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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2016

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΓΕΣΥ ώρα ευθύνης
• Εκδήλωση για το Γενικό Σχέδιο
Υγείας με κύριο ομιλητή
τον υπουργό Γιώργο Παμπορίδη

Τ

ο Ίδρυμα Κοινωνικών και Εργατικών
Μελετών,
ΙΚΕΜ-ΣΕΚ, διοργανώνει εκδήλωση με
θέμα «ΓΕΣΥ ώρα
ευθύνης» η οποία
θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα
της ΣΕΚ στο Στρόβολο στις 10 Νοεμβρίου 2016 και
ώρα 5.00μ.μ.
Κύριος ομιλητής: Γιώργος Παμπορίδης, υπουργός Υγείας
Ομιλητές: Μιχάλης Μιχαήλ, Αναπληρωτής γ.γ. ΣΕΚ
Θωμάς Αντωνίου, Πρόεδρος Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας,
Μάριος
Κουλούμας,
Πρόεδρος
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Πασχόντων και Φίλων
Συντονίζει ο Χρίστος Καρύδης.
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της
ΣΕΚ να παραστούν.
Διάρκεια εκδήλωσης, 90 λεπτά
Χορηγός επικοινωνίας: ΡΙΚ

Έντονη ανησυχία για
την αδήλωτη εργασία

«Ζ

εί και βασιλεύει» η αδήλωτη
εργασία στην Κύπρο, υπονομεύοντας την υγιή επιχειρηματικότητα, την οικονομική πρόοδο
και την κοινωνική συνοχή. Η ακτινογραφία
της αδήλωτης εργασίας
επιβεβαιώνει
του λόγου το
αληθές.
(Σελ. 10)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2924
TIMH 0.70€

• Πρώτη συνεδρία Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ μετά το Παγκύπριο Συνέδριο

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τ

ούτη την ώρα που η
οικονομία καταγράφει
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ύστερα από πέντε άγονα
χρόνια, η ΣΕΚ προωθεί δεκάλογο προτεραιοτήτων για
θωράκιση των εργατικών
δικαιωμάτων και βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των
μη προνομιούχων. Τώρα
είναι η ώρα ευθύνης και
διεκδίκησης, επισήμανε το
Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
στην χθεσινή πρώτη του
συνεδρία μετά την εκλογή
της νέας γενικής γραμματείας από το 28ο Παγκύπριο
Συνέδριο τον περασμένο
Μάιο.
Σελ.8

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Ο
γενικός
γραμματέας
Ανδρέας Φ. Μάτσας μιλώντας για
πρώτη φορά στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, κάλεσε τα στελέχη σε εγρήγορση και συστράτευση για να επουλωθούν οι πληγές που επέφερε η κρίση
διανοίγοντας ανοικτούς ορίζοντες για
το αύριο. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε με σκληρή δουλειά και προσήλωση
στις αξίες που πρεσβεύει η ΣΕΚ να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο για
νέα ελπιδοφόρα εποχή προς όφελος
της κοινωνίας.

4 Ώρα ευθύνης και διεκδίκησης για προστασία των
εργατικών δικαιωμάτων
και ουσιαστική ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής

Οι άξονες των κορυφαίων διεκδικήσεων της ΣΕΚ

1 Υιοθέτηση ευφάνταστων αναπτυξιακών πολιτικών για ουσιαστική
τόνωση της απασχόλησης

2 Ομαλή ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με επαναφορά
μισθών και ωφελημάτων στα πρό της κρίσης επίπεδα

3 Περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων
και εισαγωγή πολιτικών πάταξης της εκμετάλλευσης

4 Επανεκκίνηση της ΑΤΑ χωρίς μειώσεις μισθών με ταυτόχρονη
διασφάλιση του χρήσιμου αυτού θεσμού

5 Ειλικρινής συνεργασία με όλους για εφαρμογή του ΓΕΣΥ
6 Τάχιστη έναρξη κοινωνικού διαλόγου για Φορομεταρρύθμιση
7 Επείγοντα μέτρα για αύξηση της παραγωγικότητας
8 Αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας μέσα στο 2016
9 Διόρθωση των φορολογικών στρεβλώσεων σε βάρος των μισθωτών
10 Προστασία εργαζομένων λόγω αφερεγγυότητας του Εργοδότη

Ανάπτυξη με σεβασμό στις εργασιακές σχέσεις
Η

κυπριακή οικονομία που άρχισε να καταγράφει
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μπορεί να πάει
ακόμα πιο μπροστά. Χρειάζεται να υλοποιηθούν
χωρίς καθυστέρηση όλα εκείνα τα αναπτυξιακά έργα
που εξήγγειλε στο πρόσφατο παρελθόν ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας και τα οποία αφορούν όλες τις
επαρχίες.
Η εκτέλεση των έργων αυτών θα δημιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας και θα προωθήσει την περαιτέρω
ανάπτυξη της οικονομίας.
Έχουμε την ισχυρή θέση πως, η εκτέλεση των δημοσίων έργων θα πρέπει να γίνεται από εταιρείες και
εργολάβους που σέβονται και εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις και τηρούν τα εργασιακά θέσμια.
Μόνο έτσι μπορεί να διατηρηθεί η εργατική ειρήνη
και η εργασιακή ομαλότητα σε υψηλά επίπεδα.

Η εποχή που «πειρατές» εργολάβοι εκτελούσαν έργα
του δημοσίου, (και οι οποίοι εντοπίζονταν εκ των
υστέρων από την Ελεγκτική Υπηρεσία), πρέπει να
περάσει ανεπιστρεπτί.

• Όχι στους «πειρατές» εργολάβους

και στην αγορά υπηρεσιών

Η κυβέρνηση και οι συναφείς Δημόσιοι Οργανισμοί
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πως
δαπανούν και το τελευταίο ευρώ.
Επιπρόσθετα, άλλο συναφές θέμα που ανατρέπει τη
λογική της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της
συλλογικής σύμβασης είναι αυτό της αγοράς υπηρεσιών που εμφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια.

Δυστυχώς, κάποιοι εργοδότες, αλλά και το ίδιο το
κράτος, στην προσπάθεια τους να μειώσουν δήθεν το
εργατικό κόστος και να αποφεύγουν να δημιουργούν
συμβατικές δεσμεύσεις, επιλέγουν την εργοδότηση
ατόμων με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών για την
κάλυψη μόνιμων θέσεων απασχόλησης.
Αυτές οι λογικές, που αφορούν αφενός τους «πειρατές» εργολάβους και αφετέρου την αγορά υπηρεσιών,
πρέπει να εγκαταλειφθούν γατί τορπιλίζουν τις υγιείς εργασιακές σχέσεις που θεωρούνται το κλειδί και
το προαπαιτούμενο για σωστή ποιοτική ανάπτυξη.
Την ίδια ώρα δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, πλήττοντας ταυτόχρονα τους συνεπείς
εργοδότες. Ως εκ τούτου, η στόχευση θα πρέπει να
είναι κοινή ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, γι’
αυτό καλούμε τον οργανωμένο εργοδοτικό κόσμο σε
συμπόρευση.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Ο

ι ατυχείς τοποθετήσεις της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά
με τις σχολικές εκδρομές στην Ελλάδα
και τις επισκέψεις μαθητών στα Φυλακισμένα Μνήματα ήταν αναμενόμενο ότι
θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων
από πολίτες και οργανωμένα σύνολα.
Δεν ξέρω αν η χρονική συγκυρία που
επέλεξε η κυρία Κουρσουμπά να θίξει
αυτά τα θέματα παραμονές της ολοκλήρωσης των συνομιλιών για το Κυπριακό είναι τυχαία ή όχι. Αυτό που ξέρω,
πολύ καλά μάλιστα, είναι πως αυτές οι

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
με κανέναν τρόπο με την προστασία
των δικαιωμάτων του παιδιού αλλά
αποτελεί πολιτική παρέμβαση, σε ευαίσθητα μάλιστα θέματα που αφορούν
αυτούς καθαυτούς τους εθνικούς
δεσμούς του Κυπριακού Ελληνισμού. Η
διοργάνωση μαθητικών εκδρομών στην
Ελλάδα είναι ευθυγραμμισμένη με την
πρόνοια του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που σαφώς λέει πως

• Η αιφνίδια προσήλωση της προς τον καινοφανή όρο της πολυπολιτισμικότητας σε βάρος των ακατάλυτων εθνικών αξιών, μόνο ζημιά
προκαλεί στη μαρτυρική Κύπρο και στον μαχόμενο λαό της

xenis.xenofontos@sek.org.cy

τα θέματα Παιδείας ανήκουν αποκλειστικά στην κάθε Κοινότητα και στη
συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελληνική.

τοποθετήσεις όταν προέρχονται από
ένα πολιτειακό αξιωματούχο, μόνον
θλίψη προκαλούν σε όσους σέβονται
τον εαυτό τους και την εθνική καταγωγή τους. Όμως ας καταπιαστούμε με τα
δύο περιστατικά τα οποία καταδεικνύουν τον κατήφορο της κυρίας Κουρσουμπά υπό την πολιτειακή της ιδιότητα.
Πρώτον. Αποφάνθηκε τις προάλλες ότι
«οι εκδρομές των μαθητών στην Ελλάδα
αντιβαίνουν τον χαραχτήρα των πολυπολιτισμικών σχολείων και έχουν εθνοκεντρικό χαραχτήρα που δεν συνάδει με
τις αρχές που η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού θέτει για την Εκπαίδευση». Φρονώ ότι αυτή η τοποθέτηση
της κυρίας Κουρσουμπά δεν σχετίζεται

Δεύτερον. Υπέδειξε πρόσφατα, πως
«είναι βλαπτική η επίσκεψη μαθητών
νηπιαγωγείου και δημοτικού στα Φυλακισμένα Μνήματα». Πραγματικά δεν
μπορώ να αντιληφθώ αυτήν την συλλογιστική της κυρίας Επιτρόπου η οποία
επιχειρεί να κρυβεί πίσω από την παιδική αθωότητα και την τρυφερή μαθητική ηλικία, προκειμένου να κάνει το
περίεργο καπρίτσιο της, εκτρεπόμενη
και πάλι από το Σύνταγμα που κατοχυρώνει κατά απόλυτο τρόπο την Ελληνικότητα της Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας της Κύπρου. Φυσικά την καλύτερη απάντηση στην κυρία Κουρσουμπά
έδωσε η δημόσια τοποθέτηση του
υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

Σ

τη συνάντηση γονέων κάποιου σχολείου τονίζει σε άρθρο της η Ισπανίδα PatriciaMorgadoTapia η Διευθύντρια
υπογράμμισε την υποστήριξη που πρέπει να προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους. Παρόλο που οι περισσότεροι
γονείς εργάζονταν, τους ζήτησε να
αφιερώσουν περισσότερο χρόνο με τα
παιδιά τους. Ξαφνιάστηκε, όταν ένας
πατέρας σηκώθηκε αθόρυβα και με ένα
ταπεινό τρόπο της είπε ότι δε βρίσκει
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

καθόλου χρόνο μέσα στην εβδομάδα να
ασχοληθεί με τον γιο του.«Όταν φεύγω
χαράματα για τη δουλειά μου, ο γιος
μου ακόμη κοιμάται μα και όταν επιστρέφω αργά το βράδυ στο σπίτι εκείνος είναι στο πρωτοῢπνι του».Της εξήγησε ότι έπρεπε να δουλεύει τόσο σκλη-

Κώστα Καδή πως η «διατήρηση της
ιστορικής
ταυτότητας
αποτελεί
κεντρικό στόχο της πολιτικής του

προσκύνημα στην Ελλάδα για γαλούχηση τους με τα οικουμενικά ιδεώδη του Ελληνικού Πολιτισμού. Η κυρία Κουρσουμπά, λοιπόν, έχει τεράστιο και ζωτικό έργο να επιτελέσει σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού τα οποία κατακρεουργούνται καθημερινά από απάνθρωπες πολιτικές και αδίστακτες οικονομικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, καλό είναι να
εστιάσει την προσοχή της προς την κατεύθυνση της προστασίας των
σφαγιαζόμενων ζωτικών δικαιωμάτων που άπτονται της ίδιας της
πνευματικής και υλικής επιβίωσης των παιδιών. Ο υπερβάλλον ζήλος
της για να αναγάγει σε μείζον θέμα της εποχής τον αφηρημένο νεοφανή
όρο της Πολυπολιτισμικότητας μόνο υποψίες προκαλεί για τις πραγματικές προθέσεις της, το ρόλο και την αποστολή της.

• Είναι κάποιες στιγμές που αξίζει να παραχωρείς τον χώρο που αρθρογραφείς για να φιλοξενήσεις σκέψεις ανθρώπων οι οποίες κατορθώνουν να ερεθίσουν κάποιες ευαίσθητες χορδές της ψυχής σου κάνοντας σε να συνειδητοποιούμε πως μικρές και ασήμαντες πράξεις μας ,είναι πολύ σημαντικές για
κάποιους άλλους ανθρώπους στον στενό οικογενειακό και φιλικό μας περίγυρο. Μια καλή κουβέντα, μια χειρονομία μπορεί να προσδώσει τόσο βάθος στην
επικοινωνία θέτοντας το λιθαράκι για ουσιαστικές σχέσεις που ενδεχομένως
να διατηρήσεις ολόκληρη ζωή.

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

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

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η επαφή
με χώρους που συμβάλλουν προς
αυτή την κατεύθυνση θεωρείται και
θεμιτή και επιβεβλημένη». Έχοντας
αυτά κατά νούν, πιστεύουμε βαθύτατα
ότι η κυρία Κουρσουμπά, προφανώς
τυφλωμένη από τους προβολείς της
Κυπριακής Συνείδησης τους οποίους
κατά καιρούς επειχειρούν κάποιοι ανιστόρητοι να ανάψουν στο μαρτυρικό
μας νησί, σκόπιμα ή μη αποφεύγει επιμελώς να ασχοληθεί με την κατά συρροήν παραβίαση βασικότατων δικαιωμάτων των Εγκλωβισμένων παιδιών της
Καρπασίας. Κι αν αναλογισθείς κανείς
ότι στο Κατεχόμενο Ριζοκάρπασο τα
Ελληνόπουλα της Κύπρου στερούνται το
θεμελιώδες δικαίωμα της Εκπαίδευσης,
τότε τι να πεί κανείς γιαυτούς που η
πολιτεία του έταξε να φυλάνε Θερμοπύλες.

Θεωρούμεν ότι είναι πολλαπλώς ωφέλιμο για τα Ελληνόπουλα της
Κύπρου να έρχονται σε επαφή με χώρους που ταυτίζονται με ακατάλυτες
αξίες και αιώνια ιδανικά που έκαναν βίωμα τους οι νεαροί ήρωες μαθητές του εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ.Είναι ύψιστο χρέος των
Ελληνοπαίδων της Κύπρου να συμμετέχουν σε εκδρομές –

Ο κόμπος της αγάπης

ρά για να μπορεί να συντηρεί την οικογένειά του. Αγωνιούσε και ο ίδιος από
καιρό για την κατάσταση που είχε
δημιουργηθεί και ένιωθε ενοχές. Για να
εξιλεωθεί, όταν έφτανε αργά το βράδυ
στο σπίτι φιλούσε τον γιο του, ενώ
εκείνος κοιμόταν και για να νιώσει την
παρουσία του έδενε έναν κόμπο στην
άκρη του σεντονιού με το οποίο σκεπαζόταν ο γιος του, και το έκανε με θρησκευτική ευλάβεια. Όταν ο γιος του
ξυπνούσε, ήταν σίγουρος ότι είχε δεχθεί
το φιλί του πατέρα και πως εκείνος όλη
τη νύχτα ήταν στο σπίτι και έτσι ένιωθε χαρούμενος και ασφαλής. Ο κόμπος

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

του σεντονιού ήταν το μέσο επικοινωνίας τους. Η Διευθύντρια έμεινε έκπληκτη στο άκουσμα της ευρηματικής
ιστορίας. Η έκπληξή της, όμως, έγινε
μεγαλύτερη, όταν πληροφορήθηκε ότι ο
γιος του ήταν από τους καλύτερους
μαθητές του σχολείου. Η ιστορία μας
παρακινεί να σκεφτούμε πολλούς
τρόπους με τους οποίους μπορούμε
να είμαστε παρόντες στη ζωή των
άλλων αλλά και να επικοινωνούμε
μαζί τους. Ο πατέρας αυτός βρήκε τον
δικό του απλό τρόπο, αλλά αποτελεσματικό. Και το σημαντικότερο είναι ότι
ο γιος του αντιλαμβανόταν, μέσα από

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

τον κόμπο της αγάπης, τι του έλεγε ο
πατέρας του. Μερικές φορές ανησυχούμε τόσο πολύ πώς να πούμε πράγματα
και ξεχνούμε το σημαντικότερο την επικοινωνία μέσα από το συναίσθημα.
Απλές κινήσεις, όπως ένα φιλί ή ένας
κόμπος στην άκρη ενός σεντονιού
σημαίνουν πολύ περισσότερα απ’ ότι
δώρα και κενές συγγνώμες. Είναι σημαντικό ότι νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους, αλλά το σημαντικότερο είναι να
το γνωρίζουν και να μπορούν να το
νιώθουν. Για να υπάρχει η επικοινωνία
αυτή είναι απαραίτητο να «ακούνε τη
γλώσσα της καρδιάς», γιατί στο θέμα
της αγάπης τα συναισθήματα πάντα
μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Ένα
φιλί, ως έκφραση της πιο αγνής αγάπης, είναι το γιατρικό στον πονοκέφαλο, στο γδάρσιμο του γόνατου, στον
φόβο του σκοταδιού. Οι άνθρωποι
μερικές φορές αδυνατούν να κατανοήσουν τη σημασία των πολλών λόγων,
αλλά ξέρουν να καταγράφουν μια χειρονομία αγάπης. Ακόμη κι αν αυτή η
χειρονομία Αγάπης είναι απλά ένας
κόμπος.

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τ

σιμεντώθηκε μέχρι το τέλος
του 2018 η εργατική ειρήνη
στην «Τσιμεντοποιϊα Βασιλικού
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ»
μετά την έγκριση της Μεσολαβητικής Πρότασης από τις
συντεχνίες και την εργοδοσία.
Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016,
ψήφισε ομόφωνα υπέρ της
πρότασης ευθυγραμμιζόμενη
πλήρως με την κοινή εισήγηση
των Κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ,
ΠΕΟ, ΔΕΟΚ.

• Οι εργαζόμενοι ενέκριναν τη Μεσολαβητική Πρόταση

• Τετραετής συμφωνία 2015 - 18 με μισθολογικές αυξήσεις
και παρεμφερή ωφελήματα, συνολικού μέσου όρου 12%, περίπου
• Ικανοποίηση στις τάξεις της ΣΕΚ και γενικότερα του συνδικαλιστικού κινήματος

Η ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η εγκριθείσα Μεσολαβητική Πρόταση που
αποτελεί τη νέα συλλογική συμφωνία Συντεχνιών και Τσιμετοποιίας Βασιλικού είναι η
πιο κάτω:
1. Διάρκεια Συλλογικής Σύμβασης
Η διάρκεια της Συλλογικής Σύμβασης να είναι
από την 1/1/2015 - 31/12/2018

α) Οι βαριάνοι 14%
β) Οι άλλοι εργαζόμενοι 10.5%.
Ο γενικός γραμματέας της

γενική γραμματεία της ΣΕΚ επισκέφθηκε το περίπτερο του «Ραδιομαραθωνίου απέναντι από το μέγαρο του
Κινήματος, καταθέτοντας την εισφορά
της.
Ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ.
Μάτσας δήλωσε ότι η ΣΕΚ στηρίζει
θερμά και έμπρακτα τον «Ραδιομαρα-

0,5%

1/3/2018

1,25%

4. Ταμείο Προνοίας
Το ταμείο Προνοίας να αυξηθεί ως εξής:

2. Προσαυξήσεις

1/5/2017

0,75%

Να παραχωρηθούν οι πιο κάτω προσαυξήσεις
όπως αυτές προβλέπονται στη συλλογική σύμβαση:

1/5/2018

0,2%%

γ) Για όσους βρίσκονται στην
κορυφή της κλίμακας τους, η
περίοδος από 1/1/2013 μέχρι
την 1/5/2016 δεν λογίζεται για
σκοπούς υπολογισμού της παροχής προσαύξησης.
3. Αυξήσεις
Να παρχωρηθούν οι πιο κάτω αυξήσεις σε όλο
Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
Γιαννάκης Ιωάννου (φωτο)
εξέφρασε την ικανοποίηση του
για την επίτευξη της νέας συλ-

Η ΣΕΚ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ «ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟ»
Η

1/3/2017

0,75% (δόθηκε)

β) Από 1/1/2018, επαναφέρονται οι προσαυξήσεις όπως
αυτές προβλέπονται στη συλλογική σύμβαση.

συνολικού ύψους 16%. Με την
νέα συλλογική συμωνία ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης για την τετραετία 2015 18, ουσιαστικά παίρνουν
πίσω:

το προσωπικό:

1/5/2016

α) Από 1/5/2017 για τους
εργαζόμενους που βρίσκονται
στις κλίμακες που ίσχυαν πριν
το 2014 να δοθεί το 75% των
προσαυξήσεων και για τους
εργαζόμενους που βρίσκονται
στις νέες κλίμακες, το 100% των
προσαυξήσεων.

Σημειώνεται ότι την τελευταία
τριετία, στο πλαίσιο των εργατικών παραχωρήσεων για
αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης οι εργαζόμενοι στην
Τσιμεντοποιϊα είχαν απώλειες
μισθών και ωφελημάτων

ότι η συλλογική σύμβαση
παγοποιήθηκε για δύο χρόνια,
1.1.13 - 31.12.14. Το 2015
πρόσθεσε, άρχισαν οι απευθείας διαπραγματεύσεις οι οποιές
κατέληξαν σε αδιέξοδο. Η διαφορά παραπέμφθηκε στην
Μεσολαβητική Υπηρεσία του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Τώρα με την υπογραφή της

ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΪΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Η νέα συλλογική συμφωνία
είναι τετραετούς διάρκειας
από 1/1/15 - 31/13/18 και
διαλαμβάνει αυξήσεις και
ωφελήματα σε όλο το προσωπικό συνολικού ύψους, 12%
κατά μέσο όρο. Οι αυξήσεις
κατέτος είναι 3.4% για τους
εργαζόμενους σε βάρδιες και

2.63% για το υπόλοιπο προσωπικό.

3

θώνιο και τους ιερούς σκοπούς που
υπηρετεί τονίζοντας ότι όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο
κόσμο για τους συμπάσχοντες συνανθρώπους μας. Έδωσε επίσης τα εύσημα
στο ΡΙΚ και τον Συνεργατισμό, άξιων
διοργανωτών του φετινού Ραδιομαραθωνίου.

5. Βάρδιες
α) Από 1/9/2015, με την εφαρμογή της 5ης ομάδας βάρδιας, το επίδομα βάρδιας να αυξηθεί
στο 15% για όλες τις βάρδιες (δόθηκε).
β) Στους εργαζόμενους που εργάζονταν στις 4
ομάδες πριν να εισαχθεί η 5η ομάδα να παρχωρηθούν τα εξής:
i) Με την υπογραφή 1,6% στο συνολικό μισθό
ii) 1/8/2017 να δοθεί 1,6% στο συνολικό μισθό.
γ) Θα συνεχίσουν οι συζητήσεις για τα προγράμματα εργασίας.
6. Ταμείο Υγείας
Από 1/9/2016, η εισφορά του εργοδότη στο
Ταμείο Υγείας να είναι τουλάχιστον €50 το μήνα
για κάθε εργαζόμενο.
7. Υπερωρίες
Από 1/11/2016 η πληρωμή των υπερωριών από
Δευτέρα έως Πέμπτη η οποία έχει τροποποιηθεί
στην «Κατ’ αρχή Συμφωνία για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης 2011 - 2014» να επανέλθει ως η συλλογική σύμβαση.

λογικής συμφωνίας, τονίζοντας ότι αυτή βρίσκεται μέσα
στους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος. Σημείωσε

ότι με τη συλλογική συμφωνία
εδραιώνεται η εργατική ειρήνη
σε ένα ζωτικό κλάδο της οικονομίας.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο

ι συντεχνίες οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ
αρχίζουν κοινή εκστρατεία με
σκοπό τη θωράκιση των συλλογικών
συμβάσεων στον ευρύτερο τομέα
των κατασκευών και διαφύλαξη των
εργατικών δικαιωμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, το γενικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων
ΣΕΚ σε συνεδρία του στις 27 Οκτωβρίου 2016 συζήτησε τρόπους για
εντατικοποίηση της προσπάθειας
και επίτευξη του τεθέντος στόχου.
Εκτιμά ότι η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Οικοδομική Βιομηχανία δικαιολογεί τη διεκδίκηση αυξήσεων μισθών και ωφελημάτων για βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων το
οποίο έχει πληγεί καίρια, μεσούσης
της κρίσης και της βαθιάς οικονομικής ύφεσης. Η εκστρατεία θα κορυφωθεί με επισκέψεις και συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς από συνδιακλιστικά στελέχη των κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ.
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Επιτήδειοι βρήκαν τρόπο να κλέβουν
προπληρωμένες κάρτες

250 νέες θέσεις σε Αστυνομία
και Πυροσβεστική

Σ

την Αστυνομία θα προκηρυχθούν μέσα στον
Νοέμβριο 210 θέσεις και για την Πυροσβεστική Υπηρεσία 40. Οι προσλήψεις ναμένεται
να γίνουν αρχές του νέου έτους. Οι υποψήφιοι
θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση και να
περάσουν όλες τις δοκιμασίες στη βάση νέων
κριτηρίων που προνοούνται σε κανονισμούς
που ψήφισε πρόσφατα η
Βουλη.

Με τα νέα κριτήρια που
εισάγεται η ψυχομετρική εξέταση, καταργείται το όριο ηλικίας στην πρόσληψη ειδικών αστυνομικών,
αυξάνεται το όριο της
ηλικίας για είσοδο στο
Σώμα από το 28ο στο
35ο έτος της ηλικίας και
καταργείται για τους ειδικούς και για τους εξειδικευμένους αστυνομικούς,
εκτός των χειριστών πλωτών και πτητικών μέσων.
Παρά την αρχική πρόθεση
της Βουλής για αλλαγή,
τελικά το ύψος των υποψηφίων αστυνομικών
παραμένει στο 1.60 για τις γυναίκες και στο
1.65 για τους άνδρες. Επίσης, καταργείται η
προφορική εξέταση, διαδικασία στην οποία
αποδίδεται το ρουσφέτι.
Σε δήλωσή του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς
Νικολάου, τόνισε ότι «θέλουμε να δώσουμε
σαφές μήνυμα ότι προσπάθεια και στόχος μας
είναι να εφαρμόσουμε όσο το δυνατό γίνεται
πιο αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια,
περιορίζοντας την υποκειμενική κρίση».

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κ

ρούσματα απόπειρας απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, σε σχέση με τη χρήση προπληρωμένων καρτών «Pay-Safe»,
παρατηρήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κύπρο. Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικό στις συναλλαγές του και
να καταγγέλλει άμεσα, στην Αστυνομία, τέτοιου είδους περιστατικά, που
πιθανών να περιέλθουν στην αντίληψή του.
Η «Pay-Safe» είναι μια ευρέως διαδεδομένη προπληρωμένη κάρτα, για
πληρωμές μέσω διαδικτύου. Μέσω
αυτής, μπορεί κανείς να πληρώσει
εύκολα και με ασφάλεια, για τις
συναλλαγές του εντός διαδικτύου,
χωρίς τη χρήση της πιστωτικής του
κάρτας ή του τραπεζικού του λογαριασμού.
Παρ’ όλη την ασφάλεια που προσφέρουν αυτές οι κάρτες, στους χρήστες
τους, το τελευταίο χρονικό διάστημα,
έχουν παρατηρηθεί νέα κρούσματα
απόπειρας απόσπασης χρημάτων,
με ψευδείς παραστάσεις, σε σχέση με
τις κάρτες αυτές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις
καταγγελίες που έχει δεχθεί η Αστυνομία, άγνωστος ή άγνωστοι, χρησιμοποιώντας κάρτες προπληρωμένης
τηλεφωνίας, χώρας του εξωτερικού,
επικοινωνούν τηλεφωνικώς, με
καταστήματα που παρέχουν προς
πώληση τέτοιου είδους κάρτες. Προ-

φασιζόμενοι ότι είναι τεχνικοί ή
διευθυντές ή εκπρόσωποι κάποιας
από τις εταιρείες διανομής καρτών
PaySafe στην Κύπρο, οι άγνωστοι
αναφέρουν ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα
έκδοσης των καρτών. Στη συνέχεια,
ζητούν από τα υποψήφια θύματα,

• Προειδοποιήσεις
της Αστυνομίας και
συμβουλές προς το κοινό
να
εκδώσουν
κάρτες από το
σύστημα
που
κατέχουν και να
τους
δώσουν
τους κωδικούς,
δήθεν για έλεγχο
και επιδιόρθωση
του προβλήματος. Υπόσχονται
μάλιστα, ότι μετά
από την επίλυση
του προβλήματος, θα δώσουν
πίσω, στα θύματα, ακυρωτικούς κωδικούς, για ακύρωση των πράξεών τους. Ωστόσο,
μόλις ο άγνωστος λάβει τους κωδικούς από το θύμα, τερματίζει την
συνομιλία και πλέον δεν ανταποκρίνεται.
Για σκοπούς προστασίας του κοινού,

η Αστυνομία καλεί όλους, να είναι
πάντοτε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις
συναλλαγές τους. Ιδιαίτερα συστήνει
στους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους
καταστημάτων, που παρέχουν προς
πώληση τέτοιου είδους κάρτες, να
μην εκδίδουν ποτέ κάρτες, μέσω
τηλεφώνου, για οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών, είναι καλό, να μεριμνήσουν για την άμεση πληροφόρηση του προσωπικού τους, αφού τα
περισσότερα θύματα τέτοιων υποθέσεων, ήταν υπάλληλοι υποστατικών.
Επίσης, η Αστυνομία καλεί το κοινό,

όταν αντιληφθεί τη διάπραξη τέτοιου αδικήματος, να καταγγέλλει
άμεσα το γεγονός, στον πλησιέστερο
Αστυνομικό Σταθμό ή το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της επαρχίας
του, δηλώνοντας τον αριθμό της
κάρτας που χρεώθηκε.

Νέου τύπου κλέφτες έχουν
εμφανισθεί στην πιάτσα

Φίλε καταναλωτή,

• Κτυπούν αυτοκίνητα έξω από κοιμητήρια
εν ώρα κηδείας

Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά την αγορά
προϊόντων δικαιούσαι με βάση
τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση

Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική γραμμή

1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη
βάση χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

T

ον τελευταίο καιρό τα κρούσματα κλοπών από
αυτοκίνητα σε κοιμητήρια είναι αρκετά συχνά. Η
Αστυνομία προειδοποιεί και συμβουλεύει το κοινό να
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου
να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο:
-Να μην αφήνει τσάντες, χαρτοφύλακες, κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, σε εμφανή
σημεία μέσα στο αυτοκίνητο, έστω και αν αυτό είναι
κλειδωμένο.
-Να μην αφήνει το αυτοκίνητό του σε λειτουργία, όταν
δεν είναι στη θέση του οδηγού.
-Να βεβαιώνεται ότι τα κλειδιά του αυτοκινήτου του,
τα έχει πάρει μαζί του.
-Να κλειδώνει πάντοτε τις πόρτες και να ανεβάζει τα
παράθυρα, ακόμα και αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο μπροστά από το σπίτι του.
-Να σταθμεύει πάντοτε το αυτοκίνητό του σε καλά
φωτισμένα σημεία. Τα σκοτεινά ή απόμερα σημεία
κάνουν ευκολότερο το έργο των κλεφτών.
-Να μην αφήνει ποτέ τα κλειδιά στη μηχανή ή στην
πόρτα, ακόμα και αν θα λείψει μόνο για 2 λεπτά.
-Να τοποθετεί συναγερμό στο αυτοκίνητό του.
-Να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο το γκαράζ του.
Γενικά το κοινό προτρέπεται να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και να συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία. Σε
περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε ύποπτη
κίνηση να ενημερώνει την Αστυνομία ή να επικοινωνεί
με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.
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Εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους για το μέλλον του Τραπεζικού
συστήματος η υπαγωγή του Συνεργατισμού
σε ξένα - ιδιωτικά
συμφέροντα

Επισημαίνεται ότι υπήρχαν
ατασθαλίες και κακοδιαχείριση
στους κόλπους του Συνεργατισμού, κυρίως εξ αιτίας ανεπαρκούς διοίκησης και εποπτείας. Σκάνδαλα εκατομμυρίων είναι ήδη υπό διερεύνηση
και αναμένεται να επιβληθούν
ποινές. Τα φαινόμενα αυτά
μετά την αναδιάρθρωση έχουν
εκλείψει, ή τουλάχιστον μειωθεί σημαντικά, αφού ο Συνεργατισμός σήμερα υπόκειται σε
αυστηρή και πολυεπίπεδη
εποπτεία. Σημειώνεται ότι ενώ
υπήρχαν κακοδιαχείριση και
ατασθαλίες στον Συνεργατικό
Πιστωτικό Τομέα, τα συναφή
δεδομένα στις τράπεζες ήταν
ασύγκριτα δυσμενέστερα.
Από το 2014 εφαρμόζεται με
επιτυχία το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συνεργατισμού και
οι βελτιώσεις σε αρκετούς
τομείς
λειτουργίας
είναι
αισθητές. Σημειώνεται, μεταξύ
άλλων, η πρόοδος που επιτεύχθηκε στις αναδιαρθρώσεις
καθώς και η μείωση των μη
εξυπηρετούμενων
δανείων.
Ταυτόχρονα όμως γίνονται
ενέργειες που παραπέμπουν σε
συμπόρευση με τις άλλες
εμπορικές τράπεζες. Ως αποτέλεσμα ο Συνεργατισμός μπορεί να απολέσει μέρος του
τοπικού και κοινωνικού του
χαρακτήρα - τον ακρογωνιαίο
λίθο στην επιτυχία του κινήματος. Παράλληλα, ελλοχεύει ο
κίνδυνος να χάσει ένα μεγάλο
μερίδιο της αγοράς που κατείχε εδώ και χρόνια.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
συμπεριλάμβανε επίσης ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού. Το κράτος, με την
παραχώρηση του κρατικού
ομόλογου €1,5 δις και το Ειδικό
Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης
με επιπρόσθετη ένεση ρευστότητας €175 εκατ. είναι πλέον οι
κύριοι μέτοχοι και ιδιοκτήτες

5

ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
• Η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει χωρίς δική της Τράπεζα διαμήνυσε το Κέντρο Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρουσιάζοντας μελέτη με τίτλο
«ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»

• Συνοπτική περιγραφή

Ο

Συνεργατισμός αποτελεί
έναν από τους βασικούς
πυλώνες της κυπριακής οικονομίας για περισσότερο από
100 χρόνια. Διαχρονικά ο
Συνεργατισμός διατηρεί ένα
τοπικό και κοινωνικό χαρακτήρα ενώ ταυτόχρονα είναι καθοριστικής σημασίας για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Η
ΣΚΤ κατέχει σήμερα το 19% της
αγοράς και το 42% των εγχώριων καταθέσεων και έχει διαθέσιμη ρευστότητα ύψους
€3,97 δις, χωρίς καμία εξάρτηση από τον ELA. 2
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Κειμένου Πολιτικής
που παρουσιάσθηκε
πρόσφατα από τους
Ανδρέα Θεοφάνους και
Νεόφυτο Επαμεινώνδα

της ΣΚΤ με συνολικό ποσοστό
ιδιοκτησίας πέραν του 99%. Οι
παλαιοί μέτοχοι/μέλη παραμερίστηκαν αφού έμειναν με το
ασήμαντο μερίδιο ιδιοκτησίας
κάτω του 1% (0,77%).
Ο τρόπος που έγινε η ανακεφαλαιοποίηση οδήγησε στην
ανατροπή της ιδιοκτησιακής
δομής του Συνεργατισμού.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Είναι σημαντικό να εξεταστούν
σφαιρικά όλα τα δεδομένα, οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες
έγινε η ανακεφαλαιοποίηση
καθώς και το τίμημα. Το κράτος στήριξε τη χρεοκοπημένη
Λαϊκή Τράπεζα χωρίς να απαιτήσει ως αντάλλαγμα οποιονδήποτε μερίδιο ιδιοκτησίας.
Στην περίπτωση του Συνεργατισμού επιβλήθηκε ο όρος
αυτός. Ουδέποτε παρουσιάστηκε οποιοδήποτε στοιχείο
για το πως καθορίστηκε η εκτίμηση της αξίας του Συνεργατισμού και ότι το €1,5 δις που
κατέβαλε το κράτος ήταν
όντως αντιπροσωπευτικό για
το 99% της ιδιοκτησίας της

πλέον η ΣΚΤ, ως το μοναδικό
καθαρά κυπριακό τραπεζικό
ίδρυμα, είναι σημαντικό να
αξιολογηθούν εναλλακτικές
προτάσεις εφ’ όσον η ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού θα
πλήξει το δημόσιον συμφέρον.
Η κυβέρνηση έχει ήδη τροχιοδρομήσει την ιδιωτικοποίηση
της ΣΚΤ, αφού μέχρι τον Ιούνιο

• Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα είναι το τελευταίο
εναπομείναν καθαρά κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα. Κατέχει
μια καθοριστικής σημασίας θέση στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα της χώρας και επιβάλλεται η διατήρηση της
ως μια καθαρά Κυπριακή τράπεζα
εξυπηρετούμενα. Ακόμη και να
γινόταν μια μορφή συμψηφισμού δάνειων, το κράτος θα
συνέχιζε να χρωστά στον
Συνεργατισμό περίπου €500
εκατ. Όμως κανένα σενάριο
συμψηφισμού δάνειων μεταξύ
του Συνεργατισμού και του
κράτους δεν λήφθηκε υπ’ όψιν.
Υπογραμμίζεται συναφώς ότι
ο Συνεργατισμός για χρόνια
δανείζει το κράτος με επιτόκιο
1,5%. Όταν όμως χρειάστηκε ο
Συνεργατισμός να δανεισθεί η
κυβέρνηση επέβαλε επιτόκιο
10%.
Η Βουλή ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο
στήριξης του Συνεργατισμού
κάτω από απειλές κουρέματος
καταθέσεων, παραβλέποντας
όμως ότι η κρατικοποίηση του
Συνεργατισμού θα προκαλούσε
την αντίδραση της Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού της ΕΕ. Στην

του 2020 πρέπει να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και να
αποκρατικοποιήσει τουλάχιστον το 75% του μεριδίου του
κράτους. Το ενημερωτικό δελτίο (Prospectus) έχει ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το κοινό θα μπορεί να
διεκδικήσει μόνο το 25% των
προσφερόμενων μετοχών ενώ
το υπόλοιπο 75% των προσφερόμενων μετοχών προορίζεται
συγκεκριμένα για «δυνητικούς
επενδυτές».
Λαμβάνοντας υπ όψιν τι πραγματικά έχει απομείνει από το
«Κοινό Κυπρίων», σήμα κατατεθέν της μεγαλύτερης κυπριακής τράπεζας, εύλογα δημιουργούνται αμφιβολίες κατά
πόσον η εξεύρεση ξένων επεν-

• Βασικός στόχος της
μελέτης είναι η αξιολόγηση της πορείας του
Συνεργατικού Πιστωτικού
Κινήματος και η κατάθεση
συγκεκριμένων εισηγήσεων για την περαιτέρω
πορεία του. Σημειώνεται
ότι το 2013 είχε συντριβεί
ο χρηματοπιστωτικός
τομέας της Κύπρου. Η
Λαϊκή Τράπεζα έχει κλείσει και οι δύο άλλες
μεγάλες πρώην κυπριακές
τράπεζες, Τράπεζα
Κύπρου και Ελληνική
Τράπεζα, ανήκουν ως επί
το πλείστον σε ξένους
επενδυτές. Η Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ)
είναι το μοναδικό καθαρά
κυπριακό τραπεζικό
ίδρυμα που έχει απομείνει

δυτών ήταν όντως η «σωτήρια
λύση» για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Ο Συνεργατισμός είναι το μοναδικό καθαρά
κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα
που έχει απομείνει στην Κύπρο.
Η παραχώρηση και του Συνεργατισμού σε ξένα-ιδιωτικά
συμφέροντα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους με αρνητικές
συνέπειες για το μέλλον του
τραπεζικού συστήματος της
Κύπρου.

ΛΥΣΗ
Το κράτος σκοπεύει να ιδιωτικοποιήσει τη ΣΚΤ έτσι ώστε να
εισπράξει την χρηματοδότηση €1,675 δις που έχει παραχωρήσει. Με τον ίδιο ζήλο οφείλει και η ΣΚΤ να απαιτήσει να
εισπράξει τα €2 δις από το κράτος και διάφορους κρατικούς
φορείς. Επίσης, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για
πώληση της ακίνητης περιουσίας και των εμπορικών δραστηριοτήτων του Συνεργατισμού, ενώ το κράτος δεν παρουσιάζει
το ίδιο ενδιαφέρον στην εξεύρεση πόρων έτσι ώστε να αποπληρώσει τα €2 δις οφειλές προς τη ΣΚΤ.

ΣΚΤ. Πέραν τούτου, το κράτος
θα μπορούσε να πάρει μικρότερο μέρος της ιδιοκτησίας του
Οργανισμού π.χ. 30% ή ακόμα
και 50%.

ουσία μόνοι μας δημιουργήσαμε το πρόβλημα και την ανάγκη
για από-κρατικοποίηση και
ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού.

Επιπρόσθετα,
αγνοήθηκε
παντελώς ότι το κράτος
(κεντρική κυβέρνηση και άλλοι
κρατικοί φορείς) χρωστούσαν
στον Συνεργατισμό συνολικά
περίπου €2 δις και ότι αρκετά
από τα εν λόγω δάνεια ήταν μη

Στην παρούσα συγκυρία ο στόχος της κυβέρνησης είναι να
προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση τουλάχιστον 75% του
καταβληθέντος
μετοχικού
κεφαλαίου της ΣΚΤ. Με τον
σημαντικό ρόλο που κατέχει

Προτείνεται η παγοποίηση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης της
ΣΚΤ για τουλάχιστον 5 χρόνια, τουλάχιστον μέχρι να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αποκατάστασης και επιστροφής των
μετοχών αυτών στους 400.000 μέλη-συνεργατιστές-μετόχουςκαταθέτες. Η Βουλή πρέπει να αντιληφθεί ότι το νομοσχέδιο
στήριξης του Συνεργατισμού δημιούργησε την ανάγκη για απόκρατικοποίηση, οδηγώντας σε μονόδρομο 5 ιδιωτικοποίησης. Η
λύση που προτείνουμε βασίζεται στον συμψηφισμό των κρατικών οφειλών προς τον Συνεργατισμό. Η θέση «άλλο το ένα
δάνειο άλλο το άλλο…» δεν ευσταθεί. Το κράτος μπορεί να
δανειστεί για να αποπληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του
έναντι του Συνεργατισμού, και η ΣΚΤ να επιστρέψει την κρατική χρηματοδότηση.
Καταληκτικά, επαναλαμβάνεται ότι η Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα είναι το τελευταίο εναπομείναν καθαρά κυπριακό
τραπεζικό ίδρυμα. Κατέχει μια καθοριστικής σημασίας θέση
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και επιβάλλεται η
διατήρηση της ως μια καθαρά κυπριακή τράπεζα.
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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑνΑΔ: Aνέφικτος ο στόχος
για απασχόληση 75-77%

Α

πομακρυσμένος ή καλύτερα ανέφικτος
θεωρείται ο Κυπριακός στόχος για
ποσοστό απασχόλησης 75% - 77% έως το
2020. Μελέτη της ΑνΑΔ σημειώνει ότι ο
στόχος για την απασχόληση πιθανό να
χρειαστεί να επανακαθοριστεί.
Το 2015, το ποσοστό απασχόλησης στην
Κύπρο έχει αυξηθεί στο 67,9% έχοντας βελτιωθεί οριακά σε σύγκριση με 67,6% το
2014.
Το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών
στην Κύπρο κυμαίνεται σε αισθητά ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό
των γυναικών.
Η μελέτη αναφέρει ότι το γενικό ποσοστό
απασχόλησης πληθυσμού 20-64 χρονών,
ως συνέ• Υποχώρηση ανεργίας πεια της
πρόσφατης
το 2015 2014 . Άνεργος
οικονομιένας στους τρεις νέους κής κρίσης,
παρουσίασε μεγάλη
μείωση και από το 2013 και μετά είναι
μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στους άνδρες, στα
νεαρά άτομα ηλικίας 15-24 χρονών και στα
άτομα με εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη
τριτοβάθμια και με εκπαίδευση μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια.
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η μελέτη καταγράφει βελτίωση της απασχόλησης σε όλες τις ομάδες ηλικιών κατά
το 2015. Παρόλο που η αύξηση της ανεργίας επηρέασε όλες τις ηλικιακές ομάδες,
εντούτοις το μεγαλύτερο με πολύ σημαντική
διαφορά ποσοστό ανεργίας, παρουσιάζεται στον πληθυσμό 15-24 χρονών, καθώς 1
στους 3 νέους ήταν άνεργος το 2015.
Η μελέτη της ΑνΑΔ επισημαίνει τη δραματική αύξηση του γενικού ποσοστού ανεργίας
πληθυσμού άνω των 15 χρονών, από το
2009 μέχρι το 2014 αφού τριπλασιάστηκε
ενώ το 2015, για πρώτη φορά μέσα σε αυτή
την περίοδο, κατέγραψε πτώση. Η ανεργία
έπληξε τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νεαρά
άτομα και στα άτομα με εκπαίδευση μέχρι
κατώτερη δευτεροβάθμια αλλά και με
εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια. Πρόσθετα, υπήρξε πολύ μεγάλη
αύξηση στον αριθμό των μακροχρόνια
ανέργων παρόλη τη μείωση μέσα στο 2015.
Επισημαίνεται ότι από το 2012 το ποσοστό
στην Κύπρο είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με
τη διαφορά να βρίσκεται στην ψηλότερη
τιμή της το 2014 (5,9%) ενώ το 2015 η διαφορά αυτή μειώθηκε στο 5,5%.
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Ν

έα επίθεση κατά του κράτους
πρόνοιας επιχειρείται στην Ελλάδα με «δράστη» αυτή την φορά την
Παγκόσμια Τράπεζα. Τραγικά θύματα, αν βέβαια περάσουν αυτές οι
πολιτικές θα είναι οι μικρομεσαίοι
νοικοκυραίοι.
Συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Τράπεζα,
επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους
εκπροσώπους
των
δανειστών θέμα μείωσης του αφορολόγητου
ορίου στα 5.000 ευρώ.
Αυτή κίνηση εντάσσεται
στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των προνοιακών επιδομάτων με
στόχο την εξοικονόμηση
0,5% του ΑΕΠ από τις
συνολικές δαπάνες για
προνοιακή πολιτική και
την καθολική εφαρμογή
του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) εντός του 2017.
Σύμφωνα με στοιχεία
που έχουν στη διάθεσή
τους οι εκπρόσωποι
των δανειστών από τις
διαπραγματεύσεις σε
τεχνικό επίπεδο, οι
δαπάνες αυτές αναμένεται να μειωθούν σε
1,85% του ΑΕΠ κατά το
τρέχον έτος και να φθάσουν μόλις το 1,46% το
2017.
Εάν οι εκπρόσωποι των
δανειστών επιμείνουν
στη μείωση των δαπανών κατά 0,5% του ΑΕΠ
κατ’ έτος, γίνεται αντιληπτό ότι οι
δαπάνες θα κατακρημνιστούν κάτω
από 1% του ΑΕΠ το 2017 και στο
0,83% το 2018.
Η πρόταση απορρίφθηκε από την
ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών
και Εργασίας τονίζοντας ότι το θέμα
του αφορολογήτου έκλεισε με την
προηγούμενη αξιολόγηση και δεν
συζητείται. Να σημειωθεί ότι το
Ταμείο, με στόχο την εξοικονόμηση
κονδυλίων για τους οικονομικά ασθενέστερους, πρότεινε στην πρόσφατη
έκθεσή του όχι μόνο μείωση του αφορολογήτου αλλά και νέες μειώσεις στο
ασφαλιστικό. Μια τόσο σημαντική
αναδιάρθρωση όπως αυτή της πρόνοιας είναι απαράδεκτη καθώς στηρίζεται στη λογική της αναδιανομής

√ Στο στόχαστρο της Παγκόσμιας Τράπεζας οι δαπάνες
των προνοιακών πολιτικών
√ Αντιδρά η κυβέρνηση καθώς
αναδιανέμεται το εισόδημα
από τους μικρομεσαίους
στους χαμηλόμισθους

από τους χαμηλόμισθους στους
πλέον φτωχούς, υποστηρίζει η
κυβέρνηση. Και αυτό γιατί μια πιθανή μείωση στο αφορολόγητο, εκτός
από τα διαθέσιμα εισοδήματα των
μισθωτών, θα μείωνε δραματικά και
τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων που συνδέονται εισοδηματικά
με το αφορολόγητο όριο. Παράλληλα,
στο μικροσκόπιο της Παγκόσμιας
Τράπεζας έχουν μπει περίπου 30 από
τα συνολικά 200 επιδόματα που
καταβάλλονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της (σύμφωνα με το υπουργείο, δεν ξεπερνούν τα 115), και αφορούν κυρίως φοροαπαλλαγές, όπως
αυτές για ιατροφαρμακευτική κάλυψη
εκτός δημόσιου συστήματος υγείας.
Στο μεγάλο «αγκάθι» της αναδιάρθρωσης των προνοιακών επιδομάτων

η κυβέρνηση θέτει επί τάπητος πέντε
μεταρρυθμίσεις που εκτιμάται ότι θα
δημιουργήσουν ένα νέο, διαφανές
τοπίο στην άσκηση προνοιακής πολιτικής και στη διαχείριση των επιδομάτων. Αιχμή, της κυβερνητικής διαπραγματευτικής θέσης με τους δανειστές, είναι η ενιαία βάση δεδομένων
για όλα τα επιδόματα, που ήδη λει-

τουργεί, αλλά και η δημιουργία ενός
γεωπληροφοριακού
συστήματος
βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται απευθείας [online ] έλεγχος σε όλη
την κεντρική διοίκηση, ενώ σχεδιάζεται και η μετατροπή του ΟΓΑ σε ενιαία
αρχή πληρωμών, με στόχο στο άμεσο
μέλλον να αναλάβει και την καθολική
απονομή των επιδομάτων.
O πρώτος κύκλος στη διαπραγμάτευσης με τους δανειστές έκλεισε την
περασμένη Πέμπτη με εργασιακά,
ασφαλιστικό και δημοσιονομικά. Οι
δανειστές επιμένουν για αλλαγές στο
συνδικαλιστικό νόμο, ενώ διαφωνούν
και με την επαναφορά του παλαιού
συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Σε απαράδεκτα ύψη η τιμή της βενζίνης
• Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών: «Οι εταιρείες πετρελαιοειδών παίζουν με τη νοημοσύνη μας»

Ο

ι νέες αυξήσεις που επιβλήθηκαν
στις τιμές των καυσίμων και
μάλιστα σε μία περίοδο όπου οι τιμές
του πετρελαίου διεθνώς έχει σημειώσει πτώση προκάλεσε την έντονη
αντίδραση της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών.Η Ένωση προβαίνει σε
καταγγελίες για αυξήσεις σε δυο
μέρες, σε όλες τις τιμές άνω των
συνολικά πέντε σεντ και διερωτάται
τι έγιναν οι μελέτες των εμπειρογνωμόνων για διαφάνεια στις τιμές τιμο-

λογίων εισαγωγής, ημερομηνίες εισαγωγής φορτίων, αποθέματα κεντρικά
και στα πρατήρια τόσο κατά τις
αυξήσεις, όσο και κατά τις μειώσεις
τιμών κλπ.
“Οι εταιρείες συνεχίζουν να παίζουν
με τη νοημοσύνη και την υπομονή των
καταναλωτών με γρήγορες και πρόωρες μεγάλες αυξήσεις και με σπάνιες
πολύ αργές και ελάχιστες μειώσεις”
αναφέρεται στην ανακοίνωση.Η
Ένωση καλεί όλους τους αρμόδιους

φορείς και τις κρατικές υπηρεσίες να
παρέμβουν προς όφελος των καταναλωτών και των φορολογουμένων.
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T

ην 28η Οκτωβρίου 1940, η
Ελλάδα με έναυσμα το ΟΧΙ του
πρωθυπουργου Ιωάννη Μεταξά το
οποίο εξέφραζε το σύνολο του
λαού, εισήλθε στον Πόλεμο παρά
το πλευρό των συμμάχων. Την ίδια
ώρα ο Κυπριακός λαός που διψούσε για Ελευθερία κι Εθνική Δικαίωση διατράνωσε χωρίς δεύτερες σκέψεις
την βούληση του να συμμετάσχει στον
κοινό αγώνα για την προάσπιση της
ελευθερίας του κόσμου. Οι Άγγλοι αποικιοκράτες υποδέχθηκαν με ευχαρίστηση
τη στάση αυτή των Κυπρίων.

ΕΠΟΣ 1940 – Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

H Κύπρος ψυχή τε και σώματι στο
πλευρό του Ελεύθερου Κόσμου
• Στο έπος του 40 μεγαλούργησε η αγάπη των Ελλήνων Κυπρίων
για την Ελλάδα και την εθνική ελευθερία
πον».
Οι κύπριοι φοιτητές που
κατατάχτηκαν τότε ως
εθελοντές στον Ελληνικό
Στρατό απευθείας, υπηρετούσαν στο Σύνταγμα
Ευζώνων. Οι μισοί Κύπριοι
ήταν στον 3ο λόχο και οι
άλλοι μισοί στον 11ο. Εκείνη την περίοδο βρίσκονταν
στο Τεπελένι και από τις 9
μέχρι τις 29 Μαρτίου διε-

ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Το βρετανικό ραδιόφωνο και οι Βρετανοί επίσημοι δεν έπαυαν να πλέκουν το
εγκώμιο της Ελλάδας και των Ελλήνων
της Κύπρου. Οι αποικιοκρατικές αρχές
είχαν αναρτήσει τεράστιες πινακίδες
έξω από τα αγγλικά στρατολογικά γραφεία του νησιού, που καλούσαν τους
Κυπρίους «να πολεμήσουν διά την
Ελλάδαν και την Ελευθερίαν» και έλεγαν
χαρακτηριστικά: «πολεμώντας για την
ελευθερία των λαών, πολεμάτε για την
δική σας ελευθερία». Περισσότεροι από
τριάντα χιλιάδες Έλληνες Κύπριοι
κατατάχθηκαν στο στρατό και πολέμησαν σε όλα σχεδόν τα μέτωπα.
Από την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου
πολέμου ιδρύεται στην Κύπρο το
«Κυπριακό Σύνταγμα Στρατού». Το
«Κυπριακό Σύνταγμα» αποτελείτο από
λόχους, μονάδες μηχανοκίνητης μεταφοράς, μονάδων κινητών πλυντηρίων
και Τεχνικών Μηχανικών και λίγο αργότερα εντάχθηκε και ένα τάγμα Πεζικού.
Η εφημερίδα των Αθηνών «Εστία» γράφει στις 29 του Νοέμβριου το 40: «είναι
τόσος ο ενθουσιασμός του Κυπριακού
λαού ώστε και ο ψυχρότερος να μην
μπορεί να μένει ασυγκίνητος. Εθελονταί
κατά εκατοντάδας παρουσιάζονται στο
Ελληνικόν Προξενείον, πλούσιοι, πτωχοί, άνθρωποι κάθε τάξεως, άνδρες και
γυναίκες προσφέρουν ότι έχουν, ότι
ημπορούν δια τον Ελληνικόν Αγώνα».

Βγήκαν από τα χέρια τα δακτυλίδια, οι
χρυσές βέρες, τα βραχιόλια και τα
ρολόγια. Βγήκαν, επίσης, οι χρυσοί
σταυροί, τα σκουλαρίκια και τα άλλα
κοσμήματα. Φτωχοί αγρότες πούλησαν
το βιός τους για την πατρίδα, έγιναν
παρελάσεις, σημαιοστολισμοί, δοξολογίες, γιορτές, με αποκορύφωμα την
έκκληση της Εκκλησίας για εγγραφή
εθελοντών να υπηρετήσουν στον Ελληνικό Στρατό.

Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, στις
15 του Γεννάρη το 41, μετέδωσε: «Πληροφορούμεθα εκ Κύπρου ότι το ποσόν
των εράνων υπέρ του Εθνικού Αγώνος
ανήλθε εις 70 χιλιάδες λιρών ήτοι 40
εκατομμύρια δραχμές περίπου. Συντάγματα ολόκληρα εθελοντών αναμένουν
πλοία δια να αναχωρήσουν, όπως
πολεμήσουν εις το Αλβανικόν Μέτω-

Το βροντερό ΟΧΙ του Ελληνικού λαού
μέσω του Ιωάννη Μεταξά ενάντια στον
Μουσολίνι, απηχούσε τα αισθήματα
ολόκληρου του Ελληνισμού, καθώς και
οι νικηφόρες μάχες του Ελληνικού Στρατού που ακολούθησαν, πήραν τη μορφή
εθνικού ψυχικού συναγερμού στην
Κύπρο. Η συμπαράσταση προς τη
μαχόμενη πατρίδα κατά το Βορειοηπειρωτικό Έπος του 1940 υπήρξε ποικιλόμορφη.
Διενεργήθηκαν χιλιάδες έρανοι. Στις
κουβέρτες που απλώνονταν στις εκκλησιές έπεφταν τα πρώτα γρόσια και οι
πρώτες χρυσές λίρες, ανάλογα με την
οικονομική δυνατότητα του καθενός.

ελληνοϊταλικού πολέμου. Υπήρξαν
πολλές απώλειες από την Ελληνική
πλευρά αλλά τελικά νικήσαμε και ο
Μουσολίνι έφυγε ντροπιασμένος.
Μεταξύ των πεσόντων ήταν και δύο
Κύπριοι, ο Βαρνάβας Σιερίφης και ο
Λουκής Λιασίδης.
Στους φάκελους του Φόρεϊν Όφις αναφέρονται μεταξύ άλλων για τον αγώνα
των Κυπρίων: «χωρίς την ακούραστη
βοήθεια, σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των Κυπρίων ημιονοδηγών,
πολλές από τις επιχειρήσεις που κατέληξαν σε επιτυχίες κατά της Ιταλίας ή
θα έπαιρναν πολύ περισσότερο χρόνο ή
πιθανόν να μην επιχειρούνταν καθόλου».
Οι Κύπριοι αγωνιστές που πολέμησαν
σε περισσότερες από 23 χώρες με τόλμη
και σθένος τιμήθηκαν από παντού.
Μελέτες πλέον δείχνουν πως η «μικρή»
κατα τα άλλα Κύπρος, είχε μια «Τεράστια» συμμετοχή και
τη μεγαλύτερη κατα
αναλογια πλυθησμού
από όλες τις αλλαες
χώρες του κόσμου.
Γύρω
στους
600
Κύπριους που έπεσαν
νεκροί στα πεδία των
μαχών
βρίσκονται
θαμμένοι σε 56 στρατιωτικά κοιμητήρια 17
χωρών στην Μέση
Ανατολή, στην Αφρική,
στην Ελλάδα και την
Ευρώπη γενικότερα.
Επίσης, 2.500 Κύπριοι
αιχμαλωτίστηκαν, οι
περισσότεροι
στην
Ελλάδα, και κρατήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης: έξι
στη Γερμανία κι ανά ένα σε Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία, Γιουγκοσλαβία και Ιταλία.
Από τους αιχμαλώτους, ορισμένοι
πέθαναν από στερήσεις, κακουχίες και
σκληρές συνθήκες εργασίας, ενώ άλλοι
εκτελέστηκαν.

Υπέρτατη ανάγκη η επίσκεψη των μαθητών
στα Φυλακισμένα Μνήματα

ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ «ΡΟΙΤΕΡ»
Ανταποκριτής του πρακτορείου «Ρόιτερ» περιγράφει το κλίμα που επικρατούσε: «Εις ολόκληρον την Κύπρον επικρατεί αφάνταστος ενθουσιασμός, αφ’
ης στιγμής που ελήφθη η είδησις ότι η
Ελλάς απεφάσισε να αμυνθή δια των
όπλων εις την ιταλικήν επίθεσιν. Εις
ολόκληρον την νήσον υψώθησαν ελληνικαι σημαίαι. Μέγα πλήθος συγκεντρώθη προ του ελληνικού προξενείου
της Λευκωσίας και έψαλλε ελληνικούς
ύμνους… Εις το Προξενείον της Λευκωσίας κατά πυκνά μάζας προσέρχονται
ευσταλείς Κύπριοι, ζητούντες να αποσταλούν εις την Ελλάδα όπως υπηρετήσουν εις τας τάξεις του Ελληνικού
Στρατού».

ξάγονταν πολύ σκληρές μάχες με τους
Ιταλούς. Ήταν η περίοδος που έγινε η
επίθεση του Μουσολίνι της οποίας
ηγείτο ο ίδιος. Ο Μουσολίνι, για θέμα
γοήτρου, παρέταξε απέναντι μας ισχυρότατες δυνάμεις και εκεί διεξήχθησαν
σκληρές μάχες, που θα πρέπει να ήταν
οι σκληρότερες καθ’ όλη τη διάρκεια του

7

Τ

ο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού συγχαίρει τον υπουρανθρωπότητας.
γό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή για την εθνοΗ κυρία Κουρσουμπά έχει μεγάλο έργο να επιτελέσει σε σχέση
πρεπή δημόσια απάντηση του προς την Επίτροπο Προσταμε τα δικαιώματα του παιδιού τα οποία κατακρεουργούνται
σίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία θεωρεί βλαπτικαθημερινά από απάνθρωπες πολιτικές και κερδοσκοπικές
κή την επίσκεψη των μαθητών του δημοτικού στα Φυλακιπρακτικές και ως εκ τούτου καλό είναι να εστιάσει την προσμένα Μνήματα. Το Ινστιτούτο με
σοχή της στην κατεύθυνση αυτή. Ο
ανακοίνωση του συμφωνεί με την
υπερβάλλον ζήλος της που θέλει να
• Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
τοποθέτηση Καδή πως η «διατήρηση
αποτρέπει τους μαθητές να επισκέσυγχαίρει την εθνοπρεπή
της ιστορικής ταυτότητας αποτελεί
πτονται τους ιερούς κι εθνικούς
κεντρικό στόχο της πολιτικής του
στάση του υπουργού Παιδείας
χώρους μόνον ζημιά προκαλούν στην
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
στην κοινωνία και την μαχόμενη
και Πολιτισμού.
και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η επαφή
Κύπρο, σε δύσκολες μάλιστα στιγμές
• Επιζήμιες οι συστάσεις
με χώρους που συμβάλλουν προς
για τον Κυπριακό Ελληνισμό, κατατης Λήδας Κουρσουμπά
αυτή την κατεύθυνση θεωρείται και
λήγει η ανακοίνωση.
θεμιτή και επιβεβλημένη».
Τη στάση της κ. Κουρσουμπά επέκριΘεωρούμεν ότι είναι πολλαπλώς ωφέλιμο για τα Ελληνόναν με δριμύτητα και οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55 - 59.
πουλα της Κύπρου να έρχονται σε επαφή με χώρους οι οποίοι έχουν σχέση με διαχρονικές αρχές, ακατάλυτες αξίες και
αιώνια ιδανικά που έκαναν βίωμα τους και για τα οποία
θυσιάσθηκαν οι ήρωες του εθνικοαπελευθερωτικού μας
ΕΟΚΑ, σημειώνει η ανακοίνωση.
Η επίσκεψη μαθητών στο χώρο των φυλακισμένων μνημάτων και της αγχόνης, προβάλλει ως αδήριτη προκειμένου το
σχολείο να επιτύχει στο στόχο του να καλλιεργήσει το σεβασμό στις εθνικές αξίες, την ιστορία και την Ελληνική μας
παράδοση. Ως Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού καλούμεν
τον Υπουργό Παιδείας να συνεχίσει αταλάντευτα την εθνοπρεπή του στάση που αποσκοπεί στη γαλούχηση των παιδιών και της νεολαίας με τα οικουμενικά ιδεώδη του Ελληνικού Πολιτισμού και τα οποία έγιναν κτήμα της πολιτισμένης
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Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
σε τακτική του συνεδρία την
1η Νοεμβρίου 2016 συζήτησε
σε βάθος τα οργανωτικά και
οικονομικά αποτελέσματα του
2016. Επίσης καταπιάστηκε με
τα καίρια εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Διεξήχθηκε εποικοδομητικός διάλογος και εξήχθησαν χρήσιμα
συμπεράσματα. Στην εισαγωγική του ομιλία ο γ.γ. Ανδρέας
Φ. Μάτσας σήμανε ένα νέο
ξεκίνημα των ελεύθερων συνδικαλιστών που θα δίνει όραμα
και προοπτική στους εργαζόμενους και το σύνολο της κοινωνίας.
Το Γενικό Συμβούλιο:
• Διαπιστώνει πως η κυπριακή
οικονομία άρχισε να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και γιαυτό η κυβέρνηση θα

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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παραμένουν εκτεθειμένοι οι
εργαζόμενοι και να καλούνται
να πληρώσουν την ίδια φορολογία δύο φορές.

να συμβάλει εποικοδομητικά
στην ομαλή ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων που
λήγουν το τέλος του 2016.
• Τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης περαιτέρω νομοθετικών
μέτρων από την πλευρά της
πολιτείας για προστασία των
εργασιακών δικαιωμάτων και
πάταξη κάθε μορφής εργασιακής εκμετάλλευσης.
• Χαιρετίζει την έναρξη κοινωνικού διαλόγου από την
υπουργό Εργασίας για επαναφορά της ΑΤΑ, υπογραμμίζοντας πως, η επανεκκίνηση της
θα πρέπει να γίνει χωρίς να
δημιουργηθούν οποιεσδήποτε

√ Ώρα να αναδείξουμε τον σημαίνοντα
ρόλο του ελεύθερου συνδικαλισμού
πρέπει να προχωρήσει σε πιο
δραστικές αναπτυξιακές πολιτικές έτσι που να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις
εργασίας προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία και
να στηριχτούν οι χιλιάδες
συμπολίτες μας που παραμένουν στην ανεργία και κυρίως
οι νέοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
• Υπογραμμίζει ότι η πολιτική
διεκδικήσεων της ΣΕΚ στοχεύει
στη σταδιακή επαναφορά
μισθών και άλλων παρεμφερών ωφελημάτων στα προ
κρίσης επίπεδα. Θεωρεί ότι
είναι χρέος του επιχειρηματικού κόσμου σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης

μειώσεις στους μισθούς των
εργαζομένων και να διασφαλίζει τη χρησιμότητα του
θεσμού.
• Επαναβεβαιώνει την αυστηρή
προσήλωση του στην ανάγκη
λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) και χαιρετίζει
την πρόσφατη απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου για
την έγκριση των νομοσχεδίων
που αφορούν την εφαρμογή
του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση
των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
• Αναμένει από τον υπουργό
Οικονομικών να καλέσει το
συνδικαλιστικό κίνημα σε κοινωνικό διάλογο με στόχο,
πάντοτε στα πλαίσια των
οικονομικών δυνατοτήτων του

τόπου, το σχεδιασμό και την
υλοποίηση μιας γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης προς
την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής του εθνικού
εισοδήματος.

χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή η
αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας στη
βάση της συνεννόησης που
έγινε με τον υπουργό Οικονομικών.

• Εκφράζει την ανησυχία του
για τη χαμηλή παραγωγικότητα που παρατηρείται στην
Κύπρο και καλεί τόσο την
κυβέρνηση όσο και τους εργοδότες μέσα από διάλογο με το
συνδικαλιστικό κίνημα, να
εκπονήσουν πολιτικές για
αύξηση της.

• Οφείλει το Υπουργείο Οικονομικών να προωθήσει την
τροποποίηση της νομοθεσίας
για το φόρο εισοδήματος έτσι
που να προστατεύονται οι
εργαζόμενοι για τους οποίους
ενώ οι εργοδότες αποκόπτουν
τη φορολογία από το μισθό
τους δεν την καταβάλουν στο
κράτος, με αποτέλεσμα να

• Απαιτεί όπως προωθηθεί

• Εισηγείται όπως μέσα από
τροποποίηση της υφιστάμενης
νομοθεσίας προστατευτούν τα
δικαιώματα των εργαζομένων
σε περίπτωση αφερεγγυότητας
των εργοδοτών όταν διορίζεται διαχειριστής αντί εκκαθαριστής για ρύθμιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των
εταιρειών που τερματίζουν τη
δραστηριότητα τους.
Η απόφαση του γενικού συμβουλίου θα δημοσιευτεί στην
επόμενη έκδοση της εφημερίδας μας.

Επιβεβλημένη η ενεργότερη εμπλοκή του Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων στη διασφάλιση των δικαιωμάτων εργαζομένων

Σ

ε μια ευαίσθητη περίοδο για τα εργασιακά ζητήματα όπου λήγουν αρκετές συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων, η γραμματεία της ΣΕΚ με επικεφαλή τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα συναντήθηκε την
περασμένη εβδομάδα με τη διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Μαρίνα Ιωάννου.
Η γραμματεία της ΣΕΚ ζήτησε την ωφελιμότητα που
θα έχει στην κοινωνία η ενεργότερος εμπλοκή του
Τμήματος στην ενημέρωση των εργαζομένων για τα
δικαιώματα τους και την θωράκιση τους μέσα από
την ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

• Συνάντηση γενικής γραμματείας ΣΕΚ
με τη διευθύντρια του Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων

Η κ. Ιωάννου επιβεβαίωση την προσήλωση του Τμήματος στις αρχές του Κοινωνικού Διαλόγου μέσα
από τον οποίο επιλύονται σημαντικές εργασιακές
διαφορές. Θα πράττουμε ότι είναι δυνατόν, τόνισε,
για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε προς τον πολίτη, έτσι ώστε το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων να αποτελεί πρότυπο στον
τομέα αυτό.

Η ΣΕΚ, πρόσθεσε, απέδειξε διαχρονικά τη σύνεση
και την υπευθυνότητα υπηρετώντας με αποφασιστικότητα τους εργαζόμενους που αποτελούν
την ατμομηχανή της οικονομίας.

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας επεσήμανε πως το
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχει να επιτελέσει
σημαντικότατο ρόλο στη διατήρηση ενός καλού
εργασιακού κλίματος που αποβαίνει προς όφελος
των εργαζομένων και ολόκληρης της κοινωνίας.

Την γραμματεία της ΣΕΚ αποτελούν, ο γγ του
Κινήματος, Α. Φ. Μάτσας, ο αγγ Μιχάλης Μιχαήλ,
ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης, ο
γενικός ταμίας Σάββας Κούλας και ο Ελισαίος
Μιχαήλ γραμματέας διεθνών σχέσεων.
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Ο

εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι
στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή
συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων ενδυναμώνοντας την κοινωνική
αλληλεγγύη και συνοχή.

οποία το κράτος δεν μπορεί να συμπληρώσει.
Από πλευράς ηγεσία του Κινήματος τονίστηκε η θέληση
για ενίσχυση και συνεργασία του θεσμού του Επιτρόπου

Εθελοντισμού ενώ παράλληλα ενημέρωσαν για το πεδίο
δράσης της οργάνωσης στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η θέση αυτή εκφράστηκε στη πρόσφατη συνάντηση της
γενικής γραμματείας της ΣΕΚ στα γραφεία του Κινήματος με τον Επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη
στο πλαίσιο των επαφών με αξιωματούχους του κράτους.
Στη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για τον θεσμό
του εθελοντισμού που αποτελεί μια μορφή άμισθης
εργασίας η οποία ουσιαστικά αναπληρώνει κενά τα

Γενικές συνελεύσεις στις δασικές περιφέρειες

Προτεραιότητα της ΟΕΔΚΥ-ΣΕΚ η ασφάλεια
και η υγεία των εργαζομένων του Τμήματος Δασών

Ψ

ηλά στις προτεραιότητες
της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ)
τίθεται η ασφάλεια και η υγεία
των εργαζομένων του Τμήματος Δασών που είναι προστάτες των δασών μας. Η θέση
αυτή διατυπώθηκε μεταξύ
άλλων από τον γγ της Ομοσπονδίας ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργο
Κωνσταντίνου στο πλαίσιο
των γενικών συνελεύσεων του
ωρομίσθιου κυβερνητικού προ-

σωπικού
Δασών.

του

Τμήματος

Ο γγ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ στις Δασικές Περιφέρειες είχε την ευκαιρία, στο πλαίσιο των κοινών
γενικών συνελεύσεων που
πραγματοποιήθηκαν με την
ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ άκουσε δια
ζώσης τα προβλήματα των
εργαζομένων και αντάλλαξε
απόψεις και εισηγήσεις για τον
τρόπο επίλυσης τους

Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντίνου
ενημέρωσε για όλα τα θέματα
που αφορούν το προσωπικό
του Τμήματος Δασών και τυγχάνουν χειρισμού από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα

θέματα ασφάλειας του προσωπικού, στην εκπαίδευση και
την επαγγελματική κατάρτιση.
Τονίστηκε η ανάγκη για καλλιέργεια υψηλού επαγγελματισμού στο Τμήμα Δασών για να
μπορεί να ανταποκρίνεται

√ Ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου εξέτασε δια ζώσης
τα προβλήματα του προσωπικού

αποτελεσματικά στη δύσκολη
και επικίνδυνη αποστολή του.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα
που αφορούν τα ωράρια απασχόλησης, τις αμοιβές, την
στελέχωση καθώς και την ανέλιξη. Εκλέγησαν αντιπρόσωποι
ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία και ο συντονισμός με
σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση όλων των
θεμάτων του αφορούν το προσωπικό.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΡΟΟΔΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΡΟΟΔΟΣ
ΠΑΦΟΣ

ΠΑΦΟΣ
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΚ)

Σ

την Κύπρο υπάρχει αδήλωτη εργασία σε αρκετούς
τομείς της οικονομίας. Το
φαινόμενο βέβαια δεν είναι
κυπριακό. Αδήλωτη εργασία
υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην παγκόσμια
οικονομία.
Πρόκειται για ένα απαράδεκτο
φαινόμενο γιατί αφενός υπάρχει σοβαρή εκμετάλλευση της
ανθρώπινης εργασίας και
αφετέρου αποτελεί σοβαρή
απώλεια πόρων από τα κοι-

Του Χρίστου Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

νωνικά ταμεία.
Στην Κύπρο εκτιμάται πως το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει σημαντική απώλεια
εσόδων που φθάνει περίπου
τα €40 εκ. για το 2011.
Η ΣΕΚ, όπως και το υπόλοιπο
συνδικαλιστικό κίνημα, εκφράζει την απαρέσκεια του γι’
αυτή την κατάσταση και κατ’
επανάληψη ζήτησε τη λήψη

Ακτινογραφία της αδήλωτης εργασίας

τούμενους εκ των οποίων οι
1265 ή ποσοστό 16.20% ήταν
αδήλωτοι.

ανέρχεται στα 421813 άτομα,
εκ των οποίων 370743 είναι οι
απασχολούμενοι και 51070 οι
άνεργοι.

αδήλωτοι, ενώ σε έλεγχο που
έγινε σε 358 αλλοδαπούς
εργαζόμενους οι 146 ή ποσοστό 40.78% ήταν αδήλωτοι.

Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων βρέθηκαν και 52
παράνομοι εργαζόμενοι.

Μικτά κλιμάκια κρατικών υπηρεσιών διεξάγουν συχνές επιθεωρήσεις, υπό τη γενική
ευθύνη και εποπτεία του Τμή-

Στην οικοδομική βιομηχανία
έγινε επίσης έλεγχος σε 2366
εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους και προέκυψε πως 74 ή

κή πληρωμή εισφορών έξι
μηνών για όσους εργοδότες
παρανομούν, (γ) υποχρέωση
των εργοδοτών να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στοιχεία των νεοπροσληφθέντων πριν την
έναρξη της απασχόλησης τους
και (δ) να διατηρούν οι εργοδότες ηλεκτρονικό αρχείο για το
σύνολο του προσωπικού που
απασχολούν.
Η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου διευκρίνισε ότι
στόχος του υπουργείου δεν
είναι η επιβολή προστίμων,
αλλά η διασφάλιση της δήλωσης της εργασίας ώστε να
προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Η ΣΕΚ, δια του γενικού της
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα,
χαιρέτισε το νομοσχέδιο και
είπε ότι, αυτό βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση.
Πέραν τούτου η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, η ηλεκτρονική διασύνδεση αρμοδίων κρατικών

Όσον αφορά τους εργοδότες
και τους αυτοεργοδοτούμενους
έγιναν παγκύπρια 3748 επιθεωρήσεις και προέκυψαν 127
αδήλωτοι, ποσοστό 3.38%.

• Στη Ξενοδοχειακή βιομηχανία η κατάσταση απεικονίζεται στον πιο κάτω πίνακα:
Ελληνοκύπριοι

Τουρκοκύπριοι

Κοινοτικοί

Αλλοδαποί

Ελέγχθησαν

405

93

466

41

Αδήλωτοι

64

6

70

6

Ποσοστό

15.8%

6.45%

15.02%

14.63%

Ελέγχθησαν επίσης 42 εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενοι και δεν προέκυψαν αδήλωτοι.

• Στα Κέντρα Αναψυχής η κατάσταση με την αδήλωτη εργασία έχει ως εξής:Ελληνοκύπριοι

Τουρκοκύπριοι

Κοινοτικοί

Αλλοδαποί

393

0

363

74

Αδήλωτοι

67

0

111

28

Ποσοστό

17.05%

0

30.58%

37.84%

Ελέγχθησαν

Ελέγχθησαν επίσης 407 εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενοι και προέκυψαν 16 αδήλωτοι, ποσοστό
3.93%.

• Οργιάζει η παρανομία στα Κέντρα Αναψυχής
• Τεράστια η απώλεια εσόδων για
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Κυβερνητικό νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τάξη
με επιβολή αποτρεπτικών προστίμων

• Γίνεται επίσης έλεγχος σε διάφορα είδη επιχειρήσεων, (π.χ. βιοτεχνίες, καταστήματα κ.λ.π.), που
δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω τρεις κατηγορίες, δηλαδή που δεν εμπίπτουν ούτε στην Οικοδομική,
ούτε στη Ξενοδοχειακή βιομηχανία ούτε στα Κέντρα Αναψυχής.
συγκεκριμένων μέτρων για
περιορισμό της αδήλωτης
εργασίας.
Το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε
τον Ιούλιο του 2016 στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα,
(πρόκειται για Σώμα το οποίο
μετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι
– συντεχνίες και εργοδότες –
και το οποίο προεδρεύεται από
τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας).
Το κυβερνητικό νομοσχέδιο το
οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται
στη Γενική Εισαγγελία για
νομοτεχνικό έλεγχο προνοεί
κυρίως (α) επιβολή αποτρεπτικών προστίμων, (β) αναδρομι-

υπηρεσιών θα βοηθήσει στον
καλύτερο έλεγχο της αδήλωτης
εργασίας, ενώ θα πρέπει να
συσταθεί και ένας ενιαίος
κεντρικός φορέας για αποτελεσματικότερη διαχείριση του
θέματος.
Ήδη γι’ αυτό το ζήτημα η
υπουργός Εργασίας δήλωσε
πως, ετοιμάζεται σχετικό
νομοσχέδιο για ενιαίο Σώμα
επιθεωρητών που θα υπάγεται
απευθείας στη διοίκηση του
υπουργείου Εργασίας, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί
κυρίως στα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης.

Στατιστικά στοιχεία
Με βάση τα στοιχεία που αφορούν το β’ τρίμηνο του 2016 το
Εργατικό Δυναμικό στην Κύπρο

Από τους ελέγχους που έγιναν στην κατηγορία «Διάφορα είδη επιχειρήσεων» την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2016 προκύπτουν τα εξής:Ελέγχθησαν

Ελληνοκύπριοι

Τουρκοκύπριοι

Κοινοτικοί

Αλλοδαποί

923

10

357

101

Αδήλωτοι

89

0

54

15

Ποσοστό

9.64%

0%

15.13%

14.85%

Ελέγχθησαν επίσης 953 εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενοι και προέκυψαν 37 αδήλωτοι, ποσοστό
3.88%.

ματος Εργασιακών Σχέσεων.
Από τα στατιστικά στοιχεία
που διαθέτει το Τμήμα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα
για την περίοδο 1/1/201630/6/2016:• Οικοδομική βιομηχανία:
Ελέγχθηκαν 2255 Ελληνοκύπριοι εκ των οποίων οι 209 ή
ποσοστό 9.27% ήταν αδήλωτοι.
• Ελέγχθηκαν 22 Τουρκοκύπριοι, (που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές), εκ των οποίων
οι 4 ή ποσοστό 18.18% ήταν
αδήλωτοι.
Σε έλεγχο που έγινε σε 1947
κοινοτικούς εργαζόμενους οι
396 ή ποσοστό 20.34% ήταν

ποσοστό 3.13% ήταν αδήλωτοι.
Όλοι οι πιο πάνω έλεγχοι έγιναν σε παγκύπρια βάση, και
κάλυψαν όλες τις επαρχίες.
Στοιχεία για την αδήλωτη
εργασία στις κατεχόμενες, από
τον Αττίλα, περιοχές δεν
υπάρχουν γιατί αυτές οι
περιοχές δεν βρίσκονται υπό
τον έλεγχο της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Βέβαια όπως
είναι ήδη γνωστό εκεί οργιάζει
κάθε είδους παρανομία.
Συμπερασματικά μπορεί να
λεχθεί ότι, μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2016 έγιναν από
τα μικτά κλιμάκια του κράτους
επιθεωρήσεις σε 7808 εργοδο-

Από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων προκύπτει
πως οι περισσότεροι αδήλωτοι
εργαζόμενοι βρίσκονται στα
Κέντρα Αναψυχής (ποσοστό
24.81%), ενώ στην Οικοδομική
και Ξενοδοχειακή βιομηχανία
βρίσκονται στο 16.47% και
14.52% αντίστοιχα.
Η ΣΕΚ όπως και στο παρελθόν
έτσι και τώρα θα συνεχίζει να
αγωνίζεται για να παταχθεί
κάθε είδους παρανομία στην
αγορά εργασίας με στόχο την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων
και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων του νόμιμου εργατικού
δυναμικού που δραστηριοποιείται στην Κύπρο.
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ- ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΙΩΣΕΙΣ

6 δυνατές συμβουλές για ενίσχυση του οργανισμού
Τ

ο ανοσοποιητικό σύστημα, ο έξυπνος, άγρυπνος φρουρός που μας
προφυλάσσει από τις επιθέσεις των
ιών, των μυκήτων και των βακτηρίων,
χρειάζεται συνεχή φροντίδα για να διατηρείται γερό και δυνατό.

κά τον οργανισμό από τις ιώσεις.

Ο κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος Δημήτρης Π. Μπερτζελέτος, μέλος
της Ομάδας Ειδικών Δημοσίας Υγείας
του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων
- Διατροφολόγων, εξηγεί τι πρέπει να
κάνουμε για να το βοηθήσουμε ενόψει
φθινοπωρινών ιώσεων.

3. Θέστε υπό έλεγχο το άγχος. Μια
κουβέντα είναι αυτό, αλλά γεγονός
παραμένει πως το χρόνιο στρες μειώνει
τα λευκά αιμοσφαίρια και προκαλεί
υπερδραστηριότητα του ανοσοποιητικού. Προσπαθήστε λοιπόν να το ελέγξε-

Προσοχή, όμως, να μην το παρακάνετε:
άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η σκληρή
προπόνηση (π.χ. στο γυμναστήριο ή για
τον μαραθώνιο) μπορεί να έχει ακριβώς
το αντίθετο αποτέλεσμα.

1. Να κοιμάστε αρκετά. Η
έλλειψη και οι διαταραχές
ύπνου καταβάλλουν το ανοσοποιητικό ακόμη και των νέων.
Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο
Σαν Φρανσίσκο δημοσίευσαν
πέρυσι τον Σεπτέμβριο στην
επιθεώρηση «Sleep» μελέτη με
30άρηδες εθελοντές, που έδειξε
πως όσοι κοιμούνται έστω και
για μία εβδομάδα μόνο 6 ώρες
κάθε βράδυ έχουν τετραπλάσιες
πιθανότητες να κολλήσουν μια
ίωση σε σύγκριση με όσους κοιμούνται 7 ώρες.
Η Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Υπνου (AASM) συνιστά
στους ενηλίκους να κοιμούνται τουλάχιστον 7 ώρες κάθε βράδυ και οι έφηβοι
(13-18 ετών) 8 έως 10 ώρες.
2. Να γυμνάζεστε συστηματικά. Όπως
συμβαίνει με τη διατροφή, έτσι και η
φυσική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού. Μελέτες έχουν δείξει ότι
20-30 λεπτά μέτριας έντασης γυμναστική (π.χ. περπάτημα με γρήγορο
βήμα) πέντε ημέρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματι-

στές για να αναρρώσουν πλήρως από
τις ιώσεις.

ψάρια), τόσο πιο εξασθενημένο θα είναι
το ανοσοποιητικό σας.

Τα καλά νέα είναι ότι μέσα σε τρεις
μήνες από τη διακοπή, το ανοσοποιητικό σύστημα αρχίζει να ανακάμπτει.

Απαραίτητο είναι ακόμα να τρώτε
επαρκείς ποσότητες και ορισμένων
άλλων θρεπτικών συστατικών, όπως η
βιταμίνη Ε, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος, τα πρεβιοτικά, τα προβιοτικά και
οι φυτοχημικές ουσίες (φυτικά φλαβονοειδή, καροτενοειδή, λιγνάνες κ.ά.).
Πρακτικά αυτά σημαίνουν ότι χρειάζεστε μη επεξεργασμένους υδατάνθρακες
(προϊόντα ολικής άλεσης), υγιεινά
λιπαρά (κυρίως ελαιόλαδο), ανάλατους
ξηρούς καρπούς (το πολύ 30 γραμμάρια
την ημέρα), καθώς και άφθονα ψάρια
και όσπρια.

5. Περιορίστε το οινόπνευμα. Μελέτες
έχουν δείξει ότι η μέτρια κατανάλωση
αλκοόλ (ένα ποτό την ημέρα οι γυναίκες,
δύο οι άνδρες) δεν έχει αρνητικές συνέπειες στο ανοσοποιητικό, αλλά η μεγαλύτερη κατανάλωση μπορεί να καταστείλει την ανοσοποιητική λειτουργία.

τε με ό,τι σας χαλαρώνει – από το διάβασμα ενός βιβλίου και ένα χαλαρωτικό
μπάνιο έως τη γιόγκα και έναν ήρεμο
περίπατο.
4. Κόψτε το κάπνισμα. Πολυάριθμες
μελέτες έχουν δείξει ότι το κάπνισμα
εξασθενεί το ανοσοποιητικό, καταστέλλοντας την παραγωγή των αντισωμάτων που μας προστατεύουν απ’ ό,τι
μας απειλεί. Ετσι, οι καπνιστές είναι
επιρρεπείς σε λοιμώξεις όπως η γρίπη
και η πνευμονία, ενώ χρειάζονται
περισσότερο καιρό από τους μη καπνι-

Μάλιστα αυτό συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του
Μέριλαντ δημοσίευσαν πέρυσι στην
επιθεώρηση «Addiction» μελέτη που
έδειξε πως μέσα σε δύο ώρες από τη
στιγμή που πίνει κάποιος πολύ, τα επίπεδα των λευκών αιμοσφαιρίων του
μειώνονται κατακόρυφα και δεν αυξάνονται αν δεν περάσουν πέντε ώρες.

Να τρώτε τουλάχιστον τρία διαφορετικά φρούτα και δύο σαλάτες την ημέρα
(πολύ καλές επιλογές είναι τα
blueberries, τα πορτοκάλια, τα γκρέιπφρουτ, τα δαμάσκηνα, τα σταφύλια, οι
αγκινάρες, οι κόκκινες πιπεριές, τα
κρεμμύδια, το σκόρδο, τα πράσα, το
σπανάκι, τα σέσκουλα, το μπρόκολο, τα
λάχανα, τα φασολάκια, τα παντζάρια,
ραπανάκια, οι ελιές, τα μανιτάρια, τα
κουκιά κ.λπ.).
Περιορίστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα
και τα γλυκά, να βάζετε άφθονα μπαχαρικά στο φαγητό σας (ιδίως κουρκουμά και κανέλα τύπου Κεϊλάνης) και
μην ξεχνάτε το τσάι και τον καφέ.

Στη μελέτη συμμετείχαν 15 άνδρες και
γυναίκες μέσης ηλικίας 27 ετών, που
ήπιαν τέσσερα ή πέντε απανωτά σφηνάκια.
6. Προσέξτε τη διατροφή σας. Όσο
περισσότερα ζωικής προέλευσης τρόφιμα, λιπαρά, γλυκά, θερμίδες και
χοληστερόλη τρώτε, και όσο λιγότερα
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (δηλαδή παχιά

Ατμοσφαιρική ρύπανση και θόρυβος από τα αυτοκίνητα
αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης

Νέα έρευνα

Η

ήσυχους δρόμους με μέσα επίπεδα
θορύβου 40 ντεσιμπέλ.

συνεχής έκθεση των ανθρώπων στη
ρύπανση της ατμόσφαιρας και στο
θόρυβο από την κίνηση των οχημάτων
αυξάνει τα περιστατικά υπέρτασης,
σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, την μεγαλύτερη του
είδους της μέχρι σήμερα στον κόσμο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια περιβαλλοντικής επιδημιολογίας Μπάρμπαρα Χόφμαν του γερμανικού Πανεπιστημίου Χάινριχ Χάινε του
Ντίσελντορφ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο ευρωπαϊκό καρδιολογικό περιοδικό «European Heart Journal»,
παρακολούθησαν πάνω από 41.000
ανθρώπους σε πέντε χώρες (Γερμανία,
Ισπανία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία) για
διάστημα πέντε έως εννέα ετών.
Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε
υπέρταση στην αρχή της έρευνας, αλλά
στο τέλος της μελέτης το 15% είχαν
πλέον εμφανίσει αυξημένη αρτηριακή
πίεση. Διαπιστώθηκε ότι για κάθε πέντε
παραπάνω μικρογραμμάρια σωματιδίων ΡΜ2,5 (με διάμετρο μικρότερη των
2,5 εκατομμυριοστών του μέτρου) ανά

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η αύξηση
του κινδύνου για υπέρταση συμβαίνει
ακόμη και με επίπεδα ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στις πόλεις, τα οποία είναι
αρκετά κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια
ασφαλείας.
κυβικό μέτρο αέρα, ο κίνδυνος υπέρτασης αυξάνεται κατά 22% για όσους ζουν
στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ρύπανση.
Ο αυξημένος κίνδυνος από τη ρύπανση
ισοδυναμεί με τον παραπάνω κίνδυνο
που έχει ένας υπέρβαρος άνθρωπος (με
δείκτη μάζας σώματος 25-30), σε σχέση
με έναν που έχει φυσιολογικό βάρος (με
δείκτη 18,5-25).
Αντίστοιχα, όσον αφορά το θόρυβο,
διαπιστώθηκε ότι όσοι ζουν σε δρόμους
όπου τα μέσα επίπεδα θορύβου τα βράδια φθάνουν τα 50 ντεσιμπέλ, έχουν
κατά 6% μεγαλύτερο κίνδυνο υπέρτασης, σε σχέση με όσους ζουν σε πιο

«Αυτό σημαίνει», δήλωσε η Χόφμαν,
«ότι η τωρινή νομοθεσία δεν προστατεύει τον πληθυσμό της Ευρώπης επαρκώς από τις συνέπειες της ρύπανσης
του αέρα. Με δεδομένο ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πανταχού παρούσα
και η υπέρταση είναι ο πιο σημαντικός
παράγων καρδιαγγειακού κινδύνου, τα
νέα ευρήματα έχουν σημαντικές συνέπειες από άποψη δημόσιας υγείας και
συνηγορούν υπέρ της υιοθέτησης
αυστηρότερων κανονισμών για τη
ρύπανση».
Όσον αφορά τους πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων
επιβαρύνονται η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, η ρύπανση μπορεί να προ-

καλέσει τοπική και συστημική φλεγμονή
στον οργανισμό, οξειδωτικό στρες και
ανισορροπία στο νευρικό σύστημα. Ο
θόρυβος επηρεάζει τόσο το νευρικό,
όσο και το ορμονικό σύστημα.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΑΡΚΕΙ
ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΕΥΓΕΝΙΚΑ

Π

όσο
κοστίζει
μία
«καλημέρα» μαζί με ένα
«παρακαλώ»;
Άγνωστο,
αλλά σίγουρα ρίχνει την
τιμή του καφέ...

νω πιο πολύ όσους δεν έχουν
χρόνο να πουν "γεια" και να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι είμαστε
πίσω από τον πάγκο του μπαρ»
είπε ο Σιμς, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Δυσαρεστημένος με την
έλλειψη στοιχειώδους ευγένειας – των πελατών του, ο
Τζάστιν Σιμς, μπάρμαν στο
«Cups Coffee & Tea» στο
Grandin Village, Roanoke
Valley, στην πολιτεία της Βιρτζίνια, πήρε την κατάσταση στα
χέρια του.

το πάθος μας σ' αυτό που κάνουμε, να προσφέρουμε ποιοτικά
πιάτα, καλό κρασί... κι αυτό που
κάνει βαβούρα είναι τούτο δω.
Λίγες λέξεις στον μαυροπίνακα».
«Άρχισε σαν αστείο» είχε δηλώσει ο Πεπινό στον αγγλόφωνο ιστότοπο «The Local»,
«γιατί την ώρα του μεσημεριανού, ο κόσμος ερχόταν πολύ στρεσαρισμένος
και κάποιες φορές ήταν αγενής σε μας όταν παράγγελνε
καφέ».

Η ιδέα είναι παλιά. Το
2013, το «Petit Syrah»
στη Νίκαια έγινε διάσημο με το που υπενθύμισε στους πελάτες
του να προσέχουν τους
τρόπους τους, ανταμείβοντας τους πρόθυμους.

Πήρε κιμωλία και στον διπλό
πίνακα έξω από το καφέ μπαρ
του έγραψε: «Ένα καφεδάκι 5
δολάρια», «Ένα καφεδάκι, παρακαλώ 3 δολάρια» «Γεια σας, ένα
καφεδάκι, παρακαλώ 1,75 δολάρια».

Έξω από το καφέ μπαρ, μια πινακίδα ενημέρωνε: «Έναν καφέ 7
ευρώ», «Έναν καφέ, παρακαλώ
4,25 ευρώ», «Καλημέρα, έναν
καφέ, παρακαλώ 1,40 ευρώ».

Αυτό που κάναμε «ήταν ο δικός
μας τρόπος να πούμε: "Ήρεμα, και
συνεχίστε"» πρόσθεσε. «Οι περισσότεροι είναι τακτικοί πελάτες
μου, βλέπουν το αστείο του πράγματος και υπερβάλλουν σε ευγένεια. Αλλά τώρα, ο κόσμος είναι
πιο χαλαρός και χαμογελά περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Η είδηση έγινε viral. Κι όταν έφτασαν οι κάμερες της τηλεόρασης, ο
ιδιοκτήτης Φαμπρίς Πεπινό, είπε
τον καημό του: «Ζούμε σε παράξενο κόσμο. Για τρία χρόνια βάλαμε

«Ξέρετε, αποφάσισα, μιας κι έχω
ανάγκη να λύσω όλες τις αδικίες
του κόσμου, να αρχίσω να χρεώ-

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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οιός είναι ο πιο ευτυχισμένος
άνθρωπος στον κόσμο; Αν
αποταθείς στο διαδίκτυο η απάντηση παραπέμπει στο όνομα
Matthieu Ricard. Πρόκειται για
69χρονο Θιβετιανό βουδιστή μοναχό που έλαβε τον χαρακτηρισμό
αυτό όχι αυθαίρετα αλλά μετά από
12ετή έρευνα σε σχέση με τον διαλογισμό με επικεφαλής τον νευροεπιστήμονα Richard Davidson από
το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν.
Ο τελευταίος τοποθέτησε στο
κεφάλι του Ricard 256 αισθητήρες
διαπιστώνοντας ότι όταν εκείνος
έκανε διαλογισμό ο εγκέφαλός του
παρήγαγε ένα επίπεδο κυμάτων
γάμμα, εκείνων που συνδέονται με
τη συνείδηση, την προσοχή, τη
μάθηση και την μνήμη.
Οι σαρώσεις παρουσίασαν επίσης
υπερβολική δραστηριότητα στον
αριστερό προμετωπιαίο φλοιό του
εγκεφάλου του επιτρέποντάς του
ασυνήθιστα μεγάλη ικανότητα για
την ευτυχία και μειωμένη τάση

προς την αρνητικότητα. Ο Ricard, ο
οποίος λέει ότι διαλογίζεται μερικές φορές για ολόκληρες μέρες
χωρίς να βαρεθεί, παραδέχεται ότι
είναι ένα γενικά χαρούμενο άτομο.
Μιλώντας στο Business Insider
έδωσε τη δική του συμβουλή για το
πώς κάποιος θα είναι ευτυχισμέ-

νος: “Σταματήστε να σκέφτεστε
εγώ, εγώ, εγώ”… Όταν ο καθένας
σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και
συγκρίνει τι κάνουν οι άλλοι σε
σχέση με αυτόν οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στη δυστυχία. “Αν
το μυαλό σας είναι γεμάτο καλοσύνη και σκέφτεστε θετικά για τον

συνάνθρωπο τότε το μυαλό βρίσκεται σε υγιή κατάσταση”, λέει ο
Ricard.
Ο αλτρουισμός, λοιπόν, και η
απουσία εγωιστικών σκέψεων
φέρνουν την ευτυχία, ενώ καθένας
οφείλει να εκπαιδεύσει το μυαλό
του στην ευτυχία μέσω του διαλογισμού. “Υπάρχει η άποψη ότι η
καλοσύνη, η προσοχή, η συναισθηματική ισορροπία και η αντοχή
είναι δεξιότητες που μπορούν να
εκπαιδευτούν. Άρα και η ευτυχία
είναι μια ικανότητα που μπορεί
κάποιος να την μάθει. Πώς θα γίνει
αυτό; Με 15 λεπτά θετικές σκέψεις
τη μέρα! Μέσα σε 2 εβδομάδες θα
αισθάνεστε καλύτερα…”, λέει εκείνος.
Εμείς πάλι, επιτρέψτε μας, να διατηρούμε τις δικές μας απόψεις για
την ευτυχία. Είναι εντελώς υποκειμενική και μακάρι να υπήρχαν
κανόνες που τη φέρνουν, αλλά
ευτυχώς η δυστυχώς ο καθένας τη
βρίσκει σε διαφορετικά πράγματα.

• Συμβαίνουν και εις Παρισίους

Εφορία έστειλε... ραβασάκι για χρέη στον τάφο μιας γυναίκας!

Ο

δήμαρχος της παραθαλάσσιας πόλης είπε ότι είχε λάβει
μια επιστολή από την εφορία για
μία νεκρή κάτοικο, στη διεύθυνση
"τάφος 24, σειρά Ε, δρόμος του
νεκροταφείου"
Οι γαλλικές φορολογικές αρχές
έστειλαν στον τάφο μιας γυναίκας "ραβασάκι" για πληρωμή.
Το περιστατικό συνέβη στην
παραθαλάσσια πόλη Σαρζό, στη
Βρετάνη.
Ο δήμαρχος της παραθαλάσσιας

πόλης είπε ότι είχε λάβει μια επιστολή από την εφορία για μία
νεκρή κάτοικο, στη διεύθυνση
"τάφος 24, σειρά Ε, δρόμος του
νεκροταφείου", ανέφερε η γραμματέας του στο Γαλλικό Πρακτορείο το Σάββατο.
Ο ταμίας της πόλης Κριστόφ
Λίμπρε είπε στην τοπική εφημερίδα Ouest France ότι η ειδοποίηση
αφορούσε φόρους ακινήτων.
"Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη
φορά που λαμβάνουμε τέτοιου
είδους επιστολή από την εφορία,"

είπε ο ταμίας στην εφημερίδα.
"Μπορεί να είναι αστείο από
κάποιον η αλλαγή της διεύθυνσης
ή ένας από τους κληρονόμους δεν
θέλει να πληρώσει τον φόρο ακίνητης περιουσίας", επεσήμανε.

Γρήγορα και αποτελεσματικά
Ξεβουλώστε τον νεροχύτη σας

Π

αρατίθενται πιο κάτω δυο διαφορετικοί
τρόποι για να ξεβουλώσετε γρήγορα και
αποτελεσματικά τον νεροχύτη της κουζίνας!
Εφαρμόστε όποια από αυτά θέλετε και στον
νιπτήρα του μπάνιου!

Συνταγή 1η: Διαλύστε 1 φλ. μαγειρική σόδα
σε καυτό νερό και γεμίστε με αυτό το διάλυμα τον νεροχύτη σας. Αφήστε το να δράσει
για τουλάχιστον 1 ώρα. Στη συνέχεια, χύστε
μέσα στο σιφόνι 1 φλ. ξύδι ή χυμό λεμονιού
ώστε να καθαρίσετε σε βάθος το σιφόνι του
νεροχύτη και να εξαφανίσετε ακόμα και τα πιο επίμονα
υπολείμματα
τροφών. Ξεπλύνετε με
άφθονο βραστό νερό.
Συνταγή 2η: Ένας
άλλος τρόπος για να
ξεβουλώσετε εύκολα
και οικονομικά τον
νεροχύτη σας είναι να γεμίσετε το σιφόνι σας με
παγάκια και να ρίξετε από πάνω χοντρό θαλασσινό αλάτι. Στη συνέχεια ανοίξτε τη βρύση να πέσει
μπόλικο νερό και αφήστε τη να τρέξει μέχρι να λιώσουν τα παγάκια. Το αλάτι με τη βοήθεια του νερού
πηγαίνει στους σωλήνες και διώχνει μια για πάντα
λίπη και βρομιές.

Ο πιο… ευτυχισμένος άνθρωπος αποκαλύπτει
τι μας κάνει δυστυχισμένους!

Π
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Τι συνέβη όταν εστιατόριο
προέτρεψε τους πελάτες
να «πληρώνουν όσο θέλουν»!

Τ

ρεις εστιάτορες πίστεψαν στην «καλή φύση
των ανθρώπων» και θεώρησαν καλή ιδέα να
επιτρέψουν στους πελάτες τους να «πληρώνουν
όσο θέλουν» με σκοπό να διαφημίσουν το μαγαζί
τους.
Το πείραμα τους εν μέρει πέτυχε, καθώς η επισκεψιμότητα του εστιατορίου, το οποίο βρίσκεται
στην πόλη Guiyang της Κίνας, εκτινάχθηκε στα ύψη
αλλά δεν κατέγραψαν καθόλου κέρδη. Μέσα σε μία
μόλις εβδομάδα, το εστιατόριο, συνεχίζοντας το
πείραμα, κατέγραψε ζημιές 15.000 δολαρίων.
Οι εστιάτορες πίστευαν πως οι πελάτες τους θα
πληρώνουν «σωστά και δίκαια» αλλά διαψεύστηκαν, καθώς οι πελάτες
πλήρωναν μετά βίας το
10% της αξίας του γεύματος
τους.Κάποιοι
μάλιστα είχαν το «θράσος» να πληρώσουν
μόλις 0.15 δολάρια για
ένα πλήρες γεύμα. Όπως
δήλωσε η υπεύθυνη του εστσιατορίου οι πελάτες
έκαναν πολύ θετικά σχόλια τόσο για το φαγητό
όσο και για την εξυπηρέτηση αλλά όταν οι έπαινοι
έπρεπε να μετατραπούν σε πράξη το αποτέλεσμα
κάθε άλλο παρά ικανοποιητικό ήταν. Το πείραμα
διήρκησε μόνο μία εβδομάδα, αλλά ήταν αρκετή
για να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και στις
σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών, καθώς ένας εκ
των τριών συνεταίρων αποχώρησε από το σχήμα.
Οι εστιάτορες δέχθηκαν ένα ακόμα πλήγμα όταν οι
νέοι πελάτες δεν ξαναεπισκέφθηκαν το εστιατόριο
μετά το τέλος του πειράματος.

Σοβαρά … αστειάκια
Ο Δημιουργός
Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τη Γη και μετά αναπαύτηκε. Κατόπιν δημιούργησε τον άντρα και μετά
αναπαύτηκε. Στο τέλος ο Θεός δημιούργησε τη
γυναίκα. Από τότε ούτε ο Θεός ούτε ο άντρας αναπαύτηκαν ξανά.
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Λάδι ελιάς: Το απόλυτο μυστικό ομορφιάς

Τ

ο ελαιόλαδο, περιέχει πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε και Α και -σε
αντίθεση με τα υπόλοιπα λίπη και
έλαια- μεγάλη ποσότητα αντιοξειδωτικών, που βοηθούν στην αναζωογόνηση των κυττάρων μας.
Στα αντιοξειδωτικά ανήκουν βιταμίνες, μέταλλα και άλλες πολύ
χρήσιμες ουσίες.

ευθύνονται για τη πρόωρη γήρανση.

κάνοντας κάποιες συνταγές ομορφιάς στο σπίτι σου.

Δες πως μπορείς να επωφεληθείς
από τις ευεργετικές του ιδιότητες,

- Για απαλή επιδερμίδα: Ανακάτεψε μία ποσότητα ελαιόλαδου με
χοντρή ζάχαρη, μέχρι το μείγμα να
γίνει παχύρρευστο. Τρίψε απαλά
το σώμα σου, από άκρη σε άκρη
και ξέβγαλε με χλιαρό νερό.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

- Για δυνατά νύχια: Βούτηξε τις
άκρες των δακτύλων σου σε ένα
δοχείο με χλιαρό λάδι για 10 λεπτά.
Επανέλαβε αυτή τη φροντίδα, κάθε
φορά που θέλεις να κάνεις μανικιούρ.

Πρόκειται για μικροστοιχεία που
δίνουν τη δυνατότητα στον οργανισμό να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την «εξάντληση» των
κυττάρων, την κύρια δηλαδή αιτία
εμφάνισης χρόνιων παθήσεων,
ενώ παράλληλα εξουδετερώνουν
τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες, που

- Για λαμπερά /ανθεκτικά μαλλιά:
Πριν το λούσιμο, άπλωσε στα μαλλιά σου ελαιόλαδο. Χτένισέ τα με
μία αραιή χτένα, ώστε να απλωθεί
σε όλα τα σημεία και κάλυψε το
κεφάλι με μία ζεστή πετσέτα για
15 λεπτά.
- Για ξηρές επιδερμίδες: Γέμισε την
μπανιέρα με χλιαρό νερό, ρίξε ένα
φλιτζάνι ελαιόλαδο και βυθίσου
(αν θέλεις να αρωματίσεις το νερό,
πρόσθεσε μερικές σταγόνες αρωματικών ελαίων)
- Για τόνωση: Βράσε μερικά φύλλα
ελιάς και δημιούργησε ένα πλούσιο
μείγμα. Κάνε μασάζ σε όλο σου το
σώμα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Φρόντισε να κάνεις μια διαδικασία αυτογνωσίας και να πετάξεις
από πάνω σου όλα τα στοιχεία που
μπορεί να ρίχνουν την ψυχολογία σου.
Μη νευριάζεις με το παραμικρό και
δημιούργησε γύρω σου μια καλή
ατμόσφαιρα, που θα σε κάνει να
κινείσαι άνετα και χαλαρά. Μην
πολυαγχώνεσαι με τις καθυστερήσεις
που μπορεί να έχεις, γιατί θα είναι
προσωρινές.
Ταύρος: Αστάθμητοι παράγοντες
έρχονται σήμερα στο προσκήνιο για
να σε επηρεάσουν αρνητικά… αν
βέβαια τους αφήσεις. Μην επιτρέψεις
τίποτα και σε κανέναν να σε βγάλει
από την πορεία που τόσο επίπονα
και κοπιαστικά έχεις προγραμματίσει. Οι αποφάσεις που έχεις πάρει
είναι όντως σωστές και δεν επιδέχονται επηρεασμούς από κανένα –
όποιο και αν είναι αυτό το πρόσωπο.
Δίδυμοι: Θα αποκτήσεις περισσότερη
επικοινωνία και θα απολαύσεις το
θαυμασμό του περίγυρού σου. Βάλε
νέες, γερές βάσεις στα σχέδια σου και
μη δώσεις σημασία σε σχόλια που
μπορεί να γίνουν από τρίτους. Η
συναισθηματικότητά σου θα είναι
στα ύψη. Περιόρισέ την και δες στις
καταστάσεις με μεγαλύτερο ρεαλισμό.
Θα πλαισιωθείς από πρόσωπα που
αγαπάς και σε αγαπούν.
Καρκίνος: Καλύτερα να αποφύγεις να
δώσεις αναβολές σε θέματα που πρέπει να λυθούν άμεσα, γιατί στο μέλλον αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει
πρόβλημα. Αν οργανωθείς καλύτερα
και επιδιώξεις να συνεργαστείς με τα
κατάλληλα άτομα, μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις. Θα γίνουν
κάποιες αλλαγές που θα σε χαροποιήσουν πάρα πολύ.
Λέων: Ασχολήσου ουσιαστικά με δικά

σου άτομα που μπορεί να έχουν
σοβαρό πρόβλημα. Δείξε τους στοργή
και τρυφερότητα. Μερικές φορές
αισθάνεσαι ότι όλα γύρω σου σε
δεσμεύουν και δεν μπορείς να κάνεις
τίποτε. Μην το βλέπεις έτσι! Φρόντισε
να χαλαρώσεις και να βρεις τον εαυτό
σου. Άλλωστε, υπάρχουν πάντα και οι
φίλοι.
Παρθένος: Θετική θα είναι η μέρα για
την προσωπική σου ζωή και σου
προσφέρει την ασφάλεια και την
σταθερότητα που αναζητάς στο μέγιστο βαθμό. Έχεις πολλές πιθανότητες
να δεις τις προσπάθειες που κανείς
εδώ και πολύ καιρό να παίρνουν τη
μορφή που εσύ επιθυμείς. Θα έχεις τη
στήριξη από τα δικά σου άτομα, τα
οποία φαίνεται πως σε πιστεύουν
αλλά και σε εμπιστεύονται.
Ζυγός: Μπορεί να βλέπεις ότι πολλά
πράγματα δεν αλλάζουν όπως θα
ήθελες, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε
κάνει να απογοητεύεσαι και να κλείνεσαι στον εαυτό σου. Πρέπει να έχεις
τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί αν κινηθείς με εξυπνάδα θα τα καταφέρεις
όλα πολύ καλά. Θα μπορέσεις να
τακτοποιήσεις πολλά θέματα και ότι
έχει σχέση με το παρελθόν. Φρόντισε
να καλύψεις κενά του παρελθόντος
και να δώσεις τις καλύτερες λύσεις.
Σκορπιός: Πρέπει να δεις τι είναι
πραγματικά σημαντικό για εσένα και
τι θα πρέπει να κρατήσεις στη ζωή
σου. Πάρε ξανά στα χέρια σου τις
υποθέσεις εκείνες που στο παρελθόν
μπορεί να τις θεωρούσες ότι δεν είχαν
λύσεις. Απόφυγε ενδεχόμενες τάσεις
απομόνωσης γιατί δεν σου κάνουν
καθόλου καλό. Δείξε μεγάλη προσοχή
στο παρασκήνιο γιατί θα γίνουν αποκαλύψεις που θα σε κάνουν να μείνεις
με το στόμα ανοιχτό.

Τοξότης: Απόφυγε άτομα που σε κουράζουν ψυχικά. Έχεις αρκετά προβλήματα δικά σου και δε χρειάζεται
να φορτώνεσαι και ξένες σκοτούρες.
Μίλησε με δικά σου άτομα για να ανακαλύψεις τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που τον τελευταίο καιρό πρέπει
να τα συζητήσεις, για να ηρεμήσεις
και να χαλαρώσεις.
Αιγόκερως: Το πλανητικό σκηνικό της
ημέρας θα σε κάνει δημιουργικό, αλλά
και κάποιες στιγμές νευρικό. Κάποιες
στιγμές θα κινηθείς με μεγάλες ταχύτητες και αυτό το ενδεχόμενο εγκυμονεί την εκδοχή συγκρούσεων. Να είσαι
διαλλακτικός ακόμη και αν κινδυνεύουν να ναυαγήσουν οι επιθυμίες σου.
Υδροχόος: Η δυναμικότητα θα είναι
το χαρακτηριστικό της ημέρας για
εσένα. Θα σου δοθούν πολλές ευκαιρίες να πραγματοποιήσεις πολλά
από τα σχέδιά σου. Μην κάνεις καμία
απερίσκεπτη κίνηση και στο τέλος θα
κερδίσεις αυτά που θέλεις. Η αυτοαπομόνωση δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος για την επίλυση των προβλημάτων σου.
Ιχθείς: Ρίξε τους τόνους και μη φτάνεις στα άκρα. Προσπάθησε με ηρεμία
και ψυχραιμία να λύσεις τα διάφορα
προβλήματα που μπορεί να έρθουν.
Απόφυγε να εμπλακείς σε αντιπαραθέσεις και ειδικά για θέματα που δεν
σε αφορούν. Μια συζήτηση με δικά
σου άτομα θα σου έκανε καλό. Και αν
ακόμη δεν είναι διαθέσιμοι, φρόντισε
να σκεφτείς μόνος σου τις καλύτερες
μεθόδους που θα μπορούσαν να σου
φέρουν θετικά αποτελέσματα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κανελόνια με καπνιστό χοιρινό
Υλικά:

1 πακέτο κανελόνια, 400 gr ρεγκάτο τριμμένο
300 gr καπνιστό χοιρινό, 1 κουτί γάλα εβαπορέ
1 κουτί κρέμα γάλακτος, 1 αυγό, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Κόβουμε σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια το καπνιστό
χοιρινό. Ανακατεύουμε το καπνιστό, τα 300gr ρεγκάτο,
το ένα αυγό και το μισό περίπου κουτί γάλα σε ένα
μπωλ, μέχρι το μίγμα να γίνει σχεδόν ομογενές (10
λεπτά). Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι.
Γεμίζουμε τα κανελόνια και τα βάζουμε σε ένα πυρέξ.
Περιχύνουμε με το υπόλοιπο γάλα και με την κρέμα
γάλακτος. Ρίχνουμε από πάνω και το υπόλοιπο ρεγκάτο. Το ψήνουμε στους 180 σε προθερμασμένο φούρνο
για 20 λεπτά περίπου καλυμμένο με αλουμινόχαρτο και
έπειτα ανοιχτό, για να λίωσει και το τυρί.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Σας προσκαλούμε στο γάμο μας
το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ώρα 3.00μ.μ. στο εκκλησάκι
Αγίων Αναργύρων στη Μηλιού

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 782 - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΙ ΛΑΜΠΡΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Ρένος και Άντρη
Οικογένειες:
Μιλτιάδης και Εύα (Χρυσάνθου) Μιλτιάδου
από Τσάδα και Μηλιού

Γιώργος και Βέρα Χριστοδούλου
από Κοίλη και Πάφο
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο Coral Beach Hotel &
Resort στην Πάφο 7.00 - 8.30μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο HONDA CIVIC 9.5
χρονών σε άριστη κατάσταση.
Όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία
Τιμη: €6.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99386488
ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Οι σοφοί μιλούν επειδή
έχουν κάτι να πουν. Οι
ανόητοι μιλούν επειδή
πρέπει κάτι να πουν.
Πλάτων, 427-347 π.Χ.,

ΛΥΣΗ SUDOKU

KENH ΘΕΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Η ΣΕΚ προκήρυξε θέση
συντηρητή/συντηρήτριας στις εξοχικές
κατοικίες της
στον Κ. Αμίαντο.
Πληροφορίες - αιτήσεις στην ιστοσελίδα
της ΣΕΚ www.sek.org.cy
ή στον γενικό οργανωτικό γραμματέα
Πανίκο Αργυρίδη

Τ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

5.11.2016

ο ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 5 – 6 Noεμβρίου
2016, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα
της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5 – 6/11/16
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ,
Σάββατο
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ,
Σάββατο
ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ,
Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ,
Κυριακή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ,
Σάββατο
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΚΕΝΗ
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής
έχουν ως εξής:
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Δευτέρα
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
1-7
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
7-0
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
1-1
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
12 - 1
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους
αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ. Οι
νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄ μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο TOYOTA YIARIS
10 χρονών σε άριστη κατάσταση.
Όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία
Τιμη: €5.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99817185

ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΕΜΗ
Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης 3.30μ.μ.
Αθλητικό Κέντρο The Sporting Club (πρώην Laiki)
5.30μ.μ. - 7.30μ.μ.
Γονείς:
Γαβρίλης & Γιανούλα Κυριάκου
από Καράκουμι

Ανδρέας Πιερίδης από Ακάκι
Δήμητρα Νικολάου από Λευκωσία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Π

ώς τα καταφέρνουν οι υπεύθυνοι των ιδιωτικών
σχολείων να υπάρχει πειθαρχία και τάξη στον
χώρο τους και οι μαθητές να ακολουθούν τους κανονισμούς κατά γράμμα, την ίδια ώρα που οι υπεύθυνοι των δημόσιων αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα με τους μαθητές τους, ειδικά στο θέμα της νεανικής παραβατικότητας;

22 849849

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Γιατί στα δημόσια σχολεία το μαλλί κατάντησε σαν
χαίτη αλόγου, οι μαθητές καπνίζουν σαν φουγάρα
και το πουκάμισο κρέμεται κανονικότατα έξω από το
παντελόνι;
Μήπως κράτος, κόμματα, σύνδεσμοι γονέων, επίτροποι για προστασία του παιδιού και όλοι οι εμπλεκόμενοι εθελοτυφλούν ή απλώς λαϊκίζουν;
Δηλαδή, ένας γονιός πρέπει να πληρώσει τα μαλλοκέφαλα του σε ιδιωτικό σχολείο για να είναι σίγουρος πως το παιδί του θα μορφωθεί σε ένα σωστό και
πειθαρχημένο σχολικό περιβάλλον;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

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

Η

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η ΑΛΚΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

ΑΛΚΗ λύγισε εκτός έδρας την κύρια ανταγωνίστρια της, ομάδα της Πάφου και παρέμεινε
μόνη ένοικος του βαθμολογικού ρετιρέ. Σπουδαίες
εκτός έδρας νίκες για ΠΑΑΕΚ και Άσσια.

ΑΕΚ: ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
• ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ μοιράσθηκαν βαθμούς
και εντυπώσεις

• Ψαλίδισε τα φτερά του ΕΡΜΗ η ΝΕΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ και ανακουφίσθηκε

• Νίκη - βάλσαμο για την ΑΝΟ του Ρόνι Λέβι

• Νέα νίκη για την ΟΜΟΝΟΙΑ που ανεβαίνει

• ΑΕ Ζακακίου: «Κόκκινο» στην ΑΕΛ
με λιονταρίσια ψυχή

• Σε δυσμενή θέση ο ΑΡΗΣ με τη νέα ήττα

• Η φλυαρία στοίχισε ακριβά στην ομάδα του
Π. Χριστοδούλου

Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΣΙΛ
ΘΟΪ - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΠΑΕΕΚ - ΟΘΕΛΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΛΚΗ Ορ. - ΕΝΩΣΗ
ΑΚΡΙΤΑΣ - ΠΑΦΟΣ
ΕΝΑΔ - ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Π

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΝΕΟ ΔΙΔΥΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

ροχώρησαν με νίκες η ΜΕΑΠ και η Ξυλοτύμπου
και σκαρφάλωσαν μαζί στον «Όλυμπο» εκτοπίζοντας τον ηττηθέντα Εθνικό Λατσιών. Την 3η
θέση μοιράζονται τρεις ομάδες.
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ναλλοίωτο παραμένει το σκηνικό στα ψηλά δώματα του
βαθμολογικού πίνακα μετά την
ισοπαλία ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ και την
απώλεια δύο βαθμών από την ΑΕΛ
στο θεωρούμενο εύκολο παιγνίδι με
την ΑΕΖακακίου.
Η 7η αγωνιστική βρίσκει την ΑΕΚ
να διατηρεί το αήττητο, παραμένοντας μόνη ένοικος στο ρετιρέ.
Για τον ΑΠΟΕΛ που είχε το μυαλό
στην Ευρώπη, ο ένας βαθμός στο
«ΑΕΚ - ΑΡΕΝΑ» δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να θεωρηθεί ως
αποτυχία. Η πρωτοπόρος τώρα
στρέφει την προσοχή της στον
δύσκολο αγώνα με την ΑΕΛ η οποία
διψά για τρίποντο μετά την μέτρια
εμφάνιση και το στραβοπάτημα με
την ομάδα του Ζακακίου. Μέγα
ζητούμενο για την ΑΕΖ είναι τώρα
η σταθεροποίηση της απόδοσης
της.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ με επιθετικές αρετές στο β’ μέρος, δημιούργησε
καλές ευκαιρίες κατορθώνοντας
στην εκπνοή να λυγίσει την μαχητική ΔΟΞΑ και ν’ αποδράσει με το
τρίποντο από το «Μακάρειο». Η
νίκη θα τονώσει δραστικά την
ψυχολογία της ομάδας για τη
συνέχεια, παραδέχθηκε ο Π.
Εμανουέλ. Τουναντίον, το προσφυγικό συγκρότημα με τη νέα ήττα
συνεχίζει την κατιούσα.

• Χαμόγελα στο «Δασάκι», προβληματισμός
στην Καρμιώτισσα
• Νίκη στρατηγικής σημασίας για Απόλλωνα

ΕΡΜΗ που δίνει δικαίωμα στο
συγκρότημα της Σ. Βεργέτη να κοιτάζει ψηλά. Οι «φτεροπάδαροι»
που παρουσιάσθηκαν με μεγάλα
κενά στην άμυνα έχασαν τους
πρώτους βαθμούς εντός έδρας.
Τα καλά νέα για την ΟΜΟΝΟΙΑ
συνεχίζονται. Η «πράσινη» απόδοση σιγά - σιγά σταθεροποιείται με
τα ανάλογα βαθμολογικά οφέλη.
Στον ΑΡΗ άρχισε να κτυπά το
καμπανάκι του κινδύνου υποδεικνύοντας διορθωτικές κινήσεις.
Άριστα πήρε ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας
στον αγώνα με τη δυναμική
Καρμιώτισσα, κερδίζοντας το τρίποντο σ’ ένα αγώνα με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η αυτοπεποίθηση επανήλθε στο «Δασάκι»
ενώ στην ομάδα του Λ. Λουκά επικρατεί προβληματισμός για την
αιφνίδια κατηφόρα ύστερα από
παρατεταμένη ανοδική πορεία.

Με τον παλιό γνώριμο Ρόνι Λέβι,
στον πάγκο, η Ανόρθωση ανούσια
και πάλι, γεύτηκε επιτέλους την
γλυκειά γεύση της νίκης κοιτάζοντας το μέλλον πιο αισιόδοξα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

1-2

8’ Βέσλεμ, 39’ Πελέ, 81 Γκουζάλβες

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νίκη - ανάτασης για τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ επί του σκληροτράχηλου

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Η επιμονή του Κάρβερ για σταθερότητα
στο σχήμα και στα πρόσωπα δίνει δύναμη στην Ομόνοια.

1

Στη ΔΟΞΑ και τον ΑΡΗ δεν επιτρέπεται
πανικός αλλά βαθύς προβληματισμός για
νούσιμες διορθωτικές κινήσεις.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

2

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ για να πάει μπροστά οφείλει να μάθει από τα λάθη της αναθεωρώντας τους στόχους της με ψυχραιμία.

3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η έλευση του
Ρ. Λέβι έφερε
την νίκη και
τα χαμόγελα
στην ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Η

ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ: ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΨΑΛΙΔΑ

νίκη του Ονήσιλλου σε συνδυασμό με την απρόσμενη ήττα της
ΑΠΕΑ επέτρεψε την ομάδα της Σωτήρας να στρογγυλοκαθήσει
μόνη στην κορυφή του
Ολύμπου . Συνέχισε την
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ανοδική της πορεία ο
ΑΤΛΑΣ και ο Κούρρης,
απειλώντας τώρα τους
προπορευόμενους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 NOEMΒΡΙΟΥ 2016

www.oho-sek.org.cy

