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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
• Ταύτιση

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΕΒ

Η

ΟΗΟ - ΣΕΚ απορρίπτει τις
θέσεις της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων για επέκταση
της διάρκειας παγώματος των προσλήψεων, μονιμοποίηση μισθολογικών αποκοπών που ξεκινούν από
3.8% και φθάνουν στο 17.5% και μείωση μισθών λόγω αποπληθωρισμού και κατάργηση κλιμάκων στο
Δημόσιο. Οι θέσεις της ΟΕΒ περιέχονται σε επιστολή της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών
στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2918
TIMH 0.70€

θέσεων ΣΕΚ και Υπουργού Υγείας στο θέμα του ΓΕΣΥ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ

(Σελ. 16)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΚ - Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Τ

α μείζονα εργασιακά, κοινωνικοοικονομικά ζητήματα θα τεθούν
στο μικροσκόπιο συνάντησης της
γενικής γραμματείας της ΣΕΚ με τον
πρόεδρο του ΔΗ.ΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και άλλους αξιωματούχους
του κόμματος. Η συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη
στις 9.30π.μ. στα κεντρικά γραφεία
της ΣΕΚ στο Στρόβολο.

ΣΕ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ Η Ε.Ε.

Τ

ο καμπανάκι του κινδύνου για το
Ευρωπαϊκό αύριο κτύπησε ο
πρόεδρος της «Κομισιόν» Ζ.Κ. Γιούνκερ. Θεωρεί το επόμενο 12μηνο κρίσιμο.
(Σελ. 6)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ «ΝΤΕΡΜΠΥ» ΚΟΡΥΦΗΣ
ΜΙΛΤΗ - ΔΗΜΗΤΡΗ

(Σελ. 2, 4)

Υ

Ρητή διαβεβαίωση του Γιώργου
Παμπορίδη ότι το Γενικό Σχέδιο
Υγείας θα εφαρμοσθεί σταδιακά
μέχρι το 2020

Δ

εν υπάρχει πισωγύρισμα στο μείζον
θέμα της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Τη
διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο υπουργός
Υγείας Γιώργος Παμπορίδης στη νεοεκλεγείσα ηγεσία της ΣΕΚ, σε χθεσινή
συνάντηση τους στο υπουργικό γραφείο. Ο Υπουργός τόνισε ότι το ΓΕΣΥ θα
εφαρμοσθεί σταδιακά μέχρι το 2020
στη βάση της καταληκτικής συμφωνίας
του προέδρου της Δημοκρατίας με τα
κοινοβουλευτικά κόμματα στις 13
Σεπτεμβρίου 2016. Ο υπουργός, διαμήνυσε ότι οι όποιες προσπάθειες για
διαφοροποίηση από τα συμφωνηθέντα
στο προεδρικό, μόνο ζημιά προκαλούν,
καλώντας τα κόμματα να στηρίξουν
σταθερά τις ληφθείσες αποφάσεις.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας επαναβεβαίωσε τη σθεναρή
προσήλωση του κινήματος στο ΓΕΣΥ, με
σκοπό την εφαρμογή καθολικού μονοασφαλιστικού συστήματος υγείας υπό
την εποπτεία του ΟΑΥ, το οποίο θα
παρέχει ποιοτική ιατροφαρμακευτική

φροντίδα στους πολίτες. Η ΣΕΚ, σημείωσε, χαιρετίζει τη σαφή δέσμευση του
υπουργού για εφαρμογή του ΓΕΣΥ μέχρι
το 2020 εκφράζοντας την ευαρέσκεια
της για την συνέπεια και επιμονή του
υπουργού στα συμφωνηθέντα. Η ΣΕΚ θα
συνεργασθεί πλήρως με τον υπουργό
και θα συμβάλει συνειδητά με όλες τις
δυνάμεις της, στη διαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου, με άμεση προτεραιότητα την αυτονόμηση των κρατικών
νοσοκομείων.

Η ΣΕΚ, κατέληξε, ο κ. Μάτσας καλεί τα
κόμματα να επιδείξουν υπευθυνότητα,
σοβαρότητα και μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ιδιοτελή συμφέροντα, να συμβάλουν στο μέγιστο
ώστε το παλλαικό όραμα για απόκτηση
σύγχρονου συστήματος υγείας να γίνει
χειροπιαστή πραγματικότητα στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα. Κανένα πισωγύρισμα στην υπόθεση του ΓΕΣΥ, δεν
δικαιολογείται.
(Σελ.3)

• Η νέα ηγεσία της ΣΕΚ χαιρετίζει την υπουργική δέσμευση
και απαιτεί εφαρμογή των συμφωνηθέτων στο προεδρικό
χωρίς καμία παρέκκλιση

1 Μονοσφαλιστικό ΓΕΣΥ
2 Μοναδικός παροχέας ο Οργανισμός Ασφάλισης
3
4
5

Υγείας (ΟΑΥ)
Έγκαιρη αυτονόμηση κρατικών νοσηλευτηρίων
Άμεση προώθηση του λογισμικού συστήματος
Ταυτόχρονη ψήφιση των δύο νομοσχεδίων

Θερίζει η ακρίβεια στις κλειστές αγορές

πάρχει σοβαρή ακρίβεια και αισχροκέρδεια στις
κλειστές αγορές, όπως είναι π.χ. τα κυλικεία στα
γήπεδα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια κλπ.
Η διαπίστωση αυτή είναι απόλυτα ακριβής και όχι
αυθαίρετη, αρκεί να σκεφθεί κάποιος πως σε κάποια
από τα γήπεδα ποδοσφαίρου που εδρεύουν στην
Κυπριακή Δημοκρατία ένα ποτηράκι νερό, αμφιβόλου
ποιότητας, πωλείται προς ένα ευρώ.
Τέτοιου είδους ακρίβεια και τέτοιες τιμές υπάρχουν
και σε άλλες κλειστές αγορές, γι’ αυτό οι αρμόδιες
υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να παρέμβουν και
να προστατεύσουν τους καταναλωτές που πληρώνουν το νερό – και όχι μόνο – σε τιμές χρυσού.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο αλλά χρονολογείται.
Μάλιστα από το 2005 ήταν ενώπιον του υπουργείου
Εμπορίου από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών. Δυστυχώς παρά την κοινή

• Ένα ποτηράκι νερό πωλείται προς ένα
ευρώ – Το κράτος οφείλει να παρέμβει και να
προστατεύσει τους καταναλωτές
απαίτηση του Καταναλωτικού Κινήματος να μπει μια
τάξη και να υπάρξει έλεγχος κάποιων τιμών – προϊόντων πλατιάς κατανάλωσης – στις κλειστές αγορές,
το θέμα αφέθηκε να χρονίζει.

Τελικά παραπέμφθηκε στις γνωστές ελληνικές
καλένδες, αλλά σήμερα επανεμφανίζεται δυναμικά
μπροστά μας. Βέβαια αυτού του είδους η ακρίβεια
δεν υπάρχει μόνο στα γήπεδα, αλλά και στα αεροδρόμια, σε κινηματογράφους, αλλά και σε χώρους
στάθμευσης που λειτουργούν απόλυτα μονοπωλιακά.
Η ΣΕΚ επαναφέρει στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο
ζήτημα και αναμένει από τον αρμόδιο υπουργό
Γιώργο Λακκοτρύπη και τις Υπηρεσίες του υπουργείου του να το χειρισθούν, προς όφελος του καταναλωτικού κοινού, γιατί άλλο ελεύθερη αγορά και άλλο
ασυδοσία.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

Π

λημμύρισαν τις τελευταίες
ημέρεςοιστήλεςτωνεφημερίδωνκαιτωνμέσωνκοινωνικής δικτύωσης με άρθρα,
σχόλια και αναφορές για την
περιβόητη δικαστική αγωγή
του πρώην προέδρου της
ΟΜΟΝΟΙΑΣΜιλτιάδηΝεοφύτου
κατά του τέως προέδρου της
ΚυπριακήςΔημοκρατίαςΔημήτρηΧριστόφια.Ηκοινήγνώμη
πουπαρακολουθείαμήχανατα
τερατώδη τεκταινόμενα στην
Κυπριακή ζωή, δεν εκπλήσσε-

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

ταιμετιςσυγκλονιστικέςαποκαλύψειςτηςμαρτυρίαςΜιλτή
στοδικαστήριο.Απλώςεπιβεβαιώνει κατά «πανηγυρικό
τρόπο» αυτό που λέγεται
καθημερινά στα λαικά πηγαδάκια ότι η διαφθορά και  η
διαπλοκή που κατατρώουν
διαχρονικάτασωθικάτηςκοινωνίαςμας,δενέχουνπολιτικό
χρώμα.
Στην προκειμένη περίπτωση
όμως,ταπράγματαπροσλαμβάνουν φρικιαστικές διαστάσεις καθώς εμπλέκεται πρωταγωνιστικά ένα κόμμα που
στα μάτια της κοινής γνώμης
παρουσιαζόταν για ολόκληρες
δεκαετίεςωςοπροστάτηςτων

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΟ «ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΑΟΣ – ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ»
αδύναμων, των αδικημένων
και γενικότερα των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού. Αυτή η ψευδαίσθηση
περί φιλολαϊκού ΑΚΕΛ που
κυριαρχούσεγιαπολλάχρόνια
στηνΚυπριακήκαθημερινότητα,αναμφίβολαανέβασε,μέσω
κομματικών συναλλαγών, τον
ηγέτητουΑΚΕΛστηνπροεδρία
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην ολέθρια πενταετή διακυβέρνηση ΑΚΕΛ – Χριστόφια
2008-13,καταρρίφθηκεσεόλο
του το μεγαλείο ο μύθος που
ήθελε το ΑΚΕΛ αντικαπιταλιστικό κόμμα που προστατεύει
τα δικαιώματα των εργατών
και των μη προνομιούχων.
Είναιαυταπόδεικτοότιτοτότε
κυβερνόν ΑΚΕΛ συμμάχησε με
το «καταραμένο» κεφάλαιο, με
ασύδοτους τραπεζίτες μέρος
του κατεστημένου, στη νομή
της εξουσίας. Με τις ανορθόδοξεςπολιτικές,τουςαδέξιους
χειρισμούςσεκρίσιμαζητήματα και τις ιδεοληπτικές πρακτικέςτου,τοΑΚΕΛκαιοατυχής εκφραστής του Δημήτρης
Χριστόφιας, έβαλαν ανεξίτηλη
τηνσφραγίδατουςστηνοικονομική καταστροφή της
Κύπρου.Είναιηλίουφαεινότερονότιτοενεξελίξειδικαστικό ντέρμπυ κορυφής Μιλτιάδη
Νεοφύτου –  Δημήτρη Χριστό-

Η

ΣΕΚ διαχρονικά έχει στηλιτεύσει τη συμπεριφορά μερίδας
εργοδοτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μητρότητα ως επιβαρυντικόστοιχείογιατηνεπιχείρηση.
Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα
όπου η δημογραφία της χώρας μας
βρίσκεται σε ανησυχητικά επίπεδα,
αφού δεν επιτυγχάνεται ούτε καν η
αναπλήρωση του πληθυσμού, η προστασίατηςμητρότηταςαποτελείευθύνη της πολιτείας και γενικότερα της
κοινωνίας.
Το Κίνημα της ΣΕΚ από το 2003 μέχρι
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
ΕργαζομένωνΓυναικώνΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

και σήμερα έχει αναδείξει αρκετές
φορέςτογεγονόςπωςονόμοςγιατη
μητρότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται
με αυστηρότητα και χωρίς παρεκκλίσεις.

φια, αποτελεί την κορυφή του
παγόβουνου της Κυπριακής
κοινωνικοοικονομικής
και
πολιτικής πραγματικότητας.
Μετηντροπήπουπροσλαμβάνουν οι αποκαλύψεις για το
«βαθύ κράτος» του ΑΚΕΛ με
φόντοένααπόταπιοδημοφι-

τρόπο. Έδώ που έφθασαν τα
πράγματαδενέχεισημασίατο
αποτέλεσμα που θα έχει η
έκβαση της υπό αναφορά
δικαστικής υπόθεσης. Σημασία,τεράστιαμάλισταγιατον
τόποκαιτονλαό,έχειηακλόνητη διαπίστωση πως η δια-

• Το δικαστικό ντέρμπυ κορυφής «Μιλτή – Δημήτρη»
έναυσμα για λαική αντίδραση ενάντια
στο αμαρτωλό κατεστημένο
λήσωματείατηςΚύπρου,καιο
τελευταίοςευηπόληπτοςπολίτης έχει πλέον πεισθεί ότι
ουδείς αναμάρτητος. Αυτοί
που για χρόνια ισχυρίζονταν
ότι είχαν λευκό πολιτικό
μητρώο έχουν διαψευσθεί με
τον πλέον κατηγορηματικό

πλεκόμενη σχέση του τέως
ανώτατου πολιτειακού άρχοντα,τουπρώηνπροέδρουενός
λαοφιλούς αθλητικού - ποδοσφαιρικού συλλόγου και ενός
μεγάλου κόμματος αποτελούν
απλώςτησκληρήπραγματικότητατηςΚυπριακήςπολιτικής,

Ο σεβασμός στη μητρότητα αποτελεί
σεβασμό στην ύπαρξη μας
• Όλοι γνωρίζουν πως τα θέματα της μητρότητας θα πρέπει
να προστατεύονται ως κόρη οφθαλμού και πως οι διακρίσεις λόγω
φύλου δεν έχουν θέση στους χώρους εργασίας
Έχει επίσης αναδείξει πως μερίδα
εργοδοτώνδενδιστάζειναπροχωρήσει
σε απολύσεις εγκύων γυναικών αφού
θεωρούνπωςηεγκυμοσύνηδενσυνάδει
με το εργασιακό περιβάλλον αφού η
απουσίαγιαλόγουςμητρότηταςκοστίζειακριβάστιςεπιχειρήσεις.

Όλοι επίσης αναγνωρίζουν πως οι
νομοθεσίες δεν είναι υπό διαπραγμάτευσηκαιπωςθαπρέπειναεφαρμόζονται. Ως εκ τούτου καλούμε αφενός
τουςαρμόδιουςφορείςναεντατικοποιήσουν τις αιφνίδιες επιθεωρήσεις για
έλεγχο και εφαρμογή των συγκεκριμέ-

ΤόσοοιΕπιθεωρητέςΙσότητεςόσοκαι
ηΑρχήΙσότηταςτηςΕπιτρόπουΔιοικήσεως λαμβάνουν ετησίως δεκάδες
καταγγελίες για παραβίαση της νομοθεσίας της μητρότητας και της Ίσης
Μεταχείρισης στην Απασχόληση και
ΕπαγγελματικήΕκπαίδευση.

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)

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

κοινωνικής και οικονομικής
ζωής εδώ και δεκαετίες. Αυτό
το αντιλαμβάνονται τώρα,
έστω κι αν δυσκολεύονται για
ψυχολογικούς λόγους να το
συνειδητοποιήσουν και οι
πιστοί φίλοι της πολυπαθούς
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της κατακρεουργημένης  ΑΚΕΛικής εργατιάς. Το πώς θα αντιδράσουν
οι προδομένοι τριφυλλοφόροι
στο σύνθημα ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΟΣ
ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ που φιλοτέχνησαν με τόση μαεστρία οι
ΑΚΕΛικοίειδήμονεςκαιοεκλεκτός τους Δ. Χριστόφιας,
αφοράαποκλειστικάτουςίδιους. Ωστόσο, αν πράγματι
θέλουν να συμβάλουν στην
εξυγίανσητηςπολιτικήςζωής
καιναβοηθήσουντηνπολύπαθηκοινωνίαμαςνααπαλλαγεί
μια ώρα γρηγορότερα από το
βούρκο της διαπλοκής  [που
ευδοκιμεί σε όλο το πολιτικό,
κοινωνικοοικονομικό οικοδόμημα] ας τιμωρήσουν με τον
τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν αυτούς που για χρόνια
τουςαμαύρωναντηςψυχή.Αν
τοπράξουννάναιβέβαιοιπως
τοπαράδειγματουςθαοδηγήσει σε δυναμική αντίδραση
εναντίοντουκατεστημένουκαι
τη μεγάλη πλειοψηφία των
πολιτών που ανεξαρτήτως
πολιτικούχρώματος,αισθάνονται προδομένοι και δυστυχισμένοι από το υπάρχον πολιτικόσύστημα.
νωννομοθεσιώναλλάκαιαφετέρουτιςεργαζόμενεςνακαταγγέλλουν τις διακρίσεις στις οποίες
υπόκεινται.

Βιώνουμε όλοι πολύ καλά τις
ουρέςτωνανέργωναλλάπαράλληλα και τις ανάλογες ουρές πτυχιούχωνπουείναιυποψήφιοιγιαμιαθέση
σεμιαεταιρείαήεπιχείρηση.Καιόταν
μετά από καιρό ανοίξουν διάπλατα οι
πόρτες για να προσληφθούν  τότε
δυστυχώςβρίσκονταιενώπιονθεμιτών
ήκαιαθέμιτωνπροτάσεων.
Ως κοινωνικοί φορείς οφείλουμε να
αναδεικνύουμεαυτάταζητήματαώστε
μετηγνωστοποίησητουςοιπολίτεςνα
ευαισθητοποιούνται αλλά και να ενημερώνονται πως τέτοιες ενέργειες
πέραναπόαπαράδεκτεςδενεπιτρέπονταιαπότηνομοθεσία.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
με υπευθυνότητα, σύνεση και προπαντός με αποφασιστικότητα θα συνεχίσει να διεκδικεί τον απόλυτο σεβασμό
την μητρότητας αλλά και συνάμα της
γυναικείας συμμετοχής στην αγορά
εργασίας χωρίς διακρίσεις και ανισότητες.

Όλοι γνωρίζουν πως τα θέματα της
μητρότηταςθαπρέπειναπροστατεύονται ως κόρη οφθαλμού και πως οι
διακρίσεις λόγω φύλου δεν έχουν θέση
στουςχώρουςεργασίας.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
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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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ΓΕΣΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΞΙΩΣΕ
Η ΣΕΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Η

ΣΕΚ δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλη κοροϊδία στο
φλέγον θέμα του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ).
Αυτό διαμήνυσε η νέα ηγεσία της ΣΕΚ σε χθεσινή
συνάντηση της με τον υπουργό Υγείας Γιώργο
Παμπορίδη.
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 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.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή»: «Το παιγνίδι της ατολμίας, της
αναβλητικότητας και 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.»

• Γεφυρώθηκε η εργατική διαφορά ύστερα από απεργία τεσσάρων ημερών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Ύ

στερα από τετραήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις λύθηκε
την περασμένη Πέμπτη (15/9/16) η
απεργία των εργαζομένων στο
εργοστάσιο αφαλάτωσης Επισκοπής. Η Γενική Συνέλευση του προσωπικού ενέκρινε τη Μεσολαβητική
Πρόταση της υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου με αποτέλεσμα να γεφυρωθεί η διαφορά που
ταλάνιζε τις σχέσεις συντεχνιών εργοδότη επί μακρόν.

σταντίνου και του γραμματέα του
Σωματείου Βιομηχανικών ΣΕΚ
Λεμεσού Σοφοκλή Σοφοκλέους.

εργαζομένων και επιτρέπει τη
συνομολογήση συλλογικής σύμβασης.

Η συντεχνιακή πλευρά εξέφρασε
προς την υπουργό τις ευχαριστίες
της για την καταλυτική συμβολή

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η Μεσολαβητική Πρόταση προέκυψε ύστερα από πολύωρη συνάντηση της υπουργού με τους γ.γ. ΣΕΚ,
ΠΕΟ Ανδρέα Φ. Μάτσα και Πάμπη
Κυρίτση στην παρουσία του γ.γ.
της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτου Κων-

της στην επίλυση της διαφοράς
και της άρσης των απεργιακών
μέτρων. Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας
Βιομηχανικών ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου δήλωσε ότι η πρόταση
διασφαλίζει τα δικαιώματα των

Γι΄ αυτό, καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν
έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, είναι η 3η Οκτωβρίου,
2016. Για σκοπούς των Δημοτικών/Κοινοτικών
Εκλογών δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο
έτος της ηλικίας τους μέχρι τη 18η Δεκεμβρίου 2016.
Σημειώνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί το
αργότερο μέχρι 3.10.2016.
Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις 3 Οκτωβρίου 2016 δεν
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νέα εγγραφή ή/και
αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο. Γι΄ αυτό καλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από
τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από
την Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).

• Ελάχιστο μισθό πρόσληψης
(minimum)
• Επιδόματα βάρδιας
• Αποκατάσταση μισθολογικών
αποκοπών από 1.9.16 οι οποίες
παραχωρήθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης το 2013 και εντεύθεν
• Κλιμακωτές μισθολογικές αυξήσεις για την τριετία 2016 - 18
ύψους 1 1/2 - 2%.
• Άλλα ωφελήματα.

Μ

ε στόχο τη δημιουργία των
προϋποθέσεων για πιο
αποτελεσματική συνδικαλιστική
δράση, η νέα γενική γραμματεία
της ΣΕΚ, επισκέφθηκε το Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο Αμμοχώστου
στο Παραλίμνι.
Αντηλλάγησαν απόψεις σε
αρκετά ζητήματα και τονίσθηκε
η ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής
του Κινήματος στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι. Οι καιροί
είναι δύσκολοι και η ΣΕΚ οφείλει
να αυξήσει την επίδραση της

στην κοινωνία και ταυτόχρονα να ενδυναμώσει την
συνδικαλιστική της επιρροή με τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο, τόνισε ο γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας.

Η 3η Οκτωβρίου 2016 τελευταία
ημέρα υποβολής αιτήσεων για
εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο
Υπηρεσία Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι
στις επερχόμενες Δημοτικές / Κοινοτικές Εκλογές, οι οποίες προγραμματίζονται να διεξαχθούν
στις 18 Δεκεμβρίου 2016, δικαίωμα ψήφου έχουν
όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι πολίτες
άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο.

√ Οι συντεχνίες ενέκριναν
τη Μεσολαβητική Πρόταση
της υπουργού Εργασίας

Η επιτευχθείσα συμφωνία διαλαμβάνει:

ΕΠΑΦΕΣ ΝΕΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΕΚ
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΩΝ

Δημοτικές Εκλογές 2016

Η

3

Standard & Poor’s

Θετικές οι προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας

Ο

οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s αναβάθμισε την Κύπρο. Ειδικότερα, οι
S&P`s αναβάθμισαν τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε
ξένο και εγχώριο νόμισμα κατά μία
βαθμίδα, από “ΒΒ-”, σε “ΒΒ”, ενώ
την ίδια ώρα επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή της σε
ξένο και εγχώριο νόμισμα στο “Β”.
Παράλληλα διατήρησε σε θετικό
ορίζοντα τις προοπτικές της
κυπριακής οικονομίας.«Αναμένουμε ότι η κυπριακή οικονομία θα
αναπτυχθεί κατά περίπου 2,7%
αυτό το χρόνο, ξεπερνώντας την
πρόβλεψη μας του Μαρτίου 2016,
με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,5% σε πραγματικούς όρους
την περίοδο 2017-2019», αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου.
Η ανάπτυξη, όπως αναφέρει, υποστηρίζεται από τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, τον τουρισμό, τη
σταδιακά ανακάμπτουσα ιδιωτική

κατανάλωση και τις κατασκευές. Η
αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, προχωρεί, αλλά ο
οίκος σημειώνει ότι θα χρειαστούν
μερικά χρόνια προτού ο τομέας
αρχίσει να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη. Θεωρεί πως η

√ Αναβάθμισε κατά
μία μονάδα την Κύπρο
√ Κάτω του 12% η ανεργία
στο τέλος του 2018

δημοσιονομική θέση της Κύπρου
θα συνεχίσει να βελτιώνεται τα
επόμενα χρόνια και ότι το δημόσιο
χρέος θα μειώνεται σταδιακά.
Αναφέρει ακόμα ότι η θετική προοπτική αντανακλά την πεποίθηση
του οίκου ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Κύπρο εντός των
επόμενων δώδεκα μηνών, εάν επι-

ταχυνθεί η μείωση των ψηλών
ποσοστών μη εξυπηρετούμενων
δανείων.
Σε ό,τι αφορά την ανεργία, που
ήταν 15% το 2015, ο οίκος αναμένει ότι θα μειωθεί κάτω από το
12% μέχρι το 2018. Αναφορά κάνει
και στα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, τα οποία θεωρεί ότι αποτελούν βασική ανησυχία για την
οικονομική σταθερότητα και απόδοση.
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• Δικαστικό «ντέρμπυ κορυφής» με φόντο την ΟΜΟΝΟΙΑ και πρωταγωνιστές δύο προέδρους

Κ

αλώς ή κακώς οι προβολείς
του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης τις τελευταίες
μέρες είναι στραμμένες στο
θέμα της δικαστικής διαμάχης
του πρώην προέδρου Του
ποδοσφαιρικού
σωματείου
ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας και του
τέως προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια. Η κοινή γνώμη αμήχανη
παρακολουθεί τις εξελίξεις
μετά τις αποκαλύψεις του ενάγοντος Μιλτιάδη Νεοφύτου στο
δικαστήριο για την εμπλοκή
πολιτικών προσώπων σε διαπλεκόμενες οικονομικές υποθέσεις.
Ο Μιλτιάδης Νεοφύτο αξιώνει
αποζημιώσεις ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν, χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Δ.
Χριστόφια το 2008, για τις
ανακαινίσεις των οικιών του
τέως προέδρου σε Κελλάκι ,
Μακεδονίτισσα και για τις
εταιρείες ΑΚΕΛικών συμφερόντων με φόντο την οικονομική
και όχι μόνον διάσωση του
σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ.

ΜΙλΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
λωσε έξω από τα γραφεία του
ΑΚΕΛ, απαιτώντας να παύσει ο
έλεγχος του Σωματείου από το
Κόμμα. Ο εναγόμενος φοβόταν
ότι η κακή πορεία της ομάδας
θα είχε αντίκτυπο στη συσπείρωση του κόσμου του ΑΚΕΛ,
και μου αποκάλυψε πως στις
διάφορες προεκλογικές εκδηλώσεις και συλλαλητήρια ο
κόσμος τον ρωτούσε συνεχώς
για το θέμα της Ομόνοιας. Ο
εναγόμενος μου έλεγε επίσης
ότι πολλοί ζητούσαν την
παραίτηση του τότε προέδρου
της Ομόνοιας Δώρου Σεραφείμ,
ο οποίος είχε στενή φιλία μαζί
του.

τυχής πορεία της Ομόνοιας
ήταν απαραίτητη για να επιτύχει την επανεκλογή του στις
προεδρικές εκλογές του 2013.
Γι’ αυτό έπρεπε να αναλάβω
την προεδρία του Σωματείου
και να ακολουθώ πιστά τις
οδηγίες που θα μου έδινε προσωπικά. Όταν ρώτησα για τα
έξοδα, ο εναγόμενος μου είπε
ότι ήταν δικό του θέμα το πώς
θα πληρώνονταν όλα τα έξοδα
και ότι θα μεριμνούσε για να
καλύψει όλα τα χρήματα που
θα βάζαμε τόσο εγώ όσο και η
εταιρεία μου. Εγώ αποδέχθηκα
λόγω φιλίας και μεγάλης εμπιστοσύνης που έτρεφα για τον

σθα στελέχη του ΑΚΕΛ Φανής
Χριστοδούλου, Ματθαίος Ματθαίου και Κώστας Κούκος.
Όταν ανέλαβα την προεδρία
διαπίστωσα ότι τα οικονομικά
της Ομόνοιας βρίσκονταν σε
πολύ άσχημη κατάσταση και
χρειάζονταν άμεσα πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία ανέρχονταν
σε εκατομμύρια ευρώ. Όταν
ανέφερα αυτό στον εναγόμενο
μου είπε να μην ανησυχώ, με
καθησύχασε και με διαβεβαίωσε ότι θα με αποζημίωνε για
οποιαδήποτε χρήματα χρειαζόταν να καταβάλω είτε εγώ
είτε η εταιρεία μου.
»Ο εναγόμενος μου επαναλάμ-

• Ο Δ. Χριστόφιας διαβεβαίωνε
το Μιλτιάδη Νεοφύτου ότι θα
τον αποζημίωνε για τα χρήματα
που θα χρειαζόταν να
καταβάλει είτε ο ίδιος είτε
η εταιρεία του για την ΟΜΟΝΟΙΑ

Απόσπασμα από την κατάθεση
στο δικαστήριο στο οποίο
τίθεται μέρος της γραπτής
μαρτυρίας του Μιλτιάδη Νεοφύτου που δημοσίευσε η εφημερίδα
«Ο
Φιλελεύθερος»
παρατίθεται κατωτέρω.

«Η κακή πορεία της Ομόνοιας επηρέαζε το ΑΚΕΛ»
«Ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προεκλογική του
εκστρατεία ο εναγόμενος –
όπως μου το περιέγραψε ο
ίδιος– ήταν η κακή πορεία της
ποδοσφαιρικής ομάδας της
Ομόνοιας, η οποία ταυτίζεται
με την Αριστερά και είναι ευρέως γνωστό ότι από της ιδρύσεώς της σχετίζεται και ελέγχεται από την ηγεσία του ΑΚΕΛ.
Η κακή πορεία της Ομόνοιας
επηρέαζε αρνητικά τη συσπείρωση του Κόμματος εν όψει
των βουλευτικών εκλογών.
Πρόσφατα μάλιστα, μερίδα
οπαδών της Ομόνοιας διαδή-

• Στο επίκεντρο οι «Χαλεπιανές» τις οποίες ήθελαν
να μοσχοπουλήσουν, με τους Χαρίλαο Σταυράκη
και Νεοκλή Συλικιώτη στο μάτι του κυκλώνα
Η ΟΜΟΝΟΙΑ πρέπει πάση
θυσία να πρωταγωνιστήσει
»Ο εναγόμενος μου τόνισε στη
συνέχεια ότι η Ομόνοια πάση
θυσία έπρεπε να πρωταγωνιστήσει και να κατακτήσει τίτλους και διακρίσεις κατά τη
διάρκεια της θητείας του ως
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Μου ανέφερε επίσης ότι η επι-

ΜΙΛΤΗΣ: Ποτέ μου δεν είχα σχέση
με το ποδόσφαιρο
»Εγώ αν και ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο,
ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας. Είχα
εκλεγεί με πρωτοβουλία του εναγόμενου ώστε να εξετάσω τις
πιθανότητες ανέγερσης ιδιόκτητου γηπέδου της Ομόνοιας. Σε
μια συνεδρία μας ο κ. Σεραφείμ, στις αρχές Ιανουαρίου 2008,
μας ανακοίνωσε την παραίτησή του από την προεδρία του
Σωματείου λέγοντας ότι αυτή ήταν η επιθυμία ”των φίλων μας
πάνω”, εννοώντας τον ενάγοντα και την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Ο
Σεραφείμ προέτρεψε τα υπόλοιπα μέλη να μην παραιτηθούν
για να μην δημιουργηθεί διοικητικό αδιέξοδο και έτσι την προεδρία την ανέλαβε για λίγο ο Άγις Ιακωβίδης. Τον Μάρτιο του
2008 ο εναγόμενος και ο Άντρος Κυπριανού με κάλεσαν μέσω
τηλεφώνου και όταν επικοινώνησα μαζί τους ο εναγόμενος
μου είπε πως θα πρέπει να βοηθήσω επειγόντως στο θέμα της
Ομόνοιας. Συγκεκριμένα, μου είπε να αναλάβω την προεδρία.
Τις αμέσως επόμενες μέρες διέρρευσε στον Τύπο ότι θα ήμουν
ο επόμενος πρόεδρος της Ομόνοιας

εναγόμενο και επειδή δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ο
καλός μου φίλος όντας μάλιστα και Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να με
ξεγελάσει. Έτσι στις 26 Μαρτίου 2008 η Γενική Συνέλευση της
Ομόνοιας εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ακολούθως καταρτίστηκε σε σώμα
με πρόεδρο εμένα, πάντα με
την παρέμβαση και καθ’ υπόδειξη του εναγόμενου, όπως
μου είχε πει ότι θα φρόντιζε να
γίνει». «Είμαι σε θέση να γνωρίζω», ανέφερε ο Μιλτιάδης
Νεοφύτου, «ότι ο εναγόμενος
μπορούσε να ελέγχει πλήρως
τα συλλογικά όργανα της Ομόνοιας. Ως πρόεδρος του Σωματείου συμμετείχα σε συνεδρίες
του γραφείου αθλητισμού του
ΑΚΕΛ, το οποίο είναι αρμόδιο
για τα θέματα της Ομόνοιας.
Κάθε φορά που υπήρχε εκλογική συνέλευση του Σωματείου,
το γραφείο αυτό κατάρτιζε τον
συνδυασμό υποψηφίων και
φρόντιζε όπως οι υποψήφιοι
της αρεσκείας του εκλεγούν.
Στις συναντήσεις που είχα
κληθεί ήταν παρόντες τα έμμι-

βανε την απαίτησή του ότι η
Ομόνοια έπρεπε να πρωταγωνιστήσει και συνεπώς τα έξοδά
της δεν θα έπρεπε να περιοριστούν, αλλά αντιθέτως να
αυξηθούν. Ο τρόπος με τον
οποίο θα υλοποιείτο το σχέδιο
του εναγόμενου ήταν να καταβάλει η εταιρεία μου τα χρήματα στην Ομόνοια, τα οποία στη
συνέχεια θα επιστρέφονταν
μέσω πληρωμών από εταιρείες
που ήλεγχε ο εναγόμενος στο
ΑΚΕΛ. Τα πρώτα χρόνια τηρείτο η συμφωνία και μας επιστράφηκαν πολλά χρήματα.
Δυστυχώς, όμως, όταν η δημοτικότητα του εναγόμενου
κατακρημνίστηκε με αποτέλεσμα να μην έχει πιθανότητες
επανεκλογής, σταμάτησε να
τηρεί τη συμφωνία. Στις 26
Μαρτίου 2008 μέχρι τις 3
Σεπτεμβρίου 2012 οπότε και
παραιτήθηκα από την προεδρία της Ομόνοιας, για τη λειτουργία και τις οφειλές του
Σωματείου η εταιρεία μου
κατέβαλε το συνολικό ποσό
των €21.606.000».

Σε όρια απελπισίας
Ακελικοί και Ομονοιάτες
»Ακόμα, ο ενάγων είπε πως η

«Εις και μοναδικός
ο Δ. Χριστόφιας»
Αντεξεταζόμενος ο ενάγων
από τους δικηγόρους του κ.
Χριστόφια, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και Θανάση Κορφιώτη, αποκάλυψε πως η
ηγεσία του ΑΚΕΛ φρόντισε να
εκλεγεί στην προεδρία της
Ομόνοιας, ενώ σε ερώτηση
γιατί δεν ζητά τα οφειλόμενα
από το ΑΚΕΛ, απάντησε πως
με εκείνον που εσυνεννοείτο
για όλα τα θέματα ήταν ο
Χριστόφιας. Εκείνον τον
καιρό, πρόσθεσε ο κ. Νεοφύτου, «ο Χριστόφιας ήταν ο εις
και μοναδικός, αποφάσιζε,
διέτασσε και αυτός μου έλεγε
τι θα έκανα. Πάντοτε συνεννοούμουν με αυτόν και όχι με
κανέναν άλλο ή το ΑΚΕΛ».
Ομόνοια δεν πήγαινε καλά και
ο Χριστόφιας ήταν θορυβημένος γιατί ο κόσμος του ΑΚΕΛ
είχε φτάσει σε απελπισία και
θα έπρεπε να βγει να πανηγυρίσει όπως πανηγύριζε ο
κόσμος της Ανόρθωσης και ο
κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Ήθελε
εξάλλου να ευχαριστήσει τον
κόσμο του ΑΚΕΛ για την εκλογή
του με μια δυνατή Ομόνοια που
θα κέρδιζε τίτλους. Έπρεπε με
κάθε τίμημα να πρωταγωνιστήσει η Ομόνοια και για τον
σκοπό αυτό έκανε μεταγραφές
ποδοσφαιριστών προσφέροντας υπέρογκα ποσά χρημάτων, όπως €600.000 τον χρόνο
για τον Γιάννη Οκκά, τον Μιχάλη Κωνσταντίνου και τον
Λούα-Λούα. Το ύψος του
ποσού που δαπανήθηκε για
τους τελευταίους δύο, δεν το
θυμάται. Υψηλά ποσά χρημάτων βρίσκονταν επίσης και
στα συμβόλαια των Γιώργου
Εφραίμ και Στάθη Αλωνεύτη.
Δάνειο €2 εκατ. από Ρωσική
Τράπεζα
Στην κατάθεσή του ο ενάγων
είπε πως τέλη του 2011 η Ομόνοια χρειαζόταν επειγόντως
€2.000.000, ώστε να περάσει
τα κριτήρια του Δεκεμβρίου της
UEFA και να μην της επιβληθούν κυρώσεις από τις ποδοσφαιρικές Αρχές. Ο εναγόμενος
του τηλεφώνησε και του είπε
να πάει στη Λεμεσό να βρει τον
Κιρίλ Ζιμάριν, ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή της «Russian
Commercial Bank» (RCB), o
οποίος θα του έδινε τα χρήματα που χρειαζόταν η Ομόνοια.
Πράγματι έγινε η συνάντηση
ενάγοντα – Ζιμάριν στην
παρουσία του συνεργάτη του
πρώτου Σταύρου Αλετρά και η
εν λόγω τράπεζα συμφώνησε
και δανειοδότησε την Ομόνοια
με €2.000.000 με μόνη εξασφάλιση την προσωπική του
εγγύηση. Παρόλες όμως τις
διαβεβαιώσεις του εναγόμενου,
το δάνειο δεν αποπληρώθηκε
και η τράπεζα του κίνησε
αγωγή ως εγγυητή.
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Πιέρ Μοσκοβισί
Κατάλογο τρίτων χωρών
φορολογικών παραδείσων ζητά
η «Κομισιόν» από τα κράτη-μέλη

Η

Κομισιόν, δια του αρμοδίου Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί, ζητά από τα
κράτη μέλη να της απαντήσουν σε τρεις
μήνες ποιες φορολογικές αρχές τρίτων
χωρών δεν συνεργάζονται μαζί τους, στο
πλαίσιο κατάρτισης "μαύρης λίστας"
φορολογικών παραδείσων.

• Στο μάτι του κυκλώνα
οι φορολογικοί παράδεισοι
στην Ε.Ε.
Μια προκαταρκτική αξιολόγηση της
Κομισιόν υποβλήθηκε στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στην Ομάδα
Εργασίας για τον Κώδικα Δεοντολογίας
όσον αφορά τη Φορολογία των Επιχειρήσεων του Συμβουλίου, χθες.
Πλέον εναπόκειται στην Ομάδα για τον
Κώδικα Δεοντολογίας να καθορίσει τις
σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας που θα
υποβληθούν σε έλεγχο και οι οποίες θα
πρέπει να εγκριθούν από τους Υπουργούς
Οικονομικών πριν το τέλος του έτους. Ο
έλεγχος των επιλεγμένων χωρών θα πρέπει να αρχίσει τον προσεχή Ιανουάριο, με
στόχο την κατάρτιση ενός πρώτου καταλόγου της ΕΕ των μη συνεργάσιμων
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας
πριν το τέλος του 2017.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι εξέτασε ήδη τρίτες χώρες και περιοχές φορολογικής
δικαιοδοσίας και προσδιόρισε τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν για τη διευκόλυνση της φοροαποφυγής. Η εν λόγω
προκαταρκτική αξιολόγηση βασίστηκε σε
ένα ευρύ φάσμα ουδέτερων και αντικειμενικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένων
των οικονομικών δεδομένων, της οικονομικής δραστηριότητας, των θεσμικών και
νομικών δομών και των βασικών προτύπων χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Τ

ο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ
επικύρωσε
πρόστιμα
ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ, που επιβλήθηκαν
σε διάφορες επιχειρήσεις του
χώρου του φαρμάκου από την
Κομισιόν διότι είχαν δημιουργήσει καρτέλ προκειμένου να
καθυστερήσει η εμπορία του
γενόσημου υποκατάστατου
του
αντικαταθλιπτικού
citalopram.
Η Κομισιόν τον Οκτώβριο
2003, η Επιτροπή, διαπίστωσε
την ύπαρξη του καρτέλ, αφού
ενημερώθηκε αρμοδίως από
την
Konkurrence-og
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

τα ίδια επίπεδα με πέρυσι η φορολόγηση του εισοδήματος και της
περιουσίας.Ο προϋπολογισμός του
κράτους για το 2017, που εγκρίθηκε
την περασμένη εβδομάδα από τυο
Υπουργικό Συμβούλιο βασίζεται στις
κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017-2019 και είναι ισοσκελισμένος, με οριακό έλλειμμα. Δίνει
έμφαση στην υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που έχουν δρομολογηθεί
για όλες τις επαρχίες, περιλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων
αναπτυξιακών.
Στοχεύει στην υλοποίηση του κυβερνητικού στρατηγικού για διασφάλιση
των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της περαιτέρω βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας, αύξησης της
απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας. Κλειδί αποτελεί η περαιτέρω
εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και η εδραίωση της εμπιστοσύνης ξένων και ντόπιων επενδυτών. Τα δημόσια έσοδα για το 2017 θα
ανέλθουν στα €6.964 εκατομμύρια, σε
σύγκριση με €6.839 εκατομμύρια το
2016, παρουσιάζοντας αύξηση της
τάξης του 1,1%, ενώ οι συνολικές
δημόσιες δαπάνες της Κυβέρνησης
προβλέπεται να αυξηθούν στα €7.069
εκ. σε σύγκριση με €6.891 εκ. το 2016,
σημειώνοντας μεταβολή 2,3%.
Οι πρωτογενείς δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης για το 2017 έχουν
καθορισεί στα €6.150 εκ. σε σύγκριση
με €6.054 εκ. τον προηγούμενο χρόνο,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης
του 1,6%, ενώ το σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών ανέρχονται στα
€7.139 εκ. σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €7.392 εκ.
το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της
τάξης του 3,4%, κυρίως λόγω μείωσης
του μέσου κόστους χρηματοδότησης
και κατά συνέπεια περαιτέρω μείωσης
των δαπανών για τόκους.
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2017,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, προβλέπεται να είναι οριακά ελλειμματικό και
να μην ξεπεράσει το 0,6% του ΑΕΠ, σε
σύγκριση με εκτίμηση για έλλειμμα
0,3% το 2016.
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός
για το 2017 δεν περιλαμβάνει τα
έσοδα από την επιβάρυνση της έκτακτης κλιμακωτής εισφοράς που επι-

βάλλεται στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα καθώς και τον φόρο ακίνητης
ιδιοκτησίας, συνολικού ύψους €175
εκ., τα οποία καταργούνται.
Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του
δημόσιου χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2017 να μειωθούν κατά
13,3% και να φτάσουν στα €499 εκ. σε

√ Πρόκειται για τον πρώτο
προϋπολογισμό μετά την έξοδο
της Κύπρου από το μνημόνιο
τον Μάρτιο του 2016
σύγκριση με €576 εκ. το 2016 λόγω
μείωσης του μέσου κόστους δανεισμού.

προβλέπεται να αυξηθούν κατά το
2017 στα €2.342 εκ. από τα €2.258 εκ.
τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 3,7%, ενώ οι κοινωνικές δαπάνες προβλέπεται να
αυξηθούν στα €2.573 εκ. το 2017 σε
σύγκριση με €2.539 εκ. τον προηγούμενο χρόνο σημειώνοντας αύξηση
ύψους 1,3% λόγω κυρίως αύξησης των

δικαιούχων για σύνταξη.
Οι προβλεπόμενες δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων, κατά οικονομική δραστηριότητα,
για τα έτη 2018 και 2019, υπολογίζονται να ανέλθουν στα €7.298 εκ. και
€7.552 εκ. παρουσιάζουν δηλαδή ετήσια αύξηση ύψους 3,2% και 3,5% αντίστοιχα.

Ειδικότερα, τα έσοδα, μεταξύ άλλων,
από την κατηγορία «φορολόγηση του
εισοδήματος και της περιουσίας» για
το 2017, υπολογίζεται να παραμείνουν στα ίδια περίπου του προηγούμενου χρόνου, φθάνοντας τα €1.706
εκ. από €1.704 εκ. το 2016, ενώ τα
έσοδα από την κατηγορία «φόροι
παραγωγής και εισαγωγής» αναμένεται να παρουσιάσουν θετική μεταβολή
σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο
της τάξης του 1,7% και να φθάσουν
στα €2.694 εκ. περίπου σε σύγκριση με
€2.645 εκ το 2016 λόγω αύξησης της
απασχόλησης και του διαθέσιμου
εισοδήματος που αναμένεται να συνεχίσουν να επιδρούν θετικά στην ιδιωτική κατανάλωση.
Σε σχέση με τις δαπάνες, μεταξύ
άλλων, οι απολαβές προσωπικού

Πρόστιμα 150 εκ. ευρώ σε «καρτέλ» επιχειρήσεων
του χώρου φαρμάκων επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Forbrugerstyrelsen (KFST, δανική αρχή για τον ανταγωνισμό
και τους καταναλωτές) .
Μετά από ενδελεχή έρευνα
έκρινε το 2013, ότι η
Lundbeck, δηλαδή η αρχική
εταιρεία που παρήγαγε το
φάρμακο και οι εταιρείες
παραγωγής γενοσήμων, είχαν
συνωμοτήσει με την Lundbeck
να πληρώνει ουσιαστικά τους
ανταγωνιστές της για να μην
εισέλθουν στην αγορά του

• Μείωση φορολογιών και
αυξήσεις μισθών προβλέπει
ο προϋπολογισμός του 2017
• ΕΥΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Για την τριετία 2017-2019 ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί ετήσια
γύρω στο 2,8%, ο ρυθμός πληθωρισμού για το 2017 θα ανέλθει στο
0,5% και τα έτη 2018 και 2019 θα
επιταχυνθεί στο 1,5% και 2,0%,
αντίστοιχα.
Για το 2017, το ποσοστό ανεργίας
θα κυμανθεί γύρω στο 11,0%, το
2018 θα περιορισθεί στο 10,0% και
το 2019 θα μειωθεί περαιτέρω στο
9,0% με την απορρόφηση νέων
στην αγορά εργασίας.
citalopram. Επέβαλε έτσι πρόστιμο συνολικού ύψους 93,7
εκατομμυρίων ευρώ στην
Lundbeck και 52,2 εκατομμυρίων ευρώ στους παραγωγούς
γενοσήμων.
Η Lundbeck και οι εταιρίες
παραγωγής γενοσήμων προσέφυγαν στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για να ακυρώσουν την απόφαση της Επιτροπής και το
πρόστιμο που τους είχε επιβληθεί, πλην όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι ορθώς η
Κομισιόν διαπίστωσε το καρτέλ και επέβαλε τα πρόστιμα.
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Ώρα της Ευρώπης των λαών
και της αξιοπρέπειας
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Χ

ωρίς αμφιβολία, η Ευρώπη των τελευταίων χρόνων απογοητεύει ολοένα και περισσότερο τους πολίτες της. Σε
καμμιά περίπτωση, οι προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών
δεν μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξη μέσα από την υφιστάμενη δομή και λειτουργία της Ευρωπαικής Ένωσης. Η
έλλειψη κανόνων διαφάνειας, κυρίως στα χρηματοπιστωτικά και την ενέργεια και η ασύστολη ερωτοτροπία των αξιωματούχων των Βρυξελλών με τα πανίσχυρα επιχειρηματικά
λόμπυ, ευνοούν ασύστολα τις πολυεθνικές, τις πανίσχυρες
τράπεζες επενδύσεων και γενικά τις λεγόμενες αγορές, σε
βάρος των Ευρωπαικών κοινωνιών και των πολιτών ευρύτερα. Η ωμή πραγµατικότητα συνηγορεί πως οι κρίσιμες
δοµικές και θεσµικές αποφάσεις λαµβάνονται κάτω
• Οι Ευρωπαίοι ηγέτες
από την ισχυρή πίεση των
καλούνται να αποδείξουν
συµφερόντων που εκπροότι δεν είναι νάνοι
σωπούν τους κύριους παίμπροστά στα γιγαντιαία κτες των αγορών.

προβλήματα

Αυτές οι πρακτικές αποδυνάμωσαν αισθητά την προσπάθεια αποτροπής της
οικονομικής κατάρρευσης ενώ συνέβαλαν καταλυτικά στην
παραχώρηση λανθασμένης συνταγής στην Ελληνική κρίση,
επιδεινώνοντας τα κοινωνικοοικονομικά αδέξοδα της
χώρας, που αποτελεί στρατηγικό εξωτερικό σύνορο της
Ε.Ε.Στην ίδια λογική «διατάχθηκε» και το αισχρό τραπεζικό
κούρεμα στην Κύπρο η οποία αποτελεί γεωπολιτική γέφυρα
της ταραγμένης Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.
Είναι κοινή η πεποίθηση, πως το Ευρωπαικό όραμα σιγάσιγά ξεθωριάσει. Αυτό επιβεβαιώνεται κατά «πανηγυρικό»
τρόπο τον τελευταίο καιρό με την παιδαριώδη αντιμετώπιση του Προσφυγικού – Μεταναστευτικού που τείνει να μετατρέψει την Ευρώπη σε όμηρο των πολιτικών και των κοινωνικοοικονομικών της επιλογών. Η πολύπλευρη Ευρωπαική
κρίση «εμπλουτίσθηκε» πρόσφατα με τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες προκαλώντας τεράστια αδιέξοδα στη λειτουργία της Ένωσης. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στην Ευρώπη προσλαμβάνουν στις
μέρες μας εκρηκτικές διαστάσεις που εν πολλοίς οφείλονται
στις κακές πολιτικές των Ευρωπαίων ηγετών και δη της
κυριαρχούσας Γερμανία αλλά και στην ατολμία της Γαλλίας
να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στον καθορισμό των εξελίξεων.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στην ώρα μηδέν που τείνει να τινάξει
στον αέρα το Ευρωπαικό οικοδόμημα.
Βέβαια αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να αποτραπεί αρκεί να
προωθηθεί ένα νέο εμπνευσμένο πολιτικό
και κοινωνικοοικονομικό πρότυπο με
ανθρωποκεντρικό χαραχτήρα που να αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα τώρα
που ο εφιάλτης του Τζιχάντ βρίσκεται
εντός των πυλών με ορατό τον κίνδυνο
να επιφέρει σοβαρά πλήγματα στην ευημερία των Ευρωπαικών λαών, προβάλλει
αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας
ατζέντας που να προωθεί τα ευρύτερα
συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και
των κοινωνιών και όχι των πολυεθνικών.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι τώρα είναι η
ώρα της οικοδόμηση μιας Ευρωπαικής
Ομοσπονδίας με κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας που να διασφαλίζει τη διαφάνεια
στα οικονομικά , την αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαικών
λαών, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισχυροποίηση του
κράτους πρόνοιας. Αυτό άλλωστε υποσχέθηκε ο πρόεδρος
της Ευρωαπαικής Επιτροπής κ. Γιούγκερ στο συνέδριο τη
Συνομοσπονδίας Ευρωαπαικών Συνδικάτων πριν από μερικούς μήνες. Αυτό που απομένει τώρα για την θωράκιση του
σειόμενου Ευρωπαϊκού οικοδομήματος είναι η πολιτική
βούληση των φερόμενων ως μεγάλων ηγετών να αποδείξουν
έμπρακτα ότι δεν είναι νάνοι μπροστά στα γιγαντιαία προβλήματα που ταλανίζουν τη Γηραιά Ήπειρο. Το δρόμο άνοιξε πρόσφατα ο Βλαντιμίρ Πούτιν που κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε κοινή αγώνα.

*Tο άρθρο αυτό γράφτηκε και
πρωτοδημοσιεύτηκε στις 6 Απριλίου 2016
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Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

ΣΕ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η

ΕΕ είναι η κινητήρια δύναμη
που μπορεί να οδηγήσει
στην επανένωση της Κύπρου
και για αυτό υποστηρίζω τους
δυο ηγέτες, έτσι ώστε αυτό να
γίνει, και να γίνει τώρα, δήλωσε
στο Στρασβούργο ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ. Μιλώντας την
περασμένη Πέμπτη ενώπιον της
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβούλιου για την «Κατάσταση της ΕΕ» πως οι επόμενοι
12 μήνες είναι οι κρίσιμοι μήνες
για μια καλύτερη Ευρώπη, που
να δημιουργεί εμπιστοσύνη
στους πολίτες της και να αναλαμβάνει τις ευθύνες της.
Πιστεύω ότι ο επόμενος χρόνος
θα είναι αποφασιστικός εάν
θέλουμε να επανεκκινήσουμε
την Ενωση, ανέφερε ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Γιούνκερ ξεκίνησε την ομιλία του κατονομάζοντας τις
μεγαλύτερες προκλήσεις που
έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η
ΕΕ: τον κατακερματισμό, το λαϊκισμό, την ανεργία και την κοινωνική αδικία. Στη συνέχεια
εισηγήθηκε μια θετική ατζέντα,
με συγκεκριμένες δράσεις για
τους επόμενους 12 μήνες, για
μια Ευρώπη που διατηρεί τον
τρόπο ζωής μας, ενδυναμώνει,
υπερασπίζεται και αναλαμβάνει ευθύνες.

Άλλες προκλήσεις
Αναφέρθηκε και σε άλλες προκλήσεις τις οποίες καλείται να
αντιμετωπίσει η Ευρώπη, όπως
η επικύρωση της συμφωνίας
για την κλιματική αλλαγή, η
σύναψη περαιτέρω συμφωνιών
απελευθέρωσης του εμπορίου
με τρίτες χώρες, όπως η CETA, η
προστασία των δεδομένων, η

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οικοδόμηση της κεφαλαιακής ένωσης, η πρόσβαση σε
ίντερνετ υψηλής ταχύτητας και
οι επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Ανακοίνωσε επίσης ότι θα
διπλασιαστεί το ποσό για το
ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων.
Σε ό,τι αφορά την προσφυγική
κρίση τόνισε ότι «έχουμε αρχίσει
να βλέπουμε δείγματα αλληλεγγύης, όμως χρειάζεται να
γίνουν πολλά περισσότερα».
Ανακοίνωσε επίσης την πρόταση δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Ταμείου Άμυνας.
Ανέφερε πως η ΕΕ βρίσκεται,

τουλάχιστον εν μέρει, σε μια
υπαρξιακή κρίση και πως ποτέ
πριν δεν είδε να υπάρχει τόσο
λίγο κοινό έδαφος μεταξύ των
κρατών μερών, τόσο λίγοι
τομείς στους οποίους συμφω-

χθεί στενά σε αυτή τη διαδικασία, όπως και τα εθνικά κοινοβούλια.
Οι επόμενοι δώδεκα μήνες είναι
οι κρίσιμοι μήνες για να υπάρ-

• Κρίσιμο 12μηνο για επανεκκίνηση της Ευρώπης
• Οι τρεις μεγάλες προκλήσεις της Ε.Ε
• Κατακερματισμός, λαϊκισμός, ανεργία και κοινωνική αδικία
• Η ΕΕ είναι η κινητήρια δύναμη της επανένωσης της Κύπρου

«Τα παιδιά μας αξίζουν
κάτι καλύτερο, μια Ευρώπη
που να διατηρεί τον τρόπο
ζωής τους, να τα ενδυναμώνει, να τα υπερασπίζεται και
να τα προστατεύει.
Είναι η ώρα τα θεσμικά
όργανα, οι κυβερνήσεις, οι
πολίτες, όλοι να αναλάβουν
ευθύνη για οικοδόμηση της
Ευρώπης. Μαζί»

νούν να εργαστούν από κοινού.

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Επεσήμανε πως η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος των κρατών
μελών και πως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν στοχεύει να
καταργήσει τα εθνικά κράτη ή
να επιβάλει θέσεις. «Θέλουμε
μια καλύτερη βελτιωμένη Ευρώπη», προσθέτοντας πως η
Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει
ποτέ ένα εθνικό κράτος ή να
εξομοιωθεί με ένα τέτοιο κράτος. Ανέφερε πως ο λαϊκισμός
δημιουργεί προβλήματα και
πρέπει να αντισταθούμε σε
αυτόν. Οπως είπε, τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να υπερασπιστούν τη λογική της ενότητας
και πως τα μεγάλα δημοκρατικά έθνη δεν πρέπει να λυγίσουν
απέναντι στο λαϊκισμό.

Λευκή Βίβλος
Ο κ. Γιούνκερ ανέφερε πως η
«Κομισιόν» θα καταγράψει το
όραμα για το μέλλον σε μια
Λευκή Βίβλο το Μάρτιο του
2017, εγκαίρως για την 60 επέτειο των Συνθηκών της Ρώμης.
Σημείωσε πως αυτή θα αναφέρεται στο πώς θα ενισχυθεί και
θα μεταρρυθμιστεί η Οικονομική
και Νομισματική `Ενωση και
πώς θα ληφθούν υπόψη οι
πολιτικές και δημοκρατικές
προκλήσεις που η Ενωση των
27 θα αντιμετωπίσει στο μέλλον. Σημείωσε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναμει-

ξει μια καλύτερη Ευρώπη που
να προστατεύει, που να διατηρεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής,
που να ενδυναμώνει τους πολίτες της, που να υπερασπίζει
εντός και εκτός και που να αναλαμβάνει τις ευθύνες της, ανέφερε, και σημείωσε πως έχει
την εντύπωση πως πολλοί φαίνεται να έχουν ξεχάσει τι
σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος.

Κυπριακό - Κοινή εξωτερική
Πολιτική
Τόνισε τη σημασία του να θυμόμαστε γιατί τα ευρωπαϊκά
κράτη επέλεξαν να εργαστούν
μαζί και ότι η Ευρώπη είναι
κινητήρια δύναμη που μπορεί
να βοηθήσει στην επανένωση
της Κύπρου σημειώνοντας πως
ο ίδιος υποστηρίζει τους δυο
ηγέτες της Κύπρου σε αυτό, για
να συμπληρώσει πως η επανένωση του νησιού “είναι κάτι
που πρέπει να γίνει τώρα”.
Αναφερόμενος στην εξωτερική
πολιτική της ΕΕ, είπε πως η
Ύπατη Εκπρόσωπος Φεντερίκα
Μογκερίνι κάνει μια εξαιρετική
δουλειά αλλά χρειάζεται να
γίνει Υπουργός Εξωτερικών της
Ευρώπης, μέσω της οποίας
όλες οι διπλωματικές υπηρεσίες
να ενώνουν τις δυνάμεις τους
προκειμένου να ενεργούν ως
ένας μοχλός στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Μισθολογική Ισότητα
Ο κ. Γιούνκερ ανέφερε πως οι
εργαζόμενοι πρέπει να παίρνουν τον ίδιο μισθό για ίση
εργασία στο ίδιο μέρος, αναφέροντας πως αυτό είναι ζήτημα
κοινωνικής δικαιοσύνης και για
αυτό η «Κομισιόν» υποστηρίζει
την πρόταση για μια Οδηγία για
τους Εργαζόμενους.
Υπογράμμισε εξάλλου την ανάγκη οι εταιρείες, ανεξαρτήτως
του μεγέθους τους, να πληρώνουν φόρους εκεί που κάνουν
κέρδη, υποδεικνύοντας πως
αυτό ισχύει και για εταιρείες
γίγαντες όπως η Apple. Στην
Ευρώπη δεν δεχόμαστε ισχυρές
εταιρείες να εξασφαλίζουν
παράνομες συμφωνίες για τους
φόρους τους, ανέφερε.
Ο κ. Γιούνκερ είπε πως το να
είναι κανείς Ευρωπαίος σημαίνει να υπάρχει προστασία των
εργαζομένων και των βιομηχανιών σε ένα αυξανόμενα βιομηχανοποιημένο κόσμο.
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14η Σεπτεμβρίου

Φάκελος Κυπριακό

Τα 103 θέματα που θα
πρέπει να διευθετηθούν
πριν τη λύση

Κ

ατάλογο με 103 εκκρεμή θέματα
επέδωσε ο Έντε σε Αναστασιάδη
και Ακιντζί, τα οποία πρέπει να
είναι έτοιμα με το «καλημέρα» της
λύσης, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα.
Πρόκειται στην ουσία για μια σειρά
θεμάτων τα οποία δεν αφορούν
αυτή καθαυτή την ουσία των κεφαλαίων που συζητούνται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά
παρεμφερή θέματα τα οποία πρέπει
να λυθούν και να είναι έτοιμα πριν
το δημοψήφισμα, ώστε με το «καλημέρα» της λύσης να λειτουργήσουν
όλα ομαλά.
Μάλιστα όπως είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε για 6 από αυτά τα
θέματα άρχισε ήδη η προεργασία.
Για παράδειγμα, ήδη έχει αρχίσει η
προεργασία για την Ομοσπονδιακή
Νομοθεσία, εργασία που έχει ανατεθεί στη Λήδα Κουρσουμπά, ενώ έχει
αρχίσει και η ενημέρωση της τ/κ
κοινότητας για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, από αρμόδια επιτροπή.
Στην ουσία πρόκειται για θέματα
που πρέπει να έχουν επιλυθεί, ώστε
να γίνει ομαλά η μετάβαση στη νέα
κατάσταση πράγματων, σε περίπτωση δημοψηφισμάτων και μάλιστα με θετική κατάληξη.
Αυτά αφορούν κυρίως θέματα τεχνικής φύσεως. Για παράδειγμα δε
μπορεί να γίνει επιστροφή εδαφών
της νεκρής ζώνης αν δεν ολοκληρωθεί πρώτα η αποναρκοθέτηση.
Επίσης τα πάντα που αφορούν την
οικονομικοί πτυχή της λύσης πρέπει
να έχουν ξεκαθαρίσει πριν τα δημοψηφίσματα. Ήδη για αυτό το θέμα
βρίσκονται σε εξέλιξη οι εκθέσεις
της Παγκόσμιας Τράπεζας και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Αλλά θέματα που θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί πριν το δημοψήφισμα είναι:
• Η επιλογή του εθνικού ύμνου
• Η επιλογή της σημαίας του κράτους
• Η υιοθέτηση του ευρώ στα κατεχόμενα
• Ο κατάλογος με τους δημοσίους
υπάλληλους
της
ομόσπονδης
κυβέρνησης
• Ο κατάλογος με τα μέλη της ομόσπονδης αστυνομίας
• Τα διαβατήρια και οι ταυτότητες
Για παράδειγμα για τα δυο τελευταία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η
προεργασία για τη μορφή του,
ακόμα και το έμβλημα και όνομα του
κράτους που θα τυπωθεί, ώστε οι
πολίτες της επανενωμένης Κύπρου
να μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
Πρόκειται για δευτερεύοντα θέματα
που όμως αν δεν επιλυθούν πριν τη
λύση τότε θα υπάρχουν εμπόδια
στην ομαλή λειτουργία του κράτους,
εάν και εφόσον οδηγηθούμε σε
δημοψήφισμα και έχουμε θετική
κατάληξη.

7

Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Μικρασιατικής Καταστροφής

Α

ναμφίβολα, μια από τις πιο θλιβερές
επετείους της νεώτερης Ελληνικής
Ιστορίας είναι αυτή της κατάρρευσης
του μικρασιατικού μετώπου που οδήγησε στην στρατιωτική ήττα και συντριβή
αλλά και τον ξεριζωμό εκατοντάδων
χιλιάδων Ελλήνων από την Μικρασιατική γη. Τα ιστορικά γεγονότα του Αυγούστου – Σεπτεμβρίου του 1922 έχουν
καταγραφεί στο σύνολό τους με τον
τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή». Ως
ημέρα μνήμης καθορίσθηκε η 14η
Σεπτεμβρίου.

στός διχασμός που ξεκίνησε οκτώ χρόνια πριν από την τραγωδία και έφθασε
σε σημείο τέτοιο που
Έλληνες πανηγύριζαν
ελληνικές ήττες.
- Η εχθρική στάση των
συμμάχων που υπαναχώρησαν μπροστά στο
ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας μεγάλης
και ισχυρής Ελλάδας,
ανεξάρτητου και μεγάλου παράγοντα στην

Η ήττα του 1922 μπορεί να συγκριθεί με
αυτήν του 1453 και να θεωρηθεί ως
μεγαλυτέρα γιατί μ’ αυτήν ξεριζώθηκε η
από χιλιάδων ετών ελληνική παρουσία
στην Ιωνική γη.

τον Λέον Τρότσκυ.
- Η διείσδυση της κομμουνιστικής προπαγάνδας στο στράτευμα με ενέργειες
σαμποτάζ και παρότρυνση προς λιποταξία. Οι κομμουνιστές χαρακτήριζαν
την εκστρατεία « αποικιακό πόλεμο ».

Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχονται σε
εκατοντάδες χιλιάδες. Ο αριθμός των
προσφύγων ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες Έλληνες που
ξεριζωμένοι από τη γη τους αναζήτησαν στην κυρίως Ελλάδα καταφύγιο.

Τα αίτια της τραγωδίας
Πώς οδηγηθήκαμε όμως σε αυτήν την
καταστροφή; Ποια είναι τα αίτια που
οδήγησαν έναν νικητή στρατό στην
ταπεινωτική ήττα και τη συμφορά του
’22;
Είναι σίγουρα ένας συνδυασμός πολλών
αιτίων που λειτούργησαν παράλληλα
και οδήγησαν στην καταστροφή. Επιγραμματικά μπορούμε να απαριθμήσουμε μερικά από αυτά.
- Η διχόνοια του Ελληνικού λαού. Ο γνω-

μεγάλης βοήθειας που έλαβε από την
νεοδημιουργηθείσα Σοβιετική Ένωση και

Ανατολική Μεσόγειο.
- Οι εκλογές του Νοεμβρίου του 1920
που προκήρυξε ο Βενιζέλος μεσούσης
της Μικρασιατικής Εκστρατείας και του
πολέμου, για τις οποίες έχει εκφραστεί η
άποψη ότι αυτές προκηρύχθηκαν με
στόχο να τις χάσει και να αποποιηθεί
των ευθυνών του και της εμπλοκής λόγω
συμμάχων στην Μικρασιατική Εκστρατεία.
- Η διάσωση και το γιγάντωμα του
Κεμάλ και του στρατού του μέσω της

- Η εγκληματική, προδοτική παρότρυνση
αστικών κύκλων στην Αθήνα για επιστροφή του στρατού στην Ελλάδα. Αποκορύφωμα το άρθρο του Γεωργίου Βλάχου στην « Καθημερινή », με τίτλο «Οίκαδε », στις 14 Αυγούστου του 1922.
- Η κόπωση ενός ανίκητου για δέκα χρόνια στρατού που οι πρώτες ήττες του
Αυγούστου του 1922 φάνταξαν σ’ αυτόν
ολέθριες και μη αναστρέψιμες.
- Ολιγωρίες και σφάλματα στρατηγικής
πολιτικών και στρατιωτικών.
Παρόμοια αίτια συναντήσαμε και στην
τραγωδία της Κύπρο το 1974.

Διακαής και διαχρονικός πόθος των Άγγλων
ο αφελληνισμός της Κύπρου

H

επιτάχυνση των διαδικασιών για
επίλυση του Κυπριακού επαναφέρει
στην επικαιρότητα τον διαχρνικό ύπουλο ρόλο των Άγγλων.
Από την έλευση τους στο νησί το καλοκαίρι του 1878 μέχρι και τις συμφωνίες
Ζυρίχης και Λονδίνου οι Άγγλοι παραμένουν προσκολλημένοι στο πολιτικό
τους σύνδρομο πως η Κύπρος ουδεποτε
θα γίνει Ελληνική. Πιστοί στο δόγμα
τους, οι κατοικοι της Κύπρου δεν ήταν
Έλληνες και έπρεπε να σταματήσουν να
φαντάζονται κάτι τέτοιο, απεργάζονται
από το 1878 μέχρι σήμερα κάθε ενέργεια
που θέλει να φέρει την Κύπρο πιο κοντά
στην Ελλάδα. Ο πολιτικός επιστήμονας
Χρήστος Αλεξάνδρου επισημαίνει σε
πρόσφατο άρθρο του.
«Αυτή η επιθυμία των Άγγλων πήρε
διάφορες μορφές και εντάσεις κατά την
διάρκεια της αγγλοκρατίας. Άλλοτε
εκδηλώθηκε περιστασιακά και μεμονωμένα και άλλοτε συστηματικά και ως
επίσημη πολιτική. Ο στόχος για τους
Άγγλους ήταν προφανής. Αν οι Έλληνες
Κύπριοι αποεθνικοποιούνταν και γίνονταν λεβαντίνοι, μια άλλη πληθυσμιακή
ομάδα «μαλτέζων» στην Μεσόγειο, θα
σταματούσαν να πιέζουν συνέχεια για
την Ένωση του νησιού με την Ελλάδα και
θα μετατρέπονταν σε πιστούς και
συνεργάσιμους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Μια πίεση που μπορούσε να
οδηγήσει σε εξεγέρσεις, αλλά και την
σύμμαχο τους Ελλάδα να διεκδικήσει
κάποια στιγμή το νησί.

Το αγγλικό ιδεολόγημα παρήγαγε και
την βολική εντύπωση ότι οι μεγάλες
μάζες των Ελλήνων Κυπρίων, οι οποίες
διαβιούσαν στην ύπαιθρο, δεν νοιαζόταν και τόσο για την Ένωση. Αυτή ήταν
υπόθεση κάποιων «αστών» εθνικιστών
στις πόλεις. Μια άποψη που υιοθετείται

βήματα πίσω με την έναρξη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, και ειδικά μετά
την 28η Οκτωβρίου του 1940 οπόταν η
Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό
των συμμάχων κι ενάντια στο Ναζισμό Φασισμό. Η διάθεση τους για προπαγάνδα όμως, πάντα με στόχο τον αφελ-

Σημείωμα Γιώργου Σεφέρη - Λουλούδια του θερμοκηπίου
Μετά από τη δεύτερη του επίσκεψη στο
νησί το 1954, έγραψε στο Γιώργο Θεοτοκάτα ακόλουθα: «Υπάρχουν σε μια
γωνιά της γης 400 χιλιάδες ψυχές από
την καλύτερη, την πιο ατόφια Ρωμιοσύνη, που προσπαθούν να τις κάνουν
λουλούδια του θερμοκηπίου.
Σ΄ αυτή τη γωνιά της γης δουλεύει μια
μηχανή που κάνει τους Ρωμιούς σπαρτούς – Κυπρίους- όχι Έλληνες, που
κάνει τους ανθρώπους μπάσταρδους
[…]

και ακόμα και σήμερα από στρατευμένους διανοουμένους στην Κύπρο και την
Ελλάδα, πρώην ή νυν αριστερούς κατά
κύριο λόγο, και τώρα στην υπηρεσία του
εθνομηδενισμού. Μια εντύπωση, που και
όταν ακόμα διαψευδόταν πανηγυρικά με
τον πληθυσμό να διαδηλώνει μαζικά την
βούληση του για Ένωση, εντούτοις αυτή
συνέχιζε να προβάλλεται.
Οι αποικιοκράτες θα κάνουν μερικά

ληνισμό των Ελλήνων, άρχισε να αναζωπυρώνεται μετά το τέλος του πολέμου, ενώ από τις αρχές της δεκαετίας
του 1950 ενώ εκδηλώθηκε με μεγαλύτερη
ένταση το 1955 έως το τραγικό 1974.
Το ιδεολόγημα συνεχίζεται και σήμεραμε
ενσυνείδητους αλλά και αφελείς υπηρέτες του, με την προδιαγραφόμενη
«λύση» του Κυπριακού».
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1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Ο

ι νέοι της Κύπρου μπορούν να αποκτήσουν ένα αξιόλογο και ουσιαστικό βήμα έκφρασης και αυτό δεν είναι
άλλο από την αξιοποίηση και μετεξέλιξη του θεσμού της
Πρώτης Βουλής των Νέων αντιπροσώπων. Το μήνυμα αυτό
έστειλε η Σύνοδος της 1ης Βουλής των Νέων που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2016.

• Πρώτος Πρόεδρος της Βουλής των Νέων εξελέγη ο Αναπληρωτής
γ.γ. του Τμήματος Νεολαίας της ΣΕΚ Ιωάννης Τσουρής

Στόχος του προγράμματος είναι η «Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων» να καταστεί θεσμός στην Κύπρο, έτσι ώστε να δοθεί
μόνιμα χώρος στους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις
απόψεις τους για όλα αυτά που τους αφορούν, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών προσομοιώθηκαν 5 Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, οι οποίες καταπιάστηκαν με σημαντικά θέματα που αφορούν άμεσα τους προβληματισμούς της
νεολαίας και παρουσίασαν, υπό μορφή Εκθέσεων, λύσεις για
αντιστροφή της αρνητικής εικόνας στους εν λόγω τομείς. Οι
εργασίες κορυφώθηκαν με τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, η
οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι
εκθέσεις των Επιτροπών και απαντήθηκαν ερωτήματα. Οι
Εκθέσεις ψηφίστηκαν από τους νέους βουλευτές.
Πρώτος Πρόεδρος της Βουλής των Νέων εξελέγη ο Αναπληρωτής Γ.Γ. του Τμήματος Νεολαίας της ΣΕΚ, Ιωάννης Τσουρής, ο οποίος στη δεύτερη ψηφοφορία έλαβε 26 ψήφους, έναντι 23 της ανθυποψηφίας του. Τις εργασίες της ολομέλειας
χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, ο
πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Παναγιώτης
Σεντώνας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
Λοϊζος Βασιλείου και η Πρόεδρος του Cyprus Youth
DiplomaCY Ιωάννα Δημοσθένους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
Το φλέγον ζήτημα που απασχόλησε την Επιτροπή Εργασίας,
της οποίας προήδρευε ο Ιωάννης Τσουρής, ήταν η νεανική
ανεργία, η οποία αποδεκάτισε τη νεολαία της Κύπρου αλλά
και της Ευρώπης γενικότερα. Κατεγράφησαν οι έντονοι προβληματισμοί των νέων αλλά και οι πιθανές λύσεις που θα
αμβλύνουν το πρόβλημα. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 42 θετικές ψήφους, 3 αρνητικές και 9 αποχές.
Η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανέδειξε το επίκαιρο ζήτημα της τρομοκρατίας. Στόχος, όπως
επιχειρηματολόγησαν τα μέλη, να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη
εξάπλωση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 51 θετικές ψήφους, 1 κατά και καμία αποχή. Να
σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω ψηφοφορίας
υπήρχαν τρεις απόντες.
Η Επιτροπή Εσωτερικών ασχολήθηκε με ένα από τα πιο
άμεσα και καίρια ζητήματα αναφορικά με την αποτελεσματική ενσωμάτωση και συμμετοχή των νέων στα τοπικά κέντρα
λήψης αποφάσεων. Οι προτεινόμενες λύσεις στόχευσαν στην
εξάλειψη της απαξίωσης των θεσμών από τους ίδιους τους
νέους, ούτως ώστε να επανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη. Η
έκθεση υπερψηφίστηκε με 52 θετικές ψήφους, καμία αρνητική
και 3 αποχές.
Η Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται από τη λανθασμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και
από την επιφανειακή διαχείριση του ζητήματος. Η έκθεση
υπερψηφίστηκε με 48 θετικές ψήφους, 7 αποχές και καμία
αρνητική.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Οι νέοι βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος ήγειραν το
ζήτημα της μείωσης των εκπομπών ρύπων αλλά και των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, τονίζοντας την άμεση
επίδραση στους πολίτες και πως η κυβέρνηση οφείλει να
διαχειριστεί. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 46 θετικές ψήφους,
1 κατά και 8 αποχή.
Οι πέντε Εκθέσεις που υπερψηφίστηκαν θα επιδοθούν στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων, στους Υπουργούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους Αρχηγούς Κομμάτων, τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που προσομοιώθηκαν και σε όλους
τους Βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την προσδοκία να εισακουστούν οι προτάσεις και οι κραυγές αγωνίας
των νέων.

Ιωάννης Τσουρής: Η εκλογή μου στη θέση του Προέδρου της 1ης Βουλής των Νέων με τιμά
ιδιαίτερα τόσο εμένα, όσο και της ΣΕΚ. Η Κύπρος, σε τούτη την αδυσώπητη συγκυρία της
κρίσης θεσμών και αξιών, χρειάζεται ενεργούς νέους, η φωνή των οποίων πρέπει
να εισακούεται και να δυναμώνει συνεχώς
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ΣΕΚ: H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Η

προστασία της μητρότητας αποτελεί ευθύνη της
πολιτείας και των οργανωμένων κοινωνικών
φορέων και ως εκ τούτου η αυστηρή εφαρμογή της
νομοθεσίας αποτελεί μέγιστη αναγκαιότητα.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, μέλος της
Επιτροπής Ισότητας στην Aπασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση καλεί τις εργαζόμενες γυναίκες να αποτείνονται στους αρμόδιους θεσμούς και
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις για να ενημερώνονται, από την έναρξη της εγκυμοσύνης, σχετικά με
τα δικαιώματα τους που προκύπτουν μέσα από τις
πρόνοιες της νομοθεσίας.
Ο νόμος Περί Μητρότητας 100(1) 1997 απαγορεύει
ρητά την απόλυση λόγω εγκυμοσύνης και καθορίζει
τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και τις διευκολύνσεις για τις μητέρες εργαζόμενες για σκοπούς
θηλασμού και φροντίδας των παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία από το 2011 έχει
εκσυγχρονιστεί και σε περίπτωση απόλυσης, ανακαλείται άμεσα όταν οι έγκυες εργαζόμενες εντός πέντε
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν
γνώση της απόλυσης, προσκομίσουν πιστοποιητικό
εγκυμοσύνης στον εργοδότη.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ όλες τις εργαζόμενες γυναίκες να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία
της ΣΕΚ, στη Γραμματέα του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών, Δέσποινα Ησαϊα, στο τηλέφωνο
22849849 ή 22849618 για τυχόν απορίες ή πληροφορίες σχετικά με τον νόμο.
Πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία βρίσκονται
στον ιστοχώρο της ΣΕΚ στο www.sek.org.cy.

Σημειώνεται πως για το τρέχον έτος οι Επιθεωρητές
Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δέχτηκαν, μέχρι σήμερα, 18 καταγγελίες
για παραβίαση της εν λόγω νομοθεσίας από Κύπριες
και άλλες Ευρωπαίες εργαζόμενες.
Η ΣΕΚ εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο
γιατί η πλειοψηφία των παραβιάσεων δεν καταγγέλλεται στις δημόσιες αρχές είτε λόγω άγνοιας είτε υπό
τον φόβο ενδεχόμενης απόλυσης.

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Μειονέκτημα η εγκυμοσύνη
για την εργασία
Τα τελευταία χρόνια, έχουν πυκνώσει τα περιστατικά στα οποία οι έγκυοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε χώρους εργασίας. Υπάρχουν καταγγελίες από
εγκυμονούσες. Αρκετές από αυτές δεν βγαίνουν τελικά στη δημοσιότητα, καθώς οι εργαζόμενες φοβούνται και αποχωρούν. Είτε φοβούνται πως δεν θα
ξαναβρούν δουλειά μετά την εγκυμοσύνη είτε δεν
αντέχουν το κλίμα των ψυχολογικών πιέσεων μέσα
στον χώρο εργασίας. Η εγκυμοσύνη αντιμετωπίζεται
πολλές φορές ως εμπόδιο, σχεδόν σαν αρρώστια.
Η γυναίκα που θα μείνει έγκυος έχει απόλυτη προστασία έναντι απόλυσης, σύμφωνα με τον νόμο Περί
Μητρότητας Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου από
την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης μέχρι και τρεις
μήνες μετά την λήξη της άδειας μητρότητας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Η ΣΕΚ είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία δέχεται παράπονα για παραβίαση
του νόμου περί Ισής Μεταχείρισης στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Για το τρέχον
έτος μέχρι σήμερα η Επιτροπή έλαβε δεκαοκτώ
καταγγελίες για διάκριση στην εργασία λόγω
φύλου. Τα παράπονα τα διαβιβάζει, στον Αρχιεπιθεωρητή Ισότητας ο οποίος δίδει οδηγίες για διερεύνηση τους
Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι η παροχή
ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα διάκρισης βασισμένης στο φύλο.
Στο πλαίσιο παροχής της ανεξάρτητης συνδρομής η
Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να:
• Παρέχει συμβουλές σε θέματα που αφορούν στις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και
γυναικών στην απασχόληση
και στην επαγγελματική
εκπαίδευση.
• Παρέχει γενικότερη ενημέρωση σε θύματα σχετικά με το
περιεχόμενο του Νόμου, τα
δικαιώματά τους σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας για
λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση,
τα αρμόδια όργανα που μπορούν να εξετάζουν τέτοιες
καταγγελίες και στα οποία
μπορεί να απευθυνθεί το θύμα
και τις διαδικασίες και αρμοδιότητες των οργάνων αυτών.

• Διεκδίκησε τα δικαιώματα σου!
Αν τυγχάνεις διαφορετικής μεταχείρισης
λόγω της εγκυμοσύνης, της μητρότητας
ή ακόμη και της πρόθεσής σου
να μείνεις έγκυος,

κατάγγειλε το !!!

Βασικές πρόνοιες νομοθεσίας
για τη μητρότητα
- Διασφαλίζεται το δικαίωμα της εγκύου εργαζόμενης για άδεια απουσίας για σκοπούς εξετάσεων
προγεννητικού ελέγχου, χωρίς απώλεια αποδοχών,
αν δεν μπορούν να γίνουν σε άλλο χρόνο και εφόσον
προειδοποιήσει έγκαιρα τον εργοδότη της.
- Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου εργαζόμενης,
νοουμένου ότι η επηρεαζόμενη έχει γνωστοποιήσει
την εγκυμοσύνη της στον εργοδότη της γραπτώς. Η
εν λόγω απαγόρευση αρχίζει με τη γραπτή γνωστοποίηση της εγκυμοσύνης στον εργοδότη και εκτείνεται μέχρι και τρεις
μήνες μετά το πέρας της άδειας
μητρότητάς της.
Αν ο εργοδότης λάβει γνώση για την
εγκυμοσύνη και προχωρήσει σε
απόλυση ή προειδοποίηση για απόλυση, η έγκυος εργαζόμενη έχει το
δικαίωμα, εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, να γνωστοποιήσει στον
εργοδότη της την εγκυμοσύνη της με
γραπτό πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού (βεβαίωση εγκυμοσύνης).
Ο εργοδότης οφείλει να ανακαλέσει την απόλυση ή την προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης.
- Ο εργοδότης δεν απαγορεύεται να απολύσει έγκυο
εργαζόμενη όταν συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:
(α) Η μισθωτή είναι ένοχη σοβαρού παραπτώματος ή
συμπεριφοράς η οποία δικαιολογεί τη ρήξη στη
σχέση απασχόλησης.
(β) Η σχετική επιχείρηση έπαψε να λειτουργεί.
(γ) Η περίοδος διάρκειας της σύμβασης έχει λήξει,
ωστόσο η μη ανανέωση του συμβολαίου δεν πρέπει
να σχετίζεται με την εγκυμοσύνη της εργαζόμενης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ
- Διασφαλίζεται το δικαίωμα της εγκύου εργαζόμενης σε άδεια μητρότητας 18 συνολικών εβδομάδων,
εκ των οποίων οι 11 είναι υποχρεωτικές και λαμβάνονται ως εξής: οι δύο υποχρεωτικά πριν τη βδομάδα του αναμενόμενου τοκετού και οι υπόλοιπες 9
μετά τον τοκετό.
- Απαγορεύεται στον εργοδότη να ζητά από τη
συγκεκριμένη εργαζόμενη την επάνοδό της στην
εργασία της κατά την πιο πάνω αναφερόμενη υποχρεωτική περίοδο άδειας μητρότητας.
- Η εργαζόμενη μητέρα μπορεί να επιλέξει αν θα
επιστρέψει στην εργασία της, εφόσον της ζητηθεί,
για τις υπόλοιπες επτά (7) προαιρετικές εβδομάδες.
Σε περίπτωση που η ίδια επιλέξει να ολοκληρώσει
την άδεια μητρότητας που δικαιούται, ο εργοδότης
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την απόφασή της
αυτή εις βάρος της με οποιονδήποτε τρόπο.

• Παρέχει νομική βοήθεια, που περιλαμβάνει νομική
συμβουλή ή/και εκπροσώπηση θυμάτων σε δικαστική διαδικασία ή/και σε διαδικασία ενώπιον διοικητικών οργάνων ή/και ανεξάρτητων αρχών.

- Σε περιπτώσεις πρόωρου τοκετού ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που το βρέφος νοσηλεύεται αμέσως
μετά τον τοκετό για λόγους υγείας, η μητέρα δικαιούται επέκταση της άδειας μητρότητας ως εξής: Για
τις πρώτες 21 μέρες που το βρέφος νοσηλεύεται σε
θερμοκοιτίδα η μισθωτή δικαιούται επέκταση της
άδειας μητρότητας κατά μία βδομάδα. Αν το παιδί
συνεχίσει να νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα, η μητέρα
δικαιούται για κάθε 50% των 21 ημερών επέκταση
για ακόμη 1 βδομάδα κάθε φορά, με ανώτατο όριο
τις 6 βδομάδες.

Τροχιοδρομεί εκ μέρους του θύματος, αφού αξιολογήσει η ίδια τις πιθανότητες επιτυχίας της καταγγελίας και εφόσον εξουσιοδοτηθεί από αυτό, την
κατάλληλη διαδικασία είτε ενώπιον του αρμόδιου
Δικαστηρίου, είτε ενώπιον διοικητικών οργάνων ή
ανεξάρτητων αρχών με αρμοδιότητα να διερευνούν
τέτοιου είδους καταγγελίες.

- Για το χρονικό διάστημα μέχρι το νεογέννητο γίνει
εννέα (9) μηνών ή από την ημέρα που ξεκινά η περίοδος της άδειας μητρότητας σε περιπτώσεις υιοθεσίας, η εργαζόμενη δικαιούται είτε να διακόπτει την
εργασία της για μία ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα ή να αποχωρεί νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε
μέρα.
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Ο πονοκέφαλος δεν σκοτώνει
αλλά “κλέβει” μέρες από τη ζωή μας

ΝΕΡΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ
• Λιγότερα κιλά για όσους πίνουν άφθονο νερό!

Τ

ο άφθονο νερό μπορεί να είναι πολύτιμο για όσους
προσπαθούν να χάσουν τα περιττά κιλά τους,
αναφέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του
Μίσιγκαν.
Σε μελέτη που πραγματοποίησαν με περισσότερους
από 9.500 εθελοντές, ηλικίας 18 έως 64 ετών, ανακάλυψαν πως όσο καλύτερα ενυδατωμένοι ήσαν, τόσο
πιθανότερο ήταν να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος
(ΔΜΣ) εντός των φυσιολογικών ορίων.
Ο ΔΜΣ υπολογίζεται όταν διαιρεθεί το νυν σωματικό
βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα).
Οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται μεταξύ 19 και 25.
Από 25,1 έως και 29,9 σημαίνουν ότι το άτομο είναι
υπέρβαρο, ενώ από 30 και πάνω σημαίνουν ότι είναι
παχύσαρκο.
Τα ευρήματα της νέας μελέτης υποδηλώνουν ότι «το
επίπεδο ενυδάτωσης του οργανισμού μπορεί να επηρεάζει το σωματικό βάρος», δήλωσε η επικεφαλής
ερευνήτρια δρ Τάμι Τσανγκ, επίκουρη καθηγήτρια
Οικογενειακής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου.

Ο

σύγχρονος πολιτισμός μας
υποφέρει απο πόνο. Όλες οι
μελέτες αναδεικνύουν το χρόνιο
πόνο σαν το σημαντικότερο πρόβλημα αναπηρίας παγκοσμίως,
μια γνώση που διαφεύγει της προσοχής γιατρών, άλλων επαγγελματιών υγείας, πολιτών και πολιτικών.
Η κεφαλαλγία είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα πόνου, αφού
συχνά συνοδεύεται και απο άλλα
συμπτώματα που παραλύουν
κυριολεκτικά τον ασθενή. Περισσότεροι από ένας στους πέντε πολίτες έχουν πονοκεφάλους που
περιορίζουν τις δραστηριότητές
του στο σπίτι, την εργασία και την
κοινωνική του ζωή. Ένας στους 25
πολίτες έχει σχεδόν καθημερινούς
πονοκεφάλους που τον καθηλώνουν κυριολεκτικά.
Η Ευρωπαϊκή Εταρεία Κεφαλαλγίας
σε συνεργασία με τις Επιστημονικές Εταιρείες, αλλά και με τις
Οργανώσεις των ασθενών, προσπαθεί να εγείρει την προσοχή σε
αυτή την κατάσταση κατεστραμμένης υγείας που δεν βρίσκει αναγνώριση ούτε στην εργασία, ούτε
στο ίδιο το σπίτι του ασθενή πολλές φορές.

Όπως γράφουν η δρ Τσανγκ και οι συνεργάτες της
στην επιθεώρηση «Annals of Family Medicine», η μελέτη τους έδειξε πως όσοι εθελοντές ήσαν ανεπαρκώς
ενυδατωμένοι είχαν κατά μέσον όρο υψηλότερο ΔΜΣ
σε σύγκριση με όσους ήταν καλά ενυδατωμένοι: οι
πρώτοι είχαν μέσο ΔΜΣ ίσο με 29 kg/m2 και οι δεύτεροι ίσο με 28 kg/m2.
Η διαφορά αυτή μοιάζει μικρή, αλλά για τον μέσο
άνθρωπο αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 5 επιπλέον
κιλά, λένε οι ερευνητές.
Η μελέτη έδειξε ακόμα πως όσοι εθελοντές προσλάμβαναν ελλιπείς ποσότητες υγρών σε καθημερινή βάση
είχαν κατά 50% περισσότερες πιθανότητες να είναι
παχύσαρκοι.
Η δρ Τσανγκ επισήμανε ότι οι παρατηρούμενες συσχετίσεις θα μπορούσαν να εξηγηθούν με διάφορους
μηχανισμούς, όπως ότι η κατανάλωση άφθονου
νερού προκαλεί αίσθημα κορεσμού της πείνας και
έτσι μειώνει την πρόσληψη τροφής ή ότι κάποιος που
προσλαμβάνει επαρκείς ποσότητες υγρών γενικώς
από τη διατροφή του (δηλαδή και μέσω φρούτων,
λαχανικών κ.λπ.) τείνει να ακολουθεί πιο υγιεινή διατροφή.
Ή αντιστρόφως μπορεί οι παχύσαρκοι άνθρωποι να
μπερδεύουν τα μηνύματα που λαμβάνουν από τον
οργανισμό τους και να τρώνε όταν στην πραγματικότητα διψάνε και θα έπρεπε να πιουν νερό.
Τι να κάνετε
Η δρ Τσανγκ συνιστά σε όποιον θέλει να ξέρει αν είναι
καλά ενυδατωμένος, να ελέγχει συστηματικά το
χρώμα των ούρων του. Αν είναι πολύ ανοικτόχρωμα
έως διαφανή, λαμβάνετε από τη διατροφή σας επαρκείς ποσότητες υγρών. Αν όμως είναι κίτρινα ή σκούρα κίτρινα, δεν είστε καλά ενυδατωμένοι.
Προγενέστερες μελέτες, έχουν δείξει ότι ο μέσος Έλληνας χρειάζεται 3,5 λίτρα υγρών τώρα το καλοκαίρι
και η μέση Ελληνίδα 3 λίτρα, ενώ το χειμώνα οι ημερήσιες ανάγκες είναι κατά 1 λίτρο χαμηλότερες. Από
τις ποσότητες αυτές, μόνο το 50% προέρχεται από το
πόσιμο νερό. Το 20-25% προέρχεται από τρόφιμα και
το υπόλοιπο 25-30% από άλλα ροφήματα, όπως ο
καφές, το τσάι, οι χυμοί κ.λπ. Στην Κύπρο λόγω των
υψηλότερων θερμοκρασιών οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό είναι μεγαλύτερες.
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Η Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας
σε συνεργασία με τον Ελληνικό
Σύνδεσμο Κεφαλαλγίας που δρα-

στηριοποιεί τους πάσχοντες από
χρόνιους πονοκεφάλους ενορχηστρώνει μια καμπάνια αναγνώρισης του προβλήματος που υποτιμάται συστηματικά, ακόμη και από
τους γιατρούς.
Πρόσφατα θεσπίστηκε η 21η Μαρτίου ως ημέρα αθροιστικής κεφαλαλγίας για να ευαισθητοποιήσει
τους Ευρωπαίους πολίτες για το

• Θεωρείται ως το
σημαντικότερο πρόβλημα
αναπηρίας παγκοσμίως

πρόβλημα της κεφαλαλγίας που
αγνοείται σχεδόν απο τους πάντες
και προσβάλλει έναν στους χίλιους
πολίτες, καταρρακώνοντας κυριολεκτικά τη ζωή τους.
Η παγκόσμια έρευνα, παρά την
περιορισμένη
χρηματοδότηση,
αποκαλύπτει νέες θεραπείες με
μεθόδους σχεδόν διαστημικές. Βιολογικοί παράγοντες και συσκευές
νευ-ερεθισμού προστίθενται στα

κλασσικά φάρμακα για την καταπολέμηση της ημικρανίας και των
άλλων κεφαλαλγιών. Στην Ελλάδα,
πραγματοποιούνται εκτενείς κλινικές μελέτες που στοχεύουν στην
ανάδειξη και οριστικοποίηση
αυτών των θεραπειών.
Ο πονοκέφαλος δεν είναι μόνο
υποκειμενικός, ούτε «υστερικός»
όπως πολλοί πιστεύουν. Έχει
συγκεκριμένους
εγκεφαλικούς
μηχανισμούς που έχουν καταγραφεί λεπτομερώς. Όπως όλα τα είδη
χρόνιου πόνου κινητοποιούν μηχανισμούς συναισθηματικούς που
επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο
την κατάσταση.Στο σχολείο, στη
δουλειά, στο σπίτι, μην υποτιμάτε
το συμμαθητή, συνάδελφο ή
σύντροφο που πονά. Είναι αλήθεια
ότι οι πονοκέφαλοι δεν σκοτώνουν,
αλλά «κλέβουν» ημέρες ζωής και
συχνά καταστρέφουν την ίδια τη
ζωή.
Όσοι υποφέρουν απο συνχές
κεφαλαλγίες πρέπει να έχουν
ιατρική παρακολούθηση, γιατί δεν
μπορούν μόνοι τους να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα. Συχνά τα
ίδια τα αναλγητικά επιδεινώνουν
τους πονοκεφάλους, και δεν
αρκούν οι φιλικές συμβουλές και οι
παραδοσιακοί τρόποι αντιμετώπισής του.

Προσοχή: Οι δίαιτες κρύβουν παγίδες

Η

μάχη με τη ζυγαριά μπορεί
μερικές φορές να οδηγήσει σε
επικίνδυνα μονοπάτια, καθώς η
επιθυμία μας για απώλεια βάρους
συνοδεύεται συχνά από έντονη
ανυπομονησία και από αγωνία για
επίσπευση του αποτελέσματος.
Για να σας βοηθήσουμε λοιπόν να
αποφύγετε τις διάφορες
διατροφικές
«νάρκες»
στην πορεία σας προς
μία λεπτή σιλουέτα, σας
παραθέτουμε τρία «όχι»
που πρέπει να πείτε κατά
τη διάρκεια της δίαιτας.

να είναι αληθινά, πιθανότατα
είναι. Πλέον κυκλοφορούν δεκάδες
φόρμουλες αδυνατίσματος που
υπόσχονται γρήγορη και άκοπη
απώλεια κιλών και μάλιστα σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Μην
ξεχνάτε όμως ότι, εφ’ όσον ένα
σκεύασμα δεν είναι εγκεκριμένο

Αποτελεί όμως και έναν από τους
ισχυρότερους
διατροφικούς
μύθους, καθώς το σώμα μας δεν
μπορεί τόσο εύκολα να αποβάλλει
τις τοξίνες και να «καθαρίσει» από
τις διατροφικές ατασθαλίες ολόκληρων ετών λανθασμένης διατροφής. Φροντίστε λοιπόν να μείνετε
μακριά από μονοφαγικές και αποτοξινωτικές δίαιτες, καθώς δεν
παρέχουν στον οργανισμό το σύνολο των
θρεπτικών συστατικών
που χρειάζεται και η
μακροχρόνια εφαρμογή
τους ελλοχεύει κινδύνους υγείας. Κλείστε
λοιπόν τα αυτιά σας
στις παραπάνω «σειρήνες» και πείτε ένα
μεγάλο «ναι» σε μία
ισορροπημένη διατροφή.

• Οι ειδικοί συμβουλεύουν
πώς να τις αποφύγετε

Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ο πιο
σωστός τρόπος απώλειας βάρους
είναι η εφαρμογή ενός διαιτολογίου που βασίζεται στις αρχές της
μεσογειακής διατροφής, σε συνδυασμό φυσικά με την τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς, ούτως ώστε να διορθωθούν
τα κακώς κείμενα και να αποκτήσουμε υγιεινές συνήθειες που θα
μας βοηθήσουν όχι μόνο να χάσουμε, αλλά και να διατηρήσουμε
μακροπρόθεσμα το βάρος μας.

«Όχι» Nο1: Στερητικές
και ακραίες δίαιτες
Οι μεγάλες «περικοπές»
σε θερμίδες οδηγούν μεν
σε απώλεια βάρους,
ωστόσο τα κιλά που
χάνουμε είναι ως επί το πλείστον
μυϊκός ιστός, την ώρα που το
ζητούμενό μας είναι να χαθεί
λίπος. Όσοι ακολουθούν τέτοια
διατροφικά σχήματα , εκτός του
ότι κινδυνεύουν από διάφορα προβλήματα υγείας, καταλήγουν να
πάρουν πίσω το βάρος που έχασαν, εάν όχι και περισσότερο,
δεδομένου ότι μέσω αυτής της διαδικασίας μειώνεται σημαντικά ο
μεταβολισμός τους.

«Όχι» Nο2: «Μαγικά φίλτρα»
Εάν σας ακούγονται πολύ καλά για

από αρμόδιο φορέα, κανείς δε
μπορεί να σας εξασφαλίσει ούτε
αποτελεσματικότητα ούτε ασφάλεια.

«Όχι» Nο3: Σχήματα
αποτοξίνωσης
Η αποτοξίνωση ίσως αποτελεί
από τις πιο γνωστές τακτικές
απώλειας βάρους παγκοσμίως.
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Έξυπνη συνταγή για όσους
δεν αντέχουν τη δίαιτα!
Μείωσε τις θερμίδες με 8 έξυπνες κινήσεις

Σ

ύμφωνα με τους διατροφολόγους ο καλύτερος τρόπος για
να χάσει κάποιος κιλά είναι να ακολουθήσει μια δίαιτα
που θα βασίζεται σε μια ισορροπημένη διατροφή χωρίς στερήσεις. Για να το καταφέρετε αυτό, καλό είναι να μειώσετε
τις θερμίδες και τις ποσότητες του φαγητού και να φροντίζετε ώστε να καταναλώνετε φρέσκα και καλής ποιότητας
προϊόντα που θα μαγειρεύετε υγιεινά. Δείτε 8 εύκολους τρόπους για να μειώσετε τις θερμίδες χωρίς να στερηθείτε και
χωρίς να ακολουθήσετε μια εξαντλητική δίαιτα.

Ο ΧΡΥΣΟΣ 8ΛΟΓΟΣ
1. Ξεκινήστε την ημέρα με ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη και
βιταμίνες. Επιλέξτε αυγά και λαχανικά.
2. Μάθετε πότε πρέπει να σταματάτε το φαγητό: Οι Ιάπωνες
πιστεύουν ότι πρέπει να σταματάμε το φαγητό όταν είμαστε
80% πλήρεις. Μετά από 15 λεπτά θα αισθάνεστε χορτάτοι
και θα έχετε μειώσει και τις θερμίδες που καταναλώνετε σε
κάθε γεύμα.
3. Να μασάτε αργά: Σύμφωνα με έρευνες οι γυναίκες που
τρώνε ένα πιάτο με μακαρόνια μέσα σε 9 λεπτά, καταναλώνουν 67 περισσότερες θερμίδες από όσες θα κατανάλωναν
αν μασούσαν πιο αργά.
4. Φρέσκα φρούτα: Ο πιο εύκολος τρόπος να μειώσετε τις
θερμίδες αλλά να πάρετε και πολλά θρεπτικά συστατικά
είναι να καταναλώνετε φρέσκα φρούτα όπως μπανάνες,
σταφύλια, πορτοκάλια και φράουλες. Τα φρούτα είναι
πλούσια σε θρεπτικές ίνες και σας κρατούν χορτάτες για
περισσότερη ώρα.
5. Μειώστε την ποσότητα: Εάν αγοράζετε σνακ σε μεγάλες,
οικογενειακές συσκευασίες, τότε θα καταλήξετε να φάτε
περισσότερο, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου
Cornell. Χωρίστε τα σνακ σε ατομικές μερίδες για να μην
καταλήξετε να καταναλώνετε άχρηστες θερμίδες!
6. Φάτε πρώτα τη σαλάτα: Σύμφωνα με έρευνες οι άνθρωποι
που καταναλώνουν μια σαλάτα ή ένα πιάτο πλούσιο σε
φυτικές ίνες 15 λεπτά πριν το γεύμα καταλήγουν να καταναλώνουν 64 με 107 λιγότερες θερμίδες στο κυρίως πιάτο.
7. Να μαγειρεύετε: Οι μερίδες εστιατορίου μπορεί να είναι
μέχρι και 5 φορές μεγαλύτερες από αυτές που σερβίρουμε
στο σπίτι.
8. Αποφύγετε το τηγάνι: Όταν τηγανίζουμε τις τροφές μπορεί να προσθέσουμε στο πιάτο μας μέχρι και 120 περισσότερες θερμίδες.

Γ

ια τον περισσότερο κόσμο οι
διακοπές τελείωσαν. Εργαζόμενοι, παιδιά, και επαγγελματίες επέστρεψαν στις θέσεις
τους.Ή αλλοιΏς, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
Ανάλογα με το χρονικό διάστημα των διακοπών, τόσο δυσκολότερη είναι και η προσαρμογή
στην
πραγματικότητα.
Η
ψυχολογία της επιστροφής
είναι στα κατώτερά της και
εκφράζεται με διαφόρους τρόπους, όπως δυσκολία στο να
ξυπνήσουμε το πρωί, πιο
αργές και πιο απρόθυμες κινήσεις μετάβασης στη δουλειά…
«Συνήθως οι πίο πάνω διαπιστώσεις μπορεί να μας
δώσουν την αίσθηση της
νωθρότητας, της δυσκαμψίας
των κινήσεων, καθώς και
κάποιας μορφής ενοχλήσεων
και μυοσκελετικών πόνων»,
εξηγεί ο κ. Γιώργος Γουδέβενος,
φυσιοθεραπευτής, Dr manual
medicine σπονδυλικής στήλης
και αρθρώσεων, επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Κρήτης.
Για ποιο λόγο, όμως, εμφανίζονται πόνοι στη μέση, στον
αυχένα, και σε άλλες αρθρώ-
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αισιοδοξία ορίζεται, σύμφωνα με την Κλινική Μάγιο
στο Ρότσεστερ της Μινεσότα,
ως «η πεποίθηση ότι καλά
πράγματα θα μας συμβούν και
ότι τα αρνητικά γεγονότα είναι
παροδικά εμπόδια που περιμένουν να ξεπεραστούν».
Το ακριβώς αντίθετο της αισιοδοξίας είναι ο επονομαζόμενος
νόμος του Μέρφι (Murphy’sLaw)
που πρεσβεύει ότι «οτιδήποτε
είναι να πάει στραβά, θα πάει
στραβά», γράφει η εφημερίδα
«Νιου Γιορκ Τάιμς».

να αλλάξει κάποιος τις συμπεριφορές παρά τα συναισθήματά του, συνιστά μία μορφή
γνωστικής - συμπεριφορικής
θεραπείας: «δράσε πρώτα και
τα σωστά συναισθήματα θα
ακολουθήσουν».
Ή,
όπως
σημειώνει, στο βιβλίο της:
«προσποιήσου έως ότου το
πιστέψεις».

πρέπει να αμελεί τη δύναμη της
θετικής σκέψης.

√ Απλές ενέργειες για να
γίνετε πιο αισιόδοξοι

Οι ειδικοί της Κλινικής Μάγιο
συνιστούν ακόμα τα εξής:
• Να αποφεύγετε τις αρνητικές
σκέψεις. Αντί να εστιάζετε στην
προοπτική της αποτυχίας, να
σκέφτεστε τις θετικές πλευρές
κάθε κατάστασης.

Σε ένα βιβλίο με τίτλο «Breaking
Murphy’s Law», η καθηγήτρια
Σούζαν Σέγκερστρομ, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, εξηγεί ότι η
αισιοδοξία δεν είναι τόσο το να
είναι κάποιος θετικός, αλλά να
βρίσκει κίνητρα και να είναι
επίμονος.
Η δρ Σέγκερστρομ και άλλοι
ερευνητές ανακάλυψαν ότι αντί
να καταθέτουν τα όπλα και να
απομακρύνονται
από
τις
δύσκολες καταστάσεις, οι
αισιόδοξοι άνθρωποι έχουν την
τάση να τα αντιμετωπίζουν
κατά μέτωπον. Καταρτίζουν
ένα σχέδιο δράσεως, ζητούν
συμβουλές από άλλους και
δίνουν όλο το βάρος στις πιθανές λύσεις.
Χαρακτηριστικό που διδάσκεται
Με την σωστή καθοδήγηση, οι
απαισιόδοξοι ενήλικες μπορούν
να διδαχθούν πολλά από τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα
των αισιόδοξων, γράφει η δρ
Σέγκερστρομ.
Τονίζοντας ότι είναι ευκολότερο

«Ο κόσμος μπορεί να μάθει να
είναι πιο αισιόδοξος, λειτουργώντας σαν να ήταν πιο αισιόδοξος», εξηγεί. «Πρακτικά αυτό
σημαίνει ότι θα προσπαθεί αντί
να καταθέτει εξ αρχής τα όπλα.
Μπορεί έτσι να επιτύχει περισσότερα απ’ όσα περίμενε.
Ακόμα, όμως, κι αν η πρόσθετη
προσπάθεια δεν αποδώσει,
μπορεί να χρησιμεύσει ως μία
θετική εμπειρία, οδηγώντας σε
μία διαφορετική προσέγγιση σε
ένα παρόμοιο πρόβλημα στο
μέλλον».

Η θετική σκέψη
Τόσο η δρ Σέγκερστρομ όσο και
οι ειδικοί της Κλινικής Μάγιο
τονίζουν ότι για να φτάσει
κάποιος σε αυτό το σημείο, δεν

ΚΑΝΤΕ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ
ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
σεις, μετά το τέλος των διακοπών;
Οι επιστημονικές έρευνες επισημαίνουν κάποια ρεαλιστικά
αίτια γι’ αυτό, όπως οι αλλαγές συνηθειών της καθημερινότητας.
• Στις διακοπές η έναρξη δραστηριοτήτων (σκι, κολύμβηση,
ρακέτες κ.ά.), που δεν έχουν
καμία σχέση με την μέχρι πρότινος ρουτίνα, μπορεί να
φέρουν στην επιφάνεια κάποιες παλιές, μικρές ή μεγαλύτερες κακώσεις, όπως και την
εμφάνιση νέων κακώσεων που
δεν είχαμε πριν.
• Μεταφορά σακιδίων και
αποσκευών ή εξαρτημάτων για
την μετάβαση σε διάφορες
παραλίες.
• Αλλαγή στον τρόπο μετακίνησης, όπως περισσότερο
περπάτημα, μηχανάκια, μικρά
σκάφη, ποδήλατο κ.ά.
• Αλλαγή κρεβατιού, στρώματος, μαξιλαριού, καθώς και
παρατεταμένη έκθεση σε υψη-

λότερες θερμοκρασίες.
• Φροντίδα μικρών παιδιών
στις διακοπές, που χρειάζονται 24ωρη φροντίδα και
διαρκή επίβλεψη, αυξάνοντας,
έτσι, το στρες και την σωματική κούραση.

αλκοόλ, αλλά και ο λιγότερος
ύπνος, δημιουργούν στον
οργανισμό αυξημένες συνθήκες
φλεγμονών, με ανάλογες εκδηλώσεις.
· Οι διακοπές στα εξοχικά και
οι ασχολίες στον κήπο και στο

• Αιτίες για τα μυοσκελετικά προβλήματα με την επάνοδο
στην ρουτίνα της καθημερινότητας

Επίσης παράγοντες, όπως:
• Η διασκέδαση, το ξενύχτι, η
κατάχρηση γλυκών, παγωτών,

Για να την εντάξετε στη ζωή
σας, να αφιερώνετε λίγα λεπτά
στο τέλος κάθε μέρας για να
γράφετε τρία θετικά πράγματα
που σας συνέβησαν στη διάρκειάς της, ούτως ώστε να τελειώνετε τη μέρα σας με αισιόδοξες σκέψεις.

σπίτι, προδιαθέτουν για το
«ξύπνημα» κάποιων ευάλωτων
αρθρώσεων, μυών και τενόντων.

• Ανεξάρτητα από την φύση της
εργασίας σας, εντοπίστε κάτι
σε αυτήν που σας ικανοποιεί
ως άνθρωπο. Αν λ.χ. η δουλειά
σας είναι να καθαρίζετε, σταθείτε μια στιγμή για να θαυμάσετε πόσο καθαρά μοιάζουν
όλα όταν τελειώσετε.
• Να κάνετε παρέα με αισιόδοξους ανθρώπους. Αλλά να
θυμάστε ότι αν εσείς είστε μονίμως αρνητικοί και βλέπετε την
σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων, οι αισιόδοξοι της ζωής
σας μπορεί τελικά να φύγουν.
• Να ρίχνετε το βάρος στις
καταστάσεις που μπορείτε να
ελέγξετε και να έχετε σε δεύτερη
μοίρα όσες δεν μπορείτε.
• Να χρησιμοποιείτε τις δεξιότητές σας (λ.χ. τις επικοινωνιακές) για να προωθείτε στόχους
που πιστεύετε ότι υπερβαίνουν
τον έλεγχό σας.
• Η επιλογή διακοπών απόλυτης ηρεμίας και αδράνειας, με
ελάχιστες μετακινήσεις, καθώς
και η έλλειψη στοιχειώδους
κίνησης ή άσκησης, δημιουργούν συνθήκες δύσκολης επανένταξης στην επιστροφή.
Τι μπορούμε, λοιπόν,
κάνουμε γι’ αυτό;

να

Ένα καλό πρόγραμμα ευεξίας,
όπως μάλαξη, ήπιες διατάσεις
και προοδευτικές ασκήσεις θα
ξυπνήσει… γλυκά τις λειτουργίες μας, τόσο μυοσκελετικά
όσο και ψυχολογικά.
Αν έχουμε εμφάνιση, όμως,
κάποιου σοβαρότερου προβλήματος, όπως ένα βαρύ διάστρεμμα, οσφυαλγία, οξεία
περιαρθρίτιδα ή αυχενικό
πόνο, είναι σημαντικό να αποταθουμε στον φυσιοθεραπευτή
μας. Και ο διακεκριμένος
φυσιοθεραπευτής καταλήγει:
«Το «τζετ λαγκ» των διακοπών
είναι αντιμετωπίσιμο και είναι
μία κατάσταση που περνάει
σύντομα. Ας αφήσουμε τις
όμορφες αναμνήσεις μας να
κυριαρχούν μέχρι τις επόμενες
διακοπές, όπου θα προσδοκούμε να είναι καλύτερες από
τις προηγούμενες».
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Τ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γνωρίζετε γιατί ονειρευόμαστε;

α όνειρα μας βοηθούν να
θυμόμαστε καλύτερα,
ώστε αργότερα να επαναφέρουμε στη μνήμη μας,
εκείνα τα γεγονότα που
έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι
πιο σημαντικά για εμάς από
κάποια άλλα.

Αυτό είναι το συμπέρασμα
νέας έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ύπνου του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Σουόνσι, στα
πλαίσια της οποίας μία
ερευνητική ομάδα εξέτασε
κατά πόσο τα όνειρα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό ή αν
είναι απλά υποπροϊόντα άλλων
λειτουργιών που συμβαίνουν
κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Η απάντηση στο ερώτημα «γιατί
ονειρευόμαστε» δεν έχει ακόμα
δοθεί από την επιστήμη. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι τα όνειρα είναι τυχαίος θόρυβος, καθώς
ο εγκέφαλος αναπαύεται, ενώ
άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται στην
πραγματικότητα για μέρη μίας
διαδικασίας η οποία ταξινομεί
και αποθηκεύει τις νέες γνώσεις
και αναμνήσεις που αποκτήσαμε
κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η έρευνα των ερευνητών του
Πανεπιστημίου του Σουόνσι
παρέχει στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν τη δεύτερη από τις

παραπάνω θεωρίες, καθώς φαίνεται να ταιριάζει με το «φαινόμενο της καθυστέρησης των ονείρων» (dream-lag effect).
Το φαινόμενο των καθυστερημένων ονείρων
Ο καθηγητής αναφέρεται σε σχετική μελέτη του, στην οποία περιγράφει το «φαινόμενο της καθυστέρησης των ονείρων», σύμφωνα με το οποίο, ορισμένες φορές,

μπορεί να ονειρευτούμε ξανά ένα
σημαντικό συμβάν από τη ζωή
μας, μεταξύ 5 και 7 ημερών μετά
από την ημέρα που το ζήσαμε.
Αυτό το όνειρο είναι επανάληψη
ενός άλλου ονείρου που είχαμε δει
το ίδιο βράδυ της ημέρας κατά
την οποία ζήσαμε το συμβάν που
απεικονίζεται, με τη διαφορά ότι
είναι πιο αφηρημένο και μεταφορικό από το πρώτο. Η σημαντική
λεπτομέρεια που το συνδέει με τη
νέα έρευνα; είναι ότι η μελέτη του
Blagrove έδειξε πώς το επαναληπτικό όνειρο είναι πιο πιθανό να

συμβεί αν θεωρούμε το συμβάν
που απεικονίζει σημαντικό για
εμάς.
Η ύπαρξη αυτής της «καθυστέρησης», όπως εξηγεί ο καθηγητής,
είναι σημαντικής, καθώς αν ονειρευόμασταν σημαντικά πράγματα
τα οποία συνέβηκαν κατά τη
διάρκεια της ημέρας μόνο το ίδιο
βράδυ, αυτό ενδεχομένως να έδειχνε ότι τα όνειρα είναι μία τυχαία
προβολή των πραγμάτων που τυγχάνει να
είναι στο μυαλό μας,
χωρίς καμία συνέπεια.
Αντί αυτού, το φαινόμενο «είναι στοιχείο
υπέρ της άποψης ότι τα
όνειρα μας δείχνουν
κάτι σημαντικό από
όσα κάνει ο εγκέφαλος», λέει ο Blagrove. Το
τι ακριβώς είναι πολύ
δύσκολο να το εξηγήσουμε, αλλά
πιστεύεται ότι πρόκειται για τη
διαδικασία ταιριάσματος νέων
αναμνήσεων με πιο παλιές,
καθώς μεταφέρονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη.
Ίσως αυτό εξηγεί και τους εφιάλτες. Όπως σημειώνει ο καθηγητής, ίσως τα όνειρα να είναι η
προσπάθεια του εγκεφάλου να
ενώσει/αποθηκεύσει τις αναμνήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση,
ίσως ο εφιάλτης συμβαίνει, αν ο
εγκέφαλος αποτύχει και δεν μπορεί να βγάλει νόημα.
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Εξαφανίσετε το λεκέ από λάδι
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Ο

λεκές από λάδι λίγο πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει όλους. Είναι από τους πιο
δύσκολους και αν τον αφήσουμε δεν εξαφανίζεται ούτε μετά το πρώτο πλύσιμο.
Σας έχουμε τη λύση! Το μυστικό βρίσκεται σε
ένα υλικό που αρκετοί έχουμε στο σπίτι μας,
ιδιαίτερα οι μανούλες. Το ταλκ!
Τι πρέπει να κάνετε:

Καλύψτε το λεκέ με μία στρώση ταλκ και
αφήστε το να δράσει για περίπου πέντε
λεπτά. Έπειτα τινάξτε καλά το ρούχο και
βάλτε πάνω στο λεκέ λίγο απορρυπαντικό για
τα πιάτα και τρίψτε το ελαφρά. Το ταλκ θα
απορροφήσει τα υγρά
και λιπαρά στοιχεία και ο λεκές
θα
καθαρίσει
πανεύκολα!
Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα βάλτε το
κανονικά στο πλυντήριο για πλύσιμο.

Γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε
στα μακαρόνια;

Ο

ι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει την … έκτη
αίσθηση. Ναι,υπάρχει λόγος που δεν μπορείτε
να αντισταθείτε σε ένα πιάτο με μακαρόνια. Και ο
λόγος είναι ότι σας αρέσει η γεύση που έχει το
άμυλο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες η γεύση που
έχει το άμυλο μπορεί να είναι η έκτη αίσθηση που
έρχεται να συμπληρώσει την γνωστή πεντάδα του
γλυκού, αλμυρού, πικρού, ξινού που γνωρίζουμε
μέχρι σήμερα.

Γιατί αποκαλούμε «Καλαμαράδες» τους Ελλαδίτες;
Εσείς Γνωρίζετε;

Ε

δώ και χρόνια εμείς οι
Κύπριοι έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τους
Ελλαδίτες ως «Καλαμαρά(δ)ες»! Οι περισσότεροι
μάλιστα, δεν γνωρίζουν
την ακριβή εξήγηση που
χρησιμοποιούμε αυτή την
λέξη και ούτε επιχείρησαν
ακόμα να το ψάξουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι
πολλές φορές τόσο εμείς οι
Κύπριοι, όσο και οι Ελλαδίτες εκλαμβάνουμε αρνητικά την
λέξη “καλαμαράς“, αφού νομίζουμε ότι χρησιμοποιείται για υποτίμηση και απέχθεια προς τους
Έλληνες.
Εμείς όμως ψάξαμε και μάθαμε
για σας την ιστορία πίσω από
την λέξη αυτή και τα αποτελέσματα πράγματι μας εντυπωσίασαν.

Από πού προήλθε η λέξη;
Η λέξη φαίνεται να προήλθε όταν
οι Ελλαδίτες, μορφωμένοι και
γραμματιζούμενοι–λόγιοι, έρχονταν στο νησί για να διδάξουν
στα σχολεία. Τότε, η Κύπρος
ήταν πιο φτωχή (και
υπό
την
κ α τ ο χ ή
άλλων λαών)
με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού να
είχε ασχολίες τη γεωργία και τη
κτηνοτροφία.
Ως εκ τούτου, καλαμαράδες στην
εποχή του διαφωτισμού ήταν οι
λόγιοι, οι συγγραφείς, οι γραφιάδες και γενικά αυτοί που έγραφαν
με το καλαμάρι που ήταν το στυλό
εκείνης της εποχής. Το δημιουργούσαν από τη ραχοκοκαλιά του

καλαμαριού.
Άρα, η λέξη καλαμαράς σχετίζεται
άμεσα με το καλαμάρι και τη
γραφή!
Τελικά έχει θετική σημασία ή
όχι;
Μόνο θετική είναι
η σημασία της
λέξης “καλαμαράς” και παρόλο
που την χρησιμοποιούμε τόσο
λανθασμένα,
η
ιστορία που κρύβει πίσω
της είναι αξιοθαύμαστη.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα
χρησιμοποιήσεις ή θα ακούσεις
αυτή τη λέξη, μη βιαστείς να
γελάσεις ή να θυμώσεις.
Υπενθύμισε στον εαυτό σου και σε
αυτόν που την λέει την πραγματική της έννοια.

Ο Juyun Lim, ο ερευνητής από το πανεπιστήμιο του
Oregon που έκανε την έρευνα αναφέρει ότι οι εθελοντές που έλαβαν μέρος σε αυτή μπορούσαν να
γευτούν το άμυλο σε διαφορετικές ενώσεις με υδατάνθρακες. Οι εθελοντές είχαν αποκλεισμένους τους
γευστικούς αισθητήρες του γλυκού, οι οποίοι είναι
και οι πρώτοι που ανταποκρίνονται στην παρουσία των υδατανθράκων. Ο Lim αναφέρει ότι τα
στοιχεία αυτά της έρευνας μπορεί να αποτελέσουν
τα πρώτα σημάδια ότι το άμυλο είναι γεύση, αλλά,
φυσικά, πρέπει να γίνουν και περαιτέρω έρευνες.
Δεν είναι λίγοι, πάντως, οι επιστήμονες που συμφωνούν με τον Lim, όπως ο Michael Tordoff, Ph.D.
που αναφέρει ότι αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος
που μας αρέσουν τόσο πολύ τα μακαρόνια και οι
πατάτες.

Σε χωριό της Κύπρου χρεώνουν την... τουαλέτα!

Μ

ια πινακίδα που ενημερώνει ότι οι μη πελάτες θα χρεώνονται για να επισκεφθούν την... τουαλέτα φιγουράρει
σε χωριό της Κύπρου.
Η χρέωση είναι ένα ευρώ. Τη φωτογραφία δημοσιεύει η σελίδα 'I Love Cyprus Ρε' από το χωριό Τριμίκλινη.

Σοβαρά … αστειάκια

Χρυσά δόντια
Πάει ένας γύφτος στον οδοντίατρο.
Κάθεται στην καρέκλα, ανοίγει το στόμα,
και ο οδοντίατρος βλέπει ότι όλο το στόμα
είναι γεμάτο χρυσά δόντια.
– Τι σας πονάει; Τι θέλετε να κάνουμε; λέει
ο γιατρός.
– Δεν με πονάει τίποτε! Εγώ έναν συναγερμό ήρθα να μου βάλετε!!
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Οι φθινοπωρινές αλλεργίες και πώς θα προστατευτείτε

SUDOKU

Ο

ι φθινοπωρινές αλλεργίες είναι
εξίσου ενοχλητικές με αυτές
της άνοιξης, έχουν παρόμοια
συμπτώματα και αρκετές κοινές
αιτίες. «Παρά το γεγονός ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουν
συνδέσει την εποχική αλλεργία με
την Άνοιξη, μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού υποφέρει ιδιαίτερα και
το φθινόπωρο», αναφέρει ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος,
Μηνάς Αρτόπουλος.Σύμφωνα με
τους επιστήμονες τα βασικά
συμπτώματα που εμφανίζουν οι
αλλεργίες κατά τους μήνες του
Φθινοπώρου είναι, καταρροή,
συνάχι, φτέρνισμα, ρινική συμφόρηση, βουρκωμένα μάτια, βήχας,
μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια,
άσθμα, εξάνθημα με κνησμό μετά
από έκθεση σε κρύο, κνησμός σε
μύτη και μάτια. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες τα βασικά
υπεύθυνα αλλεργιογόνα για τις
αλλεργίες του Φθινοπώρου είναι:
– Η γύρη από τα αγριόχορτα.
– Τα ακάρεα. Η σχετικά υψηλή θερμοκρασία και η υγρασία είναι οι
πλέον κατάλληλες συνθήκες για να
αναπτυχθούν. Οι σχολικές αίθουσες διδασκαλίας που έχουν παραμείνει για πολύ καιρό κλειστές,
όπως και τα χαλιά ή μοκέτες, τα
στρώματα, οι κουρτίνες, τα χνουδωτά παιδικά παιχνίδια αποτελούν κατάλληλο περιβάλλον για

την ανάπτυξη των ακάρεων που
ευδοκιμούν μέσα στη σκόνη των
κτιρίων, η ύπαρξή τους μάλιστα
δεν εξαρτάται από το πόσο καθαρός είναι ο χώρος.
– Οι μύκητες. Οι σχολικές αίθουσες
αφού έχουν παραμείνει κλειστές
για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπόγεια, αποθήκες, αλλά και χώροι με
αυξημένη υγρασία (μπάνια σπιτιού), είναι το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των μυκήτων, οι οποίοι ενοχοποιούνται για
την αύξηση των κρίσεων άσθματος.
Με την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων αλλεργίας, οι γιατροί συνιστούν στους ασθενείς να
υποβάλλονται σε αλλεργικό τεστ

προκειμένου να εντοπιστεί το
υπεύθυνο αλλεργιογόνο και να
δοθεί η κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή.
Το πρώτο μέτρο άμυνας, όσων
έχουν πρόβλημα αλλεργίας, είναι η
πρόληψη με αποφυγή υπεύθυνου
αλλεργιογόνου, εφόσον είναι γνωστό και είναι εφικτό, παραμονή σε
κλειστό χώρο τις ώρες (10:00 15:00) που η γύρη παρουσιάζει
αυξημένη συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα, χρήση μάσκας κατά τη
διάρκεια καθαρισμού αυλής ή υπόγειων χώρων και καλό αερισμό
κλειστών χώρων, ενώ πριν την
ενεργοποίηση της θέρμανσης,
καλός καθαρισμός των σωμάτων
και αλλαγή των φίλτρων των κλιματιστικών.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μην αφήνεις πολλές καταστάσεις στην τύχη τους. Μπορείς
να κινηθείς επικεντρωμένα για να
λύσεις συγκεκριμένα θέματα που σε
προβληματίζουν. Ο δυναμισμός
που θα έχεις θα είναι μεγάλος και
με ό,τι καταπιαστείς, θα το φέρεις
εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο.
Ταύρος: Οι θετικές εξελίξεις, οι
ελπίδες και ο δυναμισμός σου,
έρχονται να τονώσουν το ηθικό σου
και την ψυχολογική κατάσταση. Με
μεγάλη σου ανακούφιση θα διαπιστώσεις ότι οι σκληροί αγώνες που
έκανες μέχρι τώρα, δεν πάνε χαμένοι. Συνέχισε στους ρυθμούς που
έχεις και πολύ σύντομα θα δεις και
την επιτυχία.
Δίδυμοι: Θα είσαι σε αναμονή και
θα περιμένεις κάποια πράγματα,
για διάφορα θέματα που σε απασχολούν, να εξελιχθούν… αλλά η
αρνητική όψη της Σελήνης με τον
Κρόνο θα σου βάλει εμπόδια. Ηρέμησε, μην εκνευρίζεσαι και με την
υπομονή και τη σκληρή δουλειά θα
καταφέρεις να τα υπερπηδήσεις.
Καρκίνος: Μπορείς να ξεπεράσεις
κάποιες ενδεχόμενες δυσκολίες που
υπάρχουν στην ζωή σου, αν αποφασίσεις να αλλάξεις λίγο την
συμπεριφορά σου και γίνεις πιο
διαλλακτικός. Μπορεί σε μερικά
πράγματα να υπάρχουν άμεσες
λύσεις και η ισχυρογνωμοσύνη σου
να σε κάνει να εθελοτυφλείς. Άλλαξε οπτική και θα εκπλαγείς από τα
αποτελέσματα.
Λέων: Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις με
περισσότερη ψυχραιμία. Μην αντιδράς έντονα και μη δημιουργείς
εκνευρισμό. Άλλωστε, εσύ είσαι
από τα άτομα που καταφέρνουν
πάντα να ελίσσονται και να συμπε-

ριφέρονται όπως απαιτούν οι
περιστάσεις. Αυτό πρέπει να κάνεις
και τώρα και να μην αφήσεις
κάποια μικροπροβλήματα να χαλάσουν την ψυχολογία σου.
Παρθένος: Μην αφήνεις διάφορες
‘’ανάποδες’’ καταστάσεις να σε
καταβάλλουν ψυχικά. Έχεις βάλει
κάποιους στόχους και δεν πρέπει
να παρεκκλίνεις από αυτού. Η αλήθεια είναι ότι θα νιώσεις μία μικρή
απογοήτευση για πολλά θέματα
που θέλεις να τελειώνουν και είναι
σε στασιμότητα. Κάνε υπομονή
γιατί είσαι σε πολύ καλό δρόμο και
θα πετύχεις πάρα πολλά.
Ζυγός: Οι ευθύνες που θα έχεις θα
σου δημιουργήσουν άγχος και πάρα
πολλή ένταση. Φρόντισε να μην τα
βάλεις με άτομα που δε φταίνε σε
τίποτα. Μπορείς να κάνεις καινούργια ξεκινήματα, αρκεί να
ξέρεις από πριν τι είναι αυτό που
σε ευχαριστεί πραγματικά. Να
ξέρεις ότι πολλές προβληματικές
υποθέσεις φτάνουν στο τέλος τους
και θα έρθει και η επιτυχία που
περιμένεις εδώ και αρκετό καιρό.
Σκορπιός: Ευνοείσαι να κάνεις
δραστηριότητες που έχουν σχέση με
οικογενειακά θέματα και που σε
προβληματίζουν από το παρελθόν.
Επίσης θα βγουν στην επιφάνεια
μυστικά που θα κάνουν αίσθηση,
αλλά καλό είναι να μην πεις την
γνώμη σου. Μπορείς με πολύ μεγάλη διπλωματικότητα, να σταματήσεις τις συζητήσεις και να αλλάξεις θέμα.
Τοξότης: Μπορείς να λύσεις τα
διάφορα προβλήματα που υπάρχουν την τελευταία περίοδο με
ψυχραιμία και ισορροπία, χωρίς να
φτάνεις τις καταστάσεις στα άκρα.
Οι διάφορες υποθέσεις που σε
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απασχολούν θα γίνουν παρελθόν,
αν κινηθείς με πολύ προγραμματισμό και χωρίς σπασμωδικές κινήσεις και θα δεις ότι στην πορεία θα
μπορέσεις να πετύχεις όλα αυτά
που θέλεις.
Αιγόκερως: Αρκετά ασχολήθηκες με
τα παλιά και ήρθε ο καιρός να δεις
τι θα κάνεις από δω και πέρα στην
ζωή σου. Αν πρέπει να ξεκαθαρίσεις υποθέσεις που εκκρεμούν είναι
η κατάλληλη στιγμή να το κάνεις,
προκειμένου να αφήσεις χώρο για
καινούργια που έρχονται και δεν θα
είναι και λίγα. Καινούργιες φιλίες
φαίνονται στον ορίζοντα.
Υδροχόος: Μερικά θέματα που
μπορεί να συμβούν σήμερα, θα σε
αποσυντονίσουν και θα σε βγάλουν
έξω από το πρόγραμμά σου. Καλό
θα είναι να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να κρατήσεις το στόμα
σου κλειστό, ώστε να αποφύγεις τα
χειρότερα. Στο οικογενειακό περιβάλλον θα γίνουν συζητήσεις που
μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη
θέση. Καλό θα είναι να έχεις προετοιμαστεί και προγραμματιστεί για
κάθε ενδεχόμενο.
Ιχθείς: Ημέρα που μπορείς να δημιουργήσεις και να κάνεις πάρα
πολλά για εσένα κι αυτό γιατί η
ενεργητικότητα που θα έχεις θα
είναι μεγάλη. Λύσε προβλήματα
που αφορούν τον οικογενειακό σου
τομέα αλλά μην πάρεις ακόμη
σημαντικές αποφάσεις. Θα έχεις
έντονο το αίσθημα της επικοινωνίας σήμερα και καλό είναι να το
εκμεταλλευτείς για να βάλεις σε μία
σειρά την ζωή σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σολωμός με μέλι και μουστάρδα
Υλικά:
4 φιλέτα σολωμού, 1 κουταλιά της σούπας μέλι,
2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, χυμό από
1/2 λεμόνι, ξύσμα λεμονιού, 2 κουταλιές της σούπας
ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε
το φούρνο στους
200 βαθμούς και
βάζουμε ένα αντικολλητικό ταψάκι.
Στο αντικολλητικό
ταψί ανακατεύουμε τη μουστάρδα,
το μέλι, το χυμό,
το ξύσμα, αλάτι, πιπέρι και τη μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Ζεσταίνουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί
το μείγμα. Αφαιρούμε το σκεύος από το φούρνο, αλείφουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τοποθετούμε
επάνω τα φιλέτα σολωμού. Με ένα κουτάλι μοιράζουμε το μείγμα του μελιού πάνω στα φιλέτα και ψήνουμε
για 10 λεπτά στο γκριλ. Σερβίρουμε τα φιλέτα ζεστά.

Πρωτότυπο κέικ με φρέσκα
δαμάσκηνα και καρύδια
Υλικά:

180 γρ μαργαρίνη, 300γρ ζάχαρη, 3 αυγά
340 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
3 κουτ. γλυκού baking powder
1 γιαούρτι στραγγιστό χαμηλών λιπαρών
20 φρέσκα δαμάσκηνα κομμένα σε μικρά κομματάκια
½ φλιτζάνι καρυδόψιχα χονδροσπασμένη
Εκτέλεση:
Χτυπάμε μαζί τη μαργαρίνη με τη ζάχαρη και αφού
ασπρίσει προσθέτουμε και τα αυγά. Στη συνέχεια
ρίχνουμε το αλεύρι και το baking powder και ανακατεύουμε. Στο τέλος ρίχνουμε το γιαούρτι, τα καρύδια και
τα κομμάτια δαμάσκηνο και αναμιγνύουμε καλά.
Βάζουμε το μίγμα
σε
βουτυρωμένη
και
αλευρωμένη
φόρμα και ψήνουμε
στους 170 βαθμούς
μέχρι να ροδίσει.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 19/2016 14/9/2016

✉

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Η

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 776 - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964

μητρότητα
στον
τόπο μας τιμωρείται ακόμη από κάποιους αξιοκατάκριτους
εργοδότες με απόλυση
της εργαζόμενης. Σε
άλλες
περιπτώσεις
εργοδότες αρνούνται
να παραχωρήσουν σε
γονείς το δικαίωμα της
γονικής άδειας.
Μίλησε κανείς για συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής του
εργαζομένου; Οι νόμοι
είναι καλύτεροι όταν
πραγματώνονται στην
καθημερινότητα.

Σε έξαρση τα κρούσματα επαιτείας στην Κύπρο
• Η αστυνομία καλεί το κοινό να προβαίνει σε καταγγελίες στο 1460

Τ

α περιστατικά επαιτείας στην
Κύπρο έχουν αυξηθεί τα τελευταία
τρία χρόνια. Μέσα στο 2016 η
Αστυνομία κατέγραψε 35 περιστατικά
επαιτείας, ενώ πριν το φαινόμενο λάβει
τεράστιες διαστάσεις, δηλώνει παρούσα και επεμβαίνει με ελέγχους, ώστε να
δώσει λύσεις στο πρόβλημα.
Αύξηση παρουσιάζουν και οι εξώδικες
καταγγελίες στην Κύπρο, για πλανοδιοπώληση χωρίς άδεια. Το 2015 η
Αστυνομία προέβη σε 399 εξώδικες
καταγγελίες για πλανοδιοπώληση
χωρίς άδεια, για να προσθέσει πως το

α` εξάμηνο το 2016 παρατηρήθηκε
αύξηση, αφού ο αριθμός τέτοιων υποθέσεων ανήλθε στις 564. Σε ό,τι αφορά
το αδίκημα της άγρας πελατών, ανέφερε πως το 2015 καταγράφηκαν 214
υποθέσεις, ενώ το α` εξάμηνο του 2016
καταγράφηκαν 215 υποθέσεις.Όσον
αφορά την επαιτεία, ο κ. Αγγελίδης είπε
ότι το 2014 η Αστυνομία ασχολήθηκε με
32 υποθέσεις, το 2015 με 37 υποθέσεις
και το 2016 με 35 υποθέσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, η επαιτεία
είναι από τους δείκτες «εγκληματικότητας» που παρουσιάζει έξαρση κάθε
χρόνο τέτοιο διάστημα.Η
επαιτεία είναι παράνομη και
συνιστά ποινικό αδίκημα.
Πρακτικά, βέβαια, οι ποινές
είναι αμελητέες, αφού συνήθως κάποιο χρηματικό ποσό
είναι η αυστηρότερη ποινή
που μπορεί να επιβληθεί. Η
αστυνομία καλεί τους πολίτες
να ενημερώνουν την αστυνομία, δίδοντας οποιεσδήποτε
πληροφορίες στη Γραμμή του
Πολίτη στο 1460” για κρούσματα επαιτείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

100.000 ..............37742
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .....................54620
100 .....................31674

1.000 ..................38127

100 .....................32502

400 .....................30252

100 .....................10758

400 .....................43643

100 .....................49742

400 .....................13563

100 .....................25287

200 .....................25485

100 .....................55399

200 .....................20086

100 .................... 32578

200 .....................24438

100 .................... 15918

200 .....................42968

100 .................... 45660

200 .....................17933

Άλλα ποσά

200 .....................25870

Από €50 οι λήγοντες σε

200 .....................30454

3883, 6577, 7098, 2819,

200 .....................37545

5316, 6354

200 .....................28953

Από €25 οι λήγοντες σε

200 .....................50275

068, 677, 276, 084

Ας το θυμούνται αυτό
οι κοινωνικοί εταίροι,
και
πρώτιστα
το
Υπουργείο Εργασίας,
που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίσει στον έλεγχο
εφαρμογής
των
νόμων...

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

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Χρίστος & Ολίβια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Σωτήρης και Μελίνα Καλογήρου (ΣΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Οι γονείς:

ΛΥΣΗ SUDOKU

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Τη Ρωμιοσύνη μην την
κλαις, ―εκεί που πάει
να σκύψει με το σουγιά
στο κόκαλο, με το λουρί
στο σβέρκο, Να τη,
πετιέται αποξαρχής κι
αντρειεύει και θεριεύει
και καμακώνει το θεριό
με το καμάκι του ήλιου.

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

Γιάννης Ρίτσος

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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ΑΕΚ: ΑΛΩΣΗ ΤΣΙΡΕΙΟΥ ΜΕ ΣΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

πέδρασε από το «Τσίρειο» με
το τρίποντο η ΑΕΚ στέλλοντας
σαφή μηνύματα από την αρχή της
περιόδου ότι φέτος είναι πανέτοιμη για πρωταθλητισμό. Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ δεν ήταν υποδεέστερος
αντίπαλος αλλά του έλειπε η
ουσία και φυσικά ο κόσμος λόγω
της γνωστής τιμωρίας.
Σε μια κρισιμότατη στιγμή για την
πορεία της, αγωνιστικά και όχι
μόνον, η ΟΜΟΝΟΙΑ άλωσε το
«Δασάκι» δίδοντας ανάσα ζωής
στους απογοητευμένους φίλους
της. Στον ΕΘΝΙΚΟ επικρατεί ανήσυ-

• Αποφασισμένη για τίτλο η ΑΕΚ - Δεν πανικοβάλλονται στον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ για την εντός έδρας ήττα
• Σε ρυθμό ρελαντί ο ΑΠΟΕΛ υπέταξε την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ η οποία
έδειξε και πάλι καλό πρόσωπο
• Άλωσε το «Δασάκι» κι έμεινε όρθια η ΟΜΟΝΟΙΑ - Καλή εμφάνιση αλλά χωρίς ουσία ο ΕΘΝΙΚΟΣ
• Πλήρωσε τα τραγικά αμυντικά λάθη η ΑΝΟ - Βαθμός χρυσάφι
για την ΑΕΖ
• Προβληματίζει βαθύτατα η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - Ικανοποίηση στον
ΑΡΗ για τον ένα βαθμό
• ΕΡΜΗΣ: Κατάθεση ψυχής και νίκη στο «Μακάρειο» - Δικαιούταν
τον ένα βαθμό η ΔΟΞΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καρμιώτισσα - ΑΕΛ ......... 0-1
21’ Ν. Τζούνιορ

Το βαθμολογικό απόλυτο πέτυχαν στις τρεις πρώτες αγωνιστικές
οι Λαρνακείς ξεκαθαρίζοντας από νωρίς ότι η υποψηφιότητα τους
για πρωταθλητισμό είναι σοβαρή
χη ηρεμία εξαιτίας των καλών
εμφανίσεων χωρίς όμως την ανάλογη ανταμοιβή.
Πλήρωσε τα τραγικά της λάθη
στην άμνα η ΑΝΟΡΘΩΣΗ που υποχρεώθηκε σε εντός έδρας ισοπαλία
με τη νεοφώτιστη ΑΕΖ. Χαράς
ευαγγέλια για τους Ζακακιώτες για
το χρυσοφόρο βαθμό εκτός έδρας
μάλιστα με μια από τις θεωρούμενες μεγάλες ομάδες.
Οι «φτεροπόδαροι» του ΕΡΜΗ έφυγαν από το «Μακάρειο» με το τρίποντο σε ένα αγώνα που κατάθεσαν κάθε ικμάδα της δύναμης τους.
Καλή η ΔΟΞΑ η οποία παρά την

πίκρα της ήττας, αντιμετωπίζει με
αισιοδοξία το αύριο.
Ζητείται τέρμα για τον ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ η οποία παραμένει άγονη
προβληματίζοντας βαθύτατα το
Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Ο ΑΡΗΣ
πάλεψε στα ίσα και πήρε ένα
πολύτιμο βαθμό σε μια δύσκολη
έδρα.
Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΛ παρά
την άσχημη εμφάνιση της στο β’
ημίχρονο. Προβληματισμένος ο
Πάμπος Χριστοδούλου παρά το

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στον πίνκα των δεινών εκτελεστών φιγουράρει ο Πάγκαλος
(ΑΕΖ) με 4 τέρματα. Τον ακολουθούν οι, Ντάρμπισσάϊαρ
και Σιέριταν (ΟΜΟΝΟΙΑ) με 3
τέρματα.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΣΟΠΑΛΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ

Η

πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας σημαδέυθηκε με την ισοπαλία του ντέρμπυ ΕΝΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Ξεχώρισαν
η
εκτός έδρας νίκη
της ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Ένωση -Ολυμπιακός
2-2
με τον ΕΘΝΙΚΟ
Εθνικός Άσσιας - Αγ. Νάπα 0-3
Άσσιας και το
Αλκή Ορ. - ΠΑΕΕΚ
2-0
τρίποντο της ΑΕ
Ακρίτας - ΘΟΪ Λακ.
0-1
Πάφος στο ντέρΕΝΑΔ - ΑΣΙΛ
1-2
μπυ
με
τον
Παρεκκλησιά - Ομόνοια Αρ. 0-0
ΟΘΕΛΛΟ.
Πάφος - Οθέλλος
2-1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
2η αγωνιστική
Σάββατο (16.00) 24/9/16
Αγ. Νάπα - Ολυμπιακός
Οθέλλος - ΕΝΠ
Ομόνοια Αρ. - Πάφος
ΑΣΙΛ - Ε.Ν. Παρεκκλησιάς
ΘΟΪ - ΕΝΑΔ
ΠΑΕΕΚ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛ.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΑΛΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

τρίποντο, τονίζοντας ότι «δεν
είχαμε ηρεμία και καθαρό μυαλό». Ο προπονητής της Καρμιώτισσας
Λιάσος Λουκά εξέφρασε
περηφάνια για τη απόδοση της ομάδας του
αλλά και ακογοήτευση
για το τελικό αποτέλεσμα. «Αναγκάσαμε μια
μεγάλη ομάδα να έχει
παθητικό ρόλο στο β’
μέρος» σημείωσε ο
Κύπριος τεχνικός.

ΤΕΛΟΣ Ο ΝΕΑΓΚΟΕ
Ανακοινώθηκε προχθές η αποδέσμευση του Ρουμάνου τεχνικού
Εουγκέ Νεαγκόε από τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.

ΑΠΟΕΛ: ΜΕΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΠΙΕΡΟΣ - ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ
Ανεβάζει αισθητά τις μετοχές του
Κύπριου η κίνηση «ματ» του ΑΠΟΕΛ
για επέκταση του συμβολαίου του
Πιέρου Σωτηρίου και Κωστάκη
Αρτυματά μέχρι το 2020. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε παρόμοιες ενέργειες απ’ όλες τις ομάδες.
Ξ.Ξ.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Aυξήσετε την απόδοση του εγκεφάλου
σας στην εργασία
Aπό το βιβλίο
Your brain at work του David Rock

1

Ποιο το μυστικό της βελτίωσης της εργασιακής απόδοσης. Το μυστικό στη βελτίωση της
απόδοσης στην εργασία είναι η κατανόηση εκείνης
της περιοχής του εγκεφάλου που ευθύνεται για τις
συνειδητές διεργασίες της σκέψης. Αυτή είναι η
Προμετωπιαία Συνειρμική Περιοχή (prefrontal cortex
– ΠΣΠ) και ευθύνεται για πέντε διεργασίες, στις
οποίες μπορεί να αναχθεί κάθε συνειδητή εργασία:
κατανόηση, απομνημόνευση, ενθύμηση, λήψη αποφάσεων και παρεμπόδιση (σκέψεων μη σχετικών με
την εκάστοτε εργασία). Δυστυχώς για εμάς τους
ανθρώπους, το μέρος αυτό του εγκεφάλου είναι το
τελευταίο εξελικτικά, και αυτό σημαίνει ότι δεν είχε
ακόμα χρόνο ώστε να επιτύχει την βέλτιστη σχέση
μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης,
όπως άλλα, αρχαιότερα εξελικτικά μέρη του εγκεφάλου που ευθύνονται για πιο βασικές λειτουργίες. Η
ΠΣΠ απαιτεί πολλή ενέργεια, κουράζεται εύκολα, και
έχει πολύ περιορισμένη χωρητικότητα!
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ο συνδικαλιστικό κίνημα επαναβεβαίωσε την αντίθεση του
στην κυβερνητική πρόταση για
νομοθετική ρύθμιση του μισθολογίου στο δημόσιο. Τη θέση αυτή
διατύπωσαν δια ζώσης στον
υπουργό Οικονμκών Χάρη Γεωργιάδη οι συντεχνίες ΟΗΟ – ΣΕΚ και
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ σε συνάντηση τους
στις 14 τρέχοντος μηνός.
Στη συνάντηση, επαναβεβαιώθηκε
η προσήλωση του κράτους και των
Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων
στις πρόνοιες της Συμφωνίας –
Πλαίσιο 2015-2018. Από την
πλευρά των συντεχνιών κατατέθηκε η διαφωνία με τη νομοθετική
ρύθμιση του μισθολογίου. Η θέση
αυτή επαναλήφθηκε παρά το γεγονός ότι ο Ημιδημόσιος τομέας

μεταρρύθμιση ολόκληρου του
τομέα λειτουργίας των Ταμείων
Προνοίας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στους έξης άξονες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του
τομέα των Ταμείων Προνοίας :
1. Επανεξέταση του πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας
που αφορά διαχείριση, διαφάνεια,
αξιοπιστία και κάλυψη ως επίσης
και επάρκεια επενδυτικής πολιτικής. Ενίσχυση και ενδυνάμωση
δηλαδή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των
Ταμείων Προνοίας.
2. Δημιουργία νέας ανεξάρτητης
εποπτικής Αρχής, στα πρότυπα
άλλων ανεξάρτητων εποπτικών
αρχών όπως της Κεφαλαιαγοράς,

η παγοποίηση των προσλήψεων
δεν νομιμοποιεί κανένα Οργανισμό
η Τοπική Αρχή να προχωρεί σε
αγορά υπηρεσιών ως υποκατάστατο των παρατηρούμενων ελλείψεων στελέχωσης. Εκεί και όπου
υπάρχουν ανάγκες οι Οργανισμοί,
θα πρέπει να αποτείνονται με
βάση τις νενομισμένες διεργασίες
αποπαγοποίσης ή/και έγκρισης
πρόσληψης θέσεων.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ
Στη συνάντηση ηγέρθη επίσης το
θέμα που αφορά στην αποστολή
φορολογίας για το 2009 στους
Οργανισμούς η οποία στάληκε
αρχές του 2016 και αφορά ωφελήματα που κατά την άποψη του

2

Ποιες οι προτεραιότητες. Η ΠΣΠ σας λειτουργεί
καλύτερα μετά από τον ύπνο και όταν έχει αρκετή γλυκόζη για τη λειτουργία της. Εκείνη είναι η
καλύτερη στιγμή για να φτιάξετε ένα κατάλογο
προτεραιοτήτων για την ημέρα σας. Μην προσπαθείτε να κρατάτε πράγματα στη μνήμη σας: μην
προσπαθήστε να φτιάξετε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων στο μυαλό σας, αλλά γράψτε τα επί μέρους
σημεία σε έναν πίνακα ή ένα χαρτί πριν τα βάλετε
στη σειρά τους. Μην προσπαθείτε να θυμάστε μια
ιδέα που είχατε, αλλά γράψτε την αμέσως ή μαγνητογραφήστε την. Η λειτουργία της μνήμης καταναλώνει πολλή περισσότερη ενέργεια από ό,τι φανταζόμαστε, και μας αφήνει εξουθενωμένους και λιγότερο ικανούς να εκτελέσουμε τις υπόλοιπες εργασίες
μας. Χρησιμοποιήστε οπτικές αναπαραστάσεις: το
μυαλό μας μπορεί να “χωρέσει” πολύ περισσότερες
πληροφορίες σε εικόνες παρά σε λέξεις. Οπτικοποιείστε την εργασία σας όπου μπορείτε, με διαγράμματα, πίνακες ή απλώς συμβολικές εικόνες στη
σκέψη σας.

3

Με τις λεπτομέρειες τι γίνεται. Πόσο μετρούν.
Μην προσπαθείτε να θυμάστε λεπτομέρειες:
κρατώντας μια γενικότερη αναπαράσταση μιας
ιδέας απελευθερώνει χώρο στην ΠΣΠ σας και σας
βοηθάει στο να φτάσετε σε σημαντικές ενοράσεις
σχετικά με τις λύσεις των προβλημάτων σας. Μη
μοιράζετε την προσοχή σας: κανείς δεν μπορεί να
κάνει δύο ή περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Ο
μεγαλύτερος αριθμός συνειδητών ενεργειών που
μπορεί να κάνει κανείς με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα είναι μία. Όταν προσπαθείτε να κάνετε
περισσότερες από μία ενέργειες ταυτόχρονα, καταλήγετε στο να εναλλάσσετε διαρκώς την προσοχή
σας μεταξύ των ενεργειών αυτών. Το αποτέλεσμα
είναι να κουράζετε την ΠΣΠ σας υπέρμετρα και να
καθυστερείτε στην εκτέλεση των εργασιών σας,
καθώς κάθε φορά που εναλλάσσετε την προσοχή
σας ο εγκέφαλός σας χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα και πολλή ενέργεια για να επαναφέρει τους
νοητούς “χάρτες” που αντιστοιχούν σε κάθε εργασία.
Όταν έχετε μια συγκεκριμένη νοητική εργασία να
εκτελέσετε, κλείστε τα κινητά και το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (email). Η απόσπαση της προσοχής έχει
ως αποτέλεσμα να είστε λιγότερο αποτελεσματικοί,
και ηδιαρκής εγρήγορση που σας δημιουργεί το
γεγονός ότι είστε διαρκώς διαθέσιμοι σας δημιουργεί υποφώσκον άγχος
και καταναλώνει χώρο
και ενέργεια στην ΠΣΠ
σας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

εξαιρείται από τις πρόνοιες του
προωθούμενου Νομοσχεδίου για το
μισθολόγιο, σημείωσε ο γ.γ της
ΟΗΟ –ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού που
προβλέπεται μέσα από τη Συμφωνία - Πλαίσιο για διασύνδεση της
μεταβολής του μισθολογίου με το
Ονομαστικό ΑΕΠ, ζητήθηκε από
πλευράς συντεχνιών και η αποκατάσταση σειράς ωφελημάτων που
επιβλήθηκαν λόγω της εφαρμογής
του μνημονίου. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι στο παρόν
στάδιο για το έτος 2017, με βάση
και τα αποτελέσματα της Οικονομίας, δικαιολογείται η πλήρης
καταβολή των προσαυξήσεων και
ο τερματισμός της έκτακτης κλιμακωτής αποκοπής που ισχύει για
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το
θέμα της συνολικής κοστολόγησης και του περιθωρίου επαναφοράς ωφελημάτων που απεκόπησαν, παραπέμφθηκε σε περαιτέρω
διάλογο σε επόμενες συναντήσεις.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
Για το Ταμείο Προνοίας για Νεοεισερχόμενους μόνιμους Υπαλλήλους
που προσελήφθησαν μετά τον
Οκτώβριο του 2011 και οι οποίοι
αποκλείστηκαν από τα επαγγελματικά ταμεία σύνταξης, διευκρινίστηκε ότι η αξίωση των συντεχνιών για σύσταση και λειτουργία
ταμείων προνοίας θα πρέπει να
δίδει το δικαίωμα οικειοθελούς
ένταξης και άλλων εργαζομένων
όπως οι αορίστου χρόνου.
Ο υπουργός ενημέρωσε για την
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 13/9/16 που αφορά

www.sek.org.cy,

√ Μείζονα θέματα των Ημικρατικών τέθηκαν
στο μικροσκόπιο της συνάντησης των κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ με τον υπουργό Οικονομικών

που θα εποπτεύει Ταμεία Προνοίας, Συντάξεων και Ασφαλιστικές
Εταιρείες.
3. Καταρτισμός Σχεδίου μερικής
αποκατάστασης των κουρεμένων
Ταμείων Προνοίας.
4. Σύσταση και λειτουργία Ταμείου
Προνοίας για το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Για την υλοποίηση των πιο πάνω
θα ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση
διεργασία τακτικών επαφών στα
πλαίσια της προσπάθειας για την
όσο το δυνατό πιο σύντομη κατάληξη.

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Για το θέμα της Αγοράς Υπηρεσιών με αφορμή την παγοποίηση
θέσεων για κάλυψη μόνιμων αναγκών, διευκρινίστηκε ότι υπάρχει
απόλυτη συμφωνία των μερών ότι

Τμήματος Φορολογίας έπρεπε να
συνυπολογίζονται ως μισθός και
ως εκ τούτου να φορολογείται.
Μετά τις αντιδράσεις φαίνεται ότι
οι αναδρομικές φορολογίες που
έχουν ήδη αποσταλεί παγοποιούνται. Παραταύτα ο Υπουργός ανέλαβε να ενημερώσει τα συνδικάτα
για τις τελικές αποφάσεις του
Τμήματος Φορολογίας σεβόμενος
όπως είπε την ανεξαρτησία του
θεσμού. Από πλευράς συντεχνιών,
τονίστηκε ότι δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή διαφοροποίηση της
πρακτικής που ακολουθείται για
δεκαετίες έστω και αν αυτή θα
ισχύει από τούδε και στο εξής. Τα
ταμεία Υγείας και Ευημερίας είναι
ωφελήματα που προέρχονται από
συλλογικές συμβάσεις και ως εκ
τούτου δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί το περιβάλλον μέσα από το
οποίο κερδήθηκαν, αφού σε τέτοια
περίπτωση θα θεωρείτο κουτσούρεμα των εν λόγω ωφελημάτων.

Ανδρέας Ηλία γ.γ ΟΗΟ - ΣΕΚ

ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΕΒ
«Είναι πράγματι πρωτόγνωρο το γεγονός ότι η ΟΕΒ προσπαθεί να
ανοίξει εργασιακά θέματα που η ίδια η Τρόικα απέφυγε να πράξει,
σεβόμενη τα θετικά αποτελέσματα της προσπάθειας του συνόλου των
εργαζομένων και της κοινωνίας για αντιμετώπιση της κρίσης.
Διαβεβαιώνουμε τους εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ότι
θα αποτελέσουμε ανάχωμα σε τέτοιες προσπάθειες όπως αυτές της
ΟΕΒ. Καλούμε δε την Πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή, να αποφύγει να
προχωρήσει σε αποφάσεις που θα συγκρούονται με τα συμφωνηθέντα
στη Συμφωνία - Πλαίσιο 2015-2018».

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

