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ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
«Δ

υστυχώς δεν υπήρξε κατάληξη
στα κριτήρια του εδαφικού». Mε
αυτή τη σύντομη φράση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης ανήγγειλε χθές τα ξημε-

Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μπαρίς Μπουρτζιού ο οποίος επέρριψε την ευθύνη για
το αδιέξοδο στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελληνικής πλευράς είναι
ατυχής και καταδικαστέα και σε καμία
απολύτως περίπτωση δεν αντικατο-

4 Αδήριτη εθνική ανάγκη η συμπόρευση Αθηνών – Λευκωσίας
για καθορισμό των βημάτων της επόμενης μέρας
ρώματα το αδιέξοδο των συνομιλιών
για το Κυπριακό στο Μοντ Πελεράν της
Ελβετίας. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως
δεν είναι επιθυμία της ε/κ πλευράς να
μπει σε ένα παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, ειδικότερα αυτή τη δύσκολη βραδιά για την πατρίδα μας. Η κριτική που
ασκείται από τον εκπρόσωπο του

πτρίζει το τί έγινε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης. Τα Ηνωμένα Έθνη σε ανακοίνωση
τους σημειώνουν ότι οι δύο ηγέτες
Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά
Ακκιντζί θα επιστρέψουν στην Κύπρο
για να προβληματισθούν πως θα προχωρήσουν.

• Η ευθύνη βαραίνει την Τουρκική πλευρά η οποία
επέδειξε αδιάλλακτη στάση σε ζωτικά θέματα
με αιχμή το εδαφικό
ΟΜΟΨΥΧΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Στις δύσκολες τούτες ώρες, η ΣΕΚ
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και
διαβεβαιώνει ότι θα συνεχισθεί η συμβολή της στην καταβαλλόμενη προσπάθεια στο πλαίσιο του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, για εξεύρεση λύσης του
Κυπριακού. Η συνεργασία με τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα προχωρεί και
σύντομα η γενική γραμματεία της ΣΕΚ
θα έχει συνάντηση με την τουρκοκυ-

πριακή συντεχνία Τουρκσέν.
Τούτη την ώρα, επιβάλλεται η ύπαρξη
αρραγούς εσωτερικού μετώπου, η ενίσχυση της λαϊκής ομοψυχίας και εθνικής ενότητας και οπωσδήποτε η περαιτέρω ισχυροποίηση του άξονα Αθηνών
– Λευκωσίας. Είναι υπέρτατη εθνική
αναγκαιότητα, Κύπρος και Ελλάδα με
ειλικρινή και στενότατη συνεργασία να
καθορίσουν από κοινού τα επόμενα
βήματα.

ΥΓΕΙΑ

• ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕΚ ΣΤΗΝ «ΚΟΜΙΣΙΟΝ» ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Κ.Τ.

ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ
ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

Το πρόβλημα της Κυπριακής οικονομίας
δεν είναι ούτε η ΑΤΑ ούτε οι μισθοί

Τ

ο έναυσμα για να σπάσουν τα
δεσμά της διαπλοκής στον νευ-

ραλγικό τομέα της υγείας έδωσε η
πρόσφατη εκδήλωση της ΣΕΚ με
τίτλο: «Γε.Σ.Υ: Ώρα ευθύνης».
ΣΕΚ, υπουργός Υγείας, ΟΑΥ και
οργανωμένα σύνολα διατράνωσαν
την αποφασιστικότητα τους να
εντείνουν την τιτάνεια προσπάθεια
για εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας. Η ΣΕΚ
διαβεβαιώνει ότι θα σταθεί έμπρακτα με όλες της τις δυνάμεις στο
πλευρό του υπουργού για να αποκτήσει η Κύπρος καθολικό και ποιοτικό σύστημα υγείας.

4

Αναγκαιότητα η προστασία
των εργασιακών δικαιωμάτων και η θωράκιση των
συλλογικών συμβάσεων

Τ

ο πρόβλημα της Κυπριακής
οικονομίας δεν είναι ούτε η
ΑΤΑ ούτε οι μισθοί.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα διαβίβασε δια ζώσης η ΣΕΚ προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνάντηση αντιπροσωπειών τους στη
Λευκωσία την περασμένη εβδομάδα.

Σελ. 8, 9

Σελ. 6

ΟΙ ΧΑΙΝΟΥΣΕΣ ΠΛΗΓΕΣ
• Χαμηλή παραγωγικότητα
• Μη εξυπηρετούμενα
Δάνεια
• Τραπεζική
αναξιοπιστία
• Αδήλωτη εργασία
• Γραφειοκρατία
δημοσίου

Για ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα
τη γραμμή των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η
κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση και η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος.

Σ

• Να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στη ροπή
προς τη φοροδιαφυγή, με βασικό κίνητρο τη χαμηλή
φορολόγηση εταιρειών και φυσικών προσώπων.

Η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο φορολογικό
σύστημα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, θα προσελκύει επενδύσεις και θα βελτιώνει την κατανομή
του εθνικού εισοδήματος.

• Να προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές στους

Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα καινούριο φορολογικό
σύστημα που ανάμεσα σ’ άλλα θα πρέπει να υπηρετεί τα πιο κάτω:
• Να είναι απλό, σταθερό και δίκαιο. Όσο πιο πολύπλοκο είναι τόσο περισσότερο ευνοεί τη φοροδιαφυγή και δυσκολεύει τους μηχανισμούς ελέγχου και
είσπραξης.

• Στόχος η κατανομή του εθνικού
εισοδήματος, η προσέλκυση επενδύσεων
και η πάταξη της φοροδιαφυγής
κατά συνείδηση και κατά σύστημα φοροφυγάδες.
• Να λειτουργεί με κυρίαρχο πυλώνα την πληροφορική και τη διασύνδεση και διασταύρωση δεδομένων

των ηλεκτρονικών συστημάτων.
• Να διαθέτει αποτελεσματικούς φοροεισπρακτικούς
μηχανισμούς που θα αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή.
• Να καλλιεργεί τη φορολογική συνείδηση.
• Να ευνοεί την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Οι
ψηλές φορολογίες πολλές φορές αποτρέπουν την
ανάπτυξη και μειώνουν τα διαθέσιμα έσοδα των νοικοκυριών για κατανάλωση και αποταμίευση.
Η ΣΕΚ για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης
έχει πρόσφατη συνεδριακή απόφαση την οποία επέδωσε ήδη προς την κυβέρνηση και βρίσκεται σε αναμονή εξελίξεων για την παραπέρα διαχείριση του
θέματος αυτού.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 11/22/16 11:35 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το σαθρό κατεστημένο ζεί και μας … καθοδηγεί

Γ. ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ

«Νιώθω ντροπή»

Ο

ι καλύτεροι πελάτες του
υπουργείου Υγείας είναι οι
βουλευτές οι οποίοι καθημερινά κατακλύζουν με τα τηλεφωνήματά τους το υπουργείο
επειδή ζητούν να καταστεί
ένας ασθενής ο οποίος βρίσκεται στην αναμονή για να
εξυπηρετηθεί και αποτελεί
«ειδική περίπτωση». «Ντρέπομαι που για να εξυπηρετηθεί ένας ασθενής έγκαιρα πρέπει να υπάρξει πολιτική
παρέμβαση. Αυτή η πελατειακή σχέση που δημιουργήθηκε
εδώ και δεκαετίες αποτελεί τη
μεγαλύτερη ντροπή για το
κράτος. Ακόμα και ο τρόπος
διορισμού των ιατροσυμβουλίων πρέπει να μας προκαλεί
ντροπή». Τώρα, δυστυχώς, με
το σύστημα που ακολουθούμε
γίνονται πολύ εύκολα παρεμβάεις. Όποιος πολιτικός μπορεί παρεμβαίνει για να εξυπηρετηθεί ένας ασθενής και ο
κάθε ασθενής ψάχνει να βρει
κάποιον να μιλήσει στο ιατροσυμβούλιο για να εξυπηρετηθεί. Ο τρόπος διορισμού των
ιατροσυμβουλίων πρέπει να
αλλάξει διότι το σύστημα που
ακολουθούμε σήμερα δεν είναι
καθόλου σωστό.
• Δηλώσεις υπουργού Υγείας
στην Επιτροπή Υγείας της
Βουλής

Τ

ο θέατρο του παράλογου
που παίζεται τα τελευταία
χρόνια στην Κυπριακή πολιτική σκηνή και κατεπέκταση
στην κοινωνία δεν έχει τελειωμό. Παρά την τραγωδία στο
Μαρί, την πτώχευση του κράτους, την τραπεζική κατάρρευση και το κούρεμα των
καταθέσεων, το τραγελαφικό
σκηνικό στον καθημερινό
Κυπριακό ορίζοντα εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο. ΡουΤου Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

σφέτια, διαπλεκόμενες σχέσεις, βολέματα ημετέρων,
αναξιοκρατικές πρακτικές και
αρρωστημένες
νοοτροπίες
μιάς αναχρονιστικής εποχής
εξακολουθούν να μολύνουν την
καθημερινότητα μας. Όλα δείχνουν ότι δεν μάθαμε από τα
παθήματα μας, με αποτέλεσμα
ο τόπος να οδηγείται από το
κακό στο χειρότερο. Η αξιοκρατία, οι μεταρρυθμίσεις και
ο εκσυγχρονισμός που υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάνε του βρόντου,
που λέει και ο λαός μας. Ο

Α

κόμη δεν έχει σωπάσει η έντονη
οργή της κοινωνίας από την περίπτωση καρκινοπαθούς, που μόλις επέστρεψε στην εργασία της απολύθηκε,
ένα παρόμοιο συμβάν ήλθε και πάλι
στην επιφάνεια για να αναδείξει πως
μερίδα εργοδοτών είναι ψυχροί εκτελεστές της ανθρώπινης ψυχής.
Άλλο ένα κρούσμα απόλυσης μητέρας
που πάσχει από ανίατη ασθένεια ήλθε
εκ νέου στο προσκήνιο προκαλώντας
και πάλι αναστάτωση και δυσφορία
στους πολίτες.
Δείγμα

της ασυδοσίας

κάποιων

Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ανθρώπων που δυστυχώς δεν τιμούν
τον όρο ανθρώπινο ον που υποτίθεται
διαθέτει πέραν από τη νοημοσύνη και
αισθήματα τα οποία ενεργοποιούνται
όταν αγγίξουν ευαίσθητες χορδές της
ψυχής μας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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πρόεδρος κατά παράβαση των
ρητών εξαγγελιών του, εξακολουθεί να διορίζει τους αρεστούς αντί τους άριστους.
Αυτή η προσφιλής τακτική του
αποθεώθηκε στον πρόσφατο
διορισμό της Αθηνάς Κυριακίδου στο καίριο πόστο του
μέλους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Όπως
πολύ εύστοχα επισήμανε σύσσωμος σχεδόν ο Τύπος, με τον
εν λόγω διορισμό εξοφλήθηκαν
πολιτικά γραμμάτια προς την
ομάδα Καρογιάν για την εκλογή Αναστασιάδη. Εδώ αξίζει
να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα πολιτικάντηδων που ανέδειξαν τον
«μεσσία» Δημήτρη Χριστόφια
στην προεδρία το 2008 και τον
οποίο κρατούσαν δια πυρός
και σιδήρου στην εξουσία
ακόμη και μετά την καταστροφή στο Μαρί. Πέραν τούτου, οι
υποσχέσεις για νέος ήθος,
διαφάνεια, χρηστή διοίκηση
και αλλαγή νοοτροπίας που
έδωσαν τα μεγάλα κόμματα
στο πλαίσιο των βουλευτικών
εκλογών του Μαίου παραμένουν γράμμα κενό. Το αποδεικνύει καθημερινά η λαικίστικη
και ιδιοτελής προσέγγιση των
κομμάτων στα μικρά και μεγάλα προβλήματα του τόπου και
του λαού. Η καμουφλαρισμένη
προσπάθεια τους να φάνε τον
Γενικό Ελεγκτή που προσπαθεί

να καθαρίσει τον Στάβλο του
Αυγεία, αποτελεί πράξη αναίσχυντη. Η περισσή υποκρισία
που επιδεικνύουν οι κομματάρχες και πολιτειακοί ταγοί
στο μέγα θέμα των στημένων

• Ο ατυχής διορισμός της Αθηνάς Κυριακίδου να δώσει
το έναυσμα για παλλαϊκή αφύπνιση και πάλη
ενάντια στη διαπλοκή
• Εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοκηση: Πεδίον δόξης
λαμπρόν για τους πολίτες
αγώνων του ποδοσφαίρου,
αποτελεί όνειδος για μια χώρα
που θέλει να λέγεται ευρωπαική και πολιτισμένη. Δυστυχώς,
τα πράγματα δεν σταματούν
ως εδώ. Ενόψει των επικείμενων εκλογών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
επιχειρούν
τεχνιέντως να φιλοτεχνήσουν
μια νέα φιλολαική εικόνα στην
αγωνιώδη προσπάθεια τους
να ξεγελάσουν για μια ακόμη
φορά τους ψηφοφόρους. Μιάν
εικόνα παρόμοιας με εκείνη
που έχει πλασάρει στο λαό ο
αμίμητος Δημήτρης Χριστόφιας για να αναρριχηθεί στην
εξουσία. Και φυσικά, οι ευκολοπίστευτοι πολίτες τον τίμησαν με την ψήφο τους και
κατέστησαν άθελα του συνένοχοι στην σύγχρονη τραγωδία
της Κύπρου. Αυτή τη φορά
θέλω να πιστεύω πως οι ενερ-

Η διεκδίκηση της αξιοπρέπειας στην εργασία
φράσει τον δρόμο στην εργοδοτική ασυδοσία
Χορδές οι οποίες μας βοηθούν να μπούμε στα παπούτσια του συνανθρώπου
μας και να νιώσουμε για λίγο αυτό που
ο ίδιος αισθάνεται.
Και επειδή φαίνεται πως τέτοιες χορδές
σε μερίδα ανθρώπων είναι ανύπαρκτες
έχουμε εκφράσει τη θέση πως τα κενά
που υπάρχουν στις νομοθεσίες και
στους μηχανισμούς παρακολούθησης
της εφαρμογής θα πρέπει να ενισχυθούν για να φράσσουν το δρόμο στην
εργοδοτική ασυδοσία.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως
κάποια θύματα απαράδεκτων συμπεριφορών άρχισαν και ξεθαρρεύουν και να
βγάζουν στην επιφάνεια ενέργειες που
προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και είναι πάνω από όλα καταδικαστέες.
Η δημοσιοποίηση λοιπόν τέτοιων
συμπεριφορών συμβάλει καθοριστικά
στην πάταξη τους αλλά παράλληλα
προσφέρουν τη
δυνατότητα στις

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)

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να
παρεμβαίνουν στην τροποποίηση
νομοθεσιών φράσσοντας τον δρόμο
στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου
πόνου.
Το ίδιο ανεπίτρεπτες συμπεριφορές
είναι και οι παράνομες απολύσεις
εγκύων εργαζομένων γυναικών.

• Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός
πως θύματα απαράδεκτων
συμπεριφορών άρχισαν και
ξεθαρρεύουν και να βγάζουν
στην επιφάνεια ενέργειες που
προσβάλουν το ανθρώπινο είδος
Σημαντικός είναι και ο ρόλος του κάθε
εργαζόμενου, στην πρόληψη και ενίσχυση της ικανότητας του κράτους να
παρεμβαίνει στοχευμένα για επίλυση
τέτοιων σοβαρών ζητημάτων προάγο-

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

γοί, περήφανοι και ευηπόληπτοι πολίτες, δεν θα παρασυρθούν ούτε από εύηχα συνθήματα, ούτε από παραπλανητικά μηνύματα και με τη
ψήφο τους θα θέσουν φραγμό

ντας πολιτικές που θα συμβάλουν στην
μη επανεμφάνιση τους.
Στην περίπτωση των δύο γυναικών
που τόλμησαν να δώσουν στη δημοσιότητα την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά
των εργοδοτών τους άμεση είναι η κρατική παρέμβαση. Πόσες όμως είναι
περιπτώσεις απολύσεων που παραμένουν ατιμώρητες γιατί η απολυόμενη ή
ο απολυόμενος δεν τόλμησε να μιλήσει
ή να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
Είναι για αυτόν τον λόγο που επιμένουμε πως ο εργαζόμενος, όταν αισθάνεται
πως αδικείται οφείλει να το γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες να
δικαιωθεί και να βρει λύση σε ένα
εργασιακό πρόβλημα που προκύπτει.
Η οικονομία της χώρας έχει απόλυτη
ανάγκη το ντόπιο εργατικό δυναμικό
και ως εκ τούτου οι εμπλεκόμενοι
φορείς έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν πως δεν τυγχάνει εκμετάλλευσης
από εργοδότες που θέτουν πάνω από
όλα το προσωπικό τους κέρδος και
όφελος έναντι οποιουδήποτε κόστους
ηθικού ή οικονομικού που αφορά τον
εργαζόμενο.

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,

στην επιδίωξη των κομματαρχών να αλώσουν την τοπική
αυτοδιοίκηση. Ήρθε η ώρα, οι
πολίτες να βροντοφωνάξουν
με την αθρόα συμμετοχή τους
στις εκλογικές διεργασίες ότι
τα κόμματα δεν έχουν θέση
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.Τα
φρικτά παθήματα του μακρυνού αλλά και του πρόσφατου
παρελθόντος, ας γίνουν διδακτικά μαθήματα για τους
κατακρευργημένους πολίτες,
οι οποίοι καλούνται να
πάρουν στα χέρια τους το
παρόν και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Αν το πετύχουν θα δικαιούνται να υπερηφανεύονται ότι έστω και αργά
επέφεραν ένα ηχηρό πλήγμα
στην κομματοκρατία και στο
σαθρό κατεστημένο, προσφέροντας μέγιστες υπηρεσίες
στον τόπο.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΣΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η

ΣΕΚ διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στα διεθνή
ναυτιλιακά δρώμενα με θετικό αντίκτυπο στην
Κυπριακή οικονομία. Αυτό επαναβεβαιώθηκε στο
πρόσφατο δεκαήμερο ταξίδι του γενικού γραμματέα
της Ομοσπονδίας Μεταφορών, ΟΜΕΠΕΓΕ- ΣΕΚ,
Παντελή Στραύρου στην Αγία Πετρούπολη και στη
Μανίλλα. Σε ομιλία του στο συνέδριο των Ρωσικών
συνδικάτων Ναυτιλίας ο
κ. Σταύρου εξήρε την άριστη σχέση της ΣΕΚ με το
συνδικαλιστικό κίνημα της
χώρας η οποία αποβαίνει
επωφελώς για τις δύο
πλευρές. Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
του για τη στήριξη που
τυγχάνει η ΣΕΚ και η
√ Θετικά αποτελέσματα ΟΜΕΠΕΓΕ από τα Ρωσικά
συνδικάτα του τομέα τα
από τις επαφές
Ναυτιλίας,
τονίζοντας
γ.γ. ΟΜΕΠΕΓΕ –ΣΕΚ
ιδιαίτερα την εποικοδομηΠαντελή Σταύρου
τική συνεργασία τους στη
σε Ρωσία και Φιλιππίνες Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές,
ITF. Οι σχέσεις της ΣΕΚ με
τα πανίσχυρα Ρωσικά συνδικάτα εδραιώνονται και
θα αναπτύσσονται, διαβεβαίωσε τον επανεκλεγέντα
πρόεδρο των Ρωσικών συνδικάτων Γιούρι Σινγκουρόκωφ. Δίδοντας του τα θερμά του συγχαρητήρια
για την εκλογή του ο κ. Σταύρου επισήμανε ότι η
σύσφιξη των αδελφικών σχέσεων των ναυτικών στις
δύο χώρες θα είναι συνεχείς. Στο συνέδριο παρέστη
σύσσωμη η ηγεσία του ITF.

ΣΤΗ ΜΑΝΙΛΛΑ
Στην επίσκεψη του στην Μανίλα των Φιλιππινών ο κ.
Σταύρου, συμμετείχε ως εκλελεγμένο μέλος στις
εργασίες της συνόδου της εξειδικευμένης Επιτροπής
Ναυτιλίας της ITF. Η σύνοδος καταπιάστηκε με τα
θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής των
αιτημάτων για σύναψη της συλλογικής σύμβασης
των ναυτικών του Διεθνούς Διαπραγματευτικού
Φόρουμ η οποία λήγει στο τέλος του 2017. Η εν λόγω
σύμβαση θεωρείται ως προμπομπός της σύναψης
των εθνικών συλλογικών συμφωνιών των ναυτικών
που για την Κύπρο έχει τεράστια σημασία καθώς η
ναυτιλία συμβάλλει σημαντικά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν. Ο κ. Σταύρου δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» ότι η παρουσία της Ομοσπονδίας και κατεπέκταση της ΣΕΚ στα διεθνή συνδικαλιστικά βήματα,
πέραν από τα συνδικαλιστικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην ενίσχυση της οντότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Η ΣΕΚ πρωταγωνιστεί στα Παγκόσμια
ναυτιλιακά δρώμενα με πολλαπλά οφέλη
για την Κύπρο
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• Ο ηγέτης της Ευρωπαϊκών Συνδικάτων Λούκα Βισεντίνι ομολογεί:

Μας απασχολεί έντονα το θέμα των χαμηλών
μισθών στην Ευρώπη

Έ

να από τα καυτά προβλήματα
στην Ευρωπαική Ένωση τα
τελευταία χρόνια είναι οι χαμηλοί
μισθοί και οι ανισότητες στην
απασχόληση. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γενικός γραμματέας της
Συνομοσπονδίας
Ευρωπαικών
Συνδικάτων, ETUC, Λούκα Βισεντίνι.
Παρά ταύτα, ο κ. Βισεντίνι εμφανίζεται αισιόδοξος για το μέλλον. Σε
συνέντευξη του στο Αθηναϊκό /
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
τόνισε πως «αν και δεν μπορούμε
να μιλάμε για το τέλος της λιτότητας, όσο υπάρχει ακόμα το Σύμφωνο Σταθερότητας, η κατεύθυνση
στην οποία κινούνται ορισμένοι
θεσμοί στην ΕΕ και κυρίως η Ευρωπαική Επιτροπή, είναι θετική.»
Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια,
αν και όχι ακόμα αρκετά για μας.
Ωστόσο, είναι θετικό πως υπάρχει
περισσότερη ευελιξία στην ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, ότι δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις στις χώρες που
παρέκκλιναν, καθώς και ότι επιτέλους η Επιτροπή επιτρέπει ή
ακόμα και καλεί τα κράτη μέλη να
προχωρήσουν σε επενδύσεις,
ακόμα και με δημόσια χρήματα, όχι

√ Δεν μπορούμε να μιλάμε

για τέλος της λιτότητας,
όσο υπάρχει
το Σύμφωνο Σταθερότητας
μόνο σε εθνικά έργα, αλλά και σε
διασυνοριακά, κάτι που ζητούσαμε έντονα», υπογραμμίζει.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαικών
Συνδικάτων είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Συμφώνου
Σταθερότητας, ασκώντας συνεχώς
πίεση για την πλήρη μεταρρύθμισή
του. «Το 2017 είναι η χρονιά της
ένταξης του δημοσιονομικού συμφώνου στις συνθήκες, οπότε σε
κάθε περίπτωση θα συζητηθεί η
πιθανότητα αλλαγών των συνθηκών. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε
να επιμένουμε στη μεταρρύθμιση
της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε να επιτύχουμε
κάποιες αλλαγές στους κανόνες.
Να το αλλάξουμε πριν ενταχθεί
στις συνθήκες. Και υπάρχουν
κάποια κράτη μέλη που μπορούν
να βοηθήσουν σε αυτό, δεν είναι η
κατάσταση όπως ήταν πριν από
τρία χρόνια», επισημαίνει ο κ.
Βισεντίνι.
«Είναι ξεκάθαρο ότι η Επιτροπή
Γιούνκερ ακολουθεί μία διαφορετική πορεία στα μακροοικονομικά,
αλλά και στην κοινωνική πολιτική.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η λιτότητα
θα τελειώσει, αλλά τουλάχιστον
υπάρχουν κάποιες πολιτικές που
στοχεύουν στην εξισορρόπησή των

ται ακόμα και η Επιτροπή. Το ίδιο
συνέβαινε και με τη ανταπεργία
(lock out), η πίεση για την οποία,
όμως, φαίνεται να έχει ατονήσει.
Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην
απεργία, εκεί βλέπουμε μία επιθετική τάση στην Ευρώπη κατά του
δικαιώματος αυτού, όχι μόνο στην
Ελλάδα. αλλά και σε άλλες χώρες,
με την οποία φυσικά δεν συμφωνούμε», λέει ο Λ. Βισεντίνι.

ΥΠΟΠΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

συνεπειών της. Η κοινωνική διάσταση είναι αρκετά ψηλά στην
ατζέντα», υποστηρίζει κ. Βισεντίνι,
υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τον
«πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων» που έχει προωθήσει η Επιτροπή.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η
Επιτροπή, για πρώτη
φορά μετά από μία
δεκαετία, παραδέχεται
δημόσια ότι «η Ευρώπη
αντιμετωπίζει
πρόβλημα πολύ χαμηλών μισθών και πολύ
μεγάλων ανισοτήτων»
και πως αυτό μπορεί
να
αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά μόνο
με την αποκατάσταση
των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, προσθέτει, η
Επιτροπή παραδέχεται πως «στο δίλημμα μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, πολλά
έχουν γίνει για την ευελιξία και
τίποτα για την ασφάλεια». «Περιμένουμε λοιπόν κάποιες νομοθετικές προτάσεις για την κοινωνική
ασφάλεια στο πλαίσιο του πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα».

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
«Η συμφωνία για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που επιτεύχθηκε στην
Ελλάδα βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση» και μένει να φανεί αν θα
προχωρήσει η νομοθέτησή της,
παρά τις διαφωνίες κάποιων
οργανώσεων εργοδοτών. «Πιο
ανησυχητικό είναι το κομμάτι που
αφορά τις συλλογικές απολύσεις.
Κι αυτό γιατί η κοινή διαπίστωση
ήταν ότι δεν υπήρχε αίτημα από
τους εργοδότες να γίνει κάτι
τέτοιο, καθώς πρόκειται για μία
οικονομία που στηρίζεται σε
ποσοστό 90% στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, οπότε δεν
υφίσταται λόγος να υπάρχει
τέτοια πρόβλεψη. Μοιάζει περισσότερο ως μία ιδεολογική πίεση
από το ΔΝΤ, την οποία παραδέχε-

«Αυτό που θα θέλαμε εμείς να
δούμε είναι να μαζεύονται δημόσια
χρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
απευθείας από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και να χρηματοδοτούν διασυνοριακές επενδύσεις. Γιατί ακόμα και με το σχέδιο Γιούνκερ, τα χρήματα πηγαίνουν στους συνήθεις ύποπτους. Οι
ίδιοι τομείς, οι ίδιες χώρες, οι ίδιες
εταιρείες επωφελούνται»,αναφέρει
στο Πρακτορείο ο Ιταλός εκπρόσωπος των ευρωπαϊκών συνδικάτων, συμπληρώνοντας ότι παρότι
είναι ξεκάθαρη η επιβολή της Γερμανίας στην αντίθετη από αυτή

κατεύθυνση, η έκδοση ομολόγων
από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου πρότζεκτ είναι
απολύτως εφικτή στο πλαίσιο των
ισχυόντων κανόνων. Ασκώντας,
λοιπόν, κριτική στη στάση της Γερμανίας, η οποία ήδη έχει αντιδράσει για την «ευελιξία» που χρησιμοποίησε η Επιτροπή στην αξιολόγηση των κρατών- μελών της
Ευρωζώνης, ο κ. Βισεντίνι καταδικάζει τις πρακτικές που ακολουθεί
η κυρίαρχη ευρωπαϊκή οικονομία,
«καταστρέφοντας» τις υπόλοιπες
οικονομίες της ενιαίας αγοράς. «Η
Γερμανία αντιστέκεται εδώ και
χρόνια στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τους
μισθούς, προκειμένου να τονωθεί η
εσωτερική ζήτηση. Σε ό,τι αφορά
ειδικότερα την Ελλάδα και τη δεύτερη αξιολόγηση, διαπιστώνει
«θετικά στοιχεία και κάποια αρνητικά» σε σχέση με τα εργασιακά.
Ωστόσο, εκφράζει ανησυχία αναφορικά με τις ομαδικές απολύσεις,
κάνοντας λόγο για ιδεολογική
πίεση από το ΔΝΤ, ενώ «βλέπει»
μία επιθετική τάση κατά του δικαιώματος στην απεργία, όχι μόνο
στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης.
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Επάγγελμα οικιακά: Υπολογίστε πόσο
πρέπει να πληρώνεστε!

Αλλαγές στις
χρεώσεις της ΑΗΚ

λλαγές επέρχονται σύντομα στις διατιμήσεις
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου οι οποίες θα
επηρεάσουν άλλους καταναλωτές θετικά και άλλους
αρνητικά. Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΑΗΚ έχει ως
στόχο το να πληρώνει ο καθένας το πραγματικό
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ανά
ημέρα. Για παράδειγμα, καταργείται η από δεκαετίες
πρακτική των τριών κατηγοριών διατιμήσεων (οι
πρώτες 120 κιλοβατώρες φθηνά, οι επόμενες 200
ακριβότερα και οι υπόλοιπες ακόμα πιο ακριβά) στους
οικιακούς καταναλωτές που είχε δύο στόχους- το
κίνητρο εξοικονόμησης ενέργειας και το φθηνότερο
ρεύμα για μικρά νοικοκυριά, εξοχικά κ.τ.λ., δηλαδή
σπίτια με χαμηλή κατανάλωση.
Με τις νέες διατιμήσεις, από την πρώτη μέχρι την
τελευταία κιλοβατώρα της διμηνίας, θα έχουν την ίδια
χρέωση. Αυτό σημαίνει ότι ένα σπίτι με πολύ χαμηλό
λογαριασμό θα έχει αύξηση με το νέο σύστημα, η
οποία όμως δεν θα είναι μεγαλύτερη από 2-3 ευρώ.
Αντίθετα, ένα σπίτι με μεσαία και υψηλή κατανάλωση
θα έχει μείωση, που θα είναι πιο αισθητή όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση σε σύγκριση με τις υφιστάμενες διατιμήσεις. Να σημειωθεί ότι το πάγιο διμηνιαίου λογαριασμού προβλέπεται ότι θα αυξηθεί, από
€3,86 που είναι τώρα, θα γίνει με τις νέες διατιμήσεις
περίπου €5,56. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των νέων
διατιμήσεων είναι το ότι πλέον το κόστος ηλεκτρισμού
χωρίζεται σε δύο περιόδους τον χρόνο, σε θερινή και
τους υπόλοιπους μήνες - και κάθε περίοδος σε δύο
υποπεριόδους- σε ώρες αιχμής και ώρες μη αιχμής. Κι
αυτό γιατί στην πράξη για να έχει η ΑΗΚ ικανή δυνατότητα και μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού τις ώρες
αιχμής του καλοκαιριού έχει επενδύσει εκατοντάδες
εκατομμύρια, ενώ τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού η μεγαλύτερη ζήτηση είναι της τάξης των 500600 μεγαβάτ. Άσχημα νέα για τους χρήστες θερμοσυσσωρευτών θέρμανσης προμηνύουν οι νέες διατιμήσεις
καθώς οι αυξήσεις τιμών φαίνεται να αγγίζουν το
42%. Αντιδράσεις από τη νεα τιμολογιακή πολιτική
εξέφρασαν οι Αγροτικές οργανώσεις. Το θέμα απασχολεί τη Βουλή η οποία σύντομα να τοποθετηθεί στις
εισηγήσεις της ΑΗΚ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Έ

χετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο
πρέπει να πληρώνεστε αν
δηλώνετε επάγγελμα οικιακά; Από
τότε που οι γυναίκες εισήλθαν
δυναμικά στην αγορά εργασίας, οι
ισορροπίες έχουν αλλάξει και μαζί
και οι ρόλοι ως προς τις δουλειές
του σπιτιού. Κανείς, όμως, μέχρι
τώρα δεν είχε σκεφτεί πόσο κοστολογούνται οι εργατοώρες που
ξοδεύουν γυναίκες και άνδρες για
για τη συντήρηση του σπιτιού και
τη φροντίδα των παιδιών.
Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βρετανίας
(ONS), δουλειές του σπιτιού που
παραδοσιακά δεν κοστολογούνται,
όπως το μαγείρεμα, η φροντίδα
των παιδιών και το πλύσιμο των
ρούχων, κοστίζουν περί το 1 τρις.
λίρες στην βρετανική οικονομία,
καταλαμβάνοντας 56% του ΑΕΠ
της.

νουν για ανάλογες δουλειές κατά
μέσο όρο 16 ώρες.
• οι άνδρες προσφέρουν περισσότερο στον τομέα των μεταφορών,
συμπεριλαμβανομένων της μετακί-

• Έρευνα στη Βρετανία
αποκαλύπτει πως οι γυναίκες
δουλεύουν κατά 60%
περισσότερο από τους άνδρες
σε δουλειές για τις οποίες
δεν πληρώνονται
νηση στη δουλειά, της μεταφορά
των παιδιών στο σχολείο κλπ.
• οι μαθητές κάνουν μόλις 12 ώρες
ανάλογης εργασίας, την ώρα που
οι μητέρες συνεχίζουν να δουλεύουν πολύ περισσότερο, ακόμη και
όταν βρίσκονται σε άδεια, ξοδεύο-

ντας γύρω στις 60 ώρες. Είστε
μήπως περίεργοι να δείτε πώς
κοστολογούνται και οι δικές σας
δουλειές του σπιτιού; Η Στατιστική
Υπηρεσίας της Βρετανίας προσφέρει μια online πλατφόρμα που
υπολογίζει την αξία της όποιας
εργασίας σας, τοποθετώντας το
σύνολο των ωρών που ξοδεύετε σε
κάθε δουλειά ανά εβδομάδα.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, 1 ώρα
σε δουλειές του σπιτιού αναλογεί
σε 8.58 λίρες την εβδομάδα ή 446
λίρες το χρόνο. Αντίστοιχα, 1 ώρα
φροντίδας των παιδιών την εβδομάδα αξίζει 15.28 λίρες την εβδομάδα ή 795 λίρες το χρόνο, το
μαγείρεμα 7.63 λίρες την εβδομάδα
ή 397 λίρες το χρόνο, και οι μετακινήσεις 11.24 λίρες την εβδομάδα
ή 584 λίρες το χρόνο.

Συγκεκριμένα, στοιχεία της έρευνας
δείχνουν πως:
• οι γυναίκες δουλεύουν κατά 60%
περισσότερο από
τους άνδρες σε δουλειές για τις οποίες
δεν πληρώνονται,
όπως το μαγείρεμα,
τη φροντίδα των
παιδιών ή του σπιτιού.
• οι γυναίκες ξοδεύουν γύρω στις 26
ώρες σε τέτοιες
εργασίες
• οι άνδρες αφιερώ-

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας
και το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με
συνεισφορές κάτω των €300 παραμένουν για 6 χρόνια

στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη διαγραφή
των λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του
να αποταθούν στους Οργανωτικούς Γραμματείς της

Συντεχνίας τους για να συμπληρώσουν το σχετικό
έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 12
Δεκεμβρίου 2016.

1

1941461

Angelov

Sergey

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

24 672200

ΖΑΥΡΟΥ

ΚΡΙΣΤΙΑ

BELLA CASA LTD

2

5380758

Dewage

Roushnga

ΣΤΕΓΗ ΗΛ.ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ

25 806613

Θεοδούλου

Κώστας

ΟΣΕΑ (Μ.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΜΟΧ.)

3

1560227

Dimitrov

Encho

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

26 501371

Θεοδώρου

Μιχάλης

PROXYL LTD

4

6133872

Dimitrov

Emil

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

27 1042321

Ιωάννου

Ιωάννης

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

5

5864941

Dimitru

Robert

ΣΥΜΒ.ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ

28 867606

Κίτσιου

Παναγιώτα

SWISSPORT

6

5479130

Dumitrescu

Lazat-Romica ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΕΘΕ

29 772975

Κορτάρη

Μαρία

EUROBLINDS

7

1665808

Gostev

Rumen

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

30 561358

Κυριακίδης

Σάββας

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

8

5640985

Juno Olesea

Prisakarov

PILAVAKIS

31 668014

Κωνσταντίνου

Κωνσταντίνα ΕΦΟΡ.ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

9

5359163

Perera

Shamila

ΣΤΕΓΗ ΗΛ.ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ

32 1076381

Μαλαματένιου

Μαρία

10 1156669

Ritas

Νικόλας

LGS HANDLING-HERMES AIR

33 172474

Μελάς

Ανδρέας

G4S SECURE SOLUTIONS

11 5839150

Shaw

Paul

PAUL SHAW LTD.

34 834082

Μιχαήλ

Μάριος

J&P AVAX (ΜΕΤΑΛΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)

12 7393524

TERSENIDIS

VALERIOS

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

35 863444

Νεοφύτου

Λοϊζος

S.M.C. JOINT VENTURE

13 760629

TOTAN

VASILE

ΣΥΜΒ.ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ

36 888

Πετρόπουλλος

Πέτρος

S.M.C. JOINT VENTURE

14 5472074

Una

Kouke

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

37 892638

Ποζίδου

Κλάρα

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

15 1324518

Vasileva

Mariyka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

38 852478

Πουλλής

Παναγιώτης

KONE LTD

16 5483632

Vict Maria

Prisakarov

PILAVAKIS

39 786347

Σούγλης

Λεωνίδας

LGS HANDLING-HERMES AIR

17 891465

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

40 815538

Σοφοκλέους

Νικόλας

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

18 826126

Γεώργιος

Λούκα

S.M.C. JOINT VENTURE

41 1049865

Σταυρινού

Μιχάλης

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

19 1148168

Γιάγκου

Κούλλα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΣΤ.ΠΑΙΔΙΩΝ

42 640293

Σταυρινού

Ανδρέας

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

20 890976

Δαμιανού

Σταύρος

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

43 835836

Τριμπάκκιρου

Ξένια

SWISSPORT

21 722237

Έλληνα

Μιράντα

ΕΚΑ ΛΤΔ

44 521748

Φιλίππου

Αχιλλέας

ΑΛΕΠΑ ΛΤΔ - ΟΣΥΠΑ

22 547844

Ευθυμίου

Άννα

RAQUEL - EXPLOSAL LTD

45 748807

Χριστοδούλου

Δήμητρα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

23 713862

ΖΑΝΕΤΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ

LIMANAKI HOTEL APTS

46 1042866

ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

ΟΣΕΑ (Μ.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΜΟΧ.)
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KΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Κύπρος έγινε Αλβανία!
Π

οινές που φθάνουν μέχρι και τον αποκλεισμό ομάδας από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις για
περίοδο 5 ετών και πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ,
προτείνει η UEFA προς την ΚΟΠ για πάταξη του φαινομένου των στημένων αγώνων, με προειδοποίηση πως
αν δεν γίνουν αποδεκτές οι εισηγήσεις της προτίθεται
να προχωρήσει με κυρώσεις κατά του κυπριακού
ποδοσφαίρου, όπως τον αποκλεισμό των κυπριακών
ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

πέντε χρόνων και πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ.
“Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Φτάσαμε σε οριακό
σημείο. Σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε χορηγούς, ούτε
κόσμο, ούτε πρωτάθλημα. Η απόφαση της UEFA για
αποκλεισμό από τις διοργανώσεις της, της Αλβανικής
Σκεντερμπέου και η απόρριψη της έφεσης της Αλβανικής ομάδας από το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο
(CAS), έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ένα ισχυρό όπλο για την καταπολέμηση των

Οι εισηγήσεις για πάταξη του φαινομένου με τους
φακέλους από την UEFA για ύποπτους για στοιχηματισμό αγώνες θα παρουσιαστούν ενώπιον του ΔΣ της
ΚΟΠ, το οποίο στην επόμενη συνεδρία του θα πάρει και
τις τελικές αποφάσεις.

• Φιγουράρει πρώτη στον μαύρο κατάλογο
των στημένων

Οι εισηγήσεις επεξηγήθηκαν ενώπιον των μελών της
Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΠ στο πλαίσιο άτυπης Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο της ΚΟΠ Κωστάκη
Κουτσοκούμνη, στην παρουσία και του Επίτιμου Προέδρου της ΚΟΠ και Αντιπροέδρου της UEFA Μάριου Λευκαρίτη.
Αυτή τη στιγμή η UEFA θεωρεί την Κύπρο ως μια από
τις χειρότερες χώρες όσον αφορά τους προσυνεννοη-

Η

Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και
το Ίδρυμα Θαλής, σε συνεργασία με
την Τράπεζα Κύπρου, παρουσίασαν,
στο πλαίσιο του κοινωνικού τους
έργου, το θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου «Ζήνων». Όπως ανέφερε σε
διάσκεψη Τύπου ο πρόεδρος της
Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας και
του Ιδρύματος «Θαλής».
Ο θεσμός αποσκοπεί στο να βοηθήσει
μαθητές της Γ΄ Τάξης Λυκείου, των
Δημοσίων Σχολείων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να
συμμετέχουν σε σειρά ενισχυμένων
μαθημάτων για μια αποτελεσματική
προετοιμασία διεκδίκησης θέσης στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα μέσω των Παγκύπριων εξετάσεων.
Είναι ίσως η πιο κρίσιμη ανάγκη στην
καμπή της ζωής των νέων αφού η επιτυχία στις Παγκύπριες εξετάσεις καθορίζει το μέλλον τους και την επαγγελ-

• 199 ή 112 οι σωστικοί τηλεφωνικοί αριθμοί

Τ

ην παγκύπρια λειτουργία του Συντονιστικού
Κέντρου Κλήσεων Ασθενοφόρων ανακοίνωσε
πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης,
εγκαινιάζοντας ένα ολοκαίνουριο και σύγχρονο χώρο
υψηλών προδιαγραφών, που παρέχει πλέον τις υπηρεσίες του παγκύπρια, δίνοντας τη δυνατότητα ισότιμα σε όλους τους πολίτες της Κύπρου για άμεση

προσυνεννοημένων αγώνων αφού πλέον μοναδική
απόδειξη που χρειάζεται για επιβολή ποινών, είναι το
περιεχόμενο του φακέλου”, ανέφερε
μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΚΟΠ.

ΕΥΘΥΝΗ

Η UEFA εισηγείται την επιβολή των ακόλουθων ποινών:
Στον πρώτο φάκελο στον οποίο θα κατονομάζεται
Σωματείο ότι έχει ευθύνη για προσυνεννοημένο αγώνα,
να αφαιρούνται έξι βαθμοί και να επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Στο δεύτερο φάκελο για το ίδιο
Σωματείο, να του επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής στη διοργάνωση για την οποία ήρθε ο φάκελος.
Στον τρίτο φάκελο για το ίδιο Σωματείο, να του απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διοργάνωση
της Ομοσπονδίας για χρονική περίοδο τουλάχιστον

Παγκύπρια λειτουργία
του Συντονιστικού Κέντρου
Κλήσεων Ασθενοφόρων

• Αυστηρές ποινές πρότεινε η Ευρωπαϊκή
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, UEFA,
στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
για τα στημένα παιγνίδια

Απευθυνόμενος στα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης, ο κ. Κουτσοκούμνης είπε
πως πλέον ξεκινά μια νέα μέρα για
το κυπριακό ποδόσφαιρο, όσον
αφορά το στοίχημα. “Δεν είμαστε σε
δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Όλοι
πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα.
Να εγκαταλείψουμε την όποια προηγούμενη τακτική για να πάμε μπροστά με τα νέα μέτρα που είναι αμείλικτα”, είπε.

μένους αγώνες και πως σε περίπτωση που οι εισηγήσεις της δεν γίνουν αποδεκτές, τότε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία προτίθεται η ίδια να επιβάλει κυρώσεις στο
κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως τον αποκλεισμό του από
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

5

Σε σχέση με τους φακέλους που
ήρθαν μέχρι σήμερα, θα εκδικαστούν
με τους υφιστάμενους κανονισμούς
ενώ επίσης θα ζητηθεί από την UEFA να κατανεμηθεί
ευθύνη, αν αυτό είναι δυνατό. Για τη δημοσιοποίηση
των φακέλων, ο κ. Κουτσοκούμνης είπε πως αυτό θα
γίνεται όταν λαμβάνεται η τελική αναφορά από την
UEFA και καταλογίζεται ευθύνη σε συγκεκριμένη
ομάδα.Από την πλευρά του ο Μάριος Λευκαρίτης είπε
πως τα μέτρα της UEFA είναι ο μόνος τρόπος να μην
διαλύσουμε το ποδόσφαιρο μας, τονίζοντας πως μπορεί τα μέτρα αυτά να είναι σκληρά, όμως δεν υπάρχει
άλλος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα. Αποκάλυψε
επίσης πως υπάρχει ομάδα ειδικών της UEFA η οποία
παρακολουθεί τους αγώνες που παρουσιάζουν ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα και παρουσιάζει
λεπτομερείς εκθέσεις για το τι έγινε στους αγώνες
αυτούς.

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Σε χαιρετισμό του,
στα εγκαίνια της Παγκύπριας Λειτουργίας του
Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων Ασθενοφόρων, ο κ.
Παμπορίδης είπε ότι “με γνώμονα το αναφαίρετο
δικαίωμα του κάθε πολίτη στο πολύτιμο αγαθό της
υγείας και της προστασίας του από κάθε αιφνίδια
απειλή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών είναι ζήτημα υψίστης σημασίας για την αξιοπιστία του κάθε συστήματος υγείας”.
“Σε καινούριες ειδικά διαρρυθμισμένες κτιριακές
εγκαταστάσεις, με σύγχρονη, εξειδικευμένη τεχνολογία, καθώς επίσης με πρωτοποριακό λογισμικό, που
σχεδιάστηκε ειδικά για τη διαχείριση των κλήσεων
των ασθενοφόρων, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας τίθεται πλέον σε νέα βάση”, ανέφερε.
Όλες οι κλήσεις στους τηλεφωνικούς αριθμούς 199 ή
112, που αφορούν επείγουσα φροντίδα υγείας, προωθούνται στο Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων Ασθενοφόρων. Το καινούριο σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα
παρέχει τα αναγκαία πληροφοριακά εργαλεία για τη
διαχείριση των δεκάδων κλήσεων που δέχεται η Υπηρεσία Ασθενοφόρων καθημερινά.Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την ηλεκτρονική καταγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών από εισερχόμενες κλήσεις για
βοήθεια και βασική κατηγοριοποίηση του βαθμού
σοβαρότητας του επείγοντος έτσι ώστε στη συνέχεια
να γίνεται ορθολογική αντιμετώπιση των περιστατικών.

Τίθεται σε λειτουργία ο θεσμός του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου «Ζήνων»
• Θα ενισχύει τους μαθητές της Γ’ Λυκείου στα Μαθηματικά,
Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Νέα Ελληνικά
• Μαθήματα από Ιανουάριο έως Ιούνιο
ματική σταδιοδρομία τους και λόγω
πραγματικού ανταγωνισμού πολλοί
μαθητές στερούνται δικαιωμάτων και
ευκαιριών λόγω μη δυνατότητας ανταγωνιστικής και στην ουσία ίσης προετοιμασίας, τονίσθηκε.
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο «Ζήνων» θα
ενισχύει τους μαθητές στα μαθήματα
των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά,
Φυσική, Χημεία, Βιολογία) καθώς και
στα Νέα Ελληνικά. Τα μαθήματα θα
γίνονται από εθελοντές εκπαιδευτικούς
μετά από έγκρισή τους από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα μαθήματα θα οργανωθούν από τον
Ιανουάριο μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2017
και θα γίνονται σε όλες τις Επαρχίες
καθημερινά από τις 15:00 μέχρι τις
19:00 το απόγευμα, σε καθορισμένα
σχολεία, και με βάση πρόγραμμα που
θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των
δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους
μαθητές.
Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο
Κοινωνικό Φροντιστήριο θα εγκριθούν
από Ειδική Επιτροπή στη βάση των
κριτηρίων που έχουν ανακοινωθεί και
έχουν κωδικοποιηθεί στη αίτηση του
μαθητή. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει

υπόψη Οικονομικά Κριτήρια, Επίδοση
στο Σχολείο, Κοινωνική Κατάσταση και
Κατάσταση Υγείας οικογένειας και
Αιτητή, Κοινωνική Προσφορά – Εθελοντισμός.
Ο θεσμός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στηρίζεται
από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης,
τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και την
Τράπεζα Κύπρου.
Οι αιτήσεις για εκπαιδευτικούς γίνονται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας
της ΚΥΜΕ ενώ στο ίδιο σημείο μπορεί ο
μαθητής να κατεβάσει την αίτηση για
μαθητές η οποία αφού συμπληρωθεί
και υπογραφεί θα πρέπει να σταλεί στα
Γραφεία της ΚΥΜΕ.
Ιστοσελίδα : www.cms.org.cy (επιλέξετε Κοινωνικό Φροντιστήριο)».
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ΑΤΑ, ΓΕΣΥ, Παραγωγικότητα, σεβασμός στις συλλογικές συμβάσεις
προτεραιότητες ΣΕΚ ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τ

ις προτεραιότητες που την
απασχολούν αυτή την
εποχή – σε επίπεδο πολιτικής
και διεκδικήσεων – έθεσε η ΣΕΚ
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, στη
διάρκεια συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 15 Νοεμβρίου
2016.
Στη συνάντηση που έγινε στα
πλαίσια ανασκόπησης της
«Στρατηγικής Ευρώπη 2020», η
ΣΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον
Πανίκο Αργυρίδη, Γενικό
Οργανωτικό και το Χρίστο
Καρύδη, υπεύθυνο του Τμήματος Οικονομικών Μελετών, οι
οποίοι δια ζώσης ανάλυσαν
λεπτομερώς τις θέσεις του
Κινήματος, ενώ υπέδειξαν πως
το πρόβλημα της οικονομίας
δεν είναι ούτε η ΑΤΑ, ούτε οι
μισθοί των εργαζομένων, αλλά
η χαμηλή παραγωγικότητα, τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η
αναξιοπιστία του τραπεζικού
συστήματος, η αδήλωτη εργα-

• Συνάντηση στη Λευκωσία για ανασκόπηση
της «Στρατηγικής Ευρώπης 2020»
των εργαζομένων η οποία
συνειδητά επιλέγηκε και εφαρμόστηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ολοκληρώσαμε
το
Μνημόνιο
χωρίς
συγκρούσεις και εργασιακές
αναταραχές. Τώρα, με βάση
την ανάπτυξη που παρατηρείται και τις δυνατότητες της
οικονομίας και των επιχειρήσεων και στο πλαίσιο της
ανανέωσης των συλλογικών
συμβάσεων -κυρίως στον
ιδιωτικό τομέα- γίνεται προσπάθεια για σταδιακή επαναφορά μισθών και ωφελημάτων
στα προ κρίσης επίπεδα. Ήδη
καλά οργανωμένες επιχειρηματικές μονάδες ανταποκρίνονται θετικά.

έχουν υπονομεύσει τις συλλογικές συμβάσεις και οδήγησαν
σε σημαντική συρρίκνωση τους
μισθούς αυξάνοντας ανησυχητικά τον αθέμιτο ανταγωνισμό
ανάμεσα στις επιχειρήσεις.

ΓΕΣΥ και πιστεύει ότι ένα γενικό σχέδιο υγείας όπως είναι
σχεδιασμένο, στην βάση ενός
καθολικού μονοασφαλιστικού
σχεδίου, θα ενισχύσει το κράτος κοινωνικής πρόνοιας και
θα βοηθήσει να μειωθούν οι
κοινωνικές ανισότητες οι
οποίες αυξηθήκαν δραματικά
στην Κύπρο μετά την οικονομι-

προοπτικές ανάπτυξης.
• Τασσόμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης με εφαρμογή
πολιτικών για ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας κλπ.
• Μετά την οικονομική κρίση
και την τεράστια απορρύθμιση
που είχε η αγορά εργασίας η
Κύπρος δεν αποτελεί πλέον το
καλό παράδειγμα τριμερούς

• Όλες οι έρευνες διαπιστώνουν ότι η οικονομία της
Κύπρου επηρεάζεται αρνητικά
από την χαμηλή παραγωγικό-

√ Το πρόβλημα της Κυπριακής οικονομίας δεν είναι ούτε
η ΑΤΑ, ούτε οι μισθοί των εργαζομένων, αλλά η χαμηλή
παραγωγικότητα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και
η αναξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος

σία, η γραφειοκρατία του
δημοσίου κλπ.
Σε σχετικό έγγραφο που αποστάληκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζονται τα εξής:
«Από το πρώτο τρίμηνο του
2015 η κυπριακή οικονομία
άρχισε να καταγράφει θετικό
ρυθμό ανάπτυξης (είχαν προηγηθεί 14 συνεχόμενα τρίμηνα
με αρνητικούς ρυθμούς).
Το 2016 θα υπάρξει ρυθμός
ανάπτυξης 2.7% και το 2017
θα αυξηθεί στο 2.8%. Η ανεργία
ακολουθεί
καθοδική
πορεία. Το 2016 θα είναι στο
12.5% του Εργατικού Δυναμικό
(Εργ. Δυν. 421813 άτομα) και
το 2017 θα μειωθεί στο 11%.
• Παρά τη μείωση της ανεργίας
η ΣΕΚ ανησυχεί ιδιαίτερα για το
πολύ ψηλό ποσοστό ανεργίας
των νέων και την αύξηση των
μακροχρόνια ανέργων, πέραν
των 6 μηνών, που ανήλθε στο
47% του συνολικού ποσοστού
ανέργων.
• Χάρις στην υπεύθυνη στάση

τητα. Επιβάλλεται όπως υιοθετηθούν πολιτικές και εκπονηθούν άμεσα και με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, συγκεκριμένα σχέδια για
ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
• Παράλληλα, διεκδικούμε
επαναλειτουργία του θεσμού
της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σε
τρόπο που δεν θα προκύπτουν
νέες μειώσεις στα εισοδήματα
των μισθωτών πολιτών. Για
το θέμα αυτό, βρισκόμαστε σε
διαπραγμάτευση
με
την
υπουργό Εργασίας.
• Η ΣΕΚ θεωρεί σημαντική προτεραιότητα και ευθύνη της
κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί
η τεράστια απορρύθμιση που
επήλθε στην αγορά εργασίας.
Το θέμα της αδήλωτης εργασίας (ιδιαίτερα στην ξενοδοχειακή, οικοδομική βιομηχανία
και στα κέντρα αναψυχής), η
αύξηση του φαινομένου της
αγοράς υπηρεσιών και τα
ατομικά συμβόλαια εργασίας,

Στις φωτογραφίες πάνω οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάτω το κλιμάκιο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας επικεφαλής
του οποίου ήταν ο κ. Daniel Daco (δεύτερος από δεξιά)
• Επιβάλλεται η ανάγκη υιοθέτησης περαιτέρω νομοθετικών
και άλλων μέτρων για να προστατευτούν εργασιακά δικαιώματα, όπως η ίση μεταχείριση
στην απασχόληση, η ενίσχυση
και προστασία των συλλογικών συμβάσεων και η επέκτα-

κή κρίση.
• Χρήζει βελτίωσης το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης,
γιατί παρατηρείται σοβαρή
βραδυδικία στη διεκπεραίωση
του νομοθετικού έργου.
• Η ΣΕΚ υποστηρίζει ότι θα

√ ΣΕΚ: Ανησυχούμε για το ψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων
και την αύξηση των μακροχρόνια ανέργων. Σχεδόν ένας
στους δύο είναι άνεργος για διάστημα πέραν των 6 μηνών

ση της εφαρμογής τους, έτσι
που να προστατεύονται και οι
εργαζόμενοι που δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις.
• Η ΣΕΚ ανησυχεί για την καθυστέρηση στην προώθηση του

πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση η αναγκαία μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, με πάταξη της γραφειοκρατίας και απλοποίηση χρονοβόρων και άλλων διαδικασιών, ώστε να ενισχυθούν οι

συνεργασίας. Δυστυχώς έχει
μειωθεί δραστικά ο θεσμός της
συλλογικής διαπραγμάτευσης
και η πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν
καλύπτονται ούτε άμεσα, ούτε
έμμεσα από συλλογικές συμβάσεις.
• Ως αποτέλεσμα της κρίσης,
έχει αυξηθεί σημαντικά το
ποσοστό φτώχειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό
χάσμα ανάμεσα στην μισθοδοσία των δύο φύλων.
• Διεκδικούμε φορολογική
μεταρρύθμιση, με μείωση των
φορολογιών και αυστηρές
ποινές μη συμμόρφωσης,
καθώς επίσης και υλοποίηση
πολιτικών για πάταξη της
φοροδιαφυγής».
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Ά

ρχισε στις 15 Νοεμβρίου
και λήγει στις 24 Δεκεμβρίου η περίοδος της Νηστείας
ενόψει της Γιορτής των Χριστουγέννων. Πρόκειται για τη
δεύτερη πιο μακρά περίοδο
νηστείας μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι γνωστή στη
γλώσσα του ορθοδόξου λαού
μας και ως σαραντα(η)μερο. Η
εορτή της κατα σάρκα γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού αποτελεί τη δεύτερη
μεγάλη Δεσποτική εορτή του
χριστιανικού εορτολογίου. Ό
άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος,
που πρώτος ομιλεί για την
εορτή των Χριστουγέννων, την
ονομάζει «μητρόπολιν πασών
των εορτών».
Με τη διαίρεση της άλλοτε ενιαίας εορτής και την καθιέρωση
των τριών ξεχωριστών εορ-

H Νηστεία των Χριστουγέννων
και η σημασία της Σαρακοστής
ΝΗΣΤΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του
σαρανταημέρου δεν καταλύουμε κρέας, γαλακτερά και αυγά.
Αντίθετα, επιτρέπεται να
καταλύουμε ψάρι όλες τις ήμερες πλην, φυσικά, της Τετάρτης και της Παρασκευής από
την αρχή μέχρι και την 17η
Δεκεμβρίου. Ψάρι καταλύουμε
επίσης και κατά την εορτή των
Εισοδίων της Θεοτόκου, οποιαδήποτε ημέρα κι αν πέσει.
Από την 18η μέχρι και την 24η
Δεκεμβρίου, παραμονή της
εορτής, επιτρέπεται η κατάλυση οίνου και ελαίου μόνο εκτός,

γλώσσα, αποφεύγοντας την
καταλαλιά, το ψέμα, την αργολογία, τη λοιδορία, την οργή
και γενικά κάθε αμαρτία που
διαπράττουμε μέσω της γλώσσας.
Επίσης χρειάζεται να νηστεύουμε ως προς τα μάτια. Να μη
βλέπουμε μάταια πράγματα.
Να μην αποκτούμε παρρησία
διά μέσου των ματιών. Να μην
περιεργαζόμαστε κάποιον με

• Η γνήσια και τέλεια
χριστιανική νηστεία
συνδιάζεται απαραίτητα
με την αγάπη και
την προσευχή
• Η αγάπη προς
τους άλλους είναι
το θεμέλιο της νηστείας

τών, της Γεννήσεως την 25η
Δεκεμβρίου, της Περιτομής την
1η και της Βαπτίσεως την 6η
Ιανουαρίου, διαμορφώθηκε και
το λεγόμενο Δωδεκαήμερον,
δηλαδή το εόρτιο χρονικό διάστημα από τις 25 Δεκεμβρίου
ως τις 6 Ιανουαρίου. Έτσι διασώθηκε κατά κάποιο τρόπο η
αρχαία ενότητα των δύο μεγάλων εορτών της Γεννήσεως και
της Βαπτίσεως του Κυρίου.
Η μεγάλη σημασία που απέκτησε με την πάροδο του χρόνου στη συνείδηση της Εκκλησίας η νέα εορτή των Χριστουγέννων και η ευλάβεια των
πιστών και ιδιαίτερα των
μοναχών, απετέλεσαν τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση
και της προ των Χριστουγέννων νηστείας. Σ’ αυτό ασφαλώς επέδρασε και η διαμορφωμένη ήδη τεσσαρακονθήμερη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που προηγείτο
του Πάσχα.

βέβαια, των ημερών Τετάρτης
και Παρασκευής που θα
παρεμβληθούν και κατά τις
οποίες
τηρούμε
ανέλαιη
νηστεία. Επίσης με ξηροφαγία
θα πρέπει να νηστεύουμε την
πρώτη ήμερα της νηστείας,
15η Νοεμβρίου, καθώς και την
παραμονή της εορτής, έκτος
βέβαια κι αν πέσουν Σάββατο η
Κυριακή.

ΝΗΣΤΕΙΑ: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ
ΠΑΣΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
«Επίσης οφείλουμε να μην
τηρούμε μόνο την τάξη της
νηστείας
που
αφορά
τις
τροφές,
αλλά να
α π έ χουμε
και από
κ ά θ ε
αμαρτία,
έτσι
ώστε,
όπως νηστεύουμε
ως προς την κοιλιά, να
νηστεύουμε και ως προς τη

αναίδεια. Ακόμη θα πρέπει να
εμποδίζουμε τα χέρια και τα
πόδια από κάθε πονηρό πράγμα.
Τα σημαντικά οφέλη της
νηστείας για τον οργανισμό
Οι κανόνες της νηστείας όπως
έχουν οριστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζονται
από μια ιδιαίτερη διατροφική
σοφία. Η απαγόρευση του κρέατος και γενικά των ζωικών
προϊόντων μειώνει την κατανάλωση των βλαβερών για την
καρδιά κορεσμένων λιπαρών
οξέων.

μια εξαιρετική πηγή υψηλής
βιολογικής αξίας πρωτεΐνης
και βιταμίνης Β12 που δύσκολα
βρίσκουμε στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης.
Οι παραπάνω διατροφικοί
κανόνες που διαρκούν περισσότερο από 180 ημέρες το

χρόνο φαίνεται πλέον κι από
έρευνες ότι έχουν σημαντικά
οφέλη στη λειτουργία του
οργανισμού. Η μείωση των
επιπέδων χοληστερόλης στο
αίμα, η βελτίωση της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, η προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες, η
μείωση του σωματικού βάρους
είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα των ευεργετικών
δράσεων της νηστείας στο
σώμα μας.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Είναι άραγε η νηστεία εξίσου ωφέλιμη στην παιδική και εφηβική ηλικία ή μήπως υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί ο ρυθμός
ανάπτυξης; Ίσως με μια πρώτη σκέψη να λέγαμε ότι δεν θα
ήταν καλό για τα παιδιά να στερούνται τα τόσο απαραίτητα
για την ανάπτυξη τους ζωικά τρόφιμα. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι
ανά τον κόσμο υπάρχουν πολλά παιδιά που λόγω των διατροφικών συνηθειών των γονιών τους ακολουθούν χορτοφαγική
διατροφή χωρίς να επηρεάζεται η ανάπτυξη τους.
Έρευνα σε παιδιά 5-15,5 ετών, τα οποία ακολουθούν τις
νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ήρθε να διαλύσει κάθε
αμφιβολία. Η εν λόγω μελέτη έγινε σε ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης με υψηλό ποσοστό τήρησης των νηστειών από τους
μαθητές, με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση της νηστείας με τη
θρέψη, τη σωματική ανάπτυξη και άσκηση των παιδιών. Η
σύγκριση νηστευόντων και μη νηστευόντων μαθητών δεν έδειξε
καμία επίδραση της νηστείας στο ύψος ή στο δείκτη φυσικής
δραστηριότητας. Δεν έγινε όμως το ίδιο όταν η σύγκριση αφορούσε το σωματικό βάρος, στο οποίο φάνηκε να παρουσιάζουν
υψηλότερες τιμές τα παιδιά που δεν νηστεύουν ποτέ. Η μη
τήρηση των νηστειών συνδέθηκε με μεγαλύτερη πρόσληψη
ενέργειας, κορεσμένων λιπαρών οξέων και κατανάλωσης κρέατος.
Η νηστεία, λοιπόν, σύμφωνα με τους διατροφολόγους όχι μόνον
δεν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά, αντιθέτως είναι ωφέλιμη
μιας και τους δίνει την ευκαιρία να εντάξουν στη διατροφή τους
για μεγάλο μέρος του χρόνου τροφές της μεσογειακής πυραμίδα που οι σημερινές γενιές φαίνεται να έχουν ξεχάσει. Βέβαια
θα πρέπει να τονίσουμε ότι για να είναι επαρκές ένα νηστήσιμο διαιτολόγιο τόσο για παιδιά όσο και ενήλικες θα πρέπει να
περιλαμβάνει όλες τις επιτρεπόμενες ομάδες τροφίμων κι όχι
μόνο μακαρόνια και ρύζι. Αν κατά τη διάρκεια της νηστείας
εμπλουτίσουμε το οικογενειακό τραπέζι με όσπρια, θαλασσινά,
λαχανικά και ξηρούς καρπούς δεν κινδυνεύουμε από καμία
έλλειψη. Καλή σαρακοστή!

Αντίθετα, η αυξημένη πρόσληψη φρούτων, λαχανικών,
οσπρίων και ξηρών
κ α ρ π ώ ν
εμπλουτίζει
τον οργανισμό
με
φυτικές
ίνες, αντιοξειδωτικά και
βιταμίνες.
Τέλος, τα θαλασσινά αντικαθιστούν επάξια
το κρέας μιας και αποτελούν

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 9η Χοροεσπερίδα του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ Αμμοχώστου την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 στο «LAXIA PALACE» στον Πρωταρά. Τους ξενοδοχοϋπαλλήλους διασκέδασαν οι γνωστοί τραγουδιστές ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ και ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ με
το Μουσικό σχήμα PYLES LIVE.
Η εκδήλωση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ Αμμοχώστου για την ευημερία, τη ψυχαγωγία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του. Την εκδήλωση επιχορήγησαν το ταμείο ευημερίας της ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ και
η εταιρεία ΚΕΟ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος Καράς, o γενικός γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους και ο επαρχιακός διευθυντής της ΚΕΟ Αμμοχώστου Αντώνης Αντωνίου.

7

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού, σε συνεργασία με το
Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών και Νεολαίας ΣΕΚ Λεμεσού,
διοργανώνει διάλεξη την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
και ώρα 6μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού.
ΘΕΜΑ: «ΠΑΙΔΕΙΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Το θέμα θα αναπτύξει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιος
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΕΣΥ:
ΝΗΣ
Υ
Θ
Υ
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Α
ΩΡ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΟΧΙ ΣΕ ΟΜΗΡΕΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
√ Η ΣΕΚ δεν θα ανεχτεί τερτίπια και διακρίσεις

Ι

σχυρό μήνυμα στέλνει η ΣΕΚ προς
όλες τις κατευθύνσεις πως δεν θα

ανεχθεί άλλο πολιτικά ντερτίπια και
υποκρισίες για το Γενικό Σχέδιο Υγείας.

Αυτό διαμήνυσε ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ από το βήμα της εκδήλωσης που διόργανωσε η ΣΕΚ με θέμα:
ΓΕΣΥ: ΏΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ. Ο κ. Μιχαήλ επισήμανε πως τα πολιτικά κόμματα δεν
πρέπει να επηρεαστούν από ισχυρά

οικονομικά λόμπι που θέλουν να κρατούν σε ομηρεία την υγεία.
Συγκλονιστικός στη παρέμβαση του
ήταν ο υπουργός Υγείας ο οποίος κάλεσε τη ΣΕΚ να ηγηθεί της τιτάνειας προ-

σπάθειας για εφαρμογή τουΓΕΣΥ σε μια
περίοδο που η υγεία στην Κύπρο πνεέι
τα λοίσθια. Παρεμβάσεις στην εκδήλωση έκαναν ο πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς
Αντωνίου και η Δρ. Αντρούλλα Ελευθερίου.

Μιχάλης Μιχαήλ, αν.γ.γ. ΣΕΚ

Το χρεοκοπημένο σύστημα Υγείας
προσβάλλει τον πολιτισμό μας

Η

ΣΕΚ, καλείται για ακόμη μια φορά να
σηκώσει το βάρος που της επιβάλλουν η
ιστορία της και οι αξίες που πρεσβεύει, της
κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, και
να στηρίξει με όλες τις της δυνάμεις την
εφαρμογή του γενικού σχεδίου υγείας, το
οποίο μαζί με την εισαγωγή του αναλογικού
σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων θα αποτελούν αναμφίβολα τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις και επιτεύγματα του λαού
μας.

Θέλουμε λοιπόν, να διαβεβαιώσουμε τον
υπουργό της Υγείας αλλά και όσους είναι
συστρατευμένοι στον ίδιο αγώνα, αλλά και σε
όλους όσους έχουν ανάγκη το γενικό σχέδιο
υγείας, ότι η ΣΕΚ θέτει το γενικό συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας υπεράνω οποιονδήποτε επιμέρους πολιτικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων. Και
αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη δική μας οργάνωση από άλλα
πολιτικά και κοινωνικά σύνολα. Τις κρίσιμες ώρες, παραμερίζουμε τα στενά και
επιμέρους συμφέροντα και στηρίζουμε την κοινωνία και όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
Αυτή την ώρα, που το υφιστάμενο σύστημα υγείας της χώρας μας βρίσκεται
υπό κατάρρευση και η πλειοψηφία των συμπολιτών μας υποφέρει, θέλουμε να
στείλουμε ξεκάθαρα και ένα μήνυμα σε όσους υπονομεύουν την προσπάθεια για
εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
Για εμάς της ΣΕΚ, δοκιμάζονται σήμερα τα όρια και η αξιοπιστία όλων των
πολιτικών κομμάτων, των οργανώσεων και της πολιτείας προς τις αρχές της
κοινωνικής πρόνοιας και της αλληλεγγύης. Δοκιμάζονται οι αντοχές της
ανθρωπιάς και της κοινωνικής προόδου απέναντι στα ιδιοτελή και τα επιμέρους
οικονομικά συμφέροντα αυτών που ευνοούνται να παραμένει σε ισχύ ένα χρεωκοπημένο σύστημα υγείας που μειώνει τους πολίτες και προσβάλλει τον πολιτισμό μας.
Στέλλουμε λοιπόν το μήνυμα και προειδοποιούμε όσους δεν πήραν στα σοβαρά
την υγεία και τις ανάγκες των πολιτών ότι, δεν θα ανεχθούμε άλλο πολιτικά
τερτίπια και υποκρισίες. Και εάν κάποιοι θεωρούν δεδομένη την υπευθυνότητα της σιωπής μας στην περίπτωση που υπάρξει οπισθοδρόμηση στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ, κάνουν λάθος και θα πρέπει να κάμουν δεύτερες σκέψεις αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία.
Κάνουμε λοιπόν έκκληση προς όλα πολιτικά κόμματα να μην επηρεαστούν από
τα ισχυρά οικονομικά λόμπι που λειτουργούν στον χώρο της υγείας και που
επιθυμούν να συνεχίσουν να κρατούν σε ομηρεία την υγεία του τόπου στο όνομα
της διατήρησης προνομίων και οικονομικών σκοπιμοτήτων.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΕΣΥ
Καθολικότητα: Κάλυψη όλου του πληθυσμού με υποχρεωτική συνεισφορά
από όλο τον πληθυσμό με εισόδημα.
Αλληλεγγύη: Συνεισφορά με βάση τα
εισοδήματα του κάθε δικαιούχου.
Ελεύθερη επιλογή: Ο ασθενής επιλέγει
τον παροχέα που θα του παρέχει υπηρεσίες υγείας.
Ίση πρόσβαση: Ισότιμη πρόσβαση
όλων των δικαιούχων σε υπηρεσίες
υγείας τόσο του δημόσιου όσο και του
ιδιωτικού τομέα.
Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών: Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων

υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής κριτηρίων για σύναψη συμβολαίων με τους
παροχείς, του συστήματος πληροφορικής και των μηχανισμών ελέγχου.
Οικονομική βιωσιμότητα: Διασφάλιση
της οικονομικής βιωσιμότητας του
Συστήματος μέσω της σταθερής και
ευρείας βάσης εισφορών, της εισαγωγής του Σφαιρικού Προϋπολογισμού,
του επιμερισμού του κόστους με
συμπληρωμές, των μεθόδων αποζημίωσης για παροχείς και φάρμακα και
των προ-συμφωνημένων προϋπολογισμών για τις κύριες ομάδες παροχέων.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΓΕΣΥ: ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Θωμάς Αντωνίου, πρόεδρος ΟΑΥ

Γιώργος Παμπορίδης, υπουργός Υγείας

Η ΣΕΚ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

υγείας, την κοινωνική αλληλεγγύη και
φυσικά την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.
Η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα της
Ε.Ε. χωρίς καθολικό και ολοκληρωμένο Σύστημα Υγείας
Στόχος της εφαρμογής του ΓΕΣΥ είναι,

√ Η Κύπρος παραμένει
η μόνη χώρα της Ε.Ε. χωρίς
καθολικό και ολοκληρωμένο
Σύστημα Υγείας

Η

υγεία και ο σεβασμός προς την
ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινο
δικαίωμα. Το Σύστημα Υγείας είναι
πρωτίστως θέμα πολιτισμού και
μετά θέμα πολιτικής υγείας. Είναι για
αυτό που η εξασφάλιση καθολικής
κάλυψης είναι η κατ’ εξοχήν υποχρέωση και ευθύνη κάθε κοινωνίας, κάθε
κράτους προς στους πολίτες του.

να αντιμετωπίσει τις σημερινές πολλαπλές στρεβλώσεις και ανισότητες
του παρόντος αναχρονιστικού και
αντυπαραγωγικού συστήματος και
αξιοποιήσει τόσο τον ιδιωτικό όσο
και τον δημόσιο τομέα στον καλύτερο
δυνατό βαθμό.

Τ

ο θέμα του Γε.Σ.Υ είναι πρωτίστως
πολιτικό και δευτερευόντως οικονομικό.To υφιστάμενο σύστημα υγείας που
χρονολογείται από την εποχή της Αγγλοκρατίας έχει φάει τα ψωμιά του. Έστω και
αργά έχουμε υπέρτατο χρέος να γυρίσουμε σελίδα. Αλήθεια, ποιους εξυπηρετεί το
υφιστάμενο αναχρονιστικό σύστημα υγείας. Ποιό είναι αυτό που κάνει τους εθνοπατέρες του κράτους να ανέχονται το
παρεχόμενο χαμηλό επίπεδο υγείας. Ποιούς βολεύει το ετοιμόρροπο οικοδόμημα
και η διαιώνισης αυτής της απαράδεκτης
κατάστασης με τις ουρές της αναξιοπρέπειας και της ταλαιπωρίας του πολίτη.
Πρέπει, χωρίς άλλη καθυστέρηση να
γκρεμίσουμε το σινικό τείχος που χωρίζει
τον τομέα της υγείας δημιουργώντας μια
ενιαία αγορά για τον ασθενή, που θα του
δίνει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα το

Είναι γι’ αυτό που οι πρωτόγνωρες
ομόφωνες πολιτικές αποφάσεις για
εφαρμογή του μονο-ασφαλιστικού
Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) το
συντομότερο, είναι ιστορικής σημασίας.

Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου, ΠΟΣΠΦ

Απαιτούμε να προστατευθούν τα δικαίωματα των ασθενών
στασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των ασθενών πρέπει να διαφυλαχτούν ως κόρη οφθαλμού και
αυτό αποτελεί την πιο ουσιαστική
δικλείδα διασφάλισης της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών της
κοινωνίας μιας χώρας.

ε περιόδους όπου τα δημόσια υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης
δοκιμάζονται και ιδιαίτερα σε χώρες
που υπέστησαν σοβαρή οικονομική
κρίση όπως είναι η Κύπρος, τα απαράγραπτα ανθρώπινα και κοινωνικά
δικαιώματα του πολίτη στον τομέα
της υγείας δεν πρέπει ποτέ να διακυβεύονται και να τίθενται σε κίνδυνο.
Η πλήρης και αποτελεσματική προ-

το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο κλπ.
Με την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων να γίνουν Πανεπιστημιακές
κλινικές και να δημιουργηθεί ηλεκτρονικός
φάκελος του κάθε ασθενή με το ιστορικό
του. Ο φάκελος αυτός θα είναι αποκλειστική περιουσία του ασθενή και κανενός
άλλου, για να τον αξιοποιήσει όπως ο
ίδιος θέλει είτε στην Κύπρο , είτε στο εξωτερικό.

Μονοασφαλιστικό

Η ΣΕΚ διαχρονικά, είναι από τους
συνεπέστερους υποστηρικτές της
υλοποίησης του κοινωνικού δικαιώματος για το ΓΕΣΥ το οποιο έχει ως
αρχές και βασικούς πυλώνες την
καθολική κάλυψη, την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες

Σ

9

Στη δική μας περίπτωση δυστυχώς
δεν μπορεί να προστατευτεί η ποιότητα αυτή μέσα από την υφιστάμενη
δομή και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τομέα της υγείας. Ως
Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων
Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) θεωρούμε απαράδεκτη την παρούσα
κατάσταση και δεν α ανεχθούμε πλέον
τη συνέχισή της. Απαιτούμε να προστατευτούν τα δικαιώματα των ασθενών γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος να
καταστούν η κοινωνική πρόνοια και η
υγεία από κοινωνικό αγοθό σε εμπόρευμα και μάλιστα εμπόρευμα για
λίγους.

ν ιατρό του και το νοσοκομείο που προτιμά είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό
τομέα.

√ Αφόρητες οι πιέσεις και
πολλές οι νάρκες στον δρόμο
για υλοποίηση του Γε.Σ.Υ
Να κτίσουμε ένα νέο οικοδόμημα, σχεδόν,
εκ του μηδενός με τη μορφή του Νομικού
προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ΝΠΔΔ,
παρέχοντας τα εχέγγυα για ευελιξία στη
λειτουργία του και στη λήψη αποφάσεων.
Οι δομές του να είναι τέτοιες ώστε οι
παρεχόμενες υπηρεσίες να προσαρμόζονται εύκολα στις μεταβλητές της αγοράς
υγείας. Προς τούτο, είναι αναγκαίον να
αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος του ΝΠΔΔ με
το υπουργείο Υγείας. Ο ρόλος του υπουργείου Υγείας πρέπει να επανακαθορισθεί
από εκ βάθρων μέσα από ριζική αναδιοργάνωση του με επικέντρωση της αποστολής του σε θέματα πολιτικής και εποπτείας. Θα είναι ο σύνδεσμος του κράτους με
τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και
τους επί μέρους φορείς της Υγείας όπως

Το Γε.Σ.Υ δεν μπορεί να είναι Πολυασφαλιστικό. Είναι μονόδρομος να προχωρήσουμε με το Μονοασφαλιστικό, στη βάση
των υπάρχουσων μελετών. Αν πάμε σε
Πολυασφαλιστικό, τότε χρειάζονται νέες
μελέτες, νέες διαβουλέυσεις, που θα
καθυστερήσουν την υλοποίηση του Γε.Σ.Υ
σεμιά περίοδο που ο τομές της Υγείας
στην Κύπρο πνέει τα λοίσθια.

Διεκδικείστε με αποφασιστικότητα
Ζητώ από τη ΣΕΚ και τους οργανωμένους
φορείς να διεκδικήσουν με αποφασιστικότητα το αυτονόητο. Ναί. Οι αντιδράσεις
ενάντια στο Γε.Σ.Υ είναι έντονες. Τα συμφέροντα που νέμονται τον τομέα της
Υγείας είναι τεράστια. Οι πιέσεις και νάρκες στο δρόμο για υλοποίηση του Γε.Σ.Υ
είναι συνεχείς και πάρα πολλές. Εάν δεν
κινηθούν ενάντια στα διαπλεκόμενα συμφέροντα, ισχυρές και ανιδιοτελείς δυνάμεις της κοινωνίας και οργανωμένοι
φορείς όπως η ΣΕΚ που εμπνέονται από
το όραμα για ένα καθολικό και ποιοτικό
σύστημα υγείας, τότε το εγχείρημα του
Γε.Σ.Υ θα αποτύχει.

Κραυγή αγωνίας
Ηγεσία, στελέχη και μέλη της ΣΕΚ, σας
καλώ σε επαγρύπνηση. Σας παρακαλώ να
διεκδικήσετε με αξιώσεις και όχι με εκκλήσεις, από τους πολιτικούς ταγούς και
απόσους επηρεάζουν αποφάσεις και
καταστάσεις,να συμβάλουν καταλυτικά
στην εφαρμογή του δρομολογημένου
Γε.Σ.Υ. Όσοι το πράξουν θα έχουν και τους
πολίτες με το μέρος τους.

Προειδοποίηση ευθύνης
Όσο πιό κοντά στην υλοποίηση του Γε.Σ.Υ πλησιάζουμε τόσο πιό πολύ μεγιστοποιείται ο κύνδυνος να ανακοπεί η πορεία του από τους διαπλεκόμενους.
Η ΣΕΚ που αποτελεί την πυξίδα της ψυχής της κοινωνίας καλείται να ηγηθεί της
τιτάνειας προσπάθειας. Στηρίξετε σθεναρά την καταβαλλόμενη προσπαθεια και
σας υποσχόμαστε ότι θα σας δώσουμε αυτά που σας υποσχεθήκαμε. Είναι καίριας
σημασίας για την πορεία και το μέλλον του Γενικόυ Συστήματος Υγείας που προωθούμεν από κοινού, η έμπρακτη σήριξη των εργαζομένων και γενικότερα των
πολιτών.
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ΥΓΕΙΑ

Αν αφήνετε νερό στο κομοδίνο σας
το βράδυ μην το πιείτε το πρωί!

Ε

ίναι συνήθης εικόνα ένα ποτήρι νερό δίπλα σε ένα
κομοδίνο. Τι ακριβώς όμως συμβαίνει με τη σύστασή του, που δεν το γνωρίζουμε; Δοκιμάζοντάς το,
διαπιστώνεις ότι η γεύση του έχει διαφορά, είναι λίγο
περίεργη. Ένα ποτήρι νερό που έχει μείνει όλο το
βράδυ εκτεθειμένο, σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο υγιεινό
για να ξεδιψάσετε το πρωί.
Το νερό, μην περιέχοντας πρωτεΐνες και σάκχαρα,
γίνεται «έρμαιο» σε μικρόβια, σκόνη και βακτήρια, σε
αντίθεση με τις τροφές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας,
σύμφωνα με το Discovery News, το νερό που έχει εκτεθεί στον αέρα για κάποιο χρονικό διάστημα απορροφά μικρές ποσότητες CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και
ένα μικρό μέρος του μετατρέπεται σε ανθρακικό οξύ.
Έτσι, η χημική σύσταση του νερού αλλάζει και επηρεάζεται η γεύση του. Το νερό αποκτά μια όξινη γεύση
που καλό θα ήταν να μην γευτείς. Προτίμησε ένα
ποτήρι νερό φρέσκο, από τη βρύση σου ή καλύτερα
εμφιαλωμένο.

Τ

Κρυολόγημα - Γρίππη:
Ευχαριστώ δεν θα …πάρω

ο ανοσοποιητικό είναι ένα πολύπλοκο σύστημα
από πολλά μέρη τα οποία ανταποκρίνονται σε
διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Προσέξτε τι πρέπει να κάνετε για να μην αρρωστήσετε αυτόν τον χειμώνα
1 Διατηρήστε το συκώτι σας υγιές: Το συκώτι λειτουργεί ως φίλτρο στον οργανισμό μας, το οποίο
συγκρατεί τοξίνες κι άλλες ουσίες από το να εισέλθουν στο αίμα και από εκεί στα όργανα και στο υπόλοιπο σώμα. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι είναι ζωτικής
σημασίας για το ανοσοποιητικό σύστημα. Εάν είναι
υγιές το συκώτι σας είναι υγιής και ο οργανισμός
σας. Γι΄ αυτό χρειάζεστε οπωσδήποτε καλή ενυδάτωση με 2 – 2,5 λίτρα νερά την ημέρα.
2 Προμηθευτείτε τις βιταμίνες σας από τη διατροφή σας: Τρώτε τρόφιμα που περιέχουν πολλές
φυτικές ίνες (πχ. φακές, ξηροί καρποί, σπόροι,
φρέσκα λαχανικά), είναι χαμηλά σε υδατάνθρακες,
έχουν καλά λιπαρά και είναι πολύχρωμα. Η σωστή
διατροφή παρέχει τα βασικά μέταλλα στο σώμα
σας και αντιοξειδωτικά όπως φαινόλες, καροτενοειδή, ανθοκυανίνες κ.ά. Είναι σημαντικό, η διατροφή σας να μην περιλαμβάνει ζάχαρη ή επεξεργασμένα τρόφιμα
3 Δώστε σημασία στην υγεία του εντέρου σας: Το
έντερό σας είναι υπεύθυνο για το 85% της υγείας του
ανοσοποιητικού σας συστήματος. Μπορεί να το βλάψει, εκτός από την κακή διατροφή, το άγχος, το
κάπνισμα, τα φάρμακα όπως η αντιβίωση και το
αλκοόλ. Τρόφιμα με προβιοτικά όπως τα ζωντανιά
γιαούρτια και το κεφίρ μπορούν να διατηρήσουν το
έντερό σας υγιές.
4 Ενεργοποιήστε το ανοσοποιητικό σας με Βιταμίνη D: Η βιταμίνη D είναι τόσο σημαντική για την
υγεία του ανοσοποιητικού. Βγείτε στον ήλιο για 20
λεπτά την ημέρα για να τη συνθέσει ο οργανισμός
σας.
5 Γυμναστείτε: Η άσκηση παράγει τις ορμόνες ενδορφίνες που κάνουν καλό στο σώμα σας και βελτιώνει
το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι έρευνες δείχνουν ότι
καλό είναι να γυμνάζεστε περίπου 40 έως 60 λεπτά
την ημέρα, ιδανικά νωρίς το πρωί, σε μέτριο ρυθμό.
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Τ

ι είναι η ιδιοπαθής εφηβική
σκολίωση;

Η σκολίωση είναι τα πλάγια κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης
(Σ.Σ.), που εμφανίζονται στον
έφηβο, και μπορεί να συμπεριλάβει
την θωρακική και την οσφυϊκή
μοίρα. Η ιδιοπαθής σκολίωση
συναντάται συχνότερα σε
κορίτσια και διακρίνεται σε
βρεφική, νηπιακή-παιδική
και την εφηβική. Η εφηβική
σκολίωση είναι η πιο
συχνή μορφή. Η αναλογία
αγοριών-κοριτσιών είναι
1 προς 9. Η συνηθέστερη
ηλικία εμφάνισης είναι 913 χρονών.
Πως δημιουργείτε η ιδιοπαθής εφηβική σκολίωση;
Τα κυρτώματα που εμφανίζονται στην εφηβική σκολίωση
μπορεί να είναι οργανικά ή λειτουργικά. Στη λειτουργική σκολίωση δεν υπάρχει στροφή της Σ.Σ.
γύρω από τον άξονά της, ενώ στην
οργανική σκολίωση υπάρχει στροφή της Σ.Σ. Η λειτουργική σκολίωση οφείλεται σε κακή θέση του
σώματος κατά την όρθια στάση, τη
βάδιση, το κάθισμα ή είτε από
συνήθεια. Η οργανική σκολίωση
είναι ιδιοπαθής κατά 80% των
περιπτώσεων. Η ακριβής αιτιολογία της πάθησης δεν είναι γνωστή.
Ποιος μπορεί να διαγνώσει την
ιδιοπαθή εφηβική σκολίωση;
Ο ορθοπεδικός είναι ο αρμόδιος
γιατρός που μπορεί να διαγνώσει
την σκολίωση, μετρώντας τις μοίρες στροφής της Σ.Σ. γύρω από τον
άξονα της, με σκολιόμετρο και σε
ακτινογραφία. Ο παιδίατρος επίσης μπορεί να διαγνώσει την σκολίωση και να παραπέμψει σε ορθοπεδικό. Σημαντικός είναι ο ρόλος
της σχολιατρικής υπηρεσίας. Κάθε
χρόνο οι επισκέπτες υγείας κάνουν
μετρήσεις σε μαθητές πέμπτης και
έκτης τάξης δημοτικού μέχρι την
τρίτη τάξη γυμνασίου και σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά έχουν
σκολίωση ενημερώνουν τους γονείς

Ελένη Θεοδώρου B.Sc., M.A.
Α.Α.Α. Κίνηση & Παιδί - Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης
Παιδιών και Εφήβων
Κινησιολόγος - Υποψήφια Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδικευθείσα στην Αμερική για την Φυσική Αποκατάσταση Παιδιών
& Εφήβων
και παραπέμπουν σε ορθοπεδικό.
Πως οι γονείς μπορούν να
παρατηρήσουν τα
παιδιά τους για
ιδιοπαθή εφηβική
σκολίωση;
Οι γονείς μπορούν οι
ίδιοι να παρατηρήσουν τα παιδιά τους
και να δουν οι ίδιοι τα
συμπτώματα της σκολίωσης τα οποία είναι
και τα ακόλουθα: α)
ένας ώμος είναι ψηλότερα από τον
άλλο, β) προέχει της μίας ωμοπλάτης, γ) ψηλότερη θέση των πλευ-

τις 20 μοίρες, συνίσταται περιοδική παρακολούθηση από ορθοπεδικό ανά 4-6 μήνες και συστηματική
κινησιοθεραπεία.
Κανένας γονιός δεν επιθυμεί το
παιδί του να φτάσει σε τόσο σοβαρά επίπεδα. Αναγκαία είναι λοιπόν
η αντιμετώπιση της σκολίωσης,
έτσι ώστε να εμποδιστεί η ταχεία
επιδείνωση της στην ηλικία ανάπτυξης και ιδιαίτερα των κοριτσιών με την έναρξη της έμμηνης
ρύσης. Η κινησιοθεραπεία στην
ιδιοπαθή σκολίωση περιλαμβάνει
ασκήσεις στάσεως, ασκήσεις που
αυξάνουν την ελαστικότητα και
δύναμη των μυών της σπονδυλικής
στήλης, ασκήσεις που διορθώνουν
την μυϊκή ανισορροπία.
Εκτός από το γενικότερο πρόγραμμα της κινησιοθεραπείας, γίνονται
ασκήσεις διορθωτικές σε όλες τις
θέσεις ενώ σε κάποιες από αυτές ο
ασθενής παρατηρεί τη διόρθωση
μπροστά σε καθρέπτη.

ρών από την μία πλευρά, δ) ένας
γοφός προέχει ή είναι ψηλότερα
από τον άλλο και ε) ασυμμετρία
μέσης.
Πως αντιμετωπίζετε η ιδιοπαθής
εφηβική σκολίωση;
Ο στόχος κάθε θεραπευτικής αντιμετώπισης αποσκοπεί στην αναστολή επιδείνωσης της σκολίωσης.
Ο ορθοπεδικός είναι ο αρμόδιος
γιατρός που αποφασίζει, αναλόγως των μοιρών στροφής της Σ.Σ.,
ποια θα είναι και η αντιμετώπιση.
Για τις σκολιώσεις 20-40 μοιρών
χρησιμοποιείτε κηδεμόνας και για
πάνω των 40 μοιρών γίνεται
συνήθως χειρουργική επέμβαση.
Εφόσον η σκολίωση δεν υπερβαίνει

Οι έφηβοι, ως γνωστόν, είναι ιδιαίτερα αντιδραστικοί για αυτό πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι
προσεκτικοί ως προς την προσέγγιση. Οι έφηβοι θα ακολουθήσουν
το πρόγραμμα αποκατάστασης
τους πιο εύκολα σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο, μέσω προσαρμοσμένων ασκήσεων και με ένα
έμπειρο και σωστά καταρτισμένο
θεραπευτή. Η προσέγγιση σε ένα
έφηβο είναι σαφέστατα πολύ διαφορετική από ότι σε ένα ενήλικα.
Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες δημιουργείτε ένα περιβάλλον με
προϋποθέσεις, που δίνει κίνητρο
στον/ην έφηβο/η να μάθει το σώμα
του και να το κρατήσει στη σωστή
στάση, μέσω του προγράμματος
φυσικής αποκατάστασης.

Εκστρατεία ελέγχου παιδικών παιχνιδιών ενόψει εορτών

Ε

νόψει των εορτών των Χριστουγέννων και με στόχο την προώθηση της ασφάλειας κυρίως των
παιδιών, η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή θα πραγματοποιήσει
εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια, των
οποίων η ζήτηση και η χρήση είναι
αυξημένη κατά την περίοδο αυτή.
Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί
την
περίοδο
21/11/201621/12/2016 και κατά τη διάρκεια
της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 100 σημείων
παγκύπρια με σκοπό
τον εντοπισμό
και απόσυρση
επικίνδυνων
και μη
συμ-

μορφούμενων παιδικών παιχνιδιών. Κατά την εκστρατεία θα γίνει
επίσης σχετική ενημέρωση των
οικονομικών φορέων.
Παράλληλα, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και
ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της
εκστρατείας, έχει ετοιμαστεί και
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας νέο ενημερωτικό έντυπο
με τίτλο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα». Το έντυπο προσφέρει
καθοδήγηση για το πως οι γονείς
μπορούν να ελέγχουν τα μικρά
αντικείμενα που βρίσκονται στο
περιβάλλον των παιδιών μέχρι
τριών ετών ώστε να τα
κρατήσουν μακριά τους.
Περαιτέρω,
υπάρχει
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσία, ενημερωτικό έντυπο με συμβουλές

για τους καταναλωτές σε σχέση με
την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών.
Τέλος, η Υπηρεσία θα τοποθετήσει
ενημερωτικά έντυπα με τίτλο
«Ασφαλή Χριστούγεννα» σε διάφορους χώρους όπως ιατρεία, παιδιατρικές κλινικές, παιδότοπους,
μαιευτήρια κ.λπ.
Για περισσότερες πληροφορίες,
τόσο οι καταναλωτές όσο και οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν να
απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150
• Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
• Επαρχιακό
26804613

Γραφείο

Πάφου
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Απλοί αλλά χρυσοί κανόνες
για να πείθεις

Ε

ίναι σημαντικό στην καθημερινότητα να είσαι πειστικός. Οχτώ βασικοί κανόνες για να περάσεις
στους άλλους το μήνυμα που θέλεις παρατίθενται πιο
κάτω.

1

Προτίμησε την απλότητα χρησιμοποιώντας
μικρές λέξεις: Όσο πιο απλά παρουσιάζεται μια ιδέα
τόσο πιο εύκολα κατανοητή γίνεται – και ως εκ τούτου τόσο πιστευτή είναι.

2

Ένταξε στο
λόγο σου τις
σύντομες προτάσεις: Έχει να
κάνει λιγότερο
με την αυτοσυγκράτηση και
περισσότερο με
το να βρεις
ακριβώς
το
σωστό κομμάτι στο παζλ της γλώσσας, έτσι ώστε να
το βάλεις στο συγκεκριμένο χώρο που προσπαθείς να
γεμίσεις.

3 Επίλεξε την αξιοπιστία, καθώς είναι τόσο σημαντική όσο η φιλοσοφία: Εάν τα λόγια σου στερούνται
ειλικρίνειας, αν συγκρούονται με παραδεδεγμένα
γεγονότα, περιστάσεις ή αντιλήψεις, θα στερούνται
και αντίκτυπου. Πες στους ανθρώπους ποια είσαι και
τι κάνεις. Φρόντισε να είσαι αυτό το πρόσωπο και να
κάνεις αυτό που είπες πως θα κάνεις.

H

ενδυνάμωση και ανανέωση
των διαπροσωπικών σχέσεων
στη σημερινή ζωή των μεγάλων
προκλήσεων και απαιτήσεων κρίνεται επιβεβλημένη για πολλούς
λόγους τους οποίους ο καθένας
μας αντιλαμβάνεται από μόνο του.
Ιδού 5 πολύτιμες συμβουλές για να
το πετύχεις:
Χρόνος: Είναι πολύ εύκολο να
χαθείς μέσα στη ρουτίνα, αλλά τι
θα έλεγες να προσθέσεις λίγο ποιοτικό χρόνο για να δεις έναν πολύ
καλό σου φίλο; Κι αν δεν βρίσκεις
χρόνο, προσκάλεσε τον να έρθει
μαζί στις δουλειές σου (υπεραγορά, γυμναστήριο) ή για καφέ στο
σπίτι ενώ εσύ θα καθαρίζεις.
Θυμήσου: Το να είσαι μία θετική
και υποστηρικτική φίλη δεν είναι
πλήρης απασχόληση επάγγελμα.
Στέλνοντας ένα αστείο μήνυμα ή
μιλώντας για λίγο στο τηλέφωνο
όταν κάνει διάλειμμα μπορεί να
διατηρήσει την απαραίτητη επαφή
χωρίς να γεμίσεις το ημερολόγιο

5 Δώσε έμφαση στον ήχο και τη σύνθεση των λέξεων: Πρέπει να είναι τόσο αξιομνημόνευτα όσο και οι
ίδιες οι λέξεις. Ο ρυθμός της γλώσσας είναι στην
ουσία του μουσικός.

6 Φτιάξε νοερές εικόνες: Δημιούργησε μια ζωντανή
εικόνα. Πάρε, για παράδειγμα, τις διαφημίσεις γλυκών. Τα σλόγκαν που θυμόμαστε για πάντα είναι
αυτά που έχουν ένα ισχυρό οπτικό συστατικό, κάτι
που μπορούμε να δούμε και σχεδόν να αισθανθούμε.
7

Χρησιμοποίησε την ερώτηση: Η πελάτισσα που
παραπονιέται στο μετρ ότι το κρέας της έχει πάρα
πολύ λίπος είναι λιγότερο αποτελεσματική απ’ ό,τι
αν ρωτούσε: «Σας φαίνεται άπαχο αυτό;». Παρόμοια,
η ερώτηση «τι θα έκανες αν ήσουν στη θέση μου;»
αναγκάζει άμεσα τον αποδέκτη του παραπόνου να δει
τα πράγματα από την πλευρά σου. Με το να κάνεις
μια δήλωση με τη μορφή ρητορικής ερώτησης, προσδίδεις στην αντίδραση προσωπικό χαρακτήρα.

8 Δώσε το γενικό πλαίσιο: Πρέπει να δώσεις στους
ανθρώπους το «γιατί» ενός μηνύματος, πριν τους
πεις το «συνεπώς» ή το «ώστε». Μερικοί άνθρωποι το
αποκαλούν πλαισίωση. Είναι προτιμότερη η φράση
γενικό πλαίσιο, επειδή εξηγεί καλύτερα γιατί ένα
συγκεκριμένο μήνυμα έχει σημασία.

Γ

ια να διατηρήσεις τη φόρμα σου και
την καλή υγεία του οργανισμού σου,
το σώμα σου έχει ανάγκη από καθημερινή φροντίδα και άσκηση. Το ίδιο
ακριβώς ισχύει και για το μυαλό σου,
κάτι το οποίο όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι
μας, τείνουμε να ξεχνάμε.
Όσο πιο πολύ «γυμνάζεις» το μυαλό
σου, τόσο πιο δυνατό γίνεται, ενισχύοντας κατ’ επέκταση την ευφυΐα σου, τον
τρόπο με τον αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου, αλλά
και τη μνήμη σου.
Πώς θα το πετύχεις; Με μικρές αλλαγές
στις καθημερινές σου συνήθειες, που
μπορούν να ενεργοποιήσουν κάποια
πεδία του εγκεφάλου σου και να βοηθήσουν το μυαλό σου να σκέφτεται πιο
γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτές

σου ή να αδειάσεις το πορτοφόλι
σου. Άλλωστε, οι φιλίες δεν χρειά-

ζεται να είναι αγχωτικές οπότε
κάνε ό,τι μπορείς να κάνεις σύμφωνα με το χρόνο που έχεις.
Αναμνήσεις: Αν εσύ και η φίλη σου
συνηθίζετε να αναπολείτε τα
παλιά και «εκείνες τις μέρες
που…», τότε μάλλον ήρθε η ώρα να
δημιουργήσετε καινούριες, καλές
μέρες. Συνήθως συναντιέστε στο
ίδιος μέρος την ίδια ώρα; Πρωτοτυπήστε και αφού σημειώσετε
πράγματα που θα θέλατε να κάνετε και μέρη που θα επιθυμούσατε

11

να δείτε μέσα στο 2015, ξεκινήστε
το… κυνήγι!
Συγχώρεση: Τόσο εσύ όσο και οι
φίλοι σου είστε απασχολημένοι και
είναι αναπόφευκτο πως σε κάποιο
σημείο ίσως νιώσεις παραμελημένη και απογοητευμένη. Εξασκήσου
στην υπομονή και την κατανόηση
και θυμήσου πως καμία φιλία δεν
είναι σύμβαση. Κι αν μία φιλία
αρχίζει να σου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα προσπάθησε να
το αναγνωρίσεις και να δημιουργήσεις μία προσωρινή -ή και όχιαπόσταση. Δεν έχεις καμία ανάγκη
για δράματα, απλώς θέσε τα όρια
που σε κάνουν να νιώθεις καλά.
Να είσαι εκεί. Ακόμα κι αν δεν
είσαι: Η διατήρηση φιλιών εξ αποστάσεως δεν ήταν ποτέ ευκολότερη: προγραμματίστε και μοιραστείτε δύο φορές την εβδομάδα
αστείες φωτογραφίες. Η ουσία
είναι πως τρόποι υπάρχουν. Θέληση;

Σύγχρονα μυστικά ευτυχίας
με φόντο τους αρχαίους σοφούς

4 Πες κάτι καινούργιο: Εάν κάτι δε μας σοκάρει ή μας
κάνει να βαριόμαστε, προχωράμε σε κάτι άλλο. Εάν
αυτό που λες κάνει τους άλλους να λένε «δεν το ήξερα
αυτό», τότε έχεις πετύχει.

ΚΑΛΗ ΖΩΗ
Tρόποι να ανανεώσεις τις φιλίες σου

Ό

,τι κι αν πούμε η αλήθεια είναι
μία, η ευτυχία είναι άπιαστο
πουλί. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται σε ένα Ελληνικό δημοφιλές
τραγούδι. Ήρθε ή ώρα να το διαψεύσεις ακολουθώντας τρεις
βασικούς κανόνες ευτυχίας βγαλμένους από τα λόγια των αρχαίωνφιλοσόφων.

στιγμές μέσα στη μέρα μάθε να
σκέφτεσαι την απώλεια οτιδήποτε
αξίζει στη ζωή σου. Μπορεί να σε
κάνει να συνειδητοποιήσεις, έστω
και για λίγο, πόσο τυχερή είσαι και
για πόσα είσαι ευγνώμων – και οι
ερευνητές συμφωνούν.

φωνα με έρευνες, απλά ένα χαμόγελο μπορεί να αυξήσει την αίσθηση ευτυχίας και να μειώσει το
θυμό. Γι’ αυτό, λοιπόν, χαλάρωσε
το πρόσωπό σου, μαλάκωσε τον
τόνο της φωνής σου, επιβράδυνε
το ρυθμό κίνησής σου.

2. Σιγά μη θυμώσω. Οι στωικοί
θεωρούσαν ότι ο θυμός είναι σπατάλη χρόνου. «Όταν είσαι θυμωμένη, κάνε κάθε βήμα για να αντιστρέψεις κάθε εκδήλωση θυμού στο
αντίθετό της» είπε ο Σένεκας. Σύμ-

3. Κάν’ το ξεχωριστό.
Έχουμε μάθει να τα θέλουμε όλα τώρα. Οι στωικοί,
από την άλλη, περπατούσαν χωρίς παλτό σε κρύες
ημέρες ή άφηναν κάποιο
γεύμα για να πεινάσουν.
Γιατί; Το να αρνείσαι κάτι
στον εαυτό σου σε κάνει να
εκτιμάς αυτά που έχεις και
τα θεωρείς δεδομένα.
Ακούγεται σαν κάτι που θα
έλεγε ο παππούς μας,
αλλά η επιστήμη συμφωνεί. Ο συγγραφέας του
βιβλίου Happy Money και καθηγητής του Χάρβαρντ, Michael Norton,
τονίζει ότι το να αρνείσαι κάτι
στον εαυτό σου σου δίνει τεράστιο
boost ευτυχίας, σε κάνει πιο δυνατή και με μεγαλύτερη θέληση.

Ήξερες ότι οι στωικοί ήταν οι
πρώτοι που σκέφτηκαν τον τρόπο
για να βγάλεις κάθε αρνητισμό από
τη ζωή σου, ενώ χρησιμοποιούσαν
ακόμα και ψυχολογικά τρικ για να
ξεπεράσουν κάποια ψυχολογικά
εμπόδια; Πού συμφωνούν, όμως, οι
νέες επιστήμες με τους αρχαίους
φιλοσόφους;
1. Ποιο είναι το χειρότερο που
μπορεί να συμβεί; Αν έχεις κάνει
στον εαυτό σου αυτή την ερώτηση,
συγχαρητήρια, ανήκεις στους στωικούς, που χρησιμοποιούσαν την
«αρνητική οπτικοποίηση». Το να
σκέφτεσαι το χειρότερο κάθε περίπτωσης έχει το ειρωνικό αποτέλεσμα του να συνειδητοποιείς ότι δεν
είναι τόσο τρομερό. Σε τυχαίες

Απλές καθημερινές συνήθειες
που θα απογειώσουν την ευφυία σου
είναι οι εξής δέκα:
Να παρατηρείς. Μην μπερδεύεσαι. Άλλο
βλέπω, άλλο παρατηρώ. Παρατηρώ
σημαίνει αναλύω αυτό που βλέπω.
Όταν παρατηρείς λοιπόν κάτι, αντι-

• Αποτελεσματικοί τρόποι
για να γυμνάσεις το μυαλό σου
λαμβάνεσαι όλα εκείνα που τόσο καιρό
παρέβλεπες. Απορρόφησε ό,τι είναι
γύρω σου και μη σταματάς να καλλιεργείς τη φαντασία σου.

Να μαθαίνεις: Όταν έχεις ανοιχτό
μυαλό και διψάς για ολοένα και περισ-

σότερη γνώση, τότε το μυαλό σου συνηθίζει στο να θέλει να μαθαίνει κι άλλα,
κι ακόμα περισσότερα και η διαδικασία
αυτή δεν σταματάει ποτέ. Άδραξε κάθε
ευκαιρία που σου δίνεται για να
εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, συζητώντας με ανθρώπους που ξέρεις πώς
έχουν να σου μάθουν πολλά.
Να ακούς: Και δεν εννοούμε αυτό που
φαντάζεσαι. Να μάθεις να ακούς τους
ήχους που σε περιβάλλουν, ώστε να
λάβεις μια έντονη γεύση του κόσμου
στον οποίο ζεις. Για παράδειγμα,
πήγαινε μια βόλτα στη γειτονιά σου και
δώσε προσοχή στους ανθρώπους και
στο τι συζητούν μεταξύ τους, για να
καταλάβεις πώς σκέφτονται. Ένας
άλλος τρόπος για να πειραματιστείς
είναι να ακούσεις ένα διαφορετικό είδος
μουσικής απ’ αυτό που αγαπάς.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η λίγδα πάνω στο κινητό σας μπορεί να αποκαλύψει
μυστικά για την υγεία και τον τρόπο ζωής σας

Τ

α κάθε είδους μόρια
ουσιών και μικρόβια
που αφήνουν οι χρήστες
πάνω στα κινητά τηλέφωνά τους, αποτελούν μια
ξεχωριστή για τον καθένα
χημική «υπογραφή».

Μάλιστα μπορεί να αποκαλύψει –σε όποιον ξέρει πώς
να ψάξει- πολύ προσωπικές πληροφορίες για το
παρελθόν ενός ανθρώπου,
όπως για την υγεία του, τις συνήθειες της ζωής του, τις προτιμήσεις του στο φαγητό, τα μέρη που
επισκέπτεται κ.α.
Οι άνθρωποι αφήνουν ίχνη από
μόρια χημικών ουσιών και μικροοργανισμούς πάνω σε ό,τι πιάνουν, ιδίως αν το χρησιμοποιούν
για καιρό. Όπως ανακοίνωσαν
επιστήμονες στις ΗΠΑ, βρήκαν
ένα τρόπο να εξάγουν μια ποικιλία πληροφοριών από τη λίγδα
πάνω στις συσκευές, όπως τους
λεκέδες από καφέ ή από κρέμες
και εν γένει από τις κάθε είδους
βρώμες.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου

της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο,
με επικεφαλής τον καθηγητή
φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Πίτερ Ντορεστάιν, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών
των ΗΠΑ (PNAS), ανέλυσαν 500 δείγματα
από τα κινητά τηλέφωνα 40
εθελοντών ενηλίκων.
Δημιούργησαν έτσι ένα ατομικό
«προφίλ» για κάθε χρήστη, το
οποίο δείχνει το φύλο του, αν
χρησιμοποιεί καλλυντικά, αν
βάφει τα μαλλιά του, αν πίνει
καφέ, αν προτιμά μπίρα ή κρασί,
αν τρώει πικάντικα φαγητά, αν
παίρνει φάρμακα (αντικαταθλιπτικά, αντιφλεγμονώδη, αντιμυκητησιακά κ.α.), αν φορά αντηλιακό (και άρα περνά πολλή ώρα
στον ήλιο), αν βάζει αντικουνουπικό κ.α.
Όπως είπαν οι ερευνητές, το
«προφίλ» αυτό μπορεί να είναι
πολύ χρήσιμο για τις εγκληματολογικές και άλλες υπηρεσίες
ασφαλείας, μπορεί να δώσει
ενδείξεις για το πόσο εκτίθεται

ένας άνθρωπος στη ρύπανσή του,
για το αν είναι συνεπής στη λήψη
των φαρμάκων του κ.α.
Όπως είπε ο δρ Ντορεστάιν, τουλάχιστον 1.000 διαφορετικά
είδη μικροβίων ζουν πάνω
στο δέρμα του μέσου
ανθρώπου
και
πολλά από αυτά
μεταφέρονται στο
τηλέφωνο και σε
άλλες συσκευές.
Η νέα μέθοδος, που βρίσκεται
ακόμη στο αρχικό στάδιο της
ανάπτυξής της, μπορεί να μη
γίνει ποτέ τόσο εξατομικευμένα
ακριβής όσο το DNA ή τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Όμως μπορεί
να αποτελέσει ένα χρήσιμο
συμπλήρωμά τους, τόσο για να
στενέψει τον κύκλο των υπόπτων,
όσο και για να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του οποιουδήποτε ανθρώπου βρίσκεται στο
«μικροσκόπιο» των Αρχών για
καλό ή για κακό λόγο. Καθόλου
τυχαία, η έρευνα χρηματοδοτείται
εν μέρει από το Ινστιτούτο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ.
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Οι 6 απαραίτητες κινήσεις
για καθαρό σπίτι κάθε μέρα!

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

12

Αλλάξτε τις πετσέτες των χεριών καθημερινά
Καθαρίστε το σιφόνι στον νιπτήρα
Καθαρίστε σχολαστικά τον πάγκο της κουζίνας
Κρατήστε τον νεροχύτη σας χωρίς υπολλειματα φαγητού
Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε την καφετιέρα
Φυσικά πρέπει να αστράφτει πάντα η λεκάνη τουαλέτας.

Αυτά είναι τα αεροπλάνα
της… νέας Cyprus Airways

H

Ρωσική αεροπορική εταιρεία Charlie Airlines ,
θυγατρική της S7, κέρδισε τον διαγωνισμό για
την διαχείριση των εμπορικών σημάτων των
Κυπριακών Αερογραμμών, του ονόματος και του
γνωστού αγρινού δηλαδή. Είναι άγνωστό το πότε
ακριβώς θα αρχίσει την λειτουργία της η νέα εταιρεία αλλά σίγουρα δεν είναι μακριά. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει μέσα στους επόμενους 1-2
μήνες. Ήδη έγιναν προσλήψεις προσωπικού ενώ η
S7 αναμένεται πολύ σύντομα να φέρει στην Κύπρο
τα δύο πρώτα αεροπλάνα για να περάσουν από
τους σχετικούς ελέγχους.

Γιατί… κολλάνε στο μυαλό μας μερικά τραγούδια

Σ

ίγουρα σας έχει συμβεί να
σιγοτραγουδάτε ένα κομμάτι,
το οποίο έχει κολλήσει στο μυαλό
σας και δεν φεύγει με τίποτα. Μια
νέα έρευνα που έγινε στη Βρετανία
έρχεται να δώσει απαντήσεις στις
αιτίες αυτού του… κολλήματος.Η
μελέτη διαπίστωσε ότι εννέα
στους δέκα άνθρωποι (90%) έχουν
κάποιο τραγούδι κολλημένο στο
μυαλό τους, το οποίο το «παίζουν» ξανά και ξανά για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν κάποιος κάνει
μπάνιο, περπατά ή κάνει τις δουλειές του νοικοκυριού.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη
δρα Κέλι Γιακουμπόφσκι του Τμήματος Μουσικής του Πανεπιστημίου του Ντάραμ, που έκαναν τη
δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογίας «Psychology of Aesthetics,
Creativity and the Arts» ζήτησαν
από 3.000 άτομα να πουν ποιά
τραγούδια τους κολλάνε συχνότερα στο μυαλό. Στη συνέχεια οι

επιστήμονες ανέλυσαν και συνέκριναν -με την βοήθεια υπολογιστών- τα μελωδικά χαρακτηριστικών αυτών των πιο κοινών
τραγουδιών.

τα κάνουν να ξεχωρίζουν από το
μέσο τραγούδι.
Επίσης η μελέτη επιβεβαιώνει ότι
ένα τραγούδι γίνεται πιο κολλητικό, όταν παίζεται συχνά στο
ραδιόφωνο και βέβαια, όσο
συχνότερα ακούει κανείς μουσική,
τόσο πιθανότερο είναι να του
κολλήσει κάποιο κομμάτι.
«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι
μπορεί κανείς σε ένα βαθμό να
προβλέψει ποια τραγούδια θα
κολλήσουν στα κεφάλια των
ανθρώπων, με βάση το μελωδικό
περιεχόμενό τους», δήλωσε η Γιακουμπόφσκι.

Διαπιστώθηκε ότι μας κολλάνε
μουσικά κομμάτια που είναι
συνήθως πιο γρήγορα σε ρυθμό
και έχουν μια μελωδία εύκολη για
να τη θυμάται κανείς. Ταυτόχρονα
όμως έχουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως επαναλήψεις, μουσικά άλματα ή ενδιάμεσα κενά, που

Και πώς μπορεί ένας άνθρωπος
να ξεφορτωθεί ένα κομμάτι που
του κόλλησε; Οι ερευνητές έχουν
τρεις συμβουλές: Βάλτε να ακούσετε όλο το τραγούδι (όχι στο
μυαλό σας), σιγοτραγουδήστε
κάτι άλλο (ενδείκνυται κατ’ εξοχήν
ο εθνικός ύμνος) ή απλώς προσπαθήστε να μη σκέφτεστε το
τραγούδι που σας κόλλησε.

Κυκλοφόρησε μάλιστα και φωτογραφία με τη νέα
ενδυμασία των αεροπλάνων της… νέας Cyprus
Airways την οποία και σας παρουσιάζουμε! Πρόκειται για ένα Airbus A319. Όπως μπορείτε να
δείτε στο πίσω φτερό δεν υπάρχει πλέον το γνωστό αγρινό αλλά κλαδιά ελιάς.Και από τη στιγμή
φυσικά που προτιμήθηκε η ελιά, το χρώμα του
αεροπλάνου πέραν από το λευκό είναι το πράσινο
σε διάφορες αποχρώσεις. Κλαδιά βλέπουμε και
πάνω στις μηχανές ενώ εντοπίζουμε κάποια σχόλια που αναφέρουν ότι το αγρινό υπάρχει στο
αεροπλάνο αλλά είναι μικρό και βρίσκεται πίσω
από την ανοιχτή μπροστινή πόρτα και δεν μπορούμε να το διακρίνουμε στην πιο κάτω φωτογραφία.Πίσω κοντά στο φτερό, μετά τον αριθμό
εγγραφής, μπορείτε να δείτε και την σημαία της
Κύπρου που θα κοσμεί τα αεροσκάφη.Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε μπορεί το βασικό λογότυπο που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία να είναι τα
κλαδιά ελιάς αλλά θα υπάρχει και το αγρινό ως
δευτερεύον λογότυπο το οποίο θα χρησιμοποιεί η
εταιρεία γενικότερα.

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ

Σοβαρά … αστειάκια
Έφαγε ξύλο από Αλβανούς

Μ

ια οικογένεια από την Αλβανία ζούσε στην Ελλάδα και το παιδάκι λεγόταν Μπεσίμ. Η δασκάλα
στο σχολείο του λέει μια μέρα:
- Ζεις τόσα χρόνια στην Ελλάδα, από τότε που γεννήθηκες. Καλό θα ήταν να έχεις ένα Ελληνικό όνομα.
Από σήμερα θα σε φωνάζουμε Κωστάκη. Το δέχεται ο
μικρός και το μεσημέρι γυρίζει σπίτι, όπου η μητέρα
του τον φωνάζει για φαγητό:
- Μπεσίμ, έλα να φάμε. Τίποτα ο μικρός.
- Μπεσίμ σε φωνάζω για φαγητό, γιατί δεν έρχεσαι;

Πάει μέσα στο δωμάτιο, τον ρωτάει γιατί δεν την
ακούει και ο μικρός απαντά ότι το όνομά του είναι
Κωστάκης και όχι Μπεσίμ. Τρώει το ξύλο της χρονιάς
του ο Κωστάκης και μετά από λίγο έρχεται ο πατέρας. Ο μικρός επιμένει, όχι Μπεσίμ, αλλά Κωστάκης.
Τρώει ξύλο και από τον πατέρα του, μα ο Κωστάκης
αμετανόητος. Την επόμενη μέρα πάει σχολείο, τον
βλέπει η δασκάλα του μελανιασμένο και τον ρωτάει
τι συνέβη. Η απάντηση ήταν:
- Πού να σας λέω, με πλάκωσαν στο ξύλο δυο Αλβανοί!

«ΚΥΠΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΣΤ ΑΧΝΑΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»
Παρασκευή 25 Νοεμβριου 2016 ώρα 8.30 μ.μ.
στην αίθουσα Πάρκου Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ» ΚΥΠΡΟΥ &
«ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Είσοδος με δείπνο και ποτό €15
Γλέντι – Χορός – Διασκέδαση
99 373000 και in.el.politismou@gmail.com
Ευπρόσδεκτοι οι φίλοι και τα μέλη του Ινστιτούτου
καθώς και οι παρέες τους
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Για να μην ανέβει το αίμα στο κεφάλι σας

Γ

ια τους ασθενείς που πάσχουν
από υπέρταση, ή ανεβασμένη
αρτηριακή πίεση, η σωστή και
προσεκτική διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο. Οι τροφές που καταναλώνουμε επηρεάζουν άμεσα την
πίεσή μας και μπορούν να την μειώσουν με φυσικό τρόπο—και, όχι,
αυτό δεν σημαίνει ότι θα τρώμε
μόνο άνοστα φαγητά.
Ορίστε μερικές νόστιμες και σούπερ υγιεινές ιδέες για να κρατάτε
την αρτηριακή σας πίεση υπό
έλεγχο…
Μπανάνες: Οι μπανάνες δεν είναι
μόνο νόστιμες: περιέχουν πολύ
λίγο αλάτι και αρκετό κάλιο, το
οποίο βοηθά στην μείωση της
αρτηριακής πίεσης. Ορισμένα από
τα φάρμακα για την υπέρταση,
αυξάνουν τις απαιτήσεις μας σε
κάλιο. Και πάντα υπάρχει η περίπτωση να μην λαμβάναμε αρκετό
από πριν.
Γιαούρτι: Το ασβέστιο του γιαουρτιού (σχεδόν το 1/3 της καθημερινής μας δόσης μέσα σε μία μόλις
μερίδα) μας βοηθάει να προλάβουμε την αυξημένη πίεση. Μην
πιστεύετε τον μύθο ότι το ασβέστιο
δεν είναι κάτι που χρειάζονται οι
ενήλικες. Χρησιμοποιήστε το σε
smoothies, μαζί με τα αγαπημένα
σας φρούτα.

Μπαχαρικά: Θέλετε να δώσετε
τέλεια γεύση στο φαγητό σας,
αλλά το αλάτι είναι επικίνδυνο. Γι’
αυτό υπάρχουν τα μπαχαρικά. Όχι
μόνο κάνουν κάθε πιάτο να αποκτήσει ακόμα περισσότερο ενδια-

√ Προφυλαχθείτε υγιεινά
από την αρτηριακή πίεση
φέρουσα γεύση, χρώμα και μυρωδιά, αλλά περιέχουν και σημαντικά
αντιοξειδωτικά. Από την ρίγανη

και το θυμάρι, μέχρι την πάπρικα
και τον κουρκουμά, οι επιλογές σας
είναι πολλές!
Κανέλα: Ναι, τεχνικά θα μπορούσαμε να την προσθέσουμε μέσα
στα υπόλοιπα μπαχαρικά, αλλά τα
οφέλη της κανέλας είναι τόσο
πολλά, που αξίζει δικό της κομμάτι. Μειώνει την αρτηριακή πίεση,
περιέχει αντιοξειδωτικά, υπάρχουν
μελέτες που υποστηρίζουν ότι έχει
ακόμα και αντικαρκινικές ιδιότη-

Ταύρος: Μερικά θέματα που μπορεί
να συμβούν, θα σε αποσυντονίσουν
και θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Καλό θα είναι να κρατήσεις
την ψυχραιμία σου. Στο οικογενειακό περιβάλλον θα γίνουν συζητήσεις
που μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση και οφείλεις να έχεις προετοιμαστεί και προγραμματιστεί για
κάθε ενδεχόμενο.
Δίδυμοι: Μπορείς να λύσεις τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν
την τελευταία περίοδο στη ζωή σου
με ψυχραιμία και ισορροπία χωρίς
να φτάνεις τις καταστάσεις στα
άκρα. Οι διάφορες υποθέσεις που σε
απασχολούν θα γίνουν παρελθόν, αν
κινηθείς με πολύ προγραμματισμό
και χωρίς σπασμωδικές κινήσεις,
που μπορεί να φέρουν τα αντίθετα
αποτελέσματα από αυτά που περίμενες.
Καρκίνος: Καλό θα είναι να δεις
μερικά πράγματα από διαφορετική
σκοπιά, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Μερικές
φορές αισθάνεσαι ότι δίνεις πολλά
και παίρνεις λίγα. Αυτό το συναίσθημα θα σε διακατέχει έντονα και
τη σημερινή ημέρα. Απόφυγε να
παραπονεθείς και συνέχισε κανονικά την ημέρα σου.

Λέων: 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.
Παρθένος: Μία καλή ημέρα ξεκινάει
για εσένα. 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 κόποι και οι
αγώνες που έκανες μέχρι τώρα δεν
πάνε χαμένοι. Συνέχισε στους ρυθμούς που έχεις και πολύ σύντομα θα
έχεις την επιτυχία που αναζητάς.
Ζυγός: Κάποιες καθυστερήσεις και
αναβολές σε έχουν φέρει πίσω στα
σχέδιά σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι
έχεις όλες τις δυνατότητες και πολύ
γερές βάσεις για να δώσεις πια
πνοή σε αυτά. Αν βάλουμε μαζί και
τη δυνατή θέληση, την επιμονή και
το πείσμα που έχεις, είναι σίγουρο
ότι θα πετύχεις τους στόχους σου.
Το πλανητικό σκηνικό σήμερα αλλάζει προς όφελός σου και θα δεις ότι
πολλές καταστάσεις αρχίζουν να
κινούνται προς τη μεριά που θέλεις
εσύ.
Σκορπιός: Ευνοείσαι να κάνεις δραστηριότητες που έχουν σχέση με
θέματα οικογένειας, που σε προβληματίζουν από το παρελθόν. Θα
βγουν στην επιφάνεια μυστικά που
θα κάνουν αίσθηση. Μην πεις τη
γνώμη σου για τίποτε. Μπορείς με
πολύ μεγάλη διπλωματικότητα, να
σταματήσεις τις συζητήσεις και να

SUDOKU

τες, αλλά και ότι ρυθμίζει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Και
μην φοβηθείτε να την χρησιμοποιήσετε σε πιάτα που δεν είναι
γλυκά—μέσα σε ένα τσίλι, για
παράδειγμα. Μπορεί να απογειώσει πολλά φαγητά.
Πατάτες: Ξεχάστε ό,τι έχετε ακούσει για τις πατάτες και τους υδατάνθρακές τους. Είναι ένα παρεξηγημένο superfood, καθώς περιέχει
κάλιο, πολύ λίγο αλάτι, αλλά αρκετές φυτικές ίνες. Επιπλέον, δεν
περιέχει καθόλου λιπαρά και χοληστερόλη. Ψήστε ή βράστε τις πατάτες σας, συνδυάστε τις με άλλα
λαχανικά και μερικά μπαχαρικά,
και μην ξεχάσετε λίγο ελαιόλαδο.
Ψάρια: Τα ψάρια όπως ο τόνος, ο
σολομός και η πέστροφα είναι
τέλεια πηγή άλιπης πρωτεΐνης,
αλλά και βιταμίνης D, που παίζει
ρόλο στην ρύθμιση της αρτηριακής
πίεσης. Μαγειρέψτε το χωρίς
αλάτι, μόνο με λίγο ελαιόλαδο και
πιπέρι.
Φασόλια: Τα φασόλια περιέχουν
φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, αλλά
επίσης είναι καλές πηγές καλίου.
Είτε φτιάξετε μια παραδοσιακή
φασολάδα, είτε τα βράσετε και τα
χρησιμοποιήσετε σε σαλάτες, τα
φασόλια είναι μία πάρα πολύ υγιεινή προσθήκη στην διατροφή σας.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μπορείς να ξεπεράσεις
κάποιες ενδεχόμενες δυσκολίες που
θα σου παρουσιαστούν αν έχεις
υπολογίσει καλά τις ενέργειές σου,
αλλά και τις επιπτώσεις τους. Να
κάτσεις να σκεφτείς, για να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου γιατί μπορεί σε μερικά πράγματα να φταις
και εσύ. Άλλαξε τρόπο συμπεριφοράς στα πράγματα και στα γεγονότα που βλέπεις ότι δεν σου δίνουν
τα αποτελέσματα που θέλεις.
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αλλάξεις θέμα.
Τοξότης: Εκεί που πίστευες ότι όλα
τα πράγματα τα είχες βάλει σε μία
σειρά, εξωγενείς παράγοντες και
άσχετα άτομα έρχονται να ταρακουνήσουν την ηρεμία σου. Προσπέρασε
τα και άφησε την ημέρα να περάσει
όσο πιο ήσυχα γίνεται, γιατί οι
δυσκολίες και οι ανατροπές που θα
παρουσιαστούν θα είναι εφήμερες.
Αιγόκερως: Η ημέρα θα είναι δύσκολη και θα νιώσεις 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
μόνο αν ακολουθήσεις το δρόμο που
έχεις χαράξει και δεν παρεκκλίνεις.
Φρόντισε να σκεφτείς θετικά και μην
σου ρίχνουν την ψυχολογία σου,
εφήμερες δυσκολίες.
Υδροχόος: Μέρα που μπορείς να
δημιουργήσεις και να κάνεις πάρα
πολλά, γιατί η ενεργητικότητα που
θα έχεις θα είναι μεγάλη θα είναι
αυτή η Τετάρτη για εσένα. Λύσε
προβλήματα που αφορούν τον οικογενειακό σου τομέα. Θα έχεις έντονο
το αίσθημα της επικοινωνίας σήμερα. Θα θελήσεις να μιλήσεις με δικά
σου άτομα και να τους πεις πράγματα που σε κουράζουν και σε προβληματίζουν.
Ιχθείς: Μπορείς να κινηθείς επικεντρωμένα, για να λύσεις συγκεκριμένα θέματα που σε αγχώνουν. Ο
δυναμισμός που θα έχεις θα είναι
μεγάλος και με ό,τι καταπιαστείς,
θα το φέρεις εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Μη χαλαρώνεις και μην
επαναπαύεσαι. Εκμεταλλεύσου τα
αποθέματα ενέργειας που έχεις για
να πετύχεις τους στόχους σου.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μεσογειακό χταπόδι στιφάδο με ελιές
Υλικά:
1 κιλό χταπόδι (πλυμένο και κομμένο σε κομμάτια 2 εκ.)
4 κ.σ. ελαιόλαδο, 15 κρεμμυδάκια στιφάδου καθαρισμένα,
3 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες, 120 γρ. ελιές χωρίς κουκούτσι, κομμένες σε φέτες, 3 φύλλα δάφνης, 2-3 κ.σ. ξύδι
μπαλσάμικο, πιπέρι, 2 πρέζες μπούκοβο, 2 κ.σ. μέλι, φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο για το σερβίρισμα, κόλιανδρο

Εκτέλεση: Κόβουμε χωριστά τα πλοκάμια και κόβουμε
κάθε πλοκάμι σε κομμάτια των 2 εκ. Τα αφήνουμε σε
ένα μπολ στην άκρη μέχρι να τα χρειαστούμε.
Τοποθετούμε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Κόβουμε 15 μικρά κρεμμύδια στη μέση, πατάμε με τα χέρια
και ανοίγουμε όλες τις
φλύδες. Προσθέτουμε 4 κ.σ.
ελαιόλαδο και ρίχνουμε τα
κρεμμύδια στην κατσαρόλα. Σοτάρουμε και τα αφήνουμε να καραμελώσουν
για 3-4 λεπτά. Ρίχνουμε και
τις ψιλοκομμένες σκελίδες
σκόρδο και τις σοτάρουμε και αυτές μέχρι να καραμελώσουν. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το χταπόδι και
σοτάρουμε για 4-5 λεπτά ανακατεύοντας. Προσθέτουμε τις ελιές, το ξύδι βαλσάμικο, τα φύλλα δάφνης, το
μπούκοβο, το μέλι και το πιπέρι και ανακατεύουμε.
Καλύπτουμε την κατσαρόλα με καπάκι και σιγοβράζουμε χαμηλώνοντας τη φωτιά στο μέτριο για 45
λεπτά με 1 ώρα...μέχρι το χταπόδι να είναι καλά μαγειρεμένο και τρυφερό. 10 λεπτά πριν κλείσουμε τη φωτιά
ελέγχουμε αν το χταπόδι μας έχει βγάλει πολλά υγρά.
Αν έχει βγάλει, αφαιρούμε το καπάκι και μαγειρεύουμε
μέχρι να εξατμιστούν και να μείνει μια ωραία, πλούσια
σάλτσα. Σερβίρουμε με ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι και κόλιανδρο.
Υλικά:

ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ

1 συσκευασία παξιμαδάκια,
1 συσκευασία τόνο σε νερό
στραγγισμένη, 1 μικρό τρυφερό αγγούρι τριμμένο, 1
καρότο τριμμένο, 1 κλωνάρι
σέλερι ψιλοκομμένο, λίγο
μαϊντανό, 1 κ.σ. ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι, 2 κ.σ.
γεμάτες μαγιονέζα, 1 κ.γ. μουστάρδα, λίγο χυμό λεμονιού,
αλάτι, πιπέρι, 2 πολύ ώριμα και μαλακά αβοκάντο

Εκτέλεση: Τρίβουμε σε χοντρό τρίφτη το αγγούρι και το
στήβουμε. Εναλλακτικά το ψιλοκόβουμε. Στραγγίζουμε
τον τόνο και με πιρούνι τον σπάμε. Τον βάζουμε σε
μπολ και προσθέτουμε το σέλερι, το κρεμμύδι, το καρότο και το μαϊντανό. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα και το χυμό λεμόνι.
Προσθέτουμε το αγγούρι και ανακατεύουμε. Καθαρίζουμε τα μαλακά αβοκάντο και προσθέτουμε αλάτι και
λεμόνι. Τα λιώνουμε με πιρούνι. Αλείφουμε παξιμαδάκια, με λιωμένο αβοκάντο και από πάνω βάζουμε τονοσαλάτα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Ετήσια Γενική [Εκλογική] και Καταστατική Συνέλευση

Η
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 789 - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

ΕΝΩΣΙΝ, ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Ετήσια Γενική [Εκλογική] Συνέλευση
και Καταστατική Συνέλευση, του
Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7
Δεκεμβρίου 2016 στις 6.30 μ.μ. στο
μέγαρο της ΣΕΚ [Λ. Στροβόλου 11 στο
Στρόβολο]
Θέματα :

• Ορισμός Εγκεκριμένου Ελεγκτή
• Εκλογές για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου
• Αλλαγές Καταστατικού.

• Πεπραγμένα
• Έκθεση Δράσης Διοικητικού
Συμβουλίου
• Ταμιακή Έκθεση
• Έγκριση των ως άνω δύο Εκθέσεων

ΛΥΣΗ SUDOKU

• Θέματα που τυχόν υπεβλήθησαν γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο
από μέλη, προς λήψη αποφάσεων
από τη Γενική Συνέλευση

H προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
www.iep.org.cy στη θέση Εκδηλώσεις
και το Καταστατικό στη θέση
Ταυτότητα. Πληροφορίες : τηλ.
99444000, in.el.politismou@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο HONDA CIVIC αυτόματο, 9.5 χρονών σε άριστη κατάσταση
Όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία
Τιμη: €6.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99386488
ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τ

ΕΠΟΠΛ

ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ο ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 26 – 27 Noεμβρίου Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
2016, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της
ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, με
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26 – 27/11/16
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Παρασκευή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ, Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ, Σάββατο
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ, Παρασκευή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, Σάββατο
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΚΕΝΗ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
4-0
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ 6 - 0
ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
10 - 1
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ 6 - 1
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
5-1
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΚΕΝΗ

την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της φίλαθλης εταιρείας
Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
3-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας0-4
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
1-5
ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών ΔΙΕΚΟΠΗ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΠΑΟ Κάτω Μονής
αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (2.30΄
μ.μ.). Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα
7.00΄ μ.μ.

4-2
5-2
9-2
2-3
0-0

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ – ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Α.Ε. ΛΟΦΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Σ.&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ.ΜΑΜΑ
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ {ΚΥΠΕΛΛΟ}
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο
αγώνες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.11.2016
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Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
7.00 μ.μ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 7.30
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 7.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 26.11.2016 καιώρα 2.30 μ.μ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.11.2016 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Ε. Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

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

Π

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΟΥΡΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΟΓΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΛΚΗ: ΠΕΤΑΞΕ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΨΗΛΑ

ροχωρεί ακάθεκτη η ΑΛΚΗ, με τη νέα νίκη της,
ανοίγοντας τη ψαλίδα από την Αγία Νάπα και
την Πάφο στους επτά βαθμούς. Η ομάδα της
Ορόκλινης προβάλλει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια. Σημαντικές
νίκες για Ολυμπιακό και Ένωση. Τρίτη συνεχόμενη
νίκη καταγράφει η ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ν

έα τροπή προσέλαβε ο μαραθώνιος της Α’ κατηγορίας μετά
τις πρώτες ήττες των δύο πρωτοπόρων. Στο χορό του τίτλου εισέρχονται τώρα 4 + 1 ομάδες.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ υποχρέωσε την ΑΕΚ
στην πρώτη της ήττα δηλώνοντας
παρούσα στην υπόθεση τίτλος. Το
ίδιο ισχύει και για την ΑΕΛ η οποία
έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ.
Στον χορό εισέρχεται σιγά - σιγά
και ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που κινείται σε
πορεία ανάκαμψης.

• Στο κόλπο του τίτλου ΑΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ
• Έτοιμος για το μεγάλο άλμα ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
• Νίκη - βάλσαμο για ΑΡΗ και ΕΡΜΗ
• Άσχημα νέα για ΑΕΖ, ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ
• «Άνοιξη» στο Δασάκι, ψάχνεται η ΑΝΟ
κτήρα, έπαιξε σαν μεγάλη ομάδα
και... πήρε την ταυτότητα του
Ευρωπαίου ΑΠΟΕΛ. Έπαιξε παθητικά ο ΑΠΟΕΛ πραγματοποιώντας
τη χειρότερη εμφάνιση του.
Τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του
πέτυχε ο ΑΠΟΛΛΩΝ μειώνοντας την
διαφορά του από την κορυφή κατά
6 βαθμούς. Η συνεχιζόμενη ανοδική του πορεία του δίνει δικαίωμα
να προσβλέπει αναρρίχηση στα
ψηλά δώματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σπουδαίο τρίποντο πήρε ο ΑΡΗΣ σε
βάρος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη του στο
πρωτάθλημα.

Χαμόγελα κι αισιοδοξία
επέστρεψαν στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ που
με τη διαγραφόμενη ανοδική του
πορεία δικαιούται να κοιτάζει
ακόμη πιο ψηλά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΘΟΪ
ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.
ΑΛΚΗ ΟΡ. -ΟΘΕΛΛΟΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΝΑΔ - ΕΝΩΣΗ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΑΦΟΣ

Τ
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

ρίποντο και άλμα στην 2η θέση πέτυχε ο ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης. Τον μαραθώνιο οδηγεί σταθερά
η ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ, την οποία κυνηγούν τρεις ομάδες
από απόσταση πέντε βαθμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παθιασμένη και καλά διαβασμένη
η ΟΜΟΝΟΙΑ κράτησε το αήττητο
της στο ΓΣΠ, νικώντας την πρωτοπόρο ΑΕΚ, βάζοντας φωτιά στο
πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ υστέρησε. Ο
Ιδιάκεθ δεν βρήκε αντίδοτο στην
έξυπνη τακτική του Κάρβερ. Η νίκη
του «τριφυλλιού» κρίνεται ως
δίκαιη.

Ο Εθνικός Άχνας έκοψε τη φόρα
της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, η οποία επανήλθε στις αποκαρδιωτικές εμφανίσεις. Η νίκη του Εθνικού ήταν
δίκαιη και συνοδεύθηκε με καλή
απόδοση δίνοντας αυτοπεποίθηση
στους παίκτες για τη συνέχεια.
Δεν ικανοποίησε η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
στον αγώνα με τη ΔΟΞΑ. Θέλει
ακόμη πολλή προσπάθεια για να
βρει τον καλό εαυτό του το
συγκρότημα του Σ. Βεργέτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με κακή εμφάνιση ο ΕΡΜΗΣ έκλεψε
το τρίποντο από τη μαχητική
ΑΕΖακακίου. Οι «φτεροπόδαροι»
απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τους λείπει η σταθερότητα.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Εθνικός - Ανόρθωση
2-1
41’ Ζελάγια, 73’ Πιντσέλι, 79’ Ράγιος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΕΛ μετά τα άτυχα αποτελέσματα των τελευταίων δύο αγωνιστικών, στάθηκε όρθια έδειξε χαρα-

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Η 11η αγωνιστική έδειξε ότι ο δρόμος προς τον τίτλο είναι
πολύ μακρύς και ανηφορικός για όλους. Η διαφορά της
πρωτοπόρου από την 5η θέση είναι μόλις 6 βαθμοί οι οποίοι
μπορούν εύκολα να καλυφθούν στις εναπομείνασες 25 αγωνιστικές.

1

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ παραμένουν τα φαβορί καθώς αποδεδειγμένα
διαθέτουν τα πληρέστερα σύνολα. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς
για ασφαλείς προβλέψεις.

2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15

Στα κάτω διαζώματα τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί
δεδομένης της κραυγαλέας αναξιοπιστίας που διέπει φέτος
το Κυπριακό πρωτάθλημα.

3

Ν

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΝΙΚΗ - ΒΑΛΣΑΜΟ ΓΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

ίκη στρατηγικής σημασίας πέτυχε η ΕΛΠΙΔΑ που της δίδει δύναμη και κουράγιο στην τιτάνεια προσπάθεια για σωτηρία.

Την κούρσα οδηγεί σταθερά ο Ονήσιλλος αφήνοντας 5 βαθμούς πίσω
την ΑΠΕΑ η οποία στραβοπάτησε στην Κολώνη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα
για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Όλα τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα
που ορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις,
το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους

1

Τι περιλαμβάνει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Περιλαμβάνει τρεις μεγάλες
κατηγορίες δικαιωμάτων:
• Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
• Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία,
την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)
• Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την
πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)

2

Πως προστατεύεται στοιχειωδώς η ισότητα
μεταξύ των παιδιών.

• Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος,
φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων, νομικής κατάστασης των ίδιων ή μελών της
οικογένειάς τους.
• Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που το αφορούν.
• Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε ένα όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια.

3

Ποια τα βασικά συστατικά θωράκισης της
αξιοπρέπειας του παιδιού

• Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα αναγκαία υλικά αγαθά
(στέγη, ρούχα, τροφή) και διασφαλίζει τη σωματική,
νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
• Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται
από τους γονείς τους, εκτός αν αυτό γίνεται με κοινή
απόφαση των γονέων ή ύστερα από απόφαση της
Πολιτείας, επειδή οι γονείς τα παραμελούν ή τα
κακομεταχειρίζονται.
• Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.
• Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε
μορφής κακομεταχείριση
• Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν
δικαίωμα φροντίδας και προστασίας.
• Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, τους εμβολιασμούς, τη νοσηλεία,
κ.λπ.
• Όταν η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίσει ένα
παιδί, τότε η Πολιτεία αναλαμβάνει τη φροντίδα του
με θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα,
που πρέπει να σέβονται
πλήρως τα δικαιώματά
του.
• Όλα τα παιδιά έχουν
δικαίωμα στην εκπαίδευση,
σύμφωνα με τις ανάγκες
και τις ιδιαιτερότητές τους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 NOEMΒΡΙΟΥ 2016

• Συνάντηση γ.γ ΣΕΚ με τον επικεφαλής του γραφείου ενημέρωσης του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο

Σημαντικός ο ρόλος της ΣΕΚ στη διαδικασία
του Ευρωπαικού Κοινωνικού Διαλόγου

Θ

έματα που άπτονται των
εργασιακών σχέσεων και της
κοινωνικοοικονομικής πολιτικής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτησαν ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας με τον Επικεφαλή του
γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο
Ανδρέα Κεττή.

Συμφωνήθηκε πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την
πορεία εμβάθυνσης των δομών της
με κύριο αποδέκτη τον πολίτη.

συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του
ευρωπαϊκού κοινωνικού Πυλώνα
και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι
κοινωνικοί εταίροι και άλλοι
φορείς που ενισχύουν το δημοκρατικό πρόσωπο της ΕΕ, με ανάλογη
ενίσχυση του ευρωκοινοβουλίου.

στην Κύπρο σε συνεργασία με την
αντιπροσωπεία της ΕΕ και την
κυπριακή αντιπροσωπεία της
ΕΟΚΕ διοργανώνουν ημερίδα στις 5
Δεκεμβρίου στις 6 με 8.30 στο
συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία με
θέμα: Η κοινωνική διάσταση της
ΕΕ

Η ΣΕΚ στο πλαίσιο της κοινής διαβούλευσης με του Κύπριους εκπροσώπους στην ΕΟΚΕ έχει καταθέσει

Στη ημερίδα η ΣΕΚ θα εκπροσωπηθεί από στελέχη του Κινήματος.

Στο μεταξύ το γραφείο ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος
που επιτελεί η ΣΕΚ στη διαδικασία
Κοινωνικού Διαλόγου και διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως
πλήρες και ενεργό μέλος των
ευρωπαϊκών συνδικάτων (ETUC).
Αντηλλάγησαν απόψεις σε σχέση
με τον ρόλο που η Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί να διαδραματίσει
για βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και την άρση των πολιτικών
που οδηγούν στη λιτότητα ώστε να
επανέλθει η εμπιστοσύνη των
πολιτών έναντι του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας της ΕΕ αποτρέποντας την έξαρση στοιχείων
ευρωσκεπτικισμού και φαινομένων
αντιπαράθεσης με τις αρχές και
αξίες της ΕΕ.

15 Νοεμβρίου 2016

Οι νεολαίοι της Κύπρου καταδίκασαν την ανακήρυξη του ψευδοκράτους

Μ

ε διαφορετικές ιδεολογικές
προσεγγίσεις, η μαθητιώσα
και φοιτιώσα νεολαία ξεχύθηκε και
φέτος στους δρόμους των πόλεων
καταδικάζοντας την 33η επέτειο
ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Η
νεολαία μας, δυστυχώς, χωρίς
συμπαγή ενότητα στόχων, διατράνωσε τη θέληση της για συνέχιση
του αγώνα απελευθέρωσης και
επανένωσης της Κύπρου.
Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών
Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) βροντοφώναξαν
για άλλη μια φορά ότι “τα σύνορα
της Κύπρου είναι στην Κερύνεια”
και “η Κύπρος ανήκει στο λαό της,
Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους”, διαμηνύοντας παράλληλα ότι
δεν συμβιβάζονται με την κατοχή
και την ύπαρξη του ψευδοκράτους.
Επιδίδοντας ψήφισμα σε αντιπροσωπεία της ειρηνευτικής δύναμης
του ΟΗΕ, εκπρόσωποι της σπουδάζουσας νεολαίας της Κύπρου
αξίωσαν την επίτευξη μια μόνιμης
και διαρκούς λύσης στο κυπριακό

Εμφανέστατο το ιδεολογικό χάσμα που επικρατεί στις τάξεις
της Κυπριακής νεολαίας
πρόβλημα στη βάση της Διζωνικής
και Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,
όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, με μια ιθαγένεια, μία
και αδιαίρετη κυριαρχία και μια
διεθνή προσωπικότητα.
Η ξεχωριστές πορείες στις οποίες
κυριαρχούσαν, οι ελληνικές σημαίες στη μια και οι κυπριακές στην
άλλη, θεωρούνται ενδεικτικές της
συνεχιζόμενης ιδεολογικής σύγχυσης αλλά και της κραυγαλέας
έλλειψης σταθερού ιδεολογικού

προσανατολισμού των νέων μας,
γεγονός που αποδυναμώνει τον
αγώνα τους και του λαού ολόκληρου για Δικαιοσύνη στην αιμάσσουσα πατρίδα. Ενόσω η κυπριακή
νεότητα ακροβατεί στα εθνομηδενιστικά ιδεολογήματα και παραμένει εγκλωβισμένη στις κομματικές
«ντιρεκτίβες», αποδυναμώνεται ο
σημαίνοντας ρόλος της στην καταβαλλόμενη προσπάθεια για κοινωνική ανασυγκρότηση και απαλλαγή
από τα στρατεύματα κατοχής. Ξ.Ξ.

Ο νόμος για τη μητρότητα κατοχυρώνει τα δικαιώματά σου. Εσύ;
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η απόλυση εργαζόμενης απαγορεύεται αυστηρά,
από την αρχή της εγκυμοσύνης (αφού ενημερώσεις
Πληροφορίες: Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
Τηλ. 22849849, 22849618
www.sek.org.cy

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

γραπτώς τον εργοδότη) μέχρι και τρείς μήνες
μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

