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ΜΑΡΤΙΟΥ
2017

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

Εορτασμός
Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας

Συνάντηση του Προέδρου
της Δημοκρατίας με την ΣΕΚ

Σ

υνάντηση στην οποία θα συζη-

Α

τηθούν τα καίρια εργασιακά και

ποδίδοντας τον προσήκοντα σεβασμό προς την
πολυσήμαντη προσφορά της
Γυναίκας προς την κοινωνία, η
ΣΕΚ γιορτάζει με μεγαλοπρέπεια την 8η Μαρτίου. Ο κεντρικός εορτασμός θα γίνει την
προσεχή Τετάρτη στις 5.30 μ.μ.
στο μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο.

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, θα έχουν μεθαύριο Παρασκευή
3 Μαρτίου το μεσημέρι, τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ και
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης. Τον πρόεδρο θα
συνοδεύει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η
συνάντηση θα γίνει στα κεντρικά

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, η
υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Μάτσας. (Σελ. 8, 16)

γραφεία της ΣΕΚ στον Στρόβολο.

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου
μας δείχνει τον δρόμο

ΤΟ ΝΥΣΤΕΡΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Μ

ετά την ξεκάθαρη και
ομόφωνη απόφαση της
κυβέρνησης για μονοασφαλιστικό Γε.Σ.Υ το νυστέρι για
προώθηση
του
Γενικού
Συστήματος Υγείας βρίσκεται στα χέρια των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Έ

ντονο το παρόν της Νεολαίας ΣΕΚ
στο Εθνικό Μνημόσυνο για τα
60χρονα της θυσίας του. (Σελ. 7, 16)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2940
TIMH 0.70€

Το επίμαχο σκηνικό
ξεκαθάρισε κατά την
χθεσινή συνάντηση
του προέδρου της
Δημοκρατίας με την
«Κοινωνική Συμμαχία για το Γε.Σ.Υ». Η
ΣΕΚ εκφράζει την
ικανοποίηση της για
την θετική τροπή
που ποσέλαβαν τα
πράγματα, τονίζοντας την ανάγκη
άμεσης
ψήφισης
των δύο νομοσχεδίων που εκκρεμούν

• Μετά την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης για μονοασφαλιστικό Γε.Σ.Υ
στη Βουλή.
Στη συνάντηση συμμετείχαν
οι φορείς, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ,
Οργάνωση Πασχόντων και
Φίλων, Οργάνωση Αναπή-

ρων, Σύνδεσμος Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής,
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ.
Παρόντες ήταν επίσης, ο
υπουργός Υγείας Γιώργος

Παμπορίδης και ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος.
(Σελ. 3)

• Ικανοποίηση Κοινωνικής Συμμαχίας
από την χθεσινή συνάντηση
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Οδικός χάρτης κατά φοροδιαφυγής και είσπραξης φόρων

Η

ευρωστία των δημοσίων οικονομικών είναι εθνική υπόθεση και έννοια αδιαπραγμάτευτη, γι’
αυτό ακριβώς το λόγο η ΣΕΚ διαχρονικά, μόνιμα και
σταθερά χαιρετίζει κάθε προσπάθεια και κάθε πολιτική ή άλλη πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται προς
την πιο πάνω κατεύθυνση.
Η είσπραξη των καθυστερημένων φόρων, η καταγγελία των διαφόρων μεγαλοϊδιοκτητών που ετησίως
αρνούνται να καταβάλουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας που τους αναλογεί, η πάταξη της φοροδιαφυγής, ο περιορισμός της κακοδιαχείρισης και η βελτίωση της παραγωγικότητας, είναι θέματα που
μόνιμα βρίσκονται μέσα στις συνδικαλιστικές προτεραιότητες της ΣΕΚ, γιατί ακράδαντα πιστεύουμε
πως, στις δύσκολες ώρες που διέρχεται η κυπριακή
οικονομία το κάθε ευρώ που ανήκει στο κράτος είναι
χρήσιμο και πρέπει έγκαιρα να φθάνει στα δημόσια
ταμεία.

Αυτή την εποχή εφαρμόζεται η διαδικασία συμψηφισμού υποχρεώσεων ιδιωτών, φυσικών και νομικών
προσώπων προς το κράτος και αντίστροφα, μέσα
από την οποίαν εισπράχθησαν €111 εκ. που ανήκαν
στο Δημόσιο. Μέσα απ’ αυτό το χρήσιμο εργαλείο, το

• Η διαδικασία του συμψηφισμού

οφειλών απέφερε €111 εκ.
Γενικό Λογιστήριο κατάφερε να εισπράξει λεφτά από
υποχρεώσεις πολιτών που χρονολογούνταν από
δεκαετίες.
Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την πιο πάνω εξέλιξη
και ευκαιρίας δοθείσης καλούμε την πολιτεία στο
σύνολο της, (εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική
εξουσία), να συνεργαστούν και να εκπονήσουν
συγκεκριμένο οδικό χάρτη με αυστηρά υλοποιήσιμα

χρονοδιαγράμματα με πολιτικές δράσεις που θα ενισχύουν ακόμα περισσότερο: την εισπραξιμότητα του
κράτους, θα τιθασεύουν το θηρίο της φοροδιαφυγής,
θα περιορίζουν τα ανεκτέλεστα ποινικά εντάλματα
τα οποία σε κάποια στιγμή έφθασαν τα €268 εκ., (με
το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά τις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις) και θα υποχρεώνουν «δια πυρός και
σιδήρου» τους μεγαλοϊδιοκτήτες ακίνητης περιούσιας και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους
φοροφυγάδες να καταβάλλουν έγκαιρα τις φορολογίες τους.
Η ευρωστία των δημοσίων ταμείων μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τις πιο πάνω δράσεις και όχι μόνο
μέσα από τις μειώσεις και τις παγοποιήσεις των
μισθών και των υπολοίπων ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι μισθωτοί πολίτες, οι οποίοι ιστορικά
και αποδεδειγμένα είναι και οι μόνοι που εκπληρώνουν έγκαιρα τις φορο-υποχρεώσεις τους.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μ

ε μια πρώτη ανάγνωση της ετήσιας
ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυπριακή οικονομία αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν
είναι καθόλου εύκολα, μα ούτε και
απαισιόδοξα. Όπως επισημαίνεται
στην ανάλυση, η οικονομική ανάκαμψη
συνεχίζεται, αλλά η κοινωνική κατάσταση είναι εύθραυστη ενώ η δυνητική
ανάπτυξη παραμένει υποτονική.
Αυτή η επισήμανση από μόνη της πρέπει να μας ανησυχεί θέτοντας σε εγρήγορση τόσο τα κυβερνητικά επιτελεία
όσο και τους κοινωνικούς εταίρους και
τους
παραγωγικους
φορείς,
οι οποίοι οφείλουν μέσα σε πνεύμα
σύνεσης και συναίνεσης να δρομολο-

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

γούν πολιτικές με τις οποίες η σημειούμενη ανάκαμψη να συνοδεύεται με
απτά δείγματα κοινωνικής προόδου.
Στην Κύπρο, η φτώχεια και η ανισότητα
έχουν φθάσει λόγω της οικονομικής
κρίσης σε επικίνδυνα επίπεδα γεγονός
που υπονομεύει σοβαρά τον κοινωνικό
ιστό. Στα πρό της κρίσης χρόνια ως
Κύπριοι πολίτες νοιώθαμε ξεχωριστή
περηφάνεια για την κονωνική συνοχή
που συγκρινόταν πολύ ευνοικά με ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωζώνης και

Το καμπανάκι των Βρυξελλών
για την Κυπριακή οικονομία
αποτελούσε κόσμημα για τη μικρή μας
πατρίδα. Δυστυχώς σήμερα αυτό το
πλεονέκτημα απουσιάζει με όλα τα
αρνητικά συνεπακόλουθα.

ση της ποιοτικής απασχόλησης, ως
βασικό συστατικό κοινωνική συνοχής σε
μια χώρα που θέλει να προχωρεί μπροστά.

Μια άλλη, άκρως ανησυχητική πτυχή
είναι τα μη εξυπηρετούμενα που παραμένουν μία από τις κύριες προκλήσεις
για την οικονομία. Δυστυχώς, οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν μέχρι τώρα για
αντιμετώπιση του φλέγοντας θέματος
των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν
αποτύχει ή τουλάχιστον δεν έχουν φέρει
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, ασφυκτιούν λόγω της αδυναμίας
εξυπηρέτησης των δανείων τους. Το
ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει η
Πολιτεία να το θέσει επειγόντως στις
κορυφαίες προτεραιότητες της. Η διάσωση των τραπεζών από μόνη της δεν
επιλύει τα προβλήματα μιάς ασθμαίνουσας οικονομίας. Εάν δεν χαλαρώσει
αισθητά η θηλιά των χρεών από το
λαιμό των δημιουργικών νοικοκυραίων
και των δραστήριων μικρομεσαίων
επιχειρηματικών που αποτελούν τη
ραχοκοκκαλιά της οικονομίας, τα πράγματα δεν πρόκειται να βελτιωθούν
ουσιαστικά. Αν δεν καταστεί το τραπεζικό σύστημα αξιόπιστο, είναι αδύνατον να δημιουργηθούν οι προυποθέσεις
για εύτολμες οικονομικές δραστηριότητες που θα προσδώσουν ώθηση στην
ανάπτυξη και κατεπέκταση στην τόνω-

Έντονο προβληματισμό προκαλεί και η
αναφορά για τη στάσιμη παραγωγικότητακαι την υποχώρση των επενδύσε-

Ά

λλη μια επέτειος της 8ης Μαρτίου
πλησιάζει και άρχισαν εκ νέου οι
φιλολογικές διακηρύξεις να ηχούν στα
αυτιά μας. Η θεωρία εξακολουθεί να
απέχει από την πράξη και οι συνέπειες
από την οικονομική κρίση προβάλλονται ως άλλοθι για όσα όφειλε η πολιτεία να πράξει εδώ και χρόνια και δεν
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ων. Το θέμα αυτό διέπεται από ιδιαίτερα ευαίσθητες παράμετρους που πρέπει να τύχουν της απαραίτητης προσοχής. Η από αέρος ανακοίνωση κολοσσιαίων
επενδυτικών
προγραμμάτων και η
παρουσίαση εντυπωσιακών μακέτων από
εμίρηδες και όχι μόνον,
δεν μπορεί να αντιστρέψει το δυσοίωνο
επενδυτικό κλίμα. Το
ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι η
πάταξη της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση
των
διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και η

ΔΕΣΜΙΕΣ ΕΝΟΣ ΑΚΑΜΠΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
σουμε τα θέλω. Ωστόσο είναι γεγονός,
και αυτό δεν αποτελεί κυπριακό προνόμιο, πως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν διαταράξει ακόμη

Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

το έκανε. Δηλαδή να στηρίξει ουσιαστικά και αποτελεσματικά το ντόπιο
γυναικείο δυναμικό. Και προβάλει
αβίαστα το ερώτημα: Τι έκανε η πολιτεία τους καλούς καιρούς που τα δημόσια ταμεία ήταν εύρωστα και γιατί δεν
υιοθέτησε τέτοιες πολιτικές που να
στηρίζουν με πράξεις τις εργαζόμενες
μητέρες; Η απάντηση είναι απλή. Οι
στερεότυπες προσεγγίσεις ήταν και
εξακολουθούν να είναι ισχυρότερες από
τα πρέπει και τα θέλω. Και όταν στους
καλούς καιρούς δεν μπορέσαμε να προτάξουμε τα πρέπει πως είναι δυνατόν
στους χαλεπούς καιρούς να υλοποιή-

• Ευθύνη όλων να συμβάλουν
χωρίς σκοπιμότητες στην ώθηση
της συντελούμενης ανάπτυξης
με παράλληλη ενίσχυσης
της κοινωνικής συνοχής

τις δεξιότητες των γυναικών επειδή το
κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να στηρίξει σημαντικά την μητέρα εργαζόμενη.
Οι γυναίκες δυστυχώς, εξακολουθούν

• Αδυναμίες εντοπίζονται ακόμη και στην εφαρμογή
ενός άρτιου νομοθετικού πλαισίου που προάγει την Ισότητα
περισσότερο την εύθραυστη ισορροπία
της ισότητας των δύο φύλων. Η κάθε
κυβέρνηση οφείλει παρά
τις οικονομικές δυσκολίες να λαμβάνει όλα
εκείνα τα μέτρα που να
συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών,
ενός
σημαντικού
κομματιού
του
ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού.
Δεν νοείται η οικονομία μιας χώρας να στερείται

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)

να είναι δέσμιες ενός άκαμπτου συστήματος που δεν λαμβάνει υπόψη τα «ιδιαίτερα» προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, όπως:
Της φροντίδας των παιδιών, των υψηλών
κόστων των δομών
φροντίδας, του ωραρίου λειτουργίας τους
που δεν εξυπηρετεί
τις εργαζόμενες του
ιδιωτικού τομέα,
της
ανισομισθίας
στις
αμοιβές,
της
έλλειψης
πολιτικών

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

εδραίωση μόνιμων, κατά
κάποιο
τρόπο, συνθηκών εργατικής ειρήνης
που να εμπνέουν εμπιστοσύνη στον
κάθε επίδοξο επενδυτή.
Με αυτά κατά νουν, η Κυβέρνηση και
γενικότερα η πολιτεία, καλούνται να
συνεργασθούν εποικοδομητικά μακριά
από πολιτικές σκοπιμότητες κυρίως
ενόψει προεδρικών εκλογών, με στόχο
να αμβλυνθούν το συντομότερον οι
υπάρχουσες ανισσορροπίες, ενδυναμώνοντας το κοινωνικοοικονομικό κλίμα σε
όλα τα επίπεδα, διανοίγοντας ευοίωνες
προοπτικές προόδου και ευημερίας για
όλους. Σε αντίθετη περίπτωση η οικονομία θα κινείται θετικά μεν, ασθενικά
δε, ενώ η κοινωνία θα παραπαίει εκπέμποντας μηνύματα απαισιοδοξίας και
στασιμότητας. Είναι ευθύνη όλων να
αφυπνισθούν από το καμπανάκι των
Βρυξελλών, μη επιτρέποντας στα κομματικά συμφέροντα να επισκιάσουν τις
αχτίδες της ανάπτυξης και της προόδου
που άρχισαν δειλά – δειλά να φωτίζουν
τον Κυπριακό οικονομικό ορίζοντα.

συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας
και πολλών άλλων προβλημάτων που
εξακολουθούν για χρόνια να παραμένουν δυσεπίλυτα. Οι αδυναμίες μας
εντοπίζονται ακόμη και στην εφαρμογή
ενός άρτιου νομοθετικού πλαισίου που
προάγει την Ισότητα. Τα σοβαρά κενά
στους θεσμούς παρακολούθησης της
εφαρμογής της νομοθεσίας δε δημιουργούν την ανάλογη βαρύτητα και δυναμική στη θωράκιση και προστασία των
εργαζομένων γυναικών στο χώρο εργασίας με αποτέλεσμα οι νομοθεσίες να
παραμένουν γράμμα κενό. Είναι καιρός
οι δυσκολίες που βιώσαμε εξαιτίας της
οικονομικής ύφεσης να λειτουργήσουν
ως προοπτική με στόχο να τεθεί στις
κάθε είδους διακρίσεις. Τα βήματα οπισθοχώρησης δεν είναι μόνο εμφανή
αλλά και ανησυχητικά. Το τεράστιο
κεφάλαιο της Ισότητας επηρεάζει ένα
πολύ σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού και ένα άλλο τόσο εξίσου σημαντικό τμήμα το οποίο παραμένει αναξιοποίητο την στιγμή που η
οικονομία διψά για ντόπιο εργατικό
δυναμικό. Η ατμομηχανή της οικονομίας είναι το ανθρώπινο της δυναμικό
και όλοι πέραν από λεκτικά θα πρέπει
να το αναγνωρίσουν και στην πράξη.

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,

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

Η

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ημερίδα Ενημέρωσης
Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΣΕΚ
Λεμεσού
σας
προσκαλεί
στις
3 Μαρτίου σε Ημερίδα για την ενημέρωση των Ξενοδοχοϋπαλλήλων σε θέματα
που αφορούν τους όρους και τις συνθήκες
απασχόλησης αλλά και την επαγγελματική
σας καριέρα γενικότερα. Όλα όσα χρειάζεστε
να γνωρίζετε για μια αξιοπρεπή απασχόληση στην
εργασία σας, θα έχετε την ευκαιρία μέσα σε τρεις
ώρες μόνο, να ενημερωθείτε αλλά και να ρωτήσετε
ότι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε Συμμετοχή μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου στους Οργανωτικούς Γραμματείς και
στους Τοπικούς Επιτρόπους του Ξενοδοχείου που
εργάζεστε.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθείσ τη ΣΕΚ Λεμεσού
μεταξύ 9-12μ. Θα γίνει σύντομη παρουσίαση στα
πιο κάτω θέματα:
• Συλλογική Σύμβαση Ξενοδοχοϋπαλλήλων
• Οι περί εργοδοτουμένων σε ξενοδοχεία κανονισμοί
- όροι υπηρεσίας
• Εργατική νομοθεσία • Παροχές ΣΕΚ.
FREE TRADE UNIONS OF HOTELS AND CATERING
EMPLOYEES SEK LIMASOL
Officer: Kyr. Economou street, P.O.B. 50266, 3602
Limassol, Tel. 25861000 (30 lines), fax: 25362567

INVITATION
CONFERENCE DAY OF HOTELS EMPLOYEES
March 3, 2017, 9.00-12.00a.m. (Attendance and
Registrations Time: 8.30-9.00)
SEK Limassol
You will receive useful informationfor:
• COLLECTIVE AGREEMENT FOR TOURIST SECTOR
• REGULATIONS AND WORKERS CONDITION OF
SERVICE
IN
HOTEL
AND
TOURIST
ACCOMMONDATION
• LABOUR LAW • SEK TRADE UNION SERVICES

• Μετά την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης για μονοασφαλιστικό Γε.Σ.Υ

ΤΟ ΝΥΤΕΡΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Μ

ετά την ξεκάθαρη και ομόφωνη
απόφαση της κυβέρνησης για
μονοασφαλιστικό Γε.Σ.Υ το νυστέρι
για προώθηση του Γενικού Συστήματος Υγείας βρίσκεται στα χέρια των
κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κατά
την χθεσινή συνάντηση του Προέδρου
της Δημοκρατίας με την αντιπροσωπεία της «Κοινωνικής Συμμαχίας», ο κ.
Αναστασιάδης διαβεβαίωσε ότι η
απόφαση της κυβέρνησης είναι ομόφωνη και δεν ανατρέπεται.
Ο πρόεδρος παραδέχθηκε ότι διαχρονικά υπήρξε έλλειψη πολιτικής βούλησης αντιμεώπισης του νευραλγικου
ζητήματος της Υγείας, λόγω συμφερόντων, σκοπιμοτήτων και ιδιαίτερων
προβλημάτων που κανείς δεν ήθελε να
αγγίξει.Το Γε. Σ.Υ, σημείωσε θα εφαρμοσθεί στη βάση της μελέτης του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ,
διαμηνύοντας ότι τώρα η πίεση θα
πρέπει να ασκηθεί στα κόμματα ώστε
να ψηφισθούν χωρίς άλλη χρονοτριβή
τα δύο εκκρεμούντα νομοσχέδια για το
Γε.Σ.Υ και την Αυτονόμηση των Δημοσίων Νοσοκομείων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΚ
Η ΣΕΚ εκφράζει την ικανοποίηση της
για την τροπή που ποσέλαβαν τα

Η

επικράτηση συνθηκών εργασιακής ειρήνης στο
Λιμάνι Λεμεσού αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ με
στόχο το συντομότερο να επανέλθει στους κανονικούς του ρυθμούς. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γγ της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής Σταύρου ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών Μεταφορών και Ελέγχου
που έθεσαν κάτω από το μικροσκόπιο τους τη κατάσταση που επικρατεί στο Λιμάνι Λεμεσού μετά την
ανάληψη διαχείριση του. Ο κ. Σταύρου επεσήμανε την
αναγκαιότητα σύστασης μηχανισμού παρακολούθησης των εργασιών στο Λιμάνι από τους εμπλεκόμενους φορείς χωρίς αυτό να αφαιρεί το νομικό δικαίωμα των εταιρειών. Στόχος επεξήγησε η υπερπήδηση των προβλημάτων που αναφύονται. Τόνισε
παράλληλα την ανάγκη όπως οι διαχειρίστριες εταιρείες λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των συλλογικών
συμβάσεων και πρακτικών που καθιερώθηκαν εδώ
και δεκαετίες και οριοθετούν τα καθήκοντα των λιμενεργατών και εργαζομένων γενικότερα. Πρακτικές οι
οποίες διατήρησαν την εργασιακή ειρήνη την τελευταία 20ετία,κατέληξε. Ο κ. Σταύρου προειδοποίησε
με αυστηρό ύφος πως τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων δεν θα αφήσουν άλλη επιλογή από τη λήψη
απεργιακών μέτρων. Εν κατακλείδι έγινε αποδεκτή η
εισήγηση του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Μεταφορών Γιώργου Προκοπίου ο οποίος
εισηγήθηκε τη δημιουργία συντονιστικού φορέα που
θα επιλαμβάνεται των διάφορων προβλημάτων.

Ο γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ στις Βρυξέλλες
Στο μεταξύ ο γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ θα ενημερώσει την
ευρωπαϊκή επιτροπή μεταφορών που θα συνεδριάσει στις Βρυξέλλες την 1 και 2 Μαρτίου, για τα
τεκταινόμενα στη λιμενική βιομηχανία, ζητώντας τη
συμπαράσταση της για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των λιμενεργατών και ευρύτερα των εργαζομένων.
Η Ευρωπαϊκή Μεταφορών θα καταπιαστεί με το
συνέδριο της που θα πραγματοποιηθεί στις 24,25
και 26 2017 στη Βαρκελώνη.

Ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ.
Μάτσας δήλωσε ότι οι θέσεις του
Προέδρου ήταν ξεκάθαρες και το
βάρος της ευθύνης πέφτει τώρα στους
ώμους των κομμάτων, τα οποία
καλούνται να ψηφίσουν τάχιστα τα
δύο νομοσχέδια, λαμβάνοντας σοβαρά
υπόψιν και την πρόσφατη αξιολόγη-

Στήριξη ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ στους Ισπανούς
λιμενεργάτες

Η

ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ συμμετέχει ενεργά στην
Πανευρωπαϊκή και Παγκόσμια Κινητοποίηση κατά
των απαράδεκτων πολιτικών των Ισπανών εργοδοτών και της Ισπανικής
κυβέρνησης που στοχεύουν
στη
συρρίκνωση
των
δικαιωμάτων των λιμενεργατών.

ση της Ευρωπαική Επιτροπής για την
αναγκαιότητα ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας.

Η Ομοσπονδία Μεταφορών
ΣΕΚ ήδη απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον
Ισπανό υπουργό Υποδομών υποστηρίζοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τον
αγώνα των Ισπανών λιμενεργατών.

Τώρα επείγει η διαβούλευση για τα
θέματα των συνεισφορών και των
συμπληρωμών, με στόχο να διατηρηθούν οι πρόνοιες όπως περιέχονται
στον σχετικό νόμο του 2001. Αξίωση
μας είναι όπως ψηφισθούν άμεσα τα
εκκρεμούντα νομοσχεδια ώστε να δρομολογηθεί ο οδικός χάρτης για εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γε. Σ.Υ
στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.

Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Παντελής Σταύρου δήλωσε στην «Εργατική Φωνή»
ότι οι Κύπριοι λιμενεργάτες βρίσκονται σε εγρήγορση και έτοιμοι για κινητοποιήσεις προκειμένου να
διαφυλάξουν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους.

√ Ικανοποίηση Κοινωνικής
Συμμαχίας για το Γε.Σ.Υ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ:

Πρόεδρε της Δημοκρατίας, απομονώστε όσους
κρατούν σε ομηρεία την υγεία του λαού

Παντελής Σταύρου, γ.γ. ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ

Εκ των ων ουκ άνευ η επικράτηση
εργασιακής ειρήνης στο Λιμάνι Λεμεσού

πράγματα, τονίζοντας την ανάγκη
άμεσης ψήφισης των δύο νομοσχεδίων που εκκρεμούν στη Βουλή.

3

Τ

α μέλη της «Κοινωνικής Συμμαχίας για την προώθηση του
Γενικού Σχεδίου Υγείας» η οποία
συναποτελείται από τις οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, Παγκύπριος
Σύνδεσμος Πασχόντων και Φίλων,
ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και Παγύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών,
επέδωσε χθές υπόμνημα στον
πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη σε συνάντηση στο
προεδρικό,
καλώντας τον να
ασκήσει την μέγιστη επιρροή του
για τάχιστη ψήφιση των νομοσχεδίων για μεταρρύθμιση στον τομέα
της Υγείας και υλοποίηση του
Γε.Σ.Υ. χωρίς άλλη καθυστέρηση.
Το υπόμνημα έχει ως εξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
Η Κοινωνική Συμμαχία που έχει
συσταθεί για την προώθηση της
εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου
Υγείας εκφράζει τη μεγάλη της
αγωνία γιατί 16 χρόνια μετά τη
ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας (
19 Απριλίου 2001) και αφού έχουν
μεσολαβήσει μέχρι σήμερα σωρεία
μελετών, σχεδιασμών και πολιτικών συζητήσεων, το μεγάλο αυτό
κοινωνικό όραμα δεν έχει υλοποιηθεί.
Οι σημερινές ανάγκες της κοινωνίας μας και τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάζονται στον
τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν
πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για πισωγυρίσματα ή νέες
καθυστερήσεις. Το υφιστάμενο
σύστημα υγείας βρίσκεται στα
πρόθυρα ολικής κατάρρευσης και η
πολιτεία δεν θα πρέπει να επιτρέ-

ψει σε ιδιοτελή οικονομικά ή άλλα
συμφέροντα ή σκοπιμότητες να
υπονομεύσουν περαιτέρω την
υγεία των πολιτών και την κοινωνική προστασία.

νται περισσότερο το ΓΕΣΥ με ψηλές
συμπληρωμές, γιατί κάτι τέτοιο
θα συγκρούεται με τη φιλοσοφία
του Σχεδίου και την κοινωνική
αλληλεγγύη.

Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη ώρα, η
Κοινωνική Συμμαχία καλεί τον

Η Κοινωνική Συμμαχία ανησυχεί
επίσης για την κατάσταση των
κρατικών νοσηλευτηρίων και ζητά
όπως ληφθούν όλα τα απαραίτητα
και απαιτούμενα υποστηρικτικά

• Κοινωνική κραυγή αγωνίας
με σκοπό την εφαρμογή
του Γενικού Συστήματος Υγείας

Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
ασκήσει τη μέγιστη επιρροή του
προς όλα τα πολιτικά κόμματα
έτσι που να ολοκληρωθεί σύντομα
ο διάλογος για τα δύο νομοσχέδια
που είναι κατατεθειμένα στη
Βουλή, και να ψηφιστούν χωρίς
άλλη καθυστέρηση για να μπορέσουν επιτέλους να υλοποιηθούν τα
χρονοδιαγράμματα που έχουν
τεθεί. Στο πλαίσιο του διαλόγου
που ακολουθεί θα πρέπει να ρυθμιστεί το ύψος των συνεισφορών
των εμπλεκομένων πλευρών στη
βάση των υφισταμένων αναλογιών. Σε σχέση με το θέμα των
συμπληρωμών θα πρέπει επίσης
να εξασφαλιστεί ότι αυτές θα
έχουν «αποτρεπτικό» και όχι
εισπρακτικό χαρακτήρα, και σε
καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να
επιβαρύνονται αυτοί που χρειάζο-

μέτρα για να μπορέσουν να λειτουργούν ομαλά και να εξυπηρετούν με επάρκεια τους ασθενείς
μέχρι να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ.
Η Κοινωνική Συμμαχία σας απευθύνει ύστατη έκκληση για να εντείνετε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την
προσπάθεια σας για να ψηφιστούν τα δύο νομοσχέδια που βρίσκονται στη Βουλή, και να απομονώσετε όσους επιθυμούν να κρατούν σε ομηρεία την υγεία του
λαού. Αυτή την κρίσιμη ώρα, το
πολιτικό μας σύστημα επιβάλλεται
να επιδείξει τη μέγιστη υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία για
να δώσουμε επιτέλους ένα καθολικό, μονοασφαλιστικό και αξιοπρεπές σχέδιο υγείας στο λαό που να
συνάδει με τις ανάγκες της κοινωνίας και τον πολιτισμό μας, όπως
πρέπει να λειτουργεί ένα σύγχρονο
κράτος κοινωνικής πρόνοιας,
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μάθε τον τρόπο υπολογισμού
της σύνταξης που θα πάρεις από το ΤΚΑ

Η Αστυνομία διερευνά
την εργοδότηση Πούρου
στην Eurogate

H

υπόθεση εργοδότησης
του νυν διευθυντή της
Eurogate Γιώργου Πούρου
διερευνάται
από την
Αστυνομία. Ο Γενικός
Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης έδωσε οδηγίες στην
Αστυνομία να διερευνήσει
εάν κ. Πούρος έλαβε άδεια
από αρμόδια Αρχή για να
εργοδοτηθεί στην Eurogate
προτού περάσουν δυο χρόνια από την αφυπηρέτησή
του στο Δημόσιο και κατά
πόσον είχε ανάμιξη στις
διαπραγματεύσεις
της
Αρχής Λιμένων με την
Eurogate.
H καταγγελία προς τον
Γενικό Εισαγγελέα έγινε
από τον Γενικό Ελεγκτή
Οδυσσέα Μιχαηλίδη χαραχτηρίζοντας
φαινόμενο
διαπλοκής τον διορισμό
του Πούρου στη θέση του
διευθυντή της Eurogate.
Ο κ. Πούρoς ισχυρίζεται ότι
εργοδοτήθηκε
στην
Eurogate στις 28 Ιανουαρίου, ενώ από τον Οκτώβριο
βρισκόταν σε προαφυπηρετική άδεια που ολοκληρώθηκε στις 27 Ιανουαρίου
2017.

Υπουργικό Συμβούλιο:

Επίδομα φροντίδας
στις χήρες πεσόντων
και εξαφανισθέντων

Τ

ην παροχή του επιδόματος φροντίδας και
στις χήρες των πεσόντων,
αλλά και στις συζύγους
εξαφανισθέντων,
αποφάσισε
το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του την
Τετάρτη 22
Φεβρουαρίου.. Ουσιαστικά, πρόκειται
για την επέκταση της
κάλυψης των προνοιών
του «Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε
Γονείς Πεσόντων και Εξαφανισθέντων». Την εγκριθείσα πρόταση κατέθεσε η
Υπουργός Εργασίας, Ζέτα
Αιμιλιανίδου.
Βάσει του Σχεδίου παραχωρείται από το 2016
φροντίδα στους γονείς
πεσόντων και εξαφανισθέντων, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παροχή
Ελάχιστου
Εγγυημένου
Εισοδήματος, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη τα
επιδόματα που λαμβάνουν
από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ε

ίναι βέβαιον ότι ελάχιστοι είναι οι
συμπατριώτες μας που ξέρουν να υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης που θα
δικαιούνται στα 63 ή τα 65 τους χρόνια.

Οι μονάδες που παίρνει ο εργαζόμενος
αλλάζουν ανάλογα με το μισθό και το ετήσιο εισόδημα του αλλά τα χρόνια εργασίας
του παραμένουν σταθερά.

Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, το
σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
στην Κύπρο, είναι ανάλογο του ποσού των
εισφορών του ασφαλιζόμενου το οποίο – αν
είναι μισθωτός- εισφέρει το 7,8% του
μισθού του. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται το 7,8% που συνεισφέρει ο εργοδότης
και το 4,6% που συνεισφέρει το κράτος.

Παραδείγματα
• Δηλαδή, αν ένας εργαζόμενος λαμβάνει
9,068 ευρώ (ακάθαρτα) το χρόνο (για όλα
τα χρόνια εργασίας του) τότε η σύνταξη του
θα ανέρχεται σε 415 ευρώ αφού κάθε χρόνο
λάμβανε μόλις 1 μονάδα που αντιστοιχούσε
σε 9, 068 κάτι που του αποφέρει τη βασική
σύνταξη των 415 ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, ποσοστό 20,2% των
ακάθαρτων απολαβών των μισθωτών
κατατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βάση του οποίου ο ασφαλιζόμενος λαμβάνει τη σύνταξη του.
Η σύνταξη που θα λάβει ένας εργαζόμενος

Οι μέγιστες, δε, ασφαλιστικές αποδοχές
που φτάνουν τις €54,396, κερδίζουν 6
μονάδες.
Παραδείγματα απολαβών και ασφαλιστικών μονάδων
Με απολαβές ύψους €30,000 το χρόνο, οι
ασφαλιζόμενοι κερδίζουν 3.3 μονάδες για
κάθε χρόνο στον ασφαλιστικό λογαριασμό
τους και οι μονάδες συσσωρεύονται μέχρι
το 65ο έτος της ηλικίας τους.
• Π.χ. Για 30 χρόνια δουλειάς με ετήσιο
εισόδημα ύψους 30,000 το χρόνο κάποιος
εργαζόμενος κάνει τον υπολογισμό: 30χ3,3
μονάδες και από το τελικό αποτέλεσμα των
99 μονάδων αφαιρεί τις 30 μονάδες της
βασικής σύνταξης (μία μονάδα για κάθε
χρόνο). Οπότε, η πράξη γίνεται ως εξής:
(1.5%)(69)(€9068)/(13)

Κεντρικό συμπέρασμα
Για να υπολογίσει κάποιος τη σύνταξη του
πρέπει:

• Η σύνταξη του κάθε εργαζόμενου
υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος
του μισθού και των ετών
που συνεισέφερε στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Να γνωρίζει το σύνολο των μονάδων που
έχει στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ΟΧΙ τον
τελευταίο του μισθό (να αποταθεί επ’ αυτού

Βασική και αναλογική σύνταξη
μετά το 65ο έτος της ηλικίας του εξαρτάται
από τις μονάδες που έχουν πιστωθεί στον
ασφαλιστικό του λογαριασμό στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια
των χρόνων εργασίας του.
Τι είναι οι μονάδες
Κάθε χρόνο ο εργαζόμενος λαμβάνει μέσω
του ταχυδρομείου από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον αριθμό των ετήσιων
μονάδων που συνεισέφερε. Ακόμα, κάποιος
μπορεί να το πληροφορηθεί μέσω του ΚΕΠ
και των Γραφείων Κοινωνικών ασφαλίσεων.
Δηλαδή, η σύνταξη του κάθε εργαζόμενου
υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του
μισθού που λάμβανε αλλά και των χρόνων
που συνεισέφερε στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Η κάθε εργασιακή μονάδα αντιστοιχεί σε
9,068 ευρώ και ισοδυναμεί με τις βασικές
ασφαλιστικές αποδοχές. (30,000 ευρώ ετησίως αναλογούν σε 3,3 μονάδες ετησίως20,000 ευρώ ετησίως αναλογούν σε 2,2
μονάδες ετησίως κλπ. – Ο υπολογισμός των
μονάδων γίνεται με τη διαίρεση του ετήσιου
εισοδήματος δια του αριθμού 9,068 που
αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα).
Σημαντική πληροφορία
Βασική προϋπόθεση για να υπολογίσετε τη
σύνταξη σας είναι να γνωρίζετε πόσες
μονάδες έχετε συνεισφέρει στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Αφού οι αυξομειώσεις στη
μισθοδοσία επηρεάζουν το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα, το οποίο σας προσφέρει και
τις ανάλογες μονάδες.
Π.χ. Άλλες μονάδες θα παίρνει το ίδιο άτομο
αν το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα του
ξεκίνησε από 10 000 ευρώ και άλλες μονάδες θα προστεθούν όταν ο μισθός του αυξηθεί και το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του
ανέλθει στις 20, 000 ευρώ.
Οπότε, το σύνολο των μονάδων του ανάλογα με τον εκάστοτε ετήσιο μισθό του (μόνο
οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις μπορούν να σας
δώσουν τον ακριβή αριθμό των μονάδων
σας) θα πολλαπλασιαστεί με το σύνολο των
χρόνων εργασίας του (πχ 30 χρόνια).

Τρόπος υπολογισμου της σύνταξη των ασφαλιζόμενων:
Μία μονάδα – όταν δηλαδή ο εργαζόμενος παίρνει 9068 ευρώ (ακάθαρτα) το χρόνο- προσφέρει στο δικαιούχο τη βασική σύνταξη ύψους 415 ευρώ το μήνα.
Οι υπόλοιπες μονάδες - αν οι ετήσιες απολαβές του ξεπερνούν τις 10 000 - που περισσεύουν στον ασφαλιστικό λογαριασμό του εργαζόμενου – ανάλογα με το μισθό του όπως
θα δούμε στο πιο κάτω παράδειγμα - χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί το αναλογικό μέρος της σύνταξης.
Οι μονάδες που περισσεύουν - ανάλογα με το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα του - πολλαπλασιάζονται με τις βασικές ασφαλιστικές αποδοχές των €9,068 και το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με το 1.5% για να υπολογιστεί η ετήσια αναλογική σύνταξη, η
οποία με τη σειρά της διαιρείται με τον αριθμό 13 (λόγω της 13ης σύνταξης) για να υπολογιστεί η αναλογική μηνιαία σύνταξη.
Με την πρόσθεση της βασικής σύνταξης των 415 ευρώ μπορούμε τότε να υπολογίσουμε
ακριβώς τη σύνταξη του κάθε δικαιούχου.

• Με απολαβές ύψους €30,000 ετησίως (για
όλα τα χρόνια εργασίας του) ένας εργαζόμενος λαμβάνει 3.3 μονάδες το χρόνο οι
οποίες θα καταχωρηθούν στον ασφαλιστικό λογαριασμό στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του εργαζομένου μέχρι το 65ο
έτος της ηλικίας του.
• Αν ένας εργαζόμενος λάμβανε 9,068 ευρώ
ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα για 15 χρόνια
λαμβάνοντας μία μονάδα ετησίως και για
τα υπόλοιπα 17 χρόνια εργασίας του είχε
ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα 30,000 ευρώ
τότε ΜΟΝΟ για τα 17 τελευταία χρόνια θα
αυξηθούν οι μονάδες του σε 3,3 ετησίως
ενώ για τα πρώτα 15 οι μονάδες του θα
παραμείνουν σε 1 μονάδα το χρόνο.

Μαθηματική πράξη
Από τις 120 μονάδες ο εργαζόμενος προκειμένου να υπολογίσει τη σύνταξη του αφαιρεί τις 30 (1 μονάδα για κάθε χρόνο εργασίας. Πχ αν εργαζόταν 20 χρόνια θα αφαιρούσε 20 μονάδες) και υπολογίζει τη σύνταξη του βάσει των 90 εναπομενουσών μονάδων:
(1.5%)(90)(€9068)/(13)=€942
Ο συνταξιούχος βάσει των εισφορών του θα
λαμβάνει αναλογική σύνταξη ύψους €942
στην οποία θα προστίθεται και η βασική
σύνταξη (αν τη δικαιούται ολόκληρη) των
€415. Δηλαδή, θα λαμβάνει συνολικά
€1,357 το μήνα.

στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις).
• Να γνωρίζει αν είναι δικαιούχος
ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της βασικής σύνταξης ανάλογα
με το αν συμπλήρωσε τα 33 απαιτούμενα
χρόνια εργασίας.
• Εφόσον γνωρίζει τις δύο αυτές πληροφορίες, να κάνει την πιο πάνω μαθηματική
πράξη:
(1.5%)(…)(€9068)/(13)=€942 (Στην άδεια
παρένθεση βάζετε τον αριθμό των μονάδων
σας. Οι υπόλοιποι αριθμοί παραμένουν
σταθεροί).
Αύξηση λόγω εξαρτώμενων ατόμων
Η σύνταξη των δικαιούχων θα αυξάνεται
ανάλογα των εξαρτωμένων ατόμων που
έχει ο κάθε δικαιούχος.
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ΕΛΛΑΔΑ

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη
μοναδικό καταφύγιο των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5
Ελεγκτής: Παράνομες οι αναδρομικές συντάξεις
σε προσωπικό του Οργανισμού Νεολαίας

Σ

τη Λέσβο δεκάδες ήταν οι προσφυγές στην
εκπνοή της προηγούμενης χρονιάς προκειμένου
να υπαχθούν σε ευνοϊκή ρύθμιση χρεών, όπως προβλέπει ο Νόμος 4336/2015 ή «Νόμος Κατσέλη». Η
δικαιοσύνη αποτελεί, ίσως, το τελευταίο καταφύγιο
για τα νοικοκυριά, τα οποία χτυπημένα από την
οκτάχρονη κρίση αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και ελπίζουν
σε μια ευνοϊκή απόφαση που θα ελαφρύνει το χρέος
και θα ρυθμίζει την καταβολή του.
Πάνω από 450 προσφυγές για το Νόμο Κατσέλη
περιμένουν την εκδίκασή τους από το Ειρηνοδικείο
Μυτιλήνης. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε εβδομάδα, αφού όλο και περισσότεροι δανειολήπτες παίρνουν απόφαση πως μόνο μέσω της δικαιοσύνης
μπορούν πλέον να απαλλαγούν από το βραχνά των
μηνιαίων δόσεων στις οποίες δεν μπορούν πλέον να
ανταπεξέλθουν.
Κύριοι παράγοντες που σπρώχνουν τους δανειολήπτες να προσφύγουν
στη δικαιοσύνη είναι η
• Όσο η κρίση
ανελαστικότητα
των
συνεχίζεται χωρίς να
τραπεζών, η δραματική
διαφαίνεται κάποια
μείωση των εισοδημάπροοπτική για τους
των τους λόγω κρίσης, η
δανειολήπτες που
απουσία διαφαινόμενης
προοπτικής ανάκαμψης
αδυνατούν να
των εισοδημάτων τους ή
ανταπεξέλθουν,
της εύρεσης εργασίας
τότε η προσφυγή στη
για τους ανέργους και
δικαιοσύνη φαντάζει
μια σειρά από ευνοϊκές
μονόδρομος
αποφάσεις των δικαστηρίων. Αναφορικά με
το τελευταίο το Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης, όπως και πολλά αντίστοιχα δικαστήρια σε όλη τη χώρα, μετρά αρκετές «γενναίες»
αποφάσεις απαλλάσσοντας δανειολήπτες από χρέη
ακόμα και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όπως άλλωστε προβλέπει ο σχετικός νόμος.
Ο δικηγόρος Χάρης Πέτσικος με αρκετές τέτοιες υποθέσεις στο ενεργητικό του εξηγεί στην ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ:
«Παρατηρήθηκε μια έξαρση των προσφύγων στο
τέλος του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται

στη φημολογούμενη τροποποίηση του νόμου Κατσέλη. Είναι γεγονός πως όσο η κρίση συνεχίζεται χωρίς
να διαφαίνεται κάποια προοπτική για τους δανειολήπτες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν τότε η
προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι σχεδόν μονόδρομος.
Η έκβαση της κάθε υπόθεσης εξαρτάται από τα επιμέρους στοιχεία που τη διέπουν και έχουν να κάνουν
κυρίως με τα τωρινά εισοδήματα του δανειολήπτη
και γενικότερα την αντικειμενική του δυνατότητα να
ανταποκριθεί στα δάνεια που τον βαρύνουν, καθώς
και το ύψος της αντικειμενικής αξίας της περιουσίας
του.»

Π

αράνομες ήταν οι μονιμοποιήσεις προσωπικού στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, από το
1994 μέχρι τον Δεκέμβριο του
2007, γι' αυτό και οποιαδήποτε
σκέψη για παραχώρηση συντάξεων αναδρομικά στο προσωπικό
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
θα συνιστά εκ νέου επιβράβευση
της παρανομίας, δήλωσε ο Γενικός
Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.
«Η θέση μας είναι ότι η μονιμοποίηση προσωπικού που υπηρετούσε
στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

από το 1994 μέχρι το Δεκέμβρη του
2007 έγινε με έναν έκδηλα παράνομο τρόπο, όπως ρητά κατέγραψε σε γνωμάτευσή του, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης»
ανέφερε σε δηλώσεις στη Βουλή,
ερωτηθείς για το θέμα.
«Θεωρούμε ως εκ τούτου ότι οποιαδήποτε σκέψη για παραχώρηση
συντάξεων αναδρομικά στο προσωπικό αυτό, για την περίοδο από
το 1994 μέχρι την 1/1/2008 αποτελεί μια επιβράβευση, δεύτερη, εκ
νέου, της παρανομίας» σημείωσε.
«Είναι δικαίωμα της Κυβέρνησης
να καταθέτει κανονισμούς, δικαίωμα της Βουλής να ψηφίσει όποιους κανονισμούς θεωρεί η ίδια ότι
θα πρέπει να ψηφίσει. Η θέση

όμως της Υπηρεσίας μας είναι ότι
αυτό δεν συνάδει με αρχές χρηστής
διοίκησης, αλλά συνιστά επιβράβευση μιας έκδηλα παράνομης
απόφασης του τότε ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας» υπογράμμισε ο
κ. Μιχαηλίδης.

Νόμος που απαλλάσσει υπερχρεωμένους
Για το καίριο θέμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στην Κύπρο, ο Κύπριος δικηγόρος, πρώην δικαστής
του ΕΔΑΔ Λουκής Γ. Λουκαΐδης, παραθέτει πιο κάτω σε άρθρο του τη δική του εκδοχή

Η

οικονομική κρίση στην Κύπρο
έχει γονατίσει ανθρώπους
υπερχρεωμένους, άεργους χωρίς
εισόδημα ή με προβλήματα υγείας,
με αποτέλεσμα να ζουν στη μιζέρια
και να είναι αδύνατο για αυτούς να
πληρώσουν οτιδήποτε στα χρέη
τους. Μπορεί να έχουν απλώς μια
κατοικία που αν πωληθεί, θα βρεθούν στον δρόμο και να αναλάβουν
οι υπηρεσίες του κράτους να τους
στεγάσουν, να τους χρηματοδοτούν και να τους τροφοδοτούν.
Μέχρι τώρα το πάνω χέρι το έχουν
οι τράπεζες. Δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις που συνέτειναν και στην
οικονομική κρίση και δεν τους
αποκόπηκε τίποτα με το γνωστό
«κούρεμα».
Είναι καιρός να ληφθούν δραστικά
μέτρα να έρθουν και οι τράπεζες
αρωγός στους ανθρώπους
που ήταν τα κύρια θύματα
των τραπεζικών και κυβερνητικών
εγκληματικών
σφαλμάτων. Ερευνώντας
παρόμοιες καταστάσεις σε
άλλες χώρες, διαπίστωσα
ότι στην Ελλάδα θεσπίστηκε
από το 2010 ο Νόμος Κατσέλη με πρωτοβουλία της
ομώνυμης βουλευτού. Ο
πρωτοπόρος αυτός Νόμος
δεν εξετάστηκε όπως αναμενόταν στη Βουλή μας ούτε
και στις οργανώσεις που
ενδιαφέρονται να ανακάμψει
ο κόσμος από την οικονομική του κατάπτωση. Εισηγούμαι να
τον κοιτάξουν και να τον υιοθετήσουν και στην Κύπρο. Ο Νόμος
αυτός προβλέπει τη ρύθμιση των
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων. Οι πιο ριζικές πρόνοιες του Νόμου είναι πρώτο: «Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από όλα τα
τραπεζικά χρέη του δανειολήπτη,
όταν συντρέχουν μακροχρόνια
ανεργία ή μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή άλλα παρόμοιας σοβα-

ρότητας προβλήματα».
Ο Νόμος προβλέπει την εξαίρεση
της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη από την υπό ρευστοποίηση
περιουσία του. Ο Νόμος προβλέπει
επίσης την αναστολή διαταγών
πληρωμής από τη στιγμή της
κατάθεσης στο δικαστήριο της
αντίστοιχης αίτησης. Ο Νόμος
καλύπτει χρέη σε όλους τους
τύπους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, πιστωτικές κάρτες, και χρέη προς το Δημόσιο. Δεν
καλύπτει όμως χρέη από εμπορικές
συναλλαγές ή αδικοπραξίες. Βάσει
του Νόμου Κατσέλη μπορούμε να
εξασφαλίσουμε χαμηλή δόση προς
όλες τις τραπεζικές οφειλές,
πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη
δόση στα στεγαστικά δάνεια ή
άλλου τύπου δάνεια. Η εξασφάλιση των χαμηλών δόσεων προς όλες
τις τραπεζικές οφειλές επιτυγχά-

νεται με μείωση του επιτοκίου που
φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο,
δηλαδή με εντελώς άτοκες δόσεις,
και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών. Η αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών μέσω του Νόμου Κατσέλη ολοκληρώνεται από 4 έως 20 έτη,
ώστε ο υπερχρεωμένος πολίτης να
απαλλαγεί από το μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών
και της υπερχρέωσης και να επανέλθει στην υγιή συναλλακτική
συμπεριφορά με τις τράπεζες. Ο
Νόμος έχει αριθμό 3869/10 με τροποποίηση το 2015. Εφαρμόστηκε
σε διάφορες περιπτώσεις, πρόσφατα δε το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο των Χανιών στην Κρήτη
απέρριψε την έφεση τράπεζας και
δικαίωσε τον 62χρονο συνταξιούχο
δανειολήπτη, ο οποίος είχε αναλάβει δάνεια συνολικού ύψους
201.707,15 ευρώ. Κούρεψε το
δυσβάστακτο για αυτόν χρέος κατά
70% και διέσωσε την πρώτη κατοικία του από τη ρευστοποίηση.
Όπως ανέφερε η πρόεδρος της
Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, «η
απόφαση θεωρείται ένας φωτεινός
φάρος, που βάζει ένα μικρό λιθαράκι στους αγώνες που θα ακολουθήσουν για την απαλλαγή των
υπερχρεωμένων, από τη δυσβάστακτη υπερχρέωση του τραπεζικού συστήματος, και η εν λόγω
ρύθμιση δρομολογεί για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μια νέα οικονομική και κοινωνική ζωή όπως το
πνεύμα του νόμου Κατσέλη ορίζει».

Πριν από λίγες μέρες μια οφειλέτρια με 13 δάνεια σε 4 τράπεζες και
συνολική οφειλή 800.000.00 ευρώ πέτυχε, βάσει του εν λόγω Νόμου,
την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της περιουσίας της με μηνιαία καταβολή 100 ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αρκετή ευαισθησία σε μέλη της Βουλής μας για να δείξουν ενδιαφέρον για την υιοθέτηση του ιδίου Νόμου. Με την εφαρμογή
του οπωσδήποτε θα επιβιώσουν οι κυπριακές τράπεζες, παράλληλα
με τους υπερχρεωμένους. Εφόσον δεν υιοθετείται, οι υπερχρεωμένοι
κινδυνεύουν να μην αντέξουν. Πάντως, η ανθρώπινη ζωή είναι υπεράνω του πλουτισμού των τραπεζών.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η

Κύπρος παραμένει υπερχρεωμένη και οι μακροοικονομικές ισορροπίες που
αντιμετωπίζει εξακολουθούν
να υφίστανται παρά τη βελτίωση της μακροοικονομικής
κατάστασης, σύμφωνα με
έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής. [Κομισιόν ]
Όπως αναφέρεται στην ετήσια
ανάλυσή της για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση
στα κράτη μέλη, η οικονομική
ανάκαμψη της Κύπρου συνεχίζεται, αλλά η κοινωνική κατάσταση είναι εύθραυστη και η
δυνητική ανάπτυξη παραμένει
υποτονική.
Η αύξηση του πραγματικού
ΑΕΠ ήταν ισχυρή το 2016 στο
2,8%, ωθούμενη από τον τομέα
του τουρισμού και της εγχώριας ζήτησης και προβλέπεται
να επιβραδυνθεί στο 2,3% το
2018. Ο πληθωρισμός παρέμεινε αρνητικός το 2016 και
αναμένεται να γυρίσει σε θετικό πρόσημο, αλλά παραμένει
σε χαμηλά επίπεδα. Η ανεργία
μειώθηκε, αλλά παραμένει σε
ψηλά επίπεδα, στο 13,3% στο
τέλος του 2016. Η οικονομική
κρίση οδήγησε σε αύξηση των
ανισοτήτων, τον κίνδυνο της
φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού και αυτό εξακολουθεί να έχει μια σχέση με
βασικούς κοινωνικούς δείκτες.
Η δυνητική ανάπτυξη παραμέ-

Καμπανάκι από την Ευρωπαική Επιτροπή
για την Κυπριακή οικονομία
√ Η οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου συνεχίζεται, αλλά η κοινωνική κατάσταση
είναι εύθραυστη και η δυνητική ανάπτυξη παραμένει υποτονική
νει αδύναμη, λόγω της στασιμότητας της παραγωγικότητας, της υποχώρησης των
επενδύσεων και το ψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, που περιορίζει την
προσφορά πιστώσεων. Οι ανισορροπίες εξακολουθούν να
είναι πάνω από τα ενδεικτικά
όρια που προβλέπονται και
επηρεάζουν τους περισσότερους τομείς της οικονομίας.
Η ισχυρή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2016 συνέβαλε
στη μείωση του ιδιωτικού και
του δημόσιου χρέους σε σχέση
με το ΑΕΠ και στη βελτίωση της
καθαρής διεθνής επενδυτικής
θέσης. Ωστόσο, οι μικρές προοπτικές ανάπτυξης είναι πιθανό να δημιουργήσουν προκλήσεις για την απομόχλευση. Τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια
έχουν αρχίσει να μειώνονται,
αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το
ήμισυ του συνόλου των δανείων και παραμένουν μία από
τις κύριες προκλήσεις για την
οικονομία.

Υπερχρεωμένη χώρα

Δημόσιο χρέος

Σύμφωνα με την ΕΕ, ο υπερδανεισμός του ιδιωτικού τομέα
έχει μόλις πρόσφατα αρχίσει
να μειώνεται και παραμένει
πολύ ψηλός. Το χρέος των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών
παραμένει μεταξύ των ψηλότε-

Για το δημόσιο χρέος, σημειώνεται ότι είναι σε καθοδική
τροχιά, αλλά η βιωσιμότητα
του εξακολουθεί να υπόκειται
σε σημαντικούς κινδύνους. Μια
σειρά πρόσφατων φορολογικών μέτρων, καθώς και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
και επιχειρήσεις
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τη βιώσιμη μείωση του δημόσιου χρέους. Επιπλέον, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
διεθνείς πρωτοβουλίες για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα μπορούσε να έχει
αντίκτυπο στα φορολογικά
έσοδα και τη δημοσιονομική
θέση της Κύπρου.

Πηγή ανησυχίας
η ανισότητα
Σύμφωνα με την ΕΕ, μετά από
μια γρήγορη αύξηση κατά τα
προηγούμενα έτη, η εισοδηματική ανισότητα έχει σταθεροποιηθεί σε ψηλά επίπεδα και
εξακολουθεί να αποτελεί πηγή
ανησυχίας.

Τα μη εξυπηρετούμενα
παραμένουν μία από
τις κύριες προκλήσεις
για την οικονομία

Πηγή ανησυχίας η ανισότητα
Στάσιμη παραγωγικότητα
Υποχώρηση επενδύσεων

ρων στην ΕΕ, σε περίπου 280%
του ΑΕΠ (εξαιρουμένων των
οντοτήτων ειδικού σκοπού). Η
λειτουργία του τραπεζικού
τομέα εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από το ψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων

βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (π.χ. σχετικά με τη
δημόσια διοίκηση και τους
μισθούς του δημόσιου τομέα),
αναμένεται να οδηγήσει σε
επιδείνωση του διαρθρωτικού
ισοζυγίου και μείωσης των
επενδύσεων. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολη

Κατά τα επόμενα έτη, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που
εισήχθη το 2014 για να κάνει
το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας πιο στοχευμένο και πιο
συνεκτικό αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση, μειώνοντας την ένταση της φτώχειας.

Η ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επιβολή προστίμου €80.000
σε εταιρεία για αθέμιτες
εμπορικες πρακτικές

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε την επιβολή
διοικητικού προστίμου €80.000
στην εταιρεία Camelot International
Health Organization (Europe) Ltd για
αθέμιτη εμπορική πρακτική σε
σχέση με την προώθηση των φίλτρων νερού της εταιρείας.
Η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποίησε έρευνα
με αντικείμενο τη συνέχιση και επέκταση εμπορικής πρακτικής από
μέρους της εταιρείας Camelot
International Health Organization
(Europe) Ltd (πρώην Camelot
International Health Organization
(Cyprus) Ltd), η οποία σε προηγούμενο στάδιο είχε κριθεί ως αθέμιτη
από την Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή και για την οποία είχε
επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο
ύψους €30.000 (Απόφαση 55/2015).
Η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η εταιρεία, μετά την έκδοση της Απόφασης 55/2015, διαφήμιζε τα προϊόντα της μέσω τηλεοπτικής διαφήμισης στην οποία γίνονταν παρόμοιες
αναφορές στην ύπαρξη μόλυνσης
στο τρεχούμενο και εμφιαλωμένο
πόσιμο νερό και στους κινδύνους
που συνεπάγεται η κατανάλωσή
τους, οι οποίες κρίθηκαν ως παραπλανητικές με την Απόφαση
55/2015. Αυτούσια η απόφαση
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
www.consumer.gov.cy

Τ

ο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού, στις
15 Φεβρουαρίου τίμησε τον τέως

επαρχιακό γραμματέα Σάββα Γεωργίου,
στην παρουσία της γενικής γραμματείας
του Κινήματος και άλλων μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ.
Ο νέος επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου, ευχαρίστησε
τον κ. Γεωργίου για την πολυετή προσφορά του στη ΣΕΚ τονίζοντας πως
εργάστηκε με ευσυνειδησία αφήνοντας
τη σφραγίδα του στην Οικονομική και
Οργανωτική ανάπτυξη του Εργατικού
κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού
Το εργατικό κέντρο απένειμε αναμνηστικό δώρο εκφράζοντας την εκτίμηση
του προς το πρόσωπο του Σάββα Γεωργίου ο οποίος υπηρέτησε τη ΣΕΚ αλλά
και τους εργαζόμενους με αφοσίωση.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Μάτσας, τόνισε πως έχουμε υποχρέωση

όλοι μας όσοι βρισκόμαστε στο τιμόνι
της Ηγεσίας του Κινήματος να τιμούμε
το έργο των προκατόχων μας συνεχίζοντας αταλάντευτα τις αρχές και τις
αξίες που πρέπει να διέπει τους συνδικαλιστές ηγέτες που αγωνίζονται καθημερινά για τη συνεχή βελτίωση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Αναμνηστικό δώρο απονεμήθηκε και
στην Κατερίνα Λανίτη, του τμήματος
υποδοχής και διατακτικών της ΣΕΚ Λεμεσού, για τη δική της πολυετή προσφορά
με ήθος και αξιοπρέπεια στη ΣΕΚ Λεμεσού, η οποία αποχωρεί στις 31 Μαρτίου.
Το Εργατικό Κέντρο, θα τιμήσει τον κ.
Γεωργίου, στο Επαρχιακό Συνέδριο της
ΣΕΚ Λεμεσού που θα πραγματοποιηθεί
το 2018.
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• Δήλωση του Τούρκου δημοσιογράφου
Τζεσούρ Σερτ 21 χρόνια μετά

Έχω μετανιώσει που κατέβασα
την Ελληνική σημαία στα Ίμια

Ο

πρώην δημοσιογράφος της Χουριέτ που μαζί με τους συνεργάτες του κατέβασαν την Ελληνική σημαία πριν από 21 χρόνια, στην Ελληνική βραχονησίδα Ίμια, θεωρείται στην Ελλάδα
ανεπιθύμητο πρόσωπο [persona non grata]. Πριν από 21 χρόνια
κατέβασε την Ελληνική σημαία και ύψωσε την τουρκική στα Ιμια,
σύροντας Ελλάδα και Τουρκία στα πρόθυρα του πολέμου. Σήμερα δηλώνει μετανιωμένος χαρακτηρίζοντας «αστεία» την ενέργειά του, ζητώντας παράλληλα από τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα να παρέμβει ώστε να αφαιρεθεί το όνομά του από τον
κατάλογο των ανεπιθύμητων στην Ελλάδα
Έχοντας εγκαταλείψει πλέον τη δημοσιογραφία, ο πάλαι ποτέ
μάχιμος ρεπόρτερ της «Χουριέτ» -και εθνικός ήρωας στην Τουρκία λόγω σημαίας- αποφεύγει σήμερα να μιλάει για όσα συνέβησαν στα Ίμια. Ωστόσο, και τα λίγα που λέει έχουν το δικό τους
νόημα.
Όπως λέει ο Σερτ, δεν πίστευε πως η προκλητική του ενέργεια θα
μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες.
Κάτι που, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, αποφεύχθηκε στο
πάρα πέντε, αλλά με τρεις Ελληνες αξιωματικούς του Πολεμικού
Ναυτικού νεκρούς και «γκριζάρισμα» των βραχονησίδων. «Πραγματικά αισθάνομαι μετανιωμένος για το γεγονός, όπως και
Ερτουγρούλ Οζκόκ, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της “Χουριέτ”.
Αισθάνομαι άσχημα και το έχω μετανιώσει», λέει χαρακτηρίζοντας «αστείο» το γεγονός.

Η ελληνική σημαία των Ιμίων
Τι απέγινε όμως η ελληνική σημαία που κατέβασε από τον ιστό
και πήρε μαζί του επιστρέφοντας με το ελικόπτερο στη Σμύρνη ο
Σερτ; Πρόκειται για τη σημαία που είχαν υψώσει δύο ημέρες
νωρίτερα, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 1996, ο τότε δήμαρχος
Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης μαζί με λίγους συμπατριώτες
του ως απάντηση στις εδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας στις
βραχονησίδες Ιμια.
Η σημαία παραδόθηκε από τον ίδιο στον διευθυντή της «Χουριέτ»
Ερτουγρούλ Οζκόκ, ο οποίος επιχείρησε να την παραδώσει στο
Ελληνικό Προξενείο της Σμύρνης, αλλά εκπρόσωποί του αρνήθηκαν να την παραλάβουν για ευνόητους λόγους.
«Αν οι ελληνικές προξενικές αρχές αποδέχονταν τη σημαία θα
ήταν σαν να παραδέχονταν πως ηττήθηκαν στα Ιμια. Ετσι δεν τη
δέχτηκαν και η σημαία επέστρεψε στα γραφεία της “Χουριέτ”»,
θυμάται ο Σερτ.

Ο ΝΕΟΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Σχολιάζοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις της τουρκικής κυβέρνησης στα Ίμια και το Αιγαίο γενικότερα, ο Σερτ τις αποδίδει σε
μια προσπάθεια «επίδειξης ισχύος για εσωτερική κατανάλωση»,
αφήνοντας εμμέσως μομφές κατά της σημερινής πολιτικής
κατάστασης στη χώρα, εν όψει του δημοψηφίσματος του Απριλίου, το οποίο πιθανόν να δώσει στον Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν
προνόμια σουλτάνου.
Σχολιάζοντας τις σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δηλώνει αισιόδοξος πως θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική,
«Υπήρξαν προβλήματα και θα υπάρξουν στο μέλλον. Ωστόσο
είμαστε γείτονες και πρέπει να ζήσουμε δίπλα-δίπλα χωρίς
εντάσεις και πολεμικές κραυγές. Οι επαφές, ο πολιτισμός, το
εμπόριο, ο τουρισμός πρέπει να αυξηθούν. Δεν υπάρχει λόγος για
φθηνή πολιτική. Δεν υπάρχει λόγος για εντάσεις».

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ 7
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ

Κ

αθοριστική για την έκβαση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων ήταν η 3η
Μαρτίου 1957, ημέρα του ολοκαυτώματος του
υπαρχηγού της ΕΟΚΑ στο κρησφύγετο του στον
Μαχαιρά. Το Μολών Λαβέ που πρόταξε στους
πάνοπλους άγγλους στρατιώτες που του ζήτησαν να παραδοθεί και να του χαρίσουν τη ζωή,
έδωσε πνοή και δύναμη στα μαχόμενα παλληκάρια αλλά και στον αγωνιζόμενο λαό για συνέχιση του αγώνα.
Η πυρπόληση του κρησφυγέτου από ελικόπτερα
των αποικιοκρατών, λαμπάδιασε τον Γρηγόρη
μετατρέποντας τον σε Σταυραετό με την χαροκαμένη μάνα του την Αντωνού από τη Λύση, να
μονολογεί ως σύγχρονη Σπαρτιάτισσα:
«Χαλάλιν της Πατρίδας μου,
ο γιος μου, η ζωή μου
τζι’ αφού εν επαραδόθηκεν
τζι’ έμεινε τζαι σκοτώθηκε,
ας έσιει την ευτζήν μου.»

Το Μουσείο «Γρηγόρη Αυξεντίου»
στον Ακρίτα Κιλκίς
Ολόκληρος ο Ελληνισμός υποκλίνεται μπροστά
στο μεγαλείο της ηρωικής μορφής του Αυξεντίου.
Το φυλάκιο στο οποίο υπηρετούσε ο Γρηγόριος

Αυξεντίου στο ποντιακό χωριό Ακρίτας μετετράπηκε σε Ιστορικό Μουσείο-Φυλάκιο «Γρηγόριος
Αυξεντίου». Τα εγκαίνια τελέσθηκαν την Κυριακή
3 Απριλίου 2016 σε σεμνή τελετή από τον
υπουργό Άμυνας της Κύπρου Χριστόφορο
Φωκαΐδη, τον δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Σισμανίδη
και τον δήμαρχο Λύσης Κύπρου Συμεών Παστό.
Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε δοξολογία στο
ναό του Αγίου Γεωργίου και κατάθεση στεφάνων
στην προτομή του ήρωα. Σε Κύπρο και Ελλάδα
κάθε χρόνο γίνονται εκδηλώσεις προς τιμήν του
ανυπότακτου Έλληνα που μας δείχνει με την αγέρωχη θωριά του το δρόμο της αρετής, της
ανδρείας και της αξιοπρέπειας.

Το σημερινό νόημα της θυσίας του Αυξεντίου

Η

60η επέτειος της ιστορικής
θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου που κτυπά την πόρτα
μας, σε κρίσιμες στιγμές για τα
τεκταινόμενα στο Κυπριακό και
στα μείζονα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, παραμένει όσο
ποτέ άλλοτε επίκαιρη και διδακτική. Η εντεινόμενη ιδεολογική
ηχορύπανση, οι αναζωπυρούμενες κομματικές αναθυμιάσεις
και η συστηματική προσπάθεια
απονεύρωσης της εθνικής μας
φυσιογνωμίας,
απειλούν
σοβαρά την ανακοπή της ιστορικής συνέχεια του Ελληνισμού
στην Κύπρο.
Παράλληλα, η εκδηλούμενη
ταρίχευση της εθνικής μας
συνείδησης και η έντεχνη έκθεση της στις ψηφοθηρικές
βιτρίνες, προβάλλει ως εφιάλτης για την εθνική επιβίωση
μας στην γη των πατέρων μας.
Έξι δεκαετίες μετά το ολοκαύτωμα του Μαχαιρά στις 3 Μαρτίου του 1957 και το Μολών
Λαβέ του Αυξεντίου, η κινδυνεύουσα από έξωθεν και έσωθεν εχθρούς ακρωτηριασμένη
πατρίδα, μας καλεί σε αφύπνιση και εγρήγορση για να
κρατήσουμε αλώβητη την ιστορική μας συνέχεια στην Κυπρίδα Γή την ποτισμένη με τον
ιδρώτα και το αίμα Ελληνικής
παρουσίας 30 αιώνων.

ΒΑΡΙΑ ΚΛΗΡΟΝΝΟΜΙΑ
Η βαριά κληρονομιά που μας
άφησε ο Σταυραετός του
Μαχαιρά, μας υπαγορεύει να
αγωνιστούμε αταλάντευτα και
ανυποχώρητα για τον τερματισμό της κατοχής, την διαφύλαξη της ενότητα του κράτους, τη
διασφάλιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των βασικών
ελευθεριών του συνόλου του
Κυπριακού λαού. Μας υποχρεώνει να διαμηνύσουμε σε

εχθρούς και «φίλους» ότι ο
Κυπριακός Ελληνισμός δεν
γονατίζει μπροστά στην στρατιωτική υπεροπλία του κατακτητή. Με σωφροσύνη, εθνική
αυτογνωσία, πίστη στο δίκαιο
του αγώνα μας αλλά και διεκδικητικό ρεαλισμό, καλούμαστε να πράξουμε στο ακέραιο

• Aστείρευτη πηγή
έμπνευσης στον αγώνα
της ιστορικής μας συνέχειας
και της Δικαίωσης
το καθήκον μας έναντι στην
Ελληνική μας ιστορία και τον
πολιτισμό μας. Κανένας εκβιασμός, καμιά απειλή, καμιά
δυσκολία και καμιά έξωθεν
πίεση δεν πρέπει να μας σύρει
στην ταπεινωτική συνθηκολόγηση.
Με το βλέμμα στραμμένο στις
αετοφωλιές του Μαχαιρά και
το μυαλό να στριφογυρίζει
στον βουβό Πενταδάκτυλο,
έχουμε υπέρτατο χρέος να επιμένουμε στην εξεύρεση λύσης
με κατοχύρωση των δικαίων
του συνόλου του Κυπριακού
λαού και αποκατάσταση των

ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Αυτό συνεπάγεται αποχώρηση
των κατοχικών στρατευμάτων,
διασφάλιση εύρυθμης - αποτελεσματικής λειτουργίας της
Κυπριακής πολιτείας και ειρηνική συμβίωσης με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας
σε συνθήκες ευημερίας στη
βάση των Ευρωπαικών αρχών
και αξιών, χωρίς εκπτώσεις.
Μοναδικός κριτής μας, ο Γρηγόρης της Κύπρου και του
Ελληνισμού που μας παρακολουθεί από το πάνθεον των
Αθανάτων. Το πρότυπο ήθους,
φιλοπατρίας, αξιοπρέπειας,
ευτολμίας και λεβεντιάς του
Γρηγόρη Αυξεντίου είναι η
βαρειά παρακαταθήκη την
οποία έχουμε χρέος να διαχειριστούμε και να τιμήσουμε
όπως της αξίζει. Σαυτή την
κομβική συγκυρία, αναμετράται
με την ιστορία η στάση της
κοινωνίας των πολιτών και
των οργανωμένων συνόλων
έναντι των κινδύνων που
καραδοκούν να μας μετατρέψουν σε ασπόνδυλα όντα, οι
κάθε λογής ντόπιοι και ξένοι
έμποροι των εθνών.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος
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8η ΜΑΡΤΙΟΥ-ΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Η

αξιοπρέπεια της ζωής μιας γυναίκας είναι
ασύλληπτα μεγάλη. Η θέση της απροσμέτρητη,
οι ικανότητες της άπειρες, ο ρόλος της θεϊκός. Αυτή
εκπληρώνει το ρόλο της τροφού της δημιουργού και
της προάγουσας τη ζωή. Αυτή είναι η εστία από
όπου ακτινοβολεί γαλήνη. Στο σημερινό κόσμο που
αλλάζει ραγδαία η διορατικότητα της διεισδήει
στην καθ’ υπέρβασιν πραγματικότητα που επιβιώ-

νει πέρα από κάθε λογική.
Η 8η Μαρτίου, Διεθνής Ημέρα της γυναίκας μας
υπαγορεύει το χρέος κάθε γενιάς να θυμόμαστε τις
θυσίες και τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών
για αξιοπρέπεια στην εργασία και στη ζωή.
Δεν είναι γιορτή αλλά συνεχής και ακούραστη διεκδίκηση μέχρι ότου εκλείψουν τα φαινόμενα της βίας
στην οικογένεια της σεξουαλικής εκμετάλλευση και

κακοποίησης αλλά και οποασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης σε βάρος γυναικών ανά την υφήλιο.
Τιμώντας την ημέρα, παρουσιάζουμε ορισμένες μόνο
από τις πιο σπουδαίες εκείνες γυναίκες, οι οποίες
δρώντας "μπροστά από την εποχή τους", ξεχώρισαν,
διέπρεψαν, κυριάρχησαν, εντυπωσίασαν, έγιναν αντικείμενο λατρείας και αποθεώθηκαν και αξίζει να
θυμόμαστε...

Γυναίκες σύμβολα που έγραψαν ιστορία
Σαπφώ (630-570 π.Χ) Eλληνίδα

Μελίνα Μερκούρη (1920-1994). "Γεννήθηκα Ελληνίδα, θα πεθάνω Ελληνί-

λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο. Έγραψε
ερωτικά ποιήματα, ύμνους στους θεούς
και τραγούδια γάμου, που χαρακτήριζαν ο αυθορμητισμός και τα έντονα

δα". Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. Τη χαρακτήρισαν «τελευταία ελληνίδα
θεά». Όλη της η ζωή ήταν γεμάτη όνειρα, ελπίδες, αγωνίες και αγώνες. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες του 20ού αιώνα.
Υπήρξε πολύμορφη προσωπικότητα. Κορυφαία αγωνίστρια της Δημοκρατίας
στον αγώνα κατά της χούντας. Πολιτικός που σημάδεψε με την παρουσία της τον πολιτισμό της Ελλάδας, τον έφερε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και διεκδικήτρια των δικαιωμάτων
των γυναικών . Πίστευε ακράδαντα ότι ο
πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας.. Σπουδαία ηθοποιός του
θεάτρου και του κινηματογράφου
με διεθνή καριέρα και με ερμηνείες
που έχουν καταγραφεί στις σελίδες
της Έβδομης Τέχνης.

συναισθήματα. Το μεγαλύτερο μέρος
του έργου της δεν έχει διασωθεί, όμως η
δυναμική και η επιρροή του παραμένουν
ζωντανές έως σήμερα. Ο Πλάτων την
είχε χαρακτηρίσει "μία εκ των 10 κορυφαίων ποιητών".

Ιωάννα της Λωραίνης (14121431) Γαλλίδα ηρωίδα επικεφαλής
των Γαλλικών στρατευμάτων στον Εκατονταετή Πόλεμο κατά των Άγγλων στη
Γαλλία. Μία μορφή αυτοθυσίας και
ηρωισμού, σε ηλικία μόλις 17 ετών.
Κατηγορήθηκε για "κοντή κόμη", ότι
"ντυνόταν με ανδρικά ρούχα", για
"μαγεία" και ως αιρετική επειδή "ισχυριζόταν ότι ήταν απευθείας υπόλογη
στον Θεό". Καταδικάστηκε, να καεί
ζωντανή. Την ώρα που καιγόταν, ζήτησε να σηκώσουν το σταυρό, για να μπορεί να τον δει μέσα από τις φλόγες.
Μετά από 25 χρόνια, όταν η Γαλλία είχε
κερδίσει και αναγνώρισε τη συμβολή
της, ένα νέο εκκλησιαστικό δικαστήριο
αποκατέστησε την τιμή της. Ανακηρύχθηκε αγία από την Καθολική Εκκλησία
και Αγία και προστάτιδα της Γαλλίας.

Άννα Φρανκ (1929-1945) Γερμανίδα Εβραία, έγραψε ένα ημερολόγιο ενώ
κρυβόταν, με την οικογένειά της σε
σπίτι στο Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια
της γερμανικής κατοχής. Μεταφέρθηκε

σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το "Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ" έμεινε σε
εκείνη τη σοφίτα. Γραμμένο στα Ολλανδικά, είναι ένα από τα πλέον πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο. Ο πατέρας
της, μόνος επιζών της οικογένειας, το
βρήκε τυχαία, όταν επέστρεψε στη
σοφίτα. Το έδωσε ως μοναδική μαρτυρία των γεγονότων για δημοσίευση, με
τον τίτλο "Το πίσω σπίτι" (Het
Achterhuis). "Παρόλα όσα συμβαίνουν,
ακόμα πιστεύω ότι όλοι έχουν μέσα

√ Δρούσαν μπροστά από
την εποχή τους

προσπάθειες της παιδαγωγού της, να
αναπτύξει μαζί της έναν κώδικα επικοινωνίας. Έμαθε τη νοηματική γλώσσα
και θεωρήθηκε παιδί θαύμα. Έμαθε γερμανικά, ελληνικά και λατινικά. Ήταν το
πρώτο άτομο με κώφωση και τύφλωση
που αποφοίτησε από πανεπιστήμιο, το
1914. Στη Σκωτία ανακηρύχτηκε επίτιμη
διδάκτορας. Είχε δηλώσει την αντίθεσή
της στον πόλεμο, υπήρξε υπέρμαχος
του δικαιώματος της γυναικείας ψήφου
και των εργατικών δικαιωμάτων.
Κυριότερα έργα της είναι "Το ημερολόγιο της Έλεν Κέλερ", "Η ιστορία της
ζωής μου", "Απαισιοδοξία", "Η θρησκεία
μου".
Ρόζα Παρκς (1913-2005) Το 1955
αρνήθηκε να δώσει τη θέση της σε έναν
λευκό άνδρα, που της ζήτησε να σηκωθεί στο λεωφορείο, αντιστεκόμενη στον

τους καλή καρδιά", έγραψε η Άννα, ένα
από τα πιο γνωστά θύματα του Ολοκαυτώματος.

Ιντίρα Γκάντι (1917-1984) Η
πρώτη και μόνη μέχρι σήμερα γυναίκα
πρωθυπουργός της Ινδίας. Παρέμεινε
στο αξίωμά της για τρεις συνεχόμενες

Κλεοπάτρα (69-30 π.Χ) Ικανή και
δαιμόνια μονάρχης, η τελευταία βασίλισσα της ελληνιστικής Αρχαίας Αιγύπτου, πριν καταστεί επαρχία της πανίσχυρης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έγινε
διάσημη όχι μόνο για τη γοητεία της
αλλά και για την ευστροφία της να
φέρνει σε πέρας τις διεκδικήσεις της. Ο
μύθος της ομορφιάς και το τραγικό της
τέλος την ακολουθούν έως σήμερα.
Αντιπροσωπεύει όσο καμία άλλη γυναίκα στην αρχαιότητα, το σύμβολο της
μοιραίας γυναίκας.

θητείες (1966-1977) και με την τέταρτη
θητεία, από το 1980 μέχρι την δολοφονία της από σωματοφύλακές της το
1984, συνολικά 15 χρόνια. Το 1999
ψηφίστηκε σε δημοσκόπηση του BBC ως
η σημαντικότερη γυναίκα της τελευταίας χιλιετηρίδας, ανάμεσα σε άλλες
γυναικείες προσωπικότητες. Αγωνιζόταν να πείσει τις γυναίκες να διεκδικούν
το δίκαιο τους.
Έλεν Κέλερ (1880-1968) Αμερικανίδα
συγγραφέας, λέκτορας και ακτιβίστρια.
Σε ηλικία 19 μηνών έχασε την όραση και
την ακοή της. Έγινε γνωστή από το θεατρικό έργο, που αναπαριστούσε τις

φυλετικό διαχωρισμό στις ΗΠΑ. Από
την πράξη της αυτή, γεννήθηκε το κίνημα κατά του φυλετικού διαχωρισμού
στην Αλαμπάμα και βοήθησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, να ξεκινήσει τη διαδρομή που οδήγησε στην ανάδειξή του
σε κεντρική πολιτική φιγούρα. Αναφέρεται ως "Μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων". Της
απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο
της Ελευθερίας. Τιμήθηκε με το Χρυσό
Μετάλλιο του Κογκρέσου, για τον αγώνα
της κατά του ρατσισμού. Είναι η πρώτη
γυναίκα της οποίας η σορός εκτέθηκε σε
λαϊκό προσκύνημα στη Ροτόντα του
Καπιτωλίου.
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Νότες ελπίδας και αισιοδοξίας έστειλαν τα παιδιά
στους παιδικούς καρναβαλίστικους χορούς της ΣΕΚ
Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσαν οι παιδικές αποκριάτικες γιορτές του διοργάνωσαν πρόσφατα τα
Εργατικά Κέντρα ΣΕΚ Λευκωσίας και Λεμέσου.
Τα παιδιά που γέμισαν ασφυκτικά τις αίθουσες,ντυμένα με καρναβαλίστικες στολές ξεφάντωσαν με πολύ
μουσική σύμφωνα με το πνεύμα της αποκριάς παίζοντας διάφορα παιγνίδια.
Στη παρουσία των γονέων αλλά και της ηγεσίας των
εργατικών κέντρων οι λιλιπούτειοι καρναβαλιστές με
την παιδική τους ζωντάνια και τον ανεπανάληπτο
αυθορμητισμό τους δημιούργησαν ένα αξέχαστο απόγευμα για μικρούς και μεγάλους στέλλοντας μήνυμα
πως όσο υπάρχουν παιδιά, υπάρχει και ανάγκη
συστράτευσης για συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου που ζουν.
Η ΣΕΚ ως ένα ζωντανό κομμάτι της Κοινωνίας και με
πλήρη συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στις νέες
γενιές θα συνεχίσει με υπευθυνότητα να αγωνίζεται
για καλύτερες και ποιοτικότερες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες.

Φ

Δυναμική παρουσία
των συνταξιούχων
της ΠΕΣΥΣ στα Λύμπια

λέγοντα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης της
ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα στο χωρίο Λύμπια.
Στην συνάντηση ο Επαρχιακός Οργανωτικός ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Νίκος Σατσιάς και ο γραμματέας
της ΠΕΣΥΣ Μιχάλης Ρώσσης ενημέρωσαν τους συνταξιούχους για τις προσπάθειες που διαχρονικά καταβάλλει η ΣΕΚ για βελτίωση του βιοτικού επιπέδρου της
τρίτης ηλικίας.
Τονίστηκε παράλληλα ότι η ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ στοχεύει κάθε
χρόνο να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει
το Τμήμα Συνταξιούχων στα μέλη της και πως η
δυναμική παρουσία της τρίτης ηλικίας στις συγκεντρώσεις ενδυναμώνει την ισχύ της συνδικαλιστικής
οργάνωσης.
Στο πλαίσιο της συνάντησης εκλέγηκε η νέα Επιτροπή
του τμήματος συνταξιούχων στα Λύμπια.
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• Εντόνως ανησυχητικές επισημάνσεις του ΚΑΕΚ

Θαυματουργός συνδυασμός
πρωτεΐνης με υδατάνθρακες
και φυτικές ίνες
• Τι να φάτε το πρωί για να έχετε ενέργεια
όλη την ημέρα!

Η

καλύτερη συνταγή που θα σου δώσουν όλη την
ενέργεια που απαιτείται για να ξεκινήσεις δυναμικά τη μέρα σου και παράλληλα όλα τα θρεπτικά
συστατικά που έχει ανάγκη ο οργανισμός σου είναι
αναμφίβολα το πρώτο γεύμα της ημέρας. Ο συνδυασμός πρωτεΐνης με υδατάνθρακες και φυτικές ίνες
σύμφωνα με τους ειδικούς αποδεικνύεται θαυαμτουργός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Νεαροί Κύπριοι αθλητές παραδέχονται
ότι χρησιμοποιούν απαγορευμένες ουσίες

Α

νησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει το θέμα της χρήσης
απαγορευμένων ουσιών από νεαρά
άτομα που αθλούνται.

Το 28,9% των νεαρών αθλητών
που συμμετείχε σε έρευνα, δήλωσε
ότι έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, τουλάχιστον μια
φορά στην ζωή του, προκειμένου
να βελτιώσει την εμφάνιση ή την
απόδοσή του, σύμφωνα με τον
Πρόεδρο του ΚΟΑ, Κλεάνθη Γεωργιάδη.

Ερευνητική ομάδα Safeyou, αλλά
και με άλλους αρμόδιους φορείς,
όπως το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού , το Υπουργείο Υγείας,
την Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ
κ.α. ούτως ώστε να μπει σύντομα
σε τροχιά εφαρμογής ένα αποτελεσματικό Εθνικό πρόγραμμα εκπαί-

αποτελέσματα δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο εφησυχασμού, αφού
πλήττουν άμεσα τον υγιή αθλητισμό και θέτουν σε κίνδυνο και τη
δημόσια υγεία.
«Το κοινωνικό αυτό πρόβλημα δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί με ευχο-

Η έρευνα που αφορούσε το ντόπινγκ στον αθλητισμό αναψυχής έγινε
στο πλαίσιο του SAFEYOU, ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του
Erasmus Plus στο οποίο ο ΚΟΑ συμμετέχει ως εταίρος μέσω του Μιχάλη Μιχαηλίδη, Επιστημονικού
Προϊσταμένου του Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου.
Ιδού η χρυσή συνταγή.
Βρόμη: Πρόκειται για ένα από τα πολύ θρεπτικά
δημητριακά, γιατί περιέχει βήτα-γλυκάνη, έναν τύπο
φυτικών ινών που, όταν καταναλώνεται τακτικά,
βοηθάει στη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα. Επιπλέον περιέχει ωμέγα-3, φυλλικό
οξύ και κάλιο. Απόφυγε όμως τα μίγματα δημητριακών που εκτός από βρόμη περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Μπορείς να δώσεις πιο γλυκιά γεύση
στο πρωινό σου προσθέτοντας λίγο μέλι, ξηρούς
καρπούς και ψιλοκομμένα φρούτα.
Γιαούρτι: Πλούσιο σε ασβέστιο αλλά και πρωτεΐνη,
σου κάνει καλό και σε χορταίνει μέχρι το επόμενο
γεύμα. Προτίμησε ένα γιαούρτι με λίγα λιπαρά και
πρόσθεσε ένα φρούτο της αρεσκείας σου για περισσότερη γεύση και πιο πολλές βιταμίνες.
Γκρέιπφρουτ: Αν ο στόχος είναι να χάσεις βάρος,
αυτό το φρούτο, με την παράξενη ξινόπικρη γεύση
είναι ο καλύτερος σύμμαχός σου. Σύμφωνα με σχετική έρευνα μισό γκρέιπφρουτ πριν από κάθε γεύμα σε
βοηθάει να αδυνατίσεις, χάρη στην ιδιότητά του να
προκαλεί καύση του λίπους και να διατηρεί σταθερά
τα επίπεδα του σακχάρου και την ινσουλίνης στο
αίμα. Επιπλέον, είναι πολύ πλούσιο σε φυτικές ίνες
που σε χορταίνουν και αντιοξειδωτικά. Για ένα ολοκληρωμένο πρωινό, συνδύασέ το με λίγη πρωτεΐνη
(π.χ. γιαούρτι ή αυγό).
Μπανάνα: Τρώγοντας μια μπανάνα το πρωί θα
απαλλαγείς από τις έντονες λιγούρες που σε πιάνουν
πριν το μεσημεριανό σου, γιατί είναι μία από τις
καλύτερες πηγές ανθεκτικού αμύλου, ενός υδατάνθρακα που σε βοηθάει να νιώθεις χορτάτη. Προτίμησε τις μπανάνες σου ελαφρώς πράσινες, γιατί τότε
έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα στο άμυλο αυτό.
Μούρα: Φρέσκα ή κατεψυγμένα, αυτά τα μικροσκοπικά φρούτα είναι ένα αληθινό superfood, αφού είναι
πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Έρευνα έδειξε ότι
άνθρωποι που ξεκίνησαν να καταναλώνουν συστηματικά μούρα είδαν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βελτίωση σε μια σειρά από λειτουργίες,
από τη μνήμη μέχρι την αρτηριακή πίεση και το μεταβολικό ρυθμό. Και επειδή περιέχουν λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τα πιο πολλά φρούτα (περίπου 80 το
φλιτζάνι) μπορείς να τα προσθέσεις στο πρωινό σου
χωρίς να φοβάσαι μην παχύνεις.
Αυγό: Για πολλά χρόνια ‘κατηγορούνταν ‘ ότι είναι
υπεύθυνα για αύξηση της χοληστερόλης στο αίμα,
όμως πλέον τα αυγά όχι απλώς έχουν απενοχοποιηθεί (μιας και οι έρευνες έδειξαν ότι η χοληστερίνη που
περιέχουν τα τρόφιμα δεν επηρεάζει τόσο όσο
πιστεύαμε εκείνη που υπάρχει στο αίμα μας) αλλά και
θεωρούνται ιδανική επιλογή για το πρωινό, γιατί
περιέχουν πρωτεΐνη και βιταμίνη D.

Σε προσφώνηση του στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γεωργιάδης είπε ότι το πρόγραμμα SAFEYOU έχει ως στόχο την
καταπολέμηση του Ντόπινγκ στο
Μαζικό Αθλητισμό και συγκεκριμένα στους χώρους μαζικής άθλησης, όπως είναι τα Δημόσια

• Επανέρχεται στην επικαιρότητα η χρήση απαγορευμένων
ουσιών [doping] που απειλούν σοβαρά πλέον τη νεολαία μας
δευσης και ενημέρωσης για τις
αρνητικές συνέπειες του Ντόπινγκ
στον Μαζικό Αθλητισμό στην
Κύπρο.

λόγια και με τις συσκέψεις ειδικών.
Απαιτείται πολιτική δράση με
αποφασιστικότητα και διατομεακών συνεργασία και συντονισμός

Ο Δρ. Μιχαηλίδης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα
της έρευνας, είπε ότι μια διεθνής ομάδα ειδικών επιστημόνων σε θέματα ντόπινγκ, από πέντε ευρωπαϊκές
χώρες το Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου, το
Πανεπιστήμιο της Ρώμης Foro Italico, το Πανεπιστήμιο
του Potsdam και ο Εθνικός Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ
της Γερμανίας, το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Ελλάδος και ο Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού, συντονίζονται και συνεργάζονται επιστημονικά με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου, το οποίο θα απευθύνεται σε νεαρούς αθλούμενους και θα τους ενημερώνει για τους κινδύνους του «ντόπινγκ» στον Αναψυχικό Αθλητισμό και τις ασφαλείς εναλλακτικές πρακτικές και τους αποτελεσματικούς τρόπους αποφυγής της χρήσης των επικίνδυνων αυτών ουσιών.

πάρκα, τα Fitness Clubs, τα Γυμναστήρια κλπ.
«Τα αποτελέσματα της έρευνας
είναι άκρως ανησυχητικά και θα
πρέπει να μας προβληματίσουν,
διαπιστώνοντας ότι οι χώροι
άθλησης που στόχο έχουν τη
γύμναση για τη βελτίωση της υγείας, της φυσικής ευρωστίας και της
πνευματικής ευεξίας, μετατρέπονται από διάφορους επιτήδειους,
σε χώρους, επικίνδυνους για την
υγεία των νέων, εκμεταλλευόμενοι
την ανάγκη τους για γρήγορη βελτίωση της εμφάνισης τους και της
απόκτησης του επιθυμητού σώματος, παρασύροντας τους στην
χρήση ουσιών που είναι επικίνδυνες για την υγεία τους», πρόσθεσε.
Ο κ. Κλεάνθους είπε ότι ο ΚΟΑ δεν
θα παραμείνει αδιάφορος στη νέα
αυτή κοινωνική πρόκληση, αλλά
θα συμβάλει ενεργά στην προστασία του αθλούμενου πολίτη και
ιδιαίτερα των νέων, με τη στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή

• Προειδοποιήσεις ΚΟΑ που
δεν πρέπει να μείνουν στα
συρτάρια
• Απαιτείται πολιτική δράση
και συντονισμός ενεργειών

«Η έρευνα αυτή αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο του Μαζικού
Αθλητισμού και έχει αναδείξει
σοβαρά ευρήματα τα οποία όχι
μόνο θέτουν σε κίνδυνο την υγιή
άθληση αλλά πλήττουν και απειλούν άμεσα και τη δημόσια υγεία
αφού ένα ποσοστό 28,9% της
αθλούμενης νεολαίας που συμμετείχε στο δείγμα της έρευνας
δήλωσε ότι κάνει χρήση ή έκανε
τουλάχιστο μία φορά στη ζωή του,
χρήση απαγορευμένων ουσιών, με
στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης
και της απόδοσης του», πρόσθεσε.
Ανέφερε, επίσης, ότι τα πιο πάνω

ενεργειών έτσι ώστε με αποφασιστικότητα να χρησιμοποιηθούν
αυτές οι μελέτες ως προληπτικά
εκπαιδευτικά εργαλεία προσέγγισης που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μετά από σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση, στα σχολεία
από τους εκπαιδευτικούς, στις
αθλητικές ακαδημίες και στα
σωματεία από τους προπονητές,
στα γυμναστήρια και στα Fitness
Clubs από τους γυμναστές, καθώς
και από κάθε ενδιαφερόμενο ο
οποίος επιθυμεί να συμβάλει στον
κοινό σκοπό», συμπλήρωσε.
Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε, τέλος,
ότι τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν την έκταση του φαινομένου
της χρήσης ουσιών ντόπινγκ,
μεταξύ νεαρών αθλούμενων, σε
χώρους μαζικού αθλητισμού και
αναδεικνύουν την ανάγκη για
άμεση αντιμετώπιση, μέσα από
επιστημονικά
τεκμηριωμένες
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις».
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Ο

φιλόσοφος
Μπέρτραντ
Ράσελ μάς έχει προσφέρει
μια πολύ εμπεριστατωμένη και
καθαρή ανάλυση της ευτυχίας.
Υπάρχουν, λέγει, κάποιες
βασικές προϋποθέσεις για να
νοιώσει κάποιος ευτυχισμένος:
Τροφή και στέγη, υγεία, έρωτας, εργασία που αποδίδει και
η εκτίμηση των αγαπημένων
και σημαντικών άλλων ανθρώπων, για κάποιους και η απόκτηση παιδιών, όλα αυτά
είναι τα θεμέλια μιας ευτυχισμένης ζωής και φυσιολογικά
αρκούν για να θεωρηθεί ως
τέτοια.

Βασική παράμετρος για την ευτυχία
είναι η δουλειά που σου ταιριάζει
οτιδήποτε.
Τα ενδιαφέροντα, έκφραση της
ανάγκης του ανθρώπου για
δημιουργία, απαιτούν αφοσίωση και προσήλωση, αφού
μόνο έτσι θα μετατραπούν σε
πραγματικές εμπειρίες, διαφορετικά μας είναι περιττά. «Όσο
περισσότερα είναι τα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου, τόσο

Χωρίς αυτά, είναι μάταιο να
προσπαθεί κανείς να νοιώσει
ευτυχισμένος. Ας επικεντρωθούμε όμως στα εργασιακά.
Εργασία που αποδίδει
Η βάση για να μπορέσει κανείς
να είναι πνευματικά υγιής και
ισορροπημένος, μας λέει ο
φιλόσοφος, είναι η καλλιέργεια και η ικανοποίηση των

• Στη καθημερινή σας συναναστροφή επιλέξτε άτομα
με τα οποία σας συνδέουν κοινές απόψεις
και κοινά ενδιαφέροντα
και τις υπαρξιακές του ανησυχίες.
H εργασία δίνει επίσης νόημα
και αξία στην ανάπαυλα, στον
ελεύθερο χρόνο. Κοινό στοιχείο

• Η ευχάριστη εργασία δίδει νόημα στη ζωή και αξία
στην ανάπαυλα της καθημερινής μας δραστηριότητας
κλίσεων του. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο άνθρωπος
να επιλέγει τις κατάλληλες
δραστηριότητες, αυτές που
του επιτρέπουν να ασκεί και
εξασκεί τις δυνατότητές του.
Αυτές θα απομακρύνουν από
πάνω του την πλήξη, την ανία

Αρκεί να υπερπηδήσει εμπόδια
που ο ίδιος θέτει στην ευτυχία
του, όπως είναι ο φθόνος για
τις επιτυχίες και τις καλοτυχίες των άλλων. Ταυτόχρονα,
δεν θα μπορέσει να βιώσει την
ευτυχία αν δεν διακατέχεται
από το αίσθημα του μέτρου σε
όλες τις εκδηλώσεις της ζωής
του. Θα πρέπει να μην υπερτι-

και στις δύο δραστηριότητες,
απαραίτητο για την ικανοποίηση των βαθύτερων αναγκών
του ανθρώπου, αποτελεί η
δημιουργικότητα και τα ενδιαφέροντα, αφού χωρίς αυτά
χάνεται το νόημα του να καταβάλει κανείς χρόνο και κόπο σε

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει
8ήμερη Πασχαλινή εκδρομή στην Κέρκυρα και τα
Ζαγοροχώρια στις 13-20 Απριλίου και καλεί
τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή
στo τηλ. 99373000 ή στο γραφείο Skylab
Travel.
Τιμή €690 το άτομο σε δίκλινο.
Περιλαμβάνει αεροπορικό με φόρους, διαμονή
τρία βράδυα στην Κέρκυρα σε ξενοδοχείο 5* , τρία
βράδυα σε διακεκριμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο
στο Ζαγόρι 3* ή 4*, ημιδιατροφή, πασχαλινό γλέντι κι ένα βράδυ στην Θεσσαλονίκη σε 4* με πρόγευμα. Επίσης έχει ανακοινωθεί η Πασχαλινή
εκδρομή στη Ρούμελη – Αράχωβα - Παρνασσό στις
13- 17/04 και η Μεταπασχαλινή σε Καμένα
Βούρλα, Πήλιο, Καρπενήσι, στις 18-23/04.
Αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδρομής
στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητούνται για εργοδότηση στην Ξενοδοχειακή

περισσότερες
δυνατότητες
ευτυχίας έχει», πιστεύει ο
Ράσελ «και τόσο λιγότερο βρίσκεται στο έλεος της μοίρας»
αφού μπροστά του ανοίγεται
πλήθος επιλογών!
Καμία δραστηριότητα, όμως,
δεν μπορεί να εξασφαλίσει την
ευτυχία εάν ο άνθρωπος δεν
βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας και δεν μπορεί να ελέγξει
τις αρνητικές του σκέψεις.
Ούτως ή άλλως, το πέρασμα
του χρόνου απαλύνει τις στεναχώριες και κάθε τι που
κάποτε φάνταζε τεράστιο.
Στην καθημερινότητα δε, οι
στενοχώριες μπορεί να διαρκούν μόνο λίγες...μέρες!

• Καμαριέρες
• Υπάλληλοι υποδοχής
• Τραπεζοκόμοι
• Μάγειροι
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα
Σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων των Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων ΣΕΚ σ’ όλες τις
πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Η ουσία της ανθρώπινης ευτυχίας είναι κατά βάση απλή,
όμως οι κοινωνικές επιταγές
διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό
πλαίσιο που εμποδίζει την
κατάκτησή της. Η "πολιτισμένη" κοινωνία επιβάλλει περιορισμούς στην ανθρώπινη ελευθερία και τις παρορμήσεις, με

αποτέλεσμα να οδηγείται το
άτομο στην κόπωση και την
πλήξη, από την υποταγή στον
καταναγκασμό της εργασίας
και τη δυσκολία αυθόρμητης
εκδήλωσης των συναισθημάτων του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί έναν αυστηρό
κριτή των πράξεων ή των
παραλείψεων μας, οι οποίες,
αν δεν εμπίπτουν στον επικρατούντα κώδικα συμπεριφοράς,
οδηγούν το άτομο στην απομόνωση και του στερούν την κοινωνική αποδοχή και καταξίωση την οποία επιδιώκει.
Ειδικά για τις κοινωνικές του
συναναστροφές, πρέπει ο
άνθρωπος να φροντίζει να
επιλέγει άτομα με τα οποία τον
συνδέουν κοινά ενδιαφέροντα
και συναντά από την πλευρά
τους μια έστω ελάχιστη συμφωνία και αποδοχή των απόψεών του.
Η ευτυχία, επομένως, δεν είναι
μια εύκολη υπόθεση, σπάνια
την απολαμβάνει κανείς χωρίς
κόπο και προσπάθεια. Ο Ράσελ
χρησιμοποιεί τον όρο ‘κατάκτηση’, καθώς χρειάζεται να
συντονίσει κανείς τις προσπάθειές του προς την κατεύθυνση
της αποφυγής της δυστυχίας
που πιθανότατα θα συναντήσει στην πορεία του. Αρκεί να
είναι υγιής, να έχει εξασφαλίσει την επιβίωσή του και να
έχει απλά γούστα, να μην έχει
δηλαδή παράλογες απαιτήσεις
από τη ζωή.

• Αν είστε κακόκεφοι και ψυχικά κουρασμένοι αντιδράστε άμεσα

ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΒΟΥΚΙ ΣΑΣ ΤΩΡΑ
Ν

οιώθετε
απογοητευμένοι.
Αισθάνεσθαι ότι σας κυριεύει η
ατονία και η έλλειψης ενδιαφέροντος για τη ζωή. Μην μένετε στάσιμοι. Βγείτε από το καβούκι σας
τώρα. Πάρτε στα χέρια σας το
κλειδί για την αυτοβελτίωση σας
προχωρώντας μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Καιόλα
θα αλλάξουνε. Ιδού τι λένει οι ειδικοί σε θέματα προσωπικότητας.
1. Μην παίρνετε τίποτα ως δεδομένο στη ζωή σας.
2. Να είστε ειλικρινείς. Θα νιώσετε
καλύτερα με τον ίδιο σας τον
εαυτό

• Οι 10 κινήσεις που πρέπει
να κάνετε για να αλλάξει
η ζωή σας για πάντα!

Βιομηχανία άτομα όλων των ειδικοτήτων,
κυρίως:

μά τις δυνάμεις του και να
είναι πρόθυμος να στερηθεί
κάποια από τα πράγματα που
επιθυμεί. Και όχι μόνο αυτό,
αλλά θα πρέπει να εκπαιδευτεί
στο να υπομένει την πλήξη
που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, γιατί μόνο έτσι
θα μπορέσει να εκτιμήσει ό,τι
καλό του συμβαίνει.
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3. Κάντε διαλογισμό. Θα ενισχυθεί
η γνωστική ικανότητα σας, η
συναισθηματική νοημοσύνη και
η συνολική αυτοπειθαρχία σας
4. Να ξυπνάτε νωρίς. Αδράξτε τη
μέρα
5. Κάντε κάτι δημιουργικό. Ο
φόβος της απόρριψης και της
αποτυχίας είναι ισχυρά αντικίνητρα, αλλά μια δημιουργική
διέξοδος μπορεί να κάνει θαύματα στο σώμα και στο μυαλό
μας

6. Να μένετε πάντα εντός προϋπολογισμού. Προτιμήστε να πληρώνετε με μετρητά
7. Ξεκινήστε τον εθελοντισμό.
Κάντε ανιδιοτελείς πράξεις
8. Να καταγράφετε το τι τρώτε
καθημερινά και το πόσο άσκηση
κάνατε
9. Να τρώτε μόνο υγιεινά. Είναι

δύσκολο αλλά αξίζει πραγματικά να προσπαθήσετε
10. Εξασκηθείτε

στον

δημόσιο

λόγο. Όσο και αν ακούγεται
τρομακτικό σε κάποιους, θα
βοηθήσει να βελτιώσετε τις
επικοινωνιακές σας ικανότητες.
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O σεΐχης του Ντουμπάι προετοιμάζει πόλη στον Άρη

Ο

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Απίστευτο αλλά αληθινό

αντιπρόεδρος των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, πρωθυπουργός και Εμίρης του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ
Μακτούμ, ανακοίνωσε τα
σχέδια των Αράβων να
οικοδομήσουν μία μικρή
πόλη πάνω στην επιφάνεια
του κόκκινου πλανήτη, «με
τη συνδρομή της διεθνούς
κοινότητας». «Επειδή μας
εμπνέουν τα μεγαλόπνοα
σχέδια, εγώ και ο αδερφός
μου Μοχάμεντ μπιν Σαΐντ [ ο
πρώτος πρόεδρος των ΗΑΕ
και πρίγκιπας του Άμπου
Ντάμπι], αποφασίσαμε τη
συμμετοχή της χώρας μας
στην διεθνή προσπάθεια για
αποστολή ανθρώπων στον Άρη»,
δήλωσε ο Αλ Μακτούμ. Το πρόγραμμα «Άρης 2117», έχει στόχο
την οικοδόμηση ενός «διαστημικού», μίνι-Ντουμπάι, στον αδελφό πλανήτη, έως τις αρχές του
επόμενου αιώνα.

«Σήμερα σπέρνουμε ώστε οι επόμενες γενιές να θερίσουν την
σοδειά του πάθους για την επιστήμη και της ανάπτυξης της
ανθρώπινης γνώσης» είπε ο Αλ
Μακτούμ.
Ο
αντιπρόεδρος
Μακτούμ δεν αποσαφήνισε τις
λεπτομέρειες του σχεδίου αλλά οι
Άραβες έχουν εκατό χρόνια μπροστά τους, για να προσδιορίσουν

τα τεχνικά ζητήματα που, οπωσδήποτε, θα εγκύψουν. Το CNBC,
πάντως αναφέρει πως, σύμφωνα
με κυβερνητικές πηγές, οι Άραβες
οραματίζονται μία πόλη στο
μέγεθος του Σικάγο, των ΗΠΑ, με
εγκαταστάσεις, που θα είναι σε
θέση να φιλοξενήσουν έως και
600.000 ανθρώπους.

Αυξημένη ευαισθησία σε θέματα οδικής ασφάλειας στην Ολλανδία

Διάβαση φωτίζεται όταν περνούν οι πεζοί!

Ά

μστερνταμ: Στην Ολλανδία δημιουργήθηκε
η πρώτη φωτιζόμενη διάβαση
πεζών στον κόσμο σε συνεργασία της
ΙBM, μαζί με το γραφείο Ogilvy και
Mather. Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι πάντα ένα θέμα που απασχολεί τους ειδικούς και τις Αρχές, καθώς
δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Οπότε η δημιουργία μιας φωτιζόμενης διάβασης
λειτουργεί σαν πείραμα...

σημασία της προτεραιότητας στους πεζούς.
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Kρυολόγημα: υπάρχει
και η φυσική λύση

Α

ντιμετωπίστε το κρυολόγημα με την βοήθεια της φύσης και ενισχύστε αποτελεσματικά την άμυνα του οργανισμού σας.

Το κρυολόγημα είναι ίσως ό,τι πιο ενοχλητικό μπορεί να μας συμβεί το χειμώνα, την
περίοδο, δηλαδή, που έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό μας και δε θέλουμε να
χάσουμε καμία στιγμή από τον πολύτιμο
χρόνο μας. Επειδή ο καιρός δεν αστειεύεται
και οι κλειστοί χώροι δεν ευνοούν την υγεία
μας, είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε εκατομμύρια μικρόβια και ιούς, οι πιθανότητες λοιπόν, δεν
είναι με το μέρος μας. Αναζητώντας, όπως πάντα,
φυσικές λύσεις για την επαναφορά του οργανισμού
από το κρυολόγημα, ανακαλύψαμε τα πιο καινοτόμα συστατικά, που προσφέρουν αποτελέσματα
άμεσα αλλά και με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να
επιβαρύνουν τον οργανισμό.
Βασιλικός πολτός: Ο βασιλικός πολτός, γνωστός
σε όλους μας για την υψηλότατη θρεπτική του αξία,
είναι η τροφή που δημιουργείται για να εξασφαλιστεί η υγεία και η γονιμότητα της βασίλισσας των
μελισσών. Προσφέρει ενέργεια, τόνωση και θρέψη,
ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει ανοσορρυθμιστική
δράση και συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των
κυττάρων του ανοσοποιητικού.
Μανιτάρια: Μία επίσης νέα φυσική λύση για την
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος είναι… τα μανιτάρια! Συγκεκριμένα, πρόσφατες
έρευνες απέδειξαν τις εκπληκτικές ιδιότητες του
μανιταριού Shiitake, η καθημερινή κατανάλωση του
οποίου βελτιώνει τη λειτουργία των βασικών κυττάρων του ανοσοποιητικού και μειώνει τα επίπεδα
των φλεγμονωδών πρωτεϊνών, αλλά και του μανιταριού Reishi, που προσφέρει τόνωση και βοηθά
σημαντικά στην καταπολέμηση ιογενών λοιμώξεων.
Βιταμίνη Β6: Τέλος, μελέτες που πραγματοποιήθηκαν πάνω στο σύμπλεγμα βιταμινών Β, έδειξαν ότι
η ανεπάρκεια της βιταμίνης Β6 έχει αρνητική επίδραση στην κυτταρική ανοσοαπόκριση του οργανισμού. Όταν, εν συνεχεία, χορηγήθηκε η συγκεκριμένη βιταμίνη σε ασθενείς, παρατηρήθηκε μεγάλη
αύξηση της ανοσολογικής τους απόκρισης, αποδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία της για τη διατήρηση ενός υγιούς οργανισμού.

Η λειτουργία είναι απλή: Όταν κάποιος
πατάει στις γραμμές της διάβασης αυτές
ανάβουν καθιστώντας τον πιο καλά ορατό
στους οδηγούς, τονίζοντας παράλληλα τη

Η πιο όμορφη πόλη
της Ευρώπης

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Εφημερίδα έβαλε λάθος...
Τραμπ στο πρωτοσέλιδο

Σοβαρά … αστειάκια
Η δίκη είχε ξεκινήσει.

Η

δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας πολύ ανθυγιεινός
τύπος δικαζόταν και ο δικαστής απευθυνόμενος σ αυτόν λέει:

Τ

ο Colmar είναι μια μικρή πόλη στη βορειοανατολική Γαλλία, με πληθυσμό περίπου 65.000
κατοίκους. Είναι γνωστή για τα μουσεία της αλλά
και για τα πολλά αρχιτεκτονικά της μνημεία.

-Κατηγορείσαι ότι σκότωσες μια δασκάλα με ένα
αλυσοπρίονο...

Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το
Colmar είναι η πιο όμορφη πόλη στην Ευρώπη. Και
βλέποντας κανείς τις φωτογραφίες που ακολουθούν, είναι δύσκολο να διαφωνήσει με αυτό!

-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται μια φωνή από το βάθος
της αίθουσας του δικαστηρίου.
-Ησυχία στο ακροατήριο, φωνάζει ο δικαστής, και
κοιτάζει πάλι τον κατηγορούμενο λέγοντας του:

Τ

ο γύρο του κόσμου έκανε το πρωτοσέλιδο εφημερίδας στην Δομινικανή Δημοκρατία, όχι τόσο για
το θέμα -ήταν βέβαια σημαντικό- όσο για το λάθος
που έγινε στη φωτογραφία.
Η είδηση είχε να κάνει με την πολιτική του Ισραήλ
στο θέμα των εβραϊκών εποικισμών. Δίπλα στη
φωτογραφία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν η φωτό του Τραμπ.
Κάποιος όμως τα έμπλεξε και έβαλε τη φωτογραφία του ηθοποιού Άλεκ Μπόλντγουιν, ο οποίος
σατιρίζει με επιτυχία τον Αμερικανό πρόεδρο στο
γνωστό show, Saturday Night Live (SNL).
Η εφημερίδα El Nacional ζήτησε βεβαίως συγγνώμη
από τους αναγνώστες της.

-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες το παιδί που
μοιράζει τις εφημερίδες με ένα φτυάρι...
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η ίδια φωνή από το
βάθος της αίθουσας του δικαστηρίου.
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο δικαστής, κοιτάζει πάλι
τον κατηγορούμενο και του λέει:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες και ένα
ταχυδρόμο με ένα ηλεκτρικό τρυπάνι...
-Εγωιστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει ο ίδιος τύπος.
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε μου; Ρωτά ο
δικαστής.
-Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας του κατηγορούμενου 10 χρόνια τώρα, και ξέρετε... ...ποτέ δε μου
δάνεισε ένα εργαλείο όταν το χρειαζόμουν.
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Τα μυστικά της μακροζωίας

Μ

ετά την πρόσφατη είδηση ότι ο
ελληνικός καφές αποτελεί
καθημερινή συνήθεια των Ικαριωτών, ενός από τους πλέον μακρόβιους πληθυσμούς της Γης, πολλοί
θυμηθήκαμε εκ νέου τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ. Αυτός, όμως,
δεν αρκεί για να «πάρουμε τα χρόνια» ενός αιωνόβιου.

Α. Πέντε ή περισσότερα

ταραχή

Β. Δύο-τρία χρόνια

Β. Όταν είναι διαρκές (χρόνιο)

Γ. Έναν το πολύ

Ο οργανισμός μας είναι προγραμματισμένος να αντιδρά αντανακλαστικά σε ερεθίσματα που
εκλαμβάνει ως απειλητικά, με
συμπτώματα όπως ταχυπαλμία,
εφίδρωση και υψηλότατη έκκριση
αδρεναλίνης. Αυτές οι αντιδράσεις
του οξέος στρες διαρκούν λίγο και
δεν θεωρούνται απειλητικές για
την υγεία μας. Όταν όμως επαναλαμβάνονται συστηματικά, με
αποτέλεσμα ο οργανισμός μας να
είναι διαρκώς εκτεθειμένος στις
σωματικές εκδηλώσεις του στρες,
το οποίο πλέον αποκτά μια χρονιότητα, τότε οι παράμετροι της
υγείας μας που μπορεί να ζημιωθούν είναι πάρα πολλές (πίεση,
σάκχαρο, χοληστερίνη, διάθεση
κ.τ.λ.).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
των ειδικών, η αρρύθμιστη πίεση
αποτελεί μεγάλο εχθρό της μακροζωίας. Εκτιμάται ότι όταν ένα

Ποιος παράγοντας μας «κλέβει»
τα περισσότερα χρόνια ζωής;
Α. Το κάπνισμα
B. Το πάχος, ιδιαίτερα στην κοιλιά
Γ. Και οι δύο
Αν μπορούσαμε να βάλουμε σε μια
ζυγαριά το κάπνισμα και την
παχυσαρκία, δύσκολα θα βρίσκαμε
προς ποια πλευρά θα έγερνε, επειδή πρόκειται για δύο εξίσου επιβαρυντικούς παράγοντες όσον αφορά
το προσδόκιμο της ζωής μας. Οι
μελέτες δείχνουν ότι το κάπνισμα
μπορεί να «κλέψει» έως και μία
δεκαετία από τη ζωή μας. Από την
άλλη μεριά, το κοιλιακό πάχος
(δηλαδή η αυξημένη περίμετρος
της μέσης με πάνω από 102 εκ. για
τους άνδρες και 88 εκ. για τις
γυναίκες) σχετίζεται με αυξημένες
πιθανότητες πρώιμου θανάτου. Το
ευχάριστο είναι ότι με λίγη καλή
θέληση και προσπάθεια και οι δύο
παράγοντες μπορούν να τροποποιηθούν. Η απώλεια έστω και 10%
του βάρους σχετίζεται με μια
σημαντική βελτίωση του μεταβολικού προφίλ (χοληστερίνη, σάκχαρο, τριγλυκερίδια), ενώ μία πενταετία μετά τη διακοπή του καπνίσματος ο κίνδυνος για την καρδιά
φτάνει, σύμφωνα με τους ειδικούς,
στο επίπεδο ενός μη καπνιστή.
Σωστή απάντηση: Γ
Πόσα χρόνια μπορεί να μας «κλέψει» η υψηλή πίεση;

άτομο στην ηλικία των 50 ετών
έχει υψηλή πίεση (πάνω από 14 η
μεγάλη και 9 η μικρή), την οποία
δεν ρυθμίζει με φαρμακευτική
αγωγή, τότε μπορεί να «χάσει»
ακόμη και μια πενταετία από το
προσδόκιμο της ζωής του.
Σωστή απάντηση: Α
Η μεσημεριανή σιέστα προσθέτει
χρόνια ζωής;
Α. Ναι Β. Όχι
Αν και κατά καιρούς οι απόψεις
των ερευνητών διίστανται, φαίνεται τελικά ότι η μεσημεριανή σιέστα συμβάλλει στη μακροζωία.
Εκτιμάται δε ότι μισή ώρα μεσημεριανού ύπνου καθημερινά μπορεί
να συμβάλλει στη μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων έως και
κατά 37%, σύμφωνα με ελληνική
έρευνα.
Σωστή απάντηση: Α
Το στρες μπορεί να μας «κόψει»
χρόνια...
Α. Όταν μας προκαλεί ξαφνική

το ένστικτό σου περισσότερο από τη
λογική.

Ταύρος: Ονειρεύσου νέες προοπτικές
που ανοίγονται σήμερα μπροστά σου
και κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου
για να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά
σου. Με την Σελήνη να κινείται στον
Αιγόκερω, μπορείς να αντιμετωπίσεις
τα προβλήματα που σε έχουν περικυκλώσει αποτελεσματικά.

Παρθένος: Προσπάθησε να καταλάβεις τους φόβους σου και όλα όσα σε
κρατάνε μακριά από τους στόχους
σου. Μην αποφεύγεις τις ευθύνες σου,
γιατί αυτό δε θα σου κάνει καλό. Οι
δυναμικές κινήσεις είναι η λύση για
να πετύχεις όλα όσα θέλεις.

Λέων: Όλα όσα θέλεις να πετύχεις,
πρέπει να τα μελετήσεις πολύ καλά
από πριν. Βάλε κάτω τη λογική σου
και προσπάθησε να βρεις τις πιο
συμφέρουσες λύσεις, τόσο για την
καριέρα όσο και για τα οικονομικά
σου. Έχε εμπιστοσύνη στις ιδέες σου,
πείσε γι’ αυτές και μη χάνεις τον προγραμματισμό σου.

Δίδυμοι: Όλα όσα σε απασχολούν και
σε αγχώνουν, προσπάθησε σήμερα να
τα φέρεις στο προσκήνιο και να τα
λύσεις. Η Σελήνη από τον Αιγόκερω
θα σε βοηθήσει να το κάνεις και θα
νιώσεις αρκετά ικανοποιημένος από
αυτά που θα πετύχεις. Προσοχή σε
οικονομικές συναλλαγές που θα έχεις.

Ζυγός: Είναι μια πολύ καλή μέρα για
εσένα για να ολοκληρώσεις σχέδια και
να εκπληρώσεις όνειρα που κάνεις
εδώ και καιρό. Ασχολήσου με όσα σε
ευχαριστούν και φρόντισε να ξεκουραστείς λίγο, γιατί τον τελευταίο
καιρό τα έχεις δώσει όλα και περιδιαβαίνεις στα πρόθυρα της υπερκόπωσης.

Καρκίνος: Μία εσωτερική δύναμη θα
σε κάνει να δεις πιο ξεκάθαρα τις
καταστάσεις στη ζωή σου. Τελείωσε
όλες τις μισοτελειωμένες δουλειές
που έχεις και μην αφήνεις για αύριο
όσα μπορείς να κάνεις σήμερα. Η
μέρα προστάζει να χρησιμοποιήσεις

Σκορπιός: Μην πτοηθείς με κάποια
εμπόδια που θα παρουσιαστούν
μπροστά σου. Μπορείς να τελειώνεις
μια και καλή μαζί τους, καθώς η
οικογένεια και οι φίλοι σου θα είναι
στο πλάι σου, να σου συμπαρασταθούν. Να έχεις ηρεμία και σιγουριά

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Σωστή απάντηση: Β
Για ποιο λόγο η άσκηση θεωρείται αντιγηραντική;

Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

Α. Επειδή τονώνει τους μυς
Β. Για τον λόγο ότι βελτιώνει την
καρδιοαναπνευστική λειτουργία
Γ. Γιατί βοηθά στον έλεγχο του
βάρους και της όρεξης
Δ. Όλα τα παραπάνω
Η συστηματική άσκηση, και ιδιαίτερα η αεροβική (π.χ. περπάτημα,
τρέξιμο, κολύμπι), θεωρείται ελιξήριο νεότητας. Έχει φανεί βάσει
ερευνών ότι παρέχει πολυάριθμα
οφέλη: Συμβάλλει στη ρύθμιση του
σακχάρου και της πίεσης, τονώνει
την πνευματική διαύγεια, βοηθά
στη ρύθμιση του βάρους (σε συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή) και ενδυναμώνει το μυϊκό
σύστημα.
Σωστή απάντηση: Δ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Έχεις μια πολύ θετική διάθεσή
και μια δυναμική στάση που θα σε
κάνει να πάρεις τις καταστάσεις στα
χέρια σου και να λύσεις τα προβλήματα που θα προκύψουν και τα οποία
μάλιστα θα χρειαστούν άμεσες αποφάσεις. Μην δώσεις έκταση σε κουβέντες που θα ειπωθούν στον οικογενειακό σου κύκλο, γιατί δε θα οδηγηθείς
σε συμπεράσματα… οπότε άδικα ο
κόπος σου!!!
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για τις δυνατότητές σου.
Τοξότης: Προσπάθησε να είσαι προσηνής, απόφυγε κριτική και περιττά
σχόλια, μην εκνευρίζεσαι και μην
θυμώνεις αν δεν έχεις ουσιαστικό
λόγο να το κάνεις. Προσπάθησε να
είσαι επιεικής με τους συνομιλητές
σου και να έχεις στο πίσω μέρος του
μυαλού σου ότι όλοι κάνουμε λάθη.
Αιγόκερως: Να περιμένεις αναταράξεις σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς σου. Χρειάζεται να δείξεις
μεγάλη προσοχή σε αυτά που θα πεις
και σε κουβέντες που θα κάνεις με
τους γύρω σου. Κάνε ό,τι καλύτερο
μπορείς από πλευρά σου και μην
περιμένεις από τους άλλους να
κάνουν αυτά που πρέπει να κάνεις
εσύ!
Ζυγός: Θα ασκείς μία έντονη επιρροή
στα άτομα που σε περιβάλλουν, με
αποτέλεσμα να περάσεις όλα όσα
θέλεις. Κάποιο πολύ δικό σου πρόσωπο θα είναι στο πλευρό σου και θα
σου δώσει τη δυνατότητα να εκπληρώσεις ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο σου.
Ιχθείς: Θα παρουσιαστούν κάποια
μικρά προβληματάκια εκεί που δεν τα
περιμένεις και κάποιοι φίλοι σου θα
είναι στο πλευρό σου για να σε βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσεις. Να
είσαι ψύχραιμος και λογικός στις
αποφάσεις που θα πάρεις.

Χταπόδι γιαχνί με μελωμένες πατάτες
ΥΛΙΚΑ:
1 1/2 κιλό χταπόδι, 3 μέτρια κρεμμύδια ξερά χοντροκομμένα, 6 μέτριες πατάτες, 4 σκελίδες σκόρδο
400 γραμμ. ψιλοκομμένες ντομάτες, 1/2 φλ. ελαιόλαδο
1/4 φλ. Κόκκινο Ξίδι, 2 δαφνόφυλλα, 4-5 κόκκοι μπαχάρι, 1 κ.σ. ζάχαρη, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ξεπλένουμε το χταπόδι και το κόβουμε σε
κομμάτια μεγαλύτερα
από μπουκιά. Το τοποθετούμε σε μία κατσαρόλα με το ξίδι και το
σιγοβράζουμε για 15
λεπτά μέχρι να πιει
όλα τα υγρά του. Τότε
προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια
κομμένα σε χοντρές φέτες και τις σκελίδες σκόρδο ολόκληρες. Τα αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά για 8-10λεπτά μέχρι
να μελώσουν (όχι να κάνουν χρώμα). Καθαρίζουμε τις
πατάτες και τις κόβουμε κυδωνάτες. Τις προσθέτουμε στο
χταπόδι και ανακατεύουμε ελαφρά ίσα να λαδωθούν.
Περιχύνουμε με τις ντομάτες και προσθέτουμε τη ζάχαρη,
τα δαφνόφυλλα, το μπαχάρι και μπόλικο πιπέρι. Προσθέτουμε ελάχιστο νερό, ίσα που να μισοσκεπάζει το φαγητό.
Σιγοβράζουμε περίπου για 35 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν
οι πατάτες και το χταπόδι και να μελώσει η σάλτσα του
φαγητού. Δοκιμάζουμε το χταπόδι γιαχνί και αν χρειάζεται αλάτι προσθέτουμε. Ποτέ δεν αλατίζουμε ένα φρέσκο
χταπόδι αν δεν το δοκιμάσουμε πρώτα. Είναι αρκετά
αλμυρό από μόνο του.

Γιουβέτσι με γαρίδες
ΥΛΙΚΑ: 1/2 κιλό γαρίδες αποφλοιωμένες, 300 γρ. κριθαράκι, 1/2 φλ. του καφέ ελαιόλαδο, 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό, 1/2 κρεμμύδι φρέσκο, 1 σκελίδα σκόρδο, 2
πιπεριές φλωρίνης, 2 πιπεριές πράσινες κέρατο, 1 φλ
τσαγιού κρασί λευκό, χυμό ντομάτας (φρέσκο και
συμπυκνωμένο), κόκκινη καυτερή πιπερίτσα σε σκόνη
(μπαχαρικό απο σούπερ μάρκετ, αντί για πιπέρι),
αλάτι, λίγο μπούκοβο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά. Τσιγαρίζουμε
πρώτα το κρεμμύδι (ξερό και χλωρό) μαζί με το σκόρδο και
σταδιακά προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες πιπερίες (σιγά
σιγά για να μην βγάλουν τα υγρά τους). Προσθέτουμε και
τις γαρίδες. Σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά και το χυμό ντομάτας και λίγο νερό. Βράζουμε για
10' μέχρι να μαλακώσουν οι γαρίδες. Ρίχνουμε το κριθαράκι στη γάστρα. Αφαιρούμε τις γαρίδες απο τη σάλτσα και
προσθέτουμε τη σάλτσα στη γάστρα με λίγο νεράκι ακόμη.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 200 βαθμούς για 15' λεπτά
περίπου( το παρακολουθούμε μήπως χρειαστεί
λίγο νερό και το δοκιμάζουμε να μην παραβράσει
ανάλογα και τον φούρνο).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 748 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964

ΠΟΛΥΒΟΛΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Ζητούμε για άμεση
πρόσληψη σε εργοστάσιο ρούχων στον
Στρόβολο κόπτη/τρια
και ράπτριες για
άμεση εργοδότηση.
Ευέλικτο ωράριο και
απολαβές αναλόγως
προσόντων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 5/2017 22/2/2017
200.000 ..............51795

100 .....................14952

1.000 ..................16180

100 .....................55221

400 .....................15719

100 .................... 30996

400 .....................53803
400 .....................22811
200 .....................40070
200 .....................14531

100 .................... 44181
100 .................... 53947
100 .................... 33617

200 .....................53698

100 .................... 44841

200 .....................34966

100 .................... 43332

200 .....................54263

Άλλα ποσά

Για περισσότερες
πληροφορίες Γιάννα

200 .....................21816

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .....................11633

Αριστοτέλους
99643324

200 .....................55387

6989, 0084

200 .....................40016
100 .....................17048

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα
1ος υπνοδωματίου
με διπλό χώρο στάθμευσης, με τίτλο ιδιοκτησίας στην περιοχή
Κάππαρι
(δίπλα από
το ξενοδοχείο AMORΕ)

100 .....................33815

Από €20 οι λήγοντες σε
637
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................23794

857, 075

100 .....................59834

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................33825

17, 95

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Υπάρχει ένας τρόπος για
να αποφύγεις την κριτική. Να μην κάνεις τίποτα,
να μην λες τίποτα, να
είσαι τίποτα"

Τηλ. 99673113 Αντρέας Βάσου

Αριστοτέλης

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 4 – 5 Μαρτίου 2017,
συνεχίζεται το Πρωτάθλημα του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους
πιο κάτω αγώνες:
20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4 – 5/3/17
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ Παρασκευή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Σάββατο
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Κυριακή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Παρασκευή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Σάββατο
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ . ΧΩΡΙΟΥ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 25 – 26/2/17
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
3-0
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
0-5
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
1-1
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2-0
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (3.30΄ μ.μ.). Οι
νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄ μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
(ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 1 - 4
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

6-1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
4-1
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
0-5

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
0-6
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/AΕΝ ΣΥΝ.
4-4 {7-6 ΠΕΝΑΛΤΥ}
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 1.3.2017 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ)

Κ & Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ)

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3.3.2017
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ. - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
7.30 μ.μ. (ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΛΟΣΣΙ)

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
8.00 μ.μ. (ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4.3.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ)
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΟΡΘ.
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ)

ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝΣ
ΥΨΩΝΑΣ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5.3.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
(ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 6.3.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ - Κ& Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ)

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΚΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΚΕΝΗ

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

Σ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

4ος Ο ΟΘΕΛΛΟΣ

την 4η θέση σκαρφάλωσε ο
Οθέλλος ισοβαθμώντας με την Αγια
Νάπα μαζί με την οποίαν διεκδικούν
την 3η προνομιούχα θέση από τον
Ολυμπιακό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15

ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΙΣΧΥΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο

αποκλεισμός της πανίσχυρης
Μπιλμπάο Ισπανίας και η
πρόκριση στους «16» του
«Γιουρόπα Λήγκ» δεν είναι απλώς
ένας ποδοσφαιρικός θρίαμβος
για τον ΑΠΟΕΛ. Ως γεγονός, θεωρείται άθλος ο οποίος προσλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις για
την μαχόμενη ημικατεχόμενη
μικρή μας πατρίδα και την κατακρεουργημένη Κυπριακή κοινωνία.
Ο Ευρωπαϊκός άθλος του ΑΠΟΕΛ
ξεφεύγει από τα στενά ποδοσφαιρικά όρια, διεγείροντας
ευαίσθητες νευραλγικές χορδές
της πολιτικής ζωής του τόπου.
Αποδεικνύει περίτρανα πως τα
οράματα μπορούν να μετουσιωθούν σε χειροπιαστή πραγματικότητα. Αρκεί να υπάρχει θέληση,
οργάνωση, ενότητα, προγραμματισμός, προσήλωση στον στόχο,
μα προπαντός αφοσίωση στην
προσπάθεια και πίστη στον
αγώνα.
Ο Ευρωπαϊκός θρίαμβος του
ΑΠΟΕΛ, λοιπόν, στέλλει, ισχυρό
μήνυμα προς όλους, πολίτες και
πολιτικούς, ότι με όραμα, ενότητα στόχων και ορθό προγραμματισμό, μπορούμε να βρούμε διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα. Ξ.Ξ.

Κατάθεση ψυχής
Προγραμματισμός
Προσήλωση στο στόχο

Έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία ο ΑΠΟΕΛ, με ορόσημο την 9η Μαρτίου που θα
συναντηθεί στο ΓΣΠ με την Άντερλεχτ Βελγίου στον πρώτο από τους δύο αγώνες
για πρόκριση στους «8» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (Europa League).
Στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο κυριαρχεί νότα αισιοδοξίας ότι
το Ευρωπαϊκό όνειρο μπορεί να συνεχισθεί. Στον «Αρχάγγελο»
αιωρείται μια αύρα που ωθεί τον κάθε παίκτη ξεχωριστά αλλά και όλους μαζί,
να ξεπερνούν τα όρια ως άτομα αλλά και ως σύνολο.

ΑΠΟΕΛ: ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΑΘΛΟΥ
• Έχασε από τον Απόλλωνα ο οποίος τον κυνηγά
τώρα από απόσταση βολής

• Νίκη με τάσεις αυτοκτονίας για ΑΕΚ

• Σφράγισε θέση στην Α’ εξάδα η ΑΝΟΡΘΩΣΗ

• Καταρρέει σαν χάρτινος πύργος η ΑΕΛ

Ο

ι υψηλές και φιλόδοξες πτήσεις για
τον Απόλλωνα συνεχίζονται. Αυτή
τη φορά υπέταξε τον Ευρωπαίο ΑΠΟΕΛ
ανέβηκε στη 2η θέση απειλώντας μάλιστα τον πρωτοπόρο από θέση βολής.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

πορεία μετά την τεσσάρα επί της ΑΕΛ,
λίγα 24ωρα μετά την αποδέσμευση του
κ. Κάρβερ. Στην ΑΕΛ το μυαλό έχει
θολώσει καθώς η ομάδα στους δύο
τελευταίους αγώνες υπέστη ταπεινωτικές ήττες με παθητικό επτά τερμά-

Μπήκαμε για τα καλά
στο παιχνίδι για
τον τίτλο, τόνισε
ο Σωφρόνης Αυγουστή
(δεξιά) που παραμένει
αήττητος μετρώντας 12
νίκες και τρεις ισοπαλίες από
την μέρα που ανέλαβε
το τεχνικό πηδάλιο του
Απόλλωνα. «Τώρα,
νίκη με Ομόνοια»,
το σύνθημα
του Τ. Κρίστιανσεν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

• Έφυγε ο Κάρβερ, άνθισε τριφύλλι

Δίκαιη και πανάξια
η νίκη του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά και
στους αγώνες κατάταξης η ανδρεναλίνη είναι βέβαιον ότι θα πετάξει στα
ύψη.
Ανήσυχη ηρεμία επικρατεί στον ΑΠΟΕΛ
μετά την ήττα η οποία επήλθε τρία
24ωρα μετά τον Ευρωπαϊκό θρίαμβο
επί της Μπιλμπάο Ισπανίας και την
πρόκριση στους 16 του «Γιουρόπα
Λήγκ». «Τώρα νίκη με την Ομόνοια»
είναι το σύνθημα του Τ. Κρίστιανσε.
Στο «πράσινο» στρατόπεδο επικρατεί
συγκρατημένη αισιοδοξία για καλύτερη

των.
Με τάσεις αυτοκτονίας, η ΑΕΚ απέδρασε τελικά με το τρίποντο με αντίπαλο
τον ΕΡΜΗ.
Η Ανόρθωση βελτιωμένη από παιχνίδι
σε παιχνίδι καπάρωσε θέση στην
πρώτη εξάδα στρέφοντας την προσοχή
της στο Κύπελλο.
Η ΑΕΖακακίου με την ισοπαλία της με
την ουραγό Αναγέννηση, αποχαιρέτησε
κι επισήμως το μεγάλα σαλόνια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας

1

με τη γραμματέα του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαια

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε με αφορμή
την 8η Μαρτίου. Η ισότητα των φύλων, και η
παροχή ίσων ευκαιριών θα επιτευχθεί μόνο αν ο
στόχος είναι, όχι απλώς αριθμητική ισότητα, αλλά η
ουσιαστική αλλαγή στον καταμερισμό της εξουσίας
και των ευκαιριών. Η Κύπρος είναι κράτος δικαίου
με υψηλό οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, πολύ
υψηλό, κατά μέσο όρο, επίπεδο μόρφωσης, τόσο
των ανδρών όσο και των γυναικών, ιδιαίτερα στη
νέα γενιά, και η παροχή ίσων ευκαιριών είναι πλέον
θέμα ανάγκης, για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Ας μην μας διαφεύγει το
γεγονός ότι, ο αποκλεισμός των γυναικών από την
ευκαιρία ισότιμης συμμετοχής και προσφοράς
σημαίνει αποκλεισμό του μισού πληθυσμού της γης.
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Προτεραιότητες του Τμήματος στην εποχή της
οικονομικής κρίσης. Σε μια περίοδο που η κοινωνία βάλλεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής κρίσης οφείλουμε να
στοχεύσουμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους
το οποίο ουσιαστικά θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις
ανάγκες του συνόλου των πολιτών. Η αγορά εργασίας έχει ανάγκη τις δεξιότητες και των δύο φύλων
και ως εκ τούτου η προσοχή μας θα πρέπει να
εστιασθεί στην ποιοτική απασχόληση. Δηλαδή ο
εργασιακός χώρος να είναι απαλλαγμένος από διακρίσεις και ανισότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή
οι προτεραιότητες του Τμήματος εστιάζονται στη
ενημέρωση των εργαζομένων γυναικών για τα
δικαιώματα τους που προκύπτουν μέσα από τις
νομοθεσίες αλλά και της διαρκούς παρέμβασης με
εισηγήσεις και προτάσεις προς στους πολιτειακούς
αξιωματούχους που υποβοηθούν στην προαγωγή
της ισότητας.
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ε σύνθημα «Αξιώνοντας Ίση
Μεταχείριση στην Εργασία και
την Κοινωνία», η ΣΕΚ θα τιμήσει
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
με μεγαλειώδη εκδήλωση την
Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 5.30μ.μ.
στο οίκημα της στη Λευκωσία.
To Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ, καλεί τις εργαζόμενες να
δώσουν δυναμικά το παρόν τους,
ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο
την διαπραγματευτική ισχύ του
συνδικαλιστικού κινήματος.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα
απευθύνουν, η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο γ.γ. της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.

√ Αδιάκοπος ο αγώνας
για την προαγωγή της
ισότητας στην εργασία

Ομιλία θα εκφωνήσει η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων

Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα η
οποία θα αναλύσει το νόημα της
ημέρας. Θα ακολουθήσει σύντομο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το
συγκρότημα «Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας.
Την ίδια μέρα στις 12μμ αντιπροσωπεία του Τμήματος συνοδευόμενο από τον γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα
Φ. Μάτσα θα επιδόσει ψήφισμα
στον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη
Συλλούρη.

Το υφυπουργείο Τουρισμού στο επίκεντρο
συζήτησης της ΣΕΚ και του Κ. Πετρίδη

Η

ΣΕΚ στο πλαίσιο της παρεμβατικής της πολιτικής συναντήθηκε την περσμένη Πέμπτη με τον
υφυπουργό παρά τω Προέδρω
Κωνσταντίνο Πετρίδη. Συζητήθη-

Κινήματος είναι η προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
που αποτελεί στυλοβάτη και προοπτική της οικονομικής ανάπτυξης

δοθεί μέγιστη προτεραιότητα στην
επένδυση του ανθρώπινου δυναμικού και δη στο ντόπιο προσωπικό
το οποίο μπορεί να προάγει την
πραγματική
και
ουσιαστική

καν σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με τη δημιουργία υφυπουργείου Τουρισμού.

της χώρας. Προς την κατέυθυνση
αυτή, οι συνδικαλιστές ηγέτες κατέθεσαν τη θέση για επέκταση της
χρονικής λειτουργίας της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

Κυπριακή φιλοξενία.
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Τι εννοείτε με τους όρους διακρίσεις και ανισότητες. Ως κοινωνία εξακολουθούμε να μεταχειριζόμαστε τα δύο φύλα ανισότιμα, με αποτέλεσμα η γυναίκα, η οποία δεν υστερεί σε μορφωτικό
επίπεδο και προσόντα, να υποτιμάται με όλα τα
αρνητικά συνεπακόλουθα στην αγορά εργασίας και
ευρύτερα στην κοινωνία. Η εκσυγχρονισμένη νομοθεσία η οποία καλύπτει σε ευρύτητα τα ζητήματα ισότητας δεν έφερε σημαντικές αλλαγές στα ζητήματα
προαγωγής της ισότητας. Έχει διαφανεί από την
καθημερινότητα ότι οι αναχρονιστικές αντιλήψεις
και τα στερεότητα δημιουργούν δυστυχώς ισχυρές
αντιστάσεις.
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Το κεφάλαιο στερεότυπα και αντιλήψεις
πόσο επιδρά στις ανισότητες. Η βασική αιτία
για την αναχαίτιση της προόδου στην επίτευξη
ουσιαστικής ισότητας των φύλων και παροχής ίσων
ευκαιριών είναι οι βαθιά ριζωμένες οι οποίες καταδυναστεύουν την κοινωνία μας. Η αρχή πρέπει να
γίνει μέσα από την παιδεία, τα σχολεία, τη διδασκαλία και την κουλτούρα με την οποία διαπλάθονται
τα παιδιά για τους ρόλους των
δύο φύλων. Και βέβαια, από
την ίδια την οικογένεια.
Δυστυχώς στα στερεότυπα
είναι τόσο ισχυρά που
πολλές φορές οι νόμοι
δεν είναι ικανοί τα αντιμετωπίσουν ειδικότερα
όταν δεν υπάρχουν
επαρκείς μηχανισμοί
που να εποπτεύουν την
εφαρμογή τους.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λοϊζος Αντωνιάδης (Καρδιολόγος)

99608403

Μιχάλης Παπαγεωργίου (Χειρουργός) 99416467

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή γ.γ. Μιχάλη Μιχαήλ και τον γ.γ.
της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μίλτο Μιλτιάδους, επεσήμαναν πως η έγνοια του

Συμφωνήθηκε όπως ο διάλογος
συνεχιστεί με στόχο την ανάπτυξη
του τουριστικού προϊόντος και τη
βελτίωση των συνθηκών και όρων
απασχόλησης των εργαζομένων
στην τουριστική βιομηχανία.

Τόνισαν πως έφθασε η ώρα να

Εμπρός στον δρόμο της τιμής που χάραξε ο Γρηγόρης
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Κυπριακός Ελληνισμός αλλά
και το έθνος ολόκληρο, υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο
της θυσίας του «Σταυραετού του
Μαχαιρά» διατρανώνοντας την
αποφασιστικότητα μας για αγώνα
μέχρι τη δικαίωση.
Τα 60χρονα του γενναίου των γενναίων, μας οπλίζουν με θέληση και
πίστη για προσήλωση στα ιδανικά
για τα οποία πολέμησε και θυσιάσθηκε ο Γρηγόρης Αυξεντίου: Την
Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη και την
Αξιοπρέπεια σε όλες τις μορφές
της.
Στο ετήσιο Εθνικό μνημόνυνο που
τελέσθηκε την Κυριακή στον
Μαχαιρά, τη ΣΕΚ εκπροσώπηε ο
γ.γ. Ανδρέας Μάτσας ο οποίος
κατέθεσε στεφάνι. Το νόημα της
επετείου εξήρε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς

www.sek.org.cy,

Νικολάου. Ακολούθησε τρισάγιο
στο κρησφύγετο του ήρωα και
αναπαράσταση της άνισης μάχης
του ολοκαυτώματος κατά την
οποία ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ στις
3 Μαρτίου 1957, πρόταξε στους

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

πάνοπλους Βρετανούς αποικιοκράτες το σύγχρονο ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ,
σφυρηλατώντας τη θέληση του
λαού και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ
να εντείνουν τον ιερό αγώνα της
Λευτεριάς και της Δικαίωσης.

www.oho-sek.org.cy

