως Αλβανία, Μαυροβούνιο,
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και
Τουρκία.

Τρεις ομαδες χωρών
Βάσει των κατώτατων ακαθάριστων μηνιαίων μισθών σε ευρώ
(Ιανουάριος 2016) διαμορφώνονται τρεις ομάδες χωρών:
Α) Κατώτατος μισθός κάτω από
500 ευρώ τον μήνα: Βουλγαρία,
Ρουμανία, Λιθουανία, Ουγγαρία,
Τσεχική Δημοκρατία, Λετονία, Σλοβακία, Κροατία, Εσθονία και

Πολωνία. Σε αυτήν την ομάδα
εντάσσονται και τα υποψήφια
προς ένταξη κράτη: Αλβανία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας και
Σερβία
Β) Κατώτατος μισθός από 500
έως 1.000 ευρώ: Πορτογαλία,
Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία και Σλοβενία. Σε αυτήν την ομάδα περιλαμβάνεται και η Τουρκία
Γ) Κατώτατος μισθός άνω των
1.000 ευρώ: Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιρλανδία και Λουξεμβούργο.

Ο παράγοντας
της αγοραστικής δύναμης
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, όμως, τον
παράγοντα της αγοραστικής
δύναμης που διαμορφώνεται σε
κάθε χώρα, οι διαφορές όσον
αφορά στο επίπεδο των κατώτατων μισθών και την πραγματική
τους αξία είναι σημαντικά μικρότερες.
Ειδικότερα, όταν συγκρίνονται οι
ακαθάριστοι κατώτατοι μισθοί,

υπολογίζοντας τις διαφορές στα
επίπεδα τιμών με βάση τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, οι
αλλαγές είναι εμφανής και οι αποστάσεις μικραίνουν. Ειδικότερα, οι
χώρες της πρώτης ομάδας, που
έχουν
σχετικά
χαμηλότερους
κατώτατους μισθούς σε ευρώ,
έχουν επίσης χαμηλότερα επίπεδα
τιμών και, συνεπώς, σχετικά υψηλότερους κατώτατους μισθούς
όταν αυτοί εκφράζονται σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ).
Από την άλλη μεριά, τα κράτη της
τρίτης ομάδας, που έχουν σχετικά
υψηλότερους κατώτατους μισθούς
σε ευρώ, τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα τιμών και ως εκ τούτου οι κατώτατοι μισθοί τους σε
ΜΑΔ είναι συχνά σχετικά χαμηλότεροι. Αυτή η προσαρμογή για τα
επίπεδα τιμών έχει ως αποτέλεσμα
την εν μέρει εξομάλυνση των διακριτών διαφορών που εντοπίζονται μεταξύ των τριών διαφορετικών ομάδων χωρών όταν η κατάταξή των κατώτατων μισθών γίνεται με βάση το ευρώ.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eμπρός για τη δρομολόγηση επιβατικού
πλοίου για την Ελλάδα
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Ποιος γράφει
την Ιστορία;

Ο

Δημήτρης Χριστόφιας, παρά
το ότι είναι ο μόνος γ.γ. του
ΑΚΕΛ που κατάφερε να αναδειχθεί
στην προεδρία της Δημοκρατίας
και αυτό αποτελεί επιτυχία, είναι
ταυτόχρονα και ο άνθρωπος που
αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του
κόμματος, για τον ίδιο λόγο. Η
πενταετής διακυβέρνησή του
σημαδεύτηκε από δύο γεγονότα
που καταγράφηκαν στη συλλογική μνήμη ως καταστροφές. Η
κατάρρευση της οικονομίας και η
έκρηξη στο Μαρί. Τις συνέπειες
και των δύο γεγονότων τις πλήρωσε και τις πληρώνει ο τόπος,
ενώ τις πλήρωσε και τις πληρώνει το ΑΚΕΛ, το οποίο δεν τολμά
να αναγνωρίσει όχι μόνο την
αποτυχία της κυβέρνησης Χριστόφια, αλλά ούτε καν τα λάθη και
τις παραλείψεις.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Χριστόφιας,
τέσσερα χρόνια σχεδόν μετά την
αποχώρησή του από την προεδρία του κράτους, επανέρχεται με
ένα βιβλίο, το οποίο δεν μπορούμε να κρίνουμε αν δεν το διαβάσουμε. Ωστόσο ο τίτλος «Αποσιωπηθείσα Ιστορία» και η πρώτη
παρουσίαση που έγινε στα κατεχόμενα δίνει ένα στίγμα.
Ο κ. Χριστόφιας, ως διδάκτωρ
Ιστορίας, θα έπρεπε να γνωρίζει
ότι την Ιστορία δεν την γράφουν
οι πρωταγωνιστές, πολύ περισσότερο δεν μπορούν να μιλούν για
«αποσιωπηθείσα Ιστορία» όταν
τα γεγονότα που αφορούν τη δική
του διακυβέρνηση δεν αποτελούν
καν Ιστορία.
Ο κ. Χριστόφιας καταβάλλει κάθε
προσπάθεια
αυτοδικαίωσης,
φοβούμενος ίσως πως η Ιστορία
που κάποτε θα γραφτεί δεν θα
λάβει και πολύ υπόψη τις -σχεδόν
δακρύβρεχτες - εξομολογήσεις
του για τον «απλό άνθρωπο», τον
εργάτη και τον αγρότη, των οποίων ο ίδιος σεμνύνεται πως υπήρξε αρωγός. Η Ιστορία καταγράφει
γεγονότα και αυτά δεν μπορούν
να αλλάξουν.
Το σύνδρομο αυτοδικαίωσης του
Δ. Χριστόφια οδήγησε το ΑΚΕΛ σε
εκλογικές ήττες και σε συρρίκνωση και αν δεν υπάρξει ειλικρινής
αποτίμηση των γεγονότων του
2008-2013, το κόμμα θα δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να
μιλά για την 90χρονη Ιστορία του,
με το ηθικό πλεονέκτημα που το
έκανε ώς πριν λίγα χρόνια.
Ακόμα και στην ομιλία του Δ. Χριστόφια στα κατεχόμενα, οι επίμονες αναφορές στα ΜΜΕ που δήθεν
τον κατέτρεχαν και λίγο-πολύ
«αποσιώπησαν» την Ιστορία που
ο ίδιος θεωρεί ότι θα έπρεπε να
ειπωθεί, καταδεικνύουν το προσωπικό του άγχος να πει τα
πράγματα όπως ο ίδιος θα ήθελε.
Θεμιτό. Θα έπρεπε ωστόσο πριν
από αυτό να υπάρξει αυτοκριτική, την οποία ποτέ δεν έκανε ο
τέως Πρόεδρος.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Τ

ο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
εντείνει την προσπάθεια για να πεισθεί η Πολιτεία να δρομολογήσει τακτική
θαλάσσια γραμμή που να συνδέει το
νησί μας με την Ελλάδα και άλλες χώρες
της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί
τους πολίτες να κάνουν αποδοχη [like]
μέσω των μέσων κοινωνικής διχτύωσης
του σχετικού ψηφίσματος των αεροφοβικών συμπολιτών μας.
Το ψήφισμα είναι στην ελληνική, αγγλική, ρωσική, γαλλική, ισπανική, γερμανική και ιταλική γλώσσα και απευθύνεται
προς τους Δημάρχους Λεμεσού και Πειραιά και στα λιμεναρχεία των δύο πόλεων.
Αρχικά, αυτό θα επιφέρει, όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, οικονομικά
οφέλη σε όλα τα νησιά και τις περιοχές
που θα μπορούν να συνδέονται ακτοπλοϊκά. Ταυτόχρονα θα βοηθήσει τους
Κυπρίους να βρίσκονται πιο κοντά στα
ελληνικά νησιά, φθάνοντας απευθείας

Ο
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• Ας κάνουμε όλοι αποδοχή [like] στο ψήφισμα των αεροφοβικών
για λειτουργία τακτικών ακτοπλοϊκών δρομολογίων που να συνδέουν
την Κύπρο με την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες της Μεσογείου
στον προορισμό τους, με λιγότερα
έξοδα.
Πέραν τούτου, θεωρούμεν ότι η ομηρία
των πολιτών οι οποίοι εξαναγκάζονται

Η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορείτε να κάνετε like με την ψήφο σας
σε αυτό το εγχείρημα για διέξοδο από
το νησί μας και μέσω θαλάσσης είναι:
https://secure.avaaz.org/el/petition/Di
marthos_Lemesoy_kai_Peiraia_limenarheio_L
emesoy_kai_Peiraia_Aktoploiki_syndesi_Lem
esoy_me+limanion_Ellados/?pv+17

να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και σε άλλες
γειτονικές χώρες μόνον με αεροπλάνο αν
και βρίσκονται στο κέντρο της Μεσογείου, συνιστά έγκλημα της Πολιτείας σε
βάρος της Κυπριακής κοινωνίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιντιτούτου Ξενής Χ.
Ξενοφώντος.
Ζητούμεν από τις κυβερνήσεις Αθηνών –
Λευκωσίας να επιδείξουν την αναγκαία
πολιτική βούληση και κοινωνκή ευαισθησία και με εθνική συνεννόηση να
θέσουν ξανά στον επιβατηγό χάρτη της
Μεσογείου την θαλάσσια τακτική γραμμή
Κύπρου – Ελλάδας με πολλαπλά οφέλη
για τον Ελληνισμό, αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, κατέληξε, τονίζοντας ότι το συντομότερο θα θέσει το
θέμα ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας και της Βουλής.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΛΕΘΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

ι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο Ντε
Τζανέιρο της Βραζιλίας ανήκουν
πλέον στην ιστορία. Διεξήχθησαν σε μια
χώρα όπου η φτώχεια, το έγκλημα και το
κοινωνικοοικονομικό χάος κυριαρχούν
εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι πανάκριβες
εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη
διοργάνωση των αγώνων θέτουν μοιραία το ερώτημα: Πώς επηρεάζεται η
οικονομία από τη διοργάνωση ενός
τέτοιου γεγονότος; Γιατί δεν δινονται τα
διεσεκατομμύρια στους φτωχούς με την
προυπόθεση ότι θα δαπανηθουν μόνο

√ Πρόταση για μόνιμη τέλεση τους
στην Ελλάδα με οφέλη για τους
φτωχούς λαούς του πλανήτη και
μεταλαμπάδευση του Ολυπιακού
Ιδεώδους

μια φορά τα χρήματα για δημιουργία
άρτιων εγκαταστάσεων και τέλεση των
αγώνων στον ίδιο χώρο κατάλληλα επιλεγμένο. Το θέμα έχει πολύπλευρες διαστάσεις και καλό είναι να αναδείξουμε
τις βασικότερες.
Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες αναμφισβήτητα εκτός την αθλητική τους διάσταση, αποτελούν ένα σπουδαίο πολιτισμικό, πολιτικό και οικονομικό γεγονός.
Η αλήθεια είναι ότι η αποτίμηση είναι
δύσκολη υπόθεση. Κυρίως γιατί ο αντίκτυπός τους χρήζει μακροοικονομικής
και επιχειρηματικής ανάλυσης όπου
εμπλέκονται διάφορα σενάρια του
τύπου τι θα σύνεβαινε στην ανάπτυξη
και στον τουρισμό της διοργανώτριας
χώρας αν δεν έπαιρνε τους αγώνες.
Ωστόσο, αδιαμφισβήτητα οι οικονομικές
επιπτώσεις από τη διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων είναι πολύ σημαντικές. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι για
ένα αθλητικό γεγονός που διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες απαιτείται μια δεκαετής προετοιμασία από τη σύνταξη του
φακέλου της υποψηφιότητας. Έτσι, τα

οφέλη και το κόστος από τη διοργάνωση
επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους
τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και κατά την περίοδο αξιοποίησης της ολυμπιακής κληρονομιάς.

σμόςεπιβαρύνει αναπόδραστα τους
φορολογούμενους. Αυτό το θλιβερό
γεγονός το ζήσαμε στην Ελλάδα μετά
τους επιτυχέστατους από κάθε άποψη
Ολυμπιακούς του 2004.

Σε γενικές γραμμές οι οικονομικές επιπτώσεις προέρχονται από επενδύσεις σε
έργα υποδομών, τις εισφορές από την
πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
και τα έσοδα από τις διεθνείς αφίξεις. Η
ανάγκη κατασκευής των αθλητικών
εγκαταστάσεων αλλά και των έργων
υποδομής δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα ευρείας κλίμακας. Επίσης,
υπάρχουν υποδομές π.χ. τα έργα μεταφορών που βελτιώνουν την εικόνα και
την ποιότητα ζωής της διοργανώτρια
πόλης, αλλά και ολυμπιακές εγκαταστάσεις που εγκαταλείπονται καθώς το
κόστος συντήρησης δεν καλύπτεται από
αντίστοιχα έσοδα εκμετάλλευσης.

Απέναντι σαυτό το οξύτατο πρόβλημα,
μια λύση υπάρχει, η μόνιμη τέλεση τους
σε μία χώρα. Αυτή δεν θα μπορούσε να
είναι άλλη από την Ελλάδα ως η χώρα
που τους γέννησε. Πέραν από τα πολλαπλά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για την ανθρωπότητα, θα κρατηθεί
αλώβητο το Ολυμπιακό Ιδεώδες που
τόσο πολύ ανάγκη το έχει ο κόσμος ολόκληρος στην χαώδη πορεία της παγκοσμιοποίησης. Και αυτό με προαπαιτούμενο ότι κάθε τέσσερα χρόνια την ώρα
των εγκαινίων έναρξης θα ανακοινώνεται σημαντικό κονδύλι που θα προέρχεται μέσω της επιβολής «Ολυμπιακοσήμου» στις πλούσιες κυρίως ή και στις
εύρωστες πολυεθνικές επιχειρήσεις που
θα ανακουφίζει τους έχοντες περισσότερη ανάγκη φτωχού ς του πλανήτη.
Παράλληλα θα σφυρηλατηθεί του ολυμπιακό ιδεώδες ως προπομπός επικράτησης της ειρήνης για την επόμενη
τετραετίς. Αυτό από μόνο του θα προσδώσει μία άλλη διάσταση στο Ολυμπιακό πνεύμα το οποίο αν δεν πρυτανεύσει
ξανά, η ανθρωπότητα μοιραίως θα συρθεί σε ολέθριες λεωφόρους.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, οι υποψηφιότητες μειώνονται
τόσο για οικονομικούς όσο και για κοινωνικούς λόγους. Για παράδειγμα, το
Όσλο αποσύρθηκε από τη από τη διεκδίκηση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2022, ενώ πολίτες από πολλές
πόλεις δεν θέλουν τη διοργάνωση στον
τόπο τους. Ένας κύριος λόγος είναι ότι
σε πολλές διοργανώσεις οι εγκαταστάσεις μετά το πέρας των Ολυμπιακών
Αγώνων σαπίζουν, γίνοται υπερβάσεις
στον προϋπολογισμό και ο λογαρια-

Ξενής Χ. Ξενοφώντος
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Στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας ή κατά τον Όμηρο Βουκάσα μια χούφτα εργαζόμενοι ασχολούνται με τα σπλάχνα της γης

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΛΚΟ
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Μ

έχρι και την περασμένη Πέμπτη ενώ
έχω διανύσει χιλιάδες φορές τον
δρόμο προς τα ορεινά χωριά της Μαραθάσας, διασχίζοντας την κοιλάδα της
Σολέας δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος σε εκείνον το γκρίζο λόφο στα δεξιά,
όπου βρίσκεται το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, μια χούφτα εργαζόμενοι
παλεύουν με τα σπλάχνα της γης για να
εξορύξουν ένα φυσικό στοιχείο της
φύσης που είναι απαραίτητο για τη
ζωή-για τα φυτά τα ψάρια τα ζώα και
τον άνθρωπο.
Μια επίσκεψη είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της πολυπλοκότητας της προσπάθειας που καταβάλλεται για να αναδυθεί το φυσικό
κοίτασμα του χαλκού το οποίο έχει διασυνδεθεί εδώ και χιλιετίες με την ιστορία
και το πολιτισμό του νησιού της Αφροδίτης.
Στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας που
εργάζεται επί 24ωρου βάσεως 365 μέρες
τον χρόνο η εταιρεία Hellenic Copper
Mines Ltd, που ιδρύθηκε το 1994 αξιοποιεί τα κοιτάσματα κυρίως των χαλκούχων, υιοθετώντας τη
σύγχρονη
τεχνολογία της υδρομεταλλουργίας που
είναι ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον. Σε αυτόν τον χώρο εργοδοτούνται
70 περίπου εργαζόμενοι οι οποίοι αποτελούν τη ψυχή της μοναδικής εταιρείας
στη χώρα μας που συνεχίζει μια παράδοση χιλιετιών να ασχολείται με τη
μεταλλευτική παραγωγή, που είναι
100% εξαγωγική. Μια δραστηριότητα
που συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όχι μόνο για
το ύψος των εξαγωγών που πραγματοποιεί, αλλά και επειδή δραστηριοποιείται σε μια περιοχή που εφάπτεται με τα
κατεχόμενα ενώ αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη και αιμοδότη της περιοχής.
Στα πλαίσια της ανάδειξης της νέας
ηγεσίας της ΣΕΚ η οποία έχει στοχεύσει
στην περαιτέρω επαφή της με τους
εργαζόμενους την περασμένη Πέμπτη
επισκέφθηκε το μεταλλείο ο αγγ της ΣΕΚ
Μιχάλης Μιχαήλ συνοδευόμενος από
τον οργανωτικό αξιωματούχο της ΣΕΚ
Μιχάλη Παντελή ο οποίος παρακολουθεί τα τελευταία πέντε χρόνια τον συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

Επίσκεψη αναπληρωτή γενικού γραμματέα ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ
στο Μεταλλείο Σκουριώτισσας

Με θέα τα παράλια
της Μόρφου, ελπίδα όλων
σύντομα τον ορυκτό πλούτο της χώρας
να τον επωφελούνται όλοι οι κάτοικοι του νησιού

Το ανθρώπινο δυναμικό μέσα από
την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία
που διαθέτει συμβάλει σημαντικά στην
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας

Χρώματα και αρώματα

Ο χαλκός αναδύεται χρωματισμένος

Ο κ. Μιχαήλ είχε την ευκαιρία να ακούσει
δια ζώσης τον τρόπο εξόρυξης των
μεταλλευμάτων τόσο από τον Διευθυντή
της εταιρείας Κωνσταντίνο Ξυδά όσο
και από Διευθυντή Παραγωγής Νίκο
Μέσσιο ο οποίος ξενάγησε την αντιπροσωπεία της ΣΕΚ στους χώρους του
μεταλλείου επεξηγώντας παράλληλα
όλη τη διαδικασία εξόρυξης των μεταλλευμάτων.
Άξιον αναφοράς είναι πως με συνεχή
προσπάθεια και εγρήγορση, αλλά ως
αποτέλεσμα της αγαστής και στενής
συνεργασίας διεύθυνσης και προσωπικού η εταιρεία ξεκινώντας από ένα
μετάλλευμα τόσο χαμηλής περιεκτικότητας παράγει καθαρό ηλεκτρολυτικό
χαλκό η ποιότητα του οποίου συγκαταλέγεται μέσα στις υψηλότερες του
κόσμου.

Η ΣΕΚ βρίσκεται συνεχώς κοντά
στους εργαζόμενους οι οποίοι αποτελούν
την κύρια ατμομηχανή της οικονομίας
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κ. Μιχαήλ είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους εργαζόμενους για τις
πολιτικές του Κινήματος σε σημαντικά
οικονομικά εργασιακά και κοινωνικά
ζητήματα τονίζοντας πως η οικονομία
της χώρας μετά τα δύσκολα χρόνια της
μνημονιακής εποχής, άρχισε να ανορθώνεται γεγονός που επιτρέπει στις
συντεχνίες με υπευθυνότητα και προπαντός με σύνεση να διεκδικούν επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που
περικόπηκαν λόγω κρίσης.
Ο αγγ αναφέρθηκε στη διαχρονική θέση
του Κινήματος για ύψιστη αναγκαιότητα εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει με την συνεισφορά εργαζομένων εργοδοτών και κράτους ποιοτικότερες ιατρικές υπηρεσίες.
Από πλευράς τους οι εργαζόμενοι είχαν
την ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήσεις για ποικίλα επαγγελματικά και
εργασιακά ζητήματα όπως μεταξύ

Η ΣΕΚ κοντά στους εργαζόμενους
άλλων για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού από την εταιρεία.

Ο κ. Μιχαήλ επεξήγησε πως στις προτεραιότητες της ΣΕΚ είναι πάντοτε η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων των οποίων η συμβολή είναι
ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη και
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Αναγνωρίζουμε τη συμβολή
των εργαζομένων

Επεσήμανε επίσης την ανάγκη για
περαιτέρω συνεργασία εργαζομένων
και επιχειρήσεων η οποία αποβαίνει
ιδιαίτερα ωφέλιμη και για τις δυο πλευρές. Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν και η συνάντηση του αγγ της ΣΕΚ με τον Διευθυντή
της Εταιρείας Κωνσταντίνο Ξυδά με τον
οποίο αντηλλάγησαν απόψεις τόσο για
το εργασιακό περιβάλλον όσο και για τα
επίπεδα ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων. Ο αγγ της ΣΕΚ εξέφρασε
την ικανοποίηση του Κινήματος για τον

Ο κ. Ξυδάς τόνισε πως η εταιρεία αναγνωρίζει το τεράστιο μέγεθος της συμβολής των εργαζομένων αλλά και τον
συντεχνιών τους. Κοινή επιδίωξη όλων
μας πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων προς
όφελος της οικονομίας.

9

πως πριν την μονιμοποίηση του προσωπικού πρέπει να περάσει με επιτυχία
από εξετάσεις ασφάλειας και υγείας.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος τονίστηκε είναι
η εξοικείωση με τον κίνδυνο και ως εκ
τούτου θα πρέπει συνεχώς να γίνεται
επικαιροποίηση των κινδύνων με στόχο
αφενός την ανάδειξη τους και αφετέρου
την εμφύσηση βιομηχανικής κουλτούρας ειδικότερα στους νέους εργαζόμενους.

Σε αυτό τον χώρο πρόσθεσε ο κ. Ξυδάς ο
καθένας από εμάς μπορεί να έχει τη
δική του θέση στην εργασία αλλά η
φιλοσοφία της εταιρείας είναι πως
όλοι μαζί με υπευθυνότητα, εκπαίδευση
αλλά και σωστή αμοιβή να συμβάλουμε
σε βιώσιμες επιχειρήσεις μέσα από τη
σφραγίδα της αειφόρου ανάπτυξης η
οποία αποτελεί στρατηγικό στόχο της
εταιρείας.
Σε σχετική ερώτηση του αγγ της ΣΕΚ για
τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας ο κ.
Ξυδάς τόνισε πως η εταιρεία προβαίνει
σε εκτιμήσεις κινδύνου με στόχο τη
συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και
των μέτρων για την ασφάλεια και υγεία
των εργαζομένων. Παράλληλα τόνισε

Ο α.γ.γ. Μιχάλης Μιχαήλ και ο οργανωτικός αξιωματούχος Μιχάλης
Παντελή ανταλλάζουν απόψεις με εργαζόμενους

Κοινή τοποθέτηση
Η εταιρεία αυτή αποτελεί ένα
σωστό πρότυπο πετυχημένης
βιομηχανίας αποδεικνύοντας
ότι το μέλλον της Κυπριακής
οικονομίας δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνον στον τομέα
των υπηρεσιών αλλά μέσα
από έναν επανασχεδιασμό της
οικονομίας να ενθαρρυνθούν οι
νέοι επιστήμονες να επενδύσουν σε νέους τομείς προωθώντας νέες και καινοτόμες ιδέες
προς όφελος της Κύπρου.
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Μολυσμένα τα επαναγεμιζόμενα
μπουκάλια νερού

Ο

ι άνθρωποι που πίνουν νερό από πλαστικά μπουκάλια τα
οποία γεμίζουν συνεχώς δίχως να τα σαπουνίζουν, ενδέχεται
να καταπίνουν μαζί τους τεράστιες ποσότητες βακτηρίων, σύμφωνα με μία νέα έρευνα. Η αμερικανική ιστοσελίδα κυλιόμενων
διαδρόμων γυμναστικής Treadmill Reviews πήρε τα μπουκάλια
ομάδας ασκουμένων και τα έδωσε σε ένα εργαστήριο για ανάλυση.
Τα μπουκάλια ήταν κάθε είδους,
από τα απλά με το βιδωτό καπάκι
έως μπουκάλια με ενσωματωμένο
στόμιο, κουμπωτό καπάκι και με
καλαμάκι.Τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών αναλύσεων έδειξαν
πως στα μπουκάλια που τα χρησιμοποιούσαν οι ασκούμενοι επί
επτά ημέρες δίχως να τα σαπουνίζουν στο ενδιάμεσο, υπήρχαν επίπεδα μικροβίων πολλαπλάσια
από αυτά που εντοπίζονται στα πλαστικά παιχνίδια των σκύλων
αλλά και στο κάθισμα της τουαλέτας ενός σχολείου!
Στα βακτήρια που εντοπίστηκαν στα άπλυτα επαναγεμιζόμενα
μπουκάλια του νερού συμπεριλαμβάνονται ορισμένα είδη που
προκαλούν δερματικές λοιμώξεις, πνευμονίες και σήψη (σηψαιμία).
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επενδύσετε σε επαναγεμιζόμενα μπουκάλια που μπορείτε να σαπουνίζετε καλά κάθε βράδυ ή, ακόμα καλύτερα, σε
ανοξείδωτα ή γυάλινα μπουκάλια που «πιάνουν» πολύ λιγότερα
βακτήρια, λένε οι ειδικοί.
Φροντίστε επίσης τα μπουκάλια να είναι λεία, ώστε να μπορεί
εύκολα να φτάνει παντού το σαπούνι.

Ο

H oρθή διαχείριση του χρόνου μας
ισχυρό φυσικό αντίδοτο στο άγχος

ι λογαριασμοί σύννεφο, ο χρόνος μάς πνίγει, η δουλειά ή η
αναζήτησή της μάς κυνηγάει, οι απαιτήσεις δεν σταματούν
ποτέ. Η ζωή μας υπό το βάρος του στρες: είναι ο ρυθμός της σύγχρονης πραγματικότητας ή εμείς είμαστε αγχώδεις;
Αξίζει να παρατηρούμε τις καθημερινές αιτίες του άγχους μας και
πώς αντιδρούμε σε αυτές. Πόσο συμβάλλει ο τρόπος ζωής μας ή
ο τρόπος που συνήθως αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα; Για
όλους η πίεση μοιάζει κάποτε αφόρητη. Οσο όμως κι αν νιώθουμε ανυπεράσπιστοι, μικρές αλλαγές όταν και όπου μπορούμε,
ίσως να αυξήσουν τον
έλεγχο της κατάστασης.
Η διαχείριση του χρόνου
είναι η πιο αυτονόητη.
Τι μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας; Να
αποφύγουμε ίσως το
μποτιλιάρισμα με μια
μεγαλύτερη αλλά πιο ήρεμη διαδρομή; Να ομαδοποιήσουμε δουλειές, να ετοιμάσουμε ρούχα και τσάντα αποβραδίς, να σκεφτούμε πιο ευέλικτες ρουτίνες;
Εχουμε σχέδιο διαχείρισης για τις πηγές του στρες που μπορούμε
να προβλέψουμε; Μερικές φορές χρειάζεται να λέμε όχι. Ποιες
είναι οι προτεραιότητες και τα όριά μας; Γιατί να μην τα προσδιορίζουμε προκαταβολικά; Το «έχω μόνο 10 λεπτά» δεν είναι
απαραίτητα αγενές.
Ξεκλέβοντας χρόνο μπορούμε πιο εύκολα να στραφούμε σε δράσεις που απομακρύνουν αντί να συσσωρεύουν την ένταση. Δεν
είναι μόνο η φυσική δραστηριότητα και η γυμναστική. Μπορεί το
δικό μας αγχολυτικό να είναι το πλέξιμο, το σταυρόλεξο ή το
πότισμα.
Γρήγορη αποφόρτιση προσφέρει και η επαφή με ανθρώπους με
τους οποίους νιώθουμε ασφαλείς και μας καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άτομα που προκαλούν το αντίθετο; Ποιες πηγές ανησυχίας
μπορούμε να αποφύγουμε γενικότερα στο περιβάλλον μας; Το
βαρυφορτωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [emails] της δουλειάς
και οι βραδινές ειδήσεις μπορεί να μεταφέρουν το άγχος και στον
ύπνο μας.
Οι αιτίες και τα όπλα κατά του άγχους μπορεί να διαφέρουν για
τον καθέναν μας. Το σίγουρο είναι ότι κάποιες λύσεις που προσφέρουν εύκολη ανακούφιση μετατρέπονται σε μπούμερανγκ διότι
με ποτά, τσιγάρο και άχρηστο φαγητό χαλάμε την υγεία μας ενώ
η ένταση γυρίζει αυξημένη όταν ξεσπάμε σε άλλους για να εκτονωθούμε.
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Επιβλαβής η επίδραση των κοινωνικών διχτύων
[Facebook] στη διάθεση και την εικόνα του σώματος

Έ

ρευνα του Πανεπιστημίου
‘’University of the West of
England” τεκμηρίωσε ότι:
1. Η ψυχική διάθεση των νεαρών γυναικών γίνεται πιο
αρνητική μετά από μια σύντομη περιδιάβαση στο Facebook
από ότι σε ένα ιστότοπο που
δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση.
2. Με τη χρήση του Facebook οι
νεαρές γυναίκες που τείνουν
να κάνουν συγκρίσεις της εξωτερικής εμφάνισης τους, αναπτύσσουν εντονότερη επιθυμία
να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, των μαλλιών και του δέρματος τους,
βλέποντας
αποκλίσεις
(discrepancies).
Καθημερινά 300 εκατομμύρια
φωτογραφίες ανεβαίνουν στο
Facebook, ενώ κάθε ένα λεπτό
ανεβαίνουν
300
χιλιάδες
statuses. Το αποτέλεσμα είναι
η ασταμάτητη σύγκριση της
εικόνας
που
εκπέμπουν
συγκριτικά και μεταξύ τους οι

φωτογραφίες και τα statuses
και η εναλλαγή συναισθημάτων μεταξύ των χρηστών, επιδρώντας και στην υπόλοιπη

ζωή τους. Το Facebook εξελίχθηκε σε ένα τεχνητό μέσο
σύγκρισης της εικόνας και της
ευτυχίας του ενός με τον άλλο,
ενώ ο καθένας μπορεί χρησιμοποιώντας
διαδικτυακά
εργαλεία να «παίξει» κατασκευάζοντας την εικόνα που
επιθυμεί, δημιουργώντας πρό-

τυπα.
Επείγει η πολιτεία να δημιουργήσει ομάδα ειδικών για την
έρευνα των επιδράσεων των
μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στους
Κύπριους νέους και
να επεξεργαστεί
πολιτική ελέγχου
ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις. Η τεχνολογική
επανάσταση
θα
συνεχιστεί και θα
ενταθεί, η ανεξέλεγκτη χρήση της,
ειδικά για εμπορικούς
σκοπούς,
τραυματίζει
ανθρώπους. Δεν αποκλείεται
σε μερικά χρόνια η αμελέτητη
και επιπόλαια, κινούμενη αποκλειστικά από κερδοσκοπικά
κίνητρα, δημιουργία και χρήση
μέσων όπως το Facebook να
εξελιχθεί σε μάστιγα όπως της
εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών. Ας προβληματιστούμε,
πριν είναι αργά.

Αντιμετωπίστε τις βλαβερές συνέπειες
από την υπερβολική ανησυχία

Τ

α καθημερινά προβλήματα
προκαλούν αναπόδραστα
αίσθηση προσωπικής αδυναμίας απέναντι σε έναν πιθανό
κίνδυνο, όπως λ.χ. οι οικονομικές δυσχέρειες, η υγεία και η
ασφάλεια της οικογένειας, οι
αλλαγές στην καθημερινότητα
(π.χ. μετακόμιση) ή κάποιο
γεγονός που κλονίζει την
πίστη στον εαυτό μας ότι θα
μπορέσουμε να το διαχειριστούμε.

συναίσθημα φόβου απέναντι
σε μια ενδεχόμενη καταστροφή. Μπορεί επίσης να υπολειτουργούμε στην εργασία, στον
ρόλο μας στην οικογένεια, στις
σημαντικές μας σχέσεις ή να
αρχίσουμε να αποφεύγουμε
πολλές καταστάσεις και να
κλεινόμαστε στο σπίτι για να
μη νιώσουμε άγχος.

Σε εποχές μεταβατικές όπως η
τρέχουσα οικονομική κρίση, το
άγχος και η ανησυχία στον
γενικό πληθυσμό αυξάνονται
και εκλύονται ψυχοσωματικά
συμπτώματα όπως ψυχοκινητική διέγερση, ευερεθιστότητα,
εύκολη κόπωση, αδυναμία
στην συγκέντρωση, αιφνίδια
κενά στη σκέψη, μυϊκή ένταση
και διαταραγμένος ύπνος, που
μας κάνουν να νιώθουμε
εγκλωβισμένοι σε ένα διαρκές

• Η χρόνια ανησυχία και ο σταδιακός εγκλωβισμός σε μια
πιο απομονωμένη ζωή μπορεί να φέρουν κρίσεις πανικού, υπόγεια μελαγχολία, καταχρήσεις και παραίτηση
από την επίτευξη των στόχων μας

Η χρόνια ανησυχία όμως και ο

σταδιακός εγκλωβισμός σε μια
πιο απομονωμένη ζωή μπορεί
να φέρουν κρίσεις πανικού,
υπόγεια μελαγχολία, καταχρήσεις και παραίτηση από την
επίτευξη των καθημερινών
στόχων. Ενα αίσθημα ανημπο-

ριάς και έλλειψης αυτοεπάρκειας μοιάζει να καραδοκεί.
Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία που μας
πνίγει; Καταρχήν μικραίνοντας
τη σημασία τον γεγονότων
μέσα μας και ενισχύοντας την
πίστη ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές γύρω
μας με συγκεκριμένες λύσεις
και πως δικαιούμαστε να

ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.
Αν τα συμπτώματα επιμένουν
στον χρόνο, μπορούμε να επιλέξουμε τη γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία, μια βραχείας διάρκειας ψυχολογική
παρέμβαση που στοχεύει στη
νοητική διαχείριση του άγχους.
Ο θεραπευόμενος μαθαίνει ότι
η ανησυχία του προέρχεται
από τις ερμηνείες που δίνει
στα γεγονότα και όχι από τα
γεγονότα αυτά καθαυτά και
αρχίζει να τροποποιεί τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις του. Το
θεραπευτικό σχήμα μπορούν
να ενδυναμώσουν τεχνικές
χαλάρωσης και σωστής αναπνοής και η ενίσχυση μιας
στάσης «επίλυσης προβλήματος» και αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου που συνήθως υπολειτουργούν στα ανήσυχα άτομα.
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• Η χρυσή συνταγή για να νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι τη νέα περίοδο

ΕΡΓΑΣΙΟΜΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Η

Α

καθημερινή πρακτική αρκετών ανθρώπων είναι
σε όλους γνωστή αλλά και επιβλαβής. Ελέγχουν
τα email τους όλες τις ώρες της ημέρας, αρνούνται να
κλείσουν τα λάπτοπ το Σαββατοκύριακο και ακόμα
και στις διακοπές μοιάζουν να είναι «κολλημένοι» με
το γραφείο τους.
Ωστόσο η τακτική αυτή δεν είναι αθώα. Μία νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι εργασιομανείς μπορεί να έχουν
αυξημένες πιθανότητες να πάσχουν από ορισμένα
προβλήματα ψυχικής υγείας.
Τα προβλήματα αυτά είναι η κατάθλιψη, η αγχώδης
διαταραχή, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και η
διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής-υπερκινητικότητας. Διεθνής ομάδα
επιστημόνων ανέλ υ σ ε
στοιχεία

από
16.426 εργαζομένους, μέσης ηλικίας 37 ετών, το 7,8%
εκ των οποίων ήσαν εργασιομανείς.
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, οι εργαζόμενοι
αυτοί πληρούσαν με σχεδόν τριπλάσια συχνότητα τα
διαγνωστικά κριτήρια των ψυχικών διαταραχών που
προαναφέρθηκαν. Ειδικότερα:
• Το 32,7% των εργασιομανών πληρούσαν τα κριτήρια της διαταραχήςελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας, έναντι του 12,7% των μη-εργασιομανών
εθελοντών.
• Το 25,6% των εργασιομανών πληρούσαν τα κριτήρια της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, έναντι του
8,7% των μη-εργασιομανών εθελοντών.
• Το 33,8% των εργασιομανών πληρούσαν τα κριτήρια της αγχώδους διαταραχής, έναντι του 11,9% των
μη-εργασιομανών.
• Το 8,9% των εργασιομανών εθελοντών πληρούσαν
τα κριτήρια της κατάθλιψης, έναντι του 2,6% των μηεργασιομανών.
«Η υπερβολική εργασία μπορεί να αποτελεί ένδειξη
βαθύτερων ψυχολογικών ή συναισθηματικών θεμάτων, αλλά παραμένει άγνωστο αν αυτό αντανακλά
μια υποβόσκουσα γενετική επιρρέπεια, καθώς και αν
η εργασιομανία οδηγεί στα νοσήματα της ψυχικής
υγείας ή το αντίστροφο», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Σεσίλια Σάου Αντρέασεν, από το Τμήμα
Ψυχολογικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του
Μπέργκεν, στη Νορβηγία.

Μήπως είστε εργασιομανείς;
Για να μάθετε αν είστε εθισμένοι με τη δουλειά, βαθμολογήστε τις επτά προτάσεις που ακολουθούν αναλόγως με το πόσες φορές κάνατε κατά τους προηγούμενους 12 μήνες όσα δηλώνουν. Η βαθμολογία
πρέπει να κυμαίνεται από 1 (ποτέ) έως 5 (πάντα).
• Σκέπτεστε πως θα απελευθερώσετε περισσότερο
χρόνο για να ασχοληθείτε με τη δουλειά σας
• Αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στη δουλειά σας,
απ’ ό,τι αρχικά προγραμματίζατε
• Δουλεύετε για να καταπραΰνετε αισθήματα άγχους,
κατάθλιψης, ενοχών ή αβοηθησίας
• Άλλα άτομα σας λένε να μην δουλεύετε τόσο πολύ,
αλλά δεν τους ακούτε
• Νιώθετε στρες όταν σας απαγορεύουν να εργασθείτε
• Αμελείτε τα χόμπι ή πράγματα που σας αρέσουν για
να ασχολείστε με τη δουλειά σας
• Δουλεύετε τόσο πολύ, ώστε η υγεία σας επηρεάζεται αρνητικά.
Αν βαθμολογήσετε με 4 (συχνά) ή 5 (πάντα) τέσσερις
ή περισσότερες προτάσεις, είστε εργασιομανείς.

ναμφίβολα, η σταδιακή προσαρμογή στο νέο, ας το πούμε
σχολικό ή οικονομικό, έτος είναι
μια διαδικασία υποκειμενική για
τον καθένα, καθώς άλλοι αφιερώνουν χρόνο για να νιώσουν μια
εσωτερικότητα που η εποχή μας
μοιάζει να απειλεί και άλλοι όχι.
Οι άμυνες, οι αποφυγές και οι
συγκαλύψεις είναι προσωρινές
λύσεις πάντα. Αντίθετα, η επαφή
με τα συναισθήματα και τον αληθινό μας εαυτό μάς δίνει τη δυνατότητα να κινητοποιηθούμε για μια
καλύτερη συνθήκη ζωής.
Οι ειδικοί προτείνουν όπως ο
καθένας από εμάς κοιταχτεί στο
καθρέφτη και αναρωτηθεί αν
πραγματικά το τελευταίο έτος
ήταν ικανοποιητικό σε όλους τους
τομείς της ζωής. Αν όχι, γιατί; Πού
μπαίνει ο εαυτός και οι αδυναμίες
του, πού μπαίνει το εξωτερικό
πλαίσιο;
Ανακαλύψτε τα δικά σας μοτίβα

που σας εμποδίζουν να είστε αυτό
που θέλετε να είστε και να νιώθετε
ικανοποιημένοι, αν όχι ευτυχείς.
Μήπως έχετε την τάση να νιώθετε
πάντα θύμα των καταστάσεων;
Μήπως νιώθετε ότι κάνετε πιο
πολλά από αυτά που πραγματικά
παίρνετε; Μήπως αναζητάτε
περισσότερο έλεγχο στην καθημερινότητά σας από ό,τι πραγματικά

σει ο εαυτός σας και υποφέρετε;
Μήπως μπαίνετε εύκολα σε ψυχολογία πένθους, ακόμη κι όταν όλα
και όλοι είναι ζωντανοί δίπλα σας;

δικαιούστε;

Για την περισσότερη αναζήτηση
ευτυχίας λοιπόν, όσο και αν οι
εξωγενείς συνθήκες την απειλούν
μέσα μας, ο καθένας μας έχει μερίδιο ευθύνης απέναντι στον εαυτό
του. Η ευτυχία δεν είναι δανεική.
Είναι προσωπική υπόθεση.

Μήπως έχετε πληγωθεί στο
παρελθόν και νιώθετε ότι έχετε μια
δικαιοδοσία απέναντι στην εκπλήρωση των δικών σας αναγκών,
ακόμα κι αν αυτές τραυματίζουν
τους άλλους; Μήπως δεν σας αρέ-

Ποια είναι τελικά η δική σας παγίδα; Μόνο αν έρθετε σε επαφή με
αυτή θα μπορέσετε να κάνετε την
αλλαγή πράξη. Τα μοτίβα της
ζωής είναι φυσικές «συνέχειες»
στο οικείο και το ασφαλές, όσο
επώδυνο και να είναι αυτό. Το
οικείο πάντα εφησυχάζει. Οπως
νιώθει ο φυλακισμένος στο κελί
του. Ετσι κι εμείς καλούμαστε να
συνειδητοποιήσουμε ότι το γνώριμο μας κρατάει στάσιμους, μαγκωμένους σε έναν φόβο απέναντι
στην αλλαγή.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Α

λήθεια, σκεφτήκατε ποτέ τι
χρειάζεται για να είναι κανείς
πραγματικά ευτυχισμένος; Η απάντηση δεν είναι τα λεφτά, η υγεία ή
η επιτυχία αλλά πολύ απλά να...
αλλάξουμε μυαλά για να εστιάζουμε σε ό,τι μας κάνει καλό,
πιστεύουν επιστήμονες από τις
ΗΠΑ.

ανάγκη του προγράμματος.

Τα τέσσερα βήματα
Στο βιβλίο που τιτλοφορείται «The
Mayo
Clinic
Handbook
for
Happiness: A Four-Step Plan for
Resilient Living», ο δρ Σουντ γράφει
ότι τα τέσσερα βήματα προς την
ευτυχία είναι συνοπτικά τα εξής:

άλλο άνθρωπο, στο να του εύχεστε
νοερά «να είσαι πάντα καλά».
• Εκπαίδευση του συναισθήματος. Όταν κάτι πάει στραβά στη
ζωή σας, να εστιάζετε την προσοχή σας σε ό,τι πήγε καλά μέσα
στην όλη κατάσταση, και όχι σε
ό,τι οδήγησε στην αποτυχία.
Να εξασκείτε επίσης την ευγνωμοσύνη, την συμπόνια, την αποδοχή
και την συγχώρεση.

Οι επιστήμονες με επικεφαλής τον
δρα Άμιτ Σουντ, καθηγητή Ιατρικής
στο Κολέγιο Ιατρικής της Κλινικής
Μάγιο, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, δημιούργησαν ένα πρόγραμμα
τεσσάρων βημάτων και 10 εβδομάδων που πιστεύουν ότι μπορεί
να οδηγήσει σε αυτήν.

• Εκπαίδευση της προσοχής. Ο δρ
Σουντ συνιστά να εστιάζουμε
καθημερινά σε ένα θετικό συναίσθημα, όπως ευγνωμοσύνη, συγχώρεση και καλοσύνη. Σε αυτό
μπορεί να βοηθήσει η τεχνική 5-32. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μία
σειρά από ασκήσεις που βοηθούν
τον κόσμο να εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του ώστε να «διαλέγει» την
ευτυχία.

• Η εστίαση στα θετικά πράγματα της ζωής μπορεί να μας κάνει
πιο ευτυχισμένους. Υιοθετήστε τα σωστά βήματα για 10 εβδομάδες, θα αλλάξετε ριζικά τον τρόπο σκέψης σας και θα νοιώσετε
όμορφα κι ευτυχισμένα τονίζει ο δρ Άμιντ Σουντ

Ο δρ Σουντ λέει ότι το 40-50% της
ευτυχίας μας εξαρτάται από τις
επιλογές που κάνουμε και που
ρίχνουμε το βάρος κάθε μέρα της
ζωής μας. «Όλοι μπορούμε να διαλέξουμε να ρίχνουμε το βάρος στα
σωστά και όμορφα πράγματα που
έχουμε στη ζωή μας και όχι στα
λάθος και άσχημα», λέει ο δρ
Σουντ, ο οποίος δημοσίευσε ένα
βιβλίο με το νέο πρόγραμμα.
«Η ευτυχία είναι συνήθεια. Μερικοί γεννιόμαστε με αυτή, άλλοι
πρέπει να την επιλέγουμε». Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι ο
ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να εστιάζει στα
αρνητικά της ζωής, διότι για τους
μακρινούς προγόνους μας αυτό
ήταν απαραίτητο για την επιβίωσή τους. Ωστόσο η εστίαση στα
θετικά πράγματα της ζωής μπορεί
να μας κάνει πιο ευτυχισμένους
απ’ όσο θα φανταζόμασταν ποτέ,
γράφει ο δρ Σουντ. Μόνο που αυτό
«πιο εύκολα λέγεται, παρά γίνεται», παραδέχεται. Εξ ου και η

μόλις ξυπνήσετε το πρωί θα σκεφθείτε 5 ανθρώπους που νιώθετε
ευγνωμοσύνη που τους έχετε στη
ζωή σας. Θα αφιερώνετε επίσης
τα 3 πρώτα λεπτά που βλέπετε την
οικογένειά σας το πρωί στο να
τους φέρεστε σαν να έχετε πολύ
καιρό να τους δείτε και είστε πολύ
χαρούμενοι που τους ξαναβλέπετε.
Και θα αφιερώνετε τα 2 πρώτα
δευτερόλεπτα που θα βλέπετε έναν

• Ενίσχυση σύνδεσης σώματος
και μυαλού. Στις δραστηριότητες
που προάγουν αυτή τη σύνδεση
συμπεριλαμβάνονται το διάβασμα,

η γυμναστική, η μουσική, οι τέχνες,
η προσευχή, ο διαλογισμός, η γιόγκα και οι βαθιές αναπνοές.
• Υιοθέτηση θετικών συνηθειών:
Λίγη γυμναστική κάθε μέρα, η διάθεση χρόνου για υγιεινό μαγείρεμα
και κατανάλωση του φαγητού με
ηρεμία, και η διάθεση χρόνου για
χαλάρωση είναι απαραίτητα
συστατικά της ευτυχίας.
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Δ

είτε τα νέα τρομακτικά
πακέτα τσιγάρων που
έφτασαν και στα περίπτερα
της Κύπρου

μπορεί να προκαλέσει αργό και
επώδυνο θάνατο», «το κάπνισμα
μπορεί να βλάψει το σπέρμα και
μειώνει τη γονιμότητα» και

φωτογραφίες πραγματικά αποκρουστικές στοχεύουν στη διακοπή του καπνίσματος.

Τις τελευταιες ημέρες άρχισαν δειλά – δειλά,
να
κάνουν την εμφάνιση τους
και στα περίπτερα της
Κύπρου τα νέα πακέτα τσιγάρων τα οποία φιλοξενούν
φωτογραφίες που τρομοκρατούν. Πρόκειται για την
οδηγία που αφορά στο
εικαστικό κομμάτι και τις
λεκτικές προειδοποιήσεις
που πρέπει να έχουν τα
πακέτα τσιγάρων που
κυκλοφορούν πλέον στην
Ευρωπαϊκή Ενωση.Προειδοποιήσεις όπως «οι καπνιστές πεθαίνουν πρόωρα», «το κάπνισμα

Εσείς Γνωρίζετε;

ο όνομα Κύπρος φέρεται να επικράτησε από
τους Έλληνες από την
εποχή του Ομήρου, από
τους οποίους και μεταδόθηκε στη συνέχεια σε όλους
τους παρακείμενους λαούς
πλην όμως δεν ήταν ούτε το
πρώτο ούτε και το μοναδικό όνομα της νήσου.

Tο ελληνικό όνομα Κύπρος
απαντάται τόσο στην Ιλιάδα όσο και την Οδύσσεια.
Eπίσης το όνομα Κύπρις φέρεται
ως
επίθετο
της
θεάς
Αφροδίτης.Αρχαιότερη επιγραφή
που φέρει το όνομα Κύπρος ανάγεται στο 459 π.Χ..Επίσης πολλά
αρχαία προσωπικά ονόματα
φέρονται συνδεδεμένα με το
όνομα Κύπρος, όπως Αριστόκυπρος, Αριστοκύπρα, Θεμιστοκύπρα, Κυπραγόρας, Κυπρόθεμις,
Κυπροκράνης,
Ονασίκυπρος,
Πασίκυπρος, Στασίκυπρος, Τιμόκυπρος, Φιλόκυπρος κ.ά.

Ετυμολογία του ονόματος
Κύπρος
Η ετυμολογία του ονόματος
Κύπρος δεν είναι σίγουρη. Υπάρχουν διάφορες απόψεις.
- Μία άποψη λέει πως οφείλει το
όνομα του στο βασιλιά Κύπρο του
οποίου την κόρη Έννη νυμφεύτηκε
ο Αχαιός Τεύκρος γιος του βασιλιά της Σαλαμίνας Τελαμώνα,
όταν και ήρθε εξόριστος μετά τον
Τρωικό πόλεμο και ίδρυσε την
πόλη Σαλαμίνα στη Κύπρο.
- Μία άλλη άποψη υποστηρίζει
ότι το όνομα προέρχεται από την
Ελληνική λέξη για το Μεσογειακό
κυπαρίσσι
(Cupressus
sempervirens, Κυπάρισσος η αειθαλής) ή ακόμα και από το Ελληνικό όνομα για το φυτό χέννα
(Lawsonia alba), κύπρος.
- Μία άλλη άποψη είναι ότι η ρίζα
του ονόματος είναι από την Ετεοκυπριακή και τη λέξη για το
χαλκό.
Ο Ζορζ Ντοσέν, για παράδειγμα,

Α

ν προσπαθείς να χάσεις κιλά, η καλύτερη
ώρα για να γυμναστείς είναι πριν από το
βραδινό σας γεύμα!

Όπως έδειξε σχετική μελέτη, ένα σχετικά
έντονο 20λεπτο πρόγραμμα γυμναστικής
πριν από το βραδινό, όπως π.χ. κυκλική προπόνηση, ανέβασμα σκαλοπατιών, τρέξιμο ή
γρήγορο περπάτημα, όχι μόνο μειώνει σημαντικά
την
όρεξη
για
φαγητό, αλλά
επίσης αυξάνει
τις καύσεις και
τις
διατηρεί
αυξημένες για τουλάχιστον δύο ώρες
μετά.
Αποτέλεσμα;
Ό,τι
φας για βράδυ θα το
κάψεις!

Από που πήρε το όνομα της η Κύπρος και οι πόλεις της;

Τ
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Η καλύτερη ώρα για γυμναστική
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Είναι τρομακτικά - ΤΣΙΓΑΡΟ … ΘΑΝΑΤΟΣ

εισηγείται ότι οι ρίζες της λέξης
βρίσκονται στην λέξη των Σουμερίων για το χαλκό (zubar) ή του
μπρούντζου (kubar), από τα μεγάλα αποθέματα χαλκού που υπήρχαν στο νησί.
Από που πήραν τα ονόματα τους
οι πόλεις της Κύπρου; Πίσω από
κάθε όνομα κρύβεται μια ιστορία!
Λευκωσία: Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Λευκωσία ήταν
σειρήνα, μία από τις κόρες του
Αχελώου και της Μελπομένης και
το όνομά της μεταφράζεται ως
«Λευκή Ουσία».
Η Λευκωσία είναι
διεθνώς γνωστή
όχι με
τ
ο
ελληνικό
τ η ς
όνομα, αλλά
με το ιταλικό – γαλλικό Nicosia
(Nicosie). Στην αρχαιότητα η πόλη
ονομαζόταν Λήδρα και ήταν ένα
από τα αρχαία βασίλεια της
Κύπρου.
Τους ύστερους χρόνους άλλαξε το
όνομα σε Καλλινίκιση και στην
συνέχεια σε Λευκοθέα, Λευκουσία
και Λευκωσία. Οι Φράγκοι κατακτητές, για ανεξήγητους λόγους,
μετά το πέρασμά τους από την
περιοχή έγραψαν για την "Civitas
Nicosie" από όπου και το αγγλικό
Nicosia, όπως είναι γνωστή η
κυπριακή πρωτεύουσα σε όλο τον
κόσμο.
Πάφος: Το όνομα της πόλης συνδέεται με τη θεά Αφροδίτη, δεδομένου ότι Πάφος ήταν το όνομα
της μυθολογικής κόρης της Αφροδίτης και του Πυγμαλίωνα.
Στην ελληνική μυθολογία με το
όνομα Πάφος είναι γνωστά πέντε
πρόσωπα. Όλοι σχετίζονται με
την πόλη Πάφο αναφέρονται σαν
ιδρυτές και ονοματοδότες της.
1. Γιος του Κινύρα
2. Πατέρας του Κινύρα και αδελφός του μυθικού βασιλιά της

νήσου Αώου
3. Κόρη του Κινύρα
4. Γιος του Τυφώνος.
5. Γιος του μυθικού βασιλιά της
Κύπρου Πυγμαλίων και της Γαλάτειας
*Στην ελληνική μυθολογία ο Κινύρας ήταν ιερέας και βασιλιάς
στην Κύπρο
Λεμεσός: Η επικρατέστερη άποψη
όσον αφορά την ονομασία της
«Λεμεσού» είναι ότι η πόλη της
Λεμεσού πήρε το
όνομα της από
το Ανάμεσο, γι΄
αυτό και αρχικά ονομάστηκε ΝΕΜΕΣΣΟΣ, διότι βρισκόταν ανάμεσα στα δυο βασίλεια της Αμαθούντας και του
Κουρίου.
Λάρνακα: Το όνομα της πόλης,
προέρχεται από τη "λάρνακα",
δηλαδή την αρχαία πέτρινη σαρκοφάγο (δύο σαρκοφάγοι βρέθηκαν στο ιερό του ναού του Αγίου
Λαζάρου κατά τη διάρκεια ανασκαφών). Πολλές σαρκοφάγοι
υπήρχαν στην περιοχή της
πόλης,όπου οι ανασκαφές έφεραν
στο φως και ερείπια της αρχαίας
πόλης του Κιτίου.
Αμμόχωστος: Το όνομα της
πόλης συνδέεται με την κυριολεκτική έννοια της πόλης της χωμένης στην άμμο 4π μ.Χ αιώνα. H
Αμμόχωστος υπήρξε παγκόσμια
γνωστό τουριστικό θέρετρο, μεταξύ του 1960 και 1974, λόγω της
αμμώδους παραλίας της. Η Αμμόχωστος (Φαμαγκούστα η φράγκικη ονομασία της) είναι και η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας
με περίπου 40.000 κατοίκους.
Κερύνεια: Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία η Κερύνεια ιδρύθηκε από τους Αχαιούς Κηφέα και
Πράξανδρο που κατέληξαν εκεί
όταν επέστρεφαν στη πατρίδα
τους από τον Τρωικό πόλεμο, οι
ήρωες έδωσαν στη νέα πόλη το
όνομα της πόλης τους της Κερύνειας που βρίσκεται στην Αχαΐα.

Η «πόλη του γρανίτη»
αποκαλύφθηκε στη Σιβηρία

Ο

ι βράχοι υψώνονται πάνω από το έδαφος και
συνωστίζονται μαζί σαν ουρανοξύστες από
γρανίτη πάνω από το συγκλονιστικό τοπίο της
Σιβηρίας.
Αυτές οι εικόνες που κόβουν την ανάσα είναι, σύμφωνα με την Daily Mail, μερικές από τις πρώτες
που έχουν ληφθεί ποτέ από τους ασυνήθιστους
βραχώδεις σχηματισμούς στην οροσειρά UlakhanSis και είναι ένα φυσικό θαύμα που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη από την τουριστική αγορά.
Εμπνευσμένος από τις εντυπωσιακές εικόνες ο
φωτογράφος της άγριας φύσης, Sergey Karpukhin
από τη Μόσχα αποφάσισε να επισκεφθεί ο ίδιος
το μέρος για να το απαθανατίσει. Ο ίδιος παρομοίασε τους βράχους με πολεμιστές οι οποίο ξαφνικά πέτρωσαν. O Karpukhin χαρακτήρισε την
περιοχή μάλιστα ως «πόλη του γρανίτη» και πρόσθεσε ότι ήταν μια αποστολή σε μια από τις πιο
δυσπρόσιτες και άγνωστες περιοχές της Γιακουτία.
Τόνισε πως αυτό το μέρος πρέπει να γίνει κομμάτι της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενώ
εξήγησε ότι ακόμη και οι ντόπιοι ξέρουν πολύ λίγα
για το συγκεκριμένο μέρος.

Πατέρας και γιος
Συζήτηση μεταξύ πατέρα και γιου:

Σοβαρά … αστειάκια

12

- Μπαμπά ξέρεις τι άκουσα; Σε κάποιες
χώρες της Αφρικής ο άντρας δεν γνωρίζει
την γυναίκα που θα παντρευτεί μέχρι την
ημέρα του γάμου τους.
- Αυτό παιδί μου συμβαίνει σε όλες τις
χώρες.

Η αγγελία
Ένας άντρας έβαλε μικρή αγγελία σε εφημερίδα. «Ζητείται σύζυγος».

Την επόμενη μέρα έλαβε εκατοντάδες γράμματα. Όλα έλεγαν το ίδιο πράγμα.
- «Μπορείς να πάρεις την δική μου».
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Σημαντικό το όφελος για την υγεία
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SUDOKU

Πιείτε νερό με άδειο στομάχι το πρωί

Μ

πορεί να απολαμβάνετε ένα
ποτήρι καφέ το πρωί, αλλά
τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει
για το καλό του οργανισμού σας,
το απλό, καθαρό νερό.
Και ενώ φυσικά ένα ποτήρι νερό
είναι καλό ανά πάσα στιγμή, αυτό
που λίγοι γνωρίζουν είναι πως
είναι ευεργετικό για την υγεία σας,
όταν το πίνετε το πρωί με το που
σηκώνεστε από το κρεβάτι.

Γενικά οφέλη
Το νερό είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για τη ζωή. Το
σώμα σας εξαρτάται από το νερό
για κάθε χημική αντίδραση που
πραγματοποιεί. Άλλωστε, είναι
γνωστό ότι το σώμα μας αποτελείται κυρίως από νερό, το οποίο
αντιστοιχεί σε περίπου 75% του
συνολικού βάρους.
Το νερό μπορεί να βοηθήσει στην
μείωση της οξύτητας του στομάχου
Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν συχνές καούρες, μια
κατάσταση που οφείλεται συνήθως στα υψηλά επίπεδα οξέων στο
στομάχι. Το στομάχι σας είναι η
κύρια πηγή υδροχλωρικού οξέος
στο σώμα σας και το εκκρίνει όλη
τη νύχτα. Χωρίς τροφές μέσα στο
στομάχι, για να αραιώσουν το οξύ,
η καούρα είναι πιο πιθανό να σας

συμβεί κατά τις πρωινές ώρες. Αν
πιείτε νερό αμέσως μόλις ξυπνήσετε, μπορεί να μειώσετε το επίπεδο της οξύτητας στο στομάχι σας
και να ανακουφίσετε τυχόν
συμπτώματα καούρας.
Το νερό βοηθά να έχετε τακτική
κίνηση του εντέρου
Το νερό βοηθά στην πρόληψη της
δυσκοιλιότητας, και όταν πίνετε
τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό μόλις
ξυπνάτε το πρωί μπορεί να σας
βοηθήσει στην τόνωση της κινητικότητας του εντέρου. Το σώμα σας

Υλικά:

ρεί να είναι πολύ ευχάριστες και
να ανεβάσουν τις προσωπικές σας
μετοχές. Σου πέφτουν πολλές υποχρεώσεις, οικογενειακές δυσκολίες
και έκτακτες καταστάσεις που θα
σε αποσυντονίσουν. Μην το βάζεις
κάτω με τίποτα.

Εκτέλεση:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Ο προγραμματισμός που
ακολουθείς εδώ και καιρό, τώρα
θα φέρει τα πρώτα αποτελέσματα.
Εκπλήξεις και δώρα σε περιμένουν,
ενώ θα λάβεις και αναγνώριση
από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.
Εκμεταλλεύσου την εύνοια των
πλανητών στο ζώδιό σου για να
ολοκληρώσεις τα σχέδιά σου. Θα
καταπλήξεις φίλους αλλά και
συνεργάτες.
Ταύρος: Οι αλλαγές που θα προκύψουν για το ζώδιό σου θα σε
ξεβολέψουν κάπως, καθώς οι εξελίξεις θα είναι πολλές και ίσως
ξαφνιαστείς συνειδητοποιώντας
ότι κάποια πράγματα δεν είναι
όπως ακριβώς επιθυμείς. Λίγη
ψυχραιμία θα βοηθήσει να
συγκροτηθείς και αργότερα να
φέρεις τις καταστάσεις εκεί ακριβώς που επιθυμείς.
Δίδυμοι: Οι συνθήκες ευνοούν τις
δημόσιες σχέσεις που θα σας
φανούν χρήσιμες στο άμεσο μέλλον. Mπορείς να βρεις λύσεις σε
διάφορα ζητήματα που σε προβληματίζουν. Ειδικά σε θέματα
που αφορούν την οικογένειά σου
τα εμπόδια σιγά – σιγά εξαφανίζονται και μπορείς να έχεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα σχέδια
που ετοιμάζεις. Μην καταπιάνεσαι, όμως με πολλά θέματα.
Καρκίνος: Η ανάγκη σου να προσφέρεις είναι μεγάλη. Φρόντισε να
το κάνεις με μέτρο και χωρίς να
ζημιώνεις τον εαυτό σου, για να
μην παραπονιέσαι αργότερα. Πρόσεχε τον εαυτό σου, την ευεξία και

την ξεκούρασή σου που βάλλονται
από το πιεσμένο σου πρόγραμμα
και μη βιάζεσαι να αλλάξεις τις
καταστάσεις.
Λέων: Κάποια γεγονότα που προέκυψαν πρόσφατα στη ζωή σου,
και σε αναστάτωσαν, χρειάζονται
τον κατάλληλο χρόνο για αρχίσουν
να φαίνονται τα αποτελέσματά
τους και να επέλθει μια ισορροπία.
Κάνε υπομονή και επιστράτευσε
την ηρεμία σου, ώστε να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε όσα
συμβαίνουν.
Παρθένος: Οι αλλαγές που προκύπτουν τώρα για το ζώδιό σου,
πιθανόν να σε φέρουν σε μια αμηχανία και ίσως χρειαστεί να σκεφτείς κάποια λύση που θα σε βοηθήσει να προσαρμοστείς καλύτερα
στα νέα δεδομένα. Μην βιαστείς να
πάρεις αποφάσεις. Συγκέντρωσε
πρώτα όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς και αργότερα θα
πράξεις πιο σωστά.
Ζυγός: Οι αλλαγές που προκύπτουν τώρα για το ζώδιό σου,
πιθανόν να σε φέρουν σε μια αμηχανία και ίσως χρειαστεί να σκεφτείς κάποια λύση που θα σε βοηθήσει να προσαρμοστείς καλύτερα
στα νέα δεδομένα. Μην βιαστείς να
πάρεις αποφάσεις. Συγκέντρωσε
πρώτα όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς και αργότερα θα
πράξεις πιο σωστά.
Σκορπιός: Αισθηματικά αναζητάτε
την ανανέωση και δείχνετε πρόθυμοι για νέες γνωριμίες και φλερτ.
Οι έξοδοι και οι συναντήσεις μπο-
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εξαρτάται τις τακτικές συσπάσεις
που συμβαίνουν στο παχύ και
λεπτό σας έντερο, προκειμένου οι
τροφές να απορροφηθούν και να
αποβληθούν. Αυτές οι συστολές
εξαρτώνται από αυτό που είναι
γνωστό ως γαστροκολικό αντανακλαστικό. Απλά, όταν γεμίζετε το
στομάχι σας με φαγητό ή ποτό, το
σώμα σας “ανιχνεύει” τις νέες
ουσίες και στέλνει σήμα στο έντερο
σας να προχωρήσει με την εκκένωση. Αυτό γίνεται μέσα από την
κίνηση των εντέρων. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεστε αρκετό νερό.

Τοξότης:
«Προγραμματισμός»
είναι η λέξη-κλειδί για το ζώδιό
σου τώρα, προκειμένου να μπορέσεις να ολοκληρώσεις τους στόχους σου. Ίσως τα αποτελέσματα
να μην είναι αυτά που περιμένεις,
κάνε όμως υπομονή και θα υπάρξει βελτίωση. Οι υποχρεώσεις σε
φορτίζουν πολύ τελευταία – φρόντισε να διατηρείς την ψυχραιμία
σου και όλα θα πάνε καλά.
Αιγόκερως: Έντονη δραστηριότητα προβλέπεται την σημερινή μέρα
για το ζώδιό σου και οι στόχοι σου
αρχίζουν σιγά σιγά να πραγματοποιούνται. Είναι ευκαιρία να αναλάβεις δράση για προώθηση των
σχεδίων σου, καθώς οι πλανήτες
ευνοούν δράσεις και πρωτοβουλίες. Καθόρισε τους στόχους σου
και προσπάθησε να τους ολοκληρώσεις.
Ιχθείς: Η κατάσταση στην οικογένειά σου, σε φορτώνει με ζητήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και
καιρό και δεν μπορείς να διευθετήσεις, καθώς δεν περνούν μόνο από
το χέρι σου. Μία συζήτηση μεταξύ
σας δε θα βλάψει, αντιθέτως, η
ανάληψη ευθυνών από τον καθένα
είναι πάντα η καλύτερη λύση. Η
ηρεμία και η ειλικρίνεια θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ταλιατέλες με κοτόπουλο
και σάλτσα μουστάρδας
1 πακέτο ταλιατέλες
700γρ. φιλέτο από στήθος κοτόπουλου, σε λωρίδες
πάχους 1 εκ.
100ml ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένο
200ml κρασί λευκό, ξηρό
1 κουτ. γλυκού κάρι
3 κουτ. σούπας μουστάρδα απαλή
200γρ. γιαούρτι στραγγιστό
½ φλιτζάνι άνηθο ψιλοκομμένο, χωρίς τα κοτσάνια
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Βράζετε τα ζυμαρικά αλ ντέντε, σε μπόλικο αλατισμένο
νερό σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη
συσκευασία τους. Κρατάτε κατά μέρος 300ml από το
νερό τους, τα στραγγίζετε και τα διατηρείτε ζεστά. Σε
ένα μεγάλο, βαθύ αντικολλητικό τηγάνι ή σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε
μέτρια φωτιά και σοτάρετε τις λωρίδες κοτόπουλου
για 6-8 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά με μια ξύλινη
κουτάλα, μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα. Τις σπρώχνετε με την κουτάλα στην άκρη του σκεύους, προσθέτετε
το κρεμμύδι και το σοτάρετε για 2-3 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσει. Προσθέτετε το σκόρδο και το σοτάρετε για
άλλο ½ λεπτό, όχι παραπάνω, για να μην σκουρύνει και
πικρίσει). Σβήνετε με το κρασί, αφήνετε να εξατμιστεί
το αλκοόλ και ρίχνετε αλάτι, πιπέρι και το κάρι. Ανακατεύετε για 1 λεπτό, μέχρι το κάρι να σκορπίσει το
άρωμά του και προσθέτετε το νερό που αφήσατε κατά
μέρος από το βράσιμο των ζυμαρικών. Μαγειρεύετε σε
χαμηλή φωτιά για 15-20 λεπτά. Σε ένα βαθύ μπολ
ρίχνετε τη μουστάρδα και το γιαούρτι και ανακατεύετε
καλά. Προσθέτετε το μίγμα στο σκεύος με τη σάλτσα
του κοτόπουλου και ανακατεύετε απαλά. Ρίχνετε τα
στραγγισμένα ζυμαρικά στη σάλτσα και μαγειρεύετε
για ακόμη 1 λεπτό, μέχρι να βραχούν καλά με τη σάλτσα. Προσθέτετε και τον άνηθο, ανακατεύετε και σερβίρετε αμέσως.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

✉
Περιμένοντας το

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

σύστημα

Μ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 775 - 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964

Βαρυσήμαντοι δηλώσεις του Στρατηγού Γρίβα

ΔΕΝ Θ’ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΠΑΡΑ
ΟΤΑΝ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗ

ιά ολόκληρη ζωή
εμβάζεις ανελλιπώς τις εισφορές σου
στο ταμείο κοινωνικών
ασφαλίσεων για να
απολαμβάνεις
στα
γηρατειά σου μιά αξιοπρεπή σύνταξη. Και αν
καμμιά φορά καθυστερήσεις τότε πληρώνεις
αγόγγυστα και το ανάλογο πρόστιμο...
Τί γίνεται όμως όταν
έλθει εκείνη η ευλογημένη μέρα για να απολαύσεις τη σύνταξη
σου; Την απάντηση
μας την δίδει ο αγανακτισμένος συνάδελφος
Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Λαυρεντιάδης με αρ.
Ταυτότητας 342728
και κοινωνικών ασφαλίσεων
703829.
Έκλεισα τα 65 μου χρόνια πριν οκτώ μήνες
και ακόμα περιμένω
την επιταγή της πρώτης μου σύνταξης.
Μήπως επειδή είμαι
Πόντιος και καθυστερεί
τόσο πολύ; Και ευτυχώς
που
δύναμαι
ακόμη να εργάζομαι.
Διαφορετικά;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Πέρα Ορεινής
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 18/2016 7/9/2016
50.000 ................32538
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .....................18949
100 .....................33673

1.000 ..................47162

100 .....................34034

400 .....................32020

100 .....................52388

400 .....................52032

100 .....................59091

400 .....................41271

100 .....................59404

200 .....................37667

100 .....................18946

200 .....................59425

100 .................... 31622

200 .....................27726

100 .................... 38130

200 .....................39774

100 .................... 43714

200 .....................57353

Άλλα ποσά

200 .....................51827

Από €50 οι λήγοντες σε

200 .....................38081

7403, 5724, 5022, 1989,

200 .....................55758

1109, 5757

200 .....................58573

Από €25 οι λήγοντες σε

200 .....................33947

836, 297, 678, 847

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Θα χαρούμε να μας τιμήσετε
με την παρουσία σας στο ξεκίνημα
της καινούργιας μας ζωής
το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016
και ώρα 17.00 στο παρεκκλήσι Αγίας Μαρίνας
Στροβόλου

Χρίστος & Ολίβια
Οι γονείς:
Σωτήρης και Μελίνα Καλογήρου (ΣΕΚ)
από Πολύστυπο και Αργάκα
και τώρα στο Στρόβολο

Trevor και Ντία Colett από Λονδίνο και Στρόβολο
Συγχαρητήρια και δεξίωση
στο Boulevard στη Λευκωσία
19.00 - 20.30
Η παρούσα να θεωρηθεί ως ιδιαίτερη πρόσκληση

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει
την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 στι 4.30μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα
στο Στρόβολο

ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

Γιάννος & Αγγελική

ΜΕΝΕΟΥ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒΑΤΥΛΙΩΤΗ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ)

Οι γονείς:

ΚΑΪΜΑΚΛΙ (EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΦΑΡΟΣ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ)

Πανίκος & Φωτούλλα Χαραλάμπους
από Καραβά και Λάρνακα της Λαπήθου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ)

Ανδρέας & Ρούλλα Πανόρκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΡΑΧΙΜΗ

από Έξω Μετόχι & Στρόβολο
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο χώρο
της εκκλησίας 6.00 - 8.00 μ.μ.

95 124271
Ε-maıl:hristiana75@hotmail.com

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Το καρκινογόνο Κυπριακό
ποδόσφαιρο

Τ

ην ώρα που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας εξαγγέλλουν πομποδώς κρατική οικονομική ενίσχυση για ανέγερση γηπέδων ποδοσφαίρου σε Λεμεσό και Λάρνακα, το ιστορικότερο
Σωματείο εκπέμπει σήμα κινδύνου. Την ώρα που η
κυβέρνηση και γενικότερα η Πολιτεία κάνουν τα
στραβά μάτια στα τραγικά τεκταινόμενα στο
Κυπριακό ποδόσφαιρο, οι ξένος τύπος ξεφτυλίζει
την Κύπρο για την κραυγαλέα αναξιοπιστία του
πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας της ΚΟΠ και όχι
μόνον. Δεν θέλουμε για την ώρα να επεκταθούμε άλλο
για να αποτυπώσουμε την την μαύρη εικόνα του
δημοφιλέστερου αθλήματος στην Κύπρο. Απλώς,
περιορίζομαστε στην οικονομική κατάντια του
σωματείου ΑΠΟΕΛ [που αντανακλά και στους άλλους
συλλόγους] και στα δημοσιεύματα της δημοφιλούς
αθλητικής ιστοσελίδας της Αγγλικής GUARDIAN για
την κατάντια της ποδοσφαιρικής Κύπρου.

TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΕΛ
Σε πρόσφατη συνένετευξη τύπου, ο πρόεδρος του
σωματείου ΑΠΟΕΛ Χριστόφορος Ποταμίτης επισήμανε στην εφημερίδα «Goal» τα πιο κάτω. Η οικονομική κατάσταση που βρήκαμε μπροστά μας είναι
τραγική και αυτό φάνηκε και από τους ελεγμένους
λογαριασμούς του σωματείου. Υπάρχει ένα μεγάλο
έλλειμμα για τα δεδομένα του σωματείου από πέρσι
ως επίσης και κάποια πιο παλιά χρέη. Επίσης,
δυστυχώς, δεν υπάρχουν ούτε συμβόλαια με χορηγούς από πέρσι και γενικώς υπάρχει πρόβλημα στη
λειτουργία. Το σωματείο χρειάζεται αναδιοργάνωση.
Δεν υπάρχει λόγος να κρύβουμε πράγματα. Υπάρχει
ένα έλλειμμα από την περασμένη περίοδοπου ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και επιπλέον υπάρχουν και πιο
παλιά χρέη όπως ΦΠΑ κτλ τα οποία ξεπερνούν τις
100.000 ευρώ.
Ο ΑΠΟΕΛ είναι ένα τεράστιο σωματείο με πολύ κόσμο
και είναι πιο σωστό και εύκολο το οικονομικό βάρος
να το επωμίζονται οι πολλοί και όχι οι πολύ λίγοι.
Υπάρχει πλάνο για εγγραφή νέων μελών, κάτι που θα
δώσει τόσο οικονομική ανάσα, αλλά και δυνατή
φωνή στον σύλλογό μας. Το έχω πει και πιο παλιά
ότι είναι ντροπή για το μέγεθος του ΑΠΟΕΛ ο αριθμός
των ενεργών μελών του.

Η ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Ως «σχολή» για στήσιμο αγώνων χαρακτηρίζεται η
Κύπρος σε ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας
Guardian που περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα
την κατάσταση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο του
νησιού. Ο ενδεικτικός τίτλος του δημοσιεύματος είναι
«Βόμβες σε αυτοκίνητα, διαφθορά και παράνομο
στοίχημα – πώς το ποδόσφαιρο στην Κύπρο ξέφυγε
από τον έλεγχο».

ΠΙΚΡΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΛ

Π

ροχώρησαν με νίκες οι θεωρούμενοι μεγάλοι σκορπώντας
πολλά χαμόγελα στους φίλους
τους που προσδοκούν ο καθένας
για την ομάδα του, ότι φέτος θα
είναι η χρονιά τους.
Ο ΑΠΟΕΛ με φορτσάρισμα στο
τελευταίο 15λεπτο, σάρωσε την
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ η οποία για ένα
ολόκληρο 80λεπτο πρόταξε αξιόλογη αντίσταση, επιδιώκοντας την
ισοφάριση και μερίδιο από τη
βαθμολογική πίτα. Τα οφέλη για
τους πρωταθλητές είναι πολλά
γιατί σιγά - σιγά διαπιστώνεται
ότι η ομάδα διαθέτει πληρότητα σε
όλες τις γραμμές, μα προπαντός
ένα σύνολο που ξέρει ανά πάσα
στιγμή τι ψάχνει στο γήπεδο και
πως να το πετύχει. Στις τάξεις των
Αμμοχωστιανών επικρατεί βαθύτατος προβληματισμός για την 2η
εντός έδρα ήττα σε σύνολο τριών
αγωνιστικών. Στους επόμενους
δύο αγώνες με ΑΕΖ και ΑΡΗ οι ερυθρόλευκοι καλούνται να δείξουν
τις πραγματικές τους δυνατότητες.
Η ΑΕΚ σοβαρή και πειθαρχημένη
πήρε σχετικά εύκολα το τρίποντο
από τη νεοφώτιστη Καρμιώτισσα
δείχνοντας ότι φέτος θα είναι η
χρονιά τους. Ήταν καλύτερη, υπερείχε συντριπτικα του αντιπάλου
της και με τον Τρισκόφσκι να κάνει
τη διαφορά αντιμετωπίζει με
ακμαία ψυχολογία τα επόμενα
ντέρμπι με ΑΠΟΛΛΩΝΑ και ΑΝΟΡΘΩΣΗ.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ σε μια επίδειξη
ισχύος άλωσε εύκολα το Παφιακό
φιλοδωρώντας τη νεοφώτιστη
ΑΕΖακακίου με τεσσάρα. Ήταν
σπουδαία η εμφάνιση των κυανολεύκων της Λεμεσού που χαροποίησαν τους φίλους τους οι οποίοι
διψούν για πρωταθλητισμό. Η ΑΕΖ
πάλεψε φιλότιμα αλλά υπέκυψε
φυσιολογικά στην εμφανή ανωτερότητα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ.
Έκανε τα άνω κάτω η ΑΝΟΡΘΩΣΗ.
Εκεί που έχασε με 1-0 ανέτρεψε
«τελεσιγραφικά» το προβάδισμα
του ΑΡΗ, μέσα σε ένα δίλεπτο επι-

Η εφημερίδα σημειώνει ότι έχουν σημειωθεί έξι βομβιστικές επιθέσεις εναντίον διαιτητών, με τον
Χαράλαμπο Σκαπούλλη, έναν εκ των στόχων των
επιθέσεων αυτών, να σχολιάζει ότι «δεν είναι αστείο
– έχει φτάσει στο σημείο όπου η Κύπρος πρέπει να
είναι το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για έναν
διαιτητή».
Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις για τις βομβιστικές επιθέσεις.
Στη συνέχεια το δημοσίευμα αναφέρεται στις καταγγελίες του διαιτητή Μάριου Παναγή περί διεφθαρμένων διαιτητών και του γενικότερου «ιστού διαφθοράς» στο κυπριακό ποδόσφαιρο, με ευθείες βολές
εναντίον
αξιωματούχων
της
Κυπριακής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
«Ο πρώην επικεφαλής του ΚΟΑ πανεπιστημιακός
καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης χαρακτηρίζει «γενναίο» αυτό που έκανε ο κ. Παναγή, υποστηρίζοντας
ότι υπάρχει διαφθορά σε κάθε σφαίρα του δημόσιου
βίου στην Κύπρο.
Τοις φρονίμοις ολίγα με την προσδοκία ότι η κυβέρνση και ό ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ευαισθητοποιηθούν, προώθωντας τολμηρά μέτρα για
εξυγίανση του δύσμοιρου Κυπριακού ποδοσφαίρου
με τα πολλά καρκινώματα που δηλητηριάζουν την
κοινωνία με πρώτα θύματα τη νεολαία μας.
Ξ.Ξ
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τυχάνοντας σπουδαία νίκη, κυρίως
όσον αφορά στον ψυχολογικό
τομέα. Το συγκρότημα του Αντόνιο
Πούτσιε είχε καλή παρουσία,
πανηγύρισε δίκαια το πρώτο τρίποντο, δροσίζοντας τα πικραμένα
χείλη των «Μαχητών» που θέλουν
πάση θυσία διάκριση. Ο προπονητής των ηττημένων Θαλής
Θεοδωρίδης άφησε αιχμές για τη
διαιτησία, μιλώντας για πέναλτυ
στον Μαραγκουδάκη και κόκκινη
στον αντίπαλο κυνηγό.
Κατήφεια και απογοήτευση στο

• ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ και ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ πέτυχαν τρίποντα
σκορπώντας πολλά χαμόγελα
• Η ΟΜΟΝΟΙΑ παραχώρησε ισοπαλία στη ΔΟΞΑ πυροδοτώντας
εσωτερική αναστάτωση
• Πρώτη νίκη για τον ΕΡΜΗ, πικρή ήττα για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
που νοιώθει αδικημένη
• Έχασε το βαθμολογικό απόλυτο η ΑΕΛ, βαθμός ουσίας και
αυτοπεποίθησης για ΑΧΝΑ
καλά στημένος στο γήπεδο έπαιξε
με αμυντική τακτική και αντεπιθέσεις κερδίζοντας ένα πολυτιμότατο βαθμό, που του τονώνει το
ηθικό για τη συνέχεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Πιέρος Σωτηρίου με μόλις
5000 ευρώ μισθό μηνιαίως οδηγεί
τον ΑΠΟΕΛ στα ύψη. Ακόμη μια
κραυγαλέα απόδειξη ότι υπάρχει
Κυπριακό ταλέντο το οποίο
πρέπει να αξιοιποιηθεί από
τους προπονητές προς όφελος
του ποδοσφαίρου μας το οποίο
τα τελευταία χρόνια θεωρείται
αναξιόπιστο

ΑΕΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ .................... 0-0

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

πράσινο στρατόπεδο μετά την
οδυνηρή ισοπαλία με τη ΔΟΞΑ και
την απώλεια νέων βαθμών. Η
εμφάνιση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ήταν
σχεδόν τραγική, μα το χειρότερο
είναι ότι η ομάδα δεν παρουσιάζει
σημάδια βελτίωσης. Τα αίτια της
πράσινης καθήλωσης είναι βαθύτερα και όχι μόνο αγωνιστικά και
δύσκολα αντιμετωπίζονται. Στον
αγωνιστικό τομέα, παίκτες - κλειδί
είναι ανύπαρκτοι ενώ απουσιάζει
ο ηγέτης που θα πάρει πάνω του
ολόκληρη την ομάδα. Πληροφορίες
λένε ότι οι θέσεις του δίδυμου
Νταμπίζα και Κάρβερ είναι επισφαλείς. Στο ΓΣΠ η προσφυγική
ομάδα ΔΟΞΑσθηκε και θα μπορούσε να αποδράσει με το τρίποντο.
Η ΑΕΛ αν και καλύτερη, δεν μπόρεσε να κάμψει την σθεναρή αντίσταση του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας μέσα
στο «Τσίρειο». Η ομάδα του Π.
Χριστοδούλου μπορεί να ήταν
κυρίαρχη αλλά της έλειπε η ουσία,
γεγονός που της στέρησε τους
πρώτους βαθμούς. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σε επαόριστον απεργία οι εργαζόμενοι
στο εργοστάσιο αφαλάτωσης Επισκοπής

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Σ

Με την Έλενα Παπαχριστοφόρου,
Διευθύντρια Ευρωπαϊκού Κέντρου
Καταναλωτή Κύπρου

1

ΥΠΑΡΧΟΥΝ πολλές δύσκολες καταστάσεις
τις οποίες κάθε ταξιδιώτης μπορεί ν’ αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο
εξωτερικό; Βεβαίως. Παραλαμβάνοντας ένα
αυτοκίνητο, το οποίο ήταν πιο ακριβό από αυτό
που συμφωνήθηκε, ανακαλύπτοντας ότι το
δωμάτιο για το οποίο έκανε κράτηση δεν είναι
διαθέσιμο, αγοράζοντας ένα προϊόν το οποίο
παρουσίασε ελάττωμα αμέσως αργότερα. Χάρη
στη νέα εφαρμογή Travelapp του Δικτύου των
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, όλα αυτά
μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν εύκολα, μαθαίνοντας τα δικαιώματα σας σε όποια ευρωπαϊκή
γλώσσα επιθυμείτε.
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ΔΗΛΑΔΗ; Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών
Κέντρων Καταναλωτή (Δίκτυο ΕΕΚ) προωθεί τη
νέα έκδοση της δωρεάν εφαρμογής για τα κινητά
ECC – Net: Travelapp. Η εφαρμογή είναι ο ιδανικός
σύντροφος κάθε ταξιδιώτη εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως επίσης και στην Ισλανδία και τη
Νορβηγία, αφού βοηθά τους Ευρωπαίους καταναλωτές να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους
σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες. Το ECC – Net:
Travelapp είναι εύκολο στη χρήση και προσφέρει
λύσεις σε κάθε πρόβλημα που μπορεί ν’ αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Για
κάθε πρόβλημα, η εφαρμογή σας πληροφορεί τι
μπορείτε να απαιτήσετε.

ε επαόριστον απεργία κατέρχονται από προχθές Δευτέρα οι
εργαζόμενοι στο εργοστάσιο αφαλάτωσης Επισκοπής, λόγω της
άτεγκτης στάσης της εταιρείας
που κωφεύει στο αίτημα τους για
συνομολόγηση συλλογικής
σύμβασης.
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ΠΑΡΕΧΕΙ και τηλέφωνα; Η νέα εφαρμογή
προσφέρει τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη, καθώς
επίσης και στα στοιχεία επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή και των πρεσβειών.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ προσφέρεται δωρεάν; Η εφαρμογή ECC – Net: Travelapp είναι δωρεάν και
μπορεί να λειτουργήσει χωρίς
σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι
διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα και μπορείτε να την
κατεβάσετε στο κινητό σας
από Apple app store (για
iOS), από το Google
Playstore (για Android) και
από Windows Apps +
Games Store (για Windows
Phone).

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

αιτήματα που διεκδικούν.
Οι εργαζόμενοι πάντως, δηλώνουν
αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι
τέλους προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Οι
12ωρες βάρδιες, καθώς το εργο-

που θα δημιουργηθούν. Η απρόσκοπτη παροχή νερού, τονίζουν,
θα επανέλθει αν η εργοδοσία
συνειδητοποιήσει πως οι εργαζόμενοι διεκδικούν απλά όλα τα
νόμιμα δικαιώματα τους.

Οι συντεχνιακοί εκπρόσωποι
των εργαζομένων καταγγέλλουν πως η εργοδοσία εδώ
και 10 μήνες σχεδόν, παρά
τις συνεχείς προσπάθειες
τους, αρνείται να συζητήσει
ακόμα και τα βασικότερα
εργασιακά αιτήματα, γεγονός που οδήγησε την εργατική πλευρά στο Υπουργείο
Εργασίας.
H πρόταση του Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων δεν
έγινε αποδεκτή από τους
εργαζόμενους αφού δεν
συμπεριλάμβανε
βασικά
αιτήματα όπως, οι μισθοί πρόσληψης, το επίδομα βάρδιας και η
αύξηση της εισφοράς στο ταμείο
προνοίας.
Ο γγ της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου
κάλεσε το υπουργείο Εργασίας να
συνεχίσει τις προσπάθειες του και
την εργοδοτική πλευρά να επιδείξει
καλύτερη θέληση και να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των εργαζομένων ικανοποιώντας τα βασικά
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ΠΩΣ λειτουργεί η εφαρμογή; Επιλέγοντας τη
χώρα στην οποία θα ταξιδέψετε και το είδος
προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζετε (ταξίδι,
ενοικίαση αυτοκινήτου, ξενοδοχείο, κλπ), η εφαρμογή όχι μόνο σας ενημερώνει σχετικά με τα
δικαιώματα τα οποία μπορείτε να απαιτήσετε,
αλλά σας πληροφορεί και για τις κατάλληλες
φράσεις τις οποίες θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκεστε.
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√ Η εργασιακή ειρήνη θα επανέλθει αν η εργοδοτική
πλευρά συνειδητοποιήσει πως οι εργαζόμενοι
πέραν των υποχρεώσεων έχουν και δικαιώματα
στάσιο λειτουργεί επί 24ωρου
βάσεως, περιφρουρούνται από
τους απεργούς,
Οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ
καλούν το κοινό να δείξει κατανόηση στα προβλήματα υδροδότησης

Η εργασιακή ειρήνη θα αποκατασταθεί όταν γίνει κατανοητό από
τους αρμοδίους πως ο εργαζόμενος πέραν από τις υποχρεώσεις
του έχει και δικαιώματα, καταλήγουν οι συντεχνιακοί εκπρόσωποι.

Σε δυσμενή θέση οι έγκυες εργαζόμενες

Ε

ικοσιπέντε τοις εκατό των
καταγγελιών που υποβλήθηκαν
στην Αρχή Ισότητας την τελευταία
πενταετία σχετίζονταν με διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, με ενδεικτικότερες τις καταγγελίες που αφορούσαν την απόλυση εγκύων εργαζομένων, καθώς
και καταγγελίες που σχετίζονταν
με τις άδειες ασθενείας λόγω εγκυμοσύνης ή το επίδομα μητρότητας.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι σημαντικός αριθμός γυναικών εργαζομένων που αποτείνονταν στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν
ήταν επαρκώς ενήμερες για τα
δικαιώματα των ιδίων και τις
υποχρεώσεις των εργοδοτών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Αρχή
Ισότητας υλοποιεί
εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σε δύο φάσεις. Τον περασμένο Ιούλιο ολοκληρώθηκε η ετοιμασία ενός σύντομου και φιλικού
οδηγού με τίτλο «Έγκυος; Λεχώνα;
Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;», στον οποίο παρουσιάζονται οι πρόνοιες της εθνικής
νομοθεσίας, στη βάση των οποίων
προστατεύονται η έγκυος εργαζόμενη και η μητέρα (φυσική και
θετή), καθορίζονται οι υποχρεώ-

www.sek.org.cy,

√ Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ καλεί τις
εργαζόμενες γυναίκες που εγκυμονούν να αποτείνονται
στις συντεχνίες τους για να ενημερώνονται για τις
πρόνοιες της νομοθεσίας για τη μητρότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για διασφάλιση της εργαζόμενης, είναι
η ΓΡΑΠΤΗ ενημέρωση της εγκυμοσύνης στον εργοδότη
σεις των εργοδοτών, κατοχυρώνεται η άδεια μητρότητας και οι
διευκολύνσεις για τις μητέρες
εργαζόμενες για σκοπούς φροντίδας των παιδιών και απαγορεύεται η απόλυση των ιδίων.
Ο οδηγός εστάλη σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια, κέντρα υγείας
και εξωτερικά ιατρεία καθώς και

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

σε οργανώσεις εργαζομένων και
εργοδοτών.
Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη
εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, μέσω των ΜΜΕ και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, που άρχισε
στις 6 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 14 Οκτωβρίου 2016, με
σκοπό να ενημερωθούν οι εργαζόμενες για τα δικαιώματα τους
και οι εργοδότες για τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές
προκύπτουν από τη σχετική
νομοθεσία. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του
Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το υλικό της εκστρατείας
θα αναρτάται κατά την πιο
πάνω περίοδο στην ιστοσελίδα
του Γραφείου
www.ombudsman.gov.cy.

www.oho-sek.org.cy

